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პროტ. დოუ. რაპატიო დოუ. ტიციანა უისზი
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I. ღედარებითი რამართლირ განმარტება და მიზნები
როგორც ცნობილია, ღედარებითი რამართალი არირ რამართალმცოდნეობირ ნაწილი, რომლირ მიზანიც არირ რცვადარცვა რამართლირ რირტემირ ღედარება. ერ ღეიშლება განცორციელდერ ე. წ. მაკროღედარებირა და მიკროღედარებირ გზით.
პირველ ღემთცვევაღი მართლწერრიგზე ცდება, არე
ვთუვათ, „ზემოდან“ დაკვირვება. არეთი დაკვირვებირ ტარგლებღი ღეირწავლება ღერყესლი მართლწერრიგირ ზოგადი რტრსუტსრები. ამ დრორ კვლევირ რაგანია ისრიდისლი
მეთოდოლოგია, რომელიც სკავღირდება რამართლებრივი
რაკითცებირ ღერწავლარ, არევე მათ როლრ რამართლირ განვითარებაღი, დაწერილი კანონებირ (ღერაბამირ ღემთცვევებღი - კოდეურებირ) ადგილი, მათი აგებსლება და მართლმრაძსლებირ ტსნუციონირება. რცვა რიტქვებით რომ
ითუვარ, ცდება მართლწერრიგირ, როგორც არეთირ, მთლიანობაღი ღედარება რცვა მართლწერრიგთან.
ამირ რაპირირპიროდ, მიკროღედარებირარ ღედარებირ რაგანია ამ რამართლირ რირტემებირ ტარგლებღი ცალკესლი
რამართლებრივი ინრტიტსტები, რაცარიათო პრობლემები და
მათი გადაწქვეტირ გზები. ამ დრორ ღეირწავლება, მაგალითად, თს როგორ გადაიცემა რაკსთრება, როგორაა მოწქობილი რაცელღეკრსლებო რამართალი, მოუმედებრ თს არა
დელიუტსრ რამართალღი გენერალსრი დათუმა, რირტემატიზებსლად არირ მოწქობილი თს არა სრატსშვლო გამდიდრებირ რამართალი და ა. ღ.
მაგრამ რატომ წარმოადგენრ ღედარებითი რამართალი
დამოსკიდებელ დირციპლინარ? რა არირ ამირ მოტივაცია?



რტატია გერმანსლ ენაზე გამოუვექნებსლია: Rechtsvergleichung und
Privatrecht im deutsch-georgischen Diskurs, Akten des 1. und 2.
Deutsch-Georgischen Kolloquiums, Chiusi/Burduli (Hrsg.), 2019, 25.
რტატია გერმანსლიდან თარგმნა ლადო რირდაშემ.

რამართლებრივი რაკითცებირ სმეტერობა, რომელიც ღეეცება ტსნდამენტსრ რამართლებრივ პრობლემებრ, შირითადად ქველა მართლწერრიგღი იდენტსრია. კერშო რამართალღი კი ერ განრაკსთრებით მარტივად აფუმადია:
ქველა მართლწერრიგი დგება, მაგალითად, რაკსთრებირ
გადაცემირ ღემადგენლობებირ, ცელღეკრსლებებირ დადებირ
ან მათი დარფვევირ მოწერრიგებირ რაჩიროებირ წინაღე, მაღინაც კი, როცა განრცვავებსლი ისრიდისლი მიდგომირ გამო
რაკითცი ზოგძერ ღეიშლება რცვანაირად იქორ დარმსლი. ღედარებითი რამართლირ გზით ირკვევა, თს როგორ ჩრირ ამ
პრობლემებრ კონკრეტსლი მართლწერრიგი და რა გამართლება გააყნია რაკითცირ არეთ გადაწქვეტარ.
ერთი მცრივ, არეთ ღედარებარ მივქავართ რაკსთარ მართლწერრიგღი არრებსლი გადაწქვეტირ განრაკსთრებსლი
მაცარიათებლებირ ღეცნობირკენ, მეორე მცრივ კი ერ იწვევრ
იმ გარემოებირ გათავირებარ, რომ ღერაშლოა არრებობდერ
რაკსთარირაგან განრცვავებსლი გადაწქვეტაც და ამიტომ,
სნდა მოცდერ იმ, როგორც წერი, დასტიურებელი თავდაძერებსლობირ გატანტვა, რომ კარგად ნაცნობი, რაკსთარ მართლწერრიგღი არყესლი გზა არირ ერთადერთი ან რასკეთერო. ამირ ღედეგად დაირმირ ღეკითცვა, რატომ არრებობენ
გარკვესლი რამართლებრივი ინრტიტსტები ერთ ან რამდენიმე უვექანაღი და არ არრებობენ რცვაგან? რაერთოდ რატომ
მოუმედებრ, მაგალითად, გერმანიაღი გამიძვნირა და
აბრტრაუციირ პრინციპები და რატომ არ გვცვდება ირინი რატრანგეთღი? რა რამართლებრივი და ეკონომიკსრი ღედეგები მორდევრ ამარ? რაკსთარი გადაწქვეტირ გარელატისრება
იშლევა ღერაშლებლობარ, რცვა პერრპეუტივიდან იუნერ დანაცსლი პრობლემა, რარაც ღესშლია, წვლილი ღეიტანორ მირ
სკეთ გაგებაღი და რაც ღეიშლება, სპირველერ ქოვლირა, რაკსთარი რამართლირ განვითარებირკენ გადადგმსლი კიდევ
ერთი ნაბიძი გაცდერ. რწორედ ამით არრსლებრ ღედარებითი
რამართალი თავირ წერმენევტიკსლ ამოცანარ.

1

ტიციანა უისზი

ამარ სკავღირდება არევე ღერაშლებლობა, რომ რცვა მართლწერრიგებთან ღედარებირ გზით გამოიკვეთორ რაკსთარირ რსრტი მცარეები. ღედარებირ მეთოდით ღეიშლება გამოყნდერ პრობლემები და გზები მათ გადარაჩრელად. ამავდროსლად ღედარება ღერაბამირ ღემთცვევებღი იშლევა
იმირ ღეცნობირ ღერაშლებლობარ, რომ კონკრეტსლ რტეროღი რაკსთარი მართლწერრიგი სტრო მწქობრად და გამართსლად ტსნუციონირებრ, ვიდრე ირ, რომელთანაც ცდება
მირი ღეპირირპირება. არეთ დრორ ნათელი ცდება, რომ ღედარებითი რამართლირ ადრერატია, ერთი მცრივ, მეცნიერება, ცოლო სტრო მეტად კი კანონმდებელი. ამდენად, ღედარებითი რამართალი ემრაცსრება რაკსთარი მართლწერრიგირ როგორც გადამოწმებარ, ირე მირ განვითარებარ.
ღედარებითი რამართლირ კიდევ ერთი მიზანი, რომელიც
ამ დირციპლინირ ყამოქალიბებირ დარაწქირღი - მე-19 რასკსნეღი, დირკსრიირა და ინტერერირ ცენტრრ წარმოადგენდა,
იქო რამართლირ სნიტიცირება. ამირ სკან იდგა იდეა, რომ
მთელი მროტლიორთვირ ერთიანი რამართალი არა მარტო
რარსრველი, არამედ მიფწევადიცაა. ერ იდეა თანდათან გარელატისრდა იმ რირთსლეებირ გამო, რომლებიც სნიტიცირებსლი რამართლირ ღეუმნარ აცლავრ. გარდა ამირა, რცვადარცვა მიზეზირ გამო რამართლირ გაერთიანება არცთს ირე
რარსრველად იუნა მიყნესლი.
ღედარებითი რამართალი ეტსშნება რამართლირ დოგმატიკარ. მირი დამცმარე დირციპლინებია რამართლირ ირტორია, რამართლირ როციოლოგია, კრიმინოლოგია და ეკონომიკა.
II.

ღედარებითი რამართლირ განვითარება

1. ირ აზრი, რომ რომაელები არ იცნობდნენ ღედარებით
რამართალრ, ნამდვილად არარწორია1. ამარ ადარტსრებრ ირ
გარემოებაც, რომ ათკაციანი კომირია (დეცემვირატი), როგორც პარსცირმგებელი XII ტაბსლირ კანონზე, რომირ პირველ მრავლირმომცველ კანონზე შვ. წ. V რასკსნეღი, გაგზავნილ იუნა რაბერშნეთღი, რათა ღეერწავლათ იუასრი კანონები2. ციცერონირ ცნობილი ტრაზა, რომ „ქველა რცვა რამართალი ... რომირ რამართალთან ღედარებით [არირ] ბსნდოვანი და რარაცილო“3, ამ კონტეურტღი არატერრ არ
ცვლირ. ერ ტრაზა არ ნიღნავრ, რომ რომაელები რცვა რამართალრ არ ეცნობოდნენ, არამედ ერ ნიღნავრ, რომ ციცერონი რომასლ რამართალრ ქველა რცვა რამართალზე აფმატებსლად მიიყნევდა. რომაელებირ ინტელეუტსალსრი (და
პოლიტიკსრი) დამოკიდებსლება, რომელიც მათ რცვა ცალცებირ რამართლირ გამიძვნირ მიმართ გააყნდათ, ქველაზე
კარგად ყანრ რომირ მართლწერრიგირ სმნიღვნელოვანერი
რაქრდენი ბოშიდან, კერშოდ ius gentium-დან, ანს ცალცთა
რაერთო რამართლიდან.
1
2

Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung, 3. Aufl. 1996, 48.

Pomp. (1.s. enchir) D. 1.2.2.4.
Cic. de orat. 1,197: incredibile est enim, quam sit omne ius civile
praeter hoc nostrum inconditum ac paene ridiculum.
3
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ამ ტენომენირ გარაგებად, სპირველერ ქოვლირა, რაჩიროა იმ გარემოებაზე მითითება, რომ ანტიკსრ ეპოუაღი შირითადად გამტკიცებსლი იქო პიროვნსლი განრძადობირ
პრინციპი: ქველა ადამიანი განირძება თავირი რამღობლორ
რამართლირ მიცედვით. ათენელი, განსრყევლად იმირა, თს
რად იმქოტებოდა, ცცოვრობდა ათენსრი რამართლირ ღერაბამირად, კრეტელი - კრეტირ რამართლირ ღერაბამირად და
ა.ღ. ღედეგად, ირ სცცო პოლირღი, ტაუტობრივად, სსტლებო
იქო, გარდა იმ ღემთცვევებირა, როდერაც რაკსთარ და რცვა
უალაურ ღორირ დადებსლი რაცელმწიტო ცელღეკრსლებები
მოუალაუეთა ღორირ რამართლებრივ სრთიერთობებრ აწერრიგებდა. ერ რომღი მოუმედებდა იმდენად, რამდენადაც
ius civile წარმოადგენდა ius proprium civium
Romanorum-რ და ვრცელდებოდა მცოლოდ რომირ მოუალაუეებზე და არა პერეგრინებზე. ამ რიტსაციიდან გამორავლირ მორანაცად ღემსღავებსლ იუნა განრაკსთრებსლი რამ ბევრად სტრო ადრე, ვიდრე დაიწქებოდა რასბარი რომირ
მროტლიო იმპერიაზე - praetor peregrinus-რ მიენიჩა რპეციალსრი განრძადობა, რომელიც ტაუტობრივად არელატისრებდა პირთა პრინციპრ და იშლეოდა პერეგრინებირ რამოუალაუო ბრსნვაღი ინტეგრირებირ ღერაშლებლობარ. ერ
praetor peregrinus იქო პარსცირმგებელი რომაელრა და
სცცოელებრ ღორირ სრთიერთობებზე. მირ მიერ თავირი განრძადობირ ტარგლებღი განვითარებსლი ius gentium გაცდა
ბევრად სტრო მნიღვნელოვანი, ვიდრე ius civile. მირ რატსშველრ წარმოადგენდა fides (ნდობა), ნდობირ ვალდებსლება (Treuepflicht), ნდობირ დაცვა (Vertrauensschutz),
რომელრაც ციცერონი fundamentum iustitae-დ მოიცრენიებდა4 და მირ დარფვევარ გვიანკლარიკორი ისრირტი სლპიანე
ღემდეგნაირად ატარებდა: grave est fidem fallere5. ერ
fides, ერთი მცრივ, წარმოადგენდა რატსშველრ იმ ცელღეკრსლებათა მბოჩაობირ აფიარებირთვირ, რომლებიც სბრა6
ლო კონრენრსრით იდება . მეორე მცრივ, მარ ღემდეგ, რაც
არეთი ცელღეკრსლებებირ შირითადი მბოჩაობა აფიარებსლი იუნებოდა, ირ bona fides ტორმით ცდებოდა მარღტაბი
რაცელღეკრსლებო ვალდებსლებებირ ღინაარრობრივი გამართვირთვირ7. რადაც არ მოუმედებრ ერთიანი მართლწერრი4

Cic. de off. 1,23: Fundamentum autem es iustitiae fides.
Ulp. (27 ad ed.) D. 13.5.1pr.: შალიან მშიმეა ნდობირ დარფვევა.
6
ნარქიდობირ, უირავნობირ, გირავნობირ, მომრაცსრებირა და ნარდობირ
ცელღეკრსლებები, დავალება და რაზოგადოება.
7
ამირ მიზეზი ირ იქო, რომ praetor peregrinus-ირ წინაღე წარმართსლი
პროცერირ ტარგლებღი დროთა განმავლობაღი პროცერირ აცალი ტიპი
განვითარდა - ე. წ. ტორმსლარსლი პროცერი, რომელრაც თანდათან
სნდა ყაენაცვლებინა შველრომასლი, რომირ მოუალაუეებირთვირ
გათვალირწინებსლი ლეგირაუცისრი პროცერი თავირი გართსლებსლი და
მოსცერცებელი ზეპირი ტორმსლებით. ტორმსლებირ პროცერღი
მცარეები, რომელთაც რსრდათ დავირ წარმართვა, ღებოჩილნი იქვნენ
წერილობით გაწერილი ტორმსლებით, რომლებრაც პრეტორი
რამართლებრივი დაცვირ რაღსალებებირ ყამონათვალირ ღემცველი
ედიუტირ
ტარგლებღი
გარცემდა.
ზემოთ
ცრენებსლი
ცელღეკრსლებებირთვირ გათვალირწინებსლი ტორმსლირ რათასრი,
რომელღიც მორარყელე მოპარსცირ მიმართ არრებსლ თავირ რსრვილრ
აცცადებდა, ღემდეგი იქო: quidquid dare facere oportet ex fide bona
(რირი მიცემირა და ღერრსლებირ ვალდებსლებაც ქოველთვირ აუვრ
მოპარსცერ ნდობირა და კეთილრინდირიერებირ ღერაბამირად). ამ
რტანდარტირ ღერაბამირად გამოწუონდა მორამართლერ, რომელიც
5
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გი, რაერთო რამართლებრივი რტრსუტსრები, ორმცრივ
ნდობაღი ღეიშლება იმ რაერთო მნიღვნელირ პოვნა, რომლირ
რატსშველზეც ღეიშლება რამართლებრივი სრთიერთობებირ
მოწქობა.
მართლწერრიგრ, რომელმაც რაკსთარი მაგირტრატსრა
ღეუმნა რომღი სცცოელებთან და სცცოელებრ ღორირ სრთიერთობირთვირ და რომლირ სმნიღვნელოვანერი რამართლებრივი ინრტიტსტები სღსალოდ ამ მაგირტრატსრირ მიერ იუნა
განვითარებსლი, არ ღეიშლება ეწოდორ სცცოსრი რამართლით დასინტერერებელი. ამ მცრივ, რაკსთარი განრძადობირ ტარგლებღი, მნიღვნელოვანი როლი წუონდათ არევე
პროვინციირ მმართველებრ რაკსთარ პროვინციებღი.
რომაელებირთვირ სცცო იქო რომირ რამართლირ მიზანმიმართსლი გავრცელება პროვინციებღი. ირ, რაკსთარი
არრიდან გამომდინარე, განკსთვნილი იქო მცოლოდ რომირ
მოუალაუეებირთვირ. პროვინციებღი რომაელები ცვდებოდნენ განვითარებირ მაფალ დონეზე მქოტ ცალცებრ, სპირველერ ქოვლირა, იმპერიირ აფმორავლეთღი, მაგალითად,
რაბერშნეთღი, რპარრეთღი ან ეგვიპტეღი. მათი რამართლებრივი კსლტსრები მქარად იქო ყამოქალიბებსლი. მღვიდობირ სზრსნველქოტირ მიზნით, რომი ფია იქო ადგილზე სკვე
არრებსლი მართლწერრიგირ ინრტიტსტებირ მირაფებად. მოუმედებდა პრინციპი, რომ რომირ მიერ დაპქრობილი ქველა
ცალცი ინარყსნებდა თავირ რამართალრა და რელიგიარ. მაგრამ ერ არ გამორიცცავდა, რომ პროვინციელებრ ერარგებლათ რომირ რამართლით, თს მათ ერ რსრდათ. ცატოვნად
რომ ითუვარ, მათთვირ რაუმე ეცებოდა „ღიდარაცელმწიტოებრივ სცცოელრ“ ან - პირდაპირ რომ აფინიღნორ - სცცოე8
ლრ, როგორც რომირ რამართლით მორარგებლერ . რაძარო
პროცერებირ ტორმით - პროვინციირ მმართველები წელიწადღი ერთცელ მიდიოდნენ თავიანთი პროვინციირ სმნიღვნელოვანერ უალაუებღი, რათა იუ რარამართლო რცდომები გაემართათ - ირ იქო ცელმირაწვდომი, როგორც მრაძსლი;
პროვინციირ მაცცოვრებლებრ ღეეშლოთ მირთვირ მიემართათ თცოვნით რამართლებრივი დაცვირ ღერაცებ. ამ პეტიციირ სტლებით, როგორც ერ იკითცება მრავლირმომცველ
პაპირსრებღი პროვინციებირ გამგებლებირ ისრირდიუციირ
ღერაცებ, ცღირად ფიად რარგებლობდნენ მაცცოვრებლები.
როგორც ერთ-ერთი მათგანი ისწქება ერთ რაძარო პროცერზე ერთმა პროვინციირ მმართველმა 1800 რაუმე მოაგვა-

ღეიშლება
არევე
პერეგრინსრი
ქოტილიქო
(Gai.
4.105),
გადაწქვეტილება. ამით რამოუალაუორამართლებრივი oportere, რითაც
თავიდან მცოლოდ რომირ მოუალაუეებირთვირ გათვალირიწინებსლი
ვალდებსლება აფინიღნებოდა, bona fides-ირ პრინციპით სცცოელებზეც
გავრცელდა. ერ ცცადქოტრ ნდობირა და კეთილრინდირიერებირ პრინციპირ
განრაკსთრებსლ ადგილრ, რომელიც დფერაც წარმოადგენრ, გერმანიირ
რამოუალაუო კოდეურირ 242-ე პარაგრატით, მთლიანი ვალდებსლებითი
რამართლირ რატსშველრ და რომელიც პერეგრინებთან არრებსლ
რამოუალაუო ბრსნვაღი დამკვიდრდა.
8
ღდრ. Chiusi, Der Fremde als Rechtsgenosse. Zur rechtlichen Stellung
der Ausländer im römischen Recht, in: Müller- Dietz et al (Hrsg.),
Festschrift für Heike Jung zum 65. Geburtstag, 2007, 63 ff.

სტატია

რა9. რამდენად იმალებოდა ამირ სკან სნდობლობა „ადგილობრივი“ რარამართლოებირ მიმართ, აუ ამაზე რასბარი რაჩირო არ არირ. ქოველ ღემთცვევაღი პაპირსრები იმაზე მისთითებენ, რომ პროვინციირ მმართველთა განრძადობარ,
რომლებიც რაკსთარ ტორსმებზე, რა თუმა სნდა, შირითადად რომირ რამართალრ იქენებდნენ, თავად პროვინციელებირ მიერ მიეწერებოდა განრაკსთრებსლი დაცვითი ტსნუცია. პროვინციირ მმართველები გადაწქვეტილებირ გამოტანირარ ორიენტირრ იფებდნენ არევე ადგილობრივ რამართლებრივ წარმოდგენებზე. დაპქრობილი ცალცებირ მართლწერრიგები და რამართლებრივი მიდგომები მარ სნდა გაეთვალირწინებინა გადაწქვეტილებირ მიფებირარ, რათა მიეფო,
მცარეთა გადმორაცედიდან, აფუმადი გადაწქვეტილება, რომელიც გამოდგებოდა მცარეთა ღორირ ცანგრშლივი მღვიდობირა და რამართლირ მიმფებლობირ სზრსნველრაქოტად.
რომასლ ინრტიტსტებრა და პროვინცისლ რამართლებრივ
წარმოდგენებრ ღორირ ამ მსდმივი განრცვავებირ ღედეგად
წარმოიღობოდა აცალი ინრტიტსტები, რომლებიც თანდათან
ინტეგრირდებოდნენ რომირ რამართალღი. რეალსრად რაცეზე იქო სრთიერთგავლენა რომირა და პროვინცისლ რამართალრ ღორირ.
მაგალითირთვირ ღეიშლება ე. წ. ბაბათარ არუივირ მოღველიება, ებრაელი უალირ, რომელიც ორძერ დაუვრივდა,
ერთი ვაჟი წქავდა პირველი უორწინებიდან და რომელიც,
რავარასდოდ, აცალი წელთაფრიცცვირ 132-135 წლებღი,
რომირ წინააფმდეგ ბარ კოცბარ აძანქებირარ მკვდარი ზფვირ
ზემოთ მდებარე გამოუვაბსლებღი გარდაიცვალა10. 1989 წელრ გამოუვექნებსლ მირ არუივღი მოიპოვება ცნობები, რომლებიც არაცავენ მირ რამართლებრივ რაუმეებრ. ირ ღეიცავრ
ინტორმაციარ მზითევირ ღეთანცმებირ, გირავნობირა და მიბარებირ ცელღეკრსლებებირ და, განრაკსთრებით, პროვინციირ მმართველირ მიმართ წარდგენილი პეტიციებირ ღერაცებ. ბაბათა არ ეთანცმებოდა თავირი ვაჟირ უონებირ მართვარ მესრვირ მიერ და ცდილობდა, თავად მიეფო ღერაშლებლობა, ემართა ღვილირ უონება. დოკსმენტებიდან
ირკვევა, რომ პროვინციირ მმართველირგან ირ მოელოდა
დაცვარ მესრვირ მიერ ღვილირ ტინანრებირ არარწორი გაშფოლირგან და დაცმარებარ რარსრველი უონებირ მართვირ
სტლებირ მორაპოვებლად11. თვალღი რაცემია, რომ ისდეველი ბაბათა უალაუ პეტრარ რაბჩორ მიერ დანიღნსლი მესრვირ
წინააფმდეგ გამოვიდა რომაელი პროვინციირ მმართველირ
წინაღე, მან ერ გააკეთა რომასლი ტორმირ მიცედვით და გამოიქენა რომასლი რაპროცერო ტორმსლირ - actio tutelae-რ
9

ღდრ. P. Yale 61: რსბატიანსრ აკილამ არრინორ კონვენტზე (209 n. Chr.)
ორ-ნაცევარ დფეღი 1804 პეტიცია მიიფო, რომელიც ორი თვირ
განმავლობაღი მოაგვარა. ღდრ. ამართან დაკავღირებით Foti Talamanca,
Ricerche sul Processo nell'Egitto Greco-Romano, 1979, II, 1, 178 ff.;
Nörr, Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit, SZ 98, 1981, 5
f, (=HIA Il 1327 f.).
10
ღდრ. Chiusi, Zur Vormundschaft der Mutter, SZ 111, 1994, 155 ff.:
Babatha vs the guardians of her son: a struggle for guardianship - Legal
and practical aspects of P. Yadin 12 - 15, 27, in: Katzoff/Schaps (Hrsg),
Law in the Documents of the Judaean Desert, 2005, 105 11 ff.
11
P. Yadin 15 (125 n. Chr.).
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ტიციანა უისზი

- მესრვეობირ ღერაცებ წერირ - ბერშნსლი თარგმანი, რაც
არირ თითუმირ სტქსარი და კვლევირთვირ რენრაცისრი მტკიცებსლება, რომ პროვინციებღი არრებობდა რაპროცერო ტორმსლები, მათ ღორირ ირეთღიც კი, როგორიც იქო მცოლოდ
რსლ რაფაც 20 წლირ წინ რომანიზებსლი და პროვინციად
უცესლი არაბია. ამ მცრივ, ცაზგარარმელია, რომ ზსრტად ირ,
რარაც ბაბათა პროვინციირ მმართველრ მესრვეობართან დაკავღირებსლ დავაღი გამორავლად რთავაზობდა, ერთი რასკსნირ ღემდეგ, იმპერატორირ კონრტიტსციებღი, ელინირტსრი პრაუტიკით ღთაგონებირ ღედეგად, სკვე მოდელად გვევლინება12. მარ ღემდეგ, რაც ყვენი წელთაფრიცცვით 212 წელრ constitutio Antoniniana-რ რატსშველზე რომირ მოუალაუეობა მიენიჩა იმპერიირ ქველა მაცცოვრებელრ, მოუალაუეობამიფებსლ უალებრ – რომასლი პრინციპირ ღერაბამირად
– არ ღეეშლოთ, ქოტილიქვნენ მესრვეები, რაც მანამდე პერეგრინებირთვირ, ელინირტსრი რამართლით, ღერაშლებელი
იქო. მესრვეობირ ეტეუტირ მირაფწევად, ირე, რომ პირი მესრვე არ გამცდარიქო, ყვენი წელთაფრიცცვით მე-3 რასკსნეღი გამოიქენებოდა კონრტრსუცია, რომელიც ორი რასკსნირ
განმავლობაღი მცოლოდ ორ პაპირსრღი ტიურირდება13. ამ
გზით დედა თავირ თავზე იფებდა ბავღვირ უონებირ მართვარ
და ამავდროსლად კირრსლობდა გარანტიარ, რომ ღერაბამირ
ღემთცვევაღი ასნაზფასრებდა ზიანრ (ტორმალსრ) მესრვერ.
ბაბათარ ცნობა არირ პირველი მოწმობა არეთი აფმორავლსრი პრაუტიკირა14. იმით, რომ მირ მიერ არყესლმა უონებირ
მართვირ მოდელმა ღემდეგ პარალელი პოვა იმპერატორირ
კონრტიტსციებღი, ღერაშლოა, ისდეველმა ბაბათამ წვლილი
ღეიტანა რომასლი ინრტრსმენტებირ პროვინცისლი კონტეურტირათვირ მირადაგებაღი. იმით, რომ მან ამ მიზნით გამოიქენა რომასლი განრძადობა და ტორმები, ღერაშლოა, მან
ამავე დრორ წვლილი ღეიტანა რომასლი ისრიდისლი აზროვნებირ პროვინციებღი გადმოტანაღი15. ამით წერტილი ერმირ
მანამდე დასრრსლებელ დირკსრიარ „იმპერიირ რამართლირა“ და „ცალცირ რამართალრ“ ღორირ არრებსლ კავღირზე
(რომელიც მე-19 და მე-20 რასკსნეებირ მიძნაზე რომანირტიკირ ცენტრალსრ პრობლემარ წარმოადგენდა): რომასლი გავლენა პროვინცისლ რამართლებრივ ინრტიტსტებზე
თს რომასლი რამართლებრივი ინრტიტსტებირ ღეცვლა პროვინცისლი რამართლირ ყვესლებებთან ღერწქმირ ღედეგად?
ამაზე პარსცი დაკავღირებსლია ღერაბამირი დროირ რსლთან.
ამ მცრივ, აუცენტი სნდა გაკეთდერ ორ გარემოებაზე: ერთი
მცრივ, მკატიოდ აფუმად რომასლ მოწერრიგებაზე, რომელზეც მისთითებრ დოკსმენტები; მეორე მცრივ, რომასლი
და პროვინცისლი რამართლებრივი წარმოდგენებირ სრთიერთგავლენაზე, რა დრორაც რომასლი მართლწერრიგირთვირ დამაცარიათებელია სნარი, მოიცვარ რცვა. რაბოლოოდ რომირ რამართალღი ცდება სცცოსრი რამართლებრივი
წარმოდგენებირ ინკორპორირება.
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2. ერ, არე ვთუვათ, „რტრსუტსრსლი“ ღედარებითრამართლებრივი მიდგომა იკარგება ღსა რასკსნეებღი. ღსა რასკსნეებირ ისრირტები, რომლებმაც რომირ რამართლირ რწავლება დაიწქერ და განავითარერ, აფიუვამდნენ ამ (ისრტინიანერ კომპილაციებღი ღეკრებილ რამართალრ), როგორც
„ჩეღმარიტ რამართალრ“. ირინი დიგერტებრ მიაწერდნენ თითუმირ „რელიგისრ“ მნიღვნელობარ, რომელიც წააგავდა ბი16
ბლიირარ . ევროპირ გარეთ არრებსლი რამართლირ კსლტსრები რეალსრად არც იქო ცნობილი და არც ღედარებირ ფირრად აფიუმებოდა. ერ სკანარკნელი ეცებოდა, სპირველერ
ქოვლირა, ირლამსრი რამართლირ კსლტსრარ. ტრიდრიც II
ღტასტერირ ინტელეუტსალსრი ფიაობა არათს რამაგალითოდ არ იუცა, არამედ რეალსრად მარ არც არანაირი კვალი
არ დასტოვებია. არც რენერანრრ არ ღესცვლია რაიმე ღედარებითი რამართლირ თვალრაზრირით და თვით განმანათლებლობარაც არ მოსტანია არრებითად რაიმე განრცვავებსლი ღედეგი. რამართლებრივი იდეალი ამ დროირა იქო
რწორედ რაციოთი განპირობებსლი რამართალი, რომლირ
პორტსლატიც არირ რრსლქოტილი, ისრიდისლი ღრომირ ღედეგად მიფწევადი რამართლირ არრებობა. აუ გამოიქენება
ლოგიკსრ-დედსუცისრი მეთოდი, რომლირ ღეთავრებაც რამართლირ ირტორიაზე ორიენტირებსლ ღედარებით მეთოდთან თითუმირ ღესშლებელია.
3. თანამედროვე ღედარებით რამართალრ დარაბამი დაედო მე-19 რასკსნირ რატრანგეთღი. 1902 წელრ იუ ღეიუმნა
ღედარებითი რამოუალაუო რამართლირ პირველი რასნივერრიტეტო კათედრა. ერ განვითარება დაიწქო ძერ კიდევ მე19 რასკსნირ პირველ ნაცევარღი და გაგრშელდა 1869 წელრ
ღედარებითი რამართლირ პირველი რაზოგადოებირ 17
Société de législation comparée-რ დატსშნებით .
რევოლსციირ ღემდეგ ტრანგებრ რსრდათ, რაკსთარი ფირებსლებები მთელ მროტლიოღი გაევრცელებინათ. ამდენად, არ არირ გარაკვირი, რომ რწორედ აუ იწქება თანამედროვე ღედარებითი რამართლირ ირტორია. რცვა მართლწერრიგებთან ღედარებარ ღედეგად სნდა მოეტანა მართლწერრიგებირ პოზიტისრი, არარპეკსლატისრი ღემეცნება, რომლირ მიზანიც იქო ადამიანირ სტლებებირა და აცალი ფირებსლებებირ გავრცელება. ღორესლ პერრპეუტივაღი რარსრველი იქო რამართლირ სნიტიცირებირ, მათ ღორირ, მთელი
მროტლიორ მარღტაბით, ცელღეწქობა. ღედარებით რამართალრ ამდენად დარაწქირიდანვე წუონდა რამეცნიერო მიდგომართან ერთად არევე „პოლიტიკსრი“ განზომილება.
გერმანიაღი ამ პროცერმა მოგვიანებით პოვა გამოცმასრება, რაღიც ღეშლებირდაგვარად თავირი როლი ითამაღა
როგორც პოლიტიკსრმა (გაერთიანებირ პროცერმა), ირე რამეცნიერო (რამართლირ ირტორისლი რკოლირ რააზროვნო
მოდელები და გერმანიირ რამოუალაუო კოდეურირ მიფება)
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C. 429.6 (Alex. Sev., 228), 5.51.9 (Diocl/Maxim 293), 5.46.2 (Phil.
Ar. & fil. 246).
13
PSI X 1159 (l32 n. Chr.); P. Amh. II 91 (159 n. Chr.).
14
P. Yadin 15 (125 n. Chr.).
15
ღდრ. Chiusi, Babatha (რუ. 10), 129 ff.
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Koschaker, Europa und das Römische Recht, 4 Aufl. 1966, 62 f.
Zweigert/Kötz (რუ. 1), 57; Rainer, Europäisches Privatrecht, 2 Aufl.

2007, 41.

ღედარებითი რამართლირ მნიღვნელობა რაუართველორთვირ

არპეუტებმა. გერმანსლი ღედარებითი რამართლირ დატსშნებირთვირ ქველაზე მნიღვნელოვანი ტიგსრა არირ ერნრტ
რაბელი (1874-1955). როგორც ვერრალირ ცელღეკრსლებირ განმმარტავი გერმანსლ-იტალისრი კომირიირ წევრმა,18
მან ღენიღნა, თს როგორი რთსლი იქო ამერიკელებთან ისრიდისლ დონეზე კომსნიკაცია და დაიწქო ტიური ამ მცრივ
ერთმანეთირ სკეთ გაცნობირ რაჩიროებაზე, რათა მიფწესლიქო ცანგრშლივი და დამაკმაქოტილებელი ღედეგები.

რაბელი დაიბადა ავრტრიაღი, რწავლობდა ვენაღი და რაწაბილიტაციო ნაღრომი დაარრსლა 1902 წელრ ლაიტციგღი,
როგორც მე-20 რასკსნირ ერთ-ერთი სმნიღვნელოვანერი
რამართლირ ირტორიკორირ - ლსდვიგ მიტტაირირ მორწავლემ, რომელიც მარ არა მცოლოდ რომირ რამართალრ,
არამედ ბერშნსლ რამართალრა და ისრიდისლ პაპიროლოგიარაც არწავლიდა. მან თავირი ცცოვრება ამ დირციპლინებრ
და, სპირველერ ქოვლირა, რომირ რამართალრ მისშფვნა.
რაბელმა პირველი მოწვევა 1906 წელრ ბაზელირ სნივერრიტეტიდან მიიფო; ამარ მოწქვა მოწვევა კილრა (1910) და გოტინგენღი (1911). რაბოლოოდ, 1916 წელრ მან მიიფო მიწვევა
მისნცენიდან, რადაც დაიწქო მირი მოფვაწეობა ღედარებითი
რამართლირ, როგორც დარგირ, დატსშნება-განვითარებირ
მიმართსლებით. მან იუ დააარრა გერმანიირ ღედარებითი
რამართლირ პირველი ინრტიტსტი, რომელიც დფერაც არრებობრ მისნცენირ ლსდვიგ მაურიმილიანირ სნივერრიტეტირ
ისრიდისლ ტაკსლტეტზე. 1926 წელრ რაბელმა გადაინაცვლა ბერლინირ წსმბოლდტირ სნივერრიტეტღი და დაატსშნა ღედარებითი და რაერთაღორირო კერშო რამართლირ კაიზერ ვილწელმირ ინრტიტსტი, რომელიც დფერაც აგრშელებრ რაუმიანობარ, როგორც ღედარებითი რამართლირ მაურ
პლანკირ ინრტიტსტი წამბსრგღი. რაერთაღორირო ნარქიდობირ რამართალი და მირი სნიტიცირება იქო მირთვირ ქველაზე მნიღვნელოვანი რტერო. 1936 წელრ მან გამოაუვექნა
„რაუონლირ ნარქიდობირ რამართალი“; ამ მცრივ, ირ რაუმიანობდა არევე ერთა ლიგირ მიერ რომღი დატსშნებსლი ღედარებითი კერშო რამართლირ ინტიტსტირ ტარგლებღი, რომელრაც დფერ UNIDROIT წუვია. რეალსრად, დფერ ყვენთვირ
კარგად ნაცნობ რაერთაღორირო ნარქიდობირ ღერაცებ ვენირ
კონვენციირ რამართალრ ამ ინრტიტსტღი ყაექარა რატსშველი და შირითადად რწორედ მირ ღრომებრ ეტსშნება. 1939
წელრ ნაციონალ-როციალირტებირ მიერ განცორციელებსლი
ებრაელებირ დანაღასლებრივი დევნირ გამო რაბელი იშსლებსლი გაცდა აღღ-ღი ემიგრირებსლიქო. თსმცა მარ სკვე
წამომართსლი წუონდა გერმანსლი ღედარებითი რამართლირ ტსნდამენტი. აღღ-ღი მან კვლევა განაგრშო „რამართლირ ამერიკსლ ინრტიტსტღი“ (American Institute of
Law), მიყიგანირა და წარვარდირ სნივერრიტეტებღი. მირი
მონსმენტსრი ნაღრომი „მართლწერრიგთა კოლიზია. ღედარებითრამართლებრივი კვლევა“ ოთც ტომრ მოიცავრ.
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III.

ღედარებითი რამართლირ მეთოდები

რამართლირ ღედარება ღეიშლება განცორციელდერ რამ
დონეზე, რომლებიც, მართალია, ერთმანეთირგან არრობრივად განრცვავდება, თსმცა მცოლოდ ერთობლიობაღი
იშლევა ამომწსრავი ღედარებირ ღერაშლებლობარ. აუ იგსლირცმება ინრტიტსციონალსრი, რირტემსრი და გლობალსრი
ღედარება. პირველი მოიცავრ მართლწერრიგირ ცალკესლი
ინრტიტსტებირ ღედარებარა და აცრნარ; მეორე ღემთცვევაღი
ერთმანეთრ დარდება რცვადარცვა სრთიერთკავღირღი მქოტი ინრტიტსტებირ მიზანი და ტსნუცია. რწორედ რირტემსრი
ღედარება სზრსნველქოტრ ღედარებსლი მართლწერრიგებირ შირითადი პრინციპებირა და ტსნდამენტსრი მაცარიათებლებირ იდენტიტიცირებარა და გამოკვეთარ. გლობალსრი
ღედარება მიზნად ირაცავრ მთლიანი მართლწერრიგირ რრსლად მოცვარ. მირი წინაპირობაა ინრტიტსციონალსრი და რირტემსრი ღედარება და პარსცობრ კითცვარ, თს რატომ განრცვავდება რცვადარცვა მართლწერრიგი ერთმანეთირგან ან
რატომ წგვანან ირინი ერთმანეთრ. ამართანავე ცდება იმ ტაუტორირა და კრიტერისმირ ცაზგარმა, რომლებიც ასცილებელია მოცემსლი მართლწერრიგირ აფრაუმელად.
1. რამართლირ წქაროები: რამართლირ ღედარებირარ
ასცილებელია იმირ გამორკვევა, თს როგორ წარმოიღობა
ნორმა, ანს რამართლირ რა წქაროებრ ეტსშნება მართლწერრიგი. მაგალითად, მართლწერრიგი ღეიშლება შირითადად
ეტსშნებოდერ კოდიტიცირებსლ რამართალრ (როგორც გერმანიაღი) ან რარამართლო გადაწქვეტილებებრ (როგორც
ინგლირღი). ამართან, რაკითცავია, რა როლი აუვრ მართლწერრიგღი ისრირტრ და რა როლი აუვრ კანონმდებელრ.
ღერაბამირად, დაირმირ კითცვა, როგორ ეუცევა ისრირტი რამართლირ წქაროებრ ანდა ტეურტებრ: არრებობრ თს არა ანალოგიირ აკრშალვა თს მორამართლერ ღესშლია, რაკანონმდებლო ვაკსსმი თავირით ღეავრორ? არევე დაირმირ ზოგადი ღეკითცვა, თს რა როლი აუვრ რარამართლო გადაწქვეტილებებრ. ვირ ცელღია რამართალღემოუმედება - კანონმდებლირ თს მორამართლირ? ქსრადფება სნდა მიეუცერ იმარ,
რომ იმ რირტემებღი, რომლებიც რამორამართლო კანონღემოუმედებარ ეტსშნება, სკანარკნელ პერიოდღი სტროდასტრო მეტი ქსრადფება ეთმობა კანონმდებლირ ნებარა და
მირ სღსალო ყარევარ რამართლირ ღეუმნირ პროცერღი.
ერ, პირველ რიგღი, მნიღვნელოვანია რამართლირ იმ რირტემებირათვირ, რომლებღიც ირტორისლად განრცვავებსლი
ტრადიცია არრებობდა. დიდ ბრიტანეთღი ყატარებსლი რეტერენდსმი ევროკავღირიდან გარვლართან დაკავღირებთ
(ე. წ. „ბრეურითი“) ნაწილობრივ განპირობებსლი იქო ბრიტანელებირ სკმაქოტილებით, რომელიც სკავღირდებოდა
ევროკანონმდებლობირ „ყარევარ“ ბრიტანეთირ ღიდა კანონმდებლობაღი და ადამიანირ სტლებათა ევროპსლი რარამართლორ „სცცო რცესლად“ აფუმით. როდერაც რაუმე ეცება
მათ მართლწერრიგრ, რომელიც რამორამართლო რამართალღემოუმედებარ ეტსშნება, ბრიტანელებირთვირ მათ მა-

Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung (რუ. 1), 58.
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რთლწერრიგღი გარე მცრიდან რაკანონმდებლო ყარევა
რრსლებით მისფებლად აფიუმება - არეთ დრორ ბრიტანელები რრსლიად „სცცო მიწაზე“ აფმოყნდებიან.
არევე რწორია რარკირებსრი დაკვირვება, რომ იმ რირტემებღი, რომლებღიც კოდიტიცირებსლი რამართალი მოუმედებრ, თანდათან იზრდება რარამართლორ გადაწქვეტილებებირ როლი, რითიც მორამართლე ცდილობრ კანონმდებლირ
ტსნუციებირ ნაწილობრივ რაკსთარ თავზე აფებარ.
მაგალითად ღეიშლება მოქვანილ იუნერ გერმანიირ ტედერალსრი რაკონრტიტსციო რარამართლორ პრაუტიკა, რომელრაც კონრტიტსციირ ღერაბამირი განმარტებირ ტარგლებღი კონკრეტსლ ღემთცვევებღი როგორც კანონირ პირდაპირი ყანაწერირ, ირე კანონმდებლირ ნებირ წინააფმდეგ მისფია გადაწქვეტილება. არევე ღეიშლება გერმანიირ სმაფლერი ტედერალსრი რარამართლორა და ადამიანირ სტლებათა
ევროპსლი რარამართლორ გადაწქვეტილებებზე მითითება:
არე ღეიშლება 90-იან წლებღი გერმანიაღი არრებსლი პრივატიზაციირ ტალფა მიეწერორ ადამიანირ სტლებათა ევროპსლი რარამართლორ იმ გადაწქვეტილებებრ, რომლებიც შირითად სტლებებრ ღეეცებოდა.
ორი რირტემა, რომლებიც, ერთი ღეცედვით, ერთმანეთრ
ეწინააფმდეგება, რაბოლოოდ ერთრა და იმავე ღედეგამდე
მიდირ. იმ ღინაგანი კავღირებირ აცრნა, რომელიც არრებობრ
რამორამართლო და დაწერილ რამართალრ ღორირ, მცოლოდ ღედარებითრამართლებრივ კვლევარ თს შალსშრ.
2. მართლმრაძსლებირ რირტემა: მართლმრაძსლებირ
რირტემირ ღერწავლირარ რაუმე ეცება იმარ, თს როგორაა მოწქობილი იგი. არრებობრ ერთი, ორი თს რამი ინრტანცია? რა
ტსნუციები გააყნია სზენაერ რარამართლორ? არრებობრ თს
არა რსპერრევიზორსლი ინრტანცია? არრებობრ თს არა რაკონრტიტსციო რარამართლო და რა როლრ თამაღობრ იგი?
სბრსნებრ თს არა სზენაერი რარამართლო რაუმერ აცალი გადაწქვეტილებირ გამორატანად უვედა ინრტანციარ თს თავად
ცვლირ გარაყივრებსლ გადაწქვეტილებარ?
3. რამართლირ მეცნიერება: ღერწავლირ რაგანია არევე
რამართლირ მეცნიერებირ როლი მართლწერრიგირ მოწქობარა და განვითარებაღი. იმ უვექნებირგან განრცვავებით
(რომელთა რიცცვიც მცირეა), რადაც, შირითადად, პროტერიით არაისრირტებიც ცდებიან მორამართლეები, მართლწერრიგებირ სმეტერობაღი მცოლოდ ისრიდისლი განათლებირ
19
მუონე პირებრ ღესშლიათ, ეკავოთ ერ პოზიცია. გარდა ამირა, მოწმდება, არრებობრ თს არა განრცვავება მორამართლეებრა და ადვოკატებრ ღორირ და რაღი მდგომარეობრ იგი (განათლებაღი, კარიერირ გამიძვნაღი და ა. ღ.) და ღერაშლებელია თს არა ორივე რაუმიანობირ ღეთავრება და, თს ღერაშლებელია, რა ტორმით. ანს როგორ ცდება ადამიანი მორამართლე, ადვოკატი ან ნოტარისრი ამა თს იმ მართლწერრი-
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არე, მაგალითად, ღვეიცარიაღი.
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გღი? მაგალითად, ინგლირღი პირი ძერ ადვოკატი სნდა
იქორ, რომ ღემდეგღი მორამართლე გაცდერ.
კვლევირ რაგანია არევე რარამართლორ სღსალო რაუმიანობა: ცდება კანონირ ტეურტირ წმინდა ინტერპრეტაცია თს
არრებობრ მეტ-ნაკლებად რეგსლირებსლი ღერაშლებლობა
დამოსკიდებელი რამართალღემოუმედებირა? რაინტერეროა
არევე რარამართლოთა, სპირველერ ქოვლირა, სზენაერ რარამრთლოთა, რაუმიანობირ წერი გადაწქვეტილებირ მიფებირარ. მნიღვნელობა ენიჩება ამომწსრავ დარაბსთებარ (მაგალითად, გერმანსლი მოდელი) თს გამოტანილი გადაწქვეტილებირ აპოდიუტსრ რტილრ (როგორიცაა ტრანგსლი მოდელი)? რატრანგეთირ რაკარაციო რარამართლორ გადაწქვეტილებები არირ მოკლე და, როგორც წერი, დასრაბსთებელი; გერმანიირ სმაფლერი ტედერალსრი რარამართლორა
და ტედერალსრი რაკონრტიტსციო რარამართლორ მთელი
შალირცმევა მიმართსლია იმირაკენ, რომ არგსმენტაციირ
დირკსრრი, რომლირ ღედეგადაც გადაწქვეტილება სნდა
იუნერ მიფებსლი, აცრნარ და რამართლირ მეცნიერებიდან
მოქვანილი მორაზრებებით გაამქარორ. ამირ რაპირირპიროდ, იტალიაღი გადაწქვეტილებაღი დოუტრინირ ციტირება
კანონითაა აკრშალსლი, თსმცა თავად გადაწქვეტილებირ
რტილი არირ გერმანიირ ტედერალსრი რარამართლორა და
რატრანგეთირ რაკარაციო რარამართლორ ნაზავი.
ამარვე სკავღირდება (რსლ მცირე, ნაწილობრივ) სნივერრიტეტირა და დოუტრინირ ადგილი. რა კავღირია პროტერორებრა (მეცნიერებრა) და რარამართლო პრაუტიკარ ღორირ? წარმოადგენრ თს არა მეცნიერება მნიღვნელოვან ტაუტორრ რამართლირ განვითარებირთვირ? მაგალითად, გერმანიირ რამოუალაუო კოდეური რტრსუტსრირ, ირტორიირა
და ენირ გათვალირწინებით, არირ პროტერორებირ კოდეური.
ამით აიცრნება გერმანიაღი რარამართლორ მიერ გადაწქვეტილებირ გამოტანირარ მეცნიერსლი დირკსრრირ მნიღვნელობა, რომელიც რათანადოდ სნდა იუნერ დატარებსლი და
რომელიც ბევრად სტრო დიდია, ვიდრე, მაგალითად, რატრანგეთღი, რადაც, ამირ რაპირირპიროდ, რარამართლო
პრაუტიკა ცენტრალსრ და ამომწსრავ როლრ თამაღობრ რამართლირ განვითარებაღი.
4. ირტორისლი, რსლიერი და როციოლოგისრი
განზომილება: მართლწერრიგირ ღედარებირა და კლარიტიკაციირთვირ ტსნდამენტსრია ირტორისლი, რსლიერი და როციოლოგისრი კონტეურტი. თითოესლი რამართალი არირ
თავირი დროირა და კსლტსრირ ტრადიციირ პროდსუტი. მართლწერრიგთა ირტორისლი წარმოღობირა და განვითარებირ ღერწავლა არირ გადამწქვეტი მათი ღედარებირთვირ.
გარდა ამირა, მნიღვნელოვანია ირ რსლიერი, კსლტსრსლი და რელიგისრი ნაკადები, რომლებიც კანონირ მიფებირარ იქო დამკვიდრებსლი და რაზოგადოებრივ დირკსრრზე
აცდენდა გავლენარ. მაგალითად, რატრანგეთირ რამოუალაუო კოდეურირ მიფებირარ გადამწქვეტი იქო განმანათლებლობირ იდეები, რომლირ ტარგლებღიც მთავარი ადგილი
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ეკავა ადამიანრა და ინდივიდირ თავირსტლებარ და, ღერაბამირად, კოდეურიც რწორედ მარ სნდა ეტსშნებოდერ. თავირ
მცრივ, განმანათლებლობა არირ პროდსუტი მანამდე არრებსლი განვითარებირა, რომელიც არევე სნდა იუნერ გათვალირწინებსლი.
გარდა ამირა, სნდა დაირვარ ღეკითცვა გარკვესლ რაზოგადოებაღი რამართლირ როლთან დაკავღირებით, რათა გააზრებსლ იუნერ ისრიდისლი ტენომენირ როციოლოგისრი
განზომილება. დარავლსრ ტრადიციაღი თეორისლი განრაზფვრა, თს ვირ აუვრ სტლება, ვინ არირ მართალი და ვინ არა, არირ რატსშველი პროცერირ წარმართვირა და ზოგადად
მართლწერრიგირ ტსნუციებირ განრაზფვრირთვირ, მისცედავად ინტერერებირა და რარგებლირ აწონ-დაწონირ რაჩიროებირა. აზისრ რაზოგადოებებღი, მაგალითად, იაპონიაღი, ცედვა იმირკენაა მიმართსლი, რომ დამაკმაქოტილებელი გადაწქვეტა იუნერ ნაპოვნი, რომლირ ტარგლებღიც ქველა მაურიმალსრად ღეინარყსნებრ რაკსთარ რაცერ20.
რამართალი რაჩიროა თანაცცოვრებირთვირ, მარ აუვრ რაპირირპირო ინტერერთა მორიგებირ ტსნუცია. მაგრამ აუვრ
არევე აფზრდირ ტსნუციაც. გარკვესლ ღემთცვევებღი რამართალი სნდა წარმოადგენდერ იშსლებარ, რომ დაიცვან
უცევირ გარკვესლი ნიმსღი. ამართან დაკავღირებით სნდა
დადგინდერ, აუვრ თს არა რამართალრ ღერარწავლ მართლწერრიგღი პრევენცისლი ტსნუცია თს მცოლოდ იმირთვირ არრებობრ, რომ სრთიერთობები და ღემთცვევები რეპრერისლად მოაწერრიგორ. გარდა ამირა, გამოკვლესლ
სნდა იუნერ, არრებობრ თს არა რცვა ინრტიტსციები ან რტრსუტსრები კონტლიუტირ აფმორატცვრელად და რომლებია
ირინი. ზოგიერთ მართლწერრიგღი კონტლიუტირ გადაჩრარ
თავირ თავზე იფებრ ოძაცი, „კლანსრი რტრსუტსრა“ ან რცვა
იერარუისლი მოწქობა. ამ კონტეურტღი ყნდება არევე „მედიაციირ“ ტენომენი, როგორც მეთოდი კონტლიუტირ მოგვარებირა. მისცედავად იმირა, რომ ზოგიერთ წრეღი ირ პროგრერსლ და თანამედროვე ინრტრსმენტად აფიუმება, მედიაცია რინამდვილეღი წარმოადგენრ დაბრსნებარ კონტლიუტებირ მოგვარებირ პრიმიტისლ ტორმებთან. აფრანიღნავი ამართან დაკავღირებით არირ ირ, რომ სტრო რსრტ მცარერ მედიაციაღი არ აუვრ არავითარი (რაპროცერო) გარანტია: რაპროცერო რამართალი იმარ ემრაცსრება, რომ სზრსნველქოტილი იქორ ორივე მცარირ ღანრებირ თანარწორობა, რათა
დაცსლ იუნერ რტრსუტსრსლად სტრო რსრტი მცარე. აუედან
გამომდინარე, მედიაცია რეალსრად ღეიშლება ტსნუციონირებდერ მცოლოდ მრცვილ და თანაბრად შლიერ მოთამაღეებრ ღორირ, რომლებიც ერთმანეთრ, როგორც თანარწორები,
ირე ერასბრებიან. ღემთცვევითი არ არირ, რომ რწორედ დიდი ინდსრტრიებირ ტარგლებღი მოიპოვა მედიაციამ თავირი
მნიღვნელობა.
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ამირ ინდიკატორი არირ ირ, თს რა რიცღირით იმართება რარამართლო
პროცერები.
იაპონიაღი
პროცერთა
რიცღირე
მორაცლეობირ
რაოდენობართან ღედარებით რაკმაოდ დაბალია.

სტატია

5. ისრიდისლი განათლება: რცვადარცვა მართლწერრიგი ერთმანეთირაგან განრცვავდება არევე ისრიდისლი
განათლებირ რირტემირ მიცედვით. აუ გადამწქვეტია ირ, ცდება თს არა განათლებირ მიფება სნივერრიტეტღი, როგორც
ერ, სპირველერ ქოვლირა, რომირ რამართლირ რატსშველზე
მოწქობილ კონტინენტსრი ევროპირ უვექნებღი გვცვდება,
თს რამართლირ რკოლაღი, რომელიც თავად ადვოკატთა გილდიებირ მიერაა ღეუმნილი, როგორც ერ ყვესლებირამებრ
რაერთო რამართლირ უვექნებღი, სპირველრ ქოვლირა,
ინგლირღია.
როგორც ინრტიტსციონალსრი, ირე რირტემსრი ან გლობალსრი ღედარებირ ღემთცვევაღი გადამწქვეტ როლრ თამაღობრ არევე ენაც: როგორც წერი, სტრო ადვილი და კარგი
ღერადარებელია მართლწერრიგები, რომელთა ენაც ნაცნობია, თსმცა ზოგძერ თარგმანირ გამოქენებაც ასცილებელია.
გარდა ამირა, მართლწერრიგებირ არყევირარ მოუმედებრ
არევე პირადი დაინტერერება უვექნირ მიმართ და მნიღვნელოვანია ირ მიზნები, რომლებიც ღედარებირ ღედეგად სნდა
იუნერ მიფწესლი.
IV. რამართლირ წრეებირ თეორიები
1. გლობალსრი ღედარებირ განცორციელება, ღერადარებელი უვექნებირ რიმრავლირ გამო, მარტივი არ არირ.
სტრო მარტივი იუნება, ნაცვლად ქველა ცალკესლი უვექნირა, უვექანათა ძგსტებირ ღედარება, რა დრორაც თითოესლ
ძგსტღი ირ მართლწერრიგები იუნება ერთიანად წარმოდგენილი, რომლებიც ზემოთ აფნიღნსლი კრიტერისმებირ გამო
გარკვესლ ერთიანობარ უმნიან. ამირ განცორციელებირ რატსშველი არირ ირ აზრი, რომ მართლწერრიგებირ რცვადარცვა ძგსტღი (ოძაცღი) არირ ერთი „ლიდერი მართლწერრიგი“, რომელიც არირ ძგსტირ ნიღან-თვირებებირ განმრაზფვრელი. არეთი ლიდერირ მაგალითია დიდი ბრიტანეთი
რაერთო რამართლირ უვექნებირთვირ ან Code civil – რომანსლი რამართლირ წრირთვირ.
კრიტერისმები, რომლებიც გამოიქენება ძგსტებირ ღერადგენად, წგავრ გლობალსრი ღედარებირთვირ სკვე განცილსლ კრიტერისმებრ. აუაც ღერწავლირ რაგანია ირ, თს როგორ წარმოიუმნება რამართლებრივი ინტიტსტები, დაწერილი კანონებით, ყვესლებითი რამართლით თს ნაწილობრივ
ან მთლიანად რამორამართლო რამართლით. გარდა ამირა,
მნიღვნელოვანია, როგორ ცდება ნორმათა გაგება და რომელი ტაუტორებირ რატსშველზე გამოიქენება ირინი, როგორ
ცდება რარამართლოებირა და მართლმრაძსლებირ რირტემირ
მოწქობა და, ღერაბამირად, რამართლირ მიფწევირ სზრსნველქოტა; რა მეთოდებრ იქენებრ რარამართლო პრაუტიკა;
არრებობრ თს არა რაკონრტიტსციო განრძადობა და თს არრებობრ, რა მოცსლობით. რაბოლოოდ, სნდა დადგინდერ, როგორ ცდება კერშორამართლებრივი პრობლემებირ გადაწქვეტა. აუ სნდა იუნერ ღერწავლილი ვალდებსლებითი, რანივთო, რაოძაცო და მემკვიდრეობირ რამართლირ შირითადი
კლარიტიკაციები. რარსრველია, ღერწავლილ იუნერ, როგორ
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წერრიგდება ამ რუემებღი რამართლებრივი ინრტიტსტები და
როგორ მოუმედებენ ირინი. ამირ ღემდეგ ღერაბამირ მართლწერრიგებღი ქსრადფება სნდა მიეუცერ ისრიდისლი განათლებირ მოწქობარ, რამართლირ მეცნიერებირ მეთოდებრა
და ტსნუციარ, რამართლირ რსლიერ, კსლტსრსლ, რელიგისრ და როციოლოგისრ განზომილებებრ.
ერ კრიტერისმები გამოიქენება კსმსლატისრად და არა
ალტერნატისლად: ალბათ, არ არრებობრ ორი მართლწერრიგი, რომლებიც ქველა კრიტერისმით ემთცვევა ერთმანეთრ. რაერთოდ, ძგსტებირ ღედგენირთვირ რაჩიროა გარკვესლი მოუნილობა ამ კრიტერისმებირ გამოქენებირარ. რწორედ ერ არირ რამართლირ წრეებირ თეორიებირ პრობლემა
და მათი რსრტი მცარე. ძგსტებირ ღედგენირ რარგებელი რამეცნიერო თვალრაზრირით მცოლოდ პირობითია, რადგანაც
რაჩიროა განრცვავებებრა და მრგავრებებზე ნაწილობრივ ღაბლონსრად გადაცტომა, რათა ღედგერ კონკრეტსლი ძგსტი.
ამიტომაც განრცვავებსლი რამართლირ წრეებირ თეორიებირა და რაერთოდ რამართლირ წრირ ცნებირ ზოგადად აფიარებირ მისცედავად, ასცილებელია მათი გარკვესლწილად
კრიტიკსლად და რიტრთცილით გამოქენება.
2. ძგსტებად დაქოტირ პირველი მცდელობა წუონდა
ტრანგ ერმენრ პარიზირ 1900 წლირ ღედარებითი რამართლირ
რაერთაღორირო კონგრერზე. მან წამოაქენა წინადადება,
რომ მართლწერრიგები დაქოტილიქო რომანსლ (რომელრაც რატსშვლად ედო Code civil), გერმანიკსლ (რომელრაც რატსშვლად ედო გერმანიირ რამოუალაუო კოდეური),
ანგლორაურსრ (რაერთო რამართლირ უვექნები), რლავსრ და
ირლამსრ რამართლირ წრეებად, რა დრორაც მან ცაზი გასრვა, რომ ძგსტებირ ღიგნით არრებობდა განმარცვავებელი
ნიღნებიც. ერ კლარიტიკაცია წააწქდა კრიტიკარ, რომ ირ იქო
შალიან სცეღი და არ იშლეოდა მკატიო განრცვავებირ ღერაშლებლობარ.
1950 წელრ გამოცემსლ Traité de droit comparé-ღი
არმინიონმა, ნოლდემ და ვოლტმა წარმოადგინერ კლარიტიკაცია, რომელღიც ღედიოდა ღვიდი რამართლირ წრე:
ტრანგსლი რამართლირ წრე, გერმანიკსლი რამართლირ
წრე, რსრსლი რამართლირ წრე, ინგლირსრი რამართლირ
წრე, ირლამსრი რამართლირ წრე, ინდსირტსრი რამართლირ
21
წრე და ღორესლ აფმორავლსრი რამართლირ წრე . აუ ღეინიღნება სტრო შლიერი და მეტად დიტერენცირებსლი კლარიტიკაციირ მცდელობა. როგორც ყანრ, გათვალირწინებსლია მროტლიო პოლიტიკსრი მდგომარეობაც; წინარგან განრცვავებით, დამატებსლია ინდსირტსრი და ღორესლ აფმორავლსრი რამართლირ წრე. ღედეგად კლარიტიკაცია ნაკლებადაა ევროპაზე კონცენტრირებსლი. ამ რირტემატიზაციირ
კრიტიკა დაიწქო 1950 წელრვე დავიდირ მიერ, რომელიც,
სპირველერ ქოვლირა, ცაზრ სრვამდა რაზოგადოებირ ტილოროტიარ, რელიგიარ, ეკონომიკარა და როციალსრ რტრსუტსრებრ და - აღკარა პოლიტიკსრი ღეცედსლებებირ გავლენირ
21
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Arminjon/Nolde/Wolff, Traité de droit comparé I, 1950, 49 ff.
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უვეღ მქოტი - თავირ Traité élémentaire de droit civil
comparé-ღი ცსთ რამართლირ ოძაცრ (როგორც ერ ტრანგსლი ტერმინით აფინიღნება) გამოქოტდა, კერშოდ, დარავლსრრ, რაბჩოთარ, ირლამსრრ, ინდსირტსრრა და ყინსრრ22.
მანვე ღემოგვთავაზა 1964 წელრ აცალი კლარიტიკაცია: აუ
ერთმანეთირგან იმიძნებოდა რომანსლ/გერმანსლი ოძაცი,
როციალირტსრი რამართლირ ოძაცი, რაერთო რამართლირ
უვექნებირ ოძაცი და „რცვა“ რირტემები - ამ სკანარკნელღი
მოიაზრებოდა ირლამსრი რამართალი, ინდსირტსრი რამართალი, ებრასლი რამართალი და ატრიკსლი რამართალი.
თვალღირაცემია, რომ კლარიტიკაცია ცივი ომირ კონტეურტღი მიმდინარეობდა. გარდა ამირა, არეთი კლარიტიკაციირ
სღედეგობა ნათელია „რცვა“ რამართლირ წრირ კატეგორიირ
არრებობიდან გამომდინარე.
რამართლირ წრეებირ ღერაცებ მოშფვრებირ მიმართ გარკვესლი რკეპტიციზმირ მისცედავად23, ცვაიგერტი და კოტცი24
კლარიტიკაციარ აცდენდნენ რომანსლ რამართლირ წრედ
(რომლირ ცენტრალსრი კოდიტიკაციაა Code civil), გერმანიკსლ რამართლირ წრედ (ორიენტირი გერმანიირ რამოუალაუო კოდეურზე), რაერთო რამართლირ წრე (ინგლირსრი
რამართალი) და ყრდილოსრი რამართლირ წრე (რკანდინავიირ უვექნები). რცვა რამართლირ წრეებრ ირინი არ არაცელებენ, თსმცა რასბრობენ ყინეთირ რაცალცო რერპსბლიკირ, იაპონიირ, ირლამსრ და ინდსრ რამართალზე. მართალია, ამ
კლარიტიკაციირ დარაბსთებირარ ცალრაცაა მათი მცდელობა,
გამოკვეთონ მართლწერრიგთა „რტილირ“ განმრაზფვრელი
ელემენტები, და აყვენონ კლარიტიკაციირ რაზფვრები, არც
ირ არირ დამაძერებელი. რაბოლოო ძამღი, როგორც ყანრ,
კლარიტიკაციირ განმაპირობებელ მთავარ კრიტერისმად
გამოქენებსლია ენა, გეოგრატისლ მდებარეობართან
ერთად.
თს რაოდენ არაამომწსრავია ერ კლარიტიკაცია, ნათლად ყანრ ე. წ. რომანსლი რამართლირ წრირ უვექნებირ მაგალითზე, რომელღიც, როგორც მისთითებენ, სნდა ღედიოდერ იტალია, რატრანგეთი, ერპანეთი და ბევრი რცვა. თსმცა
ერ უვექნები მიეკსთვნება რომანსლ ენებრ, Code civil-ზე
ორიენტაციირარ იკვეთება ირეთი ნიღნები, რომელთა რატსშველზეც მათი მიკსთვნება ცვაიგერტირა და კოტცირესლი
„გერმანიკსლი“ რამართლირ წრირთვირაც ლეგიტიმსრი
იუნებოდა. არე, მაგალითად, ერპანსრ რამართალღი, მრგავრად ღვეიცარისლი რამართლირა, რაკსთრებირ გადაცემირარ
გაბატონებსლია ტრადიციირ პრინციპი. იტალიირ 1942 წლირ
კოდეურრ მართლაც ეტქობა ტრანგსლი გავლენა, თსმცა ირ
შირითადად განიმარტა „გერმანსლი რათვალირ“ უვეღ და
იტალიელი ისრირტებირ მიერ დაიცვეწა. ერ გამოიწვია იტა-
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David, Traité élémentaire de droit civil. Introduction à l'étude des
droits étrangers et la méthode comparative, 1950, 222 ff., 226.
23
ღდრ. Kötz, Abschied von der Rechtskreislehre, ZEuP 1998. 493505.
24
Zweigert/Kötz, Rechtsvergleichung (რუ. 1), 64.
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ლიირ რამართლირ მეცნიერებირ ტრადიცისლმა კავღირმა
გერმანსლ პანდეუტირტიკართან.
მაგრამ არც ე. წ. გერმანსლი რამართლირ წრე არ არირ
დამაძერებელი. გერმანსლ და ღვეიცარისლ რამართალრ
ღორირ არრებსლი განრცვავება რტრსუტსრაღი, ენაღი, ცალკესლი კანონებირ რირტემატიკაღი, მორამართლეთა განმა25
რტებირ ტსნუციაღი , რსლ მცირე, ირევე რერიოზსლია (და,
ალბათ, სტრო მეტადაც), როგორც მათ ღორირ არრებსლი
რაერთო ნიღნები. მისცედავად ამირა, ორივე მართლწერრიგი გერმანიკსლი რამართლირ წრეღი იუნა მოუცესლი. იგივე
ღეიშლება ითუვარ ავრტრიირ რამოუალაუო კოდეურზე. გამიძვნირ (ანს რაერთო ნიღნირ განრაზფვრირ) კრიტერისმად
არყესლ იუნა მცოლოდ გერმანსლი ენა და, რამწსცაროდ,
რცვა კრიტერისმები გათვალირწინებსლი არ იუნა.
3. რცვათა ღორირ, სმძობერია რაერთოდ სარი ითუვარ
კლარიტიცირებაზე, ვიდრე ირ არარწორად განცორციელდერ,
რადგანაც ერ წარმოღობრ ცრს ნდობარ ცალკესლი მართლწერრიგებირ კსთვნილებირ ღერაცებ და მცდარად სთითებრ მათ ვითომ რაერთო და რინამდვილეღი კი არარრებსლ
ნიღნებზე. მისცედავად ამირა, თს ვინმერ მაინც რსრრ კლარიტიცირება მოაცდინორ, რომელიც, რსლ მცირე, ზემოცრენებსლი გლობალსრი ღედარებირ კრიტერისმებირ სმრავლერობარ გასწევდა ანგარიღრ, მცოლოდ ორ ოძაცრ, ანს რამართლირ წრერ ღორირ გამიძვნა არირ ღერაშლებელი, კერშოდ, რომანირტსლ-კონტინენტსრევროპსლ და რაერთო
რამართლირ წრერ ღორირ.
გლობალსრი ღედარებირა და კლარიტიკაციირ ქველა ზემოდარაცელებსლ კრიტერისმრ ღორირ რომანირტსლი მართლწერრიგები იყენენ ქველაზე მეტ მრგავრებარ: კოდიტიცირებსლი რამართალი, რამართლირ მეცნიერებირ როლი,
კსლტსრსლი, რსლიერი, რელიგისრი თს როციოლოგისრი
მოწქობა, ისრიდისლი განათლება, მართლმრაძსლებირ რირტემირ რტრსუტსრა. ამირ რაპირირპიროდ, როგორც ყანრ,
თითუმირ ქველა ამ რტეროღი რაერთო რამართლირ მართლწერრიგები ერთმანეთირაგან განრცვავდება, დაწქებსლი პრეცედენტებითა თს რარამართლო გადაწქვეტილებირ
შალით, დამთავრებსლი – ისრიდისლი განათლებით.
ამ გზით ცდება არევე ევროპირ გარეთ მქოტი მართლწერრიგებირ გათვალირწინებაც, რომლებიც მეტწილად, კოლონიზაციირ თს, სპირველერ ქოვლირა, მე-19 და მე-20 რასკსნეებღი ევროპიდან გავრცელებსლი მეცნიერსლი გავლენებირ გამო, ღეიშლება ამა თს იმ რამართლირ წრერ მიეკსთვნებოდერ. მაგალითად, იაპონსრი მართლწერრიგი
აცლორ დგარ როგორც გერმანსლ, ირე ტრანგსლ რამართალთან და ამიტომ განეკსთვნება რომანირტსლ რამართლირ
წრერ; არევე აცლორ დგარ რცვადარცვა ატრიკსლი მართლწერრიგი ტრანგსლთან - და, ღერაბამირად, რომანირტსლთან ან რაერთო რამართალთან, კოლონიზაციირ ირტორიირ ღერა25

იც. რამოუალაუო კოდეურირ პირველი მსცლი და კონრტიტსციირ მე-20
მსცლირ მე-3 პსნუტი.

სტატია

ბამირად. ამავე რატსშვლით, ქველა რამცრეთამერიკსლი რამართალი ქოველ მიზეზ გარეღე რომანირტსლ რამართლირ
წრერ სნდა მივაკსთვნოთ.
ღეიშლება თს არა, ამირ გარდა, არევე ირლამსრ რამართლირ წრეზე რასბარი, რადავოა ირლამირ განრცვავებსლი
განმარტებირ გამო რცვადარცვა რამართლირ რკოლებირ მიერ.
თსმცა სდავოა, რომ მარ ნამდვილად არ დასკარგავრ გამოქენება იმდენად, რამდენადაც არრებობრ მთელი რიგი უვექნები, რომლებღიც მქარადაა დამკვიდრებსლი ღარიათი.
ყინეთიც თავირთავად წარმოადგენრ რამართლირ დამოსკიდებელ კონტინენტრ, თსმცა მარ ღემდეგ, რაც ირ ფია გაცდა
კაპიტალირტსრი ეკონომიკირთვირ, კერშო რამართლირ განრაზფვრსლ დარგებღი გარკვესლი რომანირტსლი გავლენირ სარქოტა ღესშლებელია. მაგრამ მე ამარ რამართლირ
წრედ არ მოვიცრენიებდი. რცვა რამართლირ წრეებირ არრებობარ არ ამართლებრ არც რამართლებრივი ინრტიტსტებირ
სნიტიცირებირკენ მიმართსლი ცედვა და, არევე, არც რაიმე
ტაუტობრივი გარემოება.
V. რაუართველო
თს გვრსრრ გარკვესლი კონკრეტსლი კრიტერისმებით
დავადგინოთ, რომ რაუართველო და უართსლი რამართალი
ევროპსლ, კერშოდ, რომანირტსლ რამართლირ წრერ მიეკსთვნება, ერ კრიტერისმები რაუართველორ ირტორიაღი, კსლტსრაღი, რელიგიაღი, კერშო რამართლირ რტრსუტსრაღი,
რამართლირ მეცნიერებარა და ისრიდისლ განათლებაღი
სნდა ვეშებოთ.
სპირველერ ქოვლირა, სნდა ვაცრენოთ კავღირი ბიზანტიირ, როგორც მეორე რომირ, ისრიდისლ და კსლტსრსლ რამქარორთან, ირევე, როგორც ურირტიანობა, როგორც იდენტობირ განმრაზფვრელი ნიღან-თვირება და კსლტსრირ განმამტკიცებელი ელემენტი რცვადარცვა სცცოელთა ბატონობირ დრორაც კი, რომელთაგანაც რაუართველო თავირი ცანგრშლივი ირტორიირ განმავლობაღი იტანძებოდა26.
ამირ ღემდეგ ცაზი სნდა გაერვარ რაუართველორ ტრადიცისლად მჩიდრო კსლტსრსლ-ისრიდისლ სრთიერთობებრ
გერმანიართან, რარაც ღედეგად მოწქვა მოუმედი რამოუალაუო კოდეური. ერ კოდეური თავირი რტრსუტსრით, ენით, რამართლებრივი ტიგსრებით სდავოდ რომანირტსლი რამართლირ წრირ ნაწილია.
რარამართლო პრაუტიკა და მართლმრაძსლებირ რირტემა
რაკსთარი რაუმიანობირარ დატსშნებსლია კანონზე და რამართალრ ავითარებრ რომანირტსლი მიდგომებირთვირ დამაცარიათებელი განმარტებირ ტარგლებღი, რაც არ არირ
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რირისლ-რომასლი კოდეურირ სკვე მე-5 რასკსნიდან და ბიზანტიირ
რამართლირ მოუმედებართან დაკავღირებით იც. ზოიშე, უართსლი
რამართალი, როგორც ევროპსლი რამართლირ ნაწილი (ირტორისლი
არპეუტები), Working Papers on European Law 2/2009, მე-8 და
მომდევნო გვერდები.
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ტიციანა უისზი

დამაცარიათებელი კაზსირტსრი რამართლირ განმავითარებელი რარამართლო პრაუტიკირათვირ. ბოლორ, ისრიდისლი
განათლება არირ რასნივერრიტეტო, რომანირტსლი რამართლირ წრირ მართლწერრიგებირ მოდელირ ღერაბამირად.
რაუართველორთვირ რომანირტსლი რამართლირ წრირთვირ მიკსთვნება ნიღნავრ იმარ, რომ რამართლირ გამოქენებირა და რამართლირ განვითარებირ პრაუტიკა, ევროკავღირირ რტანდარტთან რამართლებრივი დააცლოება და
მთლიანად გაიგივება უვექნირ ტრადიციირ ნაწილია და, აუე

ღედარებითი რამართლირ ჟსრნალი 2/2019

დან გამომდინარე, მირი მიფწევა რეალსრია. ბერარიონ ზოიშე ამართან დაკავღირებით მისთითებრ, რომ რაუართველორ, განრცვავებით რცვა პორტრაბჩოთა უვექნებირგან, არ
გასჩირდა გერმანსლი რამართლირ რეცეტცია: „რაუართველო იქო უვექანა, რომელმაც კომსნირტსრი რამართლირ
ტრიუოლოგისრი ბარიერი რაბჩოთა კავღირირ დაღლირ ღემდეგ ცელირ ერთი მორმით მოიღორა. ყვენ ამ ტაუტირ მიზეზრ
27
ცალცირ მართლღეგნებაღი ვცედავთ“ .

27

ზოიშე, უართსლი რამართალი, როგორც ევროპსლი რამართლირ
ნაწილი (რუ. 26), 5.
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სამეწარმეო საზოგადოებაში წილის კეთილსინდისიერად მოპოვება
პროტ. დოუ. ირაკლი ბსრდსლი
თბილირირ რაცელმწიტო სნივერრიტეტირ ისრიდისლი ტაკსლტეტირ პროტერორი

I. კორპორაცისლი მართვირ რაკითცირათვირ
რაკორპორაციო რამართლირ თეორიაღი დამკვიდრებსლი რამართლებრივი ტორმებირ დაქოტირ დოგმატსრი გააზრებირ პირბებღი – ამცანაგსრ, პერრონატიცირებსლ და კაპიტალსრ რაზოგადოებებად – კაპიტალსრი, იგივე კაპიტალირტსრი ტიპირ ორ შირითად ორგანიზაცისლ ტორმარ გა1
2
მოქოტენ: ღპრ და რრ. ღპრ და რრ არირ გარე რაზოგადოებირ
ნაირრაცეობა, რომელიც მიიყნევა ისრიდისლ პირად, განიცილება კაპიტალსრი ტიპირ რაზოგადოებად, ღერაბამირად,
კაპიტალზე დატსშნებსლ რამართლებრივ ტორმად, რომელიც დამოსკიდებლად რაკსთარი რაცელით გამოდირ რამართალბრსნვაღი და მირი ორგანორ რაცით ოპერირებრ და
დებრ გარიგებარ მერამე პირთან. ასცილებელი ორგანორ –
დირეუტორატირ – მეღვეობით ღპრ-ირა და რრ-ირ წინაღე გამოცატსლი ნება და პირიუით, რაზოგადოებირ რათანადო კანონით განრაზფვრსლი ორგანორ მიერ გამოვლენილი ნებით
იგი ამქარებრ რამართალსრთიერთობარ მირ კონტრაწენტთან. ღპრ, რრ რეგირტრაციირ შალით იშენრ სტლებასნარიანობარა და უმედსნარიანობარ და, ღერაბამირად, რარეგირტრაციო წარმოება განიცილება მირი, როგორც ისრიდის3
ლი პირირ ყამოქალიბებირ ასცილებელ წინაპირობად.
მრგავრი მიდგომაა გერმანსლ და აღღ-ირ რამართალღი, თსმცა ამერიკსლრ გარკვესლი თავირებსრება აცარიათებრ: დაცსრსლი კორპორაცია რეგირტრირებსლი სნდა იქორ რეერტრღი. რეგირტრაციით იგი ცდება სტლებასნარიანი და უმედსნარიანი რაზოგადოება, თსმცა, ღერაშლოა, ძერ კიდევ არ
უონდერ გარიგებასნარიანობა, ანს კორპორაციირ, როგორც
ისრიდისლი პირირ, რაცელით გარიგებირ დადებირ სტლება.
რაუმე ირაა, რომ ამერიკსლი დაცსრსლი კორპორაციირ დატსშნებარ გარკვესლი რპეციტიკა აუვრ, რითიც იგი განრცვავდება უართსლი და გერმანსლი რამართლირაგან. თსკი გერმანსლ და უართსლ რამართალღი დამტსშნებელი ქოველთვირ რაზოგადოებირ პარტნიორად მიიყნევა, ამერიკსლი
რამართლირ მიცედვით კორპორაციირ დამტსშნებელი ღერა1

მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ 44-ე მსცლირ პირველი პსნუტირ მიცედვით.
მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ 51-ე მსცლირ პირველი პსნუტირ მიცედვით.
3
Schäfer, in Bork/Schäfer, GmbHG Kommentar, 2. Auf., 2012, RWS
Verlag, Ein. Rn. 1.
2

შლოა არ იქორ ღემდგომღი მირი (კომპანიირ) პარტნიორი.
როგორც წერი, მომავალ პარტნიორრა და ისრიდისლ ტირმარ ღორირ მქარდება მომრაცსრებირ გაწევირ ცელღეკრსლება. ცელღეკრსლებით განირაფვრება კორპორაციირ მომავალ პარტნიორრა და დავალებირ ღემრრსლებელრ ღორირ
რაზოგადოებირ დატსშნებირა და რეგირტრაციაღი გატარებირ
ვალდებსლება. ღერაბამირად, ისრიდისლი ტირმა (ან მირი
წარმომადგენელი), როგორც წერი, თავად გამოდირ აფნიღნსლი კომპანიირ დამტსშნებელ პირად და რწორედ იგი რეგირტრირდება secretary of state-ღი მრგავრი რტატსრირ
მუონედ. რეგირტრაციირ ღემდეგ კორპორაცია დატსშნებსლია, აუვრ სტლებასნარიანობა და გააყნია წილი. თსმცა
აკლია ქველაზე მნიღვნელოვანი მომენტი: ერ არირ ღერატანირ განცორციელებირ ვალდებსლებირ აფება, ანს რაზოგადოებირ უონებრივი რიკეთით სზრსნველქოტა. გამოდირ,
რომ დატსშნებსლ და ინკორპორირებსლ რაწარმორ აუვრ
გარაცემი წილი, რომლირ „ღერქიდვირ“ ღემდეგ პირი ამ რაზოგადოებირ პარტნიორი გაცდება. გარდა ამირა, ამ პერიო4
დღი მიდირ წერდებაზე არრებითი ღეთანცმება, რომლითაც
კორპორაციირ რტრსუტსრა, პარტნიორთა და, როგორც წერი, კომპანიირ რცვა რტეიუწოლდერთა ღიდაორგანიზაცისლი
სრთიერთობა სნდა მოწერრიგდერ. ამარობაღი დამტსშნე5
ბლირ მიერ იუმნება ე.წ. რაინიციატივო დირეუტორატი, რომელიც, მომავალი პარტნიორირ მიერ ღერატანირ ვალდებსლებირ აფებირ, არევე, პარტნიორთა პირველივე რაერთო
კრებირ ყატარებირ ღემდეგ წქვეტრ არრებობარ და „ერტატეტარ“ კორპორაციირ პარტნიორრ გადარცემრ. ერ სკანარკნელი კი ირყევრ დირეუტორთა რაბჩორ ღემადგენლობარ, რომელრაც კორპორაციირ მართვა და წარმომადგნელობა გადაეცემა. ბსნებრივია, დამტსშნებლირთვირ, როდერაც იგი
იმავდროსლად არ არირ პარტნიორი, არ იუნებოდა მინიჩებსლი ღერაშლებლობა, ბორდი დაეკომპლეუტებინა, რამდენადაც დირეუტორთა რაბჩორ ყამოქალიბება და მირი წევრებით სზრსნველქოტა სღსალოდ იმირ ეურკლსზისრი სტლება
სნდა იქორ, ვინც კომპანიაღი ინვერტიციარ აცორციელებრ,
4

ამერიკსლ რამართალღი იცმარება ტერმინი bylaw, რომელიც მცოლოდ
ღიდაკორპორაცისლი აუტია. ტერმინთა განმარტებირა და განრცვავებირ
თაობაზე იც.: ბსრდსლი, რრ-ირ რატსშვლები, 2010, 405 და მომდ.
5
Initial board.
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აუედან გამომდინარე კი იშენრ წევრობირ სტლებარ და ცდება კორპორაციირ პარტნიორი. წინააფმდეგ ღემთცვევაღი ღერატანირ განცორციელებარ კორპორაციაღი ლოგიკსრად არ
დასკავღირდებოდა „მიბარებსლი უონებირ“ მართვაზე პარს6
ცირმგებელი პირებირ განრაზფვრირ ისრიდისლი სტლება.
მაღარადამე, ბორდირ დაკომპლეუტებით კორპორაციარ აუვრ
რამართლებრივი ღერაშლებლობა, გამოვიდერ რაზოგადოებირ რაცელით მერამე პირთან სრთიერთობაღი და დადორ გარიგება. მოკლედ, იქორ გარიგებასნარიანი. აფრანიღნავია,
რომ კორპორაციირ ტორმალსრი რეგირტრაციირ აუტით დადარტსრებსლია, რომ რაუმე გვაუვრ ინკორპორირებსლ რაზოგადოებართან, რამართლირ რსბიეუტთან, რომელიც თავირი ორგანოებირ მეღვეობით გამოდირ რამართალსრთიერთობაღი. მაგრამ უართსლი და გერმანსლი რამართლირაგან განრცვავებით აღღ-ირ რაკორპორაციო რამართალღი არ
არრებობრ რამეწარმეო რეერტრირ რირრსლირა და სტქსარობირ პრეცსმტცია, მირი ირეთი გაგება, როგორიც ევროპირ
მრავალ უვექანაღია და მათ ღორირ რაუართველოღიც. თს
თვალი გადაევლება არევე, მაგალითად, ბრიტანეთირ კომპანიათა რეერტრებირ მიერ გაცემსლ ამონაწერებრ, იუ
ცვდებით ყანაწერრ, რომლირ მიცედვითაც „კომპანიათა რა7
ცლი“ პარსცრ არ აგებრ ყანაწერთა ღინაარრობრივ რიზსრტეზე და რირრსლეზე (რაც, ბსნებრივია, ეკვაიერირ მცრიდან
დამატებითი „მოჩარბებსლი“ ორმაგი გსლირცმიერებირ გამოყენირ სპირობო ვალდებსლებარ წარმოღობრ რაწარმორ
ნივთობრივი თს წილობრივი დასტლებირ დრორ). ამიტომაც
ტრანზაუცისლი რირტემა ანგლო-ამერიკსლ რაკორპორაციო
რამართალღი გაცილებით სტრო დანაცარძიანია და, ღეიშლება ითუვარ, აფჩსრვილი არ არირ ბრსნვირ რტაბილსრობირ სზრსნველქოტირ მიზნით. ერ აუ მცარეთა ღორირ რაცელღეკრსლებორამართლებრივი ბოჩვებირა და ვალდებსლებებირ დადგენირა და სღსალოდ მათი გარცვირებირ გარიგებებღი გათვალირწინებით მიიფწევა.
ქველა კაპიტალსრი რაზოგადოება მეწარმეთა ღერაცებ
კანონირ მე-2 მსცლირ მე-2 პსნუტირ მიცედვით არირ რამეწარმეო რაუმიანობირ განმაცორციელებელი რსბიეუტი. მაღარადამე, მეწარმირ ცარირცირ მატარებელი ორგანიზაცისლ-რამართლებრივი ტორმა. იგი ირ ეკონომიკსრი რსბიეუტია,
რომელიც რწორედ რომ ეკონომიკსრი რამეწარმეო აუტივობით არირ დაკავებსლი: მირი მიზნირ მირაფწევად ქიდირ და
იშენრ სშრავ თს მოშრავ უონებარ, დებრ რცვადარცვა რაცირ
რავაჩრო (რამეწარმეო) თს რამოუალაუორამართლებრივ გარიგებარ, ღედირ კონტრაწენტთან რცვადარცვა რაცირ რამართალსრთიერთობაღი, როგორც წერი, იფებრ გადაწქვეტილებარ (პარტნიორირ მითითებირა თს მირ გარეღე) რაზოგადოებირ კაპიტალიზაციირ, კომპანიირ ტინანრსრი მდგრადობირა და მიზანღეწონილობირ რაკითცებთან დაკავღირებით
(როგორც წერი, დაცსრსლ კორპორაციაღი (მით სტრო, ღპრღი), რადაც პერრონალსრი პარტნიორსლი რტრსუტსრაა ყა-
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მოქალიბებსლი, დირეუტორი პარტნიორირ მითითებირ რატსშველზე მოუმედებრ, თსმცა ერ, რარაკვირველია, არ გამორიცცავრ ამ რაკითცებთან დაკავღირებით მირი უმედებირ
ტართო მარღტაბით დამსკიდებელად განცორციელებარ).
აფნიღნსლი გამომდინარეობრ რაუართველორ რაგადარაცადო კოდეურირ მე-9 მსც. პირველი ნაწილირ და მეწარმეთა
კანონირ პირველი მსც. მე-2 პსნუტირ ლოგიკსრი კავღირსრთიერთობიდან. რაგადარაცადო კოდეურირ აფნიღნსლი ნორმა ადგენრ ზოგადად ეკონომიკსრი რაუმიანობირ დეტინიციარ. მართალია, მარღი რიტქვარიტქვით არ არირ გაკეთებს8
ლი პირდაპირი განრცვავება ეკონომიკსრ არარამეწარმეო
და ეკონომიკსრ რამეწარმეო რაუმიანობარ ღორირ, თსმცა
მირი (ამ ნორმირ) ბლანკეტსრი ბსნება გადამირამართებარ
აცდენრ თავირთავად მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ პირველი
მსც. მეორე პსნუტზე, რადაც სკვე (ეკონომიკსრი) რამეწარმეო რაუმიანობირ ცნებაა მოცემსლი. მაღარადამე, რაცელმწიტოღი დადგენილი ორგანიზაცისლ-რამართლებრივი
ტორმებირ ამომწსრავი ყამონათვალიდან, ბიზნერირ, ანს ამ
ღემთცვევაღი რამეწარმეო რაუმიანობირ განცორციელებირ
მრსრველმა პირმა, რწორედ ერთ-ერთი სნდა ღეარყიორ.
Numerus clausus პრინციპიდან გამომდინარე, ეკონომიკსრი რამეწარმეო რაუმიანობირ წარმართვა ღინაარრობრივი
თვალრაზრირით დამოკიდებსლი არ არირ იმაზე, გამოიქენებრ თს არა რაცელმწიტოღი პირი ამგვარი რაუმიანობირთვირ
ერთ კონკრეტსლ რამართლებრივ ტორმარ. თს პირრ არეთი
რაუმიანობა რსრრ, მაღინ მარზე ვრცელდება Formzwang,
ანს ტორმირ ღერყევირ, სტრო რწორად, ერთ-ერთ რამართლებრივ ტორმად დარეგირტრირებირ ვალდებსლება. ღერაბამირად, რაუართველოღი ღპრ-ად და რრ-ად დარეგირტრირება სკვე წარმოადგენრ ტორმირ მიცედვით მეწარმირ ცარირცირ მინიჩებარ ავტომატსრად, რადგან ამ ტორმირ მიერ განცორციელებსლი რაუმიანობირ ღინაარრრ, პრინციპღი, მნიღვნელობა აფარ აუვრ. აფნიღნსლი რამართლებრივი ტორმირ რამეწარმეო (თს რცვა მართან პირდაპირ თს ირიბად
დაკავღირებსლი) რაუმიანობირ წარმართვირ სტლებამორილება და ვალდებსლებაც კი რწორედ ამ ტორმირ ცელმშფვანელობარა და წარმომადგენლობაზე კომპეტენტსრი პირირ დირეუტორატირ (გამგეობირ) პრეროგატივაღი ღედირ. მაღარადამე, ღპრ და რრ (და არა მირი ცელმშფვანელო რგოლი)
ტორმირ მიცედვით სკვე ითვლება რამეწარმეო რაუმიანობირ
განმაცორციელებელ რსბიეუტად იმირ მისცედავად, აუვრ თს
არა მირი რაუმიანობირ ღინაარრრ რამეწარმეო ცარიათი. რამეწარმეო რაუმიანობირ განცორციელებირთვირ ამერიკაღი ბიზნერ კორპორაციირ ორგანიზაცისლ-რამართლებრივი კონრტრსუცია გამოიქენება, რომელიც რათანადო ორგანოღი
რეგირტრაციირ ღემდეგ, როგორც ზემოთ ითუვა, ცდება
სტლებირა და მოვალეობირ მატარებელი ცალკე ისრიდის9
ლი ერთესლი. აღღ-ღი ბიზნერ-კორპორაციირ (მათ ღორირ,
რა თუმა სნდა, დაცსრსლი კორპორაციირ) მნიღვნელობა
8

6

ღეად.: Merkt, US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 314 ff.
7
Company House.

12

ან რცვა რომელიმე ტორმად დარეგირტრირება მეწარმეთა კანონირ მე-2
მსც. მე-2 პსნუტირ მიცედვით.
9
Legal entity.

რამეწარმეო რაზოგადოებაღი წილირ კეთილრინდირიერად მოპოვება

იმდენად დიდია, რომ რცვა რაზოგადოებათა რამართლებრივი ტორმები, ერთგვარად, ყრდილღია მოუცესლი, მისცედავად, რარაკვირველია, მათი თვითმქოტადი ეკონომიკსრი
და რამართლებრივი დანიღნსლებირა. ღერაბამირად, როგორც ლიტერატსრაღია აფნიღნსლი, ბიზნერ-კორპორაციირ
სკიდეგანოდ დიდი როლირა უვექნირ ეკონომიკაღი, პრაუტიკსლად რაკორპორაციო რამართალი რწორედ რომ ბიზნერ10
კორპორაციირ რამართალთან არირ გაიგივებსლი, ცოლო
მირ შირითად ბირთვად კორპორაცისლი მართვირ, ანს რაწარმორ კონტროლირ რამართალი მიიყნევა. რრ-ირ რამართლებრივ ტორმაღი კი აუციონერირა და დირეუტორატირ კავღირსრთიერთობარ ანს კორპორაცისლი კონტროლირ რირტემარ განრაკსთრებსლი როლი და ტსნუცია ენიჩება, რამდენადაც რწორედ რომ დირეუტორატირ რწორი და კეთილრინდირიერი უმედებირ მარღტაბი განაპირობებრ რაზოგადოებირ
ორგანიზაცისლ კეთილდფეობარ, რარაც (კორპორაციირ როციალსრი პარსცირმგებლობირ პარადიგმირ მისცედავად) პირდაპირი უონებრივი და მატერიალსრი რარგებელი მოაუვრ
პირველ რიგღი თავად რაზოგადოებირთვირ და მირი აუციონერირათვირ. ღერაბამირად, დირეუტორატირ ნებირმიერი უმე11
დება – განრაკსთრებით კი რრ-ირ რამართლებრივ ტორმაღი
– რაწარმორ ინტერერირ რტეროთი ღემოიტარგლება და რცვა
ორგანორ ან პირირ მიერ მარზე ზემოუმედება რაწინააფმდეგორ დაღვებირ ან მოთცოვნირ პირობებღი, თავად ცელმშფვანელი პირირ ტიდსციალსრი მოვალეობირ დარფვევამდე და,
პირველ რიგღი, დირეუტორირ რამოუალაუორამართლებრივი პარსრცირმგებლობირ დაქენებამდე მიიქვანრ რაუმერ. ბიზნერ რსბიეუტირთვირ ასცილებელია ირეთი მოუნილი ინტეგრირებსლი კორპორაცისლი რირტემირ ყამოქალიბება, რომელიც მირ გამართსლ ტსნუციონირებარ სზრსნველქოტრ.
მართალია, რაცელმწიტორ, მირი ორგანოებირ, რამთავრობო
თს რაუვესწქებო, რაძარო რამართლირ ისრიდისლი პირებირა და კერშო რეუტორირ როციალსრი წარმონაუმნებირ მართვა რცვადარცვა კონცეტციარ ეტსშნება, თსმცა კარგი და
ეტეუტიანი მმართველობირ თვალრაზრირით, მათთვირ შალიან ბევრი რაერთო მაცარიათებელი იკვეთება, რაც ორივე
12
რსბიეუტირ რაუმიანობირ წარმატებირ წინაპირობად სნდა
განიცილებოდერ. სტრო მეტიც, თანამედროვე პარადიგმა –
13
აცალი რაძარო მმართველობა – ეტსშნება იმ პრინციპრ,
10

Merkt, US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 194. ამერიკსლი
რაცელმშფვანელოებირ დაკვირვებითაც ამ თეზირ რირწორე ეჩვრ არ
th
იწვევრ,
იც.
მაგ.:
Palmiter,
Corporations,
6 .
Ed;
Allen/Kraakman/Subramanian, Commentaries and Cases on the Law of
Business Organizations, 3th. Ed.
11
რარაც უვემოთ სტრო დეტალსრად დავინაცავთ.
12
რაცელმწიტოც ცომ ისრიდისლი პირირ „ნაირრაცეობარ“ წარმოადგენრ.
13
New Public Management (ღემოკლებით NPM), რომლირ დიუოტომია
გარსლი რასკსნირ 80-ანი წლებიდან ვითარდება და რაძარო რერვირირ
მეტად ბიზნერზე მორგებსლრ და კერშო რეუტორღი არრებსლი
მენეძერსლი მოდელირ რაძარო ინკორპორირებარ ითვალირწინებდა.
ამირ თაობაზე მაგ.: Hood, Christopher, Public Administration and Public
Policy: intellectual challenges for the 1990s, 1989; Hood, A public
management for all seasons? In: Public Administration, Vol. 69, Issue 1,
March 1991, 3-19; Kalimullah/Ashraf Alam/Ashaduzzaman Nour, New
Public Management: Emergence and Principles, BUP Journal, Vol. 1,
Issue 1, Sep. 2012, 1-20.

სტატია

რომ რაძარო, რაცელმწიტოებრივი ბისროკრატიირ რაუმიანობირთვირ მიზანღეწონილია, თანამედროვე კერშო კორპორაცისლი მართვირთვირ დამაცარიათებელი რტრსუტსრირ
არრებობა, რაც რაცელმწიტოღი საცლერი მართვირ რატსშვლებრა და განვითარებირ ღედეგად ღემოტანილ რირტემარ
და აზროვნებარ ღეუმნირ. ერ კი მართვარ ბევრი მიმართსლებით სტრო მოუნილრ, კონტროლრა და მდგრად განვითარებაზე დატსშნებსლრ გაცდირ. ნებირმიერ კონგლომერატრ –
იუნება ერ რაცელმწიტო, თს დიდი კერშო კორპორაცია –
ერაჩიროება რაციონალსრად ყამოქალიბებსლი მართვირ
რირტემა, რომელიც, ნაწილობრივ რაცელმწიტორ ყარევით
(რაკანონმდებლო რირტემირ არრებობით, რეგსლატორსლი
დეტიციტებირ აფმოტცვრითა და განეიტრალებით ღიდაკორპორაცისლი თს გარეკორპორაცისლი სრთიერთობირ დონეზე), ნაწილობრივ თვითრეგსლირებადი ნორმებირ აფიარებითა და მათი ღერრსლებით, სზრსნველქოტრ რამეწარმეო რაზოგადოებირ რაუმიანობირ ეტეუტსრად წარმართვარ, მეწარმე რსბიეუტთან დაკავღირებსლი ქველა ღერაშლო დაინტერერებსლი პირირ სტლებირ ღეშლებირდაგვარად გათვალირწინებარ, კორპორაცისლი უონებირ ოპტიმიზებარ, რაწარმორ კაპიტალიზაციირ თანამედროვე კანონირმიერი ცერცებირ გამოქენებით მირი პარტნიორირთვირ რაც
ღეიშლება მეტი მოგებირ მიფებირ ღერაშლებლობარ, ამით კიდევ სტრო მეტი ინვერტიციირ განცორციელებარ და, ღერაბამირად, მეტი რამსღაო ადგილებირ გაყენარ. კორპორაციარ
მირი რაუმიანობირ განცორციელებირთვირ და მიზნირ რეალიზებირთვირ რწორი მართვირ რირტემა ერაჩიროება, რომლირ
არრებობირ გარეღეც წარმოსდგენელი იუნებოდა მირი წარმატებირ პოვნა. ბიზნერ რსბიეუტღი ტსლირ დაბანდება –
ინვერტიციირ განცორციელება – აპრიორი არ ნიღნავრ ამ
კომპანიირ წარმატებარ. რაზოგადოებირთვირ გადაცემსლ
უონებარ რწორი, რაციონალსრი და პროტერიონალსრი მართვა ჩირდება, რაც მცოლოდ კარგი მენეძმენტირ პირობებღია ღერაშლებელი. თსმცა, მთელი შალასტლებირ თავმოქრა ერთი კორპორაცისლი ორგანორ ცელღი, რცვა ორგანორათვირ ცელმშფვანელობირ მეუანიზმირ აბროლსტსრი გამოღიგვნირ პირობებღი, არევე არ იუნებოდა ინტეგრირებსლი
კორპორაცისლი მართვირ რირტემირ კარგი მაგალითი. რაციონალსრი კონტროლირა და დაბალანრებსლი მმართველობირ პირობებღია მცოლოდ ღერაშლებელი კორპორაცისლი უონებირ მაურიმიზაცია, კორპორაციირ ფირებსლებირ მატება, ბაზარზე კომპანიირ წილირ რაბაზრო კსრრირ რირტემატსრი ზრდა. მაღარადამე, მდგრადი მატერიალსრი განვითარება. რწორედ ამიტომ, გარსლი რასკსნირ 30-იანი წლები14
დან მოქოლებსლი დფემდე ინტენრისრი მრძელობა და

14

ადოლტ ბერლირა და კარდინერ მინირ ცნობილი ნაღრომით
(Berle/Means, The modern corporation and private property, 1932)
დატსშნებსლი დებატები, რომელიც თითუმირ რასკსნეა არ კარგავრ
აუტსალობარ და თემირადმი ინტერერრ. ამართან, ავტორთა მიერ
ღემოთავაზებსლი თეზები დფერაც არამც თს გაცცოველებსლი დირკსრიირ
რაგნად არირ უცესლი, არამედ ბევრი მიმდევარიც წქავრ. მიმოცილვა იც.
მაგ.: Bainbridge, The politics of corporate governance, Harvard J.L &

13
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აუტისრი დირკსრია მიდირ ქველა დონეზე იმართან დაკავღირებით, რომ რსლ სტრო და სტრო იუნერ დაცვეწილი კორპორაციათა მართვირ რირტემა, რომელიც მრავალი რაერთაღორირო ტორსმირ, კონტერენციირ, რამსღაო ძგსტირ,
15
რამთავრობო თს არარამთავრობო კომირიირ დირკსრიირ,
არევე, დიდი რამეცნიერო ინტერდირციპლინსრი კვლევირ
რაგნად არირ უცესლი. ერ არირ რაკორპორაციო რამართლირ
წიაფღი აფმოცენებსლი რამართლირ (და არა მცოლოდ რამართლირ) დამოსკიდებელი დარგი, რომელრაც კორპორაცისლი მართვირ რამართალი, ან სბრალოდ კორპორაცისლი
მართვა უვია. კორპორაცისლი მართვირ უვეღ კი ნაგსლირცმევია რირტემა, რომელიც სზრსნველქოტრ რამეწარმეო
რსბიეუტირ რაუმიანობირ განცორციელებარ, როგორც ღიდაკორპორაცისლ, ირე გარე სრთიერთობირ დონეზე. კორპორაცისლი მართვირ დეტინირება მცოლოდ ლეგალსრ რატსშველზე არ არირ მიზანღეწონილი. ამიტომ ამ ცნებარ, ერთი
მცრივ, რაგნობრივი, მეორე მცრივ კი, ინტერდირციპლინსრი
ტართო და ვიწრო გაგება აუვრ. კორპორაცისლი მართვა
ტართო მნიღვნელობით განიმარტება, როგორც „ერთობლიობა იმ წერებირ, პოლიტიკირ, ინრტიტსტებირ, ყვესლებებირა თს რცვა პროცერებირა, რომელიც განრაზფვრავრ, თს
როგორ სნდა ცდებოდერ კორპორაციირ მართვა-ადმინი16
რტრირება და კონტროლი“. არევე ტართოდ განმარტავრ
ეკონომიკსრი თანამღრომლობირა და განვითარებირ ორგანიზაცია კორპორაცისლ მართვარ მირ დოკსმენტებღი. მირ
მიცედვით კორპორაცისლი მართვა წარმოადგენრ რირტემარ,
რომელიც „აუცენტრ აკეთებრ კორპორაციირ მენეძმენტრ, მირ
ბორდრ, აუციონერრა და რაწარმორ რცვა მონაწილეებრ, ე.წ.
რტეიუწოლდერებრ ღორირ სრთიერთობაზე, იმ რაღსალებებრა და გზებზე, რომლითაც კორპორაცისლი მართვირ შირი17
თადი მიზანი მიიფწევა“. თსკი კორპორაცისლი მართვირ,
როგორც დარგირ, რწრატ, ინტენრისრ და აუტისრ განვითარებარ დავაკვირდებით, ღერაშლებელია ირეთი ღთაბეჩდილებაც დარყერ, რომ მან თითუმირ მთლიანად ღთანთუა კაპიტალსრი ტიპირ რაზოგადოებირ რამართალი. ბიზნერირ რაუმიანობირ იმ რამართლებრივ ტორმაღი, რადაც კორპორაცისლი მართვირ რირტემა გამოიქენება, მთავარი და გადამწქვეტი არირ ყადებსლი ინვერტიციირ ბედი. მაღარადამე,
ინვერტორირ/პარტნიორირ მიერ კომპანიირთვირ გადაცემსლი უონებირ მართვაზე პარსცირმგებელი პირირ მიერ ამ უონებირ რაზოგადოებირ, პარტნიორირ ინტერერირათვირ გამოქენებირა და მართვირ სტლებამორილებაზე პარსცირმგებელ
პირზე ეტეუტსრი კონტროლირ განცორციელებირ ბედი. კაPub.Pol’y 18/1995, 671-734; Roe, A political theory of American
corporate finance, Columbia L. Rev. 91/1991, 11-67 და რცვ.
15
მიმოცილვა იც.: ჩანტსრია, კორპორაცისლი მართვა და
ცელშფვანელთა პარსცირმგებლობა რაკორპორაციო რამართალღი,
გამომც. „მერიდიანი“, 2006, 9 და მომდ.
16
Haidar J. Ibrahim, Investor Protections and Economic Growth,
“Economics Letters”, Vol. 103, #1, 2009, 2. მითითებსლია:
ბსრდსლი/ეგნატაღვილი, კორპორაცისლი მართვირ რაკითცირათვირ,
კრებსლღი: ბერარიონ ზოიშე 60, თრს-ირ გამომც, 2014, 497.
17
ციტირებსლია ჩანტსრია მიცედვით: ჩანტსრია, კორპორაცისლი
მართვა, 11.
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პიტალსრი რაზოგადოებირ რამართალი რცვა არატერია, თს
არა რაწარმორ ეტეუტსრი კონტროლირ დამდგენი რამართალი, რომელმაც კაპიტალირ რწორი და რაციონალსრი გამოქენება სნდა სზრსნველქორ. ერ პარადიგმაა განვითარებსლი ეკონომიკსრ მეცნიერებაღიც. რწორედ ამიტომ არირ
ალბათ, რომ ბევრ უვექანაღი კორპორაცისლი მართვა რაწა18
რმორ კონტროლთან არირ გაიგივებსლი და რაკანონმდებლო თს თვითრეგსლირებადი ნორმა-დებსლებები, რცვადარცვა რაცირ რეკომენდაციები მიმართსლია იუითკენ, რომ
ყამოქალიბდერ რაწარმორ „მერაკსთრერა“ და ამ სკანარკნელირ მცრიდან მენეძმენტირთვირ გადაცემსლი უონებირ კონტროლირ ინტეგრირებსლი და ეტეუტსრი რირტემა, რომელიც სზრსნველქოტრ გამგეობირ, აფმარრსლებელი დირეუტორებირ, ოტიცრებირ, მენეძერებირ მიერ რაწარმორ გაშფოლირ თავირსტალი არეალირ ღეუმნარ, ანს ბიზნერ გადაწქვეტილებებირ მიფებირთვირ დამოსკიდებელი მარღტაბირ
დატსშნებარ, ცოლო, მეორე მცრივ, მაკონტროლებელი რირტემირ ღემოფებით აფკვეთრ მათ (აფმარრსლებელი ცელმშფვანელი პირებირ მცრიდან) მიერ სტლებირ ბოროტად
გამოქენებარ და არეთირ არრებობირ ღემთცვევაღი ღერაშლებელრ გაცდირ ეტეუტსრი პარსცირმგებლობირ დაკირრებარ მათი არარწორი უმედებირ გამო. ღერაბამირად, რაწარმორ კონტროლირ „მიზანრ წარმოადგენრ კორპორაციათა მმართველი ორგანოებირ კონტროლირ სზრსნველქოტა, რათა მათ
ბოროტად არ გამოიქენონ მათი თანამდებობრივი მდგომარეობა და რამართავად მინდობილი უონებირ განკარგვირ
19
სტლებამორილება“.
ორგანიზაცისლი რირტემა ნებირმიერი ბიზნერ რსბიეუტირთვირაა დამაცარიათებელი დაწქებსლი ინდივიდსალსრი
მეწარმიდან, ფია რააუციო რაზოგადოებით დამთავრებს20
ლი. თსმცა, ეკონომიკსრ თეორიარა და რამართალღი დამკვიდრებსლი დოუტრინალსრი დაქოტა რამართლებრივი
ტორმებირა ამცანაგსრ, ანს პერრონალსრ და კაპიტალსრ
რაზოგადოებად, რასკეთერო მაგალითია არევე კორპორაცისლი მართვირ რირტემირ არრებობა/არარრებობირ თვალრაზრირითაც. ბიზნერირ წარმართვარ რაცლემწიტორ მცრიდან
გარკვესლი ორგანიზაცისლ-რამართლებრივი ტორმებირ
ლეგიტიმირება ერაჩიროება. რაცელმწიტომ სნდა განრაზფვრორ და დაადგინორ ირ მეწარმე რსბიეუტები, ბიზენრირ
18

Hopt, Klaus J., Corporate Governance in Europe: neue
Regelungsaufgaben und soft law, 4. იც. მოცრენებირ უართსლი
თარგმანი: წოპტი, კორპორაცისლი მართვა ევროპაღი: რეგსლირებირ
აცალი მოდელი და „რბილი რამართალი“, რამართლირ ჟსრნალი
#1/2009, 228-247.
19
ჩანტსრია, კორპორაცისლი მართვა, 11.
20
როგორც ისრიდისლი, ირე ეკონომიკსრი გაგებით. თსმცა
ინდივიდსალსრ მეწარმერ რამართლებრივი გაგებით ორგანიზაცისლი
მოწქობა არ მოეთცოვება. მირ სკან ქოველთვირ მირი დამტსშნებელი
ტიზიკსრი პირი დგარ და ერ სკანარკნელიც რაკსთარი რაცელით გამოდირ
სრთიერთობაღი. მისცედავად ამირა, ეკონომიკსრი გაგებით
ინდივიდსალსრ მეწარმერაც აუვრ ორგანიზაცისლი რტრსუტსრა და
ღერაშლებელია უონდერ როგორც მცირე, ირე რაღსალო და დიდი
მოწქობაც კი. თეორისლად ინდ. მეწარმეც ღეიშლება იქორ დიდი
უარცნებირა და ტაბრიკებირ მუონე.

რამეწარმეო რაზოგადოებაღი წილირ კეთილრინდირიერად მოპოვება

მწარმოებელი ტორმები, რომელთა არყევაც დამტსშნებლებრ, ბიზნერირ გენერატორებრ თავირსტლად ღესშლიათ,
თსმცა ამ ტორმირ ღერყევირ ღემდგომ ირინი გარკვესლ, რაცელმწიტორ მცრიდან დატსშნებსლ ღეზფსდვებრ ეუვემდებარებიან. ღერაბამირად, რაკანონმდებლო დონეზე ეკონომიკსრი (რამეწარმეო) რაუმიანობირ განმაცორციელებელი რსბიეუტებირ ტიპოლოგისრი რცვაობირ კონცეტციარ განრაკსთრებსლი მნიღვნელობა სნდა წუონდერ როგორც ღიდა, ირე
გარე რაზოგადოებრივი რეგმენტირათვირ. ტიპოლოგისრი
21
აფრევირ რაკითცი დფევანდელ რაუართველოღი განრაკსთრებით აუტსალსრია არა მცოლოდ რამართლებრივ, არამედ ეკონომიკსრ დონეზეც. ეკონომიკსრი რაუმიანობირ
პროტილრა და რეგმენტრ ბევრად განაპირობებრ მეწარმე რსბიეუტირ თავირებსრი ტიპოლოგია, მირი თავირთავადობა და
განრცვავებსლობა. ამიტომ განვითარებსლი ეკონომიკირ,
წარმოებითი ინდსრტრისლი უვექნებირ პრაუტიკაღი იღვიათია ღემთცვევები ამ ბიზნერ ორგანიზაციათა ტიპებირ არათს
რამართლებრივ, არამედ პრაუტიკსლ ეკონომიკსრ დონეზე
აფრევირა. თავად ორგანიზაცისლი რირტემაც, ანს მართვირ,
ცელმშფვანელობირ არუიტეუტსრაც ტრიად განრცვავებსლია
ამ რაზოგადოებებღი. პერრონატიცირებსლი ეკონომიკსრი
რსბიეუტი, ტრადიცისლად მომრაცსრებირ გაწევირა და რამსღაორ ღერრსლებირ ეკონომიკსრ რეგმენტღი ოპერირებრ. რა
თუმა სნდა, გამორიცცსლი არაა მათი მცრიდან ეკონომიკირ
რცვა რეგმენტებღი გამორვლა, თსმცა ერ, როგორც წერი,
იღვიათობარ წარმოადგენრ. ღერაბამირად, ამცანაგსრი ტიპირ
რაზოგადოებებირ ადგილი მცირე (და რაღსალო) ბიზნერირ
რეუტორღია თავმოქრილი. ამ რაზოგადოებირ ამცანაგსრი
ცარიათი მირი ორგანიზაცისლი მართვირ პერრონალსრ
რტრსუტსრაზე მიანიღნებრ, რაც ამგვარ წარმონაუმნღი „რა22
კსთარი ორგანორ“ კონცეტციარ ამკვიდრებრ. ერ ნიღნავრ,
რომ ცელმშფვანელობა არა ღროვანი, ანს რამდენიმე დონოვანი, არამედ ერთდონიანია, რაც გამორიცცავრ პრინციპღი მართვირა და კონტროლირ რირტემირ დატსშნებარ. პერრონალსრ რაზოგადოებაღი ერ რაჩირო არაა. თსმცა ამ რაზოგადოებირ რამართლირთვირ დამაცარიათებელი რრსლი
რაცელღეკრსლებო/რაწერდებო ავტონომისრობა, განაპირობებრ არევე კაპიტალსრი რაზოგადოებირათვირ დამაცარიათებელი მრგავრი ორგანიზაცისლი რტრსუტსრირ ყამოქალიბებარ. მაგრამ ერ რაწარმორ მცრიდან დამატებით ცარძთანაცაა
დაკავღირებსლი, ცოლო რამდენად პრაუტიკსლი და გამართლებსლი იუნება არეთი დანაცარძირ გაწევა, რცვა რაკითცია. როგორც წერი, ამგვარი მატერიალსრი რაცრრებირ გადარროლარ კონტროლირ ამგვარ არუიტეუტსრაღი ნაკლები
ღედეგი მოაუვრ. ღერაბამირად, მაკონტროლებელი ტსნუციი21

იც. მაგ.: უირია, რაკორპორაციო რამართლირ რირტემა რაუართველოღი,
კრებსლღი: ბსრდსლი (რედ.), რაკორპორაციო რამართლირ კრებსლი,
გამომც. „მერიდიანი“, 2011, 15 და მომდ; Burduli, gesellschaftsrecht in
Georgien und seine entwicklungstendenzen , Kieler Ostrechts Notizen,
1/2013, 16 Jahrgang, 28-35.
22
მაგ.: Grunewald, Gesellschaftsrecht, 9. Auf. (2014), $2, Rn. 17;
Steitz in Henssler/Strohn (Hrsg.), Gesellschaftsrecht, 2. Auf. (2014),
HGB $125, Rn. 3.

სტატია

რთვირ გაფებსლი დანაცარძი გაცილებით აფემატება პრაგმატსლ ცედვარ და კომპანიირ მომავალ ღერაშლო უონებრივ
მაურიმიზაციარ ნაკლებად ემრაცსრება. მოკლედ, არეთი რირტემა ამცანაგსრ ბიზნერ რაზოგადოებებღი არარელევანტსრია. აუ პარტნიორი იმავდროსლად რაწარმორ ცელმშფვანელად განიცილება. მირ ცელღია თავმოქრილი როგორც მმართველობით/ცელმშფვანელობითი, ირე წარმომადგენლობითი სტლებამორილებები. ღერაბამირად, პარტნიორი თავად
გვევლინება პირად, რომელიც სნდა აცორციელებდერ კონტროლრ და ამავე დრორ იგი თავად არირ მმართველი პირი.
ამგვარი პერრონალსრი პარტნიორსლი რტრსუტსრირ პირობებღი კორპორაცისლი მართვირ, ანს რაწარმორ კონტრო23
ლირ რეგმენტებზე არ რასბრობენ. ამარ ემატება, რა თუმა
სნდა, არეთი ტიპირ რაზოგადოებაღი პარტნიორირ ღეზფსდსლი პარსცირმგებლობირ რირტემირ არარრებობა, რაც თავად
კაპიტალსრი ტიპირ ბიზნერ რსბიეუტირ რსბრტანციარ უმნირ.
რაზოგადოებირ კრედიტორირ წინაღე ღესზფსდავი პარსცირმგებლობა გამორიცცავრ პრინციპღი გადაცემსლ უონებარა
და ამ უონებირ მართვირ ზედამცედველობარ ღორირ განრცვავებარ, ანს, ამ ღემთცვევაღი, პარტნიორირ პირად უონებარა
და რაზოგადოებირ უონებარ ღორირ რადემარკაციო ცაზირ
სუონლობა, ამ „ორ“ უონებრივ რირტემარ ღორირ მართვირ
კონტროლირ არარრებობარ წარმოაყენრ. არრებობირ ღემთცვევაღი კი, როგორც ზემოთ ითუვა, ერ სკანარნელი იმდენად ცარძიანია ღენარყსნებირ თვალრაზრირით, რომ ქოველგვარ რაციონალსრ ტერტრ ეწინააფმდეგება. ღერაბამირად,
იუ, რადაც რაწარმორ კონტროლირ რირტემა სნდა იუნერ მოცემსლი, რომელიც დანაცარძირ მისცედავად, რაწარმორთვირ ეკონომიკსრად ეტეუტსრი იუნება, არირ ღეზფსდსლ
პარსცირმგებლობაზე დატსშნებსლი კაპიტალსრი ტიპირ ბიზნერ წარმონაუმნი.
კოპორაცისლი მართვა, კლარიკსრი გაგებით, ბიზნერირ
წარმოებირ დიდი კორპორაციირთვირ არირ დამაცარიათებელი. განრაკსთრებით ბაზარზე ოპერირებადი ანგარიღვალდებსლი რაწარმორთვირ, რომელრაც ტარიანი უაფალდი
რაძარო ვაჩრობირ ბრსნვირ ობიეუტად აუვრ უცესლი. რცვა
რიტქვით რომ ითუვარ, რაზოგადოებარ, რომელრაც წვდომა
აუვრ კაპიტალირ ბაზარზე. არეთი რსბიეუტი კი რაუართველოღი იმ ეკონომიკსრ რეგმენტღი ოპერირებრ, რომელიც რატინანრო-რაკრედიტო რაუმიანობით არირ დაკავებსლი. ბანკე24
ბი, კორპორაციათა ავანგარდად ითვლება, თსმცა განვითარებსლი ეკონომიკირ მუონე უვექნებღი ირინი მაინც კორპორაცისლ სმცირერობებრ წარმოადგენრ. შირითადი აუცენტი კი ამ თვალრაზრირით პროდსუციირ მწარმოებელ, ინდსრტრისლ და მაფალი ტეუნოლოგიებირ რაწარმოებზე მაცვილდება. ირინია შირითადი მატერიალსრი დოვლათირ ღე23

თსმცა რაფა თუმა სნდა, ორგანიზაცისლი მოწქობა, გარკვესლი
ორგანიზაცისლი რირტემა მირთვირაც მნიღვნელოვანია. ამ ღემთცვევაღი
ორგანიზაცისლი რირტემირ აწქობა სღსალოდ ბიზნერირ რიდიდეზე იუნება
დამოკიდებსლი და არა ისრიდისლად, არამედ წმინდად ეკონომიკსრად
იუნება მნიღვნელოვანი.
24
Кашанина, T. B., Корпоративное право, Moсквa 1999, 23.
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მუმნელი უვექანაღი, მათი წილები ბრსნავრ ბირჟაზე, ირინი
მიიყნევა რაზოგადოებირ ტართო მარირ დამრაუმებლად. ღერაბამირად, ირინი დიდი ბიზნერირ წარმოებირ რსბიეუტებად
გვევლინებიან, რომელთაც როგორც ეკონომიკსრი, ირე რამართლებრივი გაგებით ერაჩიროება კორპორაცისლი მართვირ თანამედროვე არუიტეუტსრა. ბევრი მათგანი კაპიტალირ ბაზარზე რეგირტრირებსლი რსბიეუტია, რაც მათთვირ
დამატებითი რაკანონმდებლო და თვითრეგსლირებადი,
რბილი რამართლირ გამოქენებირ ასცილებლობარა და ვალდებსლებარ ატსშნებრ. ამგვარ კორპორაციათა აუციონერთა რტრსუტსრა ნამდვილად არაპერრონატიცირებსლია.
მათთვირ პარტნიორთა მოჩარბებსლი რაოდენობაა დამაცარიათებელი. რაწარმორ კონტროლიც რწორედ არეთი ტიპირ
კორპორაციებირთვირ არირ განრაკსთრებით მნიღვნელოვანი. რრ ტორმა მართვირ ორგანოთა დონოვანი არუიტეუტსრირაგან ღედგება, რომელრაც კანონმდებლობით ან რბილი
რამართლით, ღიდაორგანიზაცისლი თს გარერაზოგადოებრივი თვითრეგსლირებადი ნორმებით, გარკვესლი ტსნუციები და სტლებამორილებები აუვრ მინიჩებსლი. ტსნუციირამებრ მმართველ ორგანოთა თანაუმედებარ დფერ კო25
რპორაცისლ მართვად მოიცრენიებენ, რაღიც ცელმშფვანელობა, გადაწქვეტილებათა მიფება და კონტროლი მოიაზრება. არეთი ტიპირ კორპორაციაღი „პოლიტიკსრი“ გადაწქვეტილებირ მიმფები ორგანო აუციონერთა რაერთო კრე26
ბაა, ცოლო ნებირ აფმრრსლებელი – გამგეობა, ანს უართსლი გაგებით დირეუტორატი.
კორპორაცისლი მართვირ ორი შირითადი რირტემა
27
არრებობრ: მონირტსრი და დსალირტსრი. პირველი ბრი-
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ტანსლი, აღღ-ირ კორპორაციებირთვირ არირ დამაცარიათებელი, მეორე – ევროპირ უვექნებირთვირ. ინრპირაციირ რატსშველრ მართვირ ორრატეცსრიან რირტემაღი გერმანსლი რა28
მართალი წარმოადგენრ, თსმცა კორპორაცისლი მართვირ მოდელი ღერაშლოა ერთნაირი იქორ როგორც ერთ,
29
ირე მეორე რირტემაღი. აუ გადამწქვეტი მაინც კაპიტალირ
ბაზარზე ოპერატისლი ტსნუციირ განცორციელებაა ღერაბამირი, ბაზრირ მიერ მოთცოვნილი რტრსუტსრირ მიცედვით. ამ
თვალრაზრირით კორპორაციარ ევალება ღერაბმირი ღიდაკორპორაცისლი მართვირ რირტემირ ყამოქალიბება, რომელიც
კარგი მმართველობირ წინაპირობად იუცევა. ტინანრსრ დანაცარძთან ერთად იგი პროტერიონალსრი, ინტეგრირებსლი რირტემირ არრებობარ გსლირცმობრ, რომელიც (განრაკსთრებით) ბაზრირ წინაღე კორპორაციირ მცრიდან გაცრნილობირა და ტრანრპარენტსლობირ, გამჩვირვალობირ ვალდებსლებაღი განრაციერდება. რირტემატსრი ანგარიღვალდებსლება კომპანიირ ოპერატისლი მენძმენტირა რაზოგადოებირ წინაღე, ერთი მცრივ, დირეუტორატრ დამატებით ვალდებსლებარ აკირრებრ, მეორე მცრივ კი, თავად კორპორაციირ ტინანრსრი წარმატებირ რატსშვლადაც არირ მიყნესლი.
ამგვარად, რთსლი მოთცოვნებირ დაკმაქოტილება, ერთი
მცრივ, აუცევრ კორპორაციარ კომპანიათა „სმაფლერი კარტირ“ წარმომადგენლად, ცოლო, მეორე მცრივ, ამით იგი
რაკსთარი უონებირ ოპტიმიზაციირ დამატებით რაღსალებებრ
იუმნირ, რაც არირ კიდეც ბირჟაზე რეგირტრირებსლი რამეწარმეო რაზოგადოებირ მიზანი. ფიაობირ/გაცრნილობირა და
გამჩვირვალობირ პრინციპი ზოგადად რაკორპორაციო რამართალღი და, არა მცოლოდ კაპიტალირ ბაზრირ რამართალღი, ერთ-ერთ ტსშემდებლსრ პრინციპად არირ მიყნეს30
ლი. ღეიშლება ითუვარ, რომ რწორედ ამ პრინციპირ განს-

Spindler in MünchKomm. AktG, Band 2, 3. Auf. (2008), vor $76 Rn.
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ორგანოთა წორიზონტალსრობირ პრინციპი, როგორც ითუვა,
განრაკსთრებით კარგად და რრსლქოტილად განრაციერდება რრ-ირ
რამართლებრივ ტორმაღი. კანონმდებლობით დადგენილი კომპეტენციირ
მკაცრი გამიძვნა, გარკვესლი გამონაკლირებირ გარდა (იც. მაგა.
წოლცმისლერირ
გადაწქვეტილებები
გერმანსლ
რარამართლო
პრაუტიკაღი. იც.: Hoffmann-Becking, „Holzmüller“, „Gelatine“ und die
These von der Mediatisierung der Aktionärsrechte, ZHR 2008, 231 და
მომდ.), ორგანოთა სტლებამორილებირ დონეზე განრაკსთრებით
ღეიმყნევა ამგვარი ტიპირ კორპორაციაღი. მიყნესლია, რომ რააუციო
რაზოგადოებაღი
დასღვებელია
გამგეობირ
(ყვენი
გაგებით
დირეუტორატირ) მიმართ კორპორაციირ რცვა ორგანოთა მცრიდან
პირდაპირი მითითებებირ გაცემა, რაც დირეუტორირ მცრიდან „ბრმად“
სნდა იუნერ ღერრსლებსლი. მართალია, რრსლი დამოსკიდებლობა
რაზოგადოებირ პარტნიორთა კრებირ მითითებირაგან ვერ გამოვა. აუ
რასბარია იმაზე, რომ გამგეობამ არ სნდა მიიფორ რაზოგადოებირ რაზიანო
გადაწქვეტილებები, თსნდაც რაერთო კრებირ ან რამეთვალქსრეო რაბჩორ
ზეგავლენარ გრშნობდერ. ამ ღემთცვევაღი, გამგეობირათვირ რწორედ
კომპანიირ ინტერერირ პრიმატია წინა პლანზე წამოწესლი, ცოლო
გამგეობარ სნდა რწამდერ, რომ იგი რწორედ ამ ინტერერირ პრიმატირთვირ
მოუმედებრ და მირი ერ უმედება ქველაზე ცელრაქრელი გამოდგება
კორპორაციირთვირ. მაგ., გერმანიირ კორპორაცისლი მართვირ კოდეური
ამ რაკითცთან დაკავღირებით კიდევ სტრო აკონკრეტებრ რააუციო
კანონირ ყანაწერრ და გარკვესლ განმარტება-რეკომენდაციარ იშლევა.
იც.: Kremer in Ringleb/Kremer/Lutter/Werder, DCGK, (2005), 149.
27
ერთრატეცსრიანი და ორრატეცსრიანი რირტემირ ღერაცებ მაგ.:
ჩანტსრია, კორპორაცისლი მართვა, 30 და მომდ, 110 და მომდ;
ბსრდსლი/ეგნატაღვილი, კორპორაცისლი მართვირ რაკითცირათვირ,
კრებსლღი: ბერარიონ ზოიშე 60, თრს-ირ გამომც, 2014, 4502 და მომდ;

16

ბსრდსლი, რააუციო რამართლირ რატსშვლები, II ტომი, 2013, 355 და
მომდ; Fleischer in Spindler/Stilz (Hrsg.), AktG Komm., $76 Rn. 3.
28

არევე გამოდგებოდა იგი ტრანგსლ რამართალღი განცორციელებსლი
ცვლილებირ ღთაგონებირ წქაროდ, როდერაც ტრანგსლმა რააუციო
რაზოგადოებირ რამართალმა, გერმანსლ ორრატეცსრიან რირტემაზე
დატსშნებსლი კორპორაცისლი მართვირრირტემა ღემოიფო - structure
nouvelle. თსმცა ერ სკანარკნელი იმ კლარიკსრი რირტემირ - structure
classicue - გვერდით არრებობდა (Fleischer, 50 Jahre Aktiengesetz,
Bericht, Max-Plank Institut für ausländisches und internationales
Privatrecht/Hamburg, Tätigkeitsbericht 2015, 32.), რომელიც
ტრანგებრ, ძერ კიდევ რავაჩრო კოდეურირ შალაღი ღერვლირ დფიდან
(1807 წ.) კანონმდებლობით წუონდათ დატსშნებსლი. ტრანგმა
კანონმდებელმა ამით რააუციო რაზოგადოებაღი კორპორაცისლი
მართვირ რირტემირ არყევანირ თავირსტლებირ პრინციპი ღემოიფო, რაც,
რცვათა ღორირ, გერმანიაღი კრიტიკირ რაგნად არირ უცესლი, ცოლო
ევროპირ რსპრანაციონალსრი რამართლირ დონეზე გამორწორებსლი SE
(ევროპირ
რააუციო
რაზოგადოებირ)
რსპრანაციონალსრი
რამართლებრივი ტორმირ ღემოფებით. ამირ თაობაზე მაგ.: ჩანტსრია,
ევროპირ რააუციო რაზოგადოება, „ადამიანი და კონრტიტსცია“, #4 2004;
Eidenmüller, Horst/Engert, Andreas/Hornuf, Lars, Die Societas
Europaea: Empirische Bestandsaufnahme und Eintwicklungslinien
einer neuen Rechtsform, AG 20/2008, 721-730; Siems,
Mathias/Rosenhäger, Erik/Herzog, Lief, Aller guten Dinge sind zwei:
Lehren aus der Entwicklung der SE für die EPG, Der Konzern 8/2008,
393-401).
29
კორპორაცისლი მართვირ რირტემარა და მოდელრ ღორირ გამიძვნირ
თაობაზე იც.: მაცარობლიღვილი, კორპორაცისლი მართვირ ზოგადი
ანალიზი, 2015, 162, 169.
30
ჩანტსრია, კორპორაცისლი მართვა, 17.

რამეწარმეო რაზოგადოებაღი წილირ კეთილრინდირიერად მოპოვება

ცრელი დაცვით მიიფწევა კაპიტალირ ბაზრირ ინტეგრირებსლი რირტემა, რომელიც სზრსნველქოტრ „ტსლირ დამბანდებლირა და ტსლირ მაშიებლირ“ ღეკავღირებირ რატსშველზე
31
მათ ინტერერრ. ამითაა გამოწვესლი ალბათ ირ გარემოებაც, რომ ევროკავღირირ მოუმედებათა გეგმირ ოთცპსნუტიანი რეკომენდაციებირ რათავეღი ბიზნერ რაზოგადოებებღი კორპორაცისლი მართვირ გაცრნილობირ გასმძებერება იდგა.
მარ მორდევრ „2. აუციონერირ სტლებირ გაშლიერება; 3. მმართველი ორგანორ მოდერნიზება; 4. ევროკავღირირ წევრრაცელმწიტოთა შალირცმევირ კოორდინირება კორპორაცი32
სლი მართვირ გარასმძობერებლად“. თითოესლი ერ პს33
ნუტი ყაღლილ ღინაარრობრივ მაცარიათებელრ მოიცავრ,
რაც ასცილებელია კარგი მმართველობირ მირაფწევად.
მნიღვნელოვანია, რაბანკო რაუციო რაზოგადოებირ კორპორაცისლი მართვირ თაობაზეც აფინიღნორ ორიოდე რიტქვა. ერთი მცრივ, ერ განპირობებსლი ღეიშლება იქორ რაბანკო კორპორაციათა ტინანრსრ ბაზარზე არრებსლი მნიღვნელობით. განრაკსთრებით აუტსალსრი გაცდა ერ რაკითცი
ტინანრსრი კრიზირებირარ, რირ ღემდეგაც ბანკებღი კორპორაცისლი მართვირა და კარგი მმართველობირ ღერაცებ არც
თს ირე ცოტა რეკომენდაცია იუნა ღემოთავაზებსლი რაერთაღორირო ორგანიზაციათა მცრიდან. მართალია, კორპორაცისლი მართვირ გასმძობერებირ რტანდარტები სღსალოდ იუნა მირადაგებსლი რაბანკო რეუტორირ ბიზნერ რაზოგადოებებირთვირ, თსმცა ამ პრინციპებირ გამოქენება და მათი განსცრელი დაცვა არევე წარმოადგენრ მრავალი რცვა
(არარაბანკო რტეროღი მოუმედი) კომპანიირთვირ. განრაკსთრებით ქსრადრაფებია ერ ნებირმიერი ფია ტიპირ რაზოგადოებირთვირ.
მროტლიოღი ბევრმა ცნობილმა ბირჟაზე რეგირტრირებსლმა თს არარეგირტრირებსლმა კომპანიამ თვითღეზფსდვირ რატსშველზე აფიარა კარგი კორპორაცისლი მართვირ
რტანდარტებირადმი მორყილება და ღემდგომღი გამოაუვექნა კიდეც ღერაბამირი კორპორაცისლი მართვირ კოდეურები, რომელიც კორპორაცისლი მართვირ შირითად პრინციპებრა და რტანდარტებრ ღეიცავდა. ამ რასკსნირ დარაწქირიდან კი იწქება რცვადარცვა ორგანიზაციირ მიერ ამ რტანდარტებზე კიდევ სტრო დიდი მსღაობა დაცვეწირა და მირი მოდერნიზებირ თვალრაზრირით. მნიღვნელოვანია მროტლიო
ბანკრ მიკსთვნებსლი რაერთაღორირო რატინანრო კორპორაციირ (IFC) მიერ ღემოთავაზებსლი კორპორაცისლი მართვირ პარადიგმები ცალკესლი რატინანრო ინრტიტსციათათვირ, რომელიც ცალკესლი ნორმებირ იმპლემენტირებარ
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ბსრდსლი/მაცარობლიღვილი/ეგნატაღვილი/ებანოიშე, კაპიტალირ
ბაზრირ ტსნუციასნარიანობა: არრებსლი რეალობა და რეტორმირ
ასცილებლობა, გამომც. „ისრირტებირ რამქარო“ 2017, 9 და მომდ.
32
ჩანტსრია, კორპორაცისლი მართვა, 21.
33
დაწვრილებით იც. იუვე. 21 და მომდ.

სტატია
34

რპეციალსრი ორმაგი გსლირცმიერებირ ტერტირ ღემოწმე35
ბირ რატსშველზე აცდენრ. 2008 წელრ დიდმა ღვეიცარსლმა
ბანკმა UBS განაცორციელა მირი კორპორაცისლი მართვირ
რტრსუტსრირ მოდერნიზება, რომლირ დრორაც განრაკსთრებსლი ქსრადფება დაეთმო ადმინირტრაცისლ რაბჩორა და
ოპერატისლ მენეძმენტრ ღორირ ამოცანათა მკვეთრ გამიძვნარ და სტრორი დამოსკიდებელი დირეუტორირ აცალი
36
პოზიციირ ღემოფებარ. ტაუტია, რომ ტინანრსრი კრიზირირ
ღემდეგ განრაკსთრებით წარიმართება რასბარი ბანკებირ
კორპორაცისლ მართვაზე (და ბსნებრივიცაა, ტინანრსრი
კრიზირირ გამომწვევი რწორედ რაბანკო რირტემაღი მოუმედი
დიდი კორპორაციები იქო), რომლირ მოდერნიზებაც რაბანკო და ზოგადად, რატინანრო რირტემირა და ტინანრსრი
არუიტეუტსრირ რტაბილსრობირ ერთ-ერთ შირითად გარანტად განიცილება. ერ თანაბრად მოუმედებრ როგორც ამე37
რიკსლი, ირე ევროპსლი რიტსაციირთვირ. თსმცა ამორავალი წერტილი იმ პრობლემირ იდენტიტიცირებაღი გამოიცატებოდა, რომლირ ყამოქალიბება გაცდა კიდეც თანამედროვე კორპორაცისლი მართვირ რეტორმირ წინაპირობა. კე38
რშოდ, არარაკმარირი რირკირ მენეძმენტირ რირტემა, რომელიც პირდაპირ კავღირღია რაუმიანობირ რენტაბელსრად
განცორციელებირ ცანგრშლივმოუმედ პერრპეუტივართან.
კორპორაციირ მმართველი ორგანოებირ მიერ რაუმიანობა
რწორედ ცანგრშლივმოუმედ და არა მოკლევადიან პერრპეუტივარ სნდა ეტსშნებოდერ. ერ არირ რწორედ თანამედროვე
მენეძერიალირტსრი რირტემირ უვაკსთცედი. რაწარმორ რაუმიანობაღი, რომელზეც დირეუტორატია პარსცირმგებელი,
რცვადარცვა რაცირ კონკრეტსლი ფონირშიებირ წარმართვირ
მოვალეობა იგსლირცმება, სპირველერ ქოვლირა კი, რაზოგადოებირ მიზნებირ რირრსლეღი მორაქვანად რათანადო გადაწქვეტილებებირ მიფება, რაც მირ დაგეგმვაღი, განცორციელებაღი, ამ გადაწქვეტილებებირ აფრრსლებირ კონტრო39
ლღი, კოორდინაციაღი მდგომარეობრ. ერ კი, თავირ მცრივ,
ცელრ სწქობრ რაწარმორ ცანგრშლივმოუმედი პერრპეუტივირ
ყამოქალიებებარ, რაც წარმატებირ რაწინდრადაც ღეიშლება
მოგვევლინორ. ამიტომ გამგეობა არირ ორგანო, რომელიც
მოვალეა, იმოუმედორ კორპორაციირ მდგრადი და ცა40
ნგრშლივმოუმედი გავითარებირ პერრპეუტივით, რაც არა
მცოლოდ ბირჟაზე რეგირტრირებსლი კომპანიირთვირ, არამედ რაერთოდ ქველა კაპიტალსრი ტიპირ რაზოგადოებირ
მმართველი ორგანორთვირ სნდა იქორ ამორავალ წერტი-

34

Due diligence, რომელ ინრტიტსტზეც უვემოთ არევე გამაცვილდება
ქსრადფება რამეწარმეო რეერტრირ რირრსლირა და სტქსარობირ
პრეზსმტციირ კონტეურტღი.
35
Mülbert, Peter, Corporate Governance von Banken, ZHR 173 (2009),
1-11, 1 f.
36
Mülbert ZHR 173 (2009), 2.
37
მიმოცილვა დაწვრილებით იც.: Mülbert ZHR 173 (2009), 2-3.
38
Mülbert ZHR 173 (2009), 3.
39
Frodermann/Schäfer in Henn/Jannot/Hagemann (Hrsg.), Hdb. des
Aktienrechts, (2009), 325.
40
Ringleb in Ringleb/Kremer/Lutter/Werder, DCGK, 4. Auf., (2010),
179, Rn. 610.
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ირაკლი ბსრდსლი
41

ღედარებითი რამართლირ ჟსრნალი 2/2019
42

ლად უცესლი. ევროპსლი და ამერიკსლი კორპორაცისლი მართვირ რირტემა ტორმალსრ-ღინაარრობრივად განრცვავებსლია, თსმცა ღედეგობრივი ბმა ორივე რირტემარ
ერთნაირი აუვრ: მიფწესლ იუნერ რათანადო კონტროლი და
კარგი მმართველობირ პრინციპებირ დადგენით გატართოებსლ იუნერ კორპორაცისლი უონება. მაგრამ მიფწევირ გზები
ამ ორ რირტემაღი ტრიად განრცვავებსლია და იგი რცვადარცვა კონცეტციარ ეტსშნება, ანს რცვადარცვა ელემენტებირაგან ღედგება. ამერიკაღი, ირტორისლი ევოლსციირ ღედე43
გად, კორპორაცათა გარე კონტროლირ მეუანიზმი ყამოქალიბდა, რაც ღიდა გამართსლი ორგანიზაცისლი რტრსუტსრართან ერთად კორპორაციირ კონტროლრ გარე რაზოგადოებირ მიერ აცდენრ. ამარ ემატება რაწარმორ უონებრივი
44
თს წილობრივი ღეშენირარ ორმაგი გსლირცმიერებირ მოჩარბებსლი რტანდარტებირ დადგენა, რაც არევე ირტორისლი თანმიმდევრობით არირ განპირობებსლი ამ უვექანაღი.
მართალია, ღიდა კონტროლი და გარე კონტროლი ერთმანეთირაგან იზოლირებსლად არ სნდა განიცილებოდერ, თსმცა აუ მთავარი ამ კონტროლირ წარმართვირ რეალსრი ღედეგია. ევროპირ სდიდერ ინდსრტრისლ უვექანაღი გერმანიაღი რაწარმოთა კონტროლი ღიდა კორპორაცისლი მართვირ
45
კონცეტციარ ეტსშნება. ამ კონცეტციირ მიცედვით, რრ-ირ
კორპორაცისლი არუიტეუტსრა სპირატერად დატსშნებსლია
კანონმდებლობირ მიერ ამ ორგანიზაცისლ-რამართლებრივი ტორმირთვირ დადგენილი ცელმშფვანელობითი და რაზედამცედველო ორგანოებირ მკაცრი ტსნუცისრი გამიძვნირ
პრინციპზე. კორპორაცია რავალდებსლო ცელმშფვანელო46
ბითი რტრსუტსრსლი ელემენტებირაგან ღედგება. თითოესლ მათგანრ კანონირ იმპერატისლი დანაწერით მკაცრად განრაზფვრსლი კომპეტენცია აუვრ. ორგანოები თავიანთი ტსნუციირა და სტლებამორილებირ განცორციელებირარ წორიზონტალსრ ვერტიკალზე არიან განლაგებსლნი, რაც არ
აშლევრ, გარკვესლი, ირიც კანონით ზსრტად და კონკრეტსლად გათვალირწინებსლი გამონაკლირებირ გარდა, არც
ერთ მათგანრ ერთმანეთირ რაუმიანობაღი ყარევირ სტლებარ. ამით გერმანსლი კორპორაცისლი მართვირ მოდელი
იმ ინტეგრირებსლ რირტემარ გვთავაზობრ, რომლირ მიცედვითაც, რაწარმორ კონტროლი, შირითადად, ღიდა ორგანოებირ ღიდა შლიერ კონტროლზეა აგებსლი. მართალია, ერ
41

გარკვესლი გამონაკლირი, როგორც დარკვნაღია აფნიღნსლი, ღეიშლება
რაცეზე იქორ, როდერაც რაუმე პერრონატიცირებსლი პარტნიორსლი
რტრსუტსრირ მუონე ღპრ-არ ეცება.
42
აუ ქოველთვირ აღღ იგსლირცმება.
43
იც.: ბსრდსლი/მაცარობლიღვილი/ეგნატაღვილი/ებანოიშე, კაპიტალირ
ბაზრირ ტსნუციასნარიანობა, 19 და მომდ.
44
Asset deal/share deal.
45
განრცვავებირ თაობაზე: ჩანტსრია, კორპორაცისლი მართვა, 11-12, 30
და მომდ.
46
ზოგადი გაგებით ცელმშფვანელობა რაწარმორ მართვირ პროცერღი
ყართსლი ქველა რგოლრ მოიცავრ დაწქებსლი აუციონერთა რაერთო
კრებით აფმარრსლებელი თს არაფმარრსლებელი დირეუტორებით
დამთავრებსლი. SECვიწრო გაგებით რაწარმორ ცელმშფვანელობა
სღსალოდ დირეუტორატირ, ბორდირ მცრიდან დაკირრებსლი
მოვალეობირ ღერრსლებარ - კორპორაციირ მართვარა და მირი
წარმოდგენარ
მოიცავრ
გარერაზოგადოებრივ
რამართლებრივ
სრთიერთობაღი.
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იმგვარად არ სნდა იუნერ აფუმსლი, თითუორ გარე ტაუტორები არანაირ როლრ არ თამაღობრ და რაზოგადოებაღი უვექანაღი მიმდინარე პროცერებრ კორპორაციართან დაკავღირებით არანაირი მნიღვნელობა არ აუვრ. ირ, რომ კორპორა47
ციაც „კარგი მოუალაუე“ სნდა იქორ, დაემორყილორ რაერთო როციალსრ-კსლტსრსლ პარადიგმებრ და ა.ღ. ეჩვრ არ
იწვევრ. მაგრამ შირითადი მეუანიზმი აუ მაინც ღიდა ორგანიზაცისლ კონტროლზეა დატსშნებსლი.
გერმანსლი/ევროპსლი მოდელირაგან განრცვავებით
ამერიკსლი კორპორაცისლი მართვა სპირატერობარ გარე
მეუანიზმებრ ანიჩებრ, რაც გსლირცმობრ კორპორაციირ ზედამცედველობარ კაპიტალირ ბაზრირ მიერ. ამერიკსლი რაკორპორაციო რამართალი არ გაცლავთ ტედერალსრი დონირ რამართალი, არამედ იგი ღტატებირ, წევრ-რაცელმწიტოთა რამართალია, თსმცა კაპიტალირ ბაზრირ ინტეგრალსრი
რირტემირ ღენარყსნებირა და მდგრადი ტსნუციონირება-განვითარებირთვირ ერ ისრიდისლი მატერია ტედერალსრი
დონირაა. SEC-ირ მიერ გამოცემსლი ნორმატივები, ტედერალსრ კანონმდებლობართან ერთად, რავალდებსლოდ ღერარრსლებელია ნებირმიერი ფია ტიპირ კორპორაციირთვირ
და მირი დარფვევა იწვევრ როგორც ადმინირტრაცისლ, ირე
რირცლირრამართლებრივ რანუციარ (რომ არატერი ითუვარ
რამოუალაუორამართლებრივ პარსცირმგებლობაზე, რომელიც რცვა, სპირატერად ღიდა ღტატებირ კანონმდებლობითა
და რარამართლორ პრაუტიკით წერრიგდება). ამერიკსლი რაკორპორაციო რამართალი, დირპოზიცისრი მოწერრიგებირ
რეჟიმზეა დატსშნებსლი. აუ ჩარბობრ არაიმპერატისლი ცარიათირ ნორმები კორპორაციირ ღიდა არუიტეუტსრირ, მათი
მცრიდან სტლებამორილებირა და ტსნუციირ განცროციელებირ თვალრაზრირით. თსმცა მოდელსრი კანონები, შალიან
კარგად განვითარებსლი რარამართლო პრაუტიკა (მორამართლირ სდიდერი როლი) და კასტელასრი ისრირპრსდენცია, არრებსლი ცანგრშლივი ტრადიცია და კორპორაცისლი მართვირ „კსლტსრა“ ყიცსრი რიტსაციიდან გამორვლირ
რასკეთერო მაგალითად წარმოყინდება. გერამანსლი
(ევროპსლი) რამართალი სპირატერად ნორმატისლ რატს48
შველრ ექრდნობა ამ თვალრაზრირით , რადაც რბილი რამა49
რთალი დამცმარე ტსნუციარ არრსლებრ. ერ, გერმანსლი
რამართლირა და ეკონომიკირ განვითარებირ თავირებსრებარ
წარმოადგენრ. ღეიშლება ითუვარ, ევროპსლ თავირებსრე47

წოპტი, კორპორაცისლი მართვა ევროპაღი: რეგსლირებირ აცალი
მოდელი და „რბილი რამართალი“, რამართლირ ჟსრნალი #1/2009, 230.
48
რადაც, როგორც სკვე ითუვა, ჩარბობრ იმპერატისლი ცარიათირ
რეგსლაციები, სტრო რწორედ, რაწერდებო ავტონომიირ ტართე
ტარგლები აუ ღეზფსდსლია რაკანონმდებლო ბოჩვაზე. კანონით სნდა
იუნერ დადგენილი რაწერდებო თავირსტლებირ გამოქენებირ/დაღვები
ღერაშლებლობა. იც. მაგალითად, გერმანიირ რააუციო კანონირ 23-ე
პარაგრატირ ბოლო პსნუტი (ე.წ. Satzungstrenge. Limmer in
Spindler/Stilz (Hrsg.), AktG Komm., $23 Rn. 28 ff.), ან ავრტრიირ
რააუციო რაზოგადოებირ ღერაცებ ტედერალსრი კანონირ მრგავრი მსცლი
(28).
49
თსმცა comliane or explain - დაემორყილე ან განმარტერ პრინციპიდან
გამომდინარე მარ რარეკომენდაციო „იმპერატისლი“ ცარიათი აუვრ
სდავოდ.

რამეწარმეო რაზოგადოებაღი წილირ კეთილრინდირიერად მოპოვება

ბარ, რადგან ამ რტეროღი პირველი „კოდიტიცირებსლი“
50
51
აუტებირ მიფებიდან დფემდე ევროპსლი რამართალი
აუცენტრ რწორედ რომ რეგსლატორსლ რაკანონმდებლო
პრინციპრ ანიჩებრ. აღღ-ირ კორპორაცისლი თეორია კი შირითადად არკვევრ რაკითცრ, არრებობრ თს არა „ღერწორებითი“ ცარიათირ რეგსლატორსლი ყარევებირ ასცილებლობა
კორპორაცისლი ცცოვრებირ მოწერრიგებირ რაუმეღი. რამდენად რაჩირო და ასცილებელია რავალდებსლო ნორმებირ, ანს იმპერატისლი ცარიათირ დათუმებირ (mandatory
52
rules) ღემოფება სრთიერთობირ მორაწერრიგებლად. ცომ
არ იუნება რაკმარირი კორპორაციამ ღიდა თს გარერაზოგადოებრივ დონეზე დამოსკიდებლად და რრსლი რაწერდებო
ავტონომიირ ტარგლებღი მოაწერრიგორ არრებსლი სრთიერთობები. და თს რაკანონმდებლო ყარევირ ასცილებლობა
იარრებებრ, როგორ და რა დოზით სნდა ღევიდერ იგი კორპორაციირ „პირადი ცცოვრებირ რტეროღი“. ამ თვალრაზრირით ირიც გარათვალირწინებელია, რომ კორპორაცია,
განრაკსთრებით, დიდი ფია კომპანია თანამედროვე ეკონომიკსრი გაგებით აფარ ეკსთვნირ მცოლოდ მირ დამტსშნებელრ, პარტნიორრ. აცალი პარადიგმებირ ღემოფებით მმართველი რგოლი ვალდებსლია არა მცოლოდ მეწილირ
(shareholder), არამედ რცვა დაინტერერებსლი პირთა წრირ
(stakeholder) ინტერერიც გაატარორ. ღერაბამირად, კორპორაციირ როციალსრი პარსცირმგებლობირ კატეგორიით
აზროვნებამ რაწარმორ მენეძმენტრ მართვირ განრცვავებსლი
მარღტაბი და პარსცირმგებლობირ ლანდღატტი გადასღალა.
ამართან, გარათვალირწინებელია ირიც, რომ რაერთო ძამღი
როციალსრ-რაზოგადოებრივი ინტერერირ გატარება კორპორაციირ აუციირ კსრრირ ზრდირ წინაპირობადაც ღეიშლება
იუცერ და, სტრო მეტიც, გარე კონტროლირ განცორციელებირ პირობებღი, არევე, ამ სკანარკნელირ დაკმაქოტილებირ
რეალსრ ბერკეტად წარმოყინდერ. მერკტირ მიერ ღემოთავაზებსლი ამერიკსლი კორპორაცისლი თეორიირ გააზრე53
ბირ დიუოტომია რრსლ ღერაბამირობაღი მოდირ ზემოთ
აფნიღნსლ თეზართან, რომლირ მიცედვითაც კაპიტალსრი
ტიპირ რამართალი კორპორაცისლი მართვირ რამართლად
ტრანრტორმირდა. ამ ღემთცვევაღი ავტორი რაკითცირ განცივლირ ღემდეგ პარადიგმარ გვთავაზობრ: დირკსრია კორპორაცისლი თეორიირ (და მაღარადამე, ცელმშფვანელთა პარსცრიმგებლობირ) თაობაზე აღღ-ღი არრებითად ორ დონეზე
სნდა წარიმართორ. პირველი ერ არირ მირი დერკრიტცისლი
ღემცებლობა, ცოლო მეორე – ნორმატისლი. დერკრიტცისლი დონირ რკვევირარ მცედველობაღია მირაფები თავად
ეკონომიკსრი რსბიეუტირ, რამეწარმეო რაუმიანობირ განმაცორციელებელი რაზოგადოებირ ცელმშფვანელობითი
არუიტეუტსრა, ანს კორპორაციირ ღიდა რტრსუტსრა. კო50

1678 წ. მიფებსლი რატრანგეთირ რავაჩრო ორდონანრი მაგალითად.
ევროპირ რსპრანაციონალსრი ეკონომიკსრი რამართალი დადგენილი
მირი რაკორპორაციო თს ტინანრსრი (კაპიტალირ) ბაზრირ
მომწერრიგებელი დირეუტივებითა თს დადგენილებებით.
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Merkt, Hanno, US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, 3. Auf., 2013,
Rn. 61.
53
Merkt, US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 61.
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სტატია

რპორაცისლი რტრსუტსრირ ღინაარრირა და ტორმირ განცილვირარ ქსრადრაფებია რაკითცი, თს ვირ ღორირ და როგორ,
რა მოცსლობით წარიმართება და მქარდება სრთიერთობა.
ამ ღემთცვევაღი რასბარია კორპორაციირ პარტნიორრა და
მენეძმენტრ, რაწარმორ მმართველ რგოლრ ღორირ ღიდაორგანიზაცისლ ბალანრზე, რადაც ცელმშფვანელობითი რარწორირ ერთ მცარერ ინვერტორი, ცოლო მეორე მცარერ დირეუტორთა რაბჩო (ბორდი) და აფმარრსლებელი პირები
დგანან. დერკრიტცისლი დონირ მეორე ღრე მოიცავრ კორპორაცისლ სრთიერთობებრ, ერთი მცრივ, თავად კორპორაციარა და, მეორე მცრივ, კორპორაციირ „მომმარაგებლე54
55
ბრ“ ღორირ. კორპორაცისლი რტრსუტსრირ დერკრიტცისლი ანალიზირ ღემდეგ ამერიკელები ღემდეგ ნაბიძრ დგამენ,
რომელიც ნორმატისლი დონირ რკვევარ მოიცავრ. კორპორაცისლი ღიდა რტრსუტსრირ ლანდღატტირ დაცატვირ ღემდგომ ირმირ კითცვა, თს რა ნორმატისლი კონცეტციები,
პრინციპები და კონკრეტსლი სრთიერთობირ მომწერრიგებელი დებსლებები სნდა იუნერ მცედველობაღი მიფებსლი,
რათა კორპორაციირ რაუმიანობა რეგსლირებარ დაეუვემდებარორ და კორპორაცისლი მართვა ეტეუტსრი და ღედეგირ
მომტანი აფმოყნდერ. რწორედ ერ გაცლავთ რაკითცი, რომელიც ძერ კიდევ გარსლი რასკსნირ 30-იანი წლებიდან მოქოლებსლი დფემდე მსდმივი განცილვირა და დირკსრიირ რაგანია. რწორედ მარზეა დატსშნებსლი ირ თეორიები, რომელიც
კორპორაციირ პრაუტიკსლ ეკონომიკსრ ცცოვრებაღი ნორმატისლი ბაზირ ღემოფება/არღემოფებარ ითვალირწინებრ.
კორპორაციირ ღიდა რტრსუტსრსლი მორაზრებიდან გამომდინარე, ავტორრ მოქვანილი ქავრ მე-19 რასკსნირ ბოლოდან განვითარებსლი ე.წ. რტისარდღიპირ თეორიიდან, აუციონერთა დემოკრატიირ თეორიით დარრსლებსლი კორპორაცისლი (მართვირ) კონცეტცია, რარაც არაყვესლებრივად
56
აფწერრ.
კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი დატსშნებსლია „სცცო
57
ორგანორ“ კონცეტცია, რაც იმაღი ვლინდება, რომ რაწარმორ მართვირ კონტეურტღი რამართლებრივი თვალრაზრირით მცედველობაღი მიიფება ორი შირითადი ორგანო: პარტნიორთა (აუციონერთა) რაერთო კრება და დირეუტორა-

54

Suppliers.
Merkt, US-amerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 61.
56
რტისარდირ თეორია; ნეოკლარიკსრი ე.წ. ღიკაგორ რკოლირ თეორია;
კონტრაუტსალიზმი (კერშორამართლებრივი გაგებით), რომელიც
„ცელღეკრსლებათა ბადირ“ თეორიირ რაცელითაა ცნობილი;
მენეძერეალიზმირ თეორია და ტრანზაუციირ დანაცარძირ რკოლირ
თეორია და ბოლორ, თანამედროვე საცლერი განვითარებირ
თვალრაზრირით „პარტნიორთა დემოკრატისლი მოშრაობირ“ თეორია,
რომელიც რცვა თეორიებირაგან განრცვავებით კორპორაცისლი მართვირ,
რაწარმორ ცელმშფვანელობირ ეპიცენტრღი განიცილავრ აუციონერრ,
როგორც კორპორაცისლი სტლებებირა მოვალეობირ განცორციელებირ
აუტისრ მონაწილერ. დაწვრილებით თეორიათა ღერაცებ: Merkt, USamerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 73 ff.
57
ამირ თაობაზე მაგ.: Kübler/Asmann, Gesellschaftsrecht. Die
Privatrechtlichen
Ordnungstrukturen,
80
ff;
Eisenhardt,
Gesellschaftsrecht, (2007), Rn. 272 ff, 546 ff.
55
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ტი. მათ ღორირ სრთიერთობა ლოგიკსრ რამართლებრივ
დიუოტომიარ სნდა ეუვემდებარებოდერ, რაც რაციონალსრი
და პრაგმატსლი მართვირ რაწინდარი სნდა გაცდერ. დიდ კორპორაციაღი, რომელრაც მრავალი პარტნიორი (აუციონერი) ქავრ და მართვირ რირტემაც მრავალი ღრირაგან ღედგება, რასბარია კორპორაცისლ მართვირ ინტეგრირებსლ რირტემაზე, რაწარმორ კონტროლირ იმგვარ არუიტეუტსრაზე,
რომელიც რაწარმორ მიზნირ მიფწევირ ქველაზე სტრო რაციონალსრ და ოპტიმალსრ ღერაშლებლობარ იშლევა. რამართლირ (ამ ღემთცვევაღი ღპრ-ირ რამართლირ) პროგნოზირებირა და განჩვრეტადობირ, რტაბილსრობირ ტსნუციიდან
გამომდინარე ღპრ-ირ მართვირ მოდელი, რომელიც ორ შირითად რეგმენტრ მოიცავრ – ღიდაორგანიზაცისლრ და გარერამართლებრივრ – კაპიტალსრი რაზოგადოებირ, ანს ისრიდისლი პირირ მართვირ კონცეტციარ სნდა ემქარებოდერ. აუ
მნიღვნელოვანია, რომ რამოუალაუო ბრსნვირ რტაბილსრობირ თვალრაზრირით სზრსნველქოტილი იუნერ ირეთი გარერამართლებრივი მეუანიზმირ ყამოქალიბება, რომელიც მერამე პირრ დაიცავრ იმ რატრთცირგან, რომელრაც იგი არ
ელირ: პარტნიორირ მიერ „მიბარებსლ“ რამართავად გადაცემსლ უონებაზე დადებსლი გარიგებირ ბათილობირ რი59
რკი, რადგან პარტნიორრა და ცელმშფვანელ პირრ ღორირ
ყამოქალიბებსლი ტიდსციალსრი კავღირსრთიერთობა შირითადად ღიდაორგანიზაცისლი, ღიდაკორპორაცისლი ლოკალიზაციით ცარიათდება. ამ სრთიერთობირ მიზანრ არ წა60
რმოადგენრ მირი „გარეთ გატანა“ და იგი მცოლოდ ღიდა
რტეროთი ღემოიტარგლება. რაწარმორ ღიდა რტერორ გა58

დირეუტორატრ გერმანსლ რამართალღი ღპრ-ართან მიმართებაღი
იქენებენ. რრ-ღი ცელმშფვანელობარა და წარმომადგენლობაზე
პარსცირმგებელ ორგანორ გამგეობარ (Vorstand) სწოდებენ. იც.:
ბსრდსლი, რრ-ირ რატსშვლები, II ტომი, 2013, 355 და მომდ. ამერიკსლ
რამართალღი ამირ გამომცატველი არირ დირეუტორთა რაბჩო (board of
directors). ტსნუციირამებრ მართველ ორგანოთა (ამაღი ღედირ
კორპორაციირ ქველა კანონმდებლობით გათვალირწინებსლი ორგანო)
თანაუმედებარ კორპორაცისლ მართვად მოიცრენიებენ. კორპორაცისლი
მართვირ ევროპსლ-გერმანსლი და რაერთაღორირო (ამერიკსლირ
ყათვლით) დირკსრიათა განვითარებირ ღერაცებ იც.: Spindler in
MünchKomm AktG, Band 2, 2008, vor $76 Rn. 72 ff. მეწარმეთა
ღერაცებ კანონპროეუტმა გაითვალირწინა თანამედროვე მიდგომები და
რრ-ღი მართვირ რირტემირ თავირსტალი განრზაფვრირ ღერაშლებლობა
დასღვა. არე რომ, რრ ღერაშლოა დატსშნებსლი იქორ როგორც
სნიტიცირებსლ ერთრატეცსრიან, ირე დივერგენტსლ ორრატეცსრიან
რირტემაზე. მონირტსრ რირტემაღი ცელმშფვანელ რგოლრ ეწოდება
მართველი (დირეუტორთა) რაბჩო, ცოლო დსალირტსრღი გვაუვრ
ტრადიცისლად რამეთვალქსრეო რაბჩო და დირეუტორატი. აუვე იმირ
თუმაცაა რაჩირო, რომ 2008 წ. 14 მარტირ ცვლილებებმა თითუორ დასღვა
არყევანირ თავირსტლება ამ თვალრაზრირით, მაგრამ კანონირ დფერ
მოუმედი რედაუცია, კერშოდ, 55-ე მსც. პირველი პსნუტირ მოცემსლობა,
ამირ ღერაშლებლობარ მაინც არ იშლევა. არყევანირ თავირსტლებირ
ღეზფსდვა კანონირ იმპერატისლი დანაწერით, რომელიც რრ-ირ
რტრსუტსრარ განრაზფვრავრ, დიდი ცანია გერმანიაღიც კამათირ რაგანრ
წარმოადგენრ. იც.: ჩანტსრია, კორპორაცისლი მართვა, 130 და მომდ.
ამითომ უართსლი რამართლირ de lege lata მოცემსლობა სდავოდ
მირარალმებელი სნდა იქორ.
59
გარკვესლი გამონაკლირებირ გარდა, რარაც არევე ადგენრ კანონი. მაგ.:
მე-9 მსცლ. მე-4 პსნ.
60
ღეიშლება ითუვარ, რომ ამით იგი ერთგვარად ღიდა რაზოგადოებარ
ემრგავრება, რომელიც რწორედ იმით განრცვავდება გარე
რაზოგადოებირაგან, რომ, როგორც ისრიდისლ ლიტერატსრაღი ამბობენ,
მიმართსლი არაა მირი (ამ სრთიერთობირ) გარეთ გატანირათვირ“.
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ვრცელება გარერამართლებრივ სრთიერთობირ ღედეგზე კი
ქოველთვირ გამონაკლირრ წარმოადგენრ. რაპირირპირო კონცეტცია სკეთ, სტრო მეტიც, ბსნებრივად მიერადაგება პერრონატიცირებსლ რამეწარმეო რსბიეუტრ, რადგან კორპორაცისლი მორარცამირ არარრებობა რატრთცერ არ სუმნირ მერამე პირრ, დაიცვარ მირი უონებრივი ინტერერი პირდაპირი
რარყელირ რატსშველზე სღსალოდ პარტნიორირ მიზანღი
ამოფებით. გარდა ამირა, როგორც წერი, პარტნიორი ამცანაგსრ რაზოგადოებაღი (რპრ) არა მცოლოდ თავად არირ ტაუტობრივად ყართსლი მართვირ რაუმეღი, არამედ კანონირ
61
მიცედვით პირდაპირ აუვრ ცელმშფვანელობითი სტლებამორილება მინიჩებსლი იმირდა მისცედავად, „მოწვესლი“
62
დირეუტორი ქავრ თს არა. ამცანაგსრი რაზოგადოებირ მაგვარი პერრონალსრი რტრსუტსრირ მუონე ღპრ-არ ან რრ-არ,
რომელიც შალიან ცღირი მოვლენაა უართსლ რეალობაღი,
იგი არ სნდა იუცერ მთლიანად პერრონატიცირებსლი ორგანიზაციირ მართვირ გადმოტანირა და მირადაგებირ წინაპირობად კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი. ერ არარწორი იუნებოდა.
თსმცა გვერდი ვერ აევლება არევე იმ ტაუტრ, რომ პერრონალსრად მოწქობილ კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი ღერაშლებელი იუნებოდა რაწერდებო ავტონომიირ ტარგლებღი დირეუტორირ სტლებამორილებათა იმგვარი ღეზფსდვა, რომელიც პარტნიორრ ცელმშფვანელი პირირ უმედებირ გაკონტროლებირა და მარზე ზემოუმედებირ სტრო ქოვლირმომცველი ზედამცედველობირ ღერაშლებლობარ მირცემდა. მაგრამ ამან არ სნდა იუონიორ ირეთი გავლენა მერამე პირთან
სრთიერთობაზე, რომელიც კონტრაწენტრ რაერთოდ დასკარგავრ რაზოგადოებართან რამართლებრივ სრთიერთობაღი
ღერვლირ რსრვილრ. რწორედ ამიტომ კონტინენტსრი ევრო63
პირ რამართლირ ოძაცღი და, მით სტრო, გერმანსლ რამართალღი, სდიდერი ქსრადფება ენიჩება კორპორაცისლ წარმონაუმნღი, ანს გერმანსლი გაგებით კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი დირეუტორირ სტლებამორილებირ ღესზფსდაობირ
პრინციპრ გარერამართლებრივ სრთიერთობაღი და რამეწარმეო რეერტრირ მონაცემირ სტქსარობირ პრივილეგიარ ღიდაკორპორაცისლი რაცირ ღეთანცმებებთან. კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი დამკვიდრებსლი ერ პრინციპი ვერანაირად
ვერ ღეცვლირ ამგვარ ანატომიარ იმ ღემთცვევაღიც კი, როდერაც ღპრ ან რრ პერრონალსრი რტრსუტსრირ მატარებელია.
არე რომ, გარერამართლებრივ სრთიერთობაზე ღიდაკო61

მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ მე-9 მსც. პირველი პსნ.
სბრალოდ, გერმანსლი რამართლირაგან განრცვავებით, არც
ნაციონალსრი კანონირ მოცემსლობა, არც ისრიდისლი ლიტერატსრა და
არც რარამართლო პრაუტიკა (ამაზე სზენაერ რარამართლორ რაერთოდ არ
სმრძელია და ღერაბამირად, იგი განცილვირ რაგანად არარდრორ უცესლა)
არ ავლებრ ზფვარრ ამ ღემთცვევაღი ორგანსლ წარმომადგელობარა და
გარიგებითრამართლებრივრ ღორირ. არადა გერმანსლ რამართალღი
რწორედ ამ განრცვავებირ დანაცვაა ერთ-ერთ მნიღვნელოვან რაკითცად
წარმოყენილი. განა გერმანსლ რამართალღი არ დაიღვება „მოწვესლი“
ცელმშფვანელირ დანიღვნა, რომელიც რაზოგადოებირ რაცელით გამოდირ
მერამე პირებთან სრთიერთობაღი?! მაგრამ ამით ქველა პარტნიორირ
ყამოცილება ცელმშფვანელობირაგან ანომალიად მიიყნევა. პარტნიორი
კვლავ ინარყსნებრ სტლებამორილებარ. უართსლი ამცანაგსრი ტიპირ
რაზოგადოებათა რამართლირ მიცედვით, ერ ყვესლებრივი მოვლენა
იუნებოდა.
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განრცვავებით ანგლო-რაურსრი რირტემირაგან.
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რამეწარმეო რაზოგადოებაღი წილირ კეთილრინდირიერად მოპოვება

რპორაცისლ ღეთანცმებათა (ღეზფსდვათა) სპირობო გავრცელება არ ცდება. წინააფმდეგ ღემთცვევაღი რამეწარმეო
რეერტრირ ტსნუციონირებარ აზრი ეკარგება და მარ რამართალი ვერატრით აუცევრ რამოუალაუო ბრსნვირ რტაბილსრობირ გარანტად. ერ კი ეწინააფმდეგება იმ რამართლებრივ
ორბიტარ, რომლირ ირგვლივაც უართსლი რაკოპრპორაციო
64
რამართალი დფემდე ტრიალებრ. აფნიღვნირ ფირრია ირიც,
რომ გერმანსლთან ღედარებით მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ პირდაპირი ტეურტობრივი რიტქვარიტქვითი მოცემსლობა განრცვავდება ამ რაკითცთან მიმართებაღი სცცოსრირაგან. ცელმშფვანელობითი სტლებამორილებირ ტარგლებრ,
მირ ღიდა და გერრამართლებრივ უმედებარა და პარსცირმგებლობირ დიუიტომიარ კანონირ მე-9 მსც. პირველი, მე-3, მე4 და მე-6 პსნუტ. ლოგიკსრი კორელაცია განრაზფვრავრ. კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი დირეუტორი წარმოადგენრ რაზოგადოებარ მერამე პირთან სრთიერთობაღი. მაღარადამე,
რწორედ მარ, ანს რამეწარმეო რეერტრღი რეგირტრირებსლ
პირრ აუვრ რრსლსტლებიანი ცელმშფვანელობითი და წარმომადგენლობითი (ღიდა და გარერამართლებრივი) კომპეტენცია. მირი ღეზფსდვა ღერაშლებელია რაწერდებო ყანაწერით, თსმცა მარ მერამე პირთან სრთიერთობაღი გავლენირ მოცდენა არ ღესშლია გამონაკლირირ გარდა. სტრო მეტიც, უართსლ რამართალღი, გერმანსლირაგან განრცვავე65
66
ბით, დადგენილი დირეუტორირ კონრტიტსტისრი მოუმე67
დებირ გათვალირწინებით რაკითცავი იუნებოდა რაერთოდ
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ღეად. ამერიკსლი პარადიგმა, განრაკსთრებით განრცვავება
კორპორაციირ მიზანრა (corporate purpose) და რამართლებრივ
გარიგებასნარიანობარ (corporate powers) ღორირ: Merkt, USamerikanisches Gesellschaftsrecht, Rn. 338 ff. ამართან,
მნიღვნელოვანია იმ კონცეტციირ გაგებაც, რომელრაც ამერიკსლი
რამართალი ეტსშნება ამ ღემთცვევაღი: რამეწარმეო რეერტრრ არ აუვრ
ტრადიცისლად აღღ-ღი (და არც დიდ ბრიტანეთღი, რაიდანაც თავად
ამერიკსლ რამართალღი ამ ინრტიტსტმა დაიდო ბინა) ირ ტსნუცია, რაც
კონტინენტსრი ევროპირ რამართალღი. „ცარირცი მქიდველირ რირკზე“
(caveat emptor) პრინციპი ამერიკსლი რამართლირათვირაა
დამაცარიათებელი და მირი პირდაპირი გადატანა გერმანსლ (ევროპსლ)
რამართალზე გასმართლებელი იუნებოდა.
65
ცელმშფვანელობითი რაუმიანობირ ტარგლებირ, ერთობლივი და
ცალკესლი
(Gesamtvertrettung,
Einzelvertrettungsmacht)
ცელმშფვანელობით-წარმომადგენლობით
კომპეტენციირ
ღერაცებ
გერმანსლ ღპრ-ირ რამართალღი ღეგიშლია იც. ღპრ-ირ კანონირ 35-ე პარ.
კომენტარი: Baumbach/Hueck/Zöllner/Noack, GmbH, (2017), $35 Rn.
68 ff.
66
კონრტიტსტისრი (Konstituierliche Wirkung/konstitutive Eintragung)
მოუმედება/რეგირტრაცია. მაგ.: Windbichler, Gesellschaftsrecht,
(2015), $21 Rn. 9.
67
ღედარებირთვირ ღეგიშლია იც. რსრ-ორ გადაწქვეტილებები (#არ-13751212-2010; #არ-310-294-2011), რომლითაც ღიდაკორპორაცისლი
აუტებით გათვალირწინებსლი დირეუტორირ მოადგილე, რომელრაც არევე
დირეუტორირაგან გადაცემსლი წუონდა ცელმშფვანელობითი და
წარმომადგენლობითი სტლებამორილება (თსმცა გარარკვევი იქო
(რაკარაციო რარამართლოდან აპელაციაღი დაბრსნებირ ერთ-ერთი
რატსშველი რწორედ ერ იქო (იც. რსრ-ორ #არ-310-294-2011)), თს რა
ღინაარრირ მატარებელი იქო ამგვარი დელეგირებირ რატსშველზე
განრაცორციელებელი სტლებამორილებირ ტარგლები და მირი
რაგნობრივი მოცემსლობა)), მიყნესლ იუნა არასტლებამორილ პირად
წარმოედგინა რაზოგადოება მერამე პირთან სრთიერთობაღი.
რარამართლომ მართებსლად აფნიღნა, რომ 1. პირი ასცილებლად სნდა
იქორ რეგირტრირებსლი რეერტრღი, რომ იგი დირეუტორად ყაითვალორ.
2. გარიგებითრამართლებრივი წარმომადგენლობა, რარაკვირველია,
დარაღვებია, თსმცა დელეგირებირ ამგვარი ღინაარრი ასცილებლად სნდა

სტატია

დირეუტორირ სტლებამორილებირ წერდებით დადგენილი
ღეზფსდვირ რამეწარმეო რეერტრღი რეგირტრაციით სნდა
იმოუმედორ თს არა ამ სკანარკნელმა მერამე პირთან სრთიერთობაზე. ამართან, გამორარკვევი და განრამარტი ცდება
ამ ღემთცვევაღი როგორ არირ დატსშნებსლი წერდებით
ამგვარი ღეზფსდვა, სტლებამორილებირ რა ტარგლები და
რამდენად აუვრ ღემცირებსლი, სტრო რწორედ, ღეზფსდსლი
წარმომადგენლობით ორგანორ (როგორც მთლიანად, ირე
მირ წევრრ), ცომ არ არირ რაგნობრივი ღეზფსდვა დადგენილი წერდებით, რომელიც არაცსლია რამეწარმეო რეერტრღი
და რამდენად სნდა იუონიორ არეთმა რაგნობრივმა (ან რაუმიანობირ რტერორ მიცედვით) ღეზფსდვამ გავლენა მერამე
პირზე, თს, რარაკვირველია, კონტრაწენტი არ არირ არაკეთილრინდირიერი და მირი და დირეუტორირ ერთობლივი
ავზრაცსლი უმედებით არ ადგება ზიანი რაზოგადოებარ. არევე, თს რამდენად მოეთცოვება მერამე პირრ ღიდაორგანიზაცისლი რაკითცებირ რიფრმირესლი და დეტალსრი გამორკვევა და რამდენად „ორმაგი გსლირცმიერებირ“ რტანდარტით სნდა იმოუმედორ ამ სკანარკნელმა, ავალდებსლებრ
თს არა მარ რაერთოდ მოუმედი რამართალი არეთი უმედებირ
განცორციელებარ. აუ მნიღვნელოვანია, თს რამდენად „ღეცმატკბილებსლად“ მოუმედებენ დირეუტორი და მერამე პი68
რი იმირათვირ, რომ რაზოგადოებარ (და არა აუციონერრ )
იქორ რეგირტრირებსლი რამეწარმეო რეერტრღი, რათა პირი
პროკსრირტად იუნერ მიყნესლი და რაზოგადოებირ წარმომადგენლობითი
კომპეტენცია გააყნდერ. მართალია, აფნიღნსლ დავებღი და ღერაბამირად,
ერ არ გამცდარა რარამართლორ განმარტებირ რაგანი, რაცეზე არ იქო
პარტნიორთა კრებაზე მიფებსლი გადაწქვეტილებით დირეუტორირ
დანიღვნა, რომელიც არ იქო დარეგირტრირებსლი და არეთ პირრ არ
დასდია გარიგება კონტრაწენტთან (არეთირ არრებობირ ღემთცვევაღი
ღერაშლოა გვერასბრა გერმანსლ რამართალღი დირეუტორირ ე.წ.
დეკლარაცისლი მოუმედებირ კონცეტციაზე და იგი, მისცედავად
რეგირტრაციირ ტაუტირა, მაინც მიგვეყნია კონკრეტსლ ღემთცვევაღი
რაზოგადოებირ რაცელით გარიგებირ დამდებ პირად ირიც მცოლოდ მაღინ,
თსკი კონტრაწენტმა იცოდა იმ გარემოებირ ღერაცებ, რომ აფნიღნსლი
პირი პარტნიორთა კრებირ მიერ დანიღნსლია ცელმშფვანელობით და
წარმომადგნელობით პირად, თსმცა ძერ კიდევ არ მომცდარა მირი
გამწერება (დანიღვნირა და გამწერებირ, ამ ორი ინრტიტსტირ განრცვავებირ
ღერაცებ იც.: ლაზარაღვილი, რარამრაცსრო ცელღეკრსლება რაწარმორ
დირეუტორთან, კრებსლღი: თანამედროვე რაკორპორაციო რამართლირ
თეორისლი და პრაუტიკსლი რაკითცები, გამომც. „მერიდიანი“, 2009,
309 და მომდ.; ბსრდსლი, რრ რატსშვლები, 2013, 374 და მომდ.
(ადამიანირ სტლებათა ევროპსლი რარამართლორ მიერ მიფებსლი
გადაწქვეტილება - დანოზა ლატვიირ წინააფმდეგ- არრებითად ვერ
გაცდება ამ კონცეტციირ რფვევირ რატსშველი, რადგანაც იგი, ყემი
აზრით,
დირეუტორირ
(თავირსტლად)
თანამდებობიდან
გათავირსტლებირ ღეზფსდვირ სტრო მაფალ რტანდარტრ ადგენრ,
ღემოაუვრ რა ღრომითრამართლებრივი პარადიგმები და დაცვირ
მეუანიზმები
ამ
რაკითცთან
მიმართებაღი)),
მაგრამ
ორგანსლრამართლებრივი წარმომადგენლობირ განრაზფვრირათვირ და
მირი
გარიგებითრამართლებრივი
წარმომადგენლობირაგან
განრარცვავებლად უართსლ რამართალღი ნამდვილად გამოდგებოდა.
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აუციონერირთვირ ზიანირ მიქენება აუ მეორეცარირცოვანია,
რამდენადაც მთავარი ამგვარ ავზრაცსლ უმედებაღი რწორედ
რაზოგადოებირთვირ ზიანირ მიქენებაა. ბსნებრივია, რაზოგადოებირ
დანაკლირი არაპირდაპირ ზემოუმედებარ აცდენრ მირ პარტნიორზე
(აუციონერზე), თსმცა პირველ რიგღი მრგავრი დანაკლირი აფდგენილ
სნდა იუნერ, როგორც წერი, დერივაცისლი რარყელირ აფშვრირ
რატსშველზე რაზოგადოებირთვირ ზიანირ მიმქენებელი პირირ უმედებირ
გამო, ცოლო პირდაპირი რარყელირ აფშვრა გამოიქენება, როგორც წერი,
პარტნიორირ მცრიდან ერთგსლებირ რტანდარტირ დარფვევირ
ღემთცვევაღი.
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ზიანი მიადგერ. ზიანირ მიქენებირ ღემთცვევაღი კი თავდაცვირ რამოუალაუორამართლებრივი ფონირშიება გაცლავთ
რაზოგადოებირ რაცელით პარსცირმგებლობირ რსბიეუტირ –
დირეუტორატირ – მიზანღი ამოფება. რცვა რაკითცია, როდერაც ცელმშფვანელი (მირი ვიწრო და ტართო გაგებით)
ორგანო ერთობლიობაღი მოუმედებრ იმირთვირ, რომ რაზოგადოება უონებრივ-მატერიალსრი თვალრაზრირით გამოღიგნორ კრედიტორირ მოთცოვნირ დაკმაქოტილებირ რაპირირპიროდ, რითაც პარტნიორი/აუციონერი (ერთკაცა რაზოგადოებირ ღემთცვევაღი) ან პარტნიორები ერთად, alter ego-რ
დოუტრინიდან გამომდინარე, კორპორაცისლ რატარველრ
ბოროტად იქენებენ. მრგავრ ღემთცვევაღი ღერაშლებელია
დადგერ გამჩოლი პარსცირმგებლობირ რაკითცი, თსმცა აფნიღნსლ დავაღი რაუმირ მარალებიდან მრგავრი არატერი იკვეთება. ღერაბამირად, დირეუტორატირ წევრირ (ან წევრებირ)
რირცლირრამართლებრივი პარსცირმგებლობირ რაკითცირ დაქენება, როგორც ზემოთ ითუვა, ვერ იმოუმედებრ რაწარმორ
უონებრივი ღეშენირ ტრანზაუციაზე გავლენარ. მრგავრი გარიგება ისრიდისლად ღემდგარია. თსნდაც რომელიმე აუციონერირათვირ არეთი გარიგებირ დადებით ზიანირ მიქენება არ
იშლევა მირი სპირობოდ ბათილად ცნობირ რატსშველრ. აუ
მნიღვნელოვანი იუნებოდა რამდენიმე მომენტი, რომელიც
ზემოთ მოქვანილი კომპლეურსრი ცარიათირ მრძელობიდან
გამომდინარეობრ: ღიდაორგანიზაცისლი კორპორაცისლი
მართვირ ღრიდან ასცილებლად დარადგენი იუნებოდა ისრიდისლი პირირ (ამ ღემთცვევაღი რრ-ირ) დირეუტორატირა და
ქველა აუციონერირ ერთობლივი ავზრაცსლი უმედება რაზოგადოებირ რაწინააფმდეგოდ პირადი მატერიალსრი რარგებლირ გამორყენირ მიზნით, არევე, მერამე პირირთვირ ზიანირ
მიქენებით; დირეუტორატირა და მერამე პირირ ერთობლივი
ავზრაცსლი უმედებით რაზოგადოებირ მატერიალსრი მდგომარეობირ გასარერება და მირთვირ ზიანირ მიქენება; გამჩოლი პარსცირმგებლობირათვირ დამაცარიათებელი ღემთცვევა.
ცალკესლი აუციონერირათვირ პირდაპირი ზიანირ მიქენება
რცვა რამართლებრივ გააზრებარ მოითცოვრ. ამართან, იმ
აუციონერირ მცრიდან, რომელიც არ ქოტილა რირცლირამართლებრივ პარსცირგებაღი მიცემსლი არ მომცდარა ნაწარმოები რარყელირ აფშვრა კომპანიირ წინააფმდეგ (და ირიც
გარარკვევია, თს რა რაცირ არრებითი მატერიალსრი დანაკლირი მიიფო რაზოგადოებამ). ამგვარი მოთცოვნირ დაქენებირ ცანდაზმსლობირ ვადა კი რავარასდოდ გარსლია. ზემოთ განვითარებსლი ღედარებითრმართლებრივი ინტორმაციირ რატსშველზე ღერაშლებელია ითუვარ, რომ უართსლ
რეალობაღი არრებობრ მრგავრი პერრონატიცირებსლი აუციონერსლი რტრსუტსრირ მუონე კომპანიები. მითსმეტერ, თსკი მარღი გამოიქენება ერთრატეცსრიანი კორპორაცისლი
მართვირ რირტემა, გაცილებით ადვილია აუციონერირ მცრიდან დირეუტორებირ კონტროლირ განცორციელება. მრგავრ
ვითარებაღი პარტნიორი, როგორც წერი, სტრო პროაუტისრია ცელმშფვანელობითი და წარმომადგენლობითი ორგანორ კონტროლირ თვალრაზრირით. ამიტომ გამორარკვევი
სნდა ქოტილიქო მრგავრი პროაუტისრი ზედამცედველობირ
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არარრებობირ (არარრებობირ ღემთცვევაღი) მდგომარეობა
რაწარმოღი და მირი განმაპირობებელი ტაუტორები. რამდენად იქო მცდელობა აუციონერთა მცრიდან, აფკვეთილიქო
დირეუტორთა ავზრაცსლი მოუმედება, იცოდნენ თს არა მათ
რაერთოდ ამირ ღერაცებ და მოუმედებდნენ თს არა ირინი მა69
რთან (დირეუტორატთან) ერთად. რსრ-რ განყინებაღი დარმსლია გარკვესლი რაცირ კითცვები ამ რაკითცებთან დაკავღირებით. რარამართლორ მრძელობიდან ივარასდება, რომ
აფნიღნსლ გადაწქვეტილებაღი რარამართლო, შირითადად,
70
ისრიდისლი პირირ ინრტრსმენტალობირ თეორიაზე ამაცვილებრ ქსრადფებარ. აპელირება კეთდება იმაზე, რომ მეწარმე რსბიეუტირ უმედსნარიანობირ (გარიგებასნარიანობირ) რაკითცთან მიმართებაღი გადამწქვეტია ცელმშფვანელ
პირთა „რსბიეუტსრი“ უმედებირ მარღტაბი, რომელიც გავლენარ აცდენრ ისრიდისლი პირირ მიერ, ისრიდისლი პირირ რაცელით გარკვესლი უონებირ ღეშენაზე/გარცვირებაზე
და ღერაბამირად, რაკსთრებირ სტლებირ მოპოვებაზე რაზოგადოებირ მცრიდან. თსმცა, აუ მნიღვნელოვანი ირ კი არ გაცლავთ, რამდენად არიან წარმომადგენლობითი კომპეტენციირ მუონე პირები რსბიეუტსრად განწქობილნი მირაფები
გადაწქვეტილებირ მიმართ, არამედ ირ, დააფრვიერ თს არა
მათ ობიეუტსრად გაზომვადი ტიდსციალსრი მოვალეობირ,
მაღარადამე, ცელმშფვანეობითი რაუმიანობირ მარღტაბი. ირ,
რომ ისრიდისლი პირირ რაცელით, მითსმეტერ კორპორაცისლად (და არა პერრონალსრად) მოწქობილ რაზოგადოებარ
მერამე პირებთან სრთიერთობაღი წარმოადგენენ ნატსრალსრი (ტიზიკსრი) პირები კაპიტალსრი ტიპირ რაზოგადოებირ რამართალღი, განრაკსთრებით კი, კორპორაცისლი მა71
რთვირ რამართლირ რეგმენტღი არატერრ ცვლირ. ორგანსლი წარმომადგენლობირ თეორიიდან გამომდინარე, რაც
რწორედ რომ კაპიტალირტსრად მოწქობილ კორპორაციარ
ეცება (აფნიღნსლ დავაღი რწორედ არეა), ქსრადფება მაცვილდება, როგორც ზემოთ წარმოყინდა, „სცცო ორგანორ“
კონცეტციაზე. ერ ნიღნავრ, რომ ამგვარი ტიპირ რაზოგადოებარ ორი ერთმანეთირაგან დამოსკიდებელი ორგანო – პარტნიორთა კრება/აუციონერთა რაერთო კრება – და დირეუტორატი (გამგეობა) სნდა ქავდერ. მართალია, თავად ამ
ორგანოებღი ტიზიკსრი პირები არიან წარმოდგენილნი
(რაც ბსნებრივია), მაგრამ ირინი მცოლოდ ამ ორგანორ ნებირ ტორმირებაღი არიან ყართსლნი, რაც გადაწქვეტილებებირ მიფებირ ტორმატღი ვლინდება. აფნიღნსლი გადაწქვეტილებები კი ნორმატისლად გაწერილ უმედებირ მარღტაბრ
69

#არ-28-25-2017 (გადაწქვეტილებირ 3.5.2.)
თანამედროვე პორტრაბჩოთა რამართალღი (რსრეთირ მაგალითზე)
ინრტრსმენტალობირ თეორიირა და ადამიანსრი მოუმედებირ ღერაცებ იც.:
Сапун/Шундиков, Инструментальная теория права и
человеческая деятельность, Правоведение, 2013 #1 (306), 14-32.
71
არრებობრ უვექნები, რადაც ნორმატისლად არირ განმტკიცებსლი
დირეუტორირ
წევრად
ისრიდისლი
პირირ
ღერაშლებლობა
(რაუართველოღი ერ აკრშალსლი არ არირ. და არც რაიმე რაცირ ნორმაა
დადგენილი, რომელიც დირეუტორირ მიმართ ტიზიკსრი პირირათვირ
წაქენებსლ მოთცოვნებრ დაადგენდა. მაღარადამე, ღეიშლება
ვივარასდოთ, რომ რაუართველოღიც არირ ღერაშლებელი ისრიდისლი
პირირ „დირეუტორად დანიღვნა“), მაგალითად, ავრტრია. თსმცა აუაც,
ბსნებრივია ისრიდისლი პირირ რაცით წარმოდგენილია ადამიანი.
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სნდა ღეერაბამებოდერ, ცოლო მირი დარფვევა კი (თსნდაც
რსბიეუტსრი ტაუტორირ გამო. რცვანაირად აბა როგორ სნდა
იქორ ადამიანირ უმედება დეტერმინირებსლი?!) პარსცირმგებლობირ რატსშველი სნდა გაცდერ. რწორედ აუედან გამომდინარე, კორპორაცისლი მართვირ არუტიტეუტსრა
მრგავრი კაპიტალსრი ტიპირ რაზოგადოებაღი სზრსნველქოტრ დირეუტორატირ (ეტეუტსრი) კონტროლირ მეუანიზმებრ,
რაც არა პორტტაუტსმ ზედამცედველობაღი, არამედ „მქირიერ“ რეაგირებაღი სნდა ვლინდებოდერ. რაკორპორაციო რამართლირ მიერ დატსშნებსლი და დროთა განმავლობაღი
განვითარებსლი რამართლებრივი პარადიგმები რწორედ
იმარ სზრსნველქოტრ, თს როგორ, რა მეუანიზმებირ ყამოქალიბებით იუნება პირველ რიგღი ღერაშლებელი გაირკვერ
რაზოგადოებირ რეალსრი ღიდაორგანიზაცისლი ნება – რაზოგადოებირ რაცელით უონებირ თს რცვა რიკეთირ ღეშენა/გარცვირებირ თაობაზე და ღეერაცცება თს არა იგი რაზოგადოებარ და სნდა იქორ თს არა რაზოგადოება ნებირ რეალსრი მატარებელი – გამცემი და მიმფები. რწორედ ამიტომ განვითარებსლი უვექნებირ კოორპორაცისლ რამართალღი დადგენილია რეგსლატორსლი რაკანონმდებლო მეუანიზმები
რაწარმორ კონტროლირა აუციონერთა/პარტნიორთა მცრიდან დირეუტორატზე. აუ მთავარი, როგორც ითუვა, ირ კი არ
არირ, თს რა რსბიეუტსრი დამოკიდებსლება აუვრ წარმომადგენელრ დადებსლ გარიგებართან მიმართებაღი, არამედ
ირ, თს როგორ დაარფვია მან მირი ცელმშფვანელობითი,
ანს ტიდსციალსრი მოვალეობირ კატალოგი და რა მოიმოუმედა ან რირი გაკეთებირ ღერაშლებლობა წუონდა პარტნიორრ/აუციონერრ, რათა მირი ორგანორ წევრირ არაკეთილრინდირიერი უმედება აფეკვეთა. ამართან ერთად, მნიღვნელოვანია, თს რა კორპორაცისლრამართლებრივი ნაბიძები გადადგა მან იმ ღემთცვევაღი, თსკი რაზოგადოებირ შირითადი „პოლიტიკსრი“ ნებირ მატორმირებელი ორგანო
არ იქო ინტორმირებსლი და არც იცოდა დირეუტორატირ
ავზრაცსლი უმედებირ ღერაცებ. ინრტრსმენტალობირ თეორია რწორედ იმაზე ამაცვილებრ ქსრადფებარ, რომ ისრიდისლი პირი, კორპორაცისლი მორარცამი, „ვსალი“ რაზოგადოებირ ნებირ მატორმირებელი პირირ ცელღი წარმოადგენრ
მცოლოდ იარაფრ, მეუანიზმრ, რომელრაც იგი რაკსთარი (თს
მართან ატილირებსლი პირირ) ოპორტსნირტსლი ინტერერირთვირ იქენებრ. ამ ღემთცვევაღი რაზოგადოებირ მთლიანი ნებირ ტორმირებაზე გამაცვილდებოდა ქსრადფება, რამდენადაც თსნდაც ერთი კორპორაცისლ-ორგანიზაცისლი მმართველი რგოლირ ამოგდება ამ ძაჩვიდან არფვევრ რაწარმორ ინრტრსმენტად გამოქენებირ იდეარ. ირიც სნდა აფინიღნორ, რომ ერ სკანაკრნელი, როგორც წერი, ერთკაცა რაზოგადოებებირთვირაა დამაცარიათებელი ან პერრონალსრად
მოწქობილი კაპიტალსრი რაზოგადოებებირთვირ. ღერაბამირად, ღიდაორგანიზაცისლი რტრსუტსრირ დადგენარ აფნიღნსლ რაუმეღი დიდი მნღვნელობა მიენიჩებოდა.
ქსრადფება გამაცვილდებოდა არევე სზენაერი რარამართლორ იმავე ნაწილირ იმ მრძელობაზე, რადაც მმართვე-

სტატია

ლობითი სტლებებით აფჩსრვილ პირთა კეთილრინდირიერებაზეა რასბარი. ამგვარ პირებად კი რარამართლო მიიყნევრ ცელმშფვანელობით/წარმომადგენლობით პირებრ –
დირეუტორებრა და პარტნიორებრ. მრგავრი ღეცედსლება
რწორი იუნებოდა, თსკი პერრონალსრი ტიპირ რავაჩრო-რამეწარმეო რაზოგადოებაზე იუნებოდა რასბარი. თსმცა კაპიტალსრი რაზოგადოება და მარღი არრებსლი კორპორაცისლი მართვირ რირტემა მმართველობითი სტლებით აფჩსრვილ პირღი პარტნიორრ არ მოიაზრებრ. მმართველ რგოლად მიიყნევა გამგეობა და რამეთვალქსრეო რაბჩო (ორრა72
ტეცსრიანი მართვირ რირტემაღი) და არა აუციონერთა რაერთო კრება ან პარტნიორთა კრება. თსკი რარამართლორ
მცედველობაღი აუვრ რაწარმორ ცელმშფვანელობა ზოგადი
ტართო გაგებით, მაღინ ღეიშლება ერ გარაგები იქორ. თსმცა
რამდენად გამომდინარეობრ ერ გადაწქვეტილებირ ტეურტიდან, რთსლი რათუმელია. ღერაბამირად, დირეუტორირა და
პარტნიორირ ერთად მოაზრება კეთილრინდირიერებირ კონტეურტღი არარწორი იუნებოდა. ერ იმ ღემთცვევაღი იუნებოდა რელევანტსრი, თსკი პარტნიორი და წარმომადგენელი
ერთიანად მოუმედებრ რაზოგადოებირთვირ და მერამე პირირთვირ ზიანირ მიქენებირ გზით. რცვა ღემთცვევაღი ერ გავლენარ ვერ იუონიებრ აფნიღნსლ რაუმეზე.
II. რამეწარმეო რაზოგადოებირ ღეშენა
1. „რაწარმოთა“ ღეშენირ რაცეები
კაპიტალსრი ტიპირ რაზოგადოებირ ღეშენირ, – აფიარე73
ბსლი რიტქვათა ლეურიკით – მირი დასტლებირ ორი შირითადი რაცე არრებობრ: წილობრივი და ნივთობრივი ღეშე74
ნა. მცატვრსლად რომ ითუვარ, ტიზიკსრ და ისრიდისლ პირებრ აუვთ ღერაშლებლობა, უვექნირ ღიგნით თს მირ ტა75
რგლებრ გარეთ მოაცდინონ რარსრველი კომპანიირ ღეშენა
ორი გზით: „პირველი, ირეთი რერტიტიკატირ მიფებით, რადაც მითითებსლია, რომ „თუვენ ცართ მთელი მაფაზიირ მერაკსთრე“ ან მეორე, ღერაშლებელია „მთელი მაფაზიირ“ გარეღე თუვენ ღეიშინოთ იუ არრებსლი ქველა პროდსუტი ირე,
რომ რაბოლოოდ მაფაზია დაცარიალდება, ცოლო, როდერაც მიადგებით დაცლრ, რადაც რალაროა განლაგებსლი, ღე76
გიშლიათ ერ სკანარკნელიც ღეირქიდოთ“. თავად ტერმინები ამერიკსლი რაკორპორაციო-ეკონომიკსრი რამართლი72

იც. მაგ.: ბსრდსლი, რრ რატსშვლები, მე-2 ტომი, 2013, 355 და მომდ,
453 და მომდ.
73
Takeover.
74
ცნებათა და ინრტიტსტთა თაობაზე რრსლქოტილად იც. მაგ.:
Rödder/Hötzel/Mueller, Unternehmenskauf, Unternehmensverkauf –
Zivilrechtliche und steuerrechtliche Gestaltungspraxis, (2003);
Ek/Hoyenberg, Unternehmenskauf und –verkauf, Beck-Rechtberater,
(2006); Ettinger/Jaques, Beck’sches Handbuch Unternehmenskauf im
Mittelstand. Vertragsgestaltung. Steuerliche Strukturierung für
Käufer und Verkäufer, 2. Auf., 2018.
75
ტრანრნაციონალსრი ღეშენირ რაცე.
76
ისრიდისლი ტირმა Rödl & Partner-ირ ოტიციალსრი გამოუვექნებებირ
ინტერნეტპორტალი: www.roedl.com/insigths/company-acquesitionabroad/company-acquisition-share-deal-versus-asset-deal [21.07.19]
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დან იფებრ რათავერ, თსმცა იგი გარსლი რასკსნირ 80-იანი
წლებიდან ღესცვლელად პირდაპირ მკვიდრდება არევე
ევროპსლ (გერმანსლ) რამართალღიც. წილობრივი ღეშენირ
დრორ ეკვაიერი, ანს მქიდველი იშენრ ე.წ. რამიზნე რაზოგა77
დოებაღი მთლიანად ან ნაწილობრივად წილრ, რირ ღემდეგაც მარ, როგორც წერი, აუვრ ისრიდისლი სტლება აბროლსტსრად ან ნაწილობრივად აკონტროლორ რამიზნე რაზოგადოება. კომპანიირ წილობრივი დასტლებირ დრორ რაუმე
გვაუვრ სტლებირ ქიდვართან, რომლირ დრორაც ნარქიდობირ
(გარცვირებირ) რაგანრ, როგორც წერი, წარმოადგენრ ღპრ-ირ
78
ან რრ-ირ წვერობირ სტლებამორილებათა ერთობლიობა,
ანს წილი, რომელიც სზრსნველქოტრ რამიზნე რაზოგადოე79
ბაღი პარტნიორობარ/აუციონერირ რტატსრირ მოპოვებარ.
ამირ მეღვეობით ღემშენი ცდება წილირ მერაკსთრე და წილთან დაკავღირებსლი ქველა იმ სტლება-მოვალეობირ მატარებელი, რომელიც მირგან (წილიდან) გამომდინარეობრ.
წილობრივი დასტლება არირ კორპორაცისლრამართლებრივი მონაწილეობირ თაობაზე დადებსლი ნარქიდობირ ან
გარცვირებირ ცელღეკრსლება, რომელღიც რსლ მცირე ორი
მცარე – რამიზნე რაზოგადოებირ პარტნიორი და ეკვაიერი,
ანს ღემშენი – მონაწილეობრ. ქსრადფება სნდა მიეუცერ
არევე ტერმინოლოგისრად „რაწარმორ“ ცმარებარ ამ დრორ:
რაწარმორ ღეშენა წილობრივი დასტლებირ დრორ ღეიშლება
ისრიდისლად გასმართლებელი იქორ. რაწარმორ ლეგალსრ
80
დეტინიციარ რაკორპორაციო რამართალი არ განამტკიცებრ. რაწარმო ეკონომიკსრი კატეგორიაა და აფნიღნავრ ნივთებირ, რანივთო თს ვალდებსლებითრამართლებრივი და
რცვა რაცირ (მაგ. ინტელეუტსალსრრამართლებრივი) სტლებებებირა და მოვალეობებირ, არევე რაწარმოო თს რცვა რაცირ
ობიეუტებირ ერთობლიობარ. თავად რამეწარმეო რაუმიანობირ განმაცორციელებელ რსბიეუტრ ღეიშლება წუონდერ რაწარმო, ანს რამოუალაუო ბრსნვარ ღეცება აუვრ რაწარმორ მატარებელ რსბიეუტთან – მეწარმერთან, რამეწარმეო რაზო81
გადოებართან და არა თავად რაწარმორთან. მაღარადამე,
პარტნიორრ ეკსთვნირ წილი რამეწარმეო რაზოგადოებაღი,
77

Target company.
ერ ეცება არევე წილირ დასტლებარ პერრონალსრ რამეწარმეო
რაზოგადოებაღი - რპრ, კრ.
79
წილირ სტლებრივი დანაწევრებირ ღემთცვევაღი ნარქიდობირ რაგანრ
წარმოადგენრ არა წევრობირ სტლებამორილება ერთობლიობაღი,
არამედ ამ სკანარკნელირ გარკვესლი ღეთანცმებსლი ნაწილი. მრგავრ
ღემთცვევაღი რაცეზე ვერ იუნება მთლიანად პარტნიორირ ადგილირ
დაკავება რაზოგადოებაღი. ერ დამოკიდებსლია წილიდან გამომდინარე
რომელი პანელირ სტლებირ გარცვირებარ ეცება რაუმე. აფნიღნსლი დავაღი
ერ არარელევანტსრია, რადგანაც წილზე განცორციელებსლი
ტრანზაუციათა ძაჩვით მოცდა რწორედ მთლიანად წვერობირ სტლებირ და
არა მირი რომელიმე რეგმენტირ ღეშენა.
80
გარდა ზოგიერთი ევროპსლი ისრირდიუციირა, მაგალითად, ავრტრია.
ავრტრიირ მეწარმეთა კოდეური პირველივე პარაგრატღი, 2008 წელრ
განცორციელებსლი რავაჩრო რამართლირ რეტორმირ ღემდეგ,
ისრიდისლად განმარტავრ მეწარმირა და რაწარმორ ცნებარ. მრგავრი
მოწერრიგებირ მცდელობა იუნება არევე რაუართველოღიც, თსკი
ისრტიციირ რამინირტრორ მიერ მომზადებსლი მეწარმეთა ღერაცებ
კანონირ აცალი რედაუცია იმ რაცით იუნება მიფებსლი რაუართველორ
პარლამენტირ მიერ, როგორითაც ერ სკანარკნელი დფერ არირ.
81
იც. ვრცლად: ბსრდსლი, რრ რატსშვლები, პირველი ტომი, 2010, 118 და
მომდ.
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რომელიც, ეკონომიკსრი თვალრაზრირით, რწორედ რომ მირ
რაკსთრებარ წარმოადგენრ, ანს წილირ მტლობელრ ეკონომიკსრი გაგებით პრეტენზია აუვრ მთელ რაწარმოზე (ეკონომიკსრი გაგებით) ან მირ რომელიმე ნაწილზე. რაწარმორ ღეშენირარ რასბარია კომპანიირ ნივთობრივ დასტლებაზე, რა
დრორაც ეკვაიერი, წილობრივი ღეშენირაგან განრცვავებით,
მარა და თავად რაზოგადოებარ ღორირ გატორმებსლი ღეთანცებირ რატსშველზე არა მთლიანად ან ნაწილობრივ იშენრ
მთელ სტლება-მოვალეობარ რაზოგადოებაღი, არამედ რაზოგადოებირ უონებრივ რიკეთეზე მთლიანად ან ნაწილობრივ ყამოქალიბებსლი ღეთანცმებირ ტარგლებღი. კომპანიირ წილობრივ დასტლებარ, ნივთობრივ ღეშენართან მიმართებით სპირატერობარ ანიჩებენ არევე რაგადარაცადორამართლებრივი თვალრაზრირითაც იმდენად, რამდენადაც შა82
ლიან ბევრ ისრირდიუციაღი იგი დადგენილი რაგადარაცადო ღეფავათებით რარგებლობრ. გარდა ამირა, მითსმეტერ,
როდერაც რაცეზეა წილირ აბროლსტსრი რაკონტროლო პაკეტირ ღეშენა, იგი ეკვაიერირთვირ წარმოადგენრ არა მცოლოდ
კაპიტალდაბანდებარ, არამედ რაწარმორ მართვირ რადავეებირ ცელღი ყაგდებირ ღერაშლებლობარ, რომელიც, როგორც
წერი, ე.წ. რინერგისლი ეკონომიკსრ-კორპორაცისლი ეტეუტით ცარიათდება. განრაკსთრებსლი მნიღვნელობა ენიჩება
წილობრივი ღეშენირარ იმ ღერაშლებლობარ, რომელრაც ერ
სკანარკნელი იშლევა ე.წ. რაწარმოო იმობილარსლი ტრა83
ნზაუციირ დრორ. თანამედროვე ეკონომიკსრ სრთიერთობაღი ცღირია ღემთცვევა, როდერაც სშრავი უონება (მიწა) და
მარზე არრებსლი ღენობა-ნაგებობა არა ერთ ან რამდენიმე
კონკრეტსლ ტიზიკსრ პირრ, არამედ რამეწარმეო რაზოგა84
დოებარ ეკსთვნირ. რაბჩოთა კავღირირ დაღლირა და რაცელმწიტო უარცნებირ განრაზოგადოებრიობირ ღემდეგ, დიდშალი უონება რწორედ რომ კერშო მერაკსთრეთა ცელღი –
რაბოლოოდ კომერცისლად მოწქობილი რაზოგადოებებირ
ცელღი გადავიდა, რომელნიც გაცდნენ ამ სშრავი უონებირ
მერაკსთრენი. დიდი რაოდენობა ამ რაწარმოებირა, რომელიც მანუანათმღენებელ, ინდსრტრისლ და პროდსუციირ
მწარმოებელ რეუტორღი რაუმიანობდა, პორტრაბჩოთა უვექნებირ მიერ დამოსკიდებლობირ მოპოვებირა და ტრადიცისლი დირიჟიზმსლი ეკონომიკსრი ბაზრირ მოღლირ გამო
სბრალოდ გაყერდა, ცოლო რაკსთრებაღი სშრავი უონება
დარყა. მაღარადამე, აფნიღნსლ „რაწარმოთა“ შირითადი
ინტელეუტსალსრი და უონებრივი კაპიტალი მცოლოდ
სშრავ უონებაღი განრაციერდებოდა. რცვა ეკონომიკსრი ფირებსლება მრგავრი კორპორაციებირ წილობრივ სტლებებრ
არ გააყნდა, ღერაბამირად, მრგავრი ტიპირ რაზოგადოებებღი
ინვერტორირ მიერ წილირ ღეშენირ ინტერერი რწორედ რომ
მცოლოდ კომპანიირ სკან მდგომი „რაწარმოო იმობილარსლი“ რაკსთრებირ მოპოვებაღი ვლინდებოდა.
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მით.:

რამეწარმეო რაზოგადოებაღი წილირ კეთილრინდირიერად მოპოვება

შირითადი განრცვავება კომპანიირ წილობრივ და ნივთობრივ ღეშენარ ღორირ თავად ცელღეკრსლებირ რტრსუტსრირ ტორმირებაღი მდგომარეობრ. ამიტომაცაა ნათუვამი, რომ ცელღეკრსლებირ მიცედვით არრებობრ სზარმაზარი
რცვაობა კომპანიირ ღეშენირ ამ ორ რაცეობარ ღორირ. აფრანიღნავია ირ გარემოება, რომ ცელღეკრსლებირ ტორმირება,
მირი დადება რცვადარცვა რსბიეუტრ ღორირ ცდება: წილობრივი ღეშენირ დრორ ცელღეკრსლებირ რაგანრ, როგორც ზემოთ
აფინიღნა, წარმოადგენრ წილზე რაკსთრებირ სტლებირ გადაცემა კომპანიაღი. გარიგებირ მონაწილე ერთი მცარე გაცლავთ რამიზნე რაზოგადოებირ პარტნიორი (ან პარტნიორები), ცოლო მეორე მცარე არირ ეკვაიერი. რაზოგადოებირ ნივთობრივი ღეშენირ დრორ კი ცელღეკრსლება იდება, ერთი
მცრივ, თავად რამიზნე რაზოგადოებირ (ცელმშფვანელობარა
და წარმომადგენლობაზე სტლებამორილებით აფჩსრვილი
პირირ) მიერ, ცოლო მეორე მცარერ დგარ თავად ღემშენი ან
მირი კანონიერი ან გარიგებითრამართლებრივი წარმომა85
დგენელი. მოკლედ, ისრიდისლი თვალრაზრირით წილირ
ღეშენირარ ეკვაიერი ცდება მთლიანად რამეწარმეო რაზოგადოებირ მტლობელი - მარღი არრებსლი სტლებითა და მოვალეობით, ცოლო ნივთობრივი ღეშენირარ იგი მცოლოდ რაზოგადოებირ კსთვნილ უონებაზე მოიპოვებრ სტლებარ, რაც
გამორიცცავრ მირი (ღემშენირ) მცრიდან წილიდან გამომდინარე უონებრივი და (თანა)მმართველობითი სტლებებირ
გამოქენებარ. წმინდა ეკონომიკსრი გაგებით ეკვაიერი, როდერაც რაწარმორ ნაწილებრ მთლიანად ქიდსლობრ, ორივე
ღემთცვევაღი ესტლება რაზოგადოებარ და ცდება მირი მერაკსთრე. თსმცა რამართლებრივად ამ ორ ინრტიტსტრ ღორირ,
როგორც წარმოყინდა, განრცვავება არრებობრ.
2. წევრობა რაზოგადოებაღი
რაზოგადოებაღი წევრობარ წილირ ტლობა და მირგან გამომდინარე სტლებამორილებათა (მოვალეობათა) ერთობლიობა განაპირობებრ. წილირ სკან გარკვესლი კორპორაცისლრამართლებრივი სტლებები და მოვალეობები დგარ,
რომელიც პარტნიორრ რაზოგადოებაღი მმართველობით
(თანამმართველობით) და უონებრივ სტლებებრ ანიჩებრ.
86
რაწარმორ უონებრივი დასტლებირაგან განრცვავებით, წილობრივი ღეშენა კომპანიირ მთლიან ან ნაწილობრივ მართვაზე კონტროლირ მოპოვებარ ნიღნავრ. განრაკსთრებით
რაინტერერო და მომციბვლელია ერ მაჟორიტარი ან რაკონტროლი ზფსრბლირ მუონე პარტნიორირათვირ, რამდენადაც ერ სკანარკნელი იშლევა პარტნიორირ სღსალოდ ყართვარ რაწარმორ მართვირ პროცერღი, რაც მირი მცრიდან,
როგორც დარკვნაღია აფნიღნსლი, არა მცოლოდ ყვესლებრივი კაპიტალდაბანდებირ მიდრეკილებით, არამედ (ეკონომიკსრი გააზრებით) კომპანიირ მერაკსთრეობირ, მირი
აბროლსტსრი დასტლებირ რსრვილით არირ განპირობებსლი. ღერაბამირად, წილირ ღეშენა კომპანიაღი და ამგვარად
85
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სტატია

კორპორაციირ მერაკსთრეობა იშლევა რამეწარმეო რაზოგადოებირ დატინანრებირ, მირი კაპიტალიზაციირ ერთ-ერთ გავრცელებსლ ნაირრაცეობარ, რომელიც, განრაკსთრებით,
ყვენნაირი ტრანრტორმაცისლი კორპორაცისლი ეკონომიკირ მუონე უვექნირათვირ რარიცოცცლოდ მნიღვნელოვანია.
ინვერტორირ მოზიდვირ განრცვავებსლი, თსმცა ღედეგობრივი თვალრაზრირით, მრგავრი მეუანიზმებია ყამოქალიბებსლი როგორც კონტინენტსრი, ირე ამერიკსლი რამართლირ
უვექნებღი. კაპიტალსრი ტიპირ რაზოგადოებირ (ღპრ/რრ) წილობრივი ღეშენით დატინანრებირ ცერცი, რომელიც აღღ-ღი
იუნა ირტორისლად განვითარებსლი ეტსშნება კომპანიათა
დატინანრებარ და ამგვარად ტინანრსრი რერსრრებირ მოზიდვირ გარეორგანიზაცისლ რაბაზრო ელემენტრ, რითაც არირ
მცდელობა ამ პროცერღი რაზოგადოებირ რაც ღეიშლება დიდი წრე იუნერ ყართსლი. ერ სკანარკნელი სტრო კაპიტალირ
ბაზრირ მეღვეობით ცორციელდება, თსმცა ორგანიზებსლი
ბაზრირ მიფმა კომპანიაღი ღერვლა და წილირ ღეშენა ეუვაიერირ ორმაგი გსლირცმიერებირ ტერტით არირ განპირობებსლი. ერ ამერიკსლი caveat emptor-ირ პრინციპრ სკავღირდება და მირი ბსნებრივი, მაგრამ ამავე დრორ თავირთავადი ირტორისლი ევოლსციით არირ აცრნილი. ამირ რაპირირპიროდ ევროპირ კონტინენტზე აფიარებსლია რამეწარმეო
რეერტრირ, ანს რაცელმწიტორ აუტისრი ყართვა მრგავრ პროცერღი, რადაც წილ პარსცირმგებლობარ რაცელმწიტოც იფებრ.
რეერტრირ სტქსარობირა და რირრსლირ პრეზსმტცია იშლევა
რაკითცირ რცვა კსთცით გააზრებირ ღერაშლებლობარ ღემშენირ რირკირ განეიტრალებირ რარარგებლოდ. აუ წინა პლანზე
იწევრ ბრსნვირ რტაბილსრობირა და რამართლებრივი სრატრთცოებირ რირტემა ირე, რომ ერ სკანარკნელი აშლევრ
ეუვაიერრ კომპანიირ წილობრივი დასტლებირ ღედარებით
87
ნაკლებრირკიან და ნაკლებდანაცარძიან ღერაშლებლობარ,
ამერიკსლირაგან განრცვავებით. ირიც გარათვალირწინებელია, რომ ევროპაღი ირტორისლად კომპანიათა დატინანრება სტრო ღიდა არაორგანიზაებსლი ბაზრირ მეღვეობით ცორციელდებოდა. ამიტომაც აუ ამ რირტემირ ყამოქალიბებარ
არა მცოლოდ რამართლებრივი, არამედ რსტთა ეკონომიკსრი პარადიგმები, მირი ეკონომიკსრ-რამართლებრივი გააზრება ედო რატსშვლად. რწორედ ამიტომ იუნა ნაცრენები
ამერიკსლ რამართალღი რაკორპორაციო რამართლირ ღემცებლობართან პირდაპირ კავღირღი მირი დერკრიტცისლი
და ნორმატისლი გააზრება, რაც დეტალსრად იუნა განცილსლი ზემოთ. მოკლედ, ამერიკსლ რაკორპორაციო რამა88
რთალღი წილირ ღეშენა მეტად დანაცარძიან და ღეიშლება
87

Kalls, The Transfer of Shares of Private Companies, ECFR 2004,
340-367, 347 ff.
88
აუ არ იგსლირცმება წილირ ღეშენა ორგანიზებსლი ბაზრირ მეღვეობით.
ტარიანი უაფალდებირ ბაზარზე წილირ კთილრინდირიერად ღეშენირ ცნება,
პრინციპღი, არც არრებობრ, რამდენადაც კაპიტალირ ბაზრირ ტსნუცისრორგანიზაცისლი მოწქობა აბროლსტსრად გამორიცცავრ „ცარვეზიანი“
ტარიანი უაფალდირ ღეშენარ ამ პლატტორმირ მეღვეობით. წინააფმდეგ
ღემთცვევაღი, კაპიტალირ ბაზრირ ორივე შირითადი ტსნუცია - ბაზრირ
ტსნუციასნარიანობირა და ინვერტორირ სტლებებირ დაცვა - სბრალოდ
აზრრ დაკარგავდა.
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ითუვარ, მეტად რირკიან გადაწქვეტილებარ სკავღირდება,
ვიდრე ევროპირ იმ უვექნებღი, რადაც რამეწარმეო რეერტრირ
ინრტიტსტრ ირ დანიღნსლება აუვრ, რაც ამ აბზაცღი ვაცრენე.
ერ სკანარკნელი წილირ კეთილრინდირიერად ღეშენარ რცვაგვარად ცრნირ, ვიდრე ერ ამერიკსლ რამართალღია. ამარ კარგად დავინაცავთ გერმანსლი რაკორპორაციო რამართლირ
მაგალითზე. თსმცა, რაფა თუმა სნდა, რამართლებრივი due
diligence-ირ რრსლად გამორიცცვა ამ პროცერიდან არ ღეიშლება.
ისრიდისლ ლიტერატსრაღი წევრობირ რტატსრირ მოპოვებირ გარკვესლ დოგმატსრ რტრსუტსრაზე რასბრობენ. ამირ
მიცედვით, განარცვავებენ წევრირ სტლება-მოვალეობათა
ერთობლიობირ ა) თავდაპირველ ღეშენარ, რომელიც თავირ
მცრივ ორ შირითად ნაწილად იქოტა: წევრობირ მოპოვება
რაწარმორ დატსშნებირ პროცერღი მონაწილეობით ან რაზოგადოებირ კაპიტალირ გაზრდირარ წილირ ღეშენით. ბ) ე.წ.
89
„მიმდინარე ღეშენა“, ანს წილირ ღემდგომი მიფება, რომლირ არევე ორ შირითად რაცეობარ გამოქოტენ: წილირ მემკვიდრეობით მიფება ან წევრირ რტატსრირ მოპოვება გარი90
გებითრამართლებრივ რატსშველზე. აფნიღნსლი რაუმირთვირ რაინტერეროა წევრირ რტატსრირ მოპოვება გარიგებითრამართლებრივ ნიადაგზე, მითსმეტერ, მოპარსცე კომპანიაღი წილი რამდენძერმე იუნა გარცვირებსლი და, ღერაბამირად, რცვადარცვა პარტნიორსლი რტრსუტსრა ყამოქალიბებსლი.
3. წევრობირ (წილირ) გარცვირება; წილირ ეკონომიკსრრამართლებრივი ბსნება
წევრობირ სტლებირ მოპოვებირ ერთ-ერთ ქველაზე გავრცელებსლ ტორმარ მირი გარიგებითრამართლებრივი ღეშენა წარმოადგენრ. ამ ღემთცვევაღი ქველა ვარინტღი რასბარია რაზოგადოებაღი სკვე დატსშნებსლი წევრობირ სტლებამორილებათა ერთობლიობირ მოპოვებაზე, მაღარადამე,
რეგირტრაციირ ღემდგომ პერიოდზე, როდერაც კომპანია
(ღპრ ან რრ) რამეწარმეო რეერტრღია რეგირტრირებსლი და
აფნიღნსლი წილი სკვე ეკსთვნირ მირ პარტნიორრ. რაუართველორ მოუმედი კანონმდებლობით წილზე სტლება რეგირტრირდება კომერცისლი და არაკომერცისლი ისრიდისლი პირებირ რეერტრღი. ღერაბამირად, წილირ მტლობელი
აფნიღნსლია რამეწარმეო რეერტრღი და მირი (წილირ) გარცვირებირთვირ/ღეშენირთვირ პირირ რაზოგადოებირ პარტნიორად აფრიცცვაა რაჩირო რწორედ აფნიღნსლ რამეწარმეო
რეერტრღი. წვრობირ მოპოვება გარიგებითრამართლებრივ
აუტთან არირ დაკავღირებსლი. ამ დრორ ამ სრთიერთობაზე
მოუმედებრ გარიგებირ ნამდვილობირათვირ დადგენილი რამოუალაუორამართლებრივი ნორმა-დებსლებანი, სტლებირ
გადაცემართან დაკავღრიებსლი კერშორამართლებრივი
ინრტიტსტი, რომელრაც ნოტარისლად დამოწმებსლი წილირ
89
90

Abgeleiteter Erwerb.
Windbichler, Gesellschaftsrecht, (2017), $22, II, 1.
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გარცვირებირ ცელღეკრსლება ერაჩიროება, განრცვავებით
უართსლი რამართლირაგან, ვინაიდან ნაციონალსრი კანონმდებლობა იშლევა ღერაშლებლობარ, გარიგებითრამართლებრივი „დამოწმება“ პირდაპირ მარეგირტრირებელ
ორგანოღი მოცდერ. ღერაბამირად, რანოტარო მოუმედება,
რომელიც ერთგვარი ბრსნვირ სრატრთცოებირ წინაპირობარ
უმნირ რომანსლ-გერმანსლ რამართალღი, ყვენთან ამოფებსლია, რადგანაც რამეწარმეო რეერტრირ წარმომადგენელი
გარიგებირ ღინაარრობრივ-მატერიალსრი კონტროლირ ტსნუციირაგან განთავირსტლებსლია და მირი პარსცირმგებლობა ამ თვალრაზრირით თითუმირ არ არრებობრ, თს არ გავითვალირწინებთ მირი მცრიდან ტორმალსრი ღემოწმებირ მოვალეობირ დარფვევარ. ბსნებრივია, ერ არ ნიღნავრ უართსლ
რაკორპორაციო რამართალღი იმარ, რომ ცელღეკრსლებირ
მცარეებრ არ აუვთ სტლება წილირ ნარქიდობირ ცელღეკრსლება ნოტარისლად დაამოწმონ. პრაუტიკაღი შირითადად
არეც ცდება, რაც მირარალმებელი სნდა იქორ (ცანგრშილვმოუმედი) ეკონომიკსრი და ისრიდისლი ღედეგირ თვალრაზრირით.
წილირ გარიგებითრამართლებრივი გარცვირება მირი
მტლობელირ თავირსტალ ნებაზეა დამოკიდებსლი. კაპიტალსრი ტიპირ რაზოგადოებირ რამართალღი განმტკიცებსლია
პრინციპი, რომლირ მიცედვითაც, რაზოგადოებაღი წილირ
განკარგვა ღესზფსდავია, გარკვესლი გამონაკლირირ გა92
რდა. ერ განარცვავებრ კაპიტალსრ რაზოგადოებარ პერრონალსრი რამეწარმეო რაზოგადოებირაგან, რადაც პრინციპი
ღებრსნებსლად გამოიქსრება: წილირ გარცვირება ქოველთვირ დამოკიდებსლია დანარყენი წევრებირ თანცმობაზე,
თსკი რაწარმორ წერდებით ამ წერირგან გამონაკლირი არაა
დადგენილი. ერ, ამცანაგსრი რაზოგადოებირ ტიპოლოგისრი
ბსნებიდან გამომდინარე, გარაგებიც სნდა იქორ: პარტნიორირ ღესზფსდავი პერრონალსრი პარსცირმგებლობა კრედიტორირ წინაღე არირ ირ გადამწქვეტი რატსშველი, რაზედაც
აგებსლია ერ პრინციპი. კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი წილირ
გარცვირებირ ღეზფსდვა ღეიშლება მცოლოდ წერდებით დადგენილი წინაპირობირ არრებობირარ. წინააფმდეგ ღემთცვევაღი რაზოგადოებირ პარტნიორთა კრებირ ან რაწარმორ მართვირ ორგანორ „ყარევა“ გარიგებითრამართლებრივ პროცერღი თავირსტალი ნებირ გამოცატვირ წინააფმდეგ გადადგმსლ ნაბიძად არირ განრაცილევლი, რაც მირ არამართლზომიერებამდე მიგვიქვანდა. მოკლედ, ღპრ-ღი წილირ
გარცვირება ღეიშლება დამოკიდებსლი იქორ რაზოგადოებირ
თანცმობაზე. არეთ წილრ ვინკსლირებსლ წილრ სწოდებენ.
ამგვარი წილირ გარცვირებირ ღეზფსდვირ ღერაცებ მოცემსლი
სნდა იქორ რაზოგადოებირ წერდებაღი. მიზანღეწონილია, წერდებაღი დეტალსრად გაიწერორ ირ პროცედსრა, რომელიც
ამგვარი ღეზფსდვირ დაწერებირ, ღერაბამირად, გარიგებითრამართლებრივი აუტირ განცორციელებირ წინაპირობარ
წარმოადგენრ: ირ, თს ვირ მიერ სნდა იუნერ გაცემსლი თა91
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Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, (2017), $15 Rn. 1.

რამეწარმეო რაზოგადოებაღი წილირ კეთილრინდირიერად მოპოვება

ნცმობა, რა დრორ და რა ვითარებაღი. როგორც წერი, წილირ
გარცვირებირ დამოკიდებსლება რაზოგადოებირ თანცმობაზე
მცედველობაღი მიიფება იმ ღემთცვევაღი, როდერაც ღეიშლება მოცდერ არარარსრველი პარტნიორირ ღემორვლა რაწარმოღი, რაზოგადოებირ ინტერერირ ცელქოტა. გამომდინარე
იუედან, რომ რაზოგადოებირ ქოველდფისრ რაუმიანობარ მირი დირეუტორი აცორციელებრ და რწორედ იგია რაწარმორ
კეთილრინდირიერად გაშფოლაზე პარსცირმგებელი, მიზანღეწონილი იუნებოდა თანცმობირ გაცემაზეც რწორედ კომპანიირ ერ ორგანო ქოტილიქო პარსცირმგებელი. თსმცა აუ
ვტიურობთ, გარათვალირწინებელი სნდა იქორ ერთი მნიღვნელოვანი გარემოება: წილირ გარცვირებირ ღეზფსდვირ რამართლებრივი რატსშველი არ სნდა იქორ სარირ დასრაბსთებლობა. წილირ გარცვირებირ თავირსტლებირ პრინციპი მირი ღეზფსდვირ დაწერებირ ტარგლებღიც რყება, სბრალოდ,
რაზოგადოებირ ინტერერირ პრიმატირ გათვალირწინებით ღერაშლოა მირ (წილირ) გარცვირებაზე სარი, თსკი ერ სკანარკნელი დარაბსთებსლი იუნება. წინააფმდეგ ღემთცვევაღი
კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი წილირ განკარგვართან დაკავღირებით პარტნიორირ თავირსტალი ნებირ აბროლსტსრ
იგნორირებარ მივიფებდით, რაც სნდა ეწინააფმდეგებოდერ
ამ თვალრაზრირით კერშო ავტონომიირ თავირსტლებირ პრინციპრ. დარაბსთებირ რა მარღტაბი და ტარგლებია გამორაქენებელი, ერ კონკრეტსლი უვექნირ რარამართლო პრაუტიკირ
რაუმეა. რამწსცაროდ ერთიანი ყამოქალიბებსლი რარამართლო პრაუტიკა ამ მიმართსლებით რაუართველოღი არ
არრებობრ. გერმანელი რამართალმცოდნეები განკარგვირ
ღეზფსდვარ თანცმობირ გაცემაზე სტლებამორილი ორგანორ
ღეტარებირ რაზომღი აუცევენ, თანაც თანცმობირ გასცემლო93
ბაზე რაიმე მნიღვნელოვან რატსშველრ არ ითცოვენ. ქოველ ღემთცვევაღი სარირთვირ გარკვესლი დარაბსთება მაინც მოითცოვება. მტკიცებირ ტვირთირ გაადვილებირ მიზნით
რარსრევლია, სარი წერილობით იუნერ დარაბსთებსლი, რაც
არევე, მირი (სარირ) პარტნიორირ მცრიდან რწრატი გარაყივრებირ ღერაშლებლობარ ღეუმნიდა.
დირეუტორირ ნაცვლად ღერაშლებელია, წერდება რაზოგადოებირ თანცმობაღი მოიაზრებდერ პარტნიორთა კრებირ
თანცმობარ. ერეც, რარაკვირველია, ლეგიტიმსრი იუნება.
თსმცა სარირ თუმირ ღემთცვევაღი დარაბსთებირ პრინციპი
აუაც მცედველობაღი სნდა მიიფებოდერ. როდერაც წერდება
არ აკონკრეტებრ, თს რომელი ორგანოა პარსცირმგებელი
თანცმობირ გაცემაზე და რაზოგადოებირ ცელღეკრსლება ზო94
გადი ტორმსლირებით ღემოიტარგლება, მაღინ ივარასდება, რომ თანცმობირ გაცემაზე პარსცირმგებელია მირი
ორგანსლრამართლებრივი წარმომადგენლობითი და ცელმშფვანელი ორგანო – დირეუტორატი. ერ იუედან გამომდინარეობრ, რომ რაზოგადოებირ რაცელით რწორედ დირე93

ღემდგომი მითითებებით იც.: Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG,
(2017), $15 Rn. 46.
94
მაგ., „წილირ გარცვირებირთვირ რაჩიროა რაზოგადოებირ თანცმობა“ ან
„წილირ გარცვირება დამოკიდებსლია რაზოგადოებირ თანცმობაზე“ და ა.ღ.

სტატია

უტორი გამოდირ და მირ ინტერერრაც, პირველ ქოვლირა, ერ
სკანარკნელი იცავრ.
ისრიდისლ ლიტერატსრაღი მიყნესლია, რომ წილირ გარცვირებირ ღეზფსდვირ დაწერებირ გარდა ღერაშლებელია რსლაც კორპორაცისლი რაცელღეკრსლებო დათუმა მირი (წი95
ლირ) გარცვირებირ აკრშალვირ თაობაზეც. ამ ღემთცვევაღი
ღპრ-ღი პარტნიორი წილრ ვერ გაარცვირებრ, თსმცა მარ სნდა
წუონდერ მნიღვნელოვანი რატსშველი არეთ ვითარებაღი რაზოგადოებირ დატოვებირა, ანს რაზოგადოებირ ან დანარყენი
პარტნიორებირ მცრიდან ღერაბამირი ანაზფასრებირ გადაცდირ რანაცვლოდ რაზოგადოებიდან გარვლირა. წინააფმდეგ
ღემთცვევაღი ერ ღეეწინააფმდეგებოდა რაწარმოღი განცორციელებსლი ინვერტიციირა და უონებრივი ინტერერირ დაცვირ პრინციპრ, რაც ამ რამართლებრივ ტორმარ აღკარად
არამიმზიდველად აუცევდა ტსლირ დამბანდებლირ თვალღი.
არც უართსლი კანონმდებლობა ზფსდავრ ამგვარი აკრშალვირ დაწერებირ ღერაშლებლობარ ღპრ-ღი, თსმცა აუ გარათვალირწინებელია ერთი მომენტი: მეწარმეთა კანონირ
აბროლსტსრი რაწერდებო ავტონომიირ ტარგლები რატსშველრ სდებრ ამგვარი სრთიერთობირ დირპოზიცისრად განრაზფვრარ. ერ არ სნდა ეწინააფმდეგებოდერ კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი წილირ გარცვირებირ რაერთო ღეზფსდვირ (მათ
ღორირ, წილირ გარცვირებირ რრსლი დასღვებლობირ) პრინციპრ. თსმცა ამ ღემთცვევაღი რაჩიროა, წერდება დეტალსრად აწერრიგებდერ წილირ გარცვირებირ დასღვებლობართან
ერთად პარტნიორირ რაზოგადოებიდან გარვლირ, რაწარმორ
დატოვებირ რაკითცრ დეტალსრად. წარმოვიდგინოთ, რომ
რაზოგადოებირ წერდება ღეიცავრ მცოლოდ წილირ გარცვირებირ აკრშალვირ დათუმარ და არატერრ ამბობრ იმაზე, ღესშლია თს არა პარტნიორრ რაზოგადოებიდან გარვლა. აფნიღნსლ ვითარებაღი რატიურალი იუნებოდა, რომ მრგავრი ყანაწერი ბათილად ქოტილიქო მიყნესლი, რადგანაც წინააფმდეგობაღი მოვიდოდა რრკ-ირ 54-ე მსცლთან. ამიტომ მნიღვნელოვანია, რომ წერდებით მრგავრი დაღვებირ პირობებღი
კანონი არ დსმდერ და აშლევდერ პარტნიორრ მრგავრ ვითა96
რებაღი რაზოგადოებირ დატოვებირ სტლებარ.
ღერაშლებელია წერდებით გათვალირწინებსლი იქორ
97
აგრეთვე ღეშენირ გარკვესლი სპირატერობები. მაგალითად, რცვა პარტნიორირ მცრიდან წილირ სპირატერი ღეშენირ
სტლება. აუ მნიღვნელოვანია პარტნიორთა თანაბარი მოპქრობირ პრინციპირ დაცვა, რაც იმაღი განრაციერდება, რომ
წერდებაღი სპირატერი ღერქიდვირ სტლება თანაბრად სნდა
იქორ გარანტირებსლი სკლებლივ ქველა პარტნიორირათვირ. წერდებამ ღეიშლება გაითვალირწინორ წილირ სკან გა95

ღერაბამირ რამეცნიერო წქაროზე და რარამართლო პრაუტიკაზე
მითითებით იც.: Bayer in Lutter/Hommelhof, GmbH-Gesetz, (2012),
$15 Rn. 57.
96
გერმანსლ რამართალღი ამარ სზრსნველქოტრ ღპრ-ირ ღერაცებ კანონირ
34-ე პარ., რომელიც პარტნიორრ მნიღვნელოვანი რატსშვლირ
არრებობირარ აშლევრ რაზოგადოებიდან გარვლირ სტლებარ.
97
Windbichler, Gesellschaftsrecht, (2017), $22, II, 1.
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მორქიდვირ ან წინარწარ ქიდვირ სტლება, რაც არევე წილირ
თავირსტალი გარცვირებირ გართსლებირ კონცეტციარ სკა98
ვღირდება.
კიდევ ერთი რაკითცი, რომელზეც ფირრ ქსრადფებირ გამაცვილება, სკავღირდება წილირ ისრიდისლ და ეკონომი99
კსრ კატეგორიარ, სტრო რწორედ, წილირ მიმართებარ რაზოგადოებირ (რაწერდებო) კაპიტალთან და მირ უონებართან.
როგორც ზემოთ რაზოგადოებათა დასტლებირ ცნებირა და
არრირ განცილვირარ იუნა ნაცრენები, განრცვავებსლია წილირ
ისრიდისლი და ეკონომიკსრი გაგება, მირი მიმართება ისრიდისლი გაგებით ეკონომიკსრ პროცერებთან და წილიდან
გამომდინარე ისრიდისლი სტლებებირა და მოვალეობებირ
მეუანიზმებიდან. იმ კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი, რომე100
ლღიც დადგენილია რაწერდებო კაპიტალი წილი გამოცატავრ გარკვესლ ცვედრით ნაწილრ მარღი და ისრიდისლად
განამტკიცებრ წილიდან გამომდინარე სტლებათა ორ შირითად კატეგორიარ: უონებრივი და მმართველობითი ან თანამმართველობითი სტლებები. უონებრივ სტლებაღი მოიაზრება დივიდენდირ მიფებირ, რალიკვიდაციო ნარყენირ წილირ პროპორცისლად (თს რცვა რამ არ არირ დადგენილი
რაზოგადოებირ წერდებით) მიფებირ სტლება, უონებირ კონტრიბსციირ ღემთცვევაღი მონაწილეობირ სტლება. მმართველობით სტლებაღი კი მოიაზრება რაზოგადოებირ კრებაღი მონაწილეობირარ გადაწქვეტილებირ მიფებირ ღედეგზე
ზემოუმედებირ სტლება (გააყნია, რარაკვირველია, წილირ
პროცენტსლ მაყვენებელრა და ცმირ სტლებირ რიშლიერერ
კომპანიაღი), რიტქვირ, ღეკითცვირ დარმირ, ინტორმაციირ მიფებირ, რპეციალსრი რაბსფალტრო ღემოწმებირ დანიღვნირ,
კრებაზე მიფებსლი გადაწქვეტილებირ რადაოდ დაქენე101
ბირ/გარაყივრებირ სტლება. ღერაბამირად, როდერაც ეუვაიერი რაზოგადოებაღი მეწილედ ღედირ მირთვირ მნიღვნელოვანია, თს რირ მიმართ აუვრ ამ სკანარკნელრ ინტერერი. როდერაც რასბარია რაზოგადოებაღი მცირე წილობრივ მონაწილეობითრამართლებრივ სტლებაზე აუ იგსლირცმება ირ,
რომ სმცირერობაღი მქოტი პარტნიორირთვირ წევრობა (წილი განრაციერებსლი კერშოდ წილღი თს აუციაღი) წარმოადგენრ მცოლოდ კაპიტალდაბანდებარ და დივიდენდირ მოლოდინირ ეკონომიკსრ ინტერერრ. აუციირ რაბაზრო კსრრირ
კარგი ნიღნსლირ დაჩერირ ღემთცვევაღი კი იგი, როგორც წერი, ქიდირ მირ ცელთ არრებსლ მონაწილეობით სტლებარ
კომპანიაღი, რაც მირი რენდიტარ (ამონაგებირ) კაპიტალდაბანდებირ ეკონომიკსრ ინტერერრ რრსლად ღეერაბამება. რა102
კონტროლო წილირ ღემშენი პირირთვირ კი წილღი გამო98

Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, (2017), $15 Rn. 2.
რსრ-ორ #as-28-25-2017 წ. განყინებირ 3.5.2 ნაწ.
ცნება - მინიმალსრი რავალდებსლო კანონირმიერი რაწერდებო
კაპიტალი 2008 წლირ ცვლილებირ ღემდეგ მეწარმეთა ღერაცებ კანონღი
აფარ არრებობრ.
101
წილიდან გამომდინარე რაკორპორაციორამრათლებრივი სტლებამოვალეობირ ღერაცებ ვრცლად იც.: ბსრდსლი, რრ რატსშვლები, პირველი
ტომი, 2010, 355-377.
102
რაკონტროლი ცმირ სტლებირ მაყვენებელი, ანს წილობრივი
რიშლიერირ ზფრსბლი რცვადარცვა უვექანაღი და რცვადარცვა
99
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ცატსლი ინტერერი არა მცოლოდ კაპიტალდაბანდებით არირ
განპირობებსლი, არამედ ამარ ემატება რაწარმორ მართვირ,
მირი მთლიანად კონტროლირ ინტერერი. ერ რაბოლოო ძამღი
აირაცება რინერგისლ ეკონომიკსრ ეტეუტღი, რომელიც განრაკსთრებით კარგად იუნა აცრნილი რცვადარცვა უვექნირ რა103
კონრტიტსციო რარამართლორ მიერ. ამ მორაზრებებიდან
გამომდინარე, რაზოგადოებირ წილირ მტლობელი რაზოგადოებირ მერაკსთრედაც მოიცრენიება და ერ რრსლად ღეერაბამება მირ ეკონომიკსრ იმპილიციტსრ ბსნებარ. რაწერდებო
კაპიტალირ და რაზოგადოებირ უონებირ სრთიერთმიმართებირ რაკითცი რელევანტსრია ისრიდისლი გაგებით. ეკონომიკსრად მარ მნიღვნელობა არ აუვრ. მეწილე, განრაკსთრებით კი, ზემოთ აფნიღნსლ ღემთცვევაღი, წილირ სმრავლერი
მტლობელი – კომპანიირ მერაკსთრეა. რამართლებრივ მოცემსლობებრა და ნორმებრ მნიღვნელობა აუვრ კრედიტორთა მოთცოვნებირ დაკმაქოტილებირ რამართლებრივი გარანტიირ ღეუმნირ, დივიდენდირ განაწილებირ ღეზფსდვითი
დათუმებირ, რაწერდებო კაპიტალირ ტსნუციიდან გამომდინარე, მირი გამოთვლად რიდიდედ, მინიმალსრ რაწქირ უონებად წარმოყენირ, ღერატანირ განცორციელებირ ვალდებსლებირ დაწერებირ და რცვ. თვალრაზრირით. მოკლედ, იგი რაზოგადოებირ კრედიტსნარიანობირა და პარსცირმგებლობასნარიანობირ გარანტიარ, რირკირ ღეშლებირდაგვარად კარგად განეიტრალებირ რამართლებრივი არუიტეუტონიკირა
104
და ამ მიზნირთვირ ნორმათა დადგენარ სწქობრ ცელრ.
ეკონომიკსრი გაგებით კი უონებარა და რაწერდებო კაპიტალრ ღორირ განრცვავება (გამოცატავრ თს არა წილი რაწერდებო კაპიტალირ თს უონებირ აბროლსტსრ თს გარკვესლ ნაწილრ) არ არრებობრ. თსკი პარტნიორი, მითსმეტერ, აბროლსტსრი შალასტლებირ მუონე, აბროლსტსრი ცმირ სტლებირ მუონე პირია, იგი რწორედაც რომ „რაწარმორ მერაკსთრეა“ და მირი აფნიღნსლ კომპანიაღი ერთადერთი ინტერერი რწორედ რომ „რაწარმორ იმობილარსლი უონებაა“. რა
თუმა სნდა, წილზე ვრცელდება რაკსთრებირ სტლებირ კონრტიტსცისრრამართლებრივი რეჟიმი. წილი რაკსთრებირ
სტლებირ ობიეუტრ წარმოადგენრ კერშო პირირ თს რაცელმწიტორ მცრიდან მარზე სკანონო ყარევირ ღემთცვევაღი.
წილირ, როგორც არამატერიალსრი უონებრივი რიკეთირ გარცვირებირ რამოუალაუორამართლებრივი ბრსნვირთვირ, რპეკორპორაციაღი აუციონერთა/პარტნიორთა თავირებსრი რტრსუტსრირ
არრებობირ პირობებღი განრცვავებსლია. როგორც წერი, რასბარრ იწქებენ
ცმირ სტლებირ მუონე 25%-იან მონაწილეობაზე, რარაც ე.წ. ყამკეტ
სმცირერობაღი ეშაციან.
103
იც. გერმანიირ რაკონრტიტსციო რარამართლორ გადაწ. DatAltana, Otto
Metr რაუმეებთან დაკავღირებით, არევე, ავრტრიირ რაკონრტიტსციო
რარამართლორ გადაწ. Squeeze out-ირ კონრტიტსცისრრამართლებრივ
გამართლებართან მიმართებით. კონროლიდირებსლად ქველა წქაროზე
მითითებით იც.: ბსრდსლი, რავალდებსლო რატენდერო ღეთავაზება,
აუციათა რავალდებსლო გაქიდვა: აუციით მინიჩებსლი სტლებირ ბორტად
გამოქენება თს კაპიტალირ ბაზრირ განვითარებირ რავალდებსლო
წინაპირობა?!, ჟსრ. "მართლმრაძსლება", 2007 #2, 10-39.
104
რარაკვირველია, აუ არევე მოიაზრება რაზოგადოებირ მართვირ რიტემა,
სმრავლერობაღი
და
სმცირერობაღი
მქოტი
პარტნიორირ
კორპორაცისლრამართლებრივი სტლებები (მაგ., დივიდენდირ, ცმირ
სტლებირ და ა.ღ.) და მოვალეობები (მაგ., ერთგსლებირ მოვალეობა,
სტლებირ ბოროტად გამოქენებირ აკრშალვა და ა.ღ.).

რამეწარმეო რაზოგადოებაღი წილირ კეთილრინდირიერად მოპოვება

ციალსრ კორპორაცისლთან ერთად ზოგძერ შირითადად,
ზოგძერ კი რსბრიდისრად გამოიქენება ზოგადი კერშორამართლებრივი ნორმები. თსმცა წილირ რპეციტიკსრი ეკონომიკსრი დანიღნსლებიდან და მირი ბსნებიდან და არრიდან
გამომდინარე, მირი ცნებირ განმარტებირთვირ რამართლებრივთან ერთად, რაფა თუმა სნდა, გამოქენებსლი სნდა
იქორ ეკონომიკსრი პარადიგმები. მირი, არე ვთუვათ, ორბსნებოვანი ცნება რამართლებრივ-ეკონომიკსრი პრინციპებირ
კორელაციარ ეტსშნება და ერთმანეთირ იზოლირებირ გარე105
ღე წარმოსდგენელია. რსრ-ორ განყინებაღი მოქვანილი
ადამიანირ სტლებათა ევროპსლი კომირიირ მიერ განცილსლი რაუმე, რომელიც რტოკწოლმირ ერთ-ერთი სდიდერი რსპერმარკეტირ სმცირერობაღი მქოტი პარტნიორირ დავარ
ეცებოდა, ქსრადფებარ ამაცვილებდა წილირ, როგორც კერშორამართლებრივი დამოსკიდებელი ბრსნვასნარიანი
ობიეუტირ კონრტიტსცისრრამართლებრივი დაცვირ რეჟიმზე.
იქო თს არა აუცია რაკსთრებირ სტლებირ კონრტიტსცისრრამართლებრივი დაცვირ უვეღ მქოტი რიკეთე, რომელზე რაკსთრებირ სტლებირ „გასმართლებელი“ ღელაცვაც მირ რაძარორამართლებრივ დაცვარ გამოიწვევდა. ერ რაუმე სკავღირდებოდა 1977 წ. 1 იანვარრ ღვედეთირ ისრიდისლი პირებირ
ღერაცებ კანონღი ღერსლ ცვლილებარ, რომლირ მიცედვითაც,
რაზოგადოებაღი 90%-ზე მეტი ცმირ სტლებირ მუონე პარტნიორრ ეშლეოდა სტლება კაპიტალსრ რაზოგადოებაღი
გაეკეთებინა ღეთავაზება დარყენილი პარტნიორირთვირ ამ
სკანარკნელირ რაკსთრებაღი არრებსლი წილირ გამორქიდვირ
თაობაზე. დომინანტი პარტნიორირ სტლებარ კანონმა დასპირირპირა კომპანიირ სმცირერობაღი მქოტი წევრირ კორერპონდენცისლი ვალდებსლება მირ მტლობელობაღი არრებსლი აუციებირ (წილებირ) გაქიდვირ თაობაზე. რაუმე ეცებოდა squeeze out-ირ ინრტიტსტირ დამკიდრებარ აფნიღნსლ
უვექანაღი და აუ მთავარი იქო წილირ, როგორც რაკსთრებირ
სტლებირ ობიეუტირ კონრტიტსცისრრამართლებრივად დაცვირ გარანტიებირ ღეუმნა. მოგვიანებით ევროპაღი წინამდებარე ინრტიტსტი, რომელიც ბევრ უვექანაღი პირდაპირ სკავღირდებოდა რაზოგადოებათა გარდარაცვირ (რეორგანიზაციირ) რამართალრ, რაკანონმდებლო დონეზე იუნა განმტკი106
ცებსლი, ცოლო რაკონრტიტსციო რარამართლოებირ მიერ
მიფებსლ გადაწქვეტილებებღი, ირევე, როგორც ისრიდისლ
ლიტერატსრაღი, მოცდა წილირ ეკნომიკსრ-რამართლებრივი ცნებირ განმარტებირ ყამოქალიბება და დაცვეწა.
III. კეთილრინდირიერი მერაკსთრე და წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენა (ღედარებითრამართლებრივი
დირკსრრი)
წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ ინრტიტსტი კომპანიათა რამართალღი ერთ-ერთ მნიღვნელოვან და მსდმივად
აუტსალსრ თემარ წარმოადგენრ. ბსნებრივია, რაზოგადოე105

რსრ-ორ #არ-28-25-2017 განყინება.
იგი ევროპირ რსპრანაციონალსრი რაკორპორაციო რამართლირ
ნაწილიცაა, რამდენადაც 2004 წელრ ამართან დაკავღირებით მიფებსლ
იუნა ევროდირეუტივა.
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სტატია

ბირ წევრობირ მოპოვებირ პროცერრ ღერაშლოა თან აცლდერ
107
გამქიდველირ მცრიდან ღეგნებსლი ან რსლაც ღესგნებელი მოუმედება წილირ არაკეთილრინდირიერ გარცვირებართან დაკავღირებით. ღერაბამირად, რამოუალაუო ბრსნვირ
რტაბილსრობირა და რაზოგადოებირ ინტერერირ სზრსნველქოტირ მიზნით რაჩიროა, რაკორპორაციო რამართალმა
გარკვესლი ყარყო-პირობები დაადგინორ ამ მიმართსლებით. რაკითცირ სტრო მეტი თვალრაყინოებირათვირ მოქვანილი იუნება პარაჟები გერმანსლი რაკორპორაციო რამა108
რთლიდან, რომელიც MoMiG-ირ რეტორმირ ღემდეგ წილირ კეთილრინდირიერ ღეშენარ დეტალსრად აწერრიგებრ
(ღპრ-ირ კანონირ მე-16 პარ.). როდერაც რაკითცირ გერმანსლ
გადაწქვეტაზეა რასბარი და მირ, გარკვესლწილად, უართსლთან ღედარებაზე, რაჩიროა იმირ ცაზგარმა, რომ გერმანსლ
ღპრ-ირ რამართალღი წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ
ინრტიტსტი რცვაგვარად ყამოქალიბდა 2008 წლირ რეტორმირ ღემდეგ. რაუმე ირაა, რომ რაძარო რეერტრირ “რაადგი109
ლმამსლო წიგნირ“ რირტემაღი არ მოიაზრებოდა რავაჩრო
რეგირტრი. გერმანიაღი რამეწარმეო რეერტრი არ არირ რაძარო რეერტრირ ღემადგენელი ნაწილი. და თსკი რაადგილმამსლო წიგნირ წარმოება აფმარრსლებელი ცელირსტლებირ
კომპეტენციაღი ღედირ რავაჩრო რეგირტრი (იგივე რამეწარმეო რეერტრი) რარამართლო ცელირსტლებირ რირტემაღი
ღედირ. ღერაბამირად, ტეუნიკსრადაც რაცეზეა აფნიღნსლი
ტსნუციირ ორი რცვადარცვა განმაცორციელებლი განღტოება.
რაძარო რეერტრირ სტქსარობირა და რირრსლირ პრეზსმტცია
არ მოიცავრ ქოველგვარ რეერტრრ, მათ ღორირ, რა თუმა
სნდა, რამეწარმეო რეერტრრ. რწორედ ამიტომ წილირ კეთილრინდირიერი ინრტიტსტირ განცილვირარ რაკითცირ გერმანსლი გადაწქვეტირ გზა პრობლემარ უმნიდა მართან მიმართებაღი გამოქენებსლიქო რაძარო რეერტრირ (გრსნდბსცირ) რირტემა მთლიანად ან ნაწილობრივ მაინც. რწორედ
ამიტომაც ასცილებელი იქო გერმანიაღი რპეციალსრი კანონმდებლობით ამ რაკითცირ მოწერრიგება, რაც არაცერ კიდეც
გერმანელებმა 2008 წლირ ღპრ-ირ კანონირ მე-16 პარ. მე-3
აბზაცღი.
1.

წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ ინრტიტსტირ
არრი

წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ არრი იმაღი მდგომაროებრ, მირი ღემშენი ღერაშლოა წილირ მერაკსთრე გაცდერ
მაღინაც კი, როდერაც წილირ მერაკსთრერ (გამრცვირებელრ)
რეალსრად არ ეკსთვნირ წილი, თსმცა ერ სკანარკნელი რეგირტრირებსლია რამეწარმეო რეერტრღი როგორც რაზოგადოებირ პარტნიორი. რცვა რიტქვით რომ ითუვარ, პირრ ღეს107

თსმცა აუ მცოლოდ გამქიდველირ ბრალესლობირ ღედეგად ერ
გამოწვესლი ღეიშლება არ იქორ. ღერაშლებელია (არრებითი თს
ტეუნიკსრი ცარიათირ) ღეცდომა დაღვებსლი იქორ მარეგირტრირებელი
ორგანორ თანამღრომლირ ან ნოტარისრირ მიერ და ა.ღ.
108
რეტორმირ მიმოცილვა, მაგ.: ბსრდსლი კრებსლღი: თანამედროვე
რაკორპორაციო რამართლირ თეორისლი და პრაუტიკსლი რაკითცები,
2009, 216 და მომდ.
109
გერ. Grundbuchsystem.

29

ირაკლი ბსრდსლი

შლია მოიპოვორ წილზე რაკსთრებირ ან რცვა სტლება იმირდა მისცედავად, რომ ერ სტლება რეალსრად არ ეკსთვნირ
გამრცვირებელრ, ანს არასტლებამორილი პირირგან წილირ
ღეშენა მცედველობაღი მიიფება მაღინ, როდერაც გამრცვირებელი რეგირტრირებსლია რეერტრღი, ღემშენი კეთილრინდირიერია და პარტნიორთა რიირ მიმართ არ არირ აფშრსლი, ღეტანილი რაყივარი (პრეტენცია). რწორედ აუ წინა
პლანზე იწევრ რამეწარმეო რეერტრღი აფნსრცსლი ისრიდისლი ტაუტებირ რირწორირა და რირრსლირ პრეზსმტცია, იმ რირკირ რაპირწონედ, რომელიც რამოუალაუო ბრსნვარ მსდმივად თან რდევრ. თსმცა ამ რირკირ აბროლსტსრი განეიტრალება არც ერთ მართლწერრიგრ არ შალსშრ, რაც იმარ ნიღნავრ, რომ არა ქოველგვარი ღეშენა, გამომდინარე მცოლოდ რეერტრირ ყანაწერირ ტორმალსრ მოცემსლობაზე
დაქრდნობით იშლევა წილზე რაკსთრებირ მოპოვებირ ღერაშლებლობარ, არამედ მცოლოდ კეთილრინდირიერი ღემშენირ უცევირ რაზომი, რომელიც განმარტებირ რაგანია და რომელზეც უვემოთ დაწვრილებით იუნება რასბარი.
2. უართსლი და გერმანსლი რამართლირ მრგავრება
კეთილრინდირიერი ღეშენირ ინრტიტსტირ განცილვირარ
რაჩიროა თავდაპირველად განირაზფვრორ რამოუალაუო
ბრსნვაღი ყართსლი იმ რსბრტანციირ ისრიდისლი მოცემსლობა, რომელზეც ღერაშლოა გავრცელდერ კეთილრინდირიერი ღეშენა. ამ თვალრაზრირით, ზოგადად, კერშორამართლებრივ სრთიერთობაღი ყართსლი ობიეუტებირ რამი შირითადი რაცეობა გამოიქოტოდა. პირველი, ერ არირ სშრავი
ნივთი, რომლირ მოშრაობირ, მარზე რაკსთრებირა თს რცვა
რანივთორამართლებრივი სტლებირ მოპოვებაზე განრაკსთრებსლი რეჟიმი მოუმედებრ (და ამაზე ზემოთ – ზოგადი
კერშო რამართლირ კონკრეტსლი ნორმებირ განცილვირარ
იქორ რასბარი). მირი რპეციტიკიდან გამომდინარე, ზოგადი
კერშო რამართალი ღეიცავრ რპეციალსრ მომწერრიგებელ
ნორმებრ სშრავი ნივთირ ბრსნვაღი ყართვირა და მირგან გამომდინარე სტლებირ მოპოვებირ თვალრაზრირით. მეორე
კატეგორია გაცლავთ რამოუალაუო ბრსნვაღი ყართსლი მოშრავი ნივთი. მარზე რაკსთრებირა თს რცვა ვალდებსლებითრამართლებრივი სტლებირ მოპოვება განრცვავდება სშრავ
ნივთზე მრგავრი სტლებირ მოპოვებირაგან, რაც მართან (მოშრავ ნივთთან) მიმართებაღი რაერთო რაწქირებთან ერთად,
110
განრცვავებსლი მოწერრიგებირ რეჟიმრ აქალიბებრ. და ბოლორ, მერამე კატეგორია უონებირ იმ რპეციტიკსრ მიმდინარეობარ ღეეცება, რომელიც სტლებირა და მოთცოვნირ რაცით არირ ცნობილი. რრკ-ირ 152-ე მსც. განრაზფვრავრ არამატერიალსრი უონებრივი რიკეთირ ღინაარრრ, რომლირ მიცედვითაც, სტლებები და მოთცოვნები, რომელიც ღერაშლებელია მერამე პირრ გადაეცერ (მაღარადამე, იქორ რამოუალაუო
ბრსნვირ რსბრტანციირ ღემადგენელი ნაწილი) და ამ სკანა110

სცეღი ღედარებირთვირ რსრ-ორ დიდი პალატირ გადაწქვეტილებაზე
მითითებით იც: Kurzynsky-Singer/Zarandia, Rezeption des deutschem
Sachenrechts in Georgien, in: Kurzynsky-Singer, Eugenia (Hrsg.),
Tranformation durch Rezeption?, Mohr Siebeck, 2014, 107-139, 125 ff.
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რკნელრ გარკვესლი მატერიალსრი რარგებელი მიანიჩორ,
განიცილება ეკონომიკსრი ფირებსლებირ მუონე რამართლებრივ ალსიდად. თსმცა რამართალმა ერ სკანარკნელი
გარკვესლ რეჟიმრ სნდა დასუვემდებარორ. მთავარი კითცვა, რომელიც ამ რაკითცთან დაკავღირებით სნდა დაირვარ
არირ ირ, თს მოწერრიგებირ რა რეჟიმრ სნდა დაეუვემდებარორ მათზე რაკსთრებირა თს რცვა მრგავრი სტლებირ გადაცემა? ცომ არ სნდა მიემრგავრორ იგი სშრავი ან მოშრავი ნივთირ გარცვირებირთვირ დამაცარიათებელ რეჟიმრ? რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ ღერაბამირი ნორმები
(148-ე, 149-ე მსც.) განმარტავრ აუედან მცოლოდ ორი კატეგორიირ ნივთებრ. ირ, რაც სშრავი ნივთი არაა, წარმოადგენრ
მოშრავ ნივთრ, თსმცა მოთცოვნები და სტლებები არ ეუცევა
არც მოშრავი და არც სშრავი ნივთირ კატეგორიაღი. ღერაბამირად, იგი „ნივთებირ“ ცალკე კატეგორიარ უმნირ, რომელიც
თავირ მცრივ მოთცოვნად და სტლებად იქოტა. დოგმატსრი
მიკსთვნებირ რაკითცირ განცილვირარ მნიღვნელოვანია არევე
წილი მეწარმე რაზოგადოებაღი გარკვესლ ისრიდისლ რირტემაღი მოვიაზროთ. წილი კომპანიაღი სტლებრივ კატეგორიაღი იუნებოდა ღეტანილი და არ განიცილებოდა მოთცოვნირ რამართლებრივ კონრტრსუციად. წილზე რაკსთრებირ
სტლებირ გადაცემა დაეუვემდებარებოდა სტლებაზე რაკსთრებირა თს მრგავრი სტლებირ გადაცემარ. და რადგანაც
სტლება, როგორც ბრსნვირ ცალკე დამოსკიდებელი ობიეუტი, ღერაშლოა გამოდიოდერ კერშორამართლებრივ ბრსნვაღი, მართან ვერც ერთი ზემოთ აფნიღნსლი ობიეუტი პირდაპირ ვერ გათანაბრდებოდა მოშრაობირ რეჟიმირ თვალრაზრირით. რცვა რიტქვით რომ ითუვარ, სტლებირ გადაცემართან დაკავღირებით ამ სკანარკნელრ ვერ გავათანაბრებდით ვერც მოშრავი და ვერც სშრავი ნივთებირ გადაცემი111
რთვირ დამაცარიათებელ რეჟიმთან. ამიტომ იგი, ერთგვარად, თავირებსრი განვითარებირ გზირ მატარებელი სნდა
იქორ. რარამართლორ მიერ 2017 წელრ „რსრთავი 2“-ირ რა112
უმერთან დაკავღირებით გამოტანილ გადაწქვეტილებაღი
რაკითცირ რირტემსრ-დოგმატსრი განმარტებირთვირ მიზა111

ერთადერთი მრგავრება, რაც ღეიშლება ამ თვალრაზრირით ქოტილიქო,
არირ აუციირ, როგორც მატერიალიზებსლი ტარიანი უაფალდირ
გარცვირებირ რეჟიმირ განცილვირარ მართან მოშრავირ ნივთირ
გადაცემირთვირ დამაცარიათებელი თავირებსრებირ გათვალირწინება.
კერშოდ, სტლებირ დათმობართან ერთად, აუცია, როგორ ტიზიკსრად
ცელღერაცები ობიეუტი, მოშრავი ნივთირ გადაცემართან აცდენრ ქველაზე
დიდ მრგავრებარ. ამიტომაც სტლებირ დათმობართან ერთად
რამოუალაუორამართლებრივი მიდგომა იუნებოდა გათვალირწინებსლი,
რომელიც მოშრავ ნივთზე რაკსთრებირ სტლებირ გადაცემირთვირაა
დამაცარაითებელი. მაგრამ ერეც გერმანსლი მიდგომა იუნებოდა, რადაც
აუცია ღერაშლოა არრებობდერ, როგორც დოკსმენტირ, ირე მატარებლირ
რაცით, ანს მატერიალიზებსლი და არამატერიალიზებსლი ტორმით.
უართსლ რამართალღი (1999 წლირ ღემდეგ) მატერიალიზებსლი ტორმით
გამოცატსლი კორპორაცისლი წილირ ნაირრაცეობა რაერთოდ აფარ
არრებობრ. მაგ., მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ 51-ე. მსც. მიცედვით, აუცია
არირ არამატერიალიზებსლი რაცელობითი ტარიანი უარალდი, რომელიც
ადარტსრებრ აუციონერირ სტლებებრ რაზოგადოებაღი და რაზოგადოებირ
ვალდებსლებებრ აუციონერირ მიმართ. მრგავრი მიდგომა უართსლი
რაკორპორაციო რამართლირა რაერთოდ გამორიცცავრ ღერაბამირად
კომპანიათა წილირ გარცვირებირ რეჟიმზე მოშრავირ ნივთირ
გარცვირებირთვირ დამაცარიათებელი მიდგომებირ გამოქენებარ.
112
რსრ-ორ დიდი პალატირ #არ-664-635-2016 გადაწქვეტილება.

რამეწარმეო რაზოგადოებაღი წილირ კეთილრინდირიერად მოპოვება

ნღეწონილი იუნებოდა მომცდარიქო რაკითცირ ისრიდისლი
გააზრებირ რირტემატიკირ ყამოქალიბება რამდენიმე მნიღვნელოვან ტაუტთან დაკავღირებით: რა არირ წილი? რირტემირ თვალრაზრირით რომელ ისრიდისლ კონრტრსუციაღი
სნდა გვეცილა იგი? სტრო ვრცლად/ტართოდ სნდა მომცდარიქო თს არა წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ განმარტება; ამართან, მატერიალსრრამართლებრივი თვალრაზრირით
მიზანღწონილი იქო სტრო რწორად ქოტილიქო აუცენტი დარმსლი წილირ სკან გამოთცოვირ ისრიდისლი მეუანიზმებირ
113
ღერაცებ და რცვ. მორარყელე რაკსთარი პოზიციირ დარადარტსრებლად და მოპარსცე მცარირ არგსმენტირ გარაბათილებლად თავიდანვე სთითებდა ორ მნიღვნელოვან რამართლებრივ მოცემსლობაზე: პირველი, მოთცოვნირ ცანდა114
ზმსლობა და წილირ კეთილრინდირიერებირ ტაუტირ დადგენა. ამართან, მორარყელე არაბსთებდა, რომ წილირ ღეშენირ კეთილრინდირიერებარ მოპარსცე ვერ არაბსთებდა,
რამეთს ამ ტაუტირ დარადარტსრებლად რაჩირო იქორ რკ-ირ
187-ე მსც. გამოქენებით ამირ დადგენა, რაც აფნიღნსლ ღე115
მთცვევაღი ვერ ცდებოდა. კოდეურირ 187-ე მსც. მოუცესლია კანონირ იმ თავღი, რომელიც ეცება რაკსთრებირ ღეშენარ მოშრავ ნივთებზე. აფნიღნსლი მსც. პირველი და მე-2
ნაწილებირ კორელაცია ვერ გამოდგებოდა წინამდებარე
რაუმეღი წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ ინრტიტსტირ
დოგმატსრი გააზრებირა და რწორი ნორმირ მართებსლი
ინტერპრეტირებირ რატსშველად. ღერაბამირად, ვერც 187-ე
მსც. მე-2 ნაწილირ ღინაარრი გავრცელდებოდა მარზე, რარაც
116
ღერაშლოა გარიგებირ ბათილობა გამოეწვია.
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ღერაშლებელია კი რაერთოდ წილირ ვინდიკაციით გამოთცოვა?! ცომ
არ სნდა გვეტიურა აუ კონდიუციაზე და ა.ღ. პირველი ინრტანციირ
რარამართლორ არგსმენტაცია რწორედ აფნიღნსლზე აკეთებრ
აპელირებარ. იც.: რსრ-ორ დიდი პალატირ #არ-664-635-2016
გადაწქვეტილება, 78. რაპირირპირორ ღერაცებ იც.: იუვე 185.3 (დაბალი
ინრტანციირ ღერაბამირ არგსმენტებზე მითითებით უვეპსნუტები: 99.15;
144-155). თსმცა რაბოლოოდ რსრ-ორ მიერ გაზიარებსლ იუნა კარატორთა
(ტელეკომპანია „რსრთავი 2“-ირ წარმომადგენელთა) მორაზრება, რომ
რარყელირ დაკმაქოტილებსლ ნაწილღი მორარყელეთა მოთცოვნირ
ისრიდისლ რატსშვლად კონდიუცისრი რამართლირ ნორმებირ გამოქენება
არარწორია. იუვე, გადაწქვეტილებირ 188 პსნუტი. ამავდროსლად
სზენაერი რარამართლო სთითებრ, რომ თავდაპირველი მორარყელირ
მოთცოვნირ დაკმაქოტილებირ რამართლებრივი ღედეგი კონდ. რამ. მსც.
ღემადგენლობიდან გამომდინარეობრ. იუვე. გადაწქვეტილებირ 189
პსნუტი. და ბოლორ, დელიუტსრი ვალდებსლებირ ღინაარრირ თანმდევი
ღედეგირ აბრტრაუტსლ ღემადგენლობაღი ყართვირ განმარტებით სზენაერი
რარამართლო ადგენრ ზიანირ მიქენებარ (თავდაპირველ) მოპარსცეთა
მცრიდან რაკსთრებირ ცელქოტით და 992-ე მსცლირთვირ
დამაცარიათებელ ოთცივე წინაპირობარ, რომელიც ზვემდგომ ინრტანციარ
ისრიდისლი მრძელობირარ სნდა გამოექენებინა. იც.: იუვე,
გადაწქვეტილებირ 190 პსნუტი.
114
რაც ამ ღემთცვევაღი რაკითცირ მიზნიდან გამომდინარე
არარელევანტსრია.
115
იც.: რსრ-ორ დიდი პალატირ #არ-664-635-2016 გადაწქვეტილებირ
23.24.
116
ერთადერთი მსცლი, რომელიც კოდეურირ ამ თავღი წააგავრ
სტლებრივი კატეგორიირ მომწერრიგებელ სრთიერთობარ, არირ 189-ე
მსც. „რაკსთრებირ გადაცემა ტარიანი უაფალდებირ მეღვეობით“. თსმცა აუ
გარათვალირწინებელია ძერ ერთი, აფნიღნსლი მსც. ღინაარრირ
თავირებსრება (იგი აწერრიგებრ ღემთცვევარ, როდერაც ღემშენზე
რაკსთრებირ სტლებირ გადარვლირთვირ ნივთირ გადაცემირ რანაცვლოდ
ასცილებელია ტარიანი უაფალდირ გადაცემა) და, მეორე, ამ ნორმირ

სტატია

აუვე რეერტრირ სტქსარობირა და რირრსლირ პრეზსმტციაზეც გამაცვილდებოდა ქსრადფება, რადგან იგი არევე მჩიდროდ სკავღირდება წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ რა117
კითცრ. რკ-ირ ღერაბამირი მსცლები რეერტრირ რირრსლირა
და სტქსარობირ პრეზსმტციირ დამატსშნებელი ნორმებია.
ზოგად კერშო რამართალღი არრებსლ ამ ინრტსტრ – რაძარო
118
რეერტრრ – ერთგვარად პრეტენზია აუვრ, რომ მარღი რაცელმწიტორ მიერ წარმოებსლი ქველა რეერტრი მოიაზრება,
რომელიც რავალდებსლო რარეგირტრაციო ისრიდისლი ტაუტებირ ერთგვარ კოლეუტორად გვევლინება. ერ წაბი აცდენრ იმ ისრიდისლი ტაუტებირ რეერტრღი რეგირტრაციარ, რომელრაც, არე ვთუვათ, ისრიდისლი შალირ მუონე დოკსმენტირ, რამართლებრივი დოკსმენტირ სტქსარობირ პრეზს119
მტციირ ტსნუცია აუვრ. ღერაბამირად, რეერტრღი ტიურირებსლი და დარეგირტრირებსლი რამართლებრივი მოცემსლობირ მიმართ მერამე პირრ აუვრ ნდობირ, მირი განჩვრეტადობირ, სტქსარობირ, ნამდვილობირ განცდა. რაუართველოღი, თსკი რეერტრირ წარმოებირ რირტემატიკარ მიეუცევა ქსრადფება, ღეიშლება ითუვარ, რომ კომერცისლი და არაკომერცისლი ისრიდისლი პირებირ რეერტრი მოუცესლია რაძარო რეერტრირ ღემადგენლობაღი და მირ არრებით ნაწილრ
წარმოადგენრ. რრიპ – რაძარო რეერტრირ ეროვნსლი რააგე120
ნტო თავირ თავღი მოიცავრ უონებირ, სშრავი უონებირ, პოლიტიკსრ გაერთიანებათა რეერტრრ, მირამართებირ რეერტრრ, რამეწარმეო რეერტრრ. აუედან გამომდინარე, ღერაშლებელია ერთგავრი დარკვნირ გაკეთება, რომ რეერტრირ
რირრსლირა და სტქსარობირ პრეზსმტცია, რომელიც ზოგადი ყანაწერირ რაცითაა გაკეთებსლი რამოუალაუო კოდეურღი
ვრცელდება არევე რამეწარმეო რეერტრზეც. თსმცა მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ მე-7 მსც. რპეციალსრი მომწერრიგერმანსლი რამართლირ რეცეტციირ ღედეგად გადმოფებირ პერიოდი,
როდერაც უართსლ კერშო რამართალღი (კერშოდ, მეწარმეთა ღერაცებ
კანონირ 1999 წლამდე მოუმედი რედაუცია) ტარიანი უაფალდი, როგორც
წევრობირ დამადარტსრებელი დოკსმენტი ტიზიკსრად ცელღერაცები,
მატერიალსრი რაცით არრებობდა. ამ დრორ მატარებელზე გამოცატსლი
წევრობირ სტლებირ გადაცემირთვირ ღერაშლოა გვერასბრა იმაზე, რომ
ტარიან უაფალდზე (მაგ., აუცია) რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად
მოპოვებირ ჩრილღი გამოქენებსლი ქოტილიქო მოშრავი ნივთირ
ღეშენირთვირ დამაცარიათებელი გარკვესლი რეჟიმი (მირი რპეციტიკირ
გათვალირწინებით). თსმცა მოუმედი უართსლი რამოუალაუო რამართალი
ამარ სნდა გამორიცცავდერ, რადგანაც ამერიკსლი რამართლირაკენ გეზირ
აფებირ ღემდეგ ტარიანი უაფალდი, მითსმეტერ, კორპორაცისლი
დოკსმენტი არრებობრ მცოლოდ არამატერიალსრი სტლებირ რაცით, რაც
კერშო რამართალღი უონებირ/„ნივთირ“ განრაკსთრებსლ კატეგორიარ
უმნირ. და მარზე რაკსთრებირ ღეშენირათვირ ცალკე თავირებსრი
კორპორაცისლრამართლებრივი რეჟიმია გარავრცელებელი.
117
რკ-ირ 311-ე და მომდ. მსც. აუვე ქსრადფებაა, რარაკვირველია,
გარამაცვილებელი რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2017
წლირ 17 ოუტომბრირ #3/4/550 გადაწქვეტილებაზე, რომელმაც
კონრტიტსცისრი რარყელირ ავტორთა მოთცოვნა ნაწილობრივ
დააკმაქოტილა და მოაცდინა რაუართველორ კონრტიტსციირ 21-ე მსც.
პირველ და მე-2 პსნუ. მიმართებით რკ-ირ 185-ე მსცლირ იმ ნორმატისლი
ღინაარრირ არაკონრტიტსცისრად ცნობა, რომლირ თანაცმადაც
„გამრცვირებელი ითვლება მერაკსთრედ, თს იგი არეთად არირ
რეგირტრირებსლი რაძარო რეერტრღი“.
118
და არა რაადგილმამსლო წიგნრ, როგორც ერ გერმანელებრ აუვთ.
119
Rechtsschein.
120
მირ ღერაცებ რრსლი ინტორმაცია ცელმირაწვდომია ღემდეგ მირ.:
https://napr.gov.ge
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გებელი დებსლებაა. ამ ლოგიკარ სნდა მივაკსთვნოთ
ალბათ „რსრთავი 2“-ირ რაუმეზე პირველი ინრტანციირ რარამართლორ მრძელობაც, როდერაც წილთან დაკავღირებით
არ ღეიშლებოდა გავრცელებსლიქო რკ-ირ 185-ე მსც. დაწე121
რებსლი მოწერრიგება. რარამართლორ მორაზრებით, 185-ე
მსც. ლოგიკსრ კორელაციაღი სნდა მოვიდერ რკ-ირ 311-ე,
312-ე მსც. ღინაარრთან და მირი გავრცელება სნდა მოცდერ
მცოლოდ სშრავ ნივთებთან დაკავღირებსლ ყანაწერებზე.
რწორედ აუედან გამომდინარე პირველი ინრტანციირ რარამართლო აკეთებრ დარკვნარ, რომ რაძარო რეერტრირ რირრსლირა და სტქსარობირ კანონირმიერი პრეზსმტციირ პრინციპი ღემშენი პირირ დაცვირ მაფალ რტანდარტრ აქენებრ, მირი
რანდოობირ მოჩარბებსლ ცარირცზე ამაცვილებრ ქსრადფებარ. რაც ღეეცება რაზოგადოებირ წილირ ღეშენართან მიმართებით რეერტრირ ამგვარი რანდოობირ მაფალი ცარირცირ
დაქენება არ ღეიშლება, რადგანაც ერ, როგორც რარამართლო განმარტავრ, „არ გამომდინარეობრ არც მეწარმეთა
122
ღერაცებ კანონიდან
და არც რამოუალაუო კოდეური123
დან“. ღერაბამირად, რარამართლორ დარკვნით, რამეწარმეო ისრიდისლ პირღი წილირ ღეშენართან (და მირ კეთილრინდირიერებართან) დაკავღირებით არ ღეიშლება გამოქენებსლი იუნერ რკ-ირ 185-ე მსც., რადგან იგი არ ეუვემდებარება (უართსლი) კერშო რამართლირ მიერ დადგენილ რირტემატიკარ რეერტრირ სტქსარობარა და რირრსლირ პრეზსმტციართან მიმართებით. რარამართლო მიიყნევრ, რომ 185ე მსც. არირ მცოლოდ რაგამონაკლირო ნორმა, რომელიც
სშრავ ნივთრ ეცება და მირი გავრცელება წილირ, როგორც
სტლებრივ კატეგორიაზე, ღეშენაზე გასმართლებელი სნდა
იქორ. ამართან, რარამართლო ქსრადფებარ ამაცვილებრ იმაზე, რომ არრებსლი სრთიერთობირ დარარეგსლირებლად
გამოქენებსლი სნდა იქორ რკ-ირ 187-ე მსც. მე-2 პსნუ., რომელიც მოშრავ ნივთზე რაკსთრებირ სტლებირ კეთილრინდი124
რიერებარ ეცება. ამართან, გარათვალირწინებელია ირ გარემოება, რომ რაუართველორ მოუმედი კანონმდებლობა
ბრსნვირ რტაბილსრობირ მაფალ რტანდარტრ აქენებრ, თსკი
გავითვალირწინებთ არე იმ ტაუტრ, რომ დფერ მოუმედი კანონით წილირ ქველა აცალი ღემშენი (გამონაკლირი რრ-ღი
აუციათა რეერტრღი რეგირტრაციირ რავალდებსლობირ რპეციტიკირ გათვალირწინებით), რომელიც პარტნიორირ ადგილრ იკავებრ რაზოგადოებაღი, ასცილებლად რეგირტრირებსლი სნდა იქორ კომერცისლი და არაკომერცისლი ისრიდისლი პირებირ რეერტრღი. ყვენთან ღპრ-რთან მიმართებაღი პარტნიორთა რიაც არ გამოიქენება (როგორიც გერმანელებრ
აუვთ), რაც იმარ ნიღნავრ, რომ წილირ ღეშენირარ ტრანზაცისლი ოპერაციირ ღედეგი ასცილებლად მოცემსლი სნდა იქორ
რაზოგადოებირ წერადებაღი, ვინაიდან რწორედ წერდებაღია
არაცსლი რაწარმორ წილირ მერაკსთრე. ამართან, მერამე პი-
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რთან მიმართებაღი, ანს გარერამართლებრივ სრთიერთობაღი პარტნიორად ითვლება ირ, ვინც არეთად არირ რეგირტრირებსლი რამეწარმეო რეერტრღი. ღერაბამირად, აუ გადამწქვეტია რეერტრღი რეგირტრირებსლი პირირ მცრიდან
მერამე პირზე წილირ გარცვირება ირე, რომ მერამე პირი კეთილრინდირიერია ამ ტაუტირ მიმართ, რაც თავად ამ ისრიდისლ ტაუტრ აუცევრ ბრსნვირ რტაბილსრობირ უვაკსთცედად. ამართან, რაუმირ მარალებით არც ირ იკვეთება (რაკონრტიტსციო რარამართლორ გადაწქვეტილებირ გათვალირწინებით), იცოდა თს არა მოპარსცემ წილირ „ნაკლირ“ ღერაცებ
რაზოგადოებაღი და არც ამირ გამაუარწქლებელი რაიმე რაცირ ცალკე აფებსლი მტკიცებსლება მოიპოვება. სტრო მეტიც, არაკეთილრინდირიერად ღეშენირ ტაუტი რწორედ მორარყელირ რამტკიცებელია და ამ ღემთცვევაღი არ ვტიურობთ,
რომ მტკიცებირ ღებრსნებირ ინრტიტსტი სნდა იქორ გამოქენებსლი. წილირ, როგორც სტლებრივი კატეგორიირ კეთილრინდირიერად ღეშენირ რაკითცირ განცილვირარ ქსრადფებირ მიფმა არ სნდა დარყერ არევე ერთი მნიღვნელოვანი მომენტი: ენიჩება რა რამეწარმეო რეერტრირ ყანაწერრ გადამწქვეტი მნიღვნელობა წილზე რაკსთრებირ არრებობა/არარრებობირ რაკითცთან მიმართებაღი, იგი რაინვერტიციო ბრსნვირ რტაბილსრობირ გარანტიარაც უმნირ ორგანიზებსლი ბაზრირ მიფმა კორპორაცისლი ინვერტმენტირ თვალრაზრირით,
რამდენადაც, ყვენი აზრით, კიდევ სტრო მაფალ რტანდარტრ
ადგენრ, ვიდრე სშრავი უონებირ გარცვირებირარ არირ დადგენილი. აფნიღნსლ რაკითცთან დაკავღირებით უართსლი კანონმდებლობა წილირ ღეშენარ ორგანიზებსლ ბაზარზე გარცვირებირ რამართლებრივ რეჟიმთან გაათანაბრებდა, როდერაც ღემშენირ კეთილრინდირიერება/არაკეთილრინდირიერებირ კვლევა ისრიდისლ ლოგიკარ იუნებოდა მოკლებსლი.
ერ რაკითცი ღერაშლოა თეორისლი მრძელობირ რაგნად
იუცერ, თსმცა ეჩვგარეღეა, რომ რაწარმორ ქოველი აცალი
პარტნიორირ რამეწარმეო რეერტრღი აფნსრცვით (და წერდებირ ცვლილებით) უართსლი რაკორპორაციო რამართალი
რადიკალსრად განრცვავებსლ მიდგომარ აქალიბებრ, ვიდრე
ამერიკსლი და იგი სტრო მეტ მრგავრებარ ავლენრ გერმანსლთან. აღღ-ირ რაკორპორაციო რამართლირ მოქვანა ამ ღემთცვევაღი ტქსილად არ ცდება, რამდენადაც, თსკი მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ ირტორიარ გადაევლება თვალი და
მარღი განცორციელებსლ პერმანენტსრლი, მაგრამ არარი125
რტემსრი
ცარიათირ ცვლილებებრ, ადვილი დარანაცია,
რომ 2008 წლირ 14 მარტიდან 2009 წლირ 3 ნოემბრამდე
მოუმედი რედაუცია რაერთოდ გამორიცცავდა რამეწარმეო
რეერტრირ არრებობარ წილთან დაკავღირებსლ ტრანზაუცისლ პროცერღი, მრგავრად ამერიკსლირა და მერაკსთრეობირ
აფნსრცვირ ღიდაორგანიზაცისლ რტრსუტსრარ აქალიბებდა,
რადაც პირველ რიგღი დირეუტორირ (აფნსრცვაზე პარსცირმგებელი პირირ) პარსცირმგებლობარ ამკაცრებდა და მეო-
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რსრ-ორ დიდი პალატირ #არ-664-635-2016 გადაწქვეტილება 74.
ამ ღემთცვევაღი რარამართლო კანონირ მე-7 მსც. სნდა გსლირცმობდერ,
რომელიც მეწარმეთა და არარამეწარმეო (არაკომერცისლი)
ისრიდისლი პირებირ რეერტრირ რაძაროობარ ეცება.
123
რსრ-ორ დიდი პალატირ #არ-664-635-2016 გადაწქვეტილება 75.
124
რსრ-ორ დიდი პალატირ #არ-664-635-2016 გადაწქვეტილება, 75.
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Burduli, Das georgische Gesellschaftsrecht: Quo Vadis?!, in
Chiusi/Burduli (Hrsg.), Rechtsvergleichung und Privatrecht im
deutsch-georgischen Diskurs, Verlag Alma Mater, Saarbrücken 2019, 1
ff.

რამეწარმეო რაზოგადოებაღი წილირ კეთილრინდირიერად მოპოვება

რე, მერამე პირირ მცრიდან წილირ ღეშენირარ რამართლებრივ და ეკონომიკსრ ორმაგ გსლირცმიერებარ ადგენდა.
მრგავრ ვითარებაღი უართსლი რამართალი ქსრადფებირ მიფმა ტოვებდა წილირ კეთილრინდირიერად ღეშენირ იმ მიდგომარ, რომელიც ევროპირ თითუმირ ქველა უვექანაღია და
სგსლებელქოტდა ბრსნვირ რტაბილსრობირა და რამართლებრივი სრატრთცოებირ ევროპსლ მოდელრ. ერ ბევრად
ზრდიდა ტრანზაუცისლ ცარძრ და ატერცებდა ბაზრირ მიფმა
კომპანიირ ინვერტირებირ რირწრატერ. გარდა ამირა, ამან რა126
აფრრსლებო წარმოებირ პრობლემებიც გამოკვეთა. მოკლედ, არრებით ტაუტორთა გამო 2009 წელრ რირტემა
კვლავ ღეიცვალა და გეზი ირევ წილირ ტრანზაუცისლ პროცერღი რეერტრირ არრებით მნიღვნელობაზე გამაცვილდა.
მცოლოდ ერ ირტორისლი განმარტება არრებსლი ისრიდისლი მოცემსლობირა ცცადქოტრ იმარ, რომ ირ „მოჩარბებსლი“ ორმაგი გსლირცმიერებირ რტანდარტი, რაც, როგორც
წერი, ამერიკსლი კორპორაცისლი რამართლირათვირ არირ
რავალდებსლო, მიზანღესწონელი სნდა იქორ უართსლი რამართლებრივი რეალობირთვირ. რწორედ რარამართლორ
მრძელობირა და მტკიცებსლებათა ღეტარებირ რაგანია, რომლირ წარმოდგენაც მორარყელერ ევალება, რამდენად სნდა
არრებსლიქო მრგავრი ორმაგი გსლირცმიერებირ მოჩარბებსლი რტანდარტი რაერთოდ და დაირფვა თს არა მოპარსცირ
(მირი ამჟამინდელი პარტნიორებირ) მცრიდან წილირ ღეშენირარ ერ რტანდარტი. რცვა ღემთცვევაღი წილირ ღემშენი კეთილრინდირიერ მერაკსთრედ ითვლება, მათ ღორირ წილიდან გამომდინარე კმორპორაცისლ სტლება-მობვალებართან მიმართებით, და მირი (წილირ) სკან გამოთცოვირ არანაირი ისრიდისლი ლოგიკა არ არრებობრ.
3. გერმანსლი მიდგომა
რაკითცირ ღედარებითრამართლებრივ პერრპეუტივაღი
განცილვირარ რაინტერერო იუნებოდა გერმანსლი მიდგომა,
რომელიც, როგორც ზემოთ წარმოყინდა, 2008 წლიდან
რადიკალსრად ღეიცვალა. ღეცვლილი გერმანსლი ისრიდისლი მიდგომა და მირი ღედარება არრებსლ უართსლ რაკანონმდებლო რეალობართან დაგვანაცებრ, თს რამდენად კიდევ სტრო მეტად ემრაცსრება კეთილრინდირიერი ღემშენირ
დაცვირ ინტერერრ ნაციონალსრი რამართალი. გერმანსლ
რაკორპორაციო რამართალღი 2008 წლირ რეტორმამდე ღესშლებელი იქო წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენა, თსმცა
რარამართლო პრაუტიკით და ისრიდისლი ლიტერატსრით
ნაკარნაცები მიდგომა, რომლირ მიცედვითაც ასცილებელი
იქო რაერთო კერშორამართლებრივი რტანდარტირ ყამოქალიბება და წილირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ დადგენა, რა127
ბოლოო ძამღი კანონმდებლობაღი აირაცა. როგორც კომენტატორსლ ლიტერატსრაღია ნათუვამი, „აცალი რაკანონმდებლო მოწერრიგება ითვალირწინებრ პრინციპრ, რო126

Burduli, Gesellschaftsrecht in Georgien und seine
Entwicklungstendenzen, Kieler Ostrechts-Notizen, 1/2013, 16
Jahrgang, 28-35.
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სტატია

მლირ მიცედვითაც წილირ კეთილრინდირიერი რაკსთრებასნარიანობა რამეწარმეო რეერტრღი პარტნიორთა ნსრცირ რე128
გირტრაციაღი გატარებით არირ დაცსლი“. რწორედ რამეწარმეო რეერტრღი მეწილეთა ნსრცირ რეგირტრაციირ ტაუტით გერმანელმა კანონღემოუმედმა კანონმდებლობირ რეკონრტრსირებით წილირ ბრსნვირ გაიოლებირ, ბრსნვირ რტაბილსრობირა და რამართლებრივი სრატრთცოებირ რარარგე129
ბლოდ გადადგა ნაბიძი. განრაკსთრებით მნიღვნელოვანი
იქო აფნიღნსლი იმ რაკითცთან მიმართებაღი, რომელიც ზემოთ ვაცრენეთ - ორმაგი გსლირცმიერება, რამდენადაც ამ
რტეროღი ღერაშლებელი გაცდა მართან დაკავღირებსლი
130
ტრანზაუცისლი ცარძირ რაგრშნობლად ღემცირება. ერ კი
ზოგადად წაადგება კომპანიირ ორგანიზებსლი ბაზრირ მიფმა დატინანრებირა და კაპიტალიზაციირ რაუმერ. გერმანსლი
ადრე არრებსლი მიდგომა ღეიშლება ღევადაროთ ამერიკსლ
პრინციპრ, რადაც რეერტრირ სტქსარობა და რირრსლირ პრეზსმტცია არ არრებობრ და იგი, თავირთავად ცცადია, ვერ
იცავრ ღემშენრ სტლებირ ღეშენირაგან, მათ ღორირ, ვერც კეთილრინდირიერრ. რეერტრღი რეგირტრაციირ რირტემარ რწორედ ირ სპირატერობა აუვრ, რომ ღემშენი ექრდნობა მირი
მონაცემირ რირწორერ, არ ერაჩიროება მოჩარბებსლი ორმაგი გსლირცმიერებირ რტანდარტი, ზოგავრ წილირ ღეშენართან
დაკავღირებსლ ღიდაორგანიზაცისლი (ეკონომიკსრი და ისრიდისლი) გამოკვლევირ ცარძრ და ემრაცსრება რაერთო ძამღი წილირ ბრსნვირ რირწრატერ. ღეიშლება ითუვარ, რომ
ევროპსლი მიდგომა რაკითცირადმი, რომლირ წარმომადგენლებიც ყვენ ვართ, რამართლებრივი სრატრთცოებირ რარარგებლოდ აკეთებრ არყევანრ, რაც სდაოდ გამართლებსლია. სტრო მეტიც, მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ ამოუმედებიდან დფემდე (თს არ გავითვალირწინებთ დააცლოებით
ერთწლიან მონაკვეთრ – 2008-2009 წწ., როდერაც, როგროც ზემოთ აფინიღნა, გასუმდა წილირ აფნსრცვირ დფერ
არრებსლი რირტემა) კანონღი წილირ ღეშენირთვირ გადამწქვეტია რეერტრღი რეგირტრაციირ, არე ვთუვათ, კონრიტსტისრი ტაუტი. მაღარადამე, ღემშენი არრებითად ექრდნობა
რეერტრირ მონაცემრ და თს მარ რაწინაფმდეგორ არ დას131
მტკიცებენ, იგი წილირ მერაკსთრედ რყება. ღერაბამირად,
ზოგად რამოუალაუორამართლებრივ დებსლებებთან ერთად
რაკითცთან მიმართებაღი კანონმდებლობა (როგორც უართსლი, ირე გერმანსლი) ღეიცავრ ცალკე რპეციალსრ ნო132
რმარ, რომლირ არრი და მიზანი გაცლავთ თავიდან აიცი128
129

Heidinger in MünKomm. GmbHG, (2018), $16 Rn. 24.
Dompke, J./Spiller, M., Der Gutgläubige Erwerb von GmbH-

Geschäftsanteilen kraft Inhalts der Gesellschafterliste gemäss $16 Abs.
3. GmbHG – ein Überblick, BRJ 2/2009, 125-130, 125.
130
ღდრ.
131
რომ მან იცოდა ან სნდა რცოდნოდა არრებსლი ცარვეზირ ღერაცებ, ან
ერთობლივად განზრაც მოუმედებდა რცვა პირირ რაზიანოდ.
132
$16 Abs. (3) GmbHG. თავად აფნიღნსლი პარ. ღეიცავრ რამ
ერთმანეთთან დაკავღირებსლ მორაწერრიგებელ რტერორ: პირველი
გაცლავთ ირ, თს ვირთან მიმართებაღი და როდირ ითვლება
რაზოგადოებირ
პარტნიორი
წევრობირ
სტლებამორილებათა
ერთობლიობირ მერაკსთრედ. ღერაბამირად, როდირ აუვრ ამ სკანარკნელრ
სტლება გამოიქენორ (ღესდგერ) წილიდან გამომდინარე სტლებები, ანს
პარტნიორირ ლეგიტიმაცია რაზოგადოებართან მიმართებაღი; ნორმირ

33

ირაკლი ბსრდსლი

ლორ გასგებარი და არარწორი ინტორმაცია რაზოგადოებირ
წევრთა (პარტნიორთა) ღემადგენლობართან დაკავღირებით
და, აუედან გამომდინარე, სარქოტითი მცარეები რაზოგადოებირა და რამოუალაუო ბრსნვირ რტაბილსრობირ ინტერე133
რირთვირ. რცვა რიტქვით რომ ითუვარ, ნორმირ მიზანი მირ
რაძარო, რამოუალაუო ბრსნვირ ინტერერირ სზრსნველქოტარა და რამართლებრივი სრატრთცოებირ დაცვაღი მდგომარეობრ. რრკ-ირ 312 მსც., მეწარმეთა კანონირ მე-7 მსც., არევე,
გერმანსლი ღპრ-ირ ღერაცებ კანონირ მე-16 პარ. პირველ აბზ.
რიცცადირ ღემცველი ცარიათი აუვრ მირ რეგსლატორსლ ტსნუციართან ერთად, რამდენადაც აქალიბებრ ნათელ სრთიერთდამოკიდებსლებარ პარტნიორრა და რაზოგადოებარ ღორირ. რამეწარმეო რეერტრირ ამონაწერი (რეგირტრირებსლი
ისრიდისლი ტაუტი პარტნიორირ წილირ მერაკსთრეობირ
თაობაზე) მერამე პირირა და რაზოგადოებართან მიმართებაღი ატსშნებრ ისრიდისლ მოცემსლობარ, რამართლებრივ
134
სტქსარობარ, რომ ირ, ვინც არეთად არირ რეგირტრირებსლი და აფნსრცსლი რეერტრღი მართლაც რაზოგადოებირ პარტნიორია და მარ ნამდვილი სტლებირ რატსშველზე აუვრ
მოპოვებსლი წილი (და მირგან გამომდინარე უონებრივი თს
135
მმართველობითი სტლებები) კომპანიაღი. კეთილრინდირიერი ღეშენა მოუმედებრ მცოლოდ წარმომდგარ ე.წ. არრებსლ წილზე და არა იმ წილზე, რომელიც ბსნებაღი არ არრე136
ბობრ.
რითიც გერმანსლი რამართალი რაკითცთან მიმართებით
ოდნავ განრცვავდება უართსლირაგან არირ წილირ ტრანზაუცისლ პროცერღი კიდევ ერთი რავალდებსლო მოთამაღირ
ღემოქვანა – ნოტარისრი. გერმანსლი რამართლირ მიცედვით, წილირ გარცვირებირ ცელღეკრსლება დამოწმებსლი
სნდა იქორ რანოტარო წერით, ანს წილირ ნარქიდობირ რთსლი წერილობითი ტორმაა დადგენილი. მცოლოდ ამირ ღემდეგ, ტრანზაუცისლი პროცერირ მონაწილე ერთ-ერთი მცარირ მიერ წარედგინება იგი რაზოგადოებირ დირეუტორრ,
რომელრაც ღექავრ წილირ აცალი ღემშენი პარტნიორთა ნს-

მოუმედებირ მეორე რტერო განრაციერდება წილირ ღემშენირ მცრიდან
ღერატანირ განცორციელებირ ვალდებსლებირ გადაცდაღი და ამართან
დაკავღირებსლ პარსცირმგებლობაღი; ცოლო ნორმირ მოუმედებირ მერამე
რტერო ღერაშლებელრ ცდირ, გარკვესლი წინაპირობებირ არრებობირარ,
წილირ ან მართან დაკავღირებსლი სტლებებირ (მაგ., გირავნობირ
სტლება) კეთილრინდირიერ ღეშენარ. იც.: Bayer in Lutter/Hommelhof,
GmbH-Gesetz, (2012), $16 Rn. 1; Winter in Gehrlein/Ekkenga/Simon,
GmbHG, (2012), $16 Rn. 1. მაღარადამე, აფნიღნსლი რამი რაკითცი
მჩიდრო კორელაციაღია ერთმანეთთან და ლოგიკსრ ძაჩვრ უმნირ. აუ
დარმსლი რაკითცირთვირ განრაკსთრებით მნიღვნელოვანია გერმანსლი
კანონირ მე-16 პარ. მე-3 აბზაცი, რომელიც სღსალოდ წილირ
კეთილრინდირიერ ღეშენარ ეცება. თსმცა წინამდებარე პსნუტი რწორედ
რომ პირველი და მე-2 აბზ. ლოგიკსრი განვითარებირ ღედეგია. მირი
მოწქვეტა და მათგან იზოლირებსლად განცილვა წინააფმდეგობაღი
მოვიდოდა გერმანსლი რამართლირ მიცედვით დადგენილ წილირ ან
მართან დაკავღირებსლი სტლებირ ღეშენირ კეთილრინდირიერ
პრინციპთან.
133
Brandes in Bork/Schäfer (Hrsg.), (2012), GmbHG, $16 Rn. 2.
134
Rechtsschein.
135
ღდრ. Brandes in Bork/Schäfer (Hrsg.), (2012), GmbHG, $16 Rn. 2.
136
Bayer in Lutter/Hommelhof, GmbH-Gesetz, (2012), $16 Rn. 58.
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რცაღი და წარადგენრ აფნიღნსლ ინტორმაციარ რარამა138
რთლოღი. ღერაბამირად, გერმანსლი მოდელი ორმაგი
„კონტროლირ“ ტსნუციარ ამკვიდრებრ წილირ ნარქიდობართან მიმართებით: რანოტარო მოუმედება, რომელიც ტრანზაუციირ ტორმალსრ ღემოწმებართან ერთად მატერიალსრ-ღინაარრობრივ ზედამცედველობარ ნიღნავრ და, მეორე, რარამართლორ ტორმალსრი კონტროლი, თსმცა აუაც
რარამართლორ, როგორც ტაუტებირ დამდეგ ორგანორ აუვრ
ღინაარრობრივი კონტროლირ სტლება (თსმცა ერ თითუმირ
არ გამოიქენება). უართსლი რაკორპორაციო რამართალი
წილირ გარცვირებართან დაკავღირებით, მეწარმეთა ღერაცებ
კანონირ მიფებირ ღემდეგ დიდი ცნირ მანშილზე იქო გერმანსლი მიდგომირ მიმდევარი, თსმცა ეკონომიკირა და კანონმდებლობირ ლიბერალირტსრი მიდგომებირ დამკვიდრებირ
ღემდეგ ღეიცვალა. ამჟამად წილირ ნარქიდობირთვირ ასცილებელი არ არირ წილირ გარცვირებირ გარიგებირ რანოტარო
წერით დამოწმება, თსკი მერაკსთრე და გამრცვირებელი
ტრანზაუციარ სღსალოდ მარეგირტრირებელი ორგანორ წინაღე აცდენენ. რეერტრირ ტსნუციიდან და მირი მოუმედებირ
ღინაარრიდან გამომდინარე იგი ტორმალსრი კონტროლირ
ორგანოა, თსმცა კასტელასრი პრაუტიკა ცცადქოტრ, რომ
რეერტრი მცოლოდ ტორმალსრი ზედამცედველობით არ ღემოიტარგლება და იგი, როგორც წერი, ღინაარრობრივადაც
ამოწმებრ ტრანზაუციარ. თსმცა რაუართველოღი, წილირ გარცვირებართან ან რცვაგვარად დატვირთვართან დაკავღირებით დადებსლი გარიგებირ პრაუტიკა ადარტსრებრ, რომ ერ
წილირ ნარქიდობა შირითადად კვლავ ნოტარისრირ, ანს მატერიალსრ-ღინაარრობრივი კონტროლირ უვეღ წარმოებრ.
4. ღემშენირ არაკეთილრინდირიერება და მირი რაზომი
არაკეთილრინდირიერებირ მარღტაბი კონკრეტსლი რაუმირ ღეტარებირა და მტკიცებსლებათა გამოკვლევირ ღედეგად სნდა იუნერ დადგენილი. თსმცა ისრიდისლ ლიტერატსრაღი გარკვესლი ორიენტირები არირ მოცემსლი.
წილირ კეთილრინდირიერება გამოირიცცება, როდერაც
ღემშენირათვირ ცნობილია ცარვეზიანი სტლებირ/სტლებამორილებირ ღერაცებ ან ერ სკანარკნელი მირთვირ ცნობილი
გაცდა სცეღი გასტრთცილებლობირ ღედეგად. ღემშენირ კეთილრინდირიერება/არაკეთილრინდირიერება მიმართსლი
სნდა იქორ წილირ სტლებირ რაკსთრებაზე, ცოლო ღემშენირ
არაკეთილრინდირიერებირ მტკიცებირ ტვირთი წილირ რეა139
ლსრ მერაკსთრერ ეკირრება. როდერაც ცარვეზირ ცოდნირ
ღერაცებ არირ რასბარი ღემშენირ მცრიდან მნიღვნელოვანია
არა რსბიეუტსრი, არამედ ცოდნირ დამდგენი ობიეუტსრი
კრიტერისმი. ერ ღერაშლოა განრცვავებსლი იქორ მეწარმი137

ღერაშლებელია ალტერნატისლად ერ უმედება ნოტარისრმა
განაცორციელორ. Dompke/Spiller, BRJ 2/2009, 125.
138
რავაჩრო რეგირტრი რწორედ რარამართლო მიერ იწარმოება, როგორც
ერ ადრე იქო გათვალირწინებსლი უართსლი რამართლით.
139
რცვადარცვა წქაროზე მითითებით: Brandes in Bork/Schäfer (Hrsg.),
(2012), GmbHG, $16 Rn. 58.

რამეწარმეო რაზოგადოებაღი წილირ კეთილრინდირიერად მოპოვება

რათვირ და ყვესლებრივი პირირთვირ, რომელიც არ არირ რაგნობრივი კომპეტენციირ მუონე პირი. „ცოდნა მოიცავრ ღეგნებარ გამრცვირებლირ ცარვეზიანი რაკსთრებასნარიანობირ
140
ღერაცებ.“ ცოდნა იმ ტაუტებირა, რომელთაგან პროტერიონალი პირირთვირ ცარვეზირ ღერაცებ ინტორმაცია გამომდინარეობრ, ღერაშლოა არაპროტერიონალირთვირ ნიღნავდერ არარაკმარირ ცოდნარ, თსმცა ღეიშლება ერ გაცდერ კიდეც სცეღი გასტრთცილებლობით გამოწვესლი არცოდნირ
141
წინაპირობა. ღერაბამირად, აუ რწორედ რომ ობიეუტსრ და
არა რსბიეუტსრ კრიტერისმზე დაქრდნობით სნდა მოცდერ
ამირ ღეტარება. ამართან, ირ, რაც, მაგალითად, მეწარმირთვირ, მირი ყვესლებრივი ქოველდფისრი რაუმიანობიდან
გამომდინარე ობიეუტსრად აფუმადია, ღეიშლება იმავე ობიეუტსრი კრიტერისმით წარმოსდგენელი იქორ არამეწარმი142
რთვირ. სცეღი გასტრთცილებლობით გამოწვესლი ტაუტირ
სცოდინრობა მცოლოდ მაღინ არირ რაცეზე, როდერაც ბრსნვირთვირ დამაცარიათებელი გსლირცმიერება სყვესლოდ
143
მაფალი ცარირცით იუნა სარქოტილი, როდერაც ქსრადფება არ იუნა მიუცესლი ირეთი ტაუტებირთვირ, რომელიც
მოცემსლი გარემოებებიდან გამომდინარე ნებირმიერი პი144
რირთვირ აღკარა სნდა ქოტილიქო. მაგალითად, გიორგი,
ლადორ თანცმობირ გარეღე არცვირებრ წილრ ირაკლიზე, მაღინ, როდერაც რამეწარმეო რეერტრღი აფნიღნსლი წილირ
მერაკსთრეებად და, ღერაბამირად, რაზოგადოებირ პარტნიორებად გიორგი და ლადო არიან მითითებსლნი. მოცემსლ
ღემთცვევაღი ირაკლი ვერ იუნება კეთილრინდირიერი, ვინაიდან რეერტრირ ყანაწერიდან პირდაპირ იკითცება, რომ წინამდებარე წილი თანარაკსთრებირ სტლებით ეკსთვნირ არევე რცვა პირრ, ანს რამეწარმეო რეერტრირ ყანაწერიდან პირდაპირ გამომდინარეობრ, რომ არევე ლადო ღეიშლება
იქორ წილზე მატერიალსრ-რამართლებრივი სტლებირ მუო145
ნე, რაც ღემოწმებარ მოითცოვრ. ღერაბამირად, ირაკლირა
და გიორგირ ღორირ დადებსლი წილირ ნარქიდობირ გარიგება ღერაშლოა გაბათილდერ, თსკი ლადორ (ღემდგომი) თანცმობა არ იუნა რაცეზე. გერმანსლ-, ღეიშლება ითუვარ,
ევროპსლი მოდელი განაპირობებრ იმარ, რომ რპეციალსრი
ორმაგი გსლირცმიერებირ წარმართვა წილირ ნარქიდობირ
140

Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, (2017), $16 Rn. 38.
Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, (2017), $16 Rn. 38.
142
ამ კითცვარ რვამრ არევე რსრ მირ განყინებაღი (#არ-28-25-2017,
3.5.2.), თსმცა, როგორც ერ უვემოთ, გერმანსლი და უართსლი
რამართლირ ლოგიკსრი კორელაციირ მაგალითზე იუნება დანაცსლი,
ორმაგი გსლირცმიერებირ განცორციელებირ ვალდებსლება, რამოუალაუო
ბრსნვირ რტაბილსრობირა და რამართლებრივი სრატრთცოებირ რაკითცღი
რეერტრირ ტსნუციირ არრებითი ყართვით, მირი წინა პლანზე წამოწევითა
და მნიღვნელობირ დადგენით, თანაბარმნიღვნელოვანი ღეიშლება იქორ
ტიზიკსრი და ისრიდისლი პირირ ღემთცვევაღი. ერ რამართლირა და
ეკონომიკირ პოლიტიკირ რაკითცია. ღერაბამირად, თს რა მიმართსლებარ
აირყევრ უართსლი რაცელმწიტო რაკითცირ თავირთავადი მიდგომირ,
გადაწქვეტირა და დამკვიდრებირთვირ, თავად ყვენი უვექნირ
ყამორაქალიბებელია.
143
BGH, ZIP 2000, 1446 = DB 2000, 516 = NJW-RR 2000, 576. მით.:
Brandes in Bork/Schäfer (Hrsg.), (2012), GmbHG, $16 Rn. 59.
144
Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, (2017), $16 Rn. 38.
145
Dompke/Spiller, BRJ 2/2009, 127-128. ღდრ. არევე: Bayer in
Lutter/Hommelhof, GmbH-Gesetz, (2012), $16 Rn. 62.
141

სტატია

დრორ რაჩირო არაა. რწორედ ერ წარმოადგენრ რამეწარმეო
რეერტრირა და მარღი აფნსრცსლი ისრიდისლი ტაუტებირ მიზანრ. როგორც ითუვა, მრგავრი რირტემა, რომელიც რაუართველოღიც მოუმედებრ, სზრსნველქოტრ ტრანზაუცისლი
დანაცარძირ რაგრშნობლად რედსცირებარ, ბრსნვირ რირწრა146
ტერა და რტაბილსრობარ, რამართლებრივ სრატრთცოებარ. მოკლედ, როგორც კომენტატორსლ ლიტერატსრაღია
ნათუვამი, „ღემშენი, რაიმე რპეციალსრი მიზეზირ გარეღე,
ვალდებსლი არ არირ ღემდგომი ღემოწმებირ პროცედსრა
განაცორციელორ“. და აუვეა მითითებსლი, რომ არც ე.წ.
147
Due Diligence არ ევალება. თსმცა, არევე, როგორც ერ
რცვა კომენტატორსლ ლიტერატსრაღია აფნიღნსლი, პრობლემსრია ერ რაკითცი, მაღინ, როდერაც ორმაგი გსლირცმიერებირ განსცორციელებლობით, მარზე სარირ თუმით გამოიკვეთებოდა ირ ცარვეზები, რომელიც წილირ ღეშენირ გარი148
გებირ ცარვეზიანობარ წარმოაყენდა,
სტრო რწორედ,
არანამდვილი მერაკსთრირ ეჩვრ გააყენდა. მაღინ მიგვიქვანდა თს არა ერ კონრტელაცია სცეღი გასტრთცილებლობირ
149
ღედეგად ტაუტირ სცოდინრობამდე , რაც გაცდებოდა ღემშენირ არაკეთილრინდირიერებირ წინაპირობა? ერ ღეეწინააფმდეგებოდა კანონმდებლირ მიზანრ, რომელიც რეერტრირ
ტსნუციირ ღემოტანით ბრსნვირ რტაბილსრობირ სზრსნველქოტაღი და კომპანიირ წილობრივი დასტლებირ დრორ წილირ ღემშენირ ნდობირ მაფალი ცარირცირ მოპოვებაღი გამო150
იცატება. იგივე მიზანი აუვრ უართველ კანონმდებელრაც.
151
გერმანელი მეცნიერები აკეთებენ დარკვნარ, რომ ორმაგი
გსლირცმიერებირ ტერტი მაღინ არირ განრაცორციელებელი,
როდერაც წილთან დაკავღირებსლ რაკსთრებირ თს რცვა
152
სტლებართან გარკვესლი „რაეჩვო მომენტები“ არრებობრ,
რომელიც დამატებით, ე.წ. ღემდგომ გამოკვლევარ რაჩიროებრ. თსმცა ერ რაეჩვო მომენტები კონკრეტიზებსლ სნდა
იქორ და სკავღირდებოდერ წილირ ტლობირ სტლებამორილებირ არუონარ, რადაც ტარტრიწი ამართან დაკავღირებსლ
ორ შირითად მომენტრ გამოქოტრ: გამრცვირებლირ სტლებირ
ნაკლოვანებართან დაკავღირებსლი დავირ ღერაცებ ცოდნა
ან პარტნიორთა რიირ (ყვენი გაგებით რეერტრირ ამონაწერირ/წერდებირ ყანაწერირ) არრებითი ცარვეზირ თაობაზე
153
ინტორმაცია. შირითადად, რირი ღემოწმებირ მოვალეობაც ეუვაიერრ აუვრ არირ ირ, არრებობრ თს არა რაერთოდ წილი, ანს წარმომდგარია თს არა იგი. გერმანელები, როგო146

Bayer in Lutter/Hommelhof, GmbH-Gesetz, (2012), $16 Rn. 49.
Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, (2017), $16 Rn. 38.
148
Bayer in Lutter/Hommelhof, GmbH-Gesetz, (2012), $16 Rn. 67.
149
Bayer in Lutter/Hommelhof, GmbH-Gesetz, (2012), $16 Rn. 67.
150
Brandes in Bork/Schäfer (Hrsg.), (2012), GmbHG, $16 Rn. 60.
147

151

იც. არევე ავრტრიირ სზენაერი რარამართლორ ადრე არრებსლი
პრაუტიკა, რომელიც დფერაც აუტსალსრია: OGH, 4Ob588/71. ავრტრიაღი
წილირ (მათ რორირ, კეთილრინდირიერად) ღეშენირ თაობაზე
ღედარებითრამართლებრივ პერრპეუტივაღი იც. რსზან კალრირ
არაყვესლებრივი რტატია: Kalls, Susanne, The Tranfer of Shares of
Private Companies, ECFR 2004, 340-367.
152
რცვადარცვა წქრაოზე მითითებით: Bayer in Lutter/Hommelhof,
GmbH-Gesetz, (2012), $16 Rn. 67.
153
Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, (2017), $16 Rn. 38.

35

ირაკლი ბსრდსლი

რც de lege ferenda, მიზანღეწონილად მიიყნევენ არა პარტნიორთა რიირ (მარღი არრებსლი ინტორმაციირ), არამედ
პირდაპირ და სღსალოდ წილირა და მირი სტლებამორილი
პირირ რეგირტრაციარ რამეწარმეო რეერტრღი იმირთვირ,
რომ რავაჩრო რეგირტრირ გადამოწმებირ რატსშველზე კიდევ სტრო მეტი ცარირცი ღეუმნან რამართლებრივი სრა154
155
ტრთცოებირათვირ, ანს რირტემა, რომელიც დფერ რაუართველოღი მოუმედებრ.
5. კეთილრინდირიერად ღეშენირ რაგანი
წილირ კეთილრინდირიერად ღეშენა მიემართება მცოლოდ გარიგებითრამართლებრივ ღეშენარ. ერ ნიღნავრ, რომ
კეთილრინდირიერი ღემშენი დაცსლია ამ რტანდარტით მცოლო მაღინ, როდერაც იგი ნარქიდობირ/გარცვირებირ, ანს გარიგებირ რატსშველზე ცდება წილირ ღემშენი და არა კანონირმიერი ღეშენირ (წილირ მიფებირ) ნიადაგზე, როგორიცაა
მემკვიდრეობა; კეთილრინდირიერი ღეშენირ ინრტიტსტი

ღედარებითი რამართლირ ჟსრნალი 2/2019

გამოირიცცება არევე ირეთი რამართალმემკვიდრეობირარ,
როგორიცაა მაგალითად, რაწარმოთა გარდარაცვა, ანს რაზოგადოებირ რეორგანიზაცია, არევე, წილირ მიფება წარმა156
ტებით განცორციელებსლი კადსცირებირ ღედეგად რაზოგადოებირ ან მირი პარტნიორირ მიერ; აგრეთვე იშსლებითი
აფრრსლებირარ ასუციონირ წერით (რაძარო აუტირ, ადმინირტრაცისლ-რამართლებრივი აუტირ მეღვეობით). ქველა ამ
ღემთცვევარ რატსშვლად სდევრ ღეშენირ თავირებსრი რაცე,
რომელიც ორიგინარსლი ღეშენირ რაცელწოდებითაა ცნო157
ბილი. მოკლედ, რაცეზე სნდა იქორ ბრსნვით განპირობე158
ბსლი გარიგებირ ღემთცვევა, რაც ნიღნავრ იმარ, რომ „ღემშენირ მცარერ მინიმსმ ერთი ირეთი პირი სნდა იდგერ, რომელიც იმავდროსლად არ არირ გამრცვირებლირ მცარერ
159
მდგომი პირი“.

156

154
155

Dompke/Spiller, BRJ 2/2009, 130.
გარკვესლი განრცვავებებირ გათვალირწინებით.
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ღერატანირ განცორციელებირ ვალდებსლებირ დარფვევირ ან მირი
არაძეროვანი ღერრსლებირ გამო წილირ ყამორთმევა და პარტნიორირ
რაზოგადოებიდან გარიცცვა. ამაღი მოიაზრება არევე დამატებითი
ღენატანირ განცორციელებირ ვალდებსლებირ დარფვევაც (გააყნია
როგორ არირ ერ რაკითცი მოწერრიგებსლი თავად რაზოგადოებირ
წერდებით).
157
Baumbach/Hueck/Fastrich, GmbHG, (2017), $16 Rn. 30.
158
ე.წ. Verkehrsgeschäft.
159
Brandes in Bork/Schäfer (Hrsg.), (2012), GmbHG, $16 Rn. 38.

ბიტკოინის, როგორც ციფრული ვალუტის სამართლებრივი
რეგულირების კონცეპტუალური ასპექტები
პროტ. დოუ. ზვიად გაბირონია
ღოთა რსრთაველირ რაუართველორ ეროვნსლი რამეცნიერო ტონდირ გენერალსრი დირეუტორი

I. რაკითცირ დარმა
ოცდამეერთე რასკსნე აცალი გამოწვევებირ წინაღე აქენებრ კაცობრიობარ. სკვე სდავოდ ითვლება ირ ტაუტი, რომ
ტეუნოლოგიებირ არნაცსლი რირწრატით განვითარებამ
მროტლიო მეოთცე ინდსრტრისლი რევოლსციირ ზფვარზე
დააქენა. პირველმა ინდსრტრისლმა რევოლსციამ მრეწველობირ მეუანიზაციირთვირ წქალი და ორთული გამოიქენა.
მეორემ — ელეუტროენერგიირ რაღსალებით, მარობრივი
წარმოება ღეუმნა. მერამე რევოლსციირარ, ელეუტრონსლი
და რაინტორმაციო ტეუნოლოგიებირ დაცმარებით, პროცერი
ავტომატიზებსლი გაცდა. აცლა კი მეოთცე ღენდება, მერამირ
ტსნდამენტზე, ციტრსლი რევოლსცია, რომელიც წინა რასკსნირ ღსიდან იფებრ რათავერ. მირ ტარგლებღი ერთმანეთრ
რამდენიმე ტეუნოლოგია ერწქმირ და ტიზიკსრ, ციტრსლ და
ბიოლოგისრ რტეროებრ ღორირ რაზფვრებრ აურობრ.1
როგორც ეურპერტები მისთითებენ, მომავალი ტრანრტორმაცია, არა მერამე რევოლსციირ გაცანგრშლივება ან
გაზრდა, არამედ, თავირი რირწრატით, გაუანებითა და რირტემსრი ეტეუტით, მეოთცე და ქველაზე გამორყესლი გადატრიალებაა. ტეუნოლოგისრი გარფვევებირ ირ ტემპი, რომელიც დფერ კაცობრიობარ აუვრ, სპრეცედენტოა. წინა ინდსრტრისლ რევოლსციებთან ღედარებით, მეოთცე, წრტივირ
ნაცვლად ეურპონენციალსრი რიყუარით ვითარდება. გარდა
ამირა, იგი ქველა უვექანაღი ცვლირ აბროლსტსრად ქველა
ინდსრტრიარ. ამ ცვლილებებირ მოცსლობა და რიფრმე, თავირ მცრივ, გარდაუმნირ წარმოებირ, მენეძმენტირა და მმართველობირ რირტემებრ.2
მეოთცე ტეუნოლოგისრი რევოლსცია სღსალოდ სკავღირდება ციტრსლი ტეუნოლოგიებირ განვითარებარ. ციტრს1

Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution. What It Means and
How to Respond. https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-1212/fourth-industrial-revolution. 2015. (ბოლო ნაცვირ თარიფი
07.07.2019)
2
Klaus Schwab, Nicolas Davis, Shaping the Future of the Fourth
Industrial Revolution, World Economic Forum, New York, Geneva,
2018, p. 7-8.

ლი ტეუნოლოგიებირ განვითარებართან და 90–იანი წლებიდან ინტერნეტირ მომცმარებლებირ რაოდენობირ მკვეთრ
ზრდართან ერთად ყნდება ციტრსლი ვალსტები, რომელთა
მეღვეობითაც ვირტსალსრ რაზოგადოებაღი რაუონლირა და
მომრაცსრებირ გაცვლაა ღერაშლებელი.3 სკვე 2000 წლიდან
ევროკავღირი იწქებრ „ელეუტრონსლი ტსლირ ინრტიტსტებირ ბიზნერირ― ზედამცედველობარ, თსმცა, აცალი ტიპირ ვირტსალსრი ვალსტირ ე.წ კრიპტოგრატისლი ვალსტირ (როგორიცაა, bitcoin) გაყენამ 2009 წელრ და მირი პოპსლარობირ ზრდამ აცალი გამოწვევებირ წინაღე დააქენა ცენტრალსრი ბანკები. ინტენრისრი კვლევირ რაგანი გაცდა კრიპტოგრატისლი ვალსტებირ დეცენტრალიზებსლი რტრსუტსრა
და გადაცდებირ განცორციელებირა და ღენაცვირ თავირებს4
რებები.
II. ვალსტირა და ტსლირ რამართლებრივი დეტინიცია
იმირათვირ რომ სკეთ გავერკვეთ თანამედროვე კრიპტოგრატისლ ვალსტებღი, ასცილებელია განვრაზფვროთ,
თს რა არირ თავად ვალსტა და რა ტსნუციებირ მატარებელია იგი. სზოგადერი განმარტებირ მიცედვით ვალსტა (გერმ. die Währung) არირ რაცელმწიტორ კონრტიტსცისრი წერრიგით განმტკიცებსლი ტსლადი ერთესლი.
თანამედროვე რაბანკო რამართალი მთლიანად სკავღირდება, ტსლირ, როგორც ინრტიტსტირ ემირიარა და მირ ბრსნვართან დაკავღირებსლ არპეუტებრ. ტსნუციონალსრი გაგებით, ნებირმიერი რაბანკო-რამართლებრივი სრთიერთობირ
ამორავალი რაკითცი პირდაპირ კავღირღია ტსლთან და მირ
გარეღე ვერ იარრებებრ.5 ამიტომ, ნებირმიერი განმარტება,
3

ECB, (2012): ―Virtual Currency schemes. October 2012‖. European
central Bank, Frankfurt am Main, p. 10-11.
4
ნატალია ჩქოიშე. გიორგი ტომარაშე. ვირტსალსრი/კრიპტოგრატისლი
ვალსტა და მირი თავირებსრებები. ვირტსალსრი ვალსტებირ
რეგსლირება (BITCOIN-ირ მაგალითზე), ჟსრნ. ეკონომიკა და რაბანკო
რაუმე,
ტომი
2,
N3,
2014,
გვ.
46.
იც.
https://www.nbg.gov.ge/uploads/journal/2014/2014_3/4.pdf (ბოლო
ნაცვირ თარიფი 01.09.2019)
5
ზვიად გაბირონია. რაბანკო რამართალი, მე-2 გამოც. თბ, 2017 წ., გვ. 24.
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რომელიც არ სკავღირდება ტსლირ ინრტიტსტირ რამართლებრივ პრობლემატიკარ ზსრტად ვერ არაცავრ რაბანკო რამართლირ არრრ. თსმცა აუვე სნდა აფინიღნორ, რომ აფნიღნსლი განმარტებირ მომცრეები ტსლრ „ტართო― გაგებით იქენებენ და მარღი აერთიანებენ არა მცოლოდ ტსლად ნიღნებრ
(ბანკნოტებრ), არამედ ელეუტრონსლ ტსლრა და ტარიან უაფალდებრაც.6
თავად ტერმინი „ბანკი― ირტორისლად მომდინარეობრ
იტალისრი რიტქვიდან „Banca―, რაც გვიანი ღსა რასკსნეებირ
იტალიაღი გსლირცმობდა უსყაღი მევაცღეთა მიერ გამოტანილ დიდ მაგიდებრ, რადაც განთავრებსლი იქო რცვადარცვა
რაცელმწიტორ ტსლადი მონეტები და მიმდინარეობდა მათი
აუტისრი გადაცვლა. მრგავრი ინრტიტსტი არრებობდა შველ
რაბერშნეთღიც, როცა ბერშენი მევაცღეები აწარმოებდნენ
ტსლირ გადაცვლარ რპეციალსრ დიდ მაგიდებთან, რომლებრაც „ტრაპეცა―-რ სწოდებდნენ. მოგვიანებით ტერმინი „ბანკი― გამოქენებსლ იუნა იმ ტინანრსრი დაწერებსლებებირ
მიმართ, რომლებიც აწარმოებდნენ არა მარტო ტსლირ გადაცვლარ, არამედ მორაცლეობიდან რაპროცენტო რარგებლირ დარიცცვით ტსლირ მიფებარა და სტრო დიდი რაპროცენტო რარგებლით მერამე პირებზე რერცებირ გაცემარ.
რაუართველორ კონრტიტსციირ 95-ე მსცლირ მე-4 პსნუტირ მიცედვით, რაუართველორ ეროვნსლი ბანკირ სტლება-მოვალეობა, რაუმიანობირ წერი და დამოსკიდებლობირ
გარანტია განირაზფვრება ორგანსლი კანონით.
2017 წელრ რაუართველორ კონრტიტსცისრი კანონით
―რაუართველორ კონრტიტსციაღი ცვლილებებირ ღეტანირ ღერაცებ‖ მოცდა რაუართველორ კონრტიტსციირ მარღტაბსრი
გადარინძვა და რაუართველორ ეროვნსლი ბანკირ რტატსრი
აცალი რედაუციით ყამოქალიბდა 68-ე მსცლღი. კერშოდ,
68-ე მსცლით მოცდა რაუართველორ ეროვნსლი ბანკირ ღერაცებ მანამდე არრებსლ რედაუციაღი სტრო მეტად ტეუნიკსრი ცარიათირ ცვლილებებირ ღეტანა. აფნიღნსლი მსცლირ მე4 პსნუტით დაზსრტდა, რომ ―ტსლირ რაცელწოდება და
ერთესლი განირაზფვრება ორგანსლი კანონით‖.
მისცედავად ამირა, სნდა აფინიღნორ, რომ ძერ კიდევ
1995 წლირ 2 ოუტომბრიდან რაუართველორ ტერიტორიაზე
გადაცდირ ერთადერთი კანონიერი რაღსალება, გარდა თავირსტალი ინდსრტრისლი ზონებირ ღერაცებ რაუართველორ
კანონით გათვალირწინებსლი ღემთცვევებირა, უართსლი
ლარია.7 ლარი არირ გადაცდირ ერთადერთი კანონიერი რაღსალება რაუართველორ ტერიტორიაზე, გარდა თავირსტალი ინდსრტრისლი ზონებირა, თავირსტალი ვაჩრობირ პსნუტებირა ან/და ეროვნსლი ბანკირ მიერ განრაზფვრსლი ღე6
7

Hans-Peter Schwintowski, Bankrecht, München, 2004, S. 2.

რიტქვა „ლარი―, რომელიც ღეირყა უართსლი ეროვნსლი ვალსტირ
შირითადი ერთესლირ რაცელწოდებად, შველი უართსლი რიტქვაა და
ნიღნავრ ზოგადად განშრ, უონებარ. რაცელწოდება „ლარი― უართსლი
ტსლირ ერთესლირ დარაცელებად 1991 წელრ წამოაქენა აკადემიკორმა ვ.
ყანტლაშემ მინირტრთა კაბინეტირათვირ ღედგენილ პროეუტღი.
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მთცვევებირა. ეროვნსლი ბანკირ მიერ მიმოუცევაღი გაღვებსლი ან რეალიზებსლი ლარირ ბანკნოტები და მონეტები
არირ ეროვნსლი ბანკირ სპირობო ვალდებსლება ნომინალსრი ფირებსლებით, გარდა იმ ბანკნოტებირა და მონეტებირა, რომლებიც ამოფებსლია მიმოუცევიდან ან/და განეკსთვნება ნსმიზმატიკსრ ტარესლობარ.8
რაუართველორ ტერიტორიაზე ტსლირ ნიღნებირ გამოღვებირ სტლებამორილება რაუართველორ ეროვნსლ ბანკრ
გააყნია. არევე, ეროვნსლ ბანკრ აუვრ ეურკლსზისრი სტლება, დაამზადორ მიმოუცევირ ან რცვა მიზნით, რამაცროვრო
ტსლირ ნიღნები. ეროვნსლი ბანკირ რაბჩო განრაზფვრავრ და
ამტკიცებრ ლარირ ბანკნოტებირა და მონეტებირ დიზაინრ, ღემადგენლობარ და რცვა მაცარიათებლებრ, რირ ღემდეგაც
იწქება ტსლირ ნიღნებირ ბეჩდვირა და მოჩრირ პროცერღი ყაღვება. უართსლი ტსლირ ნიღნები წამქვან ევროპსლ ორგანიზაციებღი მზადდება. რაუართველორ ტერიტორიაზე მზა
ტსლირ ნიღნებირ ტრანრპორტირებარ და ღემდგომ ეროვნსლი ბანკირ რაცავებღი მათ ღენაცვარ ეროვნსლი ბანკი სზრსნველქოტრ. მორაცლეობარ ტსლირ ნიღნები კომერცისლი ბანკებირ მეღვეობით მიეწოდება. ვალსტა ამა თს იმ უვექნირ
ტსლადი ერთესლია, რომელიც რატსშვლად სდევრ უვექნირ
ტსლად რირტემარ. რაუართველოღი არეთ ვალსტარ წარმოადგენრ ლარი. სცცოსრი ვალსტა რაზფვარგარეთირ უვექნებირ ტსლადი ნიღნებია, როგორიცაა, „დოლარი―, „იენი―,
„ევრო―, „ისანი― და ა. ღ. მარ რაუართველოღი მიმოუცევირ
რაქოველთაო რაღსალებირ ტსნუცია არ აუვრ და არც რაგადამცდელო რაღსალებარ წარმოადგენრ. თსმცა, რამოუალაუო
კოდეური მცარეებრ აშლევრ ღერაშლებლობარ ტსლადი ვალდებსლება დაადგინონ სცცოსრ ვალსტაღი.9 სცცოსრ ვალსტაღი ტსლადი ვალდებსლებირ დადგენა დასღვებელია
მცოლოდ იმ ღემთცვევაღი, როდერაც აფნიღნსლი აკრშალსლია კანონით. რაუართველორ ეროვნსლი ბანკირ პრეზიდენტირ 2011 წლირ 7 აპრილირ N24/04 ბრშანებით დამტკიცებსლი „რაბანკო დაწერებსლებებღი ანგარიღებირ გაცრნირ და
სცცოსრ ვალსტაღი ოპერაციებირ წარმოებირ ღერაცებ
ინრტრსუციირ― მე-11 მსცლირ პირველი პსნუტირ მიცედვით,
რაუართველორ ტერიტორიაზე სცცოსრი ვალსტით დარაღვებია მცოლოდ ღემდეგი რაბანკო ოპერაციებირ განცორციელება: ა) ტიზიკსრ პირებრ ღორირ პირადი მიზნებით განცორციელებსლი გადარიცცვა, რაც არ არირ დაკავღირებსლი
ტსლადი ვალდებსლებირ ღერრსლებართან; ბ) პირირ რაკსთარ ანგარიღებრ ღორირ განცორციელებსლი გადარიცცვები;
გ) იმპორტთან დაკავღირებსლი ოპერაცია, იმ ღემთცვევაღი,
როდერაც მიმფები არარეზიდენტი პირია; დ) რაზფვარგარეთიდან სცცოსრი ვალსტირ ყარიცცვირ ოპერაცია; ე) ნომინალსრი მტლობელობირ ანგარიღზე თანცირ ყარიცცვა ან ანგარიღიდან გადარიცცვა, რაც დაკავღირებსლია რაუართველორ
8

„რაუართველორ ეროვნსლი ბანკირ ღერაცებ― ორგანსლი კანონი,
24.092009,
რრმ,
29,
12/10/2009.
იც.
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/101044?publication=37.
9
ბერარიონ ზოიშე, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი III, მსც.
383, გვ. 330.

ბიტკოინირ, როგორც ციტრსლი ვალსტირ რამართლებრივი რეგსლირებირ კონცეპტსალსრი არპეუტები

ტარგლებრ გარეთ ტარიანი უაფალდებირ ქიდვა-გაქიდვირ
ოპერაციებთან; ვ) გრანტირ მიფებართან დაკავღირებსლი
ოპერაციები „გრანტირ ღერაცებ― რაუართველორ კანონით
გათვალირწინებსლ ღემთცვევებღი; ზ) თანცირ გადამცდელი
წარმოადგენრ თავირსტალ ინდსრტრისლ ზონაღი რეგირტრირებსლ რაწარმორ; თ) კონვერტაცია რცვა სცცოსრ ვალსტაღი ან რაუართველორ ეროვნსლ ვალსტაღი; ი) რაუართველორ ტარგლებრ გარეთ მივლინებართან დაკავღირებსლი თანცებირ გადარიცცვა; კ) სცცოსრი ვალსტით რერცირ
გაცემა და/ან დეპოზიტირ მიფება; ლ) რაკსთარ ანგარიღზე
სცცოსრი ვალსტირ ღეტანა ან ანგარიღიდან სცცოსრი ვალსტირ გატანა.
III. ციტრსლი და ვირტსალსრი ვალსტებირ კლარიტიკაცია
ციტრსლი ვალსტები ტსლირ განვითარებირ ცანგრშლივი
ირტორიირ თანამდროვე ეტაპია. ტსლირ/ვალსტირ კლარიტიკაციირთვირ ორი ტაუტორია მნიღვნელოვანი: ისრიდისლი
რტატსრი და ტსლირ ტორმატი.10 ტორმატირ მიცედვით ტსლი
ღეიშლება დაიქორ ტიზიკსრი და ციტრსლი ტორმირ ტსლად.
ტიზიკსრი ტორმირ მუონე ვალსტები ტრადიცისლად ორ ტიპად იქოტა: რეგსლირებადი ვალსტები, როგორებიცაა ცენტრალსრი ბანკირ მიერ ემიტირებსლი ბანკნოტები და მონეტები, და არარეგსლირებადი ე.წ ლოკალსრი/კერშო ტსლი.
ღეიშლება გამოიქორ რეგსლირებადი ციტრსლი ვალსტები, რომელთა ღორირ ქველაზე გავრცელებსლია კომერცისლი ბანკირ ტსლი. ამავე კატეგორიარ მიეკსთვნება
ელეუტრონსლი ტსლიც,11 რომელიც ა) წარმოადგენრ მო12
თცოვნარ მირი გამომღვებირ მიმართ; ბ) ღენაცსლია ელეუტრონსლად; გ) გამოღვებსლი მონეტარსლი რიდიდე ეუვივალენტსრია მიფებსლი ტსლადი რაღსალებებირ ოდენობირა;13 დ) აფიარებსლია გადაცდირ რაღსალებად გამომღვებირ
გარდა რცვა პირებირ მიერ. ამგვარად, ევროპირ ცენტრალსრი ბანკირ კლარიტიკაციირ ღერაბამირად, „ვირტსალსრი ვალსტა არირ არარეგსლირებადი ციტრსლი ტსლირ ტიპი,
რომლირ გამოღვება და ყვესლებრივ კონტროლიც ცორციელდება მათი ღემუმნელებირ მიერ და გამოიქენება რპეციტიკსრი ვირტსალსრი რაზოგადოებირ წევრებირ მიერ―.14 ვირტსალსრი ვალსტები ტორმითა და გამოქენებირ რტეროთი
შალიან წგავრ ელეუტრონსლ ტსლრ; ამდენად, მნიღვნელო-

სტატია

ვანია მათი ცალრაცა გამიძვნა. ამ მცრივ გადამწქვეტი მნიღვნელობა აუვრ იმ გარემოებარ, რომ ელეუტრონსლი ტსლი
არირ მოთცოვნა მირი გამომღვებირ მიმართ და მირი გამოღვება ცდება მიფებსლი ტსლადი რაღსალებებირ რანაცვლოდ.15
IV. ბიტკოინირ, როგორც კრიპტოგრატისლი ვალსტირ
არრი
კრიპტოგრატისლი ვალსტებიდან მიმდინარე ეტაპზე
ქველაზე წარმატებსლი და გავრცელებსლია ბიტკოინი. მირი
კრიპტოგრატისლი პროტოკოლირ აფწერა პირველად გამოუვექნდა რატოღი ნაკამოტორ (Satoshi Nakamoto)16 მიერ
2008 წელრ,17 ცოლო 2009 წლიდან გამოყნდა ბიტკოინირ
გამოქენებირათვირ რაჩირო ფია პროგრამსლი სზრსნველქოტა, რომელმაც რატსშველი დასდო ბიტკოინირ ურელირ
ღეუმნარ. ტეუნიკსრად ბიტკოინი ეტსშნება ე.წ. ერთრანგიან,
პირინგსლ (Peer-to-Peer, P2P) ურელრ და ღერაბამირად მარ
არ გააყნია ცენტრალსრი ადმინირტრატორი. ღეტქობინებებირ გადაცემა ცდება მონაწილიდან მონაწილეზე, თან ღეტქობინებირ მიმფები თვითონ ცდება ამავე ღეტქობინებირ
გადამცემი ურელირ რცვა მონაწილირათვირ. გარდა ამირა, გადაცდები ურელირ მონაწილეებრ ღორირ დენომინირებსლია
არა რომელიმე რეალსრ ვალსტაღი, არამედ თვით ბიტკოინებღი, ამართან ბიტკოინირ ფირებსლება არ არირ მიბმსლი
რომელიმე რეალსრ აუტივთან ან ოტიციალსრ ვალსტართან, არამედ მირი ფირებსლება რცვა ვალსტებთან მიმართ
განირაზფვრება ფია ბაზარზე მოთცოვნირა და მიწოდებირ რატსშველზე. ზემოთუმსლიდან გამომდინარე, ბიტკოინი წარმოადგენრ დეცენტრალიზებსლ ვირტსალსრ ვალსტარ
ოტლაინ რირტემით (Brito, Castillo 2013, გვ 3-4). ბიტკოინირ ურელირ დეცენტრალიზაცია აუტსალსრრ ცდირ ციტრსლი
ვალსტირ ტსნუციონირებირათვირ ასცილებელი ზემოყამოთვლილი მოთცოვნებირ ღერრსლებარ, რომელთა ღორირ პირველი რიგირ მნიღვნელობა აუვრ ორმაგი გადაცდირ თავიდან აცილებირ მოთცოვნარ.
ბიტკოინირ ბსფალტერიირ წარმოებირარ ბლოკებირ ძაჩვირ აცალი დადარტსრებსლი ბლოკირ პოვნირათვირ ღერაბამირი მონაწილე „არატრირგან― იფებრ ბიტკოინებირ ტიურირებსლ რაოდენობარ. ამართან, ზემოთ აფნიღნსლი გადარაწქვეტი მათემატიკსრი ამოცანირ რირთსლე პროგრამირ მი15

იუვე, გვ. 16
როგორც ეურპერტები აფნიღნავენ, „რავარასდოდ ერ რაცელი
გამოგონილია, რადგანაც მისცედავად ბევრი მცდელობირა ვერ იუნა
დადგენილი პროგრამირტირ იდენტობა. მიმდინარეე ტაპზე ითვლება, რომ
ერ ღეიშლება პროგრამირტა ძგსტიც იქორ, რომლირ რაცელიც იაპონსრი
კონცერნებირ აბრევიატსრით იღიტრება. Samsung TOSHIba NAKAmichi
MOTOrola (Benjamin Wallace (2011)―. იც. ნატალია ჩქოიშე. გიორგი
ტომარაშე. ვირტსალსრი/კრიპტოგრატისლი ვალსტა და მირი
თავირებსრებები. ვირტსალსრი ვალსტებირ რეგსლირება (BITCOIN-ირ
მაგალითზე), ჟსრნ. ეკონომიკა და რაბანკო რაუმე, ტომი 2, N3, 2014, გვ.
44. იც. https://www.nbg.gov.ge/uploads/journal/2014/2014_3/4.pdf
(ბოლო ნაცვირ თარიფი 01.09.2019)
17
Satoshi Nakamoto , Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,
2008. იც. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
16

10

ECB, (2012): „Virtual Currency schemes. October 2012―. European
central Bank, Frankfurt am Main, p. 11.
11
ელეუტრონსლი ტსლირ მოქვანილი განრაზფვრება ექრდნობა
ელეუტრონსლი ტსლირ დირეუტივარ (Directive 2009/110/EC (2009)
პარაგრატი 2 აბზ. 2) და რაუართველორ კანონრ „რაგადაცდო რირტემირა
და რაგადაცდო მომრაცსრებირ ღერაცებ― (მსცლი 2, „წ― უვეპსნუტი)
12
რაუართველორ კანონი „რაგადაცდო რირტემირა და რაგადაცდო
მომრაცსრებირ ღერაცებ― (მსცლი 18, პსნუტი 10)
13
ელეუტრონსლი ტსლირ დირეუტივირ (Directive 2009/110/EC (2009)
პარაგრატი 2 აბზ. 2) განრაზფვრებით „არანაკლებია―.
14
ECB, (2012): ―Virtual Currency schemes. October 2012‖. European
central Bank, Frankfurt am Main, p. 14.
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ერ ავტომატსრად რეგსლირდება იმგვარად, რომ რაღსალოდ ქოველ 10 წსთღი ნაპოვნი იუნერ აცალი ბლოკი. ამ წერირ მეღვეობით ერთდროსლად ორი პრობლემირ გადაწქვეტა ცდება. ერთი მცრივ, მომცმარებლებრ სყნდებათ მოტივაცია თავიანთი გამოთვლითი რიმშლავრეებირ მეტი ნაწილი
გამოიქენონ ბიტკოინირ ურელირათვირ, რადგანაც რაც მეტია
გამოთვლითი რიმშლავრე, მით მეტია ალბათობა რომ ნაპოვნი იუნება აცალი დადარტსრებსლი ბლოკი და მიფებსლი
იუნება ძილდო (აცალი ბიტკოინები). ცოლო მეორერ მცრივ,
ძაჩვირ აცალი დადარტსრებსლი ბლოკირ პოვნირათვირ მირაფები ბიტკოინებირ ტიურირებსლი რაოდენობა ქოველ 4 წელიწადღი ნაცევრდება, ღედეგად ეგზოგენსრად არირ განრაზფვრსლი მოცემსლ მომენტღი გამოღვებსლი/მოპოვებსლი
ბიტკოინებირ რაოდენობა და იგი 2040 წლირათვირ მიაფწევრ მაურიმალსრ რაოდენობარ – დააცლოებით 21 მილიონ
ბიტკოინრ. ნავარასდებია, რომ ამ მომენტიდან აცალი ბლოკირ პოვნირათვირ ძილდო იუნება არა აცალი ბიტკოინებირ
გამოღვება, არამედ ნაპოვნ ბლოკღი გაერთიანებსლი ტრანზაუციებირ თანციდან მიფებსლი რაკომირიო.18
V. ბიტკოინირ რაკანონმდებლო რეგსლირებირ ცალკესლი არპეუტები
დფემდე რაკანონმდებლო დონეზე არც ერთი უვექნირ ისრირდიუციარ ბიტკოინი ტსლირ ტოლტარ რაგადაცდო რაღსალებად არ სფიარებია. ბიტკოინირ რამართლებრივი რეგსლირება რაცელმწიტოებრ ღორირ განრცვავდება და ტრაგმენტსლ ცარიათრ ატარებრ. რამდენიმე უვექანამ აფიარა ბიტკოინირ გამოქენებირ კანონიერება (რაგადარაცადო დაბეგვრირ და ტსლირ გათეთრებირ წინააფმდეგ კანონმდებლობირ მიზნებირთვირ და ა.ღ.). სმრავლერმა უვექნებმა ან გამოაუვექნერ გამატრთცილებელი განცცადებები მათი გამოქენებირ ღერაცებ (მეურიკირ, კენიირ, რატრანგეთირ, ინდოეთირ,
ირლანდიირ, ტილიპინებირ, ტინეთირ, ყინეთირ, მალაიზიირ,
რამცრეთ ატრიკირ, ვიეტნამირ, ინდონეზიირ, კოლსმბიირ,
კვიპრორირ, ნიგერიირ, დანიირ ცენტრალსრი ბანკები, ევროპირ რაბანკო მმართველობა, აღღ ტარიანი უაფალდებირ კომირია, მერილენდირ ღტატი), ან ნაადრევად ყათვალერ რაიმე
რაცირ რამართლებრივი ყარყოებირ დაწერება.
ბიტკოინირ რეგსლირებირათვირ რაცელმწიტო ირყევრ
რამდენიმე მიდგომარ:
ა) არაპირდაპირი რეგსლირება, რაც გსლირცმობრ სკვე
არრებსლ, მოუმედ ნორმატისლ აუტებღი ცვლილებებირა და
დამატებებირ ღეტანარ;
ბ) პირდაპირი რეგსლირება, ბიტკოინირ და რცვა კრიპტოვალსტირ რეგსლირებირ ღერაცებ რპეციალსრი კანონმდებლობირ მიფებირ გზით;
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ECB, (2012): „Virtual Currency schemes. October 2012―. European
central Bank, Frankfurt am Main, p. 23-24.
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გ) ბიტკოინირ ქოველგვარ რეგსლაციაზე სარირ თუმით,
რაც გსლირცმობრ მირ რაუმიანობაზე და ეკონომიკსრ გავლენებზე დაკვირვებარა და რეგსლაციირ რაჩიროებაზე მრძელობარ.
ღედარებირათვირ მოვიქვან რამდენიმე მაფალტეუნოლოგისრი უვექნირ კანონმდებლობირ მიდგომებრ ბიტკოინირ
და რცვა კრიპტოგრატისლი ვალსტებირ რეგსლირებართან
დაკავღირებით, რაც ნათელ წარმოდგენარ მოგვცემრ დფევანდელ რეალობაზე.
1. იაპონია
იაპონიამ 2017 წელრ ბიტკოინი და რცვა ვირტსალსრი
ვალსტები ყათვალა ანგარიღრწორებირ ტორმად რაგადარაცადო მიზნებირთვირ. იაპონსრი კანონმდებლობით, ბიტკოინთან და რცვა კრიპტოვალსტებთან დაკავღირებსლი ტინანრსრი მომრაცსრება ეუვემდებარება რაცელმწიტო ლიცენზირებარ. ვირტსალსრ ვალსტად მიიყნევა ტარესლობა, რომელიც მერაკსთრირ მიერ ღეიშლება გამოქენებსლ იუნერ როგორც რაგადამცდელო რაღსალება, არევე ღეიშლება იქორ ქიდვა-გაქიდვირ ობიეუტიც. ირ გადაეცემა მონაცემთა გაცვლირ
ელეუტრონსლი რირტემებირ მეღვეობით. ვირტსალსრი ვალსტირ რავაჩრო-რაბირჟო მომრაცსრებად მიიყნევა მათი ქიდვა-გაქიდვა, ღსამავლობა, აგენტობა, დავალება, მართვა.
ერ ოპერაციები იაპონსრი კანონმდებლობირ მიცედვით მიიყნევა „სკანონო ღემორავლებირ ლეგალიზაციირ აფკვეთირ―
კანონმდებლობირ რეგსლირებაღი ღემავალ რაუმიანობად
და მოითცოვრ რეგირტრაციარ იაპონიირ ტინანრსრი მომრაცსრებირ რააგენტოღი.
2. ამერიკირ ღეერთებსლი ღტატები
აღღ წარმოადგენრ ბიტკოინებირ ერთ-ერთ ქველაზე დიდ
ბაზარრ. 2013 წლირ ოუტომბრირ მდგომარეობით, ერ იქო პირველი უვექანა, რომლირ რარამართლომაც გარკვესლი განმარტებები გააკეთა ვირტსალსრ ვალსტართან დაკავღირებით.19 მორამართლირ გადაწქვეტილებით, „ბიტკოინი ღერაშლებელია გამოქენებსლი იქორ როგორც ტსლი. მირი რაღსალებით ღერაშლებელია რაუონლირ ან მომრაცსრებირ ღეშენა. ირ ღერაშლებელია არევე გადაცვლილი იუნარ ყვესლებრივ ტსლზე, როგორიცაა აღღ დოლარი ... ღერაბამირად, ბიტკოინი არირ ვალსტა ან ტსლირ ტორმა და ინვერტორები,
20
რომლებრაც რსრთ ინვერტირება წეძტონდ „BTCST―-ღი .
სნდა აფინიღნორ, რომ აღღ-რ რაცელმწიტო ორგანოები,
ტინანრსრი ბაზარი, რაგადარაცადო ორგანოები და რარამართლოები ბიტკოინრ რცვადარცვაგვარად განმარტავენ და
ღერაბამირად ერთგვაროვანი მიდგომა არ არრებობრ.

19
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Paul Bohm, Bitcoins Value is decentralization, 2011, p.4
იუვე, გვ. 6-7

ბიტკოინირ, როგორც ციტრსლი ვალსტირ რამართლებრივი რეგსლირებირ კონცეპტსალსრი არპეუტები

არე მაგალითად, აღღ-რ ტედერალსრი რაგადარაცადო
ორგანოები ბიტკოინრ განმარტავენ, როგორც რაკსთრებარ.
აღღ რაცაზინო დეპარტამენტი ბიტკოინრ აცარიათებრ, როგორც გაცვლირ რაღსალებარ და ცაზრ სრვამრ, რომ ირ არ არირ
ანგარიღრწორებირ რაღსალება. აუვე მიეთითება, რომ ვირტსალსრი ვალსტირ რეგსლირებართან დაკავღირებსლ რაუმიანობარ არ ეუვემდებარება ირ გარიგებები, რომლებიც
იდება არატინანრსრი მიზნებირთვირ და არ მოიცავრ ვიტრსალსრი ვალსტირ ნომინალსრ ფირებსლებაზე მეტი თანცებირ
გადაცემარ, არევე ელეუტრონსლ უსლებრ და მრგავრ ვირტსალსრ რარაყსურე რუემებრ. არევე რეგსლირება არ ღეეცება
ვირტსალსრი ვალსტირ პროგრამსლი სზრსნველქოტირ ნაწილრ. აღღ რაუონლირ ტისყერრებით ვაჩრობირ კომირიირ მიდგომით, ბიტკოინი და რცვა ვირტსალსრი ვალსტები წარმოადგენენ რაკსთრებარ - რაუონელრ. 2016 წლირ ივლირღი,
აღღ კონგრერღი წარდგენილი იუნა ორპარტისლი ბილი, რომლირ მიზანია ბლოკყეინირ ტეუნოლოგიირ გამოქენებირ რეგსლირება ტინანრსრ ინრტრსმენტებზე მომცმარებელთა
წვდომირ გაზრდა და ონლაინ კომერცია, ეკონომიკსრი
ზრდირ გატართოვება.
აღღ რარამართლო პრაუტიკაღი არაერთცელ გაერვა ცაზი
რამართლებრივი რეგსლირებირ არარრებობარ და მოუმედი
კანონმდებლობირ ადაპტაციირ პრობლემარ რწრატად მზარდ
ტეუნოლოგიებთან დაკავღირებით. 2014 წელრ რაუმეზე
United States v. Faiella, aka BTCKING, and Charlie Shrem,
რარამართლო მივიდა იმ დარკვნამდე, რომ ბიტკოინი წარმოადგენრ ტსლრ ან ტსლად რაღსალებარ, ტსლად ტორმარ,
ვალსტარ. ანალოგისრი პოზიცია დაიკავა რარამართლომ
SEC v. Shavers რაუმეზეც. 2016 წელრ კი Florida v.
Espinoza რაუმეზე, რარამარლომ დაადგინა, რომ ბიტკოინი
წარმოადგენრ არა ტსლად რაღსალებარ, არამედ უონებარ.
ნის-იორკირ ღტატირ ტინანრსრი რერვირებირ დეპარტამენტმა 2014 წლირ ივლირღი გამოაუვექნა ვირტსალსრი ვალსტირ რეგსლაციირ პროეუტი. ერ პირველი დოკსმენტია, რომელიც ღეუმნირ ბიტკოინირ ქოვლირმომცველ რეგსლატორსლ ყარყორ. ყარყო მოიცავრ მომცმარებელთა სტლებებირ
დაცვირ, ტსლირ გათეთრებირ წინააფმდეგ ბრშოლირა და
სრატრთცოებირ წერებრ ვირტსალსრი ვალსტირ ბიზნერებირთვირ.21 აცალი ტიპირ ლიცენზიები (ე.წ. „BitLicenses‖) დარჩირდებათ იმ პირებრ, რომლებიც აწარმოებენ ირეთ რაუმიანობარ, როგორიცაა ვირტსალსრი ვალსტირ მიფება და გადაგზავნა/გადაცემა კლიენტებირ რაცელით; ვირტსალსრი
ვალსტირ ღენაცვა და კარტოდისრი მომრაცსრება ან კონტროლი კლიენტებირ რაცელით; ვირტსალსრი ვალსტირ გადაცვლა როგორც რეალსრ ვალსტაზე, არევე ვირტსალსრ
ვალსტაზე; ვირტსალსრი ვალსტირ გამოღვება და რცვა. ამ
პროეუტით ლიცენზირება არ რჩირდებათ პირებრ, რომლებიც იშენენ/ტლობენ ვირტსალსრ ვალსტარ პირადი მიზნები21

New York State Department of Financial Services 2014, Proposed
New York Codes, Rules And Regulations, Title 23, Part 200

სტატია

რთვირ; ვირტსალსრი ვალსტირ მომპოვებლებრ (ე.წ. მაინერებრ), რავაჩრო ობიეუტებრ, რომლებიც წქიდიან რაუონელრ
და მომრაცსრებარ ვირტსალსრ ვალსტაზე. ლიცენზიირ მრსრველები ვალდებსლები არიან მოაცდინონ ქველა მომცმარებლირ იდენტიტიცირება; იუონიონ რეზერვი, რომლირ ღერაბამირი ვირტსალსრი ვალსტირ ტლობირ სტლება ეუნებათ;
ღეიმსღაონ და გამოაუვექნონ მომცმარებელთა გარაყივრებირ პოლიტიკა.22
როგორც ნათლად ყანრ, ნის იორკირ ღტატღი, იაპონიირ
მრგავრად, დადგენილია ბიტკოინირ რავალდებსლო ლიცენზირება და იგი მიყნესლია გაცვლირ რაღსალებად ან ტარეს23
ლობად ელეუტრონსლ ტორმაღი. 2015 წელრ კალიტორნიაღი დაგეგმილი იქო კანონმდებლობირ მიფებაც, რომელიც დააწერებდა ვირტსალსრი ვალსტირ რაუმიანობაზე ლიცენზირებარ და მოთცოვნილი იუნებოდა ლიცენზიანტებირთვირ მინიმალსრი კაპიტალირ ოდენობირ დაწერებაც (ტინანრსრი კომპანიებირ მრგავრად). მაგრამ კანონპროეუტი
სარქოტილი იუნა.
ორეგონირ ღტატღი ცცენებირ რბოლაზე ბიტკოინირ რაღსალებით გაკეთებსლი ტრონები მიყნესლი იუნა კანონიერად.
ნევადარ ღტატღი კი ბიტკოინებღი გაკეთებსლი ტრონები,
რომლებიც ელეუტრონსლ თამაღებღი განცორციელდა, მიყნესლი იუნა კანონრაწინააფმდეგოდ.
3. გერმანია
გერმანიირ ტინანრთა ტედერალსრმა რამინირტრომ აფიარა ბიტკოინი და სწოდებრ ბიტკოინრ როგორც ―აფრიცცვირ
ერთესლრ― (units of account) და „კერშოტსლრ―.24ვინაიდან, გერმანიაღი ვირტსალსრი ვალსტა არ არირ ელეუტრონსლი ტსლი და არც გადაცდირ კანონიერი რაღსალება (legal
tender), მაღინ ბიტკოინებირ გადარიცცვა სნდა განიცილებოდერ არა როგორც ტსლადი რაცრრებირ გადარიცცვა, არამედ როგორც რაუონლირ ტრანრტერი, რომელიც პოტენცისრად სნდა დაეუვემდებარორ დფგ-რა და რაღემორავლო გადარაცადრ.25 როგორც ერთ-ერთი ცნობილი გერმანსლი ის26
რიდისლი ტირმირ რაიტზე არირ მითითებსლ, ბიტკოინებთან დაკავღირებსლი ბიზნერი თავირი ბიზნერ მოდელიდან
გამომდინარე ღერაშლოა რაჩიროებდერ გერმანიირ ტედერალსრი ტინანრსრი ზედამცედველობირ რამრაცსრირგან
(Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (ღემოკლებით - BaFin) ლიცენზიარ, რადგან ბიტკოინი კლარიტი22

ნატალია ჩქოიშე. გიორგი ტომარაშე. ვირტსალსრი/კრიპტოგრატისლი
ვალსტა და მირი თავირებსრებები. ვირტსალსრი ვალსტებირ
რეგსლირება (BIT COIN-ირ მაგალითზე), ჟსრნ. ეკონომიკა და რაბანკო
რაუმე,
ტომი
2,
N3,
2014,
გვ.
54.
იც.
https://www.nbg.gov.ge/uploads/journal/2014/2014_3/4.pdf (ბოლო
ნაცვირ თარიფი 01.09.2019)
23
Rob Wile, New York Just Released Its Bitcoin License, And They‘re
Going To Change The Face Of Digital Currencies In The US, 2014.
24
Matt Clinch, Bitcoin recognized by Germany as ‗private money‘,
2013.
25
Paul Bohm, Bitcoins Value is decentralization, 2011.
26
იც. www.winheller.com (ბოლო ნაცვირ თარიფი 01.09.2019)
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ცირებსლია როგორც ტინანრსრი ინრტრსმენტი, სტრო რწორად კი „აფრიცცვირ ერთესლი―. 2013 წლირ დეკემბერღი
ე.წ. BaFin-მა დაადარტსრა გერმანიირ ტედერალსრი ტინანრთა რამინირტრორ პოზიცია, რომ ბიტკოინი არირ „აფრიცცვირ ერთესლი― (Aschenbeck-Florange, 2014) და ღერაბამირად არირ ტინანრსრი ინრტრსმენტი გერმანიირ რაბანკო
აუტირ (ე.წ. „Kreditwesengesetz―) ტარგლებღი. BaFin-ი
განმარტავრ, რომ ბიტკოინი არ არირ გადაცდირ კანონიერი
რაღსალება (legal tender) და არც ელეუტრონსლი ტსლი
ევროპსლი და გერმანიირ კანონმდებლობირ ტარგლებღი.27
ამავე დრორ, განმარტავრ, რომ ბიტკოინით გადაცდირ განცორციელება და მირი მოპოვება (მაინინგი) არ არირ რეგსლირებადი რაუმიანობა და არ რაჩიროებრ ლიცენზიარ.28 თს
ბიტკოინებირ ქიდვა – გაქიდვა ცდება რცვირ მაგივრად კომერცისლი მიზნით, მაღინ არეთი რაუმიანობა რაჩიროებრ ლიცენზირებარ გერმანიირ რაბანკო აუტირ რატსშველზე (BaFin,
2014). ევროპირ ბანკებირ რააგენტორ (EBA) მიერ მომცმარებლებირ გატრთცილებირ გამოუვექნებირ ღემდეგ, 2014
წლირ თებერვალღი BaFin-მაც გამოაუვექნა მრგავრი გატრთცილება ვირტსალსრი ვალსტირ მომცმარებლებირთვირ.
4. ყინეთი
2009 წლირ ივნირღი ყინეთირ ვაჩრობირ რამინირტრომ
კსლტსრირ რამინირტრორთან ერთად გამორცა პირველი
ოტიციალსრი ნორმა, რომელიც არეგსლირებრ ვირტსალსრი ვალსტირ გამოქენებარ. ამ ნორმირ მიცედვით, ვირტსალსრი ვალსტით, რომლირ გადაცვლა რეალსრ ტსლზე ღერაშლებელია განრაზფვრსლი კსრრით, დარაღვებია მცოლოდ
ამ ვალსტირ გამომღვებირ ვირტსალსრი რაუონლირა ან მომრაცსრებირ ღეშენა.29 არევე, ამავე ნორმით აიკრშალა ვირტსალსრი ვალსტით აზარტსლი თამაღები და არარრსლწლოვანთათვირ ვირტსალსრი ვალსტირ მიქიდვა
(Ministry of Commerce of People‘s Republic of China,
2009). აფნიღნსლი ფონირშიებებირ მიზეზრ სმეტერ წილად
წარმოადგენდა იმ დროირთვირ ყინეთღი არრებსლი ვირტსალსრი ვალსტა „QQ coins‖, რომლირ გამომღვები იქო ყინეთირ როციალსრი მედიირა და თამაღობებირ გიგანტი
Tencent.com. აფნიღნსლ რუემაღი დარეგირტრირებსლი
იქო 220 მლნ მომცმარებელი,30 რომელიც „QQ coin‖–ებრ
იქენებდა არამცოლოდ ვირტსალსრ რივრცეღი, არამედ
ცვლიდა მათ რეალსრ ტსლზე და ქიდსლობდა რეალსრ რაუონელრა და მომრაცსრებარ. აფნიღნსლი რუემირ დაარრებიდან მოკლე პერიოდღი, (ზოგიერთირ ღეტარებით) მან ყინე27

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Reden/r
e_180607_Bitcoin_Blockchain_Hype_p.html (ბოლო ნაცვირ თარიფი
01.09.2019)
28
Tanja Aschenbeck-Florange, Regulation of Bitcoins in Germany:
First comprehensive statement on Bitcoins by German Federal
Financial Supervisory Authority (BaFin), 2014.
29
Aaron Sines, Bitcoin is not Banned in China and What You Need to
Know, 2014. (ბოლო ნაცვირ თარიფი 01.09.2019).
30
People‘s Bank of China, PBOC Spokesperson Answers Press
Questions on Current Bitcoin-Related Affairs, 2013.

42

ღედარებითი რამართლირ ჟსრნალი 2/2019
31

თირ ნაფდი ტსლირ ეკონომიკირ 13%-რ მიაფწია, რაც რავარასდოდ იუნებოდა მიზეზი ყინეთირ რაცელმწიტო რტრსუტსრებირ მიერ ვირტსალსრი ვალსტირ რეალსრ ტინანრსრ რეუტორზე ღერაშლო ზეგავლენირ ღეზფსდვირ მიზნით ზემოაფნიღნსლი გადაწქვეტილებირ მიფებირა. ვინაიდან ―QQ
coins‖ ვირტსალსრი ვალსტირ რუემა იქო ცენტრალიზებსლი, ღერაბამირად მარზე ღეზფსდვებირ გავრცელება მარტივი
იქო. რცვა რიტსაციაა ბიტკოინებთან დაკავღირებით. ამ ღემთცვევაღი ყინეთირ ცენტრალსრი ბანკირა და რცვა 5 რაცელმწიტო რტრსუტსრირ მიერ 2013 წლირ დეკემბერღი გამოიცა ერთობლივი მითითება ბიტკოინთან დაკავღირებით, რომელღიც აფნიღნსლია, რომ ბიტკოინი არ ატარებრ კანონიერი გადაცდირ რაღსალებირ თვირებებრ, ირ არ არირ ვალსტა
თავირი ღინაარრით; ბიტკოინი არირ ვირტსალსრი რაუონელი
და არ ღეიშლება გამოქენებსლი იუნარ ბრსნვაღი როგორც
ვალსტა. რაც ღეეცება, ბიტკოინირ მომცმარებლებრ, მითითებირ მიცედვით, მათ ღესშლიათ იქიდონ და გაქიდონ ბიტკოინი მცოლოდ თავირი რირკირ უვეღ, ცოლო ტინანრსრ და
რაგადაცდო ინრტიტსტებრ ეკრშალებათ ნებირმიერი კავღირი
ბიტკოინებთან. ამავე მითითებით, ბიტკოინებირ გადამცვლელებირ ვებგვერდები ვალდებსლი არიან დარეგირტრირდნენ ტელეკომსნიკაციებირ ბისროღი და დაეუვემდებარონ ტსლირ გათეთრებირ რაწინააფმდეგო მოთცოვნებრ
(BTC China, 2013). ღეიშლება ითუვარ, რომ ყინეთირ ცენტრალსრ ბანკრ ღედარებით ლიბერალსრი დამოკიდებსლება აუვრ ბიტკოინირ მიმართ (Qi, 2013), წინამორბედი QQ
coin-ირგან განგანრცვავებით, რადგან აფნიღნსლი ვირტსალსრი ვალსტირ კავღირი რეალსრ ეკონომიკართან დაღვებსლია. გადარაცადებირ რაცელმწიტო ადმინირტრაციირ მიერ
გავრცელებსლი ინტორმაციით ვირტსალსრი ვალსტირ ვაჩრობიდან მიფებსლი მოგება ყინეთღი დაეუვემდებარება
რაღემორავლო გადარაცადრ.
სნდა აფინიღნორ, რომ მეტ-ნაკლებად მრგავრი მიდგომებია რცვა უვექნებღიც. მაგალითირათვირ, ტინეთი მიიყნევრ,
რომ ბიტკოინი არ არირ რაგადაცდო ინრტრსმენტი ან ვალსტა და სტრო აცლორ დგარ „რაუონლირ― ცნებართან. რლოვენია მიიყნევრ რომ ბიტკოინი არ არირ ტინანრსრი ინრტრსმენტი. კოლსმბიაღი ბიტკოინი კლარიტიცირდება როგორც
აუტივი. რინგაპსრი მიიყნევრ, რომ ბიტკოინი სტრო ტინანრსრი მომრაცსრებაა, ვიდრე ტსლი ან უონება.
ევროპირ ცენტრალსრმა ბანკმა 2015 წელრ დაადგინა,
რომ ნაადრევი იქო რაიმე ტორმით ბიტკოინირ რაკანონმდებლო რეგსლაციებირ ღემოფება. 2016 წელრ ევროპირ რაბანკო მმართველობამ, ევროკომირიირ ღეთავაზებარ, რომ ბიტკოინებირ მიმართ გავრცელებსლიქო „ტსლირ გათეთრებირ― წინააფმდეგ არრებსლი ქველა ევროპსლი რეგსლაცია,
მცარი დასჩირა და დაიწქო ღერაბამირი რაკანონმდებლო
ცვლილებებირ მომზადება.
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http://money.cnn.com/2013/11/18/investing/bitcoin-china.

ბიტკოინირ, როგორც ციტრსლი ვალსტირ რამართლებრივი რეგსლირებირ კონცეპტსალსრი არპეუტები

VI. ბიტკოინირ რამართლებრივი რეგსლირებირ პერრპეუტივები რაუართველოღი
დფეირ მდგომარეობით რაუართველოღი ბიტკოინირ მარეგსლირებელი კანონმდებლობა არ არრებობრ.
რაუართველორ კანონმდებლობა ბიტკოინრა და რცვა ვირტსალსრ კრიპტოვალსტებრ არ მიიყნევრ გადაცდირ კანონიერ რაღსალებად. ღერაბამირად, ირ არ რეგსლირდება უართსლი კანონმდებლობით და არ წარმოადგენრ რაუართველორ ეროვნსლი ბანკირ რეგსლირებირ რტერორ.
მისცედავად აფნიღნსლირა, 2019 წლირ 28 ივნირრ რაუართველორ ტინანრთა რამინირტრომ გამოაუვექნა N201 რაძარო გადაწქვეტილება „კრიპტოაუტივირ და მირ მორაპოვებლად გამოთვლითი რიყუარირ (რიმშლავრირ) მიწოდებირ
ოპერაციებირ გადარაცადებით დაბეგვრირ თაობაზე―, რომლირ პირველი მსცლირ მე-2 პსნუტირ მიცედვით, „კრიპტოაუტივი არირ ციტრსლი აუტივი, რომლირ ღენაცვა და გაცვლა
ცორციელდება ელეუტრონსლად, ერთრანგიანი (დეცენტრალიზებსლი, Peer-to-peer) ურელით, არ რაჩიროებრ რანდო ღსამავალრ, და ტსნუციონირებრ კომპისტერებირ ურელღი მომსღავე განაწილებსლი რეერტრირ ტეუნოლოგიირ
(Distributed ledger technology) პროგრამსლი სზრსნველქოტირ რაღსალებით, რომელიც იქენებრ კრიპტოგრატისლ
მეთოდებრ. კრიპტოაუტივი წარმოადგენრ ფირებსლებირ ციტრსლ გამოცატსლებარ, მირი გამოღვება და გაცვლა ცორციელდება დეცენტრალიზებსლი კონრენრსრირ მეუანიზმით, ცენტრალსრი რანდო ემიტენტი და ზედამცედველი/მაკონტროლებელი ორგანორ გარეღე, ცოლო მარზე რაკსთრებირ
სტლება დარტსრდება კრიპტოგრატისლი მეთოდებით.―
კრიპტოაუტივირ თითოესლ ერთესლრ გააყნია რაბაზრო
ფირებსლება, იგი ღეიშლება იუნერ ემირირებსლი, წქავდერ
მერაკსთრე, გადაეცერ რაკსთრებირ სტლება რცვარ და დაიქორ ნაწილებად, ღერაშლებელია მირი ღერქიდვა და გაქიდვა.
ამავე დრორ, კრიპტოაუტივი არ არირ გადაცდირ კანონიერი
რაღსალება და არც ელეუტრონსლი ტსლი რაუართველორ
კანონმდებლობირ ღერაბამირად.
კრიპტოაუტივირ მოპოვება გსლირცმობრ კრიპტო აუტივირ
პლატტორმირ ტსნუციონირებირ სზრსნველრაქოტად აცალი
რტრსუტსრებირ (ბლოკებირ) ღეუმნირ რაუმიანობარ, რომლირ
ღედეგადაც ამ რაუმიანობირ განმაცორციელებელი პირი (მაინერი) ძილდოვდება კრიპტო აუტივით. აფნიღნსლი ცორცი

სტატია

ელდება ორი შირითადი პრინციპით: მაინერი თავირ ბლოკღი თვითონ უმნირ აცალ კრიპტოაუტივრ (კონკრეტსლი
ალგორითმირ ღერაბამირად) და ამ ბლოკრ ადარტსრებენ
რცვა მაინერები ან/და მაინერი იფებრ ძილდორ ტრანზაუციებირ განმაცორციელებლებირათვირ. არეთი ძილდორ ოდენობა ღეიშლება იქორ წინარწარ განრაზფვრსლი, გამოიანგარიღებოდერ ალგორითმით ან განირაზფვრებოდერ თავირსტალი ბაზრით. კრიპტოაუტივირ მოპოვებირ რაუმიანობა რაჩიროებრ რპეციტიკსრ დანადგარებრა ან/და პროგრამსლ
სზრსნველქოტარ, არევე, ინტერნეტთან წვდომარ. ამ რაუმიანობირ რწრატი და ეტეუტსრი განცორციელება, რცვა ტაუტორებთან ერთად, დამოკიდებსლია ღერაბამირ გამოთვლით
რიყუარეზე. გამოთვლითი რიყუარე (რიმშლავრე) კი არირ იმ
რიმშლავრირ რაზომი ერთესლი, რომლირ მეღვეობითაც კომპისტერი არრსლებრ ოპერაციარ―.32
სნდა აფინიღნორ, რომ ბიტკოინირ და ზოგადად ვირტსალსრი კრიპტოვალსტებირ მიმართ არრებობრ რირკები, რომლიდანაც განრაკსთრებით მნიღვნელოვანია:
ა) ვირტსალსრ ვალსტებრ აცარიათებრ ტარებირ დიდი მერქეობა, რაზეც, დიდი ალბათობით, გავლენარ რპეკსლაცისრი მოლოდინები აცდენრ. ამდენად, ვირტსალსრი ვალსტებირ ტარებირ არარტაბილსრობირ გამო, მათი მომცმარებლები პოტენცისრი ტინანრსრი ზარალირ წინაღე ღეიშლება დადგნენ;
ბ) ვირტსალსრი ვალსტებირ ღემთცვევაღი, არ არრებობრ
ცენტრალსრი ორგანო, რირ გამოც მომცმარებელთა პრობლემებირ/დავებირ გადაჩრირ პროცერი მნიღვნელოვნად
იუნება გართსლებსლი.
გ) ვირტსალსრი ვალსტებით ვაჩრობირ მნიღვნელოვანი
ნაწილი გაცვლითი პლატტორმებირ და ციტრსლი რატსლეებირ რაღსალებით ცდება, რომლებიც რცვადარცვა უვექანაღია
ღეუმნილი და მათი რამართლებრივი რტატსრი რიგ ღემთცვევებღი გასრკვეველია. აუედან გამომდინარე, მომცმარებლები, რომლებიც არეთ პლატტორმებრ იქენებენ რცვადარცვა
ოპერაციებირ ღერარრსლებლად, ღერაშლოა აფმოყნდნენ
როგორც რამართლებრივი, არევე ტინანრსრი რირკებირ წინაღე. ამართანავე, არეთი პლატტორმები კიბერღეტევირ პოტენცისრი რამიზნეა.
დ) ვირტსალსრი ვალსტირ ანონიმსრობა/ტრევდო-ანონიმსრობა მიმზიდველრ ცდირ მარ არაკანონიერი რაუმიანობირთვირ, მათ ღორირ ტსლირ გათეთრებირთვირ.

32

იც. 2019 წლირ 28 ივნირრ რაუართველორ ტინანრთა რამინირტრორ N201
რაძარო გადაწქვეტილება „კრიპტოაუტივირ და მირ მორაპოვებლად
გამოთვლითი რიყუარირ (რიმშლავრირ) მიწოდებირ ოპერაციებირ
გადარაცადებით
დაბეგვრირ
თაობაზე―.
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4601215
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უძრავ ნივთზე საკუთრების მოპოვება უფლებამოსილი და
არაუფლებამოსილი პირისგან
ლადო რირდაშე
ვიადრინარ ევროპსლი სნივერრიტეტირ დოუტორანტი, რაუართველორ პარლამენტირ ისრიდისლ რაკითცთა კომიტეტირ მთავარი რპეციალირტი

I. ღერავალი
რაკსთრებირ განკარგვა პირირ ტსნდამენტსრი სტლებაა.
ირ სღსალოდ ეტსშნება კონრტიტსციით გარანტირებსლ ორ
სტლებარ - თავად რაკსთრებარა და პიროვნებირ თავირსტლად განვითარებირ სტლებარ. ერ სკანარკნელი მოუალაუერ აშლევრ გარანტიარ, თავირსტლად დადორ გარიგება მირი ნებირ გამოვლენა კერშორამართლებრივ სრთიერთობაღი მაურიმალსრად იუნება სზრსნველქოტილი და დაცსლი.
როგორც წერი, რაცელმწიტო, რაც ღეიშლება, მინიმალსრად
სნდა ყაერიორ ორ პირრ ღორირ არრებსლ სრთიერთობებღი,
მაგრამ ერ იმარ არ ნიღნავრ, რომ არეთი რამართლებრივი
სრთიერთობები კანონმდებლობირ დონეზე არ სნდა დარეგსლირდერ. პირიუით, რაცელმწიტო ვალდებსლია, ღეუმნარ
ირეთი ნორმები და ირე მოაწერრიგორ პირირ მიერ რაკსთრებირ (მათ ღორირ, სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ) განკარგვა,
რომ ღეშლებირდაგვარად დაბალანრებსლი იქორ როგორც
გამრცვირებლირ, ირე ღემშენირ (და ამით, ზოგადად, რამოუალაუო ბრსნვირ დაცვირ) ინტერერები. ამ კონრტიტსცისრი ვალდებსლებირ ღერარრსლებლად რაცელმწიტო რამოუალაუო
კოდეურღი ითვალირწინებრ სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ გარიგებირმიერი გადაცემირ ორ შირითად წერრ - რაკსთრებირ განკარგვა სტლებამორილი პირირ მიერ და მირი განკარგვა
არასტლებამორილი პირირ მიერ.
ერთი ღეცედვით, დარაცელებსლი პრობლემა იმდენად
ტსნდამენტსრია, რომ არრებობრ მოლოდინი, ირ როგორც
კანონმდებლობირ დონეზე, ირე რარამართლო პრაუტიკარა
და რამართლირ მეცნიერებაღი ნათლად სნდა იქორ განრაზფვრსლი. მაგრამ, რამწსცაროდ, ერ არც ერთ ღემთცვევაღი
არაა არე. გარდა ზოგადი ცარვეზებირა, რომლებიც კანონმდებლობაღი ქოველთვირაა, რაკსთრებირ ღეშენირ მარეგსლირებელ ნორმებზე გავლენა მოაცდინა ორმა არპეუტმა,
რირ ღედეგადაც ირინი დფერ არარრსლტაროვნადაა მოწერრიგებსლი. პირველია ირ, რომ უართველმა კანონმდებე-
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ლმა სარი თუვა აბრტრაუციირ პრინციპზე და მცოლოდ გამიძვნირ პრინციპი აფიარა1. ამიტომ გერმანსლიდან ზსრტად არ
იუნა გადმოტანილი რაკსთრებირ გადაცემირ მარეგსლირებელი მსცლირ რედაუცია, რარაც ბევრი რაკანონმდებლო
სზსრტობა მოწქვა.
მეორე, რამაც განრაკსთრებსლი გავლენა მოაცდინა რაკსთრებირ ღეშენირ მარეგსლირებელი ნორმებირ დფერ
არრებსლ რედაუციაზე, ერ არირ 2006 წელრ განცორციელებსლი რაკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც 2007
წლიდან ღევიდა შალაღი და არა მცოლოდ ნორმათა ტორმსლირებები, არამედ რანივთო რამართლირ პრინციპებიც კი
2
ღეცვალა. ამ ცვლილებებმა კიდევ სტრო მეტი ბსნდოვანება
ღემოიტანა და სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ გადაცემირ წერი
კიდევ სტრო არირტემსრი გაცადა.
ბსნებრივია, არეთი (ბსნდოვანი და ცვალებადი) რაკანონმდებლო ბაზირ ტარგლებღი როგორც რარამართლორთვირ,
ირე რამართლირ მეცნიერებირთვირ რთსლი აფმოყნდა, თავირ თავზე აეფო რაკითცირ მოწერრიგება. მაგრამ აფნიღნსლი
ტენდენცია თანდათან იცვლება და ამ ბოლო დრორ ორივე
მათგანრ მნიღვნელოვანი წვლილი ღეაუვრ რაკსთრებირ მოპოვებირ ღემადგენლობებირ რათანადო მოწერრიგებაღი.
II. სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება სტლებამორილი პირირგან
სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვებირ რტანდარტსლი
ღემთცვევაა მირი ღეშენა სტლებამორილი პირირგან. ერ ცდება რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ (რრკ-ირ) 183-ე
მსცლირ ღერაბამირად. პირრ აუვრ სტლება, თავირი ღეცედსრსრიაღვილი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი
1/2019, მე-20 და მომდევნო გვერდები.
2 რომლებიც სარქოტითი ღედეგებირ გამო კრიტიკარ იმრაცსრებრ. იც.
ამართან დაკავღირებით უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლგერმანსლი ჟსრნალი 1/2019, 1, 5; ებერწარდი/რირდაშე, ღედარებითი
რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი 1/2019, 12, 14.
1

სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება სტლებამორილი და არასტლებამორილი პირირგან

ლებირამებრ განკარგორ ნივთი, რომელიც მირ რაკსთრებაღია, მაგრამ ამირათვირ რაჩიროა, დაიცვარ კანონმდებლობით დადგენილი წერი. რცვაგვარად რომ ითუვარ, იმირათვირ,
რომ განკარგვარ მოწქვერ ღერაბამირი ღედეგი - რაკსთრება
გადავიდერ მერაკსთრიდან ღემშენზე - რაცეზე სნდა იქორ
სშრავ ნივთზე სტლებამორილი პირირგან რაკსთრებირ მოპოვებირ ქველა წინაპირობა.
1. ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგება
სტლებამორილი მტლობელირგან სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვებირ პირველი წინაპირობაა ნამდვილი ვალდებსლებითრამართლებრივი ცელღეკრსლება, რომელიც
იდება ორ პირრ, მაგალითად, გამქიდველრა და მქიდველრ,
ღორირ. არეთი ცელღეკრსლებით გამქიდველი იფებრ ვალდებსლებარ, გადარცერ სშრავ ნივთზე რაკსთრება და
მტლობელობა მქიდველრ, რირთვირაც რაჩიროა უვემოთ განცილსლი ქველა წინაპირობირ ღერრსლება.
ვალდებსლებითრამართლებრივი ცელღეკრსლებირ დადება და ნამდვილობა წერრიგდება რამოუალაუო რამართლირ ზოგადი წერებირ ღერაბამირად და რაიმე თავირებსრება სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ გადაცემირარ, შირითადად,
თავრ არ იყენრ. ქსრადფებირ გამაცვილებარ რაჩიროებრ მცოლოდ ცელღეკრსლებირ ტორმა.
სშრავი ნივთზე ვალდებსლებითრამართლებრივი ცელღეკრსლება (მაგალითად, ნარქიდობა) სნდა დაიდორ წერილობითი ტორმით. ტორმირ დასცველად დადებსლი გარიგება ბათილია რრკ-ირ 59 I მსცლირ ღერაბამირად. ამართან,
რაკმარირია მარტივი წერილობითი ტორმა და რანოტარო
3
წერით დამოწმება რაჩირო არ არირ. (მარტივ) წერილობით
ტორმარ ითვალირწინებრ რრკ-ირ 323-ე მსცლი. ვალდებსლებითრამართლებრივი ცელღეკრსლებირ რანოტარო წერით
დამოწმება კი არ ღეიშლება რავალდებსლოდ იუნერ მიყნესლი, რადგანაც ამირთვირ არ არრებობრ არავითარი ნორმატისლი რატსშველი. რადავოობირ ღემთცვევაღი (როდერაც
კანონირ პირდაპირი ყანაწერი რაკმარირი არ არირ) ღეიშლება მოღველიებსლ იუნარ ირტორისლი განმარტება. რრკ-ირ
323-ე მსცლირ შველი რედაუცია ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგებირთვირ ითვალირწინებდა რანოტარო
ტორმარ. მაგრამ 2007 წელრ აფნიღნსლი ვალდებსლება ამ
ნორმიდან ამოფებსლ იუნა. ღერაბამირად, ირტორისლი განმარტებირ გზით, ნათელია კანონმდებლირ ნება4, რომ დასღვებელია, მცარეებრ ვალდებსლებითრამართლებრივი გაერ პირდაპირ გამომდინარეობრ კანონირ ყანაწერიდან და აფიარებსლია
რამართლირ თეორიაღიც და რარამართლო პრაუტიკაღიც. იც., მაგალითად,
რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ
კრებსლი), თბილირი 2019, 297; რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ
2018 წლირ 21 მარტირ გადაწქვეტილება № არ-875-817-2017.
4
იც. განმარტებითი ბარათი „რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურღი
ცვლილებებირა და დამატებირ ღეტანირ ღერაცებ“ რაუართველორ კანონირ
პროეუტზე
(07-1/360/6),
ცელმირაწვდომია
https://info.parliament.ge/file/1/BillReviewContent/125288?, სკანარკნელად ნანაცია - 1.8.2019.
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რიგებირ დადებირთვირ რთსლი წერილობითი ტორმირ დაცვა მოეთცოვოთ. დაბნესლობა ღეიშლება გამოიწვიორ რრკ1
ირ 311 მსცლმა, რომელიც ითვალირწინებრ ვალდებსლებარ
რანოტარო წერით დამოწმებსლი დოკსმენტირ წარდგენირ
ღერაცებ. მაგრამ რინამდვილეღი აუ რანოტარო ტორმა რანივთო გარიგებირ რეგირტრაციირთვირ არირ რაჩირო, მცოლოდ
რეგირტრაციაზე აცდენრ გავლენარ და ანაცვლებრ მცარეთა
ალტერნატისლ ღერაშლებლობარ, იუვე მოაწერონ ცელი რანივთო ცელღეკრსლებარ.5 რრკ-ირ 3111 მსცლზე დაქრდნობითა და რრკ-ირ 323-ე მსცლირ რრსლი სგსლვებელქოტით ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგებირთვირ რანოტარო
წერით დამოწმებირ ვალდებსლებირ მოთცოვნა ქოვლად გასმართლებელი იუნებოდა.
2. რანივთო გარიგება
სტლებამორილი პირირგან სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ
მოპოვებირ ღემდეგი წინაპირობაა ნამდვილი რანივთო გარიგება6. ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგებით (ნარქიდობით) პირი მცოლოდ იმ ვალდებსლებარ კირრსლობრ,
რომ გადარცერ ნივთზე რაკსთრება და მტლობელობა მქიდველრ. ერ პირდაპირაა გაწერილი რრკ-ირ 477-ე მსცლღი.
ბსნებრივია, ნარქიდობირ დადება მირ ღერრსლებარ არ ნიღნავრ. ანს რაკსთრებირ გადაცემირ ვალდებსლებირ აფება არ
არირ რაკმარირი მირ გადარაცემად. ამირათვირ რაჩიროა, მერაკსთრემ, როდერაც ირ მზად იუნება ვალდებსლებირ ღერარრსლებლად - რაკსთრებირ გადარაცემად, გამოავლინორ
ნება, რომ სღსალოდ გადარცემრ რაკსთრებარ ღემშენრ.
დროღი ღეიშლება ვალდებსლებითრამართლებრივი და რანივთო გარიგებები ერთმანეთრ მეტად დაცილებსლი იქორ
და ნარქიდობირ დადებირ მომენტღი ნივთი რსლაც არ ეკსთვნოდერ გამქიდველრ.7 მაგალითად, რააგენტო (გამქიდველი) დებრ სშრავი ნივთირ ნარქიდობირ ცელღეკრსლებარ პირთან (მქიდველთან). ნარქიდობირ რაგანი რააგენტორ ძერ
კიდევ არ ეკსთვნირ. ნარქიდობით - ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგებით - მცოლოდ ირ ვალდებსლება წარმოიღვა, რომ რააგენტომ გადარცერ ნარქიდობირ რაგანზე
რაკსთრება მქიდველრ. ამირთვირ რააგენტორ რჩირდება, ძერ
თავად ღეიშინორ ნივთზე რაკსთრება. მარ ღემდეგ, რაც ირ გარკვესლ დროღი იქიდირ იმჟამინდელი მერაკსთრირგან ნივთრ და მოიპოვებრ მარზე რაკსთრებარ, რააგენტო მზად იუნება, დადორ რანივთო გარიგება თავირ კლიენტთან - მქიდველთან. რწორედ ამ რანივთო გარიგებირ ტარგლებღი ავლენრ
რააგენტო ნებარ, გადარცერ პირრ რაკსთრება სშრავ ნივთზე,
ცოლო ღემშენი აცცადებრ თანცმობარ, გაცდერ მერაკსთრე მიიფორ რაკსთრება. რაკსთრებირ მოპოვებირ ამ კონრტრსრსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ
კრებსლი), თბილირი 2019, 297.
6 რანივთო გარიგებარა და უართსლ რამართალღი მოუმედ გამიძვნირ
პრინციპთან დაკავღრებით იც. რსრიაღვილი, ღედარებითი რამართლირ
უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი 1/2019, მე-20 და მომდევნო გვერდები.
7 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ
კრებსლი), თბილირი 2019, 324.
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უციაღი არც გარაკვირი და არც რაგანგაღო არატერია - რამართალი არ არირ მეუანიკსრ მოშრაობათა ერთობლიობა,
არამედ აუ გადამწქვეტია პირირ ნება. რაკსთრებირ გადაცემარაც (ირევე, როგორც, მაგალითად, რაკსთრებირ გადაცემირ ვალდებსლებირ კირრებარ) დამოსკიდებელი ნებირ გამოვლენა რჩირდება. არ ღეიშლება გარიგებამ მოიცვარ იმაზე
მეტი, ვიდრე პირირ ნებირ გამოვლენა იქო - ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგება (ნარქიდობა) რაკსთრებირ გადაცემირ მცოლოდ ვალდებსლებარ წარმოღობრ, ცოლო რანივთო - სღსალოდ მოიცავრ ამ რაკსთრებირ გადაცემირ ნებარ. რა თუმა სნდა, ერ არ გამოირიცცავრ ამ ორი ნებირ გამოვლენირ თანადამთცვევარ და მათ თსნდაც ცელღეკრსლებირ ერთი ტეურტირ ტარგლებღი მოუცევარ.8 არეთ დრორ ნებირ განმარტებირ გზით სნდა დადგინდერ, რა რსრდათ მცარეებრ. თს მათი ნებირ გამოვლენა მცოლოდ რაკსთრებირ
გადაცემირ ვალდებსლებირ აფებარ გსლირცმობდა, მათ რამართალმა არ სნდა სთცრარ, რომ რაკსთრებირ სღსალოდ
გადაცემაზე, როგორც არეთზე, მათ სკვე დადერ ღეთანცმება
(ერ იგივე იუნებოდა, რომ, როდერაც მცარეები ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგებით კირრსლობენ ნივთირ გადაცემირ ვალდებსლებარ (ნივთზე მტლობელობირ გადაცემირ ვალდებსლებარ), მიყნესლ იუნერ, რომ ნივთი (ნივთზე
მტლობელობა) სკვე გადაცემსლია).
რანივთო გარიგებირ არრებობა უართსლ რამართალღი
ბოლო დრორ განცილვირ აუტსალსრი რაგანი იქო, მაგრამ
თანდათან ერ დირკსრია დარარრსლრ საცლოვდება, რადგანაც არა მცოლოდ რარამართლო9, არამედ მეცნიერებაღი გა10
ბატონებსლი აზრიც (მათ ღორირ ირ ავტორებიც, რომლებიც ადრე კითცვირ ნიღნირ უვეღ აქენებდნენ რანივთო გარი-

Stadler, Gestaltungsfreiheit und Verkehrsschutz durch Abstraktion,
Tübingen 1996, 7.
9 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2010 წლირ 25 მაირირ განყინება
№ არ-1283-1538-09; რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2012 წლირ
24 ივლირირ გადაწქვეტილება № არ-221-213-2012; რაუართველორ
სზენაერი რარამართლორ 2012 წლირ 20 რეუტემბრირ გადაწქვეტილება №
არ-483-457-2012; რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2013 წლირ 25
ოუტომბრირ განყინება № არ-304-289-2013; რაუართველორ სზენაერი
რარამართლორ 2014 წლირ 14 ივლირირ განყინება № არ-1147-1094-2014;
რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2018 წლირ 9 თებერვლირ
განყინება № არ-1504-1424-2017.
10 რსრიაღვილი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი
1/2019, 20, 22; ზოიშე, უართსლი რანივთო რამართალი, მე-2 გამოცემა,
თბილირი
2003,
მე-9
და
მომდევნო
გვერდები;
რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ
კრებსლი), თბილირი 2019, 106; ჩეჩელაღვილი, მოშრავ ნივთებზე
რაკსთრებირ გადაცემა, უართსლი კერშო რამართლირ კრებსლი І,
თბილირი 2004, 90-ე და მომდევნო გვერდები; მარიამიშე, კაზსრები
რანივთო რამართალღი І, თბილირი 2014; რსრიაღვილი, კაზსრები
რამოუალაუო რამართლირ ზოგად ნაწილღი, თბილირი 2015, 257-ე და
მომდევნო გვერდი; ებერწარდი/რირდაშე, ღედარებითი რამართლირ
უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი 1/2019, 12,16, 19; დანელია, უართსლი
რამართლირ მიმოცილვა – რპეციალსრი გამოცემა (2008), 31, 64-ე და
მომდევნო გვერდი; ბეგიაღვილი, რტსდენტსრი რამართლებრივი
ჟსრნალი (2013), 53, 61;
8

46

ღედარებითი რამართლირ ჟსრნალი 2/2019
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გებირ არრებობარ ) სკვე აფიარებრ უართსლ რამართალღი
რანივთო გარიგებირ არრებობარ.
მართალია, რრკ-ირ 183-ე მსცლღი არ არრებობრ პირდაპირი მითითება რანივთო გარიგებაზე, მაგრამ ერ, ცალკე
აფებსლი, არატრირ მთუმელია (მაგალითად, ამ მსცლღი
არც გამრცვირებლირ მერაკსთრედ ქოტნაზეა რაიმე ნათუვამი, მაგრამ ერ არ ნიღნავრ, რომ რაკსთრებირ მოპოვება რრკირ 183-ე მსცლირ რატსშველზე არამერაკსთრირგანაც ღეი12
შლება ). მისცედავად იმირა, რომ რრკ-ირ 183-ე მსცლღი რანივთო გარიგებაზე არატერია ნათუვამი, მირი ასცილებლობა გამომდინარეობრ რცვა არაერთი ნორმირ ანალიზიდან.
რადგანაც კანონმდებელმა რცვა ნორმებირ ირეთი ტორმსლირება გაითვალირწინა, რომელთათვირაც რანივთო გარიგებირ არრებობა ასცილებელი წინაპირობაა, ნათელია მირი
ნება, ეფიარებინა გამიძვნირ პირნციპი უართსლ რამართალღი.
ერთ-ერთი არეთი ნორმა, რომლირ არრებობაც გამიძვნირ პრინციპირა და რანივთო გარიგებირ არრებობირ გარე13
ღე ღესშლებელი იუნებოდა , არირ რრკ-ირ 188-ე მსცლი - პირობადებსლი რაკსთრება. აუ მცოლოდ რანივთო გარიგება
ღეიშლება იქორ პირობადებსლი, რადგანაც ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგებირ პირობადებსლად მიყნევა გამოიწვევდა იმარ, რომ მცარეთა ღორირ ნარქიდობა ძერ კიდევ არ იუნებოდა დადებსლი და არ იარრებებდა, მაგალი14
თად, არც ტარირ გადაცდირ მოთცოვნა. ერ კი მცარეთა ნებირ სცეღი სგსლვებელქოტა იუნებოდა.
გარდა ამირა, რანივთო გარიგება პირდაპირაა აფიარებსლი რამოუალაუო კოდეურირ არაერთ მსცლღი, როგორებიცაა, მაგალითად, რრკ-ირ 102, 114 და 184-ე მსცლები.15 მისცედავად იმირა, რომ აუ ტერმინი „რანივთო გარიგება“ არ
არირ გამოქენებსლი, აუ გამიძვნირ პრინციპირ ვერამოკითცვა, სცეღი ღეცდომა იუნებოდა.
იმ ნორმათა ყამონათვალი, რომლებიც რანივთო გარიგებირ არრებობირ გარეღე აზრრ დაკარგავდნენ, ვრცელია.
მაგრამ მთავარია, იმ დანიღნსლებირ გააზრება, რომელიც
მათ სკან დგარ. რანივთო გარიგება რაკსთრებირ გადაცემარ
სკავღირებრ სღსალოდ პირირ ნებირ გამოვლენარ და არა მირ
მიერ რაკსთრებირ გადაცემირ ვალდებსლებირ კირრებარ. ერ
ჩანტსრია, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია
(რედ.), 2017, მსც. 50-ე მე-17 ველი (რა თუმა სნდა, განკარგვითი
გარიგება რცვა არატერია, თს არა რანივთო გარიგება).
12 იც. ამართან დაკავღირებით უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლგერმანსლი ჟსრნალი 1/2019, 1, 5, რუოლიო 32.
13 ერ ღესშლებლობა ნათელია ტრანგსლი რამართალღი მოუმედი
კონრტრსუციიდანაც. იც. Honsell, FS für Wolfgang Wiegand, BernMünchen 2005, 349, 353; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht,
Besonderer Teil, 7. Aufl., Bern 2003, § 14.
14 რსრიაღვილი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი
1/2019, 20, 22.
15 იც. ამ მსცლებთან დაკავღირებით რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი,
რანივთო რამართალი (კაზსრებირ კრებსლი), თბილირი 2019, 114.
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სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება სტლებამორილი და არასტლებამორილი პირირგან

იშლევა ღერაშლებლობარ, ღემოწმდერ არა მცოლოდ ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგებირ დადებირ ნებირ ნამდვილობირ, არამედ სღსალოდ რაკსთრებირ მოპოვებირ/განკარგვირ ნებირ ნამდვილობირ წინაპირობები. რანივთო გარიგებირ არარრებობირ პირობებღი დასცველი დარყებოდა
პირი, რომელიც უმედსნარიანობარ კარგავრ ნარქიდობირ
დადებირ ღემდეგ, მაგრამ რაკსთრებირ გადაცემამდე ან არარრსლწლოვანი, რომელიც წარმომადგენლირ მეღვეობით
დებრ ვალდებსლებითრამართლებრივ გარიგებარ, თსმცა
მოგვიანებით მათ გარეღე აცცადებრ თანცმობარ, მიიფორ რა16
კსთრება ნივთზე ირეთ მდგომარეობაღი, როგორღიც ირაა.
რწორედ ამ და კიდევ რცვა მრავალი არგსმენტირ გათვალირწინებით, დფერ რარამართლო პრაუტიკაც და რამართლირ მეცნიერებაღი გაბატონებსლი ღეცედსლებაც თანცმდება, რომ რანივთო გარიგებირთვირ თავირ არიდება
სბრალოდ ღესშლებელია.
მაგრამ რანივთო გარიგებირ დადება, ბსნებრივია, არ ნიღნავრ, რომ იგი ავტომატსრად ნამდვილია. ირევე, როგორც
ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგება, ირიც ღეიშლება
იქო ბათილი. რანივთო გარიგებაც ემორყილება გარიგებირ
ნამდვილობირ ზოგად წერრ. აუ ქსრადფებირ გამაცვილება
რაჩიროა მცოლოდ იმ რატსშველზე, რომელიც ღეიშლება გაცდერ მცოლოდ რანივთო გარიგებირ და არა ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგებირ ბათილობირ რატსშველი.
რაროტლო-რამესრნეო დანიღნსლებირ მიწირ რაკსთრებირ ღერაცებ რაუართველორ ორგანსლი კანონირ მე-4 მსცლი
ამომწსრავად ყამოთვლირ, თს ვირ რაკსთრებაღი ღეიშლება
იქორ რაროტლო-რამესრნეო დანიღნსლებირ მიწა. ამ კანონირ 4 II ა მსცლით, სცცოელირ რაკსთრებაღი არეთი სშრავი
ნივთი მცოლოდ იმ ღემთცვევაღი ღეიშლება იქორ, თს მან იგი
მემკვიდრეობით მიიფო. ღერაბამირად, რცვა ღემთცვევაღი,
ნებირმიერი რანივთო გარიგება, რომელიც მიზნად ირაცავრ
სცცოელირთვირ რაკსთრებირ მოპოვებარ, ბათილია რამოუალაუო კოდეურირ 54-ე მსცლირ ღერაბამირად, როგორც კანონრაწინააფმდეგო. აუ არ დგება ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგებირ ბათილობირ რაკითცი. სცცოელრაც ღესშლია, დადორ მერამე პირირ რარარგებლოდ ნარქიდობა
სშრავ ნივთზე და ამით რაკსთრება მოსპოვორ რაუართველორ მოუალაუერ. ამ ღემთცვევაღი, ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგებაც ნამდვილი იუნება და რანივთოც,
რადგანაც რაკსთრებარ სცცოელი არ მოიპოვებრ - რანივთო
გარიგება იდება რაუართველორ მოუალაუერთან. ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგება არ იწვევრ რაკსთრებირ
მოპოვებარ. ანს ირ ვერ იუნება კანონრაწინააფმდეგო იმ მოტივით, რომ მირ რატსშველზე სცცოელი იშენრ რაკსთრებარ,
რაც აკრშალსლია რაროტლო-რამესრნეო დანიღნსლებირ
მიწირ რაკსთრებირ ღერაცებ რაუართველორ ორგანსლი კანოიც. რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი
(კაზსრებირ კრებსლი), თბილირი 2019, 109-ე და მომდევნო გვერდები.
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ნირ მე-4 მსცლით. ამ მსცლირა და რამოუალაუო კოდეურირ
54-ე მსცლირ რატსშველზე მცოლოდ რანივთო გარიგება ღეიშლება გაცდერ ბათილი.
3. გამრცვირებლირ სტლებამორილება
მისცედავად იმირა, რომ რრკ-ირ 183-ე მსცლი (რრკ-ირ
186-ე მსცლირგან განრცვავებით) არ ითვალირწინებრ პირდაპირ მითითებარ არც იმაზე, რომ ღემშენირთვირ რაკსთრებირ გადაცემირ სტლება მერაკსთრერ გააყნია, ერ არ ნიღნავრ, რომ გამრცვირებლირ სტლებამორილება რაკსთრებირ
გადაცემირ წინაპირობა არაა. არეთი დაღვება აზრრ დასკარგავდა რრკ-ირ 185-ე მსცლით გათვალირწინებსლ რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ ინრტიტსტრ.17 გამრცვირებლირ სტლებამორილება სდავოდ სნდა იუნერ მიყნესლი
რაკსთრებირ გადაცემირ წინაპირობად. მირი არარრებობირარ
რაკსთრებირ მოპოვება მცოლოდ რრკ-ირ 183-ე მსცლირ რატსშველზე გამორიცცსლია და სნდა ღემოწმდერ, ცომ არ მოიპოვა ღემშენმა რაკსთრება კეთილრინდირიერად.18
გამრცვირებელი სტლებამორილ პირად ითვლება, თს
არირ ნივთირ მერაკსთრე ან რცვა რაიმე რატსშვლით აუვრ მინიჩებსლი გარცვირებირ სტლებამორილება.
4. რეგირტრაცია რაძარო რეერტრღი
რაკსთრებირ მოპოვებირ რაბოლოო წინაპირობაა მირი
რეგირტრაცია რაძარო რეერტრღი. ერ სშრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი იმავე ტსნუციარ არრსლებრ, რარაც გადაცემა მოშრავირ ღემთცვევაღი.19 რაკსთრებირ ღეშენირთვირ რაძარო
რეერტრღი რეგირტრაციარ აუვრ კონრტიტსტისრი მოუმედება.20 ღერაბამირად, თს პირი გარიგებირ რატსშველზე ცდილობრ ღეიშინორ რაკსთრება, იგი მერაკსთრე მანამდე ვერ
გაცდება, რანამ არ დარრსლდება მირი რეგირტრაცია რაძარო
რეერტრღი. რეგირტრაცია წარმოებრ რაძარო რეერტრირ ღერაცებ რაუართველორ კანონირა და რაძარო რეერტრირ ღერაცებ ინრტრსუციირ ღერაბამირად.
რაძარო რეერტრღი რეგირტრაციარ აუვრ პსბლიციტეტირ,
იგივე რაძაროობირ, ტსნუცია.21 რადგანაც რანივთო სტლებებრ აბროლსტსრი მოუმედება გააყნია, ანს ქველა პირრ მიემართება, ასცილებელია მათი მერაკსთრე გარეგნსლად
აფუმადი იქორ, რარაც სშრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი რაძა22
რო რეერტრი სზრსნველქოტრ. გარდა ამირა, რაძარო რეერტრღი რეგირტრაცია წარმოღობრ ილსზორსლ რამართლეუისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი
1/2019, 1, 5, რუ. 32.
18
რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ წინაპირობებთან
დაკავღირებით იც. უვემოთ, II.
19 უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი
1/2019, 1.
20 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 20 I 3.
21 Wilhelm, Sachenrecht, 4. Aufl., Berlin (u. a.) 2010, Rn. 33.
22 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 1 II 3.
17
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ბრივ მდგომარეობარ. ამ მოყვენებითი მდგომარეობირ მიმართ ნდობა დაცვირ ფირრია და ირ (რცვა წინაპირობებირ
არრებობართან ერთად) განაპირობებრ რაკსთრებირ კეთი23
ლრინდირიერად მოპოვებარ.
რეერტრღი რეგირტრაციირ ღედეგად წარმოიღობა როგორც პოზიტისრი, ირე ნეგატისრი რაძაროობა.24 ერ განაპირობებრ რაძარო რეერტრირ რირრსლირა და სტქსარობირ პრეზსმტციარ. მაგრამ ერ პრეზსმტცია არ ვრცელდება ნებირმიერ
ყანაწერზე, არამედ მცოლოდ რეგირტრაციასნარიან სტლებებრა და განკარგვირ სტლებირ ღეზფსდვებზე.25 ირ არ მოიცავრ არც რეგირტრირებსლი უონებირ ტაუტობრივ (მაგალითად, მდგომარეობარა და ტართობრ)26 და არც რეგირტრი27
რებსლი პირირ პიროვნსლ მაცარიათებლებრ (მაგალითად,
რეგირტრირებსლი პირირ სტლებასნარიანობარა და უმედს28
ნარიანობარ, განკარგვირ სტლებამორილებარა და წარმო29
მადგენლობით სტლებამორილებარ - გარდა რეერტრღი
რეგირტრირებსლი წარმომადგენლობირა).30
რეერტრღი რეგირტრაცია მცოლოდ რცვა მატერიალსრრამართლებრივ წინაპირობებთან ერთად წარმოღობრ პირირ
რაკსთრებირ სტლებარ.31 აცალი რეგირტრაციით სუმდება
შველი - ანს ცდება მერაკსთრე პირირ ცვლილება. ამირ რაპირირპიროდ, რეერტრღი ღეიშლება ორი რცვადარცვა პირირ რაცელზე რეგირტრირებსლი მიწირ ნაკვეთები ნაწილობრივ
გადატარავდერ ერთმანეთრ. არეთ დრორ სტრო აცალი რეგირტრაციირთვირ სპირატერობირ მინიჩება გამოიწვევდა
იმარ, რომ შველ მერაკსთრერ რაკსთრება მცოლოდ რცვა პირირ რაძარო რეერტრღი რეგირტრაციით ავტომატსრად ყამო32
ერთმეოდა, რაც გასმართლებელია. ამიტომ არეთი გადატარვირ დრორ სპირატერობა შველ რეგირტრაციარ სნდა მიენიჩორ.

იც. ამართან დაკავღირებით ვრცლად უვემოთ, II 3.
Weber, Sachenrecht II: Grundstücksrecht, 4. Aufl., Baden-Baden
2015, § 8 Rn. 4.
25 Kohler , in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn.
3; Weber, Sachenrecht II: Grundstücksrecht, 4. Aufl., Baden-Baden
2015, § 8 Rn. 10.
26 Weber, Sachenrecht II: Grundstücksrecht, 4. Aufl., Baden-Baden
2015, §8 Rn. 12.
27 RGZ 69, 263, 268; 84, 242, 245; 88, 83, 89; 134, 283; RG WarnR
1936, 2, 7; KG OLGE 18, 110; Gursky, in Staudinger BGB, 15. Aufl. 2008,
§ 892 Rn. 67.
28 RGZ 69, 263, 268; Gursky, in Staudinger BGB, 15. Aufl. 2008, § 892
Rn. 67.
29 RG LZ 1925, 1070, 1071; Gursky, in Staudinger BGB, 15. Aufl. 2008, §
892 Rn. 67.
30 Kohler , in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn.
15.
31 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 20 I 3.
32 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2015 წლირ 4 მაირირ განყინება
№ არ-144-137-2013; 2015 წლირ 27 აპრილირ განყინება № 463-4392012; 2015 წლირ 17 აპრილირ განყინება № არ-314-299-2013; 2014 წლირ
24 აპრილირ გადაწქვეტილება № ბრ-359-349 (4კ-13).
23
24
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5. ღსალედსრი ღეძამება
როგორც ზემოთ წარმოდგენილი ანალიზიდან ყანრ,
სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვებირთვირ რაჩიროა (ნამდვილი) ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგება (რომლითაც პირი იფებრ ვალდებსლებარ, გადარცერ რაკსთრება
მქიდველრ), რანივთო გარიგება (რომლითაც მერაკსთრე
სღსალოდ გადარცემრ ღემშენრ რაკსთრებარ), გამრცვირებლირ
სტლებამორილება და ღემშენირ რეგირტრაცია რაძარო რეერტრღი.
მაგრამ არც თს ირე იღვიათად სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ
ღეშენირ მიზნით ცელღეკრსლება იდება რაძარო რეერტრღი
რეგირტრირებსლ პირთან, რომელიც რინამდვილეღი არ
არირ მერაკსთრე. არეთ დრორ ძერ კიდევ არრებობრ ღერაშლებლობა, რომ ღემშენმა მოიპოვორ რაკსთრება, მაგრამ
ამირთვირ დაკმაქოტილებსლი სნდა იქორ არასტლებამორილი პირირგან სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვებირ წინაპირობები.
III. სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება არასტლებამორილი პირირგან
ღემშენმა რაკსთრებირ მოპოვებირ მიზნით გარიგება ღეიშლება დადორ იმ პირთანაც, რომელრაც არ აუვრ ამ ნივთირ
განკარგვირ სტლება. ერ ავტომატსრად არ გამორიცცავრ მირი მცრიდან რაკსთრებირ მოპოვებირ ღერაშლებლობარ. რრკირ 185-ე მსცლი ითვალირწინებრ რაკსთრებირ ღეშენარ კეთილრინდირიერად, მაგრამ გარკვესლი წინაპირობებირ გათვალირწინებით.
1. ვალდებსლებითრამართლებრივი და რანივთო გარიგებები
სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ არასტლებამორილი პირირგან მოპოვებირ ღემთცვევაღიც რაჩიროა, რომ მართან დაიდორ ნამდვილი ვალდებსლებითრამართლებრივი და რანივთო გარიგებები. არეთ ღემთცვევაღიც გარიგებები იმავე რამართლებრივ რეჟიმრ ეუვემდებარება, რომელრაც რაკსთრებირ სტლებამორილი პირირგან მოპოვებირ ღემთცვევაღი.
ქსრადფებირ გამაცვილება მიზანღეწონილია მცოლოდ
იმაზე, რომ არასტლებამორილ პირთან გარიგებირ დადება
არ აუცევრ მარ არანამდვილად. როგორც ვალდებსლებითრამართლებრივი, ირე რანივთო გარიგება ღეიშლება დადორ არასტლებამორილმა პირმა და ირ ნამდვილი იუნება.33
ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგება ნივთზე ღეიშლება დადორ ნებირმიერმა პირმა. ნარქიდობირ ნამდვილობირ წინაპირობა არ არირ მერაკსთრედ ქოტნა. პირრ ქოველთვირ რყება ღერაშლებლობა, ნამდვილი ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგებით იკირრორ რაკსთრებირ გადარსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ
კრებსლი), თბილირი 2019, 323-ე და მომდევნო გვერდი.
33

სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება სტლებამორილი და არასტლებამორილი პირირგან

ცემირ ვალდებსლება, ღემდეგ ღეიშინორ ერ ნივთი და არე გადარცერ მქიდველრ რაკსთრება. რაც ღეეცება რანივთო გარიგებარ, არასტლებამორილი პირირ მიერ დადება მარ არანამდვილრ არ ცდირ, რადგანაც არრებობრ რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ ღერაშლებლობა. არეთი გარიგებები არ არირ ბათილი რრკ-ირ 54-ე მსცლირ მიცედვით, რადგანაც ღესშლებელია, კანონრაწინააფმდეგო ან ამორალსრი იქორ ირ, რაც პირდაპირაა კანონით გათვალირწინებსლი.
2. არასტლებამორილი გამრცვირებელი
სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერი მოპოვებირ ღემდეგი წინაპირობაა გამრცვირებლირ არასტლებამორილება. მცოლოდ მაღინაა რაჩირო კეთილრინდირიერი ღეშენირ მარეგსლირებელი ნორმებირ გამოქენება, როდერაც
გამრცვირებელრ რეალსრად არ წუონდა ნივთირ გარცვირებირ
სტლება. თს პირრ გააყნია არეთი სტლებამორილება, რაუმე
ეცება სტლებამორილი პირირგან რაკსთრებირ ღეშენარ და ირ
სნდა ღეტარდერ არა რაკსთრებირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ, არამედ წინა თავღი განცილსლი წინაპირობებირ ღემოწმებირ ტარგლებღი. რწორედ გარცვირებირ სტლებამორილებირ უონა არირ წქალგამქოტი რაკსთრებირ მოპოვებირ ამ ორ
ღემადგენლობარ ღორირ. გარცვირებაღი აუ იგსლირცმება
სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ გადაცემა და არა მარზე ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგებირ (ნარქიდობირ) დადება, რადგანაც, როგორც ზემოთ აფინიღნა34, ზოგადად, ნებირმიერ პირრ ღესშლია, დადორ ნარქიდობა რცვირ ნივთზეც
35
კი.
გამრცვირებელი არასტლებამორილია, თს ირ არ არირ მერაკსთრე და არც რამე ტორმით არ აუვრ მერაკსთრირგან მინიჩებსლი გარცვირებირ სტლებამორილება. იმირ ღერატარებლად, არირ თს არა პირი მერაკსთრე, გადამწქვეტია მირი
ნამდვილი რანივთო პოზიცია (და არა რეერტრირ ყანაწერი).
დროირ თვალრაზრირით, გამრცვირებლირ არასტლებამორილებირთვირ გადამწქვეტია რანივთო გარიგებირ დადებარა
და რაკსთრებირ რაბოლოო მოპოვებარ ღორირ მთლიანი პერიოდი. ერ იმარ ნიღნავრ, რომ თს პირი რანივთო გარიგებირ
დადებირარ ან მარ ღემდეგ, ვიდრე ღემშენი რაბოლოოდ მოიპოვებრ რაკსთრებარ (რეგირტრირდება რაძარო რეერტრღი),
კარგავრ განკარგვირ სტლებამორილებარ, ღემშენი ვერ იშენრ
რაკსთრებარ „ყვესლებრივად“ და სნდა ღემოწმდერ რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ წინაპირობები.

სტატია

3. გამრცვირებლირ მოყვენებითი ლეგიტიმაცია რაძარო რეერტრირ ყანაწერით
რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ ღემდეგი
წინაპირობაა გამრცვირებლირ მოყვენებითი ლეგიტიმაცია
რაძარო რეერტრირ ყანაწერით. რრკ-ირ 185-ე მსცლირ მიცედვით, რაძარო რეერტრღი რეგირტრირებსლი პირი მერაკსთრედ ითვლება. აუვეა მითითება იმაზე, რომ აფნიღნსლი
წერი ღემშენირ ინტერერებირ დაცვარ ემრაცსრება. რაცელმწიტო, რომელიც აწარმოებრ რაძარო რეერტრრ, იმით, რომ
იცავრ ღემშენირ (კეთილრინდირიერ) ნდობარ, იფებრ გარკვესლ გარანტიარ მირი სტლებებირ დარაცავად. ღერაბამირად,
იმ არასტლებამორილ პირთან გარიგებირ დადება, რომელიც რაძარო რეერტრღი მერაკსთრედ არირ რეგირტრირებსლი, იმავე ღედეგრ იწვევრ, რაც დადგებოდა გარიგებირ ნამდვილ მერაკსთრერთან დადებირ ღემთცვევაღი, ანს რაძარო
რეერტრირ ყანაწერი ნამდვილი რომ ქოტილიქო.36
თს ნივთრ განკარგავრ არასტლებამორილი პირი, მაგრამ
ირ რეერტრღი მერაკსთრედ არირ რეგირტრირებსლი, გამოდირ, რომ რეერტრირ ყანაწერი არირ არარწორი37. „არარწორღი“ იგსლირცმება, რომ რეერტრღი გაცცადებსლი რამართლებრივი მდგომარეობა განრცვავდება რეალსრი მატერიალსრი რამართლებრივი მდგომარეობირაგან.38 თსმცა
რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ კონტეურტღი
მნიღვნელოვანი არ არირ რაძარო რეერტრირ ნებირმიერი რაცირ სრწორობა. რაუმე ეცება მცოლოდ სტლებარ სშრავ ნივთზე, სტლებარ რაიმე რცვა სტლებაზე ან განკარგვირ
სტლებამორილებირ ღეზფსდვარ.39 მცოლოდ ამ გარემოებებთან დაკავღირებსლმა სრწორობამ ღეიშლება მოაცდინორ
გამრცვირებლირ მოყვენებითი ლეგიტიმაცია. არეთ დრორ
რეერტრღი ღეტანილი სტლება რინამდვილეღი არ არრებობრ
ან ირ არ ეკსთვნირ რეგირტრირებსლ პირრ, სტლება არრებობრ, მაგრამ არარწორი ღინაარრით ან რანგითაა რეგირტრირებსლი, არრებსლი სტლება არ არირ რეგირტრირებსლი ან არარწორად ამოიღალა რეერტრიდან.40 ამართან, რადგანაც კეთილრინდირიერ ღეშენაზე მცოლოდ იმ მონაცემმა
ღეიშლება მოაცდინორ გავლენა, რომლირ რეგირტრაციაც
რაერთოდ ნებადართსლია, არავითარი მნიღვნელობა არ
ენიჩება ირეთი მონაცემირ სრწორობარ, რომელიც არ არირ
რეგირტრაციასნარიანი.41 რეერტრღი არარწორი რამართლებრივი მდგომარეობირ არაცვით რეერტრი ავტომატსრად
უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი
1/2019, 1, 2.
37 თს არ იუნებოდა დაღვებსლი, რომ რეერტრი ღეიშლება არარწორი
იქორ, მაღინ, ტაუტობრივად, გამოვიდოდა, რომ სტლებირ მოპოვება
ცდება მცოლოდ მირი რეგირტრაციით და რცვა წინაპირობა რაჩირო არაა,
იც. ამართან დაკავღირებით Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.)
2007, § 20 II 1.
38 Eckert, in BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, § 892 Rn. 2.
39 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, §892, Rn.
22.
40 Staudinger, in Schulze-HK-BGB, 10 Aufl. 2019, § 892 Rn. 8.
41 BGH DNotZ 07, 946, 948.
36

მცოლოდ მარ ღემდეგ, რაც დადგინდება, რომ გამრცვირებელრ არ წუონდა განკარგვირ სტლება, სნდა ღემოწმდერ რაკსთრებირ კეთილრინდირიერი მოპოვებირ წინაპირობები,
სპირველერ ქოვლირა კი, ანიჩებდა თს არა მოყვენებით ლეგიტიმაციარ რაძარო რეერტრირ ყანაწერი გამრცვირებელრ.
34

იც. ზემოთ, II 1.

35

რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ

კრებსლი), თბილირი 2019, 324.
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ცდება არარწორი. არავითარი მნიღვნელობა არ ენიჩება, თს
რა რატსშვლითაა გამოწვესლი არარწორი მონაცემირ ღეტანა ან რწორი მონაცემირ წაღლა-არღეტანა.42
რაძარო რეერტრრ არარწორად არ აუცევრ (და ღერაბამირად ვერც სტლებამორილ პირრ ვერ ანიჩებრ ლეგიტიმაციარ)
არც მერაკსთრირ მიერ რცვა პირთან დადებსლი ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგება43, რომლითაც ირ კირრსლობრ რაკსთრებირ გადაცემირ (რანივთო გარიგებირ დადებირ) ვალდებსლებარ და არც წინარწარი ყანაწერი რეერტრღი, რომელიც ამარ „წინარწარმეტქველებრ“.44 რაიმე გავლენარ რაძარო რეერტრირ რირწორეზე არ აცდენრ არც რანივთო გარიგება. განკარგვირ სტლებამორილებირ ღეზფსდვა
არეთი გარიგებირ რატსშველზე მცოლოდ მცარეთა ღიდა
სრთიერთობაღი მოუმედებრ და ირ რეერტრირ ყანაწერრ არა45
რწორრ ვერ გაცდირ. რაც ღეეცება თავად რანივთო სტლებირ წარმოღობარ, არც ამირ გამო არ აცდენრ რანივთო გარიგება, როგორც არეთი, რაძარო რეერტრირ რირწორეზე გავლენარ - სტლებირ წარმოღობირთვირ რაჩიროა არა მცოლოდ გარიგებირ დადება, არამედ მირი რეგირტრაციაც.46
რაძარო რეერტრირ არარწორი ყანაწერით პირირ რეგირტრაცია მერაკსთრედ სკვე რაკმარირია იმირათვირ, რომ პირრ გარეგნსლად მიენიჩორ განკარგვირ სტლება.47 ერ ილსზორსლი რამართლებრივი მდგომარეობა მოუმედებრ
აბრტრაუტსლად. რაძარო რეერტრღი რეგირტრირებსლ არამერაკსთრერ განკარგვირ ერ მოყვენებითი ლეგიტიმაცია ენიჩება იმ ღემთცვევაღიც კი, როდერაც კონტრაწენტი რსლაც არ
ამოწმებრ რაძარო რეერტრირ ყანაწერრ და პირდაპირ ენდო48
ბა მარ.
რაძარო რეერტრღი რეგირტრაცია არ წარმოღობრ ილსზორსლ რამართლებრივ მდგომარეობარ გამრცვირებლირ პიროვნებართან დაკავღირებით. ღერაბამირად, რეერტრირ მიმართ ნდობა არ მოუმედებრ რეგირტრირებსლი და განმკა49
რგავი პირირ იდენტსრობირ ვარასდზე. თს ღემშენი პირადობირ დამადარტსრებელი დოკსმენტირ რატსშველზე რწმსნდება გამრცვირებლირ ვინაობაღი, აუ რეერტრი არავითარ
როლრ არ თამაღობრ. რეერტრირ ყანაწერი რწორია და ირ
ადარტსრებრ მერაკსთრირ სტლებამორილებარ. ღემშენირ წინაღე მქოტი პირი მართლაც მერაკსთრეა თს არა, ამარ რაძაRGZ 73, 125, 130; BGH Rpfleger 2006, 181 (182); OLG München
BeckRS 2010, 12211.
43 RGZ 62, 137; RG ZBlFG 6, 673, 675; WarnR 1928, 128.
44 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, §892, Rn.
23.
45 RGZ 73, 50, 53; Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013, §892 Rn. 28.
46 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, §892 Rn.
23.
47 Weber, Sachenrecht II: Grundstücksrecht, 4. Aufl., Baden-Baden
2015, § 8 Rn. 17.
48 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ
კრებსლი), თბილირი 2019, 299; BGHZ 104, 139, 143.
49 RGZ 128, 276, 279; Gursky, in Staudinger BGB, 15. Aufl. 2008, § 892
Rn. 67.
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რო რეერტრირ ყანაწერი ვერ განრაზფვრავრ და, ღერაბამირად, ვერც ქალბი პირადობირ დამადარტსრებელი დოკსმენტირ
მიმართ ნდობარ ვერ დაიცავრ.50
4. რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება
4.1. ზოგადი მიმოცილვა
რამართალი რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად ღეშენირ
მეუანიზმრ ითვალირწინებრ, რადგანაც რაცელმწიტო ვალდებსლია, დაიცვარ მოუალაუეთა ნდობა, რომელიც მათ წარმოეღობათ ერთმანეთირ მერაკსთრედ ქოტნართან დაკავღირებით. ნამდვილი მერაკსთრირ სტლება სკან იცევრ ღემშენირ სტლებირა და რამოუალაუო ბრსნვირ დაცვირ ინტერერირ წინაღე. სშრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი რაცელმწიტორ
აუვრ მონოპოლია რაძარო რეერტრზე - იგი რავალდებსლო
წერით აფრიცცავრ ქველა პირირ რაკსთრებარ და აიშსლებრ
მოუალაუეებრ, მცოლოდ რეერტრირ ყანაწერირ რატსშველზე
განკარგონ უონება. არეთ დრორ, ბსნებრივია, რაცელმწიტორვე აუვრ ვალდებსლება, ღეუმნარ რაკმარირი დაცვირ მეუანიზმი იმ პირთათვირ, რომლებიც ენდობიან (რაცელმწიტორ
მიერ ნაწარმოებ) რეერტრრ. წინააფმდეგ ღემთცვევაღი, თს
რეერტრირ ყანაწერირ რატსშველზე წარმოღობილი ილსზორსლი რამართლებრივი მდგომარეობირ მიმართ არრებსლი
ნდობა დაცსლი არ იუნებოდა, რეერტრი რაერთოდ აზრრ დაკარგავდა. მაგრამ რეერტრირ ყანაწერირ მიმართ ნდობა დაცვარ არ იმრაცსრებრ ქველა რაცირ განკარგვირარ. ერთი
მცრივ, ასცილებელია, რაცეზე იქორ გარიგებირმიერი განკარგვა, ცოლო, მეორე მცრივ, დაცსლია არა ნებირმიერი გარიგება, არამედ მცოლოდ რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება.51
4.2. გარიგებირმიერი ღეშენა
ღემშენრ ნდობა იმირ მიმართ, რომ გამრცვირებელი მერაკსთრეა - ანს გამრცვირებლირ მოყვენებითი რამართლებრივი მდგომარეობირ მიმართ - მცოლოდ მაღინ ღეიშლება გააყნდერ, როდერაც იგი ამ გამრცვირებელთან გარიგებარ დებრ.
ამირ რაპირირპიროდ, თს ღეშენა ცდება კანონირ რატსშველზე, არეთი ნდობა არ არრებობრ და, ღერაბამირად, არც მირი
დაცვაა რაჩირო. რცვა რიტქვებით რომ ითუვარ, კანონირ რატსშველზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვება გამორიცცსლია.52 არეთი რამ მცოლოდ გარიგებირ რატსშვე53
ლზეა ღერაშლებელი. მცოლოდ გარიგებირ დრორ ღეიშლება დასპირირპირდერ მერაკსთრირ ინტერერებრ რამოუალაუო
ბრსნვირ დაცვირ ინტერერი და გადაწონორ კიდეც იგი. თს რაკსთრებირ ღეშენა კანონირ რატსშველზე ცდება, არეთ დრორ
რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2010 წლირ 20 დეკემბრირ
განყინება № არ-926-873-2010; ღეად. რაუართველორ სზენაერი
რარამართლორ 2011 წლირ 31 იანვრირ განყინება № არ-465-435-2010.
51 Eckert, in BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, § 892 Rn. 8.
52 BGHZ 9, 250, 253 = NJW 1953, 898.
53 Kindl, in BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, §932 Rn. 3.
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სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება სტლებამორილი და არასტლებამორილი პირირგან

რამოუალაუო ბრსნვირ დაცვირ რაჩიროებაზე რასბარი ზედმეტია.54 როგორც ზემოთ აფინიღნა, კანონმდებელი იმიტომ
ითვალირწინებრ რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ ღერაშლებლობარ, რომ ერ ასცილებელია მოუალაუეთა
მიერ რაკსთრებირ კონრტიტსცისრი სტლებით რარგებლობირთვირ - თს ღემშენრ არ აუვრ გარკვესლი გარანტია, რომ მირი ნდობა ღემშენირ მერაკსთრედ ქოტნირ მიმართ (სშრავი
ნივთებირ ღემთცვევაღი - რაძარო რეერტრირ რატსშველზე წარმოღობილი ილსზორსლი რამართლებრივი მდგომარეობირ მიმართ) დაცსლი იუნება, იგი თავრ აარიდებრ გარიგებირ
დადებარ და ამით მოცდება რამოუალაუო ბრსნვირ პარალიზება. ერ კი არა მცოლოდ ზოგადად რაცელმწიტორ ეკონომიკსრ კრიზირ გამოიწვევრ, არამედ მოუალაუეებრ ქოველ კონკრეტსლ ღემთცვევაღი ღესზფსდავრ რაკსთრებირ კონრტიტსცისრ სტლებარ.55 მაგრამ არეთი გამონაკლირირ დაღვება
არ არირ ასცილებელი, თს რაკსთრებირ მოპოვება კანონირ
რატსშველზე ცდება (მაგალითად, მემკვიდრეობირარ56). თითოესლ ღემთცვევაღი ინდივიდსალსრად სნდა დადგინდერ,
მოიპოვებრ თს არა პირი რაკსთრებარ. ლოგიკსრ აბრსრდამდე მივიდოდა ირ მრძელობა, რომ კანონირ რატსშველზე პირრ რაკსთრება არ ეკსთვნირ, მაგრამ კანონირ რატსშველზევე, რაბოლოოდ, მაინც ეკსთვნირ, რადგანაც კეთილრინდირიერი იქო. რირ ან ვირ მიმართ იქო იგი კეთილრინდირიერი,
თს გარიგება არავირთან დასდია, ანს თს მირი ნდობა ილსზორსლი რამართლებრივი მდგომარეობირ მიმართ არ გადაზრდილა მირ მიერ ნებირ გამოვლენაღი, რომ არასტლებამორილ პირთან დაედო გარიგება? რადგანაც არეთი კეთილრინდირიერება არ არრებობრ, მირი დაცვირ რაჩიროებირ რაკითციც არ დაირმირ. ზემოაფნიღნსლირ გათვალირწინებით,
არც რამოუალაუო ბრსნვირ ინტერერებირ დაცვამდე მიდირ
რაუმე. ღედეგად, კანონირმიერი რატსშვლით რაკსთრებირ
მოპოვება კეთილრინდირიერად გამორიცცსლია და ირ მცოლოდ გარიგებირ ტარგლებღია ღერაშლებელი.
4.3. რამოუალაუო ბრსნვირ ტარგლებღი დადებსლი გარიგება
ქველა რაცირ გარიგება არ იშლევა რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად ღეშენირ ღერაშლებლობარ, არამედ მცოლოდ ირეთი, რომელიც წარმოადგენრ რამოუალაუო ბრსნვირ ნაწილრ - ანს როდერაც იდება რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება.57 შალაღი რყება ამორავალი პრინციპი, რომ რაკსთრებირ
კეთილრინდირიერად მოპოვებირ რაგამონაკლირო წერი მცოლოდ მაღინ მოუმედებრ, თს ღემშენირა და რამოუალაუო ბრს54

Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 10 I 1 b.

რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2017 წლირ 17
ოუტომბრირ გადაწქვეტილება № 3/4/550 „რაუართველორ მოუალაუე
ნოდარ დვალი რაუართველორ პარლამენტირ წინააფმდეგ“, II 21.
56 დამატებით სნდა აფინიღნორ, რომ მემკვიდრეობით რაკსთრებირ
კეთილრინდირიერად მოპოვება, რაბოლოოდ, ქველა ვარიანტღი
გამორიცცსლია, თსნდაც რრკ-ირ 990-ე მსცლირ რატსშველზე, რადგანაც
მემკვიდრე სრარქიდლოდ მოიპოვებდა რაკსთრებარ და ვალდებსლი
იუნებოდა, დაებრსნებინა იგი ნამდვილი მერაკსთრირთვირ.
57 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 10 I 1 b.
55

სტატია

ნვირ დაცვირ ინტერერი გადაწონირ მერაკსთრირ ინტერერრ.58
რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვება ღერაშლებელია
მცოლოდ ირეთი გარიგებებირარ, რადაც ღემშენირ ნდობა გამრცვირებლირ მოყვენებითი რამართლებრივი მდგომარეობირ ღერაცებ დაცვირ ფირრია. არეთი ნდობა ღემშენრ გააყნია
მცოლოდ რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებირ დადებირარ.59
როგორც წერი, გარიგება, რომლითაც პირი რაკსთრებარ მოიპოვებრ, არირ კიდეც რამოუალაუო ბრსნვირ, თსმცა არრებობრ რამდენიმე გამონაკლირიც.60 არეთი რაგამონაკლირო
ღემთცვევებირ ღერწავლა და მათზე ცაზგარმა სმნიღვნელოვანერია, რადგანაც არეთ დრორ ღემშენრ არ გააყნია დაცვირ
ფირრი ნდობა და ვერ იშენრ რაკსთრებარ კეთილრინდირიერად.
4.3.1. ღემშენირა და გამრცვირებლირ მცარერ მონაწილე
პირებირ იდენტსრობა
რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებირ არრებობირთვირ ასცილებელია, რომ ღემშენი და გამრცვირებელი არა მცოლოდ
რამართლებრივად, არამედ ეკონომიკსრადაც არაიდენტსრი პირები იქვნენ.61 ამ ღემთცვევაღი ცდება მერაკსთრირ
მცოლოდ ტეუნიკსრი ცვლილება და არა რაკსთრებირ გადა62
ცემა რამოუალაუო ბრსნვირ ტარგლებღი. ბსნებრივია,
არეთ დრორ რამოუალაუო ბრსნვირ დაცვირ ინტერერი ვერ
გადაწონირ მერაკსთრირ ინტერერრ და ირ არ სნდა იუნერ დაცსლი. ამართანავე, არც ღემშენირ ინტერერი მოითცოვრ დაცვარ, რადგანაც ეკონომიკსრი იდენტსრობირარ რაკსთრებირ
გადარვლა ცდება პირირ „ერთი ცელიდან მეორეღი“.
გამრცვირებელი და მერაკსთრე ეკონომიკსრად იდენტსრია, თს მათ მცოლოდ რამართლებრივი ტორმა განარცვავებრ ერთმანეთირგან, მაგალითად, როდერაც რპრ გადარცემრ
რაკსთრებარ იმავე პარტნიორებირგან ღემდგარ ღპრ-რ ან
ღპრ-ირ ერთადერთი პარტნიორი ამ ღპრ-ირგან იშენრ სშრავ
უონებარ.63 აუ ღპრ-რ ბენეტიციარი მერაკსთრე (გამრცვირებელი) და ღემშენი ერთი და იგივე პირია, ანს ადგილი აუვრ
არა რამოუალაუო ბრსნვარ, არამედ „რაკსთარი სტლებირთვირ რამართლებრივი პოზიციირ ღეცვლარ“64. ერ კი კანონმდებლირ მცრიდან დაცვარ არ რაჩიროებრ. ზოგადად, მცოლოდ ილსზორსლი რამართლებრივი მდგომარეობირ მიმართ არრებსლი კეთილრინდირიერი ნდობაა დაცვირ ფირრი.
Kindl, in BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, § 932 Rn. 1; Berger, in Jauernig
BGB, 15. Aufl. 2014, § 932 Rn. 2.
59 Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013, §892 Rn. 97; Eckert, in
BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, § 892 Rn. 8; Kohler, in Münchener
Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn. 33.
60 Wilhelm, Sachenrecht, 4. Aufl., Berlin (u. a.) 2010, Rn. 711.
61 BGHZ 173, 71, 77 = NJW 2007, 3204; Kohler, in Münchener
Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, §892, Rn. 33.
62 Wiegand, in Staudinger BGB, Neub. 2016, Vor § 932 ff. Rn. 42.
63 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 10 I 1 b; BGH 78,
325.
64 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, §892 Rn.
33.
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როდერაც რაუმე ეცება ეკონომიკსრად იდენტსრ ღემშენრა და
გამრცვირებელრ ღორირ რაკსთრებირ გადაცემარ, აუ ღემშენი
ვერ მისთითებრ, რომ იგი ენდობოდა მირივე ღპრ-რ რაცელზე
გაკეთებსლ არარწორ ყანაწერრ და ამიტომ სნდა მოიპოვორ
რაკსთრება მან, ცოლო ნამდვილმა მერაკსთრემ დაკარგორ
იგი. ცაზგარარმელია ირიც, რომ აუ ღემშენირ რსბიეუტსრ დამოკიდებსლებარ მნიღვნელობა არ ენიჩება - არავითარ როლრ არ თამაღობრ, თს რა ინტორმაცია აუვრ მარ ღპრ-რ რამართლებრივ პოზიციართან დაკავღირებით. რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვება გამორიცცსლია სკვე ობიეუტსრი წინაპირობებირ ეტაპზევე, რადგანაც მცარეთა ღორირ
არ არირ დადებსლი რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება. რაჩირო არ არირ ღემშენირ ნდობირ ღემოწმება, რადგანაც არავითარ როლრ არ თამაღობრ ირ, გააყნდა თს არა პარტნიორრ
ნდობა, რომ რაზოგადოებირ რაცელზე რეგირტრირებსლი
65
უონება მართლაც მირ რაკსთრებაღი იქო. როდერაც ერთადერთი პარტნიორი ნივთრ რაკსთარი ღპრ-ირგან იშენრ, მარზეა რირკი, რომ ერ ღპრ არარწორადაა მერაკსთრედ რეგირტრირებსლი. ამირ გამო ნამდვილი მერაკსთრე არ სნდა
დაზარალდერ. რაწინააფმდეგორ დაღვებირ ღემთცვევაღი
არარწორად რეგირტრირებსლი რაზოგადოებირ ერთადერთ
პარტნიორრ ღეეშლებოდა, ღეეშინა ნივთი ამ რაზოგადოებირგან და ამით მოპოვებინა მარზე ნამდვილი რაკსთრება. გარიგებათა ძაჩვღი დამატებითი რგოლირ ყართვით გაიცრნებოდა გზა „სტლებირ გათეთრებირთვირ“. ნებირმიერ უონებარ ღემშენი ძერ გაატორმებდა ირეთ რაზოგადოებაზე, რომლირ ერთადერთი პარტნიორიც თავადაა და ამირ ღემდეგ
ღეიშენდა რაკსთრებარ ამ რაზოგადოებირგან. ერ კი გასმართლებელი ღედეგია. თს პირი რაკსთრებარ ვერ მოიპოვებდა, თავდაპირველი მერაკსთრირგან (მაგალითად, მემკვიდრეობირარ - იც. ამართან დაკავღირებით ზემოთ), მან რაკსთრება არც იმ ღემთცვევაღი არ სნდა მოიპოვორ, თს რაკსთრებარ ძერ მირი ღპრ მიიფებრ და მარ მომდევნო დფერ გადარცემრ.
როგორც ზემოთ აფინიღნა, იგივე ღემთცვევაა, როდერაც
რაკსთრება გადადირ არა რაზოგადოებიდან მირ პარტნიორზე/პარტნიორებზე, არამედ ერთი რაზოგადოებიდან იმავე
პარტნიორებირგან ღემდგარ მეორე რაზოგადოებაზე, მაგალითად, ღპრ-დან რპრ-ზე. აუაც მცოლოდ ტორმალსრად
ცდება მერაკსთრირ ცვლილება და რეალსრად ბენეტიციარი
არ იცვლება.
რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება ქოველთვირაა რაცეზე,
თს ღემშენირ მცარერ, რსლ მცირე, ერთი პირი მაინცაა ირეთი, რომელიც არ არირ გამრცვირებლირ მცარერ,66 სტრო ზსრტად კი - რომელიც მატერიალსრად (და არა მცოლოდ ტორმალსრად) განრცვავდება გამრცვირებლირ მცარერ მქოტი
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პირირგან. რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებარ არ წარმოადგენრ ირ გარიგება, რომლითაც მემკვიდრეები ინაწილებენ
მათ რაცელზე რაერთო რაკსთრებაღი დატოვებსლ რამკვი68
დრორ ან ნებირმიერ ღემთცვევაღი, როდერაც თანარაკსთრება იქოტა ამავე თანამერაკსთრეებზე.69 არეთ დრორ ღემშენი და გამრცვირებელი ეკონომიკსრად იდენტსრი პირები
არიან.
რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება არ არირ რაცეზე არც მაღინ, როდერაც რაზოგადოებირ დაღლირარ უონება იქოტა პარტნიორებზე.70 არეთ დრორ განკარგვა არ წარმოადგენრ რაზოგადოებირა და პარტნიორებირ დამოსკიდებელი ეკონომიკსრი ინტერერირ გარიგებირ დადებაღი გადაზრდილ ნებარ.
ამიტომ სარქოტილ სნდა იუნერ რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებირ არრებობა, რომელიც პარტნიორებრ რაკსთრებარ
კეთილრინდირიერად მოსპოვებდა. ამირ რაპირირპიროდ, რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება არ სნდა გამოირიცცორ ქველა იმ ღემთცვევაღი, როდერაც რაკსთრება რაზოგადოებიდან
გადაეცემა მირ რომელიმე პარტნიორრ.71 რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება მოცემსლია, როდერაც მრავალი პარტნიორიდან ერთ-ერთი მოიპოვებრ სშრავ ნივთზე რაკსთრებარ
რაზოგადოებირგან.72 არეთ დრორ ძერ კიდევ ღენარყსნებსლია ღემშენირა და გამრცვირებლირ დამოსკიდებელი ეკონომიკსრი ინტერერები.
რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება ქოველთვირ მოცემსლია, როდერაც ღემშენირ მცარერ სტრო მეტი პირია, ვიდრე
გამრცვირებლირ მცარერ.73
4.3.2. რაკსთრებირ მოპოვებირ კანონირმიერი რატსშვლირ ყანაცვლება გარიგებით
რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებირ არრებობა, გარდა ღემშენირა და გამრცვირებლირ მცარერ მონაწილე პირებირა,
დამოკიდებსლია არევე თავად გარიგებირ „ტსნუციაზეც“. თს
გარიგება მცოლოდ ტორმალსრად ანაცვლებრ კანონირ რატსშველზე განკარგვარ, მაღინ იგი არ ღეიშლება მიყნესლ
იუნერ რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებად.74 აუ რაუმე არ ეცება
მცარეთა მიერ დამოსკიდებელი ეკონომიკსრი ინტერერებირ
მირაფწევად გარიგებირმიერი ნებირ გამოვლენარ. არეთი
ეკონომიკსრი ინტერერირ არარრებობირ გარდა, დამატებითი
არგსმენტია, რომ მრგავრ ღემთცვევებღი რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებირ აფიარება, გასმართლებელ მეუანიზმრ ღე67
68

ღემშენირ ცოდნირ სმნიღვნელობაზე მისთითებრ (რაც, ტაუტობრივად,
იგივეა) Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013, § 892 Rn. 114.
66 Eckert, in BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, § 892 Rn. 8.
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BGH, NJW 2001, 1069; OLG Hamm, FamRZ 1975, 510, 513;

Wellenhofer, JuS (2015), 941, 942; Wacke, Jura (1985), 435, 436.
69 Eckert, in BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, § 892 Rn. 8.
BGH 30, 256.
Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 10 I 1 b.
72 RG JW 1929, 1387.
73 RGZ 117, 257, 267; Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013, §892 Rn.
102, 109; Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017,
§892 Rn. 37.
74 Wilhelm, Sachenrecht, 4. Aufl., Berlin (u. a.) 2010, Rn. 711.
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Wilhelm, Sachenrecht, 4. Aufl., Berlin (u. a.) 2010, Rn. 711.

სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება სტლებამორილი და არასტლებამორილი პირირგან

უმნიდა რაკსთრებირ კანონირმიერი რატსშვლით მოპოვებირთვირ თავირ არარიდებლად და, ღერაბამირად, მირი კეთილრინდირიერად ღეშენირთვირ. ღედეგად, წერი, რომ რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვება კანონირ რატსშველზე ღესშლებელია, აზრრ დაკარგავდა.
არეთი ღემთცვევა, როდერაც გარიგება მცოლოდ ტორმალსრად ანაცვლებრ კანონირმიერი რატსშვლით რაკსთრებირ
მოპოვებარ, არირ მემკვიდრეობირ რავალდებსლო წილღი
ყათვლირ მიზნით გარიგებირ დადება მამკვიდრებელრა და
მემკვიდრერ ღორირ.75 თს მემკვიდრე ვერ მოიპოვებრ ნივთზე რაკსთრებარ კეთილრინდირიერად მამკვიდრებლირ გარდაცვალებირ ღემდეგ მემკვიდრეობით - კანონირ რატსშველზე (ანს თს მამკვიდრებელი არ იქო რეალსრი მერაკსთრე), მაღინ მცოლოდ იმიტომ, რომ მემკვიდრემ რავალდებსლო წილღი ყათვლირ მიზნით მამკვიდრებლირ რიცოცცლეღივე მიიფო ნივთი, არ ნიღნავრ, რომ ირ რაკსთრებარ მოიპოვებრ კეთილრინდირიერად. რანამ არეთი განკარგვა ძერ კიდევ რამემკვიდრეო რამართლირ ტარგლებღია და არ წარმოადგენრ დამოსკიდებელი ეკონომიკსრი ინტერერით ნაკარნაცებ ნებირ გამოვლენარ, ღესშლებელია რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებაზე რასბარი, რადგანაც არ იდება რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება.
4.3.3. რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება ცელღეკრსლებირ სკსუცევირარ
რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება არ არირ რაცეზე, როდერაც რაკსთრებირ მოპოვება ცდება ცელღეკრსლებირ სკსუცე76
ვირ ტარგლებღი. არეთი ღემთცვევაა რაცეზე, სპირველერ
ქოვლირა მაღინ, როდერაც არასტლებამორილი გამრცვირებელი გადარცემრ ნივთზე რაკსთრებარ კეთილრინდირიერ ღემშენრ, მაგრამ მოგვიანებით განკარგვირ რატსშვლად მდებარე ვალდებსლებითრამართლებრივი ცელღეკრსლებიდან
გარვლირ გზით77 სნდა მოცდერ გარიგებირ სკსუცევა. არეთ
დრორ დასღვებელია, თავდაპირველმა გამრცვირებელმა მოიპოვორ ნამდვილი რაკსთრება.78 არასტლებამორილმა პირმა ნივთირ განკარგვით (მითსმეტერ ირეთით, რომელიც რაბოლოო ღედეგამდე ვერც კი აფწევრ და ცდება მირი სკსუცევა) რარგებელი არ სნდა მიიფორ.79 მარ მცოლოდ ირ რამართლებრივი პოზიცია სბრსნდება, რომელიც წუონდა. ერ გამომდინარეობრ იუიდან, რომ გარიგება, რომლირ რატსშველზეც ღემშენი სბრსნებრ გამრცვირებელრ ნივთზე რაკსთრე-

RGZ 123, 52; 129, 119, 122; BayObLG DNotZ 1988, 781; BGH NJW
1998, 1482, 1484;
76 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 10 I 1 b.
77 აბრტრაუციირ პრინციპირ მოუმედებირარ კი განრაკსთრებით ცღირად
მირი ბათილობირ გამო. იც. ამართან დაკავღირებით Oechsler, in
Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 932 Rn. 25.
78 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn.
39.
79 D. 20, 6, 10, 1.
75

სტატია

ბარ, არირ „ღიდა ბრსნვირ ნაწილი“80 და არ წარმოადგენრ
რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებარ. თავდაპირველი განკარგვირარ ღემშენი არ მოიპოვებრ რაკსთრებარ რამსდამოდ,
რომელრაც გადარცემდა კეთილრინდირიერ ღემშენრ.81 არამედ სბრსნებრ გამრცვირებელრ იმარ, რაც მიიფო. მან არ
სნდა დასბრსნორ გამრცვირებელრ იმაზე მეტი, რაც ამ გამრცვირებელრ თავდაპირველად წუონდა - ანს არ სნდა გადარცერ რაკსთრება. აუ გარათვალირწინებელი და გადამწქვეტია ნამდვილი მერაკსთრირ ინტერერი, რომელმაც არეთი მარტივი მანიპსლაციირ გამო არ სნდა დაკარგორ რაკსთრე82
ბა.
სტრო რთსლადაა რაუმე, როდერაც ცდება განკარგსლი
ნივთირ გამორქიდვა83. არეთი ღეშენა, რადგანაც იგი ცდება
ნამდვილი მერაკსთრირგან, ერთი ღეცედვით, სპრობლემოა
და თავდაპირველმა გამრცვირებელმა სნდა მოიპოვორ რაკსთრება.84 მაგრამ კანონმდებელმა არ სნდა გასცრნარ გზა პირთა არაკეთილრინდირიერებარ. აბრსრდსლი იუნებოდა, რამართალი ღეწგსებოდა იმ ღედეგრ, რომ არასტლებამორილი
გამრცვირებელი განკარგვირ ღემდეგ გარიგებირ სკსუცევირარ
ქველა ღემთცვევაღი მოიპოვებდერ ნამდვილ რაკსთრებარ.85
დოგმატსრი თვალრაზრირით, რაკსთრებირ არეთი ღეშენა წარმოადგენრ სტლებამორილი გამრცვირებლირგან რაკსთრებირ მოპოვებირ პრობლემატიკირ ნაწილრ, მაგრამ რადგანაც
იგი რეალსრად რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებირ არარრებობირ პარალელსრ ღემთცვევარ86 წარმოადგენრ, მირი განცილვა რწორედ მოცემსლ ადგილარაა სტრო მეტად მიზანღეწონილი.
არეთ დრორ გამრცვირებლირ სტლებამორილებაზე და, ღერაბამირად, რაკსთრებირ ყვესლებრივ ღეშენაზე მისთითებრ
არა მცოლოდ რარამართლო პრაუტიკა87, არამედ არევე გა88
რკვესლი ავტორებიც . მაგრამ არეთი მიდგომირ სგამონაკლიროდ აფიარება ქსრადფებირ მიფმა დატოვებდა კეთილრინდირიერი ღეშენირა და, ღერაბამირად, რრკ-ირ 185-ე მს-

80

Oechsler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 932,

Rn. 24.
81

Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn.

39.

რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ
კრებსლი), თბილირი 2019, 196.
83 არეთ დრორ ცელღეკრსლებირ სკსუცევა ცდება აცალი, დამოსკიდებელი
83
ცელღეკრსლებირ - აცალი კასზირ
რატსშველზე. იც. ამართან
დაკავღირებით Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013, § 892 Rn. 235;
OLG Königsberg OLGE 25, 378, 380.
84 Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013, § 892 Rn. 235; Kohler, in
Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn. 39.
85 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ
კრებსლი), თბილირი 2019, 196.
86 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn.
39.
87 BGH NJW-RR 2003, 171.
88 Westermann/Eickmann/Gursky, Sachenrecht, 7. Aufl., Heidelberg
1998, § 47 II 3.
82
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ცლირ მიზნებრ. კანონმდებლირ მიერ გათვალირწინებსლი
ერ რაგამონაკლირო მეუანიზმი იცავრ რაკსთრებირ კეთილრინდირიერ მომპოვებელრ და არა არასტლებამორილ გამრცვი90
რებელრ. ამიტომ, თს ღემშენი (ანს თავდაპირველი გამრცვირებელი) დაცვარ არ იმრაცსრებრ, მან რაკსთრება ვერ
სნდა მოიპოვორ. ერ გამომდინარეობრ, სპირველერ ქოვლირა, კეთილრინდირიერებირ პრინციპიდან (რრკ-ირ მე-8 მს91
ცლირ მე-3 ნაწილი). ამირ რაპირირპიროდ, დაცვარ რაჩიროებრ რამოუალაუო ბრსნვირ ინტერერები, რაც გარკვესლ ღემთცვევებღი რაკსთრებირ მოპოვებირ გამორიცცვირ გარეღე
ღესშლებელია.92 არეთი გამონაკლირირ დაწერება, ტელეოლოგისრი რედსუციირ გზით93, გარდა გარვლირ/კონდიუციირ
ტარგლებღი სკსუცევირა, ასცილებელია კიდევ ორ ღემთცვევაღი.
პირველ რიგღი, ღემშენმა არ სნდა მოიპოვორ რაკსთრება, თს მან მანამდე წინარწარი განზრაცვით გაარცვირა ნივთი,
რომ ღემდეგ თავად ღეეშინა იგი და სკვე ნამდვილი რაკსთრება მოეპოვებინა.94
მეორე ღემთცვევაა, როდერაც ცდება ირეთი გარიგებირ
სკსუცევა, რომლირ შალითაც რაკსთრება ღემშენზე ირედაც
არ გადადირ რამსდამოდ (მაგალითად, რაკსთრებირ სზრსნველრაქოტად გადაცემა).95 არც ამ დრორ არ სნდა დაიბრსნორ თავდაპირველმა არასტლებამორილმა გამრცვირებელმა
(რრსლი) რაკსთრება.
მაგრამ თს ამ სკსუცევირ ტარგლებღი რაკსთრება არ
„სბრსნდება“ არასტლებამორილ გამრცვირებელრ, მაღინ ვირ
გადარცემრ მარ სკსუცევირ ტარგლებღი განმკარგავი? ერთადერთ გამართლებსლ გამორავლად მიყნესლ სნდა იუნერ
მირი ნამდვილი მერაკსთრირთვირ დაბრსნება.96 მარ გააყნია
დაცვირ ფირრი ინტერერი, რომელრაც ვერ გადატარავრ ღე97
მშენირ ნდობირ დაცვირ ასცილებლობა. რაკსთრება ნა-

98

მდვილ მერაკსთრერ სბრსნდება ავტომატსრად , ex-nuncმოუმედებით99.
4.3.4. რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება რაუართველორ
რაკონრტიტსციო რარამართლორ „გაგებით“
ზემოთ წარმოდგენილი მრძელობიდან გამომდინარე, ნათელია, ერთი მცრივ, რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებირ მნიღვნელობა რაკსთრებირ კეთილრინდირიერი ღეშენირარ, ცოლო, მეორე მცრივ, ირ კრიტერისმები და წინაპირობები,
რომლებრაც ეტსშნება იგი. რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებაზე მრძელობარ თავი ვერ აარიდა რაკონრტიტსციო რარამართლომ თავირ გადაწქვეტილებაღი „ნოდარ დვალი რაუართველორ პარლამენტირ წინააფმდეგ“.100 მაგრამ რარამართლომ, რცვადარცვა მიზეზირ გამო, არეთი გარიგებირ თავირებსრი ინტერპრეტაცია წარმოადგინა. რამწსცაროდ, რაბოლოო ძამღი, რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებირ რაკონრტიტსციო რარამართლორესლი „გაგება“ რცვა არატერია, თს არა
დიდი გასგებრობა. რარამართლორ „რამოუალაუო ბრსნვაზე“
სტრო მეტად „ბაზარი“ მორწონრ და ამ გარიგებარ „რაბა101
ზრო“ გარიგებარ არუმევრ. რა თუმა სნდა, ტერმინი, როგორც არეთი, არ არირ გადამწქვეტი. მთავარ პრობლემარ
წარმოადგენრ ირ, რა ღინაარრრაც რაკონრტიტსციო რარამართლო არეთ გარიგებარ ანიჩებრ, სტრო რწორად - ცდილობრ, მიანიჩორ. რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ აზრით, რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება თსრმე
102
მცოლოდ რარქიდლიანი ღეიშლება იქორ. ერ არა მცოლოდ
დოგმატსრი თვალრაზრირითაა აბრსრდი, არამედ პრაუტიკაღიც ღერაშლოა (თს ვინმერ აზრად მოსვა ამ ღეცედსლებირ
გაზიარება) მტკიცებირ ტვირთირ განაწილებირარ მნიღვნელოვანი პრობლემები ღეუმნარ. რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებირ ეტაპზე რარქიდლიანობირ ელემენტირ ღემოტანა თავდაქირა აქენებრ103 რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ მთელ კონრტრსუციარ.

Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn.
39.
99 განრცვავებსლი აზრირთვირ იც. N üssgens, Der Rückerwerb des
Nichtberechtigten, Bonn 1939, 148.
100 რაც შალიან მნიღვნელოვანი და მირარალმებელია, რადგანაც
რაკონრტიტსციო რარამართლო ერთ-ერთი პირველი აფმოყნდა
რაუართველოღი, რომელმაც დაინაცა ამ ინრტიტსტზე (რომელიც მანამდე
როგორც რარამართლორ, ირე რამართლირ მეცნიერებარ ქსრადფებირ
მიფმა დარყა) მითითებირა და მარზე მრძელობირ ასცილებლობა. იც.
მანამდე მცოლოდ რსრიაღვილი, კაზსრები რამოუალაუო რამართლირ
ზოგად ნაწილღი, თბილირი 2015, 282.
101 რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2017 წლირ 17
ოუტომბრირ გადაწქვეტილება № 3/4/550 „რაუართველორ მოუალაუე
ნოდარ დვალი რაუართველორ პარლამენტირ წინააფმდეგ“, II 12.
102 რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2017 წლირ 17
ოუტომბრირ გადაწქვეტილება № 3/4/550 „რაუართველორ მოუალაუე
ნოდარ დვალი რაუართველორ პარლამენტირ წინააფმდეგ“, II 12.
103 სტრო მართებსლია, ითუვარ, რომ „რაკონრტიტსციო რარამართლო
ცდილობრ დააქენორ“, რადგანაც ერთი არარწორი მრძელობა ვერატერრ
დააკლებრ ლოგიკაზე დატსშნებსლ რაკსთრებირ მოპოვებირ რუემარა და
კონრტრსუციარ. რარამართლორ მცრიდან ამ - ქოველგვარ რატსშველრ
მოკლებსლი - მრძელობირ განვითარებირ მცდელობა, ირევე არატრირ
98

Baur/Stürner, Sachenrecht, 17. Aufl., München 1999, § 52 D II 2;
Schwab/Prütting, Sachenrecht, 31. Aufl., München 2003, Rn. 438.
90 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ
89

კრებსლი), თბილირი 2019, 196.
91 Kohler , in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn.
39.
92 Oechsler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 932,
Rn. 24.
93 Hoffmann, AcP 215 (2015), 794, 825.
94 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ
კრებსლი), თბილირი 2019, 197.
95 Oechsler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 932,
Rn. 24.
96 Nüssgens, Der Rückerwerb des Nichtberechtigten, Bonn 1939, 125;
Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013, § 892 Rn. 236.
97 რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი (კაზსრებირ
კრებსლი), თბილირი 2019, 196.

54

სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება სტლებამორილი და არასტლებამორილი პირირგან

გარდა ამირა, რაკონრტიტსციო რარამართლო რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგებაზე მრძელობირარ სთითებრ „მცართა
104
დამოსკიდებლობაზე“
და არა „ეკონომიკსრი თვალრაზრირით დამოსკიდებელ მცარეებზე“, რაც არრობრივად ორი
რრსლიად განრცვავებსლი რამაა. არეთ ტსნდამენტსრ ღეცდომებზე დატსშნებსლ „გადაწქვეტილებარ“ კი ღესშლებელია რაიმე პრობლემირ რეალსრი გადაწქვეტირ პრეტენზია
წუონდერ.
5. რეგირტრაცია რაძარო რეერტრღი
სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ დრორაც შალაღი რყება ღემშენირ რაძარო რეერტრღი
რეგირტრაციირ ვალდებსლება. რწორედ ერ წარმოადგენრ
სტლებირ ღეშენირ რაბოლოო წინაპირობარ და მირი ათვლირ
წერტილრ. რეგირტრაციარ იგივე ტსნუციები გააყნია, რაც
სტლებამორილი პირირგან ღეშენირ ღემთცვევაღი და იგი იმავე წერით ცორციელდება. ღერაბამირად, რაკითცირ დამატებითი განცილვა რაჩირო არ არირ.105
6. გამომრიცცველი გარემოებებირ არარრებობა
როგორც წერი, ზემოცრენებსლი წინაპირობებირ არრებობა რაკმარირია სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირთვირ. მაგრამ ზოგიერთ ღემთცვევაღი ღერაშლოა მოცემსლი იქორ რაიმე გარემოება, რომელიც გამორიცცავრ რაკსთრებირ ღეშენარ.
6.1. ღემშენირ არაკეთილრინდირიერება
რაკსთრებირ მოპოვება რრკ-ირ 185-ე მსცლირ რატსშველზე, სპირველერ ქოვლირა, მაღინაა გამორიცცსლი, თს ღემშენი არაკეთილრინდირიერია. კეთილრინდირიერება რაკსთრებირ ამ რატსშვლით მოპოვებირ ტსნდამენტსრი ელემენტია. მისცედავად ამირა, დოგმატსრი თვალრაზრირით, მირი
არრებობა-არარრებობა სნდა ღემოწმდერ არა რაკსთრებირ
მოპოვებირ წინაპირობებთან ერთად, არამედ, პირიუით, მირი გამომრიცცველი გარემოებებირ ტარგლებღი. რცვაგვარად რომ ითუვარ, რრკ-ირ 185-ე მსცლირ მიცედვით რაკსთრებირ მოპოვებირ წინაპირობა არ არირ ღემშენირ კეთილრინდირიერება.106 არამედ ღემშენირ არაკეთილრინდირიერება
გამორიცცავრ რაკსთრებირ მოპოვებარ.107 ამარ სდიდერი
მომცემად დარყება, როგორც მთლიანად ერ გადაწქვეტილება, თს არ
მოცდა მირი რინთეზი რამართლირ ერთიან რირტემართან.
104 რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2017 წლირ 17
ოუტომბრირ გადაწქვეტილება № 3/4/550 „რაუართველორ მოუალაუე
ნოდარ დვალი რაუართველორ პარლამენტირ წინააფმდეგ“, II 12.
105 რაძარო რეერტრღი რეგირტრაციართან დაკავღირებით იც. ზემოთ, I 4.
106 ერ ამოკითცსლი სნდა იუნერ თავად რრკ-ირ 185-ე მსცლღი.
რაკანონმდებლო ტეუნიკირ თვალრაზრირით, არეთ ღემთცვევებღი
კანონმდებელი რაკსთარი ნებირ გამორაცატავად მიზანმიმართსლად
იქენებრ ტერმინრ „გარდა იმ ღემთცვევირა, როცა“. ღერაბამირად, ამ
ტრაზირ ღემდეგ გათვალირწინებსლი ელემენტი წარმოადგენრ
„ანტიწინაპირობარ“ და არა წინაპირობარ.
107 Baur/Stürner, Sachenrecht, 18. Aufl., München 2009, § 23 Rn. 30;
RGZ 117, 180, 187.
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პრაუტიკსლი მნიღვნელობა აუვრ, რადგანაც ერ აბრსნებრ
მტკიცებირ ტვირთრ. ივარასდება, რომ პირი კეთილრინდირიერია, და ირ, ვინც ამარ ეჩვუვეღ აქენებრ, ანს მისთითებრ,
რომ იგი არაკეთილრინდირიერია და ამიტომ რაკსთრება ვერ
მოიპოვა, ვალდებსლია, დაამტკიცორ ერ.108
პირირ არაკეთილრინდირიერებარ რრკ-ირ 185-ე მსცლირ
მიცედვით იწვევრ ცოდნა, რომ გამრცვირებელი არ არირ მერაკსთრე. მრგავრი რტანდარტია გათვალირწინებსლი რრკ-ირ
312 II მსცლღიც, როდერაც არაკეთილრინდირიერებარ იწვევრ
ყანაწერირ სზსრტობირ ღერაცებ ცოდნა. კანონმდებელი რპეციალსრად ღემორაზფვრავრ ღემშენირ არაკეთილრინდირიე109
რებარ მცოლოდ პოზიტისრი ცოდნით. სშრავი ნივთებირ
ღეშენირ ღემთცვევაღი ღემშენრ არ აუვრ მოკვლევირა და გადამოწმებირ ვალდებსლება110, რადგანაც რაძარო რეერტრი
კიდევ სტრო მაფალ ნდობარ წარმოღობრ, ვიდრე მტლობელობა მოშრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი.111
რამწსცაროდ, რაუართველორ სზენაერი რარამართლორთვირ რრკ-ირ 185-ე მსცლი მეტად მოკლე აფმოყნდა და მირი
დაგრშელება თავირ თავზე აიფო. რარამართლო თავირ არაერთ გადაწქვეტილებაღი დარწმსნებით აფნიღნავრ, რომ
სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება გამორიცცსლია, თს
პირმა იცოდა ან სნდა რცოდნოდა, რომ გამრცვირებელი არ
იქო მერაკსთრე.112 თსმცა რთსლია იმირ დადგენა, თს რა
ვერ ღეშლო რარამართლომ - ნორმირ კითცვა დაერრსლებინა იუ, რადაც ირ რრსლდება, ერთმანეთღი არ არეოდა კოდეურირ ორი მსცლი (რრკ-ირ 185-ე და 187-ე, რომელთა ნსმერაციაც ერთმანეთრ მეტად წგავრ) თს იმირ გაანალიზება,
რომ სშრავ და მოშრავ ნივთებზე ღეშენირ განრცვავებსლი
წერი ვრცელდება113 - ცალრაცაა, რომ რარამართლორ რაიმე
დარაბსთებირ მცდელობა რომც წუონოდა თავირი „მიდგო-

უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი
1/2019, 1, 2; Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017,
§ 892 Rn. 45; OLG München OLGR 2009, 385 386; BGH NJW-RR 2013,
789 Rn. 15; BGH NJW 2015, 619 Rn. 20 mit Anm. Clemente ZfIR 2015,
214.
109 BGH NJW-RR 2013, 789 Rn. 15; RGZ 90, 395, 398; KGJ 49 A 204;
OLGZ 1973, 76, 82; OLG Köln OLGZ 1969, 171, 174; Gursky, in
Staudinger BGB, Neub. 2013, § 892 Rn. 161.
110 რამწსცაროდ, უართსლი რარამართლო არათს აფიარებრ არეთ
ვალდებსლებარ, არამედ ზოგძერ შალიან ღორრაც მიდირ. მაგალითად,
მეზობლირ მცრიდან მოკვლევირ ვალდებსლებართან დაკავღირებით იც.
რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2009 წლირ 3 ივლირირ განყინება
№ არ-1026-1219-08.
111 Staudinger, in Schulze-HK-BGB, 10 Aufl. 2019, § 892 Rn. 2.
112 იც., მაგალითად, რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2009 წლირ
30 იანვრირ გადაწქვეტილება № არ-505-741-08; რაუართველორ
სზენაერი რარამართლორ 2008 წლირ 12 თებერვლირ განყინება № არ691-1021-07.
113 რირ სტლებარაც თვით რაკონრტიტსციო რარამართლოც კი „ანიჩებრ“
კანონმდებელრ, იც. რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2017
წლირ 17 ოუტომბრირ გადაწქვეტილება № 3/4/550 „რაუართველორ
მოუალაუე ნოდარ დვალი რაუართველორ პარლამენტირ წინააფმდეგ“, II
22.
108
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მირ“ გარამართლებლად, ერ მცდელობა დარაწქირღივე წარსმატებლობირთვირ იუნებოდა განწირსლი.114
ერთადერთი გზა, რომ ერთი ნორმირ ყანაწერი გავრცელდერ ირეთ სრთიერთობაზე, რომელრაც იგი პირდაპირ არ
115
მოიცავრ, არირ ანალოგია . მაგრამ ანალოგიირ გამოქენება
გამორიცცსლია, თს კანონმდებელმა მიზანმიმართსლად
ღეიკავა თავი არეთი რეგსლაციირ გათვალირწინებირგან.
მოცემსლ ღემთცვევაღი, რადგანაც რაცელმწიტორ მიერვე
ნაწარმოები რაძარო რეერტრი სტრო მეტად იცავრ ილსზორსლ რამართლებრივ მდგომარეობარ, ვიდრე მოშრავი ნივთირ მტლობელობა,116 ერ იწვევრ არაკეთილრინდირიერებირთვირ განრცვავებსლი რტანდარტირ დაწერებარ. რარამართლო კი ამ განრცვავებარ ან რაერთოდ ვერ ამყნევრ, ან ვერ
ცვდება მირ სკან მდგომ დარაბსთებარ.
ცოდნარ არ სთანაბრდება არც სრწორობირ ეჩვი117 და
არც არაპირდაპირი განზრაცვირარ არრებსლი ვარასდი118.119
არეთი დაღვება აზრრ დასკარგავდა სშრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი გათვალირწინებსლ არაკეთილრინდირიერებირ
რტანდარტრ.
რრკ-ირ 185-ე მსცლირ ღემთცვევაღი არაკეთილრინდირიერებირთვირ რაკმარირია იმირ ცოდნა, რომ რეგირტრირებსლი
პირი არ არირ მერაკსთრე. რრკ-ირ 312 II მსცლირ ღემთცვევაღი რაკმარირია იმირ ცოდნა, რომ ყანაწერი არარწორია. რეერტრირ სრწორობირ ღერაცებ ცოდნა ნიღნავრ ტაუტობრივი გარემოებებირ ცოდნარ120 და ამავე დრორ ამ ტაუტობრივი გარემოებებიდან რამართლებრივი დარკვნირ121 გაკეთებარ.122
თსმცა ტაუტობრივი გარემოებებირ ღერაცებ ცოდნა ქოვეირევე, როგორც განწირსლია რამდენიმე ავტორირ მცდელობა,
დაარაბსთორ (გადმოწერორ) რარამართლორ მრძელობა. იც. თოთლაშე,
რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი IІ, ჩანტსრია (რედ.), 2018,
მსც. 185 მე-3 ველი.
115 თსმცა რარამართლო ამ რიტქვირ მოღველიებითაც კი არ იწსცებრ თავრ
და პირდაპირ მისთითებრ, რომ რაკსთრებირ სტლებირ მოპოვება
გამორიცცსლია, თს ღემშენრ „სნდა რცოდნოდა“ გამრცვირებლირ
არასტლებამორილებირ ღერაცებ.
116 ამარ სზენაერი რარამართლოც აფიარებრ. რარამართლორ თუმით, სშრავ
და მოშრავ ნივთებზე რაკსთრებირ ღეშენა არრობრივად ერთნაირი
ღემთცვევა არაა. მოშრავი ნივთებირ რამოუალაუო ბრსნვა სტრო
გაიოლებსლია და დაკავღირებსლია მეტ რირკთან, ვიდრე ერ სშრავ
ნივთებთან მიმართებაღი ცდება. რარამართლორ აზრით, მტლობელობა
სტრო ნაკლებად იცავრ კეთილრინდირიერ ღემშენრ, ვიდრე რაძარო
რეერტრირ რეგირტრაცია. იც. რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ
2014 წლირ 16 იანვრირ გადაწქვეტილება № არ-189-182-2013.
117 RGZ 156, 122 (128); RG JW 1929, 581 mit Anm. Fischer; 1931, 2695,
4; 1936, 804, 15.
118 RG JW 1929, 581 mit Anm. Fischer; 1934, 1034 = HRR 866; Gursky,
in Staudinger BGB, Neub. 2013, § 892 Rn. 161; OLG Schleswig FGPrax
2004, 264, 266 = NotBZ 2004, 320; aA Ratz AcP 128 (1928), 342.
119 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892
Rn. 40.
120 Vgl BGH NJW 2013, 2182 Rn. 14 zu §§ 819 Abs. 1, 990 Abs. 1 S. 2;
Clemente ZfIR 2015, 214 (214).
121 RG JW 1936, 804; Lutter, AcP 164 (1964), 122, 163; Gursky, in
Staudinger BGB, Neub. 2013, Rn. 145.
122 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892
Rn. 48.
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ლთვირ არ არირ რაკმარირი რამართლებრივი დარკვნირ გარაკეთებლად, რაც, რაბოლოო ძამღი, ღემშენირ არაკეთილრინდირიერებარ გამოიწვევდა.123 ამირ რაპირირპიროდ სნდა
აფნიღნორ, რომ მრგავრი გადაწქვეტა ქოველთვირ არ არირ
რავალდებსლო. ერ მაღინ, როდერაც ტაუტობრივი გარემოებები აღკარად და გარდასვლად მეტქველებენ რამართლებრივ ღედეგზე.124 ამავე პოზიციარ იზიარებრ უართსლი
რარამართლო, როდერაც რაუმე ეცება, მაგალითად, კომლირ
გასუმებირ ღედეგად თანარაკსთრებირ წარმოღობარ.125 პირმა
რომც არ იცოდერ ამ ისრიდისლი ღედეგირ ღერაცებ, თს მარ
აუვრ ინტორმაცია კომლირ გასუმებირ თაობაზე, მაღინ ვერ
მისთითებრ, რომ არ იცოდა, გამრცვირებელი მცოლოდ თანამერაკსთრე და არა მერაკსთრე რომ იქო.
წარმომადგენლირ მიერ დადებსლი გარიგებირარ, როგორც წერი, გადამწქვეტია წარმომადგენლირ კეთილრინდი126
რიერება.
კეთილრინდირიერი სნდა იქორ ღემშენი რაკსთრებირ გადაცემირ რაბოლოო დარრსლებამდე127, რაც, როგორც წერი,
128
არირ რეგირტრაცია.
6.2. რაყივარი
რრკ-ირ 312 II მსცლით, რაკსთრებირ კეთილრინდირიერ
ღეშენარ გამორიცცავრ რაყივარი. თსმცა ამირთვირ რაჩიროა,
რომ იგი დარეგირტრირდერ რაძარო რეერტრღი, თანაც იმავე
129
ამონაწერღი, რადაც რაკსთრებაა ღეტანილი. მცოლოდ ამ
ღემთცვევაღი ღეიშლება გააყნდერ რაყივარრ აბრტრაუტსლი
მოუმედება130, რომელიც გამორიცცავრ რაძარო რეერტრირ
სტქსარობირ პრეზსმტციარ. მაგრამ დფერ მოუმედი რაკანონმდებლო რეგსლაციებით, რაყივრირ რეგირტრაცია ღესშლებელია, რირ გამოც რრკ-ირ 312 II მსცლირ ერ დანაწერი,
ტაუტობრივად „მომაკვდავი“ ნორმაა.
მისცედავად რაყივრირთვირ მოუმედი ამ ტსნდამენტსრი
პრინციპირა, რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლომ
რაკითცი განრცვავებსლად დაინაცა და ყათვალა, რომ თს
რეერტრირ ყანაწერი რადავოდ არირ გამცდარი და ამ დავირ
Eckert, in BeckOK BGB, 50. Edit. 2019, § 892 Rn. 12; Kohler, in
Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892 Rn. 48 იუ
მითითებსლი წქაროებით.
124 Staudinger, in Schulze-HK-BGB, 10 Aufl. 2019, § 892 Rn. 18.
125 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2009 წლირ 30 იანვრირ
გადაწქვეტილება № არ-505-741-08.
126 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 892
Rn. 52; KG NJW 1973, 56 (58); Gursky, in Staudinger BGB, Neub. 2013,
§ 892 Rn. 165.
127 Vieweg/Werner, Sachenrecht, 7. Aufl., München 2015, § 5 Rn. 30.
128 Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 20 II 3 g;
რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2008 წლირ 12 თებერვლირ
განყინება № არ-691-1021-07.
129 ებერწარდი/რირდაშე, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი
ჟსრნალი 1/2019, 12, 19.
130
რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი,
რანივთო
რამართალი
(კაზსრებირ კრებსლი), თბილირი 2019, 316.
123

სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება სტლებამორილი და არასტლებამორილი პირირგან

ღერაცებ ღემშენმა იცირ, რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად
მოპოვება გამორიცცსლი სნდა იქორ. როგორ ღეიშლება
აბრტრაუტსლად მოუმედი რაძარო რეერტრირ ყანაწერირ რირრსლირა და სტქსარობირ პრეზსმტცია გამორიცცორ (ნებირმიერი) დავირ ღერაცებ სბრალო ცოდნამ, რაკონრტიტსციო
რარამართლო თავირ გადაწქვეტილებაღი არც ინტერერდება.
ღედეგად კი მრძელობირ წარსმატებელი მცდელობირ ღემდეგ
რრკ-ირ 185-ე მსცლრ აცალ რეგსლაციარ - რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად ღეშენირ აცალ გამომრიცცველ გარემოებარ
„ამატებრ“.
რაყივართან დაკავღირებსლი პრობლემატიკირ კომპლეურსრობიდან გამომდინარე, იგი ღეიშლება დამოსკიდებელი
კვლევირ რაგანი გაცდერ და აუ რაკითცირ დამატებით გავრცობა მიზანღეწონილი არაა.
6.3. რეერტრირ ყანაწერირ ცვლილება ღემშენირ ნებირ
რაწინააფმდეგოდ (რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 3 მსცლირ ანალოგია)
რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 1-3 მსცლირ რატსშველზე მოშრავ ნივთზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვება გამორიცცსლია, თს ნივთი მერაკსთრემ დაკარგა, მარ მოწპარერ ან
მირი ნებირ წინააფმდეგ რცვაგვარად გავიდა მირი მტლობელობიდან. რაინტერეროა, ღერაშლოა თს არა ამ დანაწერირ
ანალოგიით გავრცელება სშრავ ნივთებზეც, ე.ი. სნდა იუნერ
თს არა იგი მიყნესლი სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერი მოპოვებირ გამომრიცცველ გარემოებად. რადგანაც რრკ-ირ 187 II 1 მსცლი პირდაპირ მცოლოდ მოშრავ ნივთებზე ვრცელდება, ერთადერთი გზა ამ წერირ სშრავ ნივთებზე გავრცელებირთვირ არირ მირი ანალოგიით გამოქენება. ამართან, პირველ რიგღი სნდა აფინიღნორ, რომ სშრავი ნივთირ ღემთცვევაღი განცილსლ სნდა იუნერ რეერტრირ
ყანაწერირ მერაკსთრირ ნებირ გარეღე ცვლილება და არა ნივთზე მტლობელობირ დაკარგვა. ერ გამომდინარეობრ თავად რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 1-3 მსცლირ ლოგიკიდან. აუ აუცენტი
გაკეთებსლია მტლობელობირ დაკარგვაზე, რადგანაც მოშრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი რწორედ მტლობელობარ ეტსშნება მერაკსთრედ ქოტნირ პრეზსმტცია, ანს, რცვაგვარად
რომ ითუვარ, რწორედ მტლობელობა წარმოღობრ ღემშენირ
დაცვირ ფირრ ნდობარ. თს მერაკსთრემ მტლობელობა რაკსთარი ნებით/უმედებირ ღედეგად დაკარგა, მაღინ მარ რამართალი სტრო მკაცრად ეუცევა, ცოლო თს ერ მირი ნებირგან
დამოსკიდებლად მოცდა, მაღინ მარ იცავრ რრკ-ირ 187 II 1
ვარ. 1-3 მსცლი და რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვება გამორიცცსლია. ე. ი. გადამწქვეტია, რა როლი მისშფვირ მერაკსთრერ იმ ილსზორსლი გარემოებირ ღეუმნაღი,
რომელიც განაპირობებრ ღემშენირ ნდობარ. სშრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი არეთი ილსზორსლი გარემოება არირ არა
მტლობელობა, არამედ რაძარო რეერტრღი რეგირტრაცია.
ღერაბამირად, რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 3-ირ ანალოგიით გამოქენებირარ სნდა ღეტარდერ მერაკსთრირ ნება და წვლილი არა
მტლობელობირ დაკარგვაღი, არამედ რაძარო რეერტრღი
არარწორი ინტორმაციირ რეგირტრაციაღი. მაგალითად, თს

სტატია

მოშრავი ნივთირ ღემთცვევაღი გადამწქვეტია, მერაკსთრერ
ნივთი მოწპარერ თს მან რაკსთარი ნებით გაანათცოვრა იგი
გამრცვირებელზე, სშრავი ნივთირ ღემთცვევაღი ღერატარებელია, რაკსთარი ნებით გადასტორმა გამრცვირებელრ სშრავი
უონება მერაკსთრემ თს ერ მოცდა გაქალბებსლი დოკსმენტებირ რატსშველზე მირი ნებირგან დამოსკიდებლად.
რრკ-ირ 187-ე მსცლი ვრცელდება მოშრავ ნივთებზე, მაგრამ ერ ძერ კიდევ არ ნიღნავრ, რომ რრკ-ირ 187 II 1 მსცლირ
ანალოგიით გამოქენება არ ღეიშლება. რრკ-ირ 187-ე მსცლი
რომ სშრავ ნივთებზე(ც) ვრცელდებოდერ, ანალოგიირ გამოქენებირ რაჩიროება რაერთოდ არ იუნებოდა. რწორედ
იმიტომ დაირმირ ანალოგიირ გამოქენებირ რაკითცი, რომ
რრკ-ირ 187 II 1 მსცლი სშრავ ნივთებზე არ ვრცელდება და აუ
გადამწქვეტი ირ სნდა იქორ, მიზანმიმართსლად ცომ არ ღეიკავა კანონმდებელმა თავი სშრავ ნივთებზე მრგავრი დანაწერირ გავრცელებირგან.
ერთი ღეცედვით, მოშრავი და სშრავი ნივთირ მერაკსთრე
თანაბრად სნდა იქორ დაცსლი, მაგრამ არეთი ანალოგიირ
გამოქენებაზე, რაბოლოოდ, ორი არგსმენტირ გათვალირწინებით, მაინც სარი სნდა ითუვარ. რაცელმწიტო თავად აწარმოებრ რაძარო რეერტრრ და აიშსლებრ ქველა მოუალაუერ,
მიენდორ მარ რაკსთრებირ ღეშენირარ. რაცელმწიტო ვალდებსლია, მაურიმალსრად სზრსნველქორ რაძარო რეერტრირ
რირწორე,131 მაგრამ მაინც არრებობრ რირკი, რომ ყანაწერი
იუნება არარწორი.132 თს რაცელმწიტო მცოლოდ იმ ღემთცვევაღი დაიცავდა ღემშენირ ნდობარ, თს რეერტრირ ყანაწერირ133 სრწორობა თავად მერაკსთრირ უმედებამ გამოიწვია, ერ განრაკსთრებით დაავიწროებდა სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად ღეშენირ ინრტიტსტირ მოუმედებირ არეალრ და, ტაუტობრივად, აზრრ დასკარგავდა მარ.
რაც, რაბოლოოდ, რამოუალაუო ბრსნვირ რრსლ პარალიზებარ გამოიწვევდა.
მეორე არგსმენტი, რომელრაც ღეიშლება დაეტსშნორ
ანალოგიირ გამოქენებაზე სარირ თუმა, გამომდინარეობრ იმ
მრძელობიდან, რომ ილსზორსლი რამართლებრივი მდგომარეობირ მიმართ კეთილრინდირიერი ნდობირ მისცედავად
პირირთვირ რაკსთრებირ მოპოვებირ გამორიცცვა წარმოადგენრ რაგამონაკლირო ღემთცვევარ, რომელიც მცოლოდ მაღინ სნდა გაითვალირწინორ კანონმდებელმა, თს ერ ასცირაინტერეროა
რაკონრტიტსციო
რარამართლორ
მითითება
რაცელმწიტორ ამ ვალდებსლებაზე, იც. რაუართველორ რაკონრტიტსციო
რარამართლორ 2017 წლირ 17 ოუტომბრირ გადაწქვეტილება № 3/4/550
„რაუართველორ მოუალაუე ნოდარ დვალი რაუართველორ პარლამენტირ
წინააფმდეგ“, II 32.
132 როგორც ზემოთ აფინიღნა, არეთი რირკირ გამორიცცვა მცოლოდ მაღინ
იუნებოდა ღერაშლებელი, თს რეგირტრაცია რაკსთრებირ მოპოვებირ
ერთადერთ წინაპირობად იუნებოდა აფიარებსლი, იც. ამართან
დაკავღირებით Wieling, Sachenrecht, 5. Aufl., Berlin (u. a.) 2007, § 20
II 1.
133 რომელიც სტრო მეტი დაცვით რარგებლობრ, ვიდრე მოშრავი ნივთირ
მტლობელობა, რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2014 წლირ 16
იანვრირ გადაწქვეტილება № არ-189-182-2013.
131
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ლებელია მერაკსთრირ ინტერერებირ დარაცავად. როდერაც მოშრავ ნივთზე მტლობელობა ვიფაც პირმა მერაკსთრირ ნებირგან დამოსკიდებლად მოიპოვა, მირი მიკვლევა
მერაკსთრირთვირ, ტაუტობრივად, ღესშლებელია. მარ არავითარი მეუანიზმი არ აუვრ თავირ დარაცავად და ამიტომ კანონმდებელი ვალდებსლია, რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 1-3 მსცლებით გათვალირიწინებსლი გამონაკლირით დაიცვარ ირ. მაგრამ, თს მერაკსთრირ ნებირ რაწინააფმდეგოდ, ვინმე რაკსთარ რაცელზე დაარეგირტრირებრ სშრავ ნივთრ, მერაკსთრერ
რაძარო რეერტრირ ყანაწერირ ღემოწმებირ გზით შალიან მარტივად ღესშლია, არა მცოლოდ რეერტრირ ყანაწერირ
ცვლილებირ ტაუტი ღეიტქორ, არამედ ზსრტად მიიფორ კიდეც
ინტორმაცია, თს ვირ რაცელზე დარეგირტრირდა ნივთი. ამიტომ მირთვირ არეთი გამონაკლირირ დაწერება (რომელიც კეთილრინდირიერი ღემშენირ სტლებარ ღეზფსდავდა) ასცილებელი არაა.
რადგანაც რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 3 მსცლირ ანალოგიით
სშრავ ნივთებზე გავრცელება დასღვებელია, რაკსთრებირ
კეთილრინდირიერად მოპოვებირ გამორიცცვა ამ რატსშვლით გასმართლებელია.

ამართლებრ რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 4 მსცლირ ანალოგიით გამოქენებარ.138
ანალოგიირ გამოქენებირ დარარაბსთებლად დამატებითი
არგსმენტი ირაა, რომ რაკსთრებირ რაბოლოო მოპოვება
ირედაც გამორიცცსლი იუნებოდა რრკ-ირ 990-ე მსცლირ ღერაბამირად. ამით ნათელია, რომ კანონმდებლირ მიზანმიმართსლი ნება არ ქოტილა, სშრავი ნივთირ სრარქიდლოდ ღემშენრ კეთილრინდირიერად მოეპოვებინა მარზე რაკსთრე139
ბა.
ღედეგად, სრარქიდლო ღეშენა, რრკ-ირ 187 I 1 ვარ. 4 მსცლირ ანალოგიით, მიყნესლ სნდა იუნერ სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ გამომრიცცველ
გარემოებად. აუვე სნდა აფინიღნორ ირიც, რომ უართსლი
რარამართლოც გამორიცცავრ რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებარ სშრავ ნივთზე, თს მარ რატსშვლად სრარქიდლო გარიგება სდევრ. მაგრამ რარამართლო ნაცვლად რრკირ 187 II 1 ვარ. 4 მსცლირ ანალოგიით გამოქენებირა, რაერთოდ სარრ ამბობრ არეთ ღემთცვევებღი რრკ-ირ 185-ე მს140
ცლირ გამოქენებაზე.
7. ღსალედსრი ღეძამება

6.4. სრარქიდლო ღეშენა
მისცედავად იმირა, რომ რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 3-ირ ანალოგიით გამოქენება სშრავ ნივთებზე დასღვებელია, ერ არ ნიღნავრ, რომ იგივე სნდა გავრცელდერ რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 4ზეც, რომელიც გამორიცცავრ რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებარ მოშრავ ნივთზე, თს იგი პირმა სრარქიდლო
გარიგებირ (კასზარ) რატსშველზე ღეიშინა. როგორც წინა
ღემთცვევაღი, აუაც ამ დანაწერირ მცოლოდ ანალოგიით გამოქენებირ რაკითცი დგარ.
რრკ-ირ 187 II 1 მსცლირ მე-4 ვარიანტი რრსლიად განრცვავებსლ პრინციპრ ეტსშნება, ვიდრე მე-3 ვარიანტი. ამ ღემთცვევაღი გადამწქვეტი ირ კი არაა, რამდენად რაჩიროებრ
დაცვარ მერაკსთრე, არამედ ირ, თს რამდენად იმრაცსრებრ
დაცვარ ღემშენი.135 ირ, რომ სრარქიდლოდ ღემშენი ნაკლები
დაცვით რარგებლობრ, ერ რამოუალაუო კოდეურირ ზოგადი
136
პრინციპია. თს ღემშენრ რაკსთრებირ მოპოვებირთვირ არატერი არ აუვრ გაფებსლი, მაღინ იგი ამ რაკსთრებირ ვერმოპოვებით არატერრ არ კარგავრ.137 ამირ რაპირირპიროდ, მერაკსთრერ ყამოერთმეოდა რაკსთრება. მათი ინტერერებირ
ღეპირირპირებირარ ნათელია, რომ ღემშენირ ინტერერებმა
სკან სნდა დაიციორ მერაკსთრირ ინტერერებირ წინაღე, რაც

არასტლებამორილი პირირგან რაკსთრებირ მოპოვება
წარმოადგენრ რაგამონაკლირო ღემთცვევარ, რაც მცოლოდ
ღემდეგი წინაპირობებირ დაკმაქოტილებირარ არირ ღერაშლებელი. ამ ღემთცვევაღიც, ირევე, როგორც სტლებამორილი პირირგან რაკსთრებირ მოპოვებირარ, რაჩიროა ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგება (რომლითაც პირი კირრსლობრ ვალდებსლებარ, გადარცერ რაკსთრება მქიდველრ), რანივთო გარიგება (რომლითაც არასტლებამორილი
გამრცვირებელი სღსალოდ გადარცემრ ღემშენრ რაკსთრებარ),
რამოუალაუო ბრსნვირ გარიგება, გამრცვირებლირ არასტლებამორილება, მირი მოყვენებითი ლეგიტიმაცია რაძარო რეერტრირ არარწორი ყანაწერით და ღემშენირ რეგირტრაცია რაძარო რეერტრღი. ამართან, არ სნდა არრებობდერ რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ გამომრიცცველი რაიმე
გარემოება. არეთია ღემშენირ არაკეთილრინდირიერება, რეგირტრირებსლი რაყივარი, ყანაწერირ ღერაცებ დავირ არრებობა და მირ ღერაცებ ცოდნა ან რაკსთრებირ მოპოვებირ ვალდებსლებითრამართლებრივი რატსშვლირ - კასზარ - სრარქიდლობა.
IV. დარკვნა
სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ გარიგებირმიერი ღეშენირთვირ უართსლი რამართალი ითვალირწინებრ ორ ღემადგე-
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რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი,

რანივთო

რამართალი

რანივთო

რამართალი

135

რსრიაღვილი/რირდაშე/ეგნატაღვილი,

(კაზსრებირ კრებსლი), თბილირი 2019, 306.
136 ღდრ. რრკ-ირ 197 II, 989-ე, 990-ე მსცლები.
137 Oechsler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 932,
Rn. 33.
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ღდრ. Peters, Der Entzug des Eigentums an beweglichen Sachen
durch gutgläubigen Erwerb, Tübingen 1991, 116.
139 Oechsler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, § 932,
Rn. 33.
140 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2015 წლირ 17 ივნირირ
განყინება № 491-465-2015.
138

(კაზსრებირ კრებსლი), თბილირი 2019, 301.

სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება სტლებამორილი და არასტლებამორილი პირირგან

სტატია

ნლობარ - ერთი მათგანი განრაზფვრავრ რაკსთრებირ მოპოვებარ სტლებამორილი პირირგან, ცოლო მეორე - არასტლებამორილირგან.

ზრირით, მირი რრკ-ირ 183-ე მსცლღი დატიურირება მნიღვნელოვნად ღესწქობდა ცელრ რაკსთრებირ მოპოვებირ ამ ელემენტირ ბოლომდე რწორად გაგებარა და გამოქენებარ.

სტლებამორილი გამრცვირებლირ ღემთცვევაღი ღემშენი
მცოლოდ იმ ღემთცვევაღი გაცდება მერაკსთრე, თს დადებსლია (ნამდვილი) ვალდებსლებითრამართლებრივი გარიგება (რომლითაც პირი იფებრ ვალდებსლებარ, გადარცერ რაკსთრება მქიდველრ) და რანივთო გარიგება (რომლითაც
მერაკსთრე სღსალოდ გადარცემრ ღემშენრ რაკსთრებარ), გამრცვირებელი იქო გარცვირებაზე სტლებამორილი პირი და
ღემშენი დარეგირტრირდა რაძარო რეერტრღი. აუ ქველაზე
მეტად პრობლემსრია რანივთო გარიგებირ რაკითცი. მისცედავად იმირა, რომ დფერ იგი აფიარებსლია როგორც რარამართლორ, ირე რამართლირ მეცნიერებაღი გაბატონებსლი
აზრირ მიერ, მირი არრებობა კანონმდებლობირ დონეზე მცოლოდ რცვადარცვა ნორმირ ერთობლივი ანალიზიდან გამომდინარეობრ და იგი პირდაპირ არ არირ გათვალირწინებსლი რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ 183-ე მსცლით,
რაც ზოგირთვირ ღეიშლება დამაბნეველი იქორ. ამიტომ რეკომენდაციირ რაცით ღეიშლება აფინიღნორ, რომ რაკანონმდებლო ცვლილებით მიფებსლ სნდა იუნარ რრკ-ირ 183-ე
მსცლირ ირეთი რედაუცია, რომელიც რაკსთრებირ გადაცემირთვირ რანივთო გარიგებირ რაჩიროებარ პირდაპირ გაითვალირწინებრ - დფერ პრაუტიკაღი ერ ირედაც არე ცდება (მარ რავალდებსლოდ მიიყნევრ როგორც რაძარო რეერტრი, ირე რარამართლო) და გამომდინარეობრ კიდეც რცვა ნორმებირ
ანალიზიდან. მაგრამ, რაკანონმდებლო ტეუნიკირ თვალრა-

რაც ღეეცება სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვებარ არასტლებამორილი პირირგან, ამ ღემთცვევაღიც რაჩიროა ვალდებსლებითრამართლებრივი და რანივთო გარიგებებირ
დადება და ღემშენირ რეგირტრაცია რაძარო რეერტრღი. დამატებით რაჩიროა, რომ დადებსლი რანივთო გარიგება იქორ
რამოუალაუო ბრსნვირ. აუ გამრცვირებლირ სტლებამორილება აფარაა რაკსთრებირ მოპოვებირ წინაპირობა - პირიუით,
ირ არ სნდა იქორ სტლებამორილი, რათა ღემოწმდერ რაკსთრებირ კეთილრინდირიერი ღეშენა. მაგრამ არასტლებამორილ გამრცვირებელრ ლეგიტიმაციარ სნდა ანიჩებდერ რაძარო
რეერტრირ (არარწორი) ყანაწერი, რომელიც განაპირობებრ
ილსზორსლი (მოყვენებითი) რამართლებრივი მდგომარეობირ მიმართ ნდობარ. რაკსთრებირ მოპოვება არასტლებამორილი პირირგან გამორიცცსლია, თს ღემშენი არაკეთილრინდირიერია (რრკ-ირ 185-ე მსცლი), ყანაწერირ წინააფმდეგ რაძარო რეერტრღი რეგირტრირებსლია რაყივარი
(რრკ-ირ 312 II მსცლი), ღემშენმა იცირ რაკსთრებირ ღერაცებ არრებსლი დავირ ღერაცებ (რრკ-ირ 185-ე მსცლი) ან რაკსთრებირ მოპოვებირ კასზა იქო სრარქიდლო გარიგება (რრკ-ირ 187
II 1 ვარ. 4 მსცლირ ანალოგია). რრკ-ირ 187 II 1 ვარ. 3 მსცლი
ანალოგიით არ გამოიქენება. რაყივარი რაჩიროებრ როგორც დამატებით ღერწავლარ რამართლირ მეცნიერებირ მცრიდან, ირე დამატებით რაკანონმდებლო მოწერრიგებარ კანონმდებლირ მიერ.
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საჯარიმო თანხის არსებობის პერსპექტივა ქართულ
სამართლებრივ სივრცეში
აროც. პროტ. დოუ. რერგი ძორბენაშე
გრიგოლ რობაუიშირ რაცელობირ სნივერრიტეტირ აროცირებსლი პროტერორი, ადვოკატი

I. ღერავალი
ტერმინი „რაძარიმო თანცა― უართსლ პრაუტიკაღი ცღი1
რად პირგარამტეცლორთან აროცირდება. აფნიღნსლი ტერმინირ განრაზფვრება მთლიანად ეტსშნება გერმანიირ კანონმდებლობაღი მოწერრიგებსლ რამართლებრივ ინრტი2
ტსტრ , რომლირ ღინაარრობრივ თარგმანრ არ ღეერაბამება
ტერმინი „ძარიმა― ან „პირგარამტეცლო―, ან „კომპენრაცია―,
არამედ „რაძარიმო თანცა―, ან ქველაზე სტრო დაკონკრეტებსლ ღემთცვევაღი, „ცელღეკრსლებიდან გარვლირ რაძა3
რიმო თანცა―. მისცედავად იმირა, რომ რრკ არ იცნობრ რაძარიმო თანცირ ცნებარ, უართსლ რეალობაღი მირი გამოქენებირთვირ გერმანსლი გამოცდილებირ გაზიარება, რაბოლოო
ღედეგზე ორიენტირებირ მიზნით, არრებითი მნიღვნელობირ
მატარებლად სნდა იუნერ მიყნესლი. ღედეგირ გათვალირწინებით, ღერაშლებელი იუნება რაძარიმო თანცირ პრაუტიკსლი
გამოქენებირ (დანიღნსლებირ, მათ ღორირ, დადებითი მცარირ) წარმოყენა.
II. რაძარიმო თანცირ არრი
რაძარიმო თანცა წარმოადგენრ მცარეთა მიერ ცელღეკრსლებით განრაზფვრსლ ტსლად რაზფასრრ, რომელიც გადაიცდება ცელღეკრსლებიდან გარვლირთვირ. ზოგადად, თითოესლი ცელღეკრსლება ითვალირწინებრ მირი მოუმედებირ
1

იც. მაგალითად, რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2015 წლირ 21
აპრილირ №არ-251-239-2017 განყინება — აფწერილობითი ნაწილი.
არეთი აროცირება გვცვდება როგორც რარამართლორ, ირე პროცერირ
მონაწილე რსბიეუტირ მცრიდანაც.
2
გერმანიაღი რიტქვა „die Reue― გსლირცმობრ რინანსლრ, ცოლო „das
Geld― — ტსლრ, თანცარ. თავირი არრით, ერ ინრტიტსტი მიმართსლია
კრედიტორირ სტლებებირ დაცვართან. ღერაბამირად, „რინანსლირ―
ღინაარრობრივ დატვირთვაღი რწორედ მირი „გამორქიდვირ― სტლება სნდა
იუნერ მოაზრებსლი, რომელიც ყაანაცვლებრ იმ რიცარიელერ, რაც
ვალდებსლებირ ღესრრსლებლობითაა ღერაშლებელი, რომ მიადგერ
მცარერ.
3
იც.
გაბრიყიშე/კალანდაშე/მანძგალაშე/მიგრიასლი/პაპსაღვილი/
ტცაკაშე/ყაყანიშე/ცსჩსა, ისრიდისლი ლეურიკონი, გერმანსლ-უართსლი,
უართსლ-გერმანსლი,
პაპსაღვილი/ტცაკაშე/ყაყანიშე
(რედ.),
გამომცემლობა „რიერტა―, თბილირი, 2012, გვ. 210.
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კონკრეტსლ პერიოდრ, არევე, მოღლირა და ღეწქვეტირ რამა4
რთლებრივ წინაპირობარ.
უართსლ რეალობაღი იღვიათია, რომ ცელღეკრსლები5
დან გარვლირ ღემთცვევა დეტალსრად წერრიგდებოდერ. რასბარია, მაგალითად, ამგვარ დათუმაზე (და მართან დაკავღირებსლ ღედეგზე): „ცელღეკრსლებიდან გარვლირ სტლე-

ბა მცარერ გააყნია ნებირმიერ დრორ, რა ღემთცვევაღიც, მცარემ...―, რომელრაც ასცილებლად სნდა მოწქვერ კონკრეტსლი ღედეგი, იუნება ერ კონკრეტსლი თანცირ გადაცდა, ვალდებსლებირ ღერრსლებირ განმარტება თს რცვ.
იმირ გათვალირწინებით, რომ რაძარიმო თანცირ
მოწერრიგება კანონღი არ გვცვდება, მირ პრაუტიკსლ რეალიზაციარ კერშო რამართლირ სმთავრერი პრინციპი —
როგორც კანონით ასკრშალავი მოუმედება/ცელღეკრსლებირ თავირსტლება სზრსნველქოტრ.
1. განრცვავება პირგარამტეცლორგან
რაძარიმო თანცა არ წარმოადგენრ პირგარამტეცლორ
6
რაიმე რაცით გამოვლინებარ. იგი აბროლსტსრად განრცვავებსლ ადგილრ პოვებრ რამართლებრივ რეალობაღი. ამ
მცრივ, გამორაქოტია ირ კრიტერისმები, რაც რაძარიმო თანცარ პირგარამტეცლორგან განარცვავებრ: ა) რაძარიმო თანცა
არ აზფვევრ ცელღეკრსლებარ, ანს არ წარმოადგენრ
7
მოთცოვნირ სზრსნველქოტირ რაღსალებარ. აფნიღნსლირგან განრცვავებით, პირგარამტეცლორ ღემთცვევაღი, იგი დარფვევირარ ღერაშლო ზიანირ ანაზფასრებირ ტსნუციარ ითა-

4

პრაუტიკაღი ცღირია რაგამონაკლირო ღემთცვევა, თსმცა ამ ნაღრომირ
მიზნებირთვირ, აუცენტი გაკეთებსლი იუნება ცელღეკრსლებაზე,
რომელიც რრსლქოტილადაა მცარეთა მიერ ღევრებსლი.
5
ამ რაკითცზე რარამართლო პრაუტიკა ძერ არ ქოტილა.
6
განმარცვავებელი ნიღნირ გათვალირწინებით, გამორაქოტია მირი
მიმართება რტანდარტსლი პირობებით დადებსლი ცელღეკრსლებირ
მოწერრიგებირარ. იც. მაგალითად, Schwab M., AGB-Recht, 2. Auflage,
Verlag C.F. Müller, Heidelberg, 2014, 244 და ღემდგომი.
7
Gaier in Müko BGB, 7. Auflage, 2016, 353, Rn. 1.

რაძარიმო თანცირ არრებობირ პერრპეუტივა უართსლ რამართლებრივ რივრცეღი
8

ვრებრ; ბ) რაძარიმო თანცა წინარწარ განრაზფვრავრ ცელღეკრსლებიდან გარვლირ ღედეგებრ, ვალდებსლებირ ღერრსლებირ განრცვავებსლ მოწერრიგებარ, მაღინ, როდერაც
პირგარამტეცლორ მიზანი ვალდებსლებირ დარფვევირთვირ
წინარწარ გათვალირწინებსლი პარსცირმგებლობირ ღემორა9
ზფვრაა; გ) რაძარიმო თანცირ გადაცდირარ, თანცირ გადაცდა
10
ღერრსლებირ ადგილრ იკავებრ. კერშოდ, რაძარიმო თანცირ
არრრ წარმოადგენრ, რომ ცელღეკრსლებიდან გარვლირარ
11
არრებსლი მდგომარეობა მოაწერრიგორ, როდერაც პირგარამტეცლორ გადაცდირ ღემთცვევაღი, ვალდებსლება ღე12
რრსლებსლად არ ყაითვლება; დ) რაძარიმო თანცირ მიზანია, მოაცდინორ რაცელღეკრსლებო სრთიერთობებიდან გამომდინარე ვალდებსლებებირგან მცარეებირ გათავი13
რსტლება. აფნიღნსლირგან განრცვავებით, პირგარამტეცლორ მიზნად ვალდებსლებირ ღერრსლებირ სზრსნველქოტა
14
სნდა იუნერ მიყნესლი; და ე) რაძარიმო თანცირ გადაცდართან ერთად, მცარე აფარ ითცოვრ მიქენებსლი ზიანირ ანა15
ზფასრებარ, ვინაიდან, ვალდებსლება დარფვესლად არ
მიიყნევა. პირგარამტეცლორ ღემთცვევაღი კი, ზიანირ
მოთცოვნა დარაღვებია, მისცედავად მირი დაკირრება-არდაკირრებირა (რრკ-ირ 419-ე მსცლი).
ამდენად, რაძარიმო თანცა წარმოადენრ ძარიმარ ცელღე16
კრსლებიდან გარვლირთვირ, თსმცა არა ძარიმარ ვალდებსლებირ დარფვევირთვირ. არეთ დრორ, ვალდებსლება დარფვესლად არ მიიყნევა. ღერაბამირად, პირგარამტეცლორ
მომწერრიგებელი ნორმებირ გამოქენებაც არ ღეიშლება მართებსლად იუნერ მიყნესლი. მეტიც, მცარეებრ სტლება
აუვთ, რაძარიმო თანცირ გადაცდირ პერიოდსლობირ და17
რფვევირთვირ დააწერონ პირგარამტეცლორ გადაცდა. არეთ
დრორ რაცეზე იუნება სღსალოდ ვალდებსლებირ დარფვე18
ვა, რომლირ (მათ ღორირ, ღერაშლო ზიანირ მიქენებირ)
სზრსნველქოტირ რაღსალებადაც ყაითვლება ღეთანცმებსლი პირგარამტეცლო.
8

იც. Köhler, Vertragsstrafe und Schadenersatz, GRUR, Heft 4, Verlag
C.H. Beck, München, 1994, S. 261.
9
Cloppenburg, Mahnken, Haftungsbeschränkungen im Anlagenbau und
AGB-Recht, NZBau, Heft 12, Verlag C.H. Beck München, 2014, S. 750.
10
მერციღვილი, პირგარამტეცლო (თეორისლი არპეუტები, რარამართლო
პრაუტიკა), უართსლი ბიზნერ რამართლირ მიმოცილვა, III გამოცემა, 2014,
გვ. 21.
11
Gaier in Müko BGB, 7. Auflage, 2016, 353, Rn. 1.
12
ღერაშლებელია, რომ ღეწქდერ პირგარამტეცლორ დარიცცვა, ან
კრედიტორრ აფარ წუონდერ კონკრეტსლი მოთცოვნა მოვალირ მიმართ,
თსმცა ერ არ გსლირცმობრ თავირ თავღი ვალდებსლებირ ღერრსლებარ.
13
იც. Schmidt H., in Beck’scher Online-Kommentar BGB, §353, Rn. 2.
14
იც. Grüneberg, in Palandt BGB Komm, 77. Auflage, § 339, Rn. 5.
15
რასბარია ცელღეკრსლებიდან გარვლირთვირ მიქენებსლი ზიანირ
ანაზფასრებაზე, თორემ, თს რცვა გარემოებაა რაცეზე, მაღინ ერ ტაუტი არ
იუნება დამაბრკოლებელი გარემოება, ამგვარი მოთცოვნირ დაქენებირ
კსთცით.
16
Güneberg in Palandt, 77. Auflage, 2018, § 339, Rn. 5.
17
პირგარამტეცლორ გადასცდელობირთვირ რაძარიმო თანცირ გადაცდირ
მოთცოვნა ვერ იუნება რაპირირპიროდ მოთცოვნილი.
18
მაგალითად, თს მცარეები ღეთანცმდნენ კონკრეტსლი ვადირ
გათვალირწინებით რაძარიმო თანცირ ანგარიღრწორებაზე და აფნიღნსლი
მოუმედება არ რრსლდება მოვალირ მიერ.

სტატია

2. რაძარიმო თანცირ მოწერრიგება გერმანიირ რამოუალაუო კოდეურირ მიცედვით
გრკ-ირ 353-ე პარაგრატირ მიცედვით, გათვალირწინებსლია რაძარიმო თანცირ გადაცდა ცელღეკრსლებიდან გარვლირ რანაცვლოდ. კერშოდ, იგი ღეიშლება მიყნესლ იუნერ,
19
როგორც ცელღეკრსლებიდან გარვლირ სტლებირ ღეშენა.
კანონმდებელი ითვალირწინებრ მცარეთა მოუმედებირ თავირსტლებარ, რა კსთცითაც, იგი ღეთანცმებირ რაკითცრ
მთლიანად მცარეთა ავტონომისრობაზე ატსშნებრ.
ავტონომისრობირ ზფვარი კი იმ შირითად პრინციპებზე გადირ, რაზე დაქრდნობითაც ცდება კერშორამართლებრივი
სრთიერთობებირ მოწერრიგება.
III. რაძარიმო თანცირ გამოქენება უართსლ რამართლებრივ რივრცეღი
1. მცარეთა
მოუმედება

ნებირ

ავტონომიაზე

დატსშნებსლი

ნებირ ავტონომიირ ტარგლებღი მცარეებირ განრარაზფვრია რაძარიმო თანცირ ბსნება. ნებირ ავტონომიირ მისცედავად, რაძარიმო თანცირ განრაზფვრირარ ქსრადრაფებია
ორი მნიღვნელოვანი არპეუტი: ა) ოდენობირ განრაზფვრირ
ღერაბამირობა შირითად პრინციპებთან და ბ) ცელღეკრსლებირ რტანდარტსლი პირობებირ არრებობა.
ა. ოდენობირ თავირსტლად განრაზფვრა
განრცვავებით პირგარამტეცლორგან, რაძარიმო თანცირ
ოდენობირ განრაზფვრირარ არ გვცვდება რაიმე წინაპირობა,
რომელიც რარამართლორ მცარეთა ნებირ ავტონომიაღი ყა20
რევირ სტლებამორილებარ მიანიჩებდა. კერშოდ, რარამა21
რთლო ვერ დაექრდნობა რრკ-ირ 420-ე მსცლრ. ერ არ ნიღნავრ, რომ რაძარიმო თანცირარ არ მოუმედებრ ირ შირითადი
პრინციპები, რომელიც კერშორამართლებრივი სრთიე22
რთობირთვირაა დამაცარიათებელი. მაგალითად, რრკ-ირ
54-ე მსცლით განრაზფვრსლი პირობა, რომლირ ტარგლებღიც ამორალსრი (კანონირ, არევე რაძარო წერრიგირ რაწინააფმდეგო) გარიგებირ დადება (ღერაბამირად, ღინაარრირ
განრაზფვრა) არირ დასღვებელი.
ბ. განრცვავებსლი მოწერრიგება რტანდარტსლი პირობებით დადებსლი ცელღეკრსლებირარ

19
20

Gaier in Müko BGB, 7. Auflage, 2016, § 353 Rn. 1.

ანალოგისრი მოწერრიგებაა გრკ-ირ მიცედვითაც, რადაც
ცელღეკრსლებირ თავირსტლებირ ტარგლებღი მიფწესლ ღეთანცმებარ
გადამწქვეტი მნიღვნელობა ენიჩება და ირ ღინაარრი, რომელრაც რრკ-ირ
420-ე მსცლი (გრკ-ირ 343-ე პარაგრატი) იცნობრ, რაძარიმო თანცირ
ღემთცვევაღი არ გვცვდება.
21
იც. გერმანსლი ანალოგია: Schwab M., AGB-Recht, 2. Auflage,
Verlag C.F. Müller, Heidelberg, 2014, 244.
22
Gaier in Müko BGB, 7. Auflage, 2016, 353, Rn. 1.
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რტანდარტსლი პირობებით დადებსლი ცელღეკრსლებირარ, ცელღეკრსლებირ ბსნებირ (არევე, რამართლებრივი
სრთიერთობირ რპეციტისრობირ) გათვალირწინებით, მირი
ზოგადი მომწერრიგებელი ნორმები იუნება მცედველობაღი
23
მირაფები. ამ ღემთცვევაღი სდიდერი მნიღვნელობა ენიჩება
იმარ, თს რამდენად ნათლადაა აცრნილი რაკითცი რტანდა24
რტსლი პირობებირ დათუმირ მუონე ცელღეკრსლებაღი.
გერმანიირ მაგალითზე დაქრდნობითაც, რირთსლერ წარმოადგენრ რაძარიმო თანცაზე ინტორმაციირ რრსლქოტი25
ლად მიწოდებირ რაკითცი. აფნიღნსლირ ღემთცვევაღი, ე.წ.
„რსრტი მცარირ― ინტერერები ანალოგისრად სნდა იუნერ დაცსლი, როგორც რცვა რაცელღეკრსლებო სრთიერთობირ
არრებობირარ იუნებოდა ღერაშლებელი.
2. კანონით გათვალირწინებსლი რატსშვლებირ სპირატერობა
რაძარიმო თანცაზე ღეთანცმება არ გსლირცმობრ, რომ
მცარეთა ღეთანცმებარ კანონზე მეტი მნიღვნელობა გააყნია.
ერ ნიღნავრ, რომ, თს ირეთ გარემოებარ ეუნა ადგილი, რომელიც კანონით წერრიგდება, რაძარიმო თანცირ მოთცოვნირ
26
სტლება უარწქლდება. არეთი მრძელობირ რატსშველრ
იშლევა ნორმატისლი მოწერრიგებირ სპირატერი მნიღვნე27
ლობირ არრებობა.
უართსლ რაკანონმდებლო მოწერრიგებაზე დაქრდნობით ღერაშლებელია ღემდეგი მაგალითირ მოქვანა:
ცელღეკრსლებირ პირობა დარფვესლ იუნა მირი კონტრაწენტირ (მოვალირ) მიერ. კრედიტორმა მარ მირცა დამატებითი
ვადა ღერაბამირი ვალდებსლებირ ღერრსლებირთვირ (რრკ-ირ
405-ე მსცლირ პირველი ნაწილი). დამატებითი ვადირ სღედეგოდ გარვლირ ღემდეგ კი, კრედიტორმა გადაწქვიტა ცელღეკრსლებიდან გარვლა (რრკ-ირ 352-ე მსცლირ პირველი
ნაწილირ გათვალირწინებით). ცელღეკრსლებიდან გარვლირ
ერ რატსშველი გამომდინარეობრ მოვალირ უმედებიდან
(სმოუმედობიდან), რომლირ ტარგლებღიც არ რრსლდება
ვალდებსლება. არეთ დრორ, ვალდებსლებირ დარფვევაა რაცეზე, რომლირ გათვალირწინებითაც, კრედიტორი გადირ ცელღეკრსლებიდან და, გარდა იმ რამართლებრივი ღედეგირა,
რაც სნდა დადგერ მირ მიმართ არეთ ღემთცვევაღი, მარ ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნირ სტლებაც გააყნია. რომც
არრებობდერ მცარეთა ღორირ ცელღეკრსლებიდან გარვლირ
თაობაზე ღეთანცმება, არეთი მაგალითირ არრებობირარ (ვალდებსლებირ დარფვევირარ) იგი არ იუნებოდა ისრიდისლი
შალირ მატარებელი.
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რაკანონმდებლო მოწერრიგებირ სპირატერობა ეცება ღემთცვევებრაც, როდერაც კრედიტორრ მისშფვირ ბრალი
მოვალირ მოუმედებირ ღესრრსლებლობირთვირ (ან არაძეროვანი ღერრსლებირთვირ). ირევე, როგორც მარ ერთმევა
28
ცელღეკრსლებიდან გარვლირ სტლება, მარვე ერთმევა ღერაშლებლობა, მორთცოვორ მოვალერ რაძარიმო თანცირ გადაცდა (თს მოვალე მოირსრვებრ ცელღეკრსლებიდან გარვლარ არეთი მდგომარეობირ გათვალირწინებით).
3. ტორმირ თავირსტლებირ ტარგლები
ცელღეკრსლებირ ტორმირ თავირსტლება მცარეებრ არ
ბოჩავრ ქოველთვირ წერილობითი ტორმირ ცელღეკრსლებირ დადებით. სტრო ზსრტად, კანონღი სნდა იქორ არეთი რაკითცი გაწერილი იმირთვირ, რომ მცარეთა ღეთანცმება
29
ტორმარავალდებსლო წერღი ეუცეოდერ. ღერაბამირად, რაძარიმო თანცაზე ღეთანცმება ღეიშლება ზეპირი ტორმითაც
იუნერ მიფწესლი, თსმცა არეთ ღემთცვევაღი, განრაკსთრე30
ბსლი რირთსლირ მატარებელი იუნება მცარირ მიერ ღერაბამირი მტკიცებსლებირ წარდგენა.
IV. რაძარიმო
კრსლებაღი

თანცირ

გათვალირწინება

ცელღე-

ღერაშლებელია, რომ ცელღეკრსლებით რაძარიმო თანცირ რაკითცი კიდევ სტრო მეტად დაკონკრეტდერ. აფნიღნსლი ღეიშლება ეცებოდერ, როგორც რაძარიმო თანცირ
დაკირრებირ წინაპირობარ (გარვლირ სტლებირ დადგომარ,
მათ ღორირ, ზიანირ გამორიცცვარ და დარფვევირ არარრებობირ გათვალირწინებარ), ირე, რაძარიმო თანცირ გადაცდირ
პერიოდსლობარაც. მაგალითად, რაძარიმო თანცირ გათვალირწინება ცელღეკრსლებირ მოღლირ, ან ღეწქვეტირ პარალელსრად. იგი დიდი კომერცისლი ინტერერირ მატარებელიცაა ცღირად კონტრაწენტირთვირ. ამ ინრტიტსტირ რაღსალებით კონტრაწენტრ წარმოეღობა ღერაშლებლობა, არ დაკარგორ ირ რარგებელი, რარაც იგი მოვალირგან ცელღეკრსლებით ნაკირრი ვალდებსლებირ ღერრსლებირარ მიიფებდა.
V. რაძარიმო თანცირ პრაუტიკსლი გამოქენებირ დადებითი და რცვა ნორმებირგან განრცვავებსლი მცარე
რაძარიმო თანცირ პრაუტიკსლი რეალიზაციირ რაკითცი
ქველაზე მკატიოდ ორ არპეუტღი იკვეთება: ა) მცარეთა თავირსტლებაღი ყარევირ დასღვებლობა და ბ) ზიანირ არრებობირ გამორიცცვა.

23

იც. იუვე.
იც. Kappus A., Abgrenzung von Individual- und Formularverträgen
– Mölichkeiten und Grenzen der Mietvertragsgestaltung, NZM, Heft
15, Verlag C.H. Beck, München, 2010, 536.
25
BGH, Urteil vom 8.11.1978 – IV ZR 179/77.
26
BGH, Urteil vom 18.4.1984 – VIII ZR 46/83.
27
Schmidt
H.,
in
Beck’scher
Online-Kommentar,
Bamberger/Roth/Hau/Poseck (Hrsg.), 46. Edition, Stand: 01.05.2018,
Verlag C.H. Beck, §353, Rn. 4.
24
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28

ძანაღია,
შლიერიღვილი/რვანაშე/ცერცვაშე/ცერცვაშე/ძანაღია/
რობაუიშე, რაცელღეკრსლებო რამართალი, თბილირი, 2014, 510.
29
იც. ძორბენაშე რ., ცელღეკრსლებირ თავირსტლება რამოუალაუო
რამართალღი, დავით ბატონიღვილირ რამართლირ ინრტიტსტირ
გამომცემლობა, თბილირი, 2017, 186.
30
როგორც კრედიტორირ, ირე მოვალირ მიერ, ღემთცვევირ ღერაბამირად.

რაძარიმო თანცირ არრებობირ პერრპეუტივა უართსლ რამართლებრივ რივრცეღი

1.

მცარეთა თავირსტლებაღი ყარევირ დასღვებლობა

იმირ გათვალირწინებით, რომ რაძარიმო თანცა პირგარამტეცლორ არ წარმოადგენრ, მირი მოწერრიგებირარ რრკ-ირ
31
420-ე მსცლირ გამოქენება დასღვებელი იუნება. აფნიღნსლი კი ნიღნავრ, რომ რა ოდენობითაც არ სნდა გაწერონ
მცარეებმა რაძარიმო თანცა, მოთცოვნირ ღემთცვევაღი, რარამართლო ღერაშლებლობარ იუნება მოკლებსლი, ღეამცირორ
იგი გონივრსლ ოდენობამდე (როგორც ერ პირგარამტეცლორ ღემთცვევაღია დარაღვები).
2. ზიანირ არრებობირ გამორიცცვა
მოვალირ მიერ მირი განზრაცი მოუმედებით ვალდებსლებირ დარფვევირარ მირი ზიანირ ანაზფასრებირგან განთავირსტლება რრკ-ირ 395-ე მსცლირ მე-2 ნაწილით დასღვებელია. „ზიანირ არრებობირ გამორიცცვა― გსლირცმობრ
მცოლოდ ვალდებსლებირ ღერრსლებიდან გამომდინარე მი32
რი მოთცოვნირ დასღვებლობარ. კერშოდ, თს კონტრაწენტი გადირ ცელღეკრსლებიდან და იგი იცდირ რაძარიმო თანცარ, არეთ დრორ, რაძარიმო თანცა ღერრსლებირ ადგილრ
იკავებრ. რცვა რიტქვებით, იგი იკავებრ იმ ადგილრ, რა ღერრსლებაც სნდა ქოტილიქო, კონტრაწენტი რომ არ გარსლიქო ცელღეკრსლებიდან. ღერაბამირად, ერ ნიღნავრ, რომ
ვალდებსლებირ დარფვევა არ არირ რაცეზე. ღედეგად, არ
იუნება რაცეზე ვალდებსლებირ დარფვევით გამოწვესლი ზიანიც და, ლოგიკსრად, მირი ანაზფასრებირ თაობაზე
მოთცოვნაც არ იუნება რამართლებრივი რატსშვლირ მუონე.

სტატია

VI. დარკვნა
რაძარიმო თანცირ უართსლ კანონმდებლობაღი არარრებობირ მისცედავად, მირი გამოქენება პრაუტიკსლი თვალრაზრირით დარაღვებია ცალკესლი რატსშვლებირ გათვალირწინებით. პრინციპი „რაც კანონით არაა აკრშალსლი, ქველატერი დარაღვებია―, თავირ რეალსრ არაცვარ არეთი სრთიერთობირარ პოვებრ. თს მცარეებმა ცელღეკრსლებაღი გაწერერ პირობა, რომლირ ტარგლებღიც, მცარერ სტლება მიეცა,
ცელღეკრსლებიდან გავიდერ ცალკესლი პირობირ გათვა34
ლირწინებით, მაღინ რაძარიმო თანცირ გადაცდით, ერთი
მცრივ, დაკმაქოტილდება მცარირ ინტერერი, ცოლო, მეორე
მცრივ, არ მიადგება ზიანი კრედიტორრ (კონტრაწენტრ).
ამდენად, ცელღეკრსლებიდან გარვლირარ სტლებირ ქიდვით,
თანცირ გადაცდა ვალდებსლებირ ღერრსლებირ ადგილრ დაი35
კავებრ.
რაძარიმო თანცირ ცელღეკრსლებით მოწერრიგება არ
ეწინააფმდეგება რაძარო წერრიგრ ან რომელიმე რამართლებრივ პრინციპრ. ირევე, როგორც ქველა რაცირ ცელღეკრსლებარ ვერ მოაწერრიგებრ რამოუალაუო კოდეური (ან
ზოგადად, კანონმდებლობა), არევე ღესშლებელია, რომ
ქველა რაცირ რაცელღეკრსლებო პირობა წინარწარ იუნერ კანონით გათვალირწინებსლი. აფნიღნსლთა რიგრ მიეკსთვნება რწორედ რაძარიმო თანცა.

აფნიღნსლირგან რადიკალსრად განრცვავებსლი პირობაა მოცემსლი რრკ-ირ 419-ე მსცლირ მე-2 ნაწილღი, რადაც პირგარამტეცლორ გადაცდა-არგადაცდა არ წარმოადგენრ ზიანირ მოთცოვნირთვირ რაიმე მნიღვნელობირ მუონე
წინაპირობარ. მეტიც, რრკ-ირ მიცედვით, პირგარამტეცლორ
გადაცდა ვალდებსლებირ ღერრსლებირ ადგილრ არ დაიკავე33
ბრ.

ზემოაფნიღნსლირ გათვალირწინებით, რაძარიმო თანცირ
ღემთცვევაღი, იმავე მოთცოვნირ დაქენება, რომელიც პირგარამტეცლორ თაობაზე იუნებოდა ღერაშლებელი, დასღვებელია. ერთი მცრივ, რარამართლო არ იუნება სტლებამორილი, ღეამცირორ იგი გონივრსლ ოდენობამდე (რრკ-ირ 420-ე
მსცლირ გათვალირწინებით), ცოლო, მეორე მცრივ, რაძარიმო თანცირ გადაცდით, ვალდებსლება ღერრსლებსლად ყაითვლება, რაც ზიანირ მოთცოვნირ წინაპირობარ (ამ ვალდებსლებირ დარფვევირთვირ, ანს მცოლოდ ცელღეკრსლებიდან გარვლირთვირ) გამორიცცავრ.

31

34

ღედარებითი ანალიზირთვირ იცილეთ, Grüneberg, in Palandt BGB
Komm, 77. Auflage, §353, Rn. 1.
32
არ იგსლირცმება რრკ-ირ 410-ე მსცლირ ღინაარრი.
33
თსნდაც მირი გადაცდირ ღედეგად წქდებოდერ რაცელღეკრსლებო
სრთიერთობა.

ერ ღეიშლება იქორ, მათ ღორირ, ღეტქობინებირ ვალდებსლებირ
(პერიოდსლობირ) დაცვა და რცვ.
35
იც. მაგალითად, მერციღვილი, პირგარამტეცლო (თეორისლი
არპეუტები, რარამართლო პრაუტიკა), უართსლი ბიზნერ რამართლირ
მიმოცილვა, III გამოცემა, 2014, გვ. 21.
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ინტერნეტ დელიქტების სამართლებრივი ანალიზი ამერიკის
შეერთებული შტატების, ევროპის კავშირისა და ქართული
სამართლის მიხედვით
გიორგი ჟორჟოლიანი
ადვოკატი, რაუართველორ ადვოკატთა აროციაციირ ინტელეუტსალსრი რაკსთრებირ რამართლირ კომიტეტირ წევრი

I. ღერავალი
ინტერნეტ რივრცეღი განვითარებსლი სრთიერთობები
შირითად ღემთცვევაღი აფიუმება როგორც მცოლოდ ტეუნოლოგისრი ინოვაციირ ნაწილი და ეურკლსზისრად მართან
აროცირებსლი მოვლენა, რაც, რაფა თუმა სნდა,
არ ღეერაბამება ობიეუტსრ რეალობარ, ინტერნეტი
მჩიდროდ არირ დაკავღირებსლი რცვადარცვა რამართალსრთიერთობართან. წინამდებარე რტატია ირეთ სმნიღვნელოვანერ რაკითცრ ღეეცება, როგორიცაა ინტერნეტრივრცეღი
წარმოღობილი ზიანი და მარზე გავრცელებსლი რამოუალაუორამართლებრივი პარსცირმგებლობა, სტრო ზსრტად კი
იგი ინტერნეტ დელიუტებირ რამართლებრივ ანალიზრ მოიცავრ.
ინტერნეტრივრცე ციტრსლი რევოლსციირ სდიდერ და
სმნიღვნელოვანერ ნაწილრ იკავებრ და იგი თანამედროვე
1
ადამიანირ ქოტიერებირ განსქოტელ ნაწილადაა უცესლი.
ღერაბამირად, ინტერნეტრივრცეღი განცორციელებსლი ზიანირ მომტანი უმედება აუტსალსრ რამართლებრივ რაკითცად
გადაიუცა მთელი მროტლიორთვირ. ინტერნეტღი განცორციელებსლი ნებირმიერი უმედება, დაწქებსლი როციალსრ
ურელღი გაკეთებსლი განცცადებით, დამთავრებსლი პროგრამსლი სზრსნველქოტირ წარმოებით ღერაშლოა რამოუალაუო პარსცირმგებლობირ დაკირრებირ წქარო იქორ. რწორედ ამიტომ ინტერნეტირ ბსნება ცღირად რაღიღ და სკონტროლო მოვლენად გვევლინება. ღერაბამირად, განრაცილველი თემა საფრერად რაინტერეროა როგორც ტეუნოლო-

გისრი, ირე რამართლებრივი კსთცით, განრაკსთრებით კი
რაუართველორთვირ, რადაც აფნიღნსლ რაკითცრ ისრიდისლ
ლიტერატსრა არ მოიცავრ.
ინტერნეტ დელიუტირ დეტინიცია და ცნება არცერთ რეგსალაციარა და ნორმატისლ აუტღი არ არირ მოცემსლი, გამომდინარე აუედან, მირი ერთიანი განმარტებირ უვეღ მოუცევა ღესშლებელია. ინტერნეტ დელიუტთა კლარიტიკაცია
და განმარტება სნდა მოცდერ მათი ღემადგენლობირ მიცედვით და ქოველი კონკრეტსლი ღემთცვევა განცილსლი
2
სნდა იუნერ ინდივიდსალსრად. განრცვავებით მატერიალსრ რამქაროღი წარმოუმნილი დელიუტებირა, რომლებიც ცღირად სღსალოდ მიმართსლია პირებირ რამართლებრივი რიკეთირ ტიზიკსრი ზიანირკენ, რა თუმა სნდა, გარდა ზიანირ
მომტანი ცნობებირ გავრცელებირა, ინტერნეტ დელიუტებირთვირ დამაცარიათებელია მათი წარმოღობა ინტერნეტ რივრცეღი ელეუტრონსლი კომსნიკაციებირ რაღსალებებით და
მათი ორიენტაცია ტინანრსრ დანაკარგებზე, რეპსტაციირ
ღელაცვაზე, არაკეთილრინდირიერ კონკსრენციარა და კიბერ
3
სრატრთცოებაზე. ინტერნეტ დელიუტი მჩიდროდ არირ დაკავღირებსლი თანამედროვე ტეუნოლოგისრ ინდსრტრიართან, გამომდინარე იუიდან, რომ ირ დროთა განმავლობაღი
სტრო მეტად ინტერნეტ რივრცეზე არირ ორიენტირებსლი,
არევე, მნიღვნელოვანი სრთიერთკავღირი აუვრ ინტერნეტ
დელიუტებრა და ელეუტრონსლ კომერციარ, ზოგადად ნებირმიერ ინტერნეტ ტრანზაუციარ. ღერაბამირად ელეუტრონს-

1

2019 წლირთვირ ინტერნეტ მომცმარებლებირ რაერთო რაოდენობა 4
მილიარდზე მეტრ ღეადგენრ, პერრონალსრი კომპისტერებირ გარდა
ინტერნეტთან დაკავღირებსლი მოწქობილობებირ რაოდენობა 13
მილიარდრ აჩარბებრ, ცოლო, რეგირტრირებსლი ინტერნეტ დომენებირ
რაოდენობა 350 მილიონამდეა. დეტალსრი რტატირტიკა იც. ბმსლზე
https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digitaloverview;
https://techjury.net/blog/how-many-iot-devices-arethere/; https://domainnamestat.com/statistics/overview.
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2

Świerczyński M., Electronic torts/delicts in the Rome II regulation,
Tort Law in Poland, Germany and Europe, eds. Heiderhoff B./ Zmij G.,
sellier. european law publishers, Munich 2009, 174.
3
Rustad M. L., Global Internet Law, West Academic Publishing, St.
Paul 2014, 112.

ინტერნეტ დელიუტებირ რამართლებრივი ანალიზი

სტატია

ლი კომერციირ მარღტაბებირ ზრდა იწვევრ ინტერნეტ დელი4
უტებირ რიცცვირ მატებარაც.
რაცელდებართან დაკავღირებით სნდა აფინიღნორ, რომ
ინტერნეტ დელიუტი რაუართველორთვირ სტრო მეტად გარა5
6
ზიარებელია, ავრტრიარა და გერმანიირ მრგავრად
7
(Internetdelikt), ვიდრე კიბერ დელიუტი (Cyber Tort),
რომელიც ცღირად მოიცავრ ციტრსლ დელიუტებრაც, რირთვირაც ინტერნეტირ არრებობა რავალდებსლო ელემენტრ
არ წარმოადგენრ.
რტატიაღი რაკითცთან დაკავღირებით წარმოდგენილია
რამი რამართლებრივი რივრცე. ამერიკირ ღეერთებსლი ღტატებირთვირ სღსალოდ ინტერნეტ დელიუტებირ რამართლებრივი ანალიზია განცილსლი. ევროპირ კავღირირ მიცედვით
ინტერნეტ დელიუტებთან დაკავღირებსლი განრძადობირა და
გამორაქენებელი რამართლირ პრობლემატიკა, ცოლო რაუართველორ, როგორც ბოლო რამართლებრივი რივრცირ ანალიზირთვირ ღედარებით–რამართლებრივი დირკსრრირ ტარგლებღია მოცემსლი რარამართლო პრაუტიკა.
II. ინტერნეტ დელიუტებირ რეგსლაცია ამერიკირ ღეერთებსლ ღტატებღი
1. ტრადიცისლი
დელიუტებირ
ინტერნეტ დელიუტთან მიმართებაღი

ტრანრტორმაცია

1.1. პროგრამსლი სზრსნველქოტა და ნივთებირ
ინტერნეტი, როგორც პარსცირმგებლობირ აცალი წქარო
პროდსუტირ მწარმოებლებირთვირ
ინტერნეტ დელიუტებზე რასბრირარ თავირთავად პირველადი აროციაცია ყნდება კომსნიკაციაზე, რომელიც კომპისტერებირ რაღსალებით ცორციელდება და მართსლია ადამიანირ მიერ, თსმცაფა ინტერნეტირ რაღსალებით კომსნიკაცია არამცოლოდ კომპისტერებრ ღერაშლოა წუონდეთ, არამედ ყვენ მიერ გამოქენებად ქოველდფისრ ნივთებრ, რწორედ არეთი ნივთებირ ერთობლიობარ ეწოდება ნივთებირ
8
ინტერნეტი (Internet of Things, IoT) და ირ ღერაშლოა დელიუტსრი უმედებირ წქარორ წარმოადგენდერ. აფრანიღნა-

ვია, რომ ნივთებირ ინტერნეტირ ერთიანი ცნება თს კონცე9
ტცია არ არრებობრ, მისცედავად ამირა, ნივთებირ ინტერნეტირ კატეგორიზაცია ღემდეგი მიმართსლებებით არირ ღერაშლებელი: ძანმრთელობირა და ტიტნერირ რენრორები,
ავტომობილირ თვითმართვადი რირტემები, ჩკვიანი რაცლირ
რირტემები, დარაუმებსლთა მონიტორინგირ რირტემები და
პროგრამსლი სზრსნველქოტა, რომელიც იშლევა ნივთებირ
ინტერნეტირ მართვირ რაღსალებარ რმარტტონებირა და კო10
მპისტერებირ რაღსალებით. მისცედავად ამირა, სღსალოდ
კომპისტერები და რმარტტონები არ არირ მოაზრებსლი,
11
როგორც ნივთებირ ინტერნეტირ ნაწილი.
ნათელია, რომ ნივთებირ ინტერნეტი, მანამდე კი პროგრამსლი სზრსნველქოტა, როგორც ტეუნიკსრი ინოვაცია
მიმართსლია როციალსრი და ეკონომიკსრი პროგრერირკენ,
თსმცაფა ერ სკანარკნელი ზოგადად ღერაშლოა როციალსრი
კეთილდფეობირთვირ პროდსუტისლი აუტივობებირ ცარძზე
12
მოცდერ, ან რსლაც ზიანირ მომტანი იქორ მირთვირ. რთსლია იმირ თუმა თს IoT და პროგრამსლი სზრსნველქოტა
რამდენად აქენებრ ზიანრ როციალსრ კეთილდფეობარ, თსმცაფა ორივე სდავოდ ღეიშლება მოვიაზროთ, როგორც დელიუტსრი ვალდებსლებირ აცალი წქარო პროდსუტირ მწარმოებლირთვირ, რიგ ღემთცვევაღი გამქიდვლირთვირა და
მიმწოდებლირთვირ, რადგანაც რწორედ მათი წარმოებსლი
ზემოგანცილსლი პროდსუტი ღერაშლოა იქორ წსნდებსლი
და არამდგრადი კიბერ სრატრთცოებართან მიმართებაღი.
წსნდებსლ პროდსუტზე პარსცირმგებლობარ გააყნია ორი
სრთიერთ ღემავრებელი მიზანი. პირველი ერ არირ მომცმარებელთა კომპენრაცია, რომელთაც მიადგათ ზიანი წსნდებსლი პროდსუტიდან გამომდინარე და მეორე, მონეტარსლი დანაკარგებირ რირკირ გამოქენება იმირთვირ, რომ მოცდერ კომპანიებირ ინიცირება, მიიფონ გონივრსლი სრა13
ტრთცოებირ ზომები პროდსუტირ ღეუმნირარ. ინტერნეტ დელიუტთან მიმართებაღი წსნდებსლი პროდსუტირ ობიეუტებად განცილსლი სნდა იუნერ პროგრამსლი სზრსნველქოტა
(software) და ნივთებირ ინტერნეტი (Internet of Things,
IoT).

4

Savin A., Jurisdiction Over Cybertorts in the EU–A Coherent Picture?, Liber amicorum: Gašo Knežević, ed. Varandy T., Faculty of
Law, University of Belgrade, Belgrade 2016, 212-213.
5
OGH 10.7.2012, 4 Ob 82/12f,MR 2012, 343.
6
Rauscher T., Internationales Privatrecht: Mit internationalem
Verfahrensrecht, C.F. Müller, Heidelberg 2017, 368.
7
Mosier G./Fitzgerald T., Cyber Torts: Common Law and Statutory
Restraints in the United States, Journal of International Commercial
Law and Technology, Vol.2, Issue 1, 2007, 17.
8
თვალრაყინოებირთვირ ერთ–ერთი არეთი მოწქობილობაა Google
Home, რომელრაც ღესშლია ყვენი ცმოვანი მითითებით აკონტროლორ
რცვა IoT მოწქობილობები, ღეგვირყიორ მსრიკა ონლაინ ბაზებიდან,
ავტომატსრად ღეარრსლორ რცვადარცვა დავალება, მათ ღორირ
პერიოდსლად იქიდორ პროდსუტი ინტერნეტირ რაღსალებით.
Google
Home–ირ
ღერაცებ
ვრცლად
იც.
https://store.google.com/product/google_home
(ვიზიტირ
დრო:
24.06.2019).

9

Paez M./ La Marca M., The Internet of Things: Emerging Legal Issues
for Businesses, Northern Kentucky Law Review, Vol. 43, Number 1,
2016, 31.
10
Peppet S. R., Regulating the Internet of Things: First Steps Toward
Managing Discrimination, Privacy, Security, and Consent, Texas Law
Review, Vol. 93, 2014, 98.
11
Paez M./ La Marca M., The Internet of Things: Emerging Legal Issues
for Businesses, Northern Kentucky Law Review, Vol. 43, Number 1,
2016, 31.
12
Citron D. K., Cyber Civil Rights, Boston University Law Review,
Vol. 89:61, 2009, 62.
13
Sales N. A., Regulating Cyber-Security, Northwestern University
Law Review, Vol.107, No. 4, 2013, 1533.
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1.1.1. ნივთებირ ინტერნეტი და პროგრამსლი სზრსნველქოტა, როგორც პლატტორმა ინტერნეტ დელიუტირთვირ
მწარმოებელი, გამქიდველი ან მიმწოდებელი, რომელიც წსნდებსლ პროდსუტრ ქიდირ ან მირი დირტრიბსციითაა
დაკავებსლი, პარსცირმგებელია მიქენებსლი ზიანირთვირ,
14
რომელიც არეთმა პროდსუტმა გამოიწვია. კომერცისლი
ძაჩვირ მონაწილეებრ პარსცირმგებლობა სღსალოდ რაკსთარი წსნდებსლი კონტრიბსციირთვირ ეკირრებათ. ამართან
ამერიკსლი დელიუტსრი რამართალი, წსნდებსლი პროდსუტირთვირ ავითარებრ რამ ღერაშლო ღეთცვევარ. პირველი
15
ერაა რაწარმოო წსნი (manufacturing defect), მეორე კო16
ნრტრსუცისლი წსნი (design defect), ცოლო, მერამე კი
17
არგატრთცილებირ ღემთცვევაა (failure to warn).
პროგრამსლი სზრსნველქოტირთვირ და ნივთებირ ინტერნეტირთვირ, როგორც წსნდებსლი პროდსუტირთვირ განცილსლი სნდა იუნერ მათი კიბერსრატრთცოებირ რაკითცი, რადგანაც ინტერნეტთან დაკავღირებსლი მოწქობილობები კი18
ბერღეტევებირ მიმართ ცღირად სშლსრნი არიან.
პროგრამსლი სზრსნველქოტა წარმოებირარ გადირ რამდენიმე ეტაპრ, ერენია, კონრტრსუციირ, იგივე რაერთო კოდირ ღერყევირა და პროეუტირებირ, პროგრამსლი კოდირ ღეუმნირ, გამოცდირა და ბოლორ, გამრავლებირა და დირტრიბსციირ ეტაპი. ნათელია, რომ კოდირ ღეუმნირ ეტაპზე ცარვეზი ყაითვლება კონრტრსუციირ წსნად, ცოლო, გამრავლებირ
14

American Law Institute, Restatement of the Law Third, Torts:
Products Liability, 1998, §1.
15
რაწარმოო წსნირ დრორ პროდსუტი გაქიდვირ ან დირტრიბსციირ
მომენტირთვირ წსნდებსლია ირე, რომ მარ გააყნია რაწარმოო წსნი და ირ
მირი პირველადი დანიღნსლებირთვირ გამოსრადეგარია, მისცედავად
იმირა რომ მირი წარმოებირ პროცერღი პროდსუტი ქველა ნორმირ დაცვით
დამზადდა, აფნიღნსლრ სკავღირდება მკაცრი პარსცირმგებლობირ (strict
liability) დოუტრინა, რომლირ დრორაც მორარყელე არაა ვალდებსლი
მოთცოვნირ
დარაკმაქოტილებლად
დაამტკიცორ
მოპარსცირ
ბრალესლობა ან ნებირმიერი არაგონივრსლი უმედება, რომელიც
მიზეზობრივ კავღირღია ზიანთან. იც. American Law Institute, Restatement of the Law Third, Torts: Products Liability, 1998, §2(a); Hylton
K., Tort Law: A Modern Perspective, Cambridge University Press,
Cambridge 2016, 340.
16
არეთ დრორ პროდსუტირ რაწარმოო კონრტრსუცია წსნდებსლია,
თსმცაფა თავად მწარმოებელრ, გამქიდველრ ან კომერცისლი ძაჩვირ
ქოველ წინამორბედრ ღეეშლო ღეემცირებინა პროდსუტით გამოწვესლი
ზიანი, ალტერნატისლი სრატრთცო კონრტრსუციირ ღერყევით.
აფნიღნსლრ სკავღირდება მომცმარებლირ მოლოდინირ ტერტი (consumer
expectation test), რომლირ მიცედვითაც მორარყელემ სნდა დაამტკიცორ,
რომ პროდსუტი არ ღეერაბამება რაღსალო მომცმარებლირ მოლოდინრ
პროდსუტირ სრატრთცოებართან დაკავღირებით. იც. American Law Institute, Restatement of the Law Third, Torts: Products Liability, 1998,
§2(b); Hylton K., Tort Law: A Modern Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 2016, 340.
17
არეთ ღემთცვევაღი პროდსუტირთვირ განრაზფვრსლია ღესრაბამო
გამოქენებირ წერები ან გატრთცილებები, როდერაც ღერაშლებელი იქო
მწარმოებლირ ან გამქიდველირ მიერ ღერაბამირი გონივრსლი
გამოქენებირ
წერებირა
და
გატრთცილებებირ
ღეთევაზება
მომცმარებლირთვირ, რაც გამოიწვევდა ზიანირ ღემცირებარ ან აცილებარ.
იც. American Law Institute, Restatement of the Law Third, Torts:
Products Liability, 1998, §2(c); Hylton K., Tort Law: A Modern Perspective, Cambridge University Press, Cambridge 2016, 341.
18
Lichtman D. G./ Posner E., Holding Internet Service Providers Accountable, The Law and Economics of Cyber security, ed. Grady M./
Parisi F., 2006, 254-255.
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ეტაპზე ინდივიდსალსრი გასმართაობა კი რაწარმოო წსნად.
ღერაბამირად კოდირებირ ეტაპზე პროგრამსლი სზრსნველქოტირთვირ ნაკლოვანი კიბერსრატრთცოებირ ღერყევა
19
კონრტრსუციირ წსნად სნდა იუნერ მიყნესლი. თსმცაფა მომცმარებელთა პოზიციიდან, კოდირ ღეუმნირ ეტაპზე დეტეუტი
ღეიშლება მოიაზრებოდერ როგორც რაწარმოო წსნი, რაც
თავირ მცრივ, მკაცრი პარსცირგებლობირ დელიუტთანაა და20
კავღირებსლი. ერ სკანარკნელი მორაზრება არ სნდა იუნერ
გაზიარებსლი, რადგანაც მკაცრი პარსცირგებლობიდან გამოწვესლი ზიანირ ანაზფასრებირ მოცსლობა, მწარმოებლებირ წარმადობარ აწარმოონ აცალი პროდსუტი მნიღვნელოვნად ღეამცირებრ, ღერაბამირად, პროდსუტირ წარმოებირ როციალსრი რიკეთე გადაწონირ მკაცრი პარსცირმგებლობირ
21
გამოქენებირ ასცილებლობარ.
ნივთებირ ინტერნეტირთვირაც გაზიარებსლი სნდა იუნერ
კონრტრსუციირ წსნი, გამომდინარე იუიდან, რომ ნივთებირ
ინტერნეტირ მთავარი ბირთვი პროგრამსლი სზრსნველქოტაა და დელიუტსრი პარსცირმგებლობირ წქარო რწორედ მი22
რი დასცველობაა. თავირ მცრივ, აფნიღნსლი ღერაშლოა
ტეუნიკსრი ნაწილებირ (hardware) მიზეზითაც იქორ გამოწვესლი, ცღირად პროდსუტირ ღემადგენლობა იმდენად პატარაა, რომ მათ მწარმოებლებრ სბრალოდ არ წქოტნით რიმშლავრე მოწქობილობაღი განათავრონ ირეთი სრატრთცოე23
ბირ ზომები, როგორიცაა მონაცემთა დაღიტრვა, არევე,
IoT მოწქობილობები, განრცვავებით რმარტტონებირა და
კომპისტერებირა, არ ეუვემდებარებიან დირტანცისრ განა24
ცლებარა და გასმძობერებარ, თსმცაფა ერ სკანარკნელი

19

Scott M. D., Tort Liability for Vendors of Insecure Software: Has the
Time Finally Come?, Maryland Law Review, Vol. 67, Issue 2, 2008,
459.
20
იუვე, 459–460.
21
Childers S. J., Don't Stop the Music: No Strict Products Liability for
Embedded Software, University of Florida Journal of Law and Public
Policy, Vol. 19, 2008, 166. მითითებსლია Vihul L., The Liability of
Software Manufacturers for Defective Products, Tallinn Paper No. 2,
NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence, 2014, 8.
მიცედვით იც. ბმსლზე: https://ccdcoe.org/library/publications/ (ვიზიტირ
დრო: 24.06.2019).
22
Butler A., Products Liability and the Internet of (Insecure) Things:
Should Manufacturers Be Liable for Damage Caused by Hacked Devices?, University of Michigan Journal of Law Reform, Vol. 50, Issue 4,
2017, 926-927.
23
Encryption – დაღიტრვა, ცღირად გამოქენებადი მეუანიზმია კიბერ
სრატრთცოებირთვირ. არეთ დრორ ინტორაცია დაღიტრსლია ირე, რომ
მირი წაკითცვა მცოლოდ ავტორიზებსლ პირრ ღესშლია, რაც არ
გამორიცცავრ თავირ მცრივ არეთ ღიტრზე რცვათა ცელმირაწვდომობარ,
თსმცაფა მირი აფუმა/წაკითცვა მცოლოდ დაღიტრსლი ინტორაციირ
გარაფებირ მუონერ ღესშლია. კიბერ ღიტრირთვირ გამოიქენება ეგრეთ
წოდებსლი „ბიტებირ― (bits) გრშელი რიგი, რომელიც ღედგება
ერთიანებირა და ნსლიანებირგან. ვრცლად იც. Kerr O. S. / Schneier B.,
Encryption Workarounds, Georgetown Law Journal, Vol. 106, Issue 4,
2018, 993–994.
24
Peppet S. R., Regulating the Internet of Things: First Steps Toward
Managing Discrimination, Privacy, Security, and Consent, Texas Law
Review, Vol. 93, 2014, 133–134.
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მორაზრება ბოლო დრორ რსლ სტრო მეტად გაუარწქლება25
დია პროდსუტირ მწარმოებელი კომპანიებირ მიერ.
რამოუალაუორამართლებრივი პარსცირმგებლობა პროგრამსლი სზრსნველქოტირ ან ნივთებირ ინტერნეტირ მოწქობილობირ კონრტრსუცისლი წსნირ გამო ღერაშლებელია
დადგერ მწარმოებლირთვირ, თსმცაფა ირეთ ღემთცვევებღი,
რადაც დირტანცისრი ყარევა კიბერღეტევით არ ცდება და ზიანი მატერიალსრი ტორმით არირ გამოცატსლი, მაგალითირთვირ, მშიმე ტეუნიკირ რამსცრსჩე რირტემირ გასმართაობა
პროგრამსლი სზრსნველქოტირ წსნირ გამო მოცდა, რამაც
ტიზიკსრი ზიანი გამოიწვია, რარამართლომ აფნიღნსლ ღემთცვევაზე წსნდებსლი პროდსუტირ პარსცირმგებლობა გაა26
ვრცელა რამსცრსჩე რირტემაზე.
პრობლემსრ რაკითცრ წარმოადგენრ ღემთცვევა, როდერაც დელიუტი კიბერღეტევირ განმაცორციელებლირ მიერ,
რცვირი რაკსთრებირ, კონკრეტსლად IoT მოწქობილობებირ
ან პროგრამსლი სზრსნველქოტირ გამოქენებით ცდება, რარაც მერამე პირებირ ზიანი მორდევრ ღედეგად, რაც ზემოცრენებსლი პროდსუტირ წაკერთათვირ მარტივად ცელმირაწვდომობით არირ განპირობებსლი. ნაკლოვანი კიბერსრატრთცოება, როგორც წსნი არეთ ღემთცევაღი არ გვევლინება
მწარმოებლებირ რამოუალაუო პარსცირმგებლობირ რატსშვლად, რაც სმთავრერად განპირობებსლია ეკონომიკსრი
27
დანაკარგირ დოუტრინით (economic loss doctrine). რარაც ირიც ემატება, რომ რცვირ მოწქობილობაღი ღეფწევა
DDoS ღეტევირ განმაცორციელებლირ მიერ რირცლირრამართლებრივი პარსცირმგებლობირ გამომწვევ უმედებად
28
ითვლება, რაც ცღირად პროდსუტირ მწარმოებლირთვირ,
პარსცირმგებლობირ გამომრიცცველია კასზაციირ გამო, თსმცა არა მაღინ, როდერაც პირირ რირცლირრამართლებრივი
მნიღვნელობირ უმედება მირთვირ მორალოდნელი და გა29
ნჩვრეტადი იქო. პროგრამსლი სზრსნველქოტირა და IoT
მოწქობილობებირ მწარმოებლები თანამედროვე ტეუნოლოგიებირ ბაზარზე დამკვიდრებსლი კომპანიები არიან, ღერაბამირად, მათთვირ ნათელია, რომ მათი პროდსუტი ღერა-

სტატია

შლოა კიბერთავდარცმირ ობიეუტი გაცდერ. გამომდინარე
აუედან, თს ირინი სრატრთცოებირ გონივრსლ მეუანიზმებრ
არ ღეიმსღავებენ, რირი არარრებობაც წსნირ რატსშველია,
30
ირინი დაცვირ ფირრნიც არ სნდა იქვნენ.
1.1.2. ეკონომიკსრი დანაკარგირ დოუტრინირ ყანაცვლება
წსნდებსლი პროდსუტით გამოწვესლი ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნირ ღემზფსდველი ერთ–ერთი მთავარი ტა31
უტორი ეკონომიკსრი დანაკარგირ დოუტრინაა, რომლირ
მიცედვითაც მოპარსცირგან ზიანირ ანაზფასრება მცოლოდ
მაღინაა ღერაშლებელი, როდერაც ზიანი ტიზიკსრად არირ
32
გამოცატსლი პირირ ან რაკსთრებირ მიმართ, არევე, ღერაშლოა ანაზფასრდერ ქველა რცვა თანმდევი ეკონომიკსრი
დანაკარგი, რომელიც განპირობებსლია ტიზიკსრი ზიანით,
მაგრამ არ ანაზფასრდება ტიზიკსრი ზიანირ გარეღე არრებსლი ეკონომიკსრი დანაკარგი. რწორედ ერ სკანარკნელი ღემთცვევაა სმეტერად რაცეზე კიბერთავდარცმირ დრორ, პირრ
თსმცაფა ადგება ზიანი, მაგრამ იგი რრსლიად ეკონომიკსრი
ცარიათირაა და მარ სღსალო ტიზიკსრი ზიანი პირირა თს რა33
კსთრებირ მიმართ არ აცლავრ. ღეზფსდვირ სმთავრერი გამართლება ბაზრირ რეგსლაციირთვირ თავირსტალი რივრცირ
არრებობაა, სტრო კონკრეტსლად კი პროდსუტზე ნდობირ
რაკითცრ რაერთო რამართალი რრსლიად ეკონომიკსრ ბა34
ზარრ ანდობრ. თსმცაფა, გამართლება რრსლიად გარეღე
მერამე პირებთან მიმართებაღი არ გამოდგება. ირინი წსნდებსლი პროდსუტირ ღეშენაღი რაერთოდ არ მონაწილეობენ და ღერაბამირად, ვერ აკეთებენ არყევანრ ცარირციან
პროდსუტზე, რარაც ირიც ემატება, რომ მათ არც რაიმე რაცე35
ლღეკრსლებო ბერკეტი არ აუვთ მოთცოვნირ რატსშვლად.
სრამართლობა იუნებოდა მერამე პირებირ წსნდებსლი
პროდსუტით გამოწვესლი ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნირ
ეკონომიკსრი დანაკარგირ დოუტრინით რრსლიად ღეზფსდვა, განრაკსთრებით კი მაღინ, როდერაც მწარმოებელი
არ ზრსნავრ მირი პროდსუტირ კიბერსრატრთცოებაზე. 2018
36
წლირ მონაცემებით DDoS ღეტევებღი, რადაც წსნდებსლი

25

მაგალითირთვირ ელეუტრო და თვითმართვადი ავტომობილებირ
მწარმოებელმა კომპანიამ Tesla 2018 წელრ 29 000–ზე მეტ
ავტომობილრ ღერთავაზა პროგრამსლი სზრსნველქოტირ განაცლება,
რითიც გადაჩრა ავტომობილებღი ტეუნიკსრი პრობლემა, რაც თავირ
მცრივ ნივთებირ ინტერნეტირ გარეღე ღესშლებელი იუნებოდა. ვრცლად
იც. Plant R./ Topham C., How Tesla, Nest And Medtronic Are Using
IoT-Derived Data To Move Their Businesses Forward, Forbes. იც.
ბმსლზე https://www.forbes.com/sites/insights-hitachi/2018/06/12/
how-tesla-nest-and-medtronic-are-using-iot-derived-data-to-movetheir-businesses-forward/#3b646f0a487a
(ვიზიტირ
დრო:
24.06.2019).
26
იუვე, 1578-1579.
27
Sales N. A., Regulating Cyber-Security, Northwestern University
Law Review, Vol. 107, No. 4, 2013, 1535.
28
Butler A., Products Liability and the Internet of (Insecure) Things:
Should Manufacturers Be Liable for Damage Caused by Hacked Devices?, University of Michigan Journal of Law Reform, Vol. 50, Issue 4,
2017, 915.
29
Rustad M. L./ Koenig T. H., The Tort of Negligent Enablement of
Cybercrime, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 20, Issue 4,
2005, 1570.

30
31

იუვე, 1570.

Hylton, K., Tort Law: A Modern Perspective, Cambridge University

Press, Cambridge 2016, 344.
32
იუვე.
33
Sales N. A., Regulating Cyber-Security, Northwestern University
Law Review, Vol. 107, No. 4, 2013, 1535.
34
Hylton K., Tort Law: A Modern Perspective, Cambridge University
Press, Cambridge 2016, 345.
35
Butler A., Products Liability and the Internet of (Insecure) Things:
Should Manufacturers Be Liable for Damage Caused by Hacked Devices?, University of Michigan Journal of Law Reform, Vol. 50, Issue 4,
2017, 921.
36
DDoS – distributed denial-of-service, მოცემსლი ღეტევა არირ კიბერ
ოპერაცია, რომელიც ცორციელდება მართსლი კომპისტერსლი ან
ინტერნეტთან
დაკავღირებსლი
მოწქობილობებიდან,
რომლირ
მეღვეობითაც რერვირრ (რაიტრ, აპლიკაციარ, ოპერაცისლ რირტემარ)
მიეწოდება დიდი რაოდენობით მონაცემები, რომელრაც რერვირი ვერ
სმკლავდება, რაც რაბოლოოდ მირი ტსნუციონირებირ ღეწქვეტარ იწქვევრ,
რაც თავირ მცრივ მილიონობით დოლარირ ზიანრ აქენებრ კომპანიარ.
ვრცლად იც. Kesan P. J./ Hayes M. C., Mitigative Counterstriking: Self-
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პროგრამსლი სზრსნველქოტა და ნივთებირ ინტერნეტირ
მოწქობილობებია ყართსლი ზიანმა მერამე პირებირთვირ
რაღსალოდ 120 000 დოლარიდან ორ მილიონ დოლარდე
37
ღეადგინა, ქოველი არეთი ღეტევირთვირ. მაგალითირთვირ,
კიბერღეტევაღი ღერაშლოა ყართსლი იქორ ირეთი მოწქობილობები როგორიცაა, რაბავღვო სრატრთცოებირ მონიტორე38
ბი და ჩკვიანი კამერები, ერთ–ერთი არეთი ღეტევირ დრორ
IoT მოწქობილობებირ წქალობით ღეერთებსლი ღტატებირ
აფმორავლეთ რანაპირო თითუმირ სინტერნეტოდ დარყა,
ცოლო რაიტები Twitter, Amazon და Netflix აფარ იქო ცე39
ლმირაწვდომი. აფნიღნსლი გარემოებირ ღემთცვევაღიც კი
მერამე პირებირ ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნა, მიმართსლი სღსალოდ იმ მწარმოებლირადმი, რომელმაც აწარმოა
წსნდებსლი კიბერსრატრთცოებირ მუონე პროდსუტი, ტაუტობრივად ღესშლებელია წსნდებსლი პროდსუტირ პარსცირმგებლობირ მოთცოვნით ეკონომიკსრი დანაკარგირ დოუტრინირ გამო.
ეკონომიკსრი დოუტრინირ ყანაცვლება ინტერნეტამდე
პირველად რაუმეზე People Express Airlines, Inc. v. Consol.
40
Rail მოცდა სღსალო მიზეზობრივი კავღირირა (proximate
41
cause) და განჩვრეტადობირ დოუტრინით (foreseeability).
სღსალო მიზეზობრივი კავღირი და განჩვრეტადობაც
იგივე ტსნუციარ ემრაცსრება, რარაც ეკონომიკსრი დანაკარგირ დოუტრინა, მოაუციორ დელიუტსრი ვალდებსლება გონივრსლ ყარყოღი პროდსუტირ მწარმოებლირთვირ, რათა
აფნიღნსლი ვალდებსლება არ გავრცელდერ მირ თითოესლ
უმედებაზე, მათ ღორირ ირეთზეც, რადაც მიზეზობრივი კავღი42
რი ზიანთან შალიან დაღორებსლია მწარმოებლირგან.
ანალოგისრ ღინაარრრ იზიარებრ ღორესლი კასზირ დოუტრი43
ნაც (remoteness doctrine).
პროგრამსლ სზრსნველქოტართან და ნივთებირ ინტერნეტთან მიმართებაღი სღსალო მიზეზობრივი კავღირი, პირიუით, ატართოებრ მწარმოებლირ პარსცირგებლობარ რაც
Defenseand Deterrence in Cyberspace, Harvard Journal of Law &
Technology, Vol. 25, Number 2, 2012, 444–445.
37
ვრცლად
იც.
Kaspersky
Lab
research,
https://usa.kaspersky.com/about/press-releases/2018_ddos-breachcosts-rise-to-over-2m-for-enterprises-finds-kaspersky-lab-report
(ვიზიტირ დრო: 24.06.2019).
38
ვრცლად იც. Owlet Baby Wi-Fi Monitor ―Worst IoT Security Of
2016‖,
https://www.informationsecuritybuzz.com/expertcomments/owlet-baby-wi-fi-monitor-worst-iot-security-2016.
39
Mirai–ირ
ღეტევირ
ღერაცებ
ვრცლად
იც.
https://www.imperva.com/blog/malware-analysis-mirai-ddosbotnet.
40
People Express Airlines, Inc. v. Consolidated Rail Corp., 495 A.2d
107 (N.J. 1985).
41
Sharkey M. C., In Search of the Cheapest Cost Avoider: Another
View of the Economic Loss Rule, University of Cincinnati Law Review, Vol. 85, 2018, 1020.
42
Rustad M. L. / Koenig T. H., The Tort of Negligent Enablement of
Cybercrime, Berkeley Technology Law Journal, Vol. 20, Issue 4,
2005. 1601–1602.
43
Schwartz E. V., Remoteness Doctrine: A Rational Limit on Tort
Law, Cornell Journal of Law and Public Policy, Vol. 8, Issue 3, 1999,
429.
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რატსშველია მერამე პირებირთვირ მოითცოვონ ეკონომიკსრი დანაკარგები, ტიზიკსრი ზიანირ გარეღე, რადგანაც მწარმოებლებირ არაგსლირცმიერი მიდგომა კიბერსრატრთცოებირ მიმართ არირ ერთგვარი კატალიზატორი მერამე პირე44
ბირ ზიანირთვირ. რაც ღეეცება განჩვრეტადობარ, ირ სღსალო მიზეზობრივ კავღირთან ერთად, ღერაშლოა ერთადერთი რაღსალება იქორ განქენებსლი მერამე პირებირ მოთცოვნირ რატსშვლირთვირ, გამომდინარე იუიდან, რომ ტეუნოლოგიებირ განვითარებართან თანმდევი მოსლოდნელი ღედეგები და ზიანირ რატრთცე სტრო და სტრო განჩვრეტადი
45
ცდება მწარმოებლებირთვირ და არა პირიუით. ამრიგად
ნათელია, რომ მწარმოებლებირ უმედებირ მიზეზობრივი კავღირი მერამე პირებირ ზიანთან რაცეზეა მაღინ როდერაც ირინი კიბერ სრატრთცოებაზე არ ზრსნავენ და ამით ერთგვარად ცელრ სწქობენ კიბერღეტევებირ განცორციელებარ, ცოლო, ერ სკანარკნელი კი მათთვირ რრსლიად განჩვრეტადია
და თავიდანვე რავარასდოა, რომ მათი წსნდებსლი პროდსუტი მერამე პირებირ ზიანრ გამოიწვევრ.
რაბოლოოდ, სნდა აფინიღნორ, რომ განცილსლი მრძელობიდან კითცვარ სნდა დაეკირრორ თს არა პროგრამსლი
სზრსნველქოტირა და IoT მოწქობილობათა მწარმოებლებრ
პარსცირმგებლობა მათი წსნდებსლი პროდსუტირთვირ, რომლითაც ზიანი მერამე პირებრ ადგებათ ნათელია, სნდა გაეცერ დადებითი პარსცი, ცოლო ლიტერატსრაღი გამოთუმსლ
46
მორაზრებარ თს როგორ, სღსალო მიზეზობრივი კავღირი
და განჩვრეტადობირ დოუტრინა ერადაგება.
1.2. ინტერნეტ რაღსალებებით ვირტსალსრი რაკსთრებირ ცელქოტა
47

Trespass, როგორც ცელქოტირ ან ზიანირ მიქენებირ,
ტრანრტორმაცია ინტერნეტ რივრცეღი ამერიკირ ღეერთებსლი ღტატებირ რარამართლოებირ დამრაცსრებაა. თსმცაფა
აფრანიღნავია, რომ რანამ ცელქოტიდან (trespass)
გამომდინარე დოუტრინირ კიბერ/ინტერნეტცელქოტირ
(cybertrespass) დამკვიდრება მოცდებოდა, რომელიც
48
Compuserve v. Cyber Promotions და eBay, Inc. v.
49
Bidder’s Edge რაუმეებრ სკავღირდება, მირი სმნიღვნელოვანერი პროვოცირება არა კიბერ დავაზე, არამედ ტელეკომსნიკაციებთან დაკავღირებსლ რაუმეზე მოცდა Thrifty-Tel
44

Scott D. M., Tort Liability for Vendors of Insecure Software: Has
the Time Finally Come?, Maryland Law Review, Vol. 67, Issue 2,
2008, 448-450.
45
Owen G. D., Bending Nature, Bending Law, Florida Law Review,
Vol. 62, Number 3, 2010, 609
46
Butler A., Products Liability and the Internet of (Insecure) Things:
Should Manufacturers Be Liable for Damage Caused by Hacked Devices?, University of Michigan Journal of Law Reform, Vol. 50, Issue 4,
2017, 919.
47
ცვაიგერტი კ./ კოტცი წ., ღედარებითი რამართალმცოდნეობირ
ღერავალი კერშო რამართლირ რტეროღი, ტ. 2, რედაუტორი ნინიშე თ.,
ძირიაი, თბილირი 2001, 297–298.
48
Compuserve Inc. v. Cyber Promotions, 962 F. Supp. 1015 (S.D. Ohio
1997)
49
eBay, Inc. v. Bidder’s Edge LLC, 100 F. Supp. 2d 1058 (N.D. Cal.
2000)

ინტერნეტ დელიუტებირ რამართლებრივი ანალიზი
50

v. Bezenek, რადაც რარსრველი ღედეგირ მირაფწევად მორარყელე მცარემ, რომლირ რატელეტონო რერვირი არამართლზომიერად იუნა გამოქენებსლი მოპარსცე მცარირ მიერ, რათა ამ სკანარკნელრ განეცორციელებინა ტარიანი ზარები სტაროდ, რარამართლორ ღერთავაზა სკანონო მითვირებირ (conversion) დოუტრინირ გამოქენება, რაც თავირ მცრივ
რარამართლომ სარქო იმ მიზეზით, რომ სკანონო მითვირება, გამოიქენება მცოლოდ განრცესლებსლი ნივთებირადმი,
რარამართლომ მოცემსლი დელიუტსრი უმედება მოაწერრიგა, როგორც მოშრავი ნივთირ ცელქოტა (trespass to
chattels), რაც არევე, არარდრორ ქოტილა გამოქენებსლი
51
არამატერიალსრი ნივთებირადმი. რწორედ აუედან მოქოლებსლი კიბერცელქოტა განიცილება როგორც მოშრავი
ნივთირ ცელქოტირ დერივაცია.
მოშრავი ნივთირ ცელქოტა, როგორც რატსშველი კიბერცელქოტირთვირ (cybertrespass), დოუტრინირ არრებობირა და მირი რარამართლო პრაუტიკირ ადრესლ ეტაპზე რრსლიად მირაფები იქო, როგორც რარამართლოებირთვირ, არე52
ვე, რამართლირ აკადემისრი რივრცირთვირ. თსმცაფა,
დროთა განმავლობაღი დამკვიდრებსლ კიბერცელქოტირ
დოუტრინარ მრავალი რაკამათო არპეუტი გამოსყნდა.
1.2.1. ინტერნეტ რივრცირ ბსნება კიბერცელქოტართან
მიმართებაღი
ტერმინი trespass არამცოლოდ ინტერნეტ ცელქოტირთვირ, არამედ ზოგადად trespass to chattels–თან მიმართებაღი გაგებსლი სნდა იუნერ როგორც მოშრავი ნივთირ
ცელქოტა ან მტლობელობაღი ცელღეღლა და არა როგორც
რივრცირ დარფვევა მოშრავ ნივთთან მიმართებაღი, როგო53
რც trespass–ირ დამკვიდრებსლი დეტინიცია. რაც რრსლიად მირაფები და გამართლებსლია, გამომდინარე იუიდან, რომ როგორც რამართლებრივად, არევე, ტიზიკსრი რამქარორ ბსნებიდან რთსლად წარმორადგენია მოშრავი ნივთირადმი რაზფვრირ/რივრცირ რფვევა.
ნათელია, რომ კიბერცელქოტირ ყამოქალიბებირარ, როგორც მოშრავი ნივთირ ცელქოტიდან გამომდინარე დოუტრინა, არ იქო გათვალირწინებსლი სღსალოდ ინტერნეტირა და ონლაინ რივრცირ ბსნება, ღერაბამირად, მირი დაცვირ
უვეღ მოეუცა მცოლოდ მოწქობილობა, რომლითაც ინტე54
რნეტზე წვდომა ცდება, და არა სღსალოდ ინტერნეტრივრცეღი არრებსლი რერვირები თს მირი კომპონენტები. აფნი50
51

Thrifty-Tel, Inc. v. Bezenek, 46 Cal. App. 4th 1559 (4th Dist. 1996)

Balganesh S., Common Law Property Metaphors onthe Internet: The

Real Problem with the Doctrine of Cybertrespass, Michigan Telecommunications and Technology Law Review, Vol. 12, 2006, 279.
52
Hedley S,. Cybertrespass – A Solution in Search of a Problem?,
Journal of European Tort Law, Vol. 5, Issue 2, 2014, 171-172.
53
Lastowka G., Decoding Cyberproperty, Indiana Law Review, Vol.
40, No. 1, 2007, 27.
54
მაგალითად კომპისტერები, მათი ღემადგენელი ნაწილები, არევე,
რერვერები რადაც ღერაშლოა ელეუტრონსლი ტორტირ მონაცემთა ბაზები
იქორ განთავრებსლი ან ვებ–წორტინგირ რერვერები, რადაც რაიტი თავირ
კონტენტრ ტვირთავრ.

სტატია

ღნსლი ღეზფსდვიდან გამომდინარე, მცარე, რომელიც დოუტრინირგან დაცვარ ელოდებოდა ან მნიღვნელოვნად გატართოებსლად იფებდა მარ ან კონტრარტსლად დასცველი
55
რყებოდა.
ინტერნეტრივრცირ ღემადგენელი კომპონენტებირ გათვალირწინებით, იუნება ერ ვებრაიტი, ელეუტრონსლი ტორტა
56
თს რცვა რერსრრი, ერთი მორაზრებირ თანაცმად სტრო მეტად გარაზიარებელია მათთვირ რომ ირინი არა მოშრავ ნივთებრ (personal property) წარმოადგენენ, არამედ მეტი
ტიურაციირ გამო ემრგავრებიან სშრავ ნივთებრ (real
57
property). თსმცაფა, აფნიღნსლი მორაზრება რარამართლორ არარდრორ გასზიარებია.
1.2.2. ინტერნეტ ცელქოტირ კრიტიკა
მოშრავი ნივთებირ ცელქოტა ღერაშლოა განცორციელდერ მაღინ როდერაც პირი განზრაცი მოუმედებით რცვა პირრ ყამოართმევრ მტლობელობარ ნივთზე ან იქენებრ რცვირ
მოშრავ ნივთრ ან ცელრ სღლირ მოშრავი ნივთირ მერაკს58
თრერ მირ ტლობაღი. თსმცაფა დელიუტირ მიმქენებლირ
პარსცირმგებლობა მტლობელირ წინაღე დადგება მცოლოდ
მაღინ როდერაც, მან მტლობელრ ყამოართვა ნივთი, ნივთი
კარგავრ მირ მაცარიათებელრ, ცარირცრ ან ფირებსლებარ,
მტლობელი არრებითი დროირ მანშილზე ვერ აცდენრ ნივთირ გამოქენებარ ან ზიანი ადგება მტლობელრ, რცვა პირრ
ან ნივთრ, რომლირ მიმართაც მტლობელრ გააყნია რამა59
რთლებრივი ინტერერი. თსმცაფა რაუმეზე Compuserve v.
Cyber Promotions რარამართლომ განრცვავებსლი რტანდარტი დაამკვიდრა მოშრავი ნივთებირ ცელქოტირთვირ, მან
დოუტრინარ გვერდი ასარა და მოშრავი ნივთებირ ცელქოტირ ტრანრტორმაცია კიბერცელქოტირთვირ დაამკვიდრა,
პირდაპირი ტიზიკსრი ზიანირ არრებობირ არარავალდებსლო
60
ცარიათით, რაც კიბერცელქოტირ კრიტიკირ მთავარი რატსშველი გაცდა.
დოუტრინირ გვერდირ ავლირ კრიტიკა რაბოლოოდ გამართლდა და პრაუტიკა ღეიცვალა რაუმეზე Intel Corp. v.
61
Hamidi კალიტორნიირ ღტატირ სზენაერი რარამართლორ
62
მიერ. მან განმარტა რომ წინამორბედი პრაუტიკა არ იქო
55

Fairfield J., Virtual Property, Boston University Law Review, Volume 85, 2005, 1075.
56
იუვე, 1052–1053
57
Epstein R. A., Cybertrespass, University of Chicago Law Review:
Vol. 70, Iss. 1, Article 6, 2003, 83.
58
American Law Institute, Restatement of the Law, Second, Torts,
Volume 1, 1965, § 217.
59
იუვე, § 218.
60
ანალოგისრი გადაწქვეტილება იუნა მიფებსლი რაუმეზე eBay, Inc. v.
Bidder’s Edge, რადაც მორარყელე eBay–მ მიიფო მოპარსცირ
რაწინააფდეგოდ მოუმედებირ ღერრსლებირ აკრშალვა. მოცემსლ რაუმეზე
დავა არა ელეუტრონსლი ტორტით ცელქოტარ, არამედ ვებ რაიტიდან
დიდი რაოდენობით ინტორმაციირ მოთცოვნარ ეცებოდა, რაც
მნიღვნელოვნად ატერცებდა მოპარსცირ რერვერირ მსღაობარ, რადაც
რაიტი იქო განთავრებსლი.
61
Intel Corp. v. Hamidi, 30 Cal. 4th 1342 (2003)
62
იგსლირცმება Thrifty-Tel v. Bezenek, eBay, Inc. v. Bidder’s Edge.
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მართებსლი, არამცოლოდ კალიტორნიირ ღტატირ რამართლირთვირ, არამედ მთლიანად ამერიკსლი რამართლირთვირ – მოშრავი ნივთებირ ცელქოტირ დოუტრინირთვირ
დასღვებელია ზიანირ არრებობირ გამორიცცვა, რომლირ
63
არრებობაც მორარყელემ სნდა ამტკიცორ. სნდა ყაითვალორ, რომ მაღინდელი რარამართლო პრაუტიკირ განვითარებირ ტენდენციიდან გამომდინარე გადაწქვეტილება მართებსლია და სნდა იუნერ გაზიარებსლი, ღერაბამირად მოშრავი ნივთირ ცელქოტირთვირ ინტერნეტ ცელქოტართან მიმართებაღი, დოუტრინამ სნდა ღეინარყსნორ მირი ტრადიცისლი რაცე, რომელიც სღსალო ზიანირ არრებობარ სკავღირდება, წინააფმდეგ ღემთცვევაღი მორარყელე რარყელირ
წარდგენირ ირეთ ტართო ღერაშლებლობარ მიიფებდა, რომელიც თავირ თავღი მოიცავდა როგორც ყვესლებრივი
ინტერნეტ კომსნიკაციირ აფკვეთარ, არევე, პოტენცისრი რა64
მომავლო ზიანირ არრებობირ აფმოტცვრარ.
ზემოგანცილსლი მრძელობირ მიცედვით, ნათელია თს
როგორი წარსმატებელი ღეიშლება იქორ ინტერნეტთან მიმართებაღი რამართლებრივი ტრანრტორმაცია. Intel Corp.
v. Hamidi რაუმირ ღემდეგ იღვიათად თს მომცდარა ინტერნეტ
ცელქოტირ დელიუტირ გამოქენება რარამართლო დავირარ,
რამაც თავირ მცრივ თავირსტლება მირცა რცვა რამართლებრივ მეუანიზმებრ მოეგვარებინათ მრგავრი დელიუტსრი ღე65
მთცვევები.
1.3. ონლაინ დეტამაცია
პარსცირმგებლობა დეტამაციირთვირ რაერთო რამა66
რთლირთვირ რიაცლერ არ წარმოადგენრ. მისცედავად იმირა რომ ინტერნეტ დეტამაცია მნიღვნელოვნად ემრგავრება
ტრადიცისლ დეტამატორსლ დელიუტრ, მარ მაინც გააყნია
67
თავირი რპეციტიკსრი მაცარიათებლები.
ციტრსლი რამქარორ ტართო ცელირაწვდომობამდე დეტამატორსლი განცცადებებიდან გამომდინარე რარყელები
შირითადად მარმედიირ წინააფმდეგ იქო მიმართსლი, თსმცაფა ინტერნეტირ განვითარებართან ერთად მოპარსცეებად
შირითადად ბლოგერები, როციალსრი მედიირა და რცვადა68
რცვა ონლაინ ტორსმირ მომცმარებლები გვევლინებიან.
აფნიღნსლმა მთელი რიგი ირეთი აცალი პრობლემსრი რაკითცებირა წარმოღვა, როგორიცაა ვებრაიტზე გამოუვექნებსლი ცნობა, როგორც ზიანირ წქარო, არაადეკვატსრი რამა-

63

Lastowka G., Decoding Cyberproperty, Indiana Law Review, Vol.
40, No. 1, 2007, 37–38.
64
Sharkey M. C., Trespass Torts and Self-Help for an Electronic Age,
Tulsa Law Review, Vol. 45, 2010, 115.
65
Hedley S,. Cybertrespass – A Solution in Search of a Problem?,
Journal of European Tort Law, Vol. 5, Issue 2, 2014, 175-178.
66
Garon M. J., Tidying up the Internet: Take Down of Unauthorized
Content under Copyright, Trademark and Defamation Law, Capital
University Law Review, Vol. 41, 2013, 529.
67
იუვე.
68
Ardia S. D., Freedom of Speech, Defamation, and Injunctions, William & Mary Law Review, Vol. 55, 2013, 5.
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და ვებგვერდებირ პა-

ზოგადი განმარტებირ მიცედვით, ონლაინ დეტამაცია განცორციელებსლია მაღინ, როდერაც პირირ ღერაცებ ცრს
ცნობები ან ცილირწამება უვექნდება ინტერნეტირ რაღსალებით, რარაც მოწქვება ზიანი ან აფნიღნსლი ცნობები იმდენად
70
პროვოკაცისლია, რომ ზიანირ დადგომა რავარასდოა.
აფრანიღნავია, რომ ტრადიცისლი დეტამაციირ მრგავრად
ინტერნეტღი გავრცელებსლი ცნობირთვირ, მოპარსცე რრსლ
დაცვარ იშენრ თს აფნიღნსლი ცნობა რიმართლერ წარმოა71
დგენრ.
1.3.1. ვებგვერდზე გამოუვექნებსლი მატერიალი, როგორც ზიანირ წქარო
ინტერნეტირ ბსნებიდან გამომდინარე ნებირმიერ პირრ
რცვადარცვა პლატტორმაზე/ვებგვერდზე მცოლოდ რეგირტრაციირ ღემდეგაც მარტივად ღესშლია ქოველგვარი მოდერაციირ გარეღე ნებირმიერი ცნობირ განთავრება (დაპო72
რტვა), ნათელია, რომ ცნობირ ღემცველი მატერიალი,
იუნება ვიდეო თს ტოტო მარალა განრაკსთრებსლ ღემთცვე73
ვებღი ღერაშლოა წაიღალორ, თსმცაფა აფნიღნსლი არ
ცდება ავტომატსრად, ღერაბამირად ქოველი არეთი მატერიალი პირირთვირ, როგორც დეტამაცია ან ცრს ინტორმაცია,
ღერაშლოა ზიანირ მომტანი იქორ, მისცედავად იმირა, თს რა
ცანგრშლივობითა და მარღტაბით ცდება მირი გავრცელება.
რწორედ ზემოგანცილსლი წარმოადგენრ ზიანირ მომტან
ერთ–ერთ მატერიალრ, რომლირ ღეუმნაც ნებირმიერ პირრ
ღესშლია, ინტერნეტირ ტართო ცელმირაწვდომობირ გამო,
რადაც სმთავრერი მნიღვნელობა არა ცნობირ გამოცატსლებარ, არამედ მირი გავრცელებირ რიმარტივერ აუვრ.
მეორე და მნიღვნელოვნად გავრცელებსლ ღემთცვევარ
წარმოადგენრ, ეგრეთ წოდებსლი ინტერნეტ რაინტორმაციო
რააგენტოები და მათ მიერ ღეუმნილი მატერიალი, რაც ერთი
ღეცედვით ტრადიცისლი ბეჩდვითი გამოცემებირ ანალოგრ
74
წარმოადგენრ, აფნიღნსლთან მიმართებაღი მნიღვნელოვანია, რომ რაინტორმაციო რააგენტორ ვებგვერდზე ცღირად
არა ჟსრნალირტები არამედ ინტორმაციირ მიმწოდებლები

69
70

იუვე, 16.

Rustad M. L., Global Internet Law in a Nutshell, 3rd edition, West
Academic, St. Paul 2016, 187.
71
იუვე, 188.
72
მაგალითირთვირ, FaceBook, YouTube მცოლოდ რეგირტრაციარ
რაჩიროებენ, რომლირ ღემდეგაც მომცარებელრ ნებირმიერი კონტენტირ
განთავრება ღესშლია რაიტზე, წინარწარი მოდერაციირ გარეღე. არევე,
არრებობრ რაიტები მაგალითად Tumblr.com და WordPress.com, რადაც
ინტერნეტ
მომცარებელრ
ღესშლია
რაკსთარი
უვე–დომენი
დაარეგირტრირორ და წუონდერ დამოსკიდებელი ბლოგი.
73
მაგალითად YouTube–ირ პოლიტიკა რაკითცთან მიმართებაღი იც.
ბმსლზე
https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/policies/
(ვიზიტირ დრო: 24.06.2019)
74
Guicheteau L., What Is the Media in the Age of the Internet? Defamation Law and the Blogosphere, Washington Journal of Law, Technology & Arts, Vol. 8, Issue 5, 2013, 581.

ინტერნეტ დელიუტებირ რამართლებრივი ანალიზი

სტატია
75

დებენ რიაცლეებრ. რაუმეზე O'Grady v. Superior Court და
76
Mortg. Specialists, Inc. v. Implode-Explode Heavy Indus.
რარამართლომ აფნიღნა, რომ მისცედავად მატერიალირ მიმწოდებლებირა, რომლებიც არ არიან ჟსრნალირტები, ვებგვერდები, რომლებიც იზიარებენ რაინტორმაციო გამომცემლობირ მაცარიათებლებრ, ითვლებიან რაინტორმაციო
რააგენტოებად. რწორედ აფნიღნსლ ღემთცვევაღი ინტორმაციირ წარმდგენელი დეტამაცისრ ცნობარ ღერაშლოა არეთი
ვებგვერდირ, რაღსალებით აცორციელებდერ, რომელიც მე77
დია რაღსალებად არირ მიყნესლი. ღერაბამირად ზიანირ
წქაროდ გვევლინება კომბინირებსლი ელემენტი, ყვესლებრივი მომცმარებლირ მიწოდებსლი რიაცლე, რომელრაც ინტერნეტ რააგენტო ავრცელებრ, როგორც რაინტორმაციო
რიაცლერ.
1.3.2. კომსნიკაცისრ ურელღი ეთიკსრობირ ღერაცებ კანონი და მეორადი პარსცირმგებლობა
ონლაინ დეტამაციარ სკავღირდება, ინტერნეტ პროვაიდერებირა და რერვირებირ მომწოდებლებირ მეორადი პარსცირმგებლობირ რაკითციც. კომსნიკაცისრ ურელღი ეთიკსრობირ ღერაცებ კანონირ (Communications Decency Act) მიცედვით, არ ღეიშლება ზემოცრენებსლნი აფუმსლნი იქვნენ
როგორც გამომცემლები ან მედია რაღსალებები, რომლებიც
წინარწარ გაცნობილნი არიან ცილირმწამებლსრ მატერიალრ. ღერაბამირად ინტერნეტ რერვირებირ პროვაიდერებზე არ
ვრცელდება დეტამაციირგან წარმოღობილი დელიუტსრი პა78
რსცირმგებლობა.
2. დელიუტსრი ვალდებსლებირ აცალი ინტერნეტ რაცეობები
2.1. კიბერრუვათინგი
კიბერრუვათინგი, რარამართლორ მიერ დამკვიდრებსლი
განმარტებირ მიცედვით, ერაა პროცერი, როდერაც პირი ცდილობრ მიიფორ ეკონომიკსრი რარგებელი ინტერნეტირ რაღსალებით მაღინ, როდერაც არეგირტრირებრ ინტერნეტ დომენრ ცნობილი კომპანიირ რარაუონლო ნიღნირ მიცედვით,
რომლირ ცნობადობირთვირ და კეთილდფეობირთვირ დაცარძსლია მილიონობით დოლარი და ღემდეგ ცდილობრ ამავე
79
დომენირ მიქიდვარ რარაუონლო ნიღნირ მტლობელირთვირ.
75

O'Grady v. Superior Court, 139 Cal. App. 4th1423, 44 Cal. Rptr. 3d
72(Cal. App. 6 Dist. 2006), მითითებსლია Guicheteau L., What Is the
Media in the Age of the Internet? Defamation Law and the Blogosphere, Washington Journal of Law, Technology & Arts, Vol. 8, Issue 5, 2013, 582 მიცედვით.
76
Mortg. Specialists, Inc. v. Implode-Explode Heavy Indus., Inc., 160
N.H.227, 999 A.2d 184 (N.H. 2010). მითითებსლია Guicheteau L.,
What Is the Media in the Age of the Internet? Defamation Law and the
Blogosphere, Washington Journal of Law, Technology & Arts, Vol. 8,
Issue 5, 2013, 582 მიცედვით.
77
იუვე, 583.
78
Miller L. R., Business Law Today, Standard: Text & Summarized
Cases, 11th Edition, Cengage Learning, Boston 2015, 176.
79
Intermatic Inc. v. Toeppen, 947 F. Supp. 1227 (US District Court for
the Northern District of Illinois, 1996).

აფნიღნსლი დეტინიცია, იმირდა მისცედავად, რომ რაკმაოდ
მოცსლობითი და განმარტებითი ცარიათირაა, რარამართლო
გადაწქვეტილებირ მიფებირ მომენტირათვირაც სკვე ნაკლსლი იქო. არარწორია კიბერრუვათინგირ განმარტებირ, როგორც დელიუტსრი უმედებირ, მცოლოდ არამართლზომიერი
განზრაცვით დარეგირტრირებსლი დომენირ რარაუონლო ნიღნირ მტლობელირთვირ მიქიდვით ღემოტარგვლა. კიბერრუვათინგი ცღირად არა დომენირ ან ინტერნეტ გვერდირ
სკან მიქიდვარ ირაცავრ რეგირტრირებსლი ნიღნირ მტლობელირთვირ, არამედ ინტერნეტ მომცმარებლებირ ღეცდომაღი
ღექვანარ და მათ მიზიდვარ ირეთ რერსრრზე, რომელიც რარაუონლო ნიღნირ მტლობელირ რეპსტაციარ სუმნირ რატრთცერ,
ავრცელებრ მირ მიმართ დამამცირებელ ცნობებრ ან გამოი80
რყევა ირონისლი მატერიალით. სტრო ზოგადად კი კიბე81
რრუვათინგირ მიზანრ წარმოადგენრ რაცელით დაგროვებსლი რიკეთირ ცელქოტა, ამავე რაცელირ დომენად არამა82
რთლზომიერი გამოქენებირარ.
2.1.1. მიდგომა ინტელეუტსალსრი რაკსთრებირადმი და
მომცმარებელთა დაცვირ კანონი ანტი–კიბერრუვათინგირ
ღერაცებ
მომცმარებელთა დაცვირ კანონი ანტი–კიბერრუვათინგირ ღერაცებ (Anticybersquatting Consumer Protection
83
Act, ACPA), 1999 წელრ იუნა მიფებსლი ღეერთებსლი
ღტატებირ კონგრერირ მიერ. მირი მთავარი მიზანია მომცმარებლები და ბიზნერი დაიცვარ კიბერრუვათინგირგან და
აფკვეთორ პრობლემსრი ღემთცვევები, არევე, ცელი ღეს84
წქორ ელეუტრონსლი კომერციირ განვითარებარ. ACPA–
რ მიფებირ კიდევ ერთი მიზეზი მირი წინამორბედირ რარაუონლო ნიღანთა აფრევირ ღერაცებ ტედერალსრი კანონირ
85
(Federal Trademark Dilution Act, FTDA), წარსმატებლობა გამოდგა, როგორც რარარყელო მოთცოვნირ რამართლებრივი რატსშველი, გამომდინარე იუიდან, რომ მირი
დაცვირ რტერო იმდენად ვიწრო და რარაუონლო ნიღნირთვირ
80

Curtin J. T., The Name Game: Cybersquatting and Trademark Infringement on Social Media Websites, Journal of Law and Policy Vol.
19, Issue 1, 2010, 354-359.
81
კიბერრუვათინგირთვირ რავალდებსლო არ არირ რეგირტრირებსლი
რარაუონლო ნიღნირ არრებობა. კიბერრუვათინგი ცორციელდება მაღინაც
როდერაც რუვათერი პირირ პროტერისლ რაცელწოდებარ ან რაცელრ
იქენებრ. მაგალითად იც. Madonna Ciccone, p/k/a Madonna v. Dan Parisi
and "Madonna.com"Case No. D2000-0847
82
Barbantonis F. N., Should Contributory Cybersquatting be Actionable?, North Carolina Journal of Law & Technology, Vol. 17, Issue 1,
2015, 85.
83
Anticybersquatting Consumer Protection Act, (15 U.S.C. § 1125(d)).
იც. ბმსლზე https://www.congress.gov/bill/106th-congress/senatebill/1255/text/is;
https://www.govtrack.us/congress/bills/106/s1255/text.
(ვიზიტირ
დრო: 24.06.2019)
84
Nguyen X., Blame It On the Cybersquatters: How Congress Partially
Ends the Circus Among the Circuits with the Anticybersquatting Consumer Protection Act, Loyola University Chicago Law Journal, Vol.
32, 2001, 777.
85
Federal Trademark Dilution Act (15 U.S.C. § 1125 et seq), იც.
ბმსლზე https://www.govtrack.us/congress/bills/104/hr1295/text/enr.
(ვიზიტირ დრო: 24.06.2019)
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ტრადიცისლი იქო, დომენებირ მტლობელთა დიდი ნაწილი
დაცვირ გარეღე რყებოდა, სტრო კონკრეტსლად კი კანონი
ითცოვდა ნიღანი ქოტილიქო, როგორც ცნობილი, არევე, გა86
ნმარცვავებელსნარიანი, კსმსლატისრად.
ზემოცრენებსლთან მიმართებაღი გარაზიარებელია მო87
რაზრება, რომლირ მიცედვითაც მცოლოდ რარაუონლო ნიღნებირ რაკანონმდებლო დამცავი მეუანიზმები არ გამოდგება იმ ღემთცვევაღი, როდერაც დავა დომენრ ეცება. მორაზრებირ თანაცმად რარაუონლო ნიღნირ მტლობელრ მარზე გააყნია
კვაზი–რაკსთრებართან დაკავღირებსლი სტლებები, რაც ნიღნავრ იმარ რომ ნიღანია რაკსთრება და არა სღსალოდ პრო88
დსუტი რომელზეც ირაა განთავრებსლი. დომენირ ღეთცვევაღი კი რაკმარირია გასუმდერ რარაუონლო ნიღნირ ღემცველი
დომენი, მარ ნიღნირ მტლობელი თავიდან დაარეგირტრირებრ და ტაუტობრივად ღეიშენრ მარზე რაკსთრებარ, რაც კონტრატაუცისლი რაუონლირ ღემთცვევაღი ღესშლებელია. ღერაბამირად, რარაუონლო ნიღნებთან დაკავღირებსლი ნორმატისლი მოწერრიგება სღსალოდ რარაუონლო ნიღნებრ მიერადაგება და მცოლოდ მათი გამოქენებით, ღერაშლოა ინტერნეტღი დელიუტსრი ვალდებსლება ატიპსრად იუნერ მოწერრიგებსლი.
რაც ღეეცება სღსალოდ მოთცოვნარ, მორარყელერ ღესშლია ACPA–რ მიცედვით, მოითცოვორ მოპარსცირგან მო89
90
უმედებირ ღერრსლებირ აკრშალვა, ზიანირ ანაზფასრება,
ან კანონირ მიერ დაწერებსლი ზიანირ ანაზფასრება
(statutory damages), რომელიც განირაზფვრება 1000–100
000 დოლარამდე თითოესლი დომენირთვირ, რაც თავირთავად გამორიცცავრ ტაუტობრივად მიქენებსლი ზიანირ მო91
თცოვნირ რაღსალებარ. მისცედავად იმირა, რომ ერ სკანარკნელი რაკმაოდ მკაცრად გამოიქსრება კიბერრუვათერებირ
პარსცირმგებლობირთვირ, ცღირად ტაუტობრივი ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნა გაცილებით აჩარბებრ კანონირმიერი
ზიანირ მოცსლობირ ტარგლებრ. მაგალითად, რაუმეზე
92
Pinterest, Inc. v. Qian Jin კიბერრუვათერ მოპარსცერ დაეკირრა 7.2 მილიონირ ანაზფასრება მორარყელირ რარარგებლოდ.
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2.1.2. დომენსრ რაცელებთან დაკავღირებსლი დავებირ
გადაწქვეტირ ერთიანი პოლიტიკა (UDRP)
კიბერურვათინგირთვირ მნიღვნელოვან მოვლენარ წარმოადგენრ დომენსრ რაცელებთან დაკავღირებსლი დავებირ გადაწქვეტირ ერთიანი პოლიტიკირ არრებობა (Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy), რომელიც 1999
წელრ მინიჩებსლი რაცელებირა და ნომრებირ ინტერნეტ93
კორპორაციირ (ICANN) მიერ ღემსღავდა.
აფნიღნსლი პოლიტიკა წარმოადგენრ არარარამართლო
პროცერრ, რომელიც ამ სკანარკნელზე რწრატი და ეკონომისრია. არევე, მნიღვნელოვან გარემოებარ წარმოადგენრ ირ
ტაუტი, რომ UDRP–რ დავირ განცილვაღი არბიტრირ როლრ
არრსლებრ სღსალოდ ეურპერტი, რაც რარამართლორ ღემთცვევაღი ღერაშლოა რაერთოდ გამორიცცსლი იქორ, გამომდინარე იუიდან რომ მორამართლერ არ გააყნდერ ღერაბა94
მირი რაეურპერტო ცოდნა და განათლება. აფრანიღნავია,
რომ ICANN–მა დავირ გადაწქვეტირ პირველ პროვაიდერად
სტლებამორილება ინტელეუტსალსრი რაკსთრებირ მრო95
ტლიო ორგანიზაციარ მიანიჩა (WIPO), რომელმაც 44
000–ზე მეტი რაუმე მიიფო განრაცილველად დომენსრ დავე96
ბთან დაკავღირებით.
2.2. ინტერნეტ მეკობრეობა და რაავტორო სტლებები
მართებსლად სნდა მივიყნიოთ, რომ ინტერნეტ მეკობრეობირ დრორ რაუმე შირითადად რაავტორო სტლებებირ
დარფვევარ ღეეცება და ღერაბამირად ქოველი არეთი დავა
სნდა გადაწქდერ რაავტორო სტლებებთან დაკავღირებსლი
ნორმატისლი მოწერრიგებირ ღერაბამირად. დელიუტირ მაცარიათებელი თითუმირ ქოველთვირ რაავტორო სტლებით დაცსლი მატერიალირ ინტერნეტღი განთავრებაა ღერაბამირი
სტლებირ გარეღე, რარაც გაცილებით დიდი ეკონომიკსრი
ზიანი აცლავრ, ვიდრე ტრადიცისლად მატერიალირ რეალსრ
რამქაროღი გავრცელებით.
2.2.1. კანონი რაავტორო სტლებებირ ღერაცებ ციტრსლ
ეპოუაღი და მართლზომიერი გამოქენებირ პრობლემსრი სრთიერთმიმართება
მართლზომიერი გამოქენება (Fair Use) მნიღვნელოვან
დოუტრინარ წარმოადგენდა რაავტორო სტლებებირ გაციტრსლებამდეც. მირი მიცედვით რაზოგადოებირთვირ ცელმი-

86

Nguyen X., Blame It On the Cybersquatters: How Congress Partially
Ends the Circus Among the Circuits with the Anticybersquatting Consumer Protection Act, Loyola University Chicago Law Journal, Vol.
32, 2001, 781–782.
87
Mercer D. J., Cybersquatting: Blackmail onthe Information Superhighway, Journal of Science & Technology Law, Vol. 6, Notes, 2000,
3-4.
88
იუვე, 3-4.
89
Anticybersquatting Consumer Protection Act, (15 U.S.C. § 1125(d)).
Section 3(a)(1).
90
იუვე, Section 3(a)(2).
91
იუვე, Section 3(b)(d).
92
Pinterest, Inc. v. Qian Jin, No. C 12-04586 RS (N.D. Cal. Sep. 30,
2013)
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93

Schulte J. C., The New Anticybersquatting Law and uniform Dispute Resolution Policy for Domain Names, Tort & Insurance Law Journal, Vol. 36, 2000, 107.
94
Singh H., Domain Name Disputes and Their Resolution under UDRP
Route: A Review, Archives of Business Research, Vol. 6, No.12, 2018,
150,
95
Helfer R. L./ Dinwoodie B. G., Designing Non-National Systems: The
Case of the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, William
& Mary Law Review, Vol. 43, 2001, 186.
96
რტატირტიკა
წლებირ
მიცედვით
იც.
ბმსლზე
https://www.wipo.int/amc/en/domains/statistics/cases.jsp (ვიზიტირ
დრო: 24.06.2019).

ინტერნეტ დელიუტებირ რამართლებრივი ანალიზი

რაწვდომი და გამოქენებადი სნდა იქორ რაავტორო სტლებებით დაცსლი მატერიალი ირეთი მიზნებირთვირ როგორიცაა
კრიტიკა, კომენტირება, რეპორტაჟი, რწავლება, განათლება
97
და კვლევა, ქოველგვარი პარსცირმგებლობირ გარეღე.
დოუტრინირ მნიღვნელობიდან გამომდინარე იგი კოდიტიცი98
რებსლია. რაც ღეეცება კანონრ რაავტორო სტლებებირ ღერაცებ ციტრსლ ეპოუაღი (Digital Millennium Copyright
99
Act, DMCA), იგი მიმართსლია ტეუნოლოგისრი ინოვაციებიდან გამომდინარე დამატებითი მეუანიზმირ ღეუმნირკენ
რაავტორო სტლებებირ დარაცავად, თსმცაფა ირ რაკამათო
ნორმატისლ მოწერრიგებად ცარიათდება და ცღირად მოიცრენიება როგორც ინტერნეტ რივრცირ გადამრყენელი ან,
რრსლიად რაპირირპიროდ, ონლაინღი გამოცატვირ თავირს100
ტლებირ ღემზფსდველი აუტი.
ზემოცრენებსლი კანონირ მიფებირარ ორი მნიღვნელოვანი აზრი გამოითუვა. პირველი ირ, რომ კანონირა და ღერაბამირი დაცვირ არარრებობირ ღემთცვევაღი რაავტორო სტლებირ მტლობელები ნაწარმოებრ არ განათავრებდნენ ინტე101
რნეტღი. ცოლო, მეორე, კი იქო ირ რომ ყვესლებრივი მომცმარებლები ღერაშლოა არარაცარბიელო რიტსაციაღი
აფმოყენილიქვნენ სტლებირ მტლობელთა მცრიდან მეუანი102
ზმებირ არარწორი გამოქენებირ გამო.
ზემოცრენებსლი ორივე მორაზრება მართებსლი აფმოყნდა. არევე, ნაწილობრივ გარაზიარებელია მორაზრება რომ
DMCA–იმ მნიღვნელოვნად ღეზფსდა მართლზომიერი გა103
მოქენებირ სტლება. რაც დასკავღირდა რიტქვირა და გა104
მოცატვირ თავირსტლებირ ღეზფსდვარ, გამომდინარე იუიდან, რომ DMCA–ირ მიერ დადგენილი ღეტქობინებირა და
წაღლირ (notice and takedown) პროცერირ განცორციელებირარ რაავტორო სტლებირ მტლობელირ ღეტქობინებირ ღემდეგ რაიტი ვალდებსლია წაღალორ მითითებსლი მატერია-

97

Calandrillo P. S./ Davison M. E., The Dangers of the Digital Millennium Copyright Act: Much ado About Nothing?, William & Mary Law
Review, Vol. 50, Issue 2, 2008, 364.
98
17
U.S.
Code,
§
107.
იც.
ბმსლზე
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107 (ვიზიტირ დრო:
24.06.2019).
99
17 U.S.C. § 512, § 1201–1205, § 1301–1332; 28 U.S.C. § 4001. იც.
ბმსლზე
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/512;
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/chapter-12.
(ვიზიტირ
დრო: 24.06.2019).
100
Asp M. E., Section 512 of the Digital Millennium Copyright Act: User Experience and User Frustration, Iowa Law Review, Edition 103, Issue 2, 2018, 752.
101
44 CONG.REC. 9234 (1998) (statement of Sen. Hatch).
მითითებსლია Asp M. E., Section 512 of the Digital Millennium Copyright Act: User Experience and User Frustration, Iowa Law Review,
Edition 103, Issue 2, 2018, 760.
102
იუვე, 761.
103
Loos J. T., Fair Use and the Digital Millennium Copyright Act, Michigan Telecommunications and Technology Law Review, Vol. 13, Issue
2, 2007, 603.
104
Asp M. E., Section 512 of the Digital Millennium Copyright Act: User Experience and User Frustration, Iowa Law Review, Edition 103, Issue 2, 2018, 753.

სტატია
105

ლი,
თსმცაფა პროცერირ ტარგლებღი რაიტირ ადმინირტრაციირთვირ ღესშლებელია იმაზე მრძელობა მომცმარებლირ მიერ ატვირთსლი მატერიალი მართლზომიერია თს
არა, აფნიღნსლი რაკითცი მნიღვნელოვნად პრობლემსრად
რყება დფემდე, რადგანაც არ არრებობრ დამატებით მაკონტროლებელი რეგსლაცია ღეტქობინებირა და წაღლირ რირტემებირთვირ რაც მათი არაკეთილრინდირიერი გამოქენე106
ბირ პრობლემარ გადაჩრიდა.
2.2.2.

სრატრთცო ნავრადგომირ წერი

DMCA–ირ ერთ–ერთ სდიდერ დამრაცსრებად ითვლება,
სრატრთცო ნავრადგომირ (safe harbor) ღეუმნა ინტერნეტ
რერვირირ პროვაიდერებირთვირა და რაიტებირთვირ. ღეერთებსლი ღტატებირ კოდეურირ მე–17 თავირ 512–ე მსცლი
ოთც რცვადარცვა წინაპირობარ ადგენრ იმირთვირ რომ ზემოცრენებსლ რსბიეუტებრ მათი მომცმარებლირ გამო არ დაეკირროთ პარსცირმგებლობა რაავტორო სტლებირ ინტერნეტღი
დარფვევირთვირ. თსმცაფა ქველაზე მეტად რაკამათოდ
ითვლება სრატრთცო ნავრადომირ წერი, რომელიც რერვირირ
პროვაიდერებრ იცავრ მაღინაც კი როდერაც სტლებირ დამრფვევი მატერიალი მათ რერვერებზე ან ურელღი ინაცე107
ბა. არეთ ღემთცვევაღი რერვირირ პროვაიდერრ პარსცირმგებლობა არ დაეკირრება მაღინ, თს ირ არ ტლობრ ინტო108
რმაციარ სტლებებირ დამრფვევი მატერიალირ ღერაცებ.
არ იფებრ პირდაპირ ეკონომიკსრ მოგებარ მატერიალიდან
109
და პირდაპირ არ აკონტროლებრ ამ პროცერრ და ბოლორ,
რერვირირ მიმწოდებელი სტლებირ დამრფვევი მატერიალირ
110
ღეტქობირთანავე ღლირ ან ზფსდავრ წვდომარ მარზე. ერ
სკანარკნელი კი ზემოცრენებსლ ღეტქობინებირა და წაღლირ
რეჟიმთანაა დაკავღირებსლი.
III. ინტერნეტ დელიუტებირ რეგსლატორსლი მოწერრიგება ევროპირ კავღირღი
ამერიკირ ღეერთებსლი ღტატებირგან განრცვავებით,
ევროპირ კავღირირ რამართალზე რასბრირარ ღესშლებელია
კონკრეტსლი წევრი უვექნირ რამართლირ განცილვა ირეთ
ტეუნიკსრად და რამართლებრივად აცალ რაკითცზე, როგორიცაა ინტერნეტ დელიუტი და ზოგადად ინტერნეტ რივრცეღი მიქენებსლი ზიანი.
105

Matthew S., Internet Safe Harbors and the Transformation of Copyright Law, Notre Dame Law Review, Vol. 93, Issue 2, 2018, 503-504.
106
მაგალითირთვირ YouTube-ზე ღეტქობინებირა და წაღლირ რეჟიმირ
პროცერირ განცორციელებირ ღემდეგ მითითებსლი მატერიალი რაიტიდან
სპირობოდ წაიღლება თსნდაც ირ რამართლიანი გამოქენებირ მოუმედებირ
ტარგლებღი ეუცეოდერ. რაიტი სბრალოდ მისთითებრ რომ სტლებირ
მტლობელმა სნდა გაითვალირწინორ რამართლიანი გამოქენებირ
დოუტრინა, თსმცაფა რაიმე მბოჩავი ვალდებსლება ამირთვირ მარ არ
აუვრ. დამატებით იც. https://support.google.com/youtube/answer/
2807622 (ვიზიტირ დრო: 24.06.2019).
107
Matthew S., Internet Safe Harbors and the Transformation of Copyright Law, Notre Dame Law Review, Vol. 93, Issue 2, 2018, 511.
108
17 U.S.C. § 512(c)(A).
109
იუვე, § 512(c)(1)(B).
110
იუვე, § 512(c)(1)(C).

73

გიორგი ჟორჟოლიანი

ინტერნეტირ სრაზფვრო ბსნებიდან გამომდინარე ცღირია
ღემთცვევა როდერაც ინტერნეტღი განცორციელებსლი დელიუტსრი უმედება რამდენიმე უვექანარ მოიცავრ, ღერაბამირად კი მარზე ღერაშლოა რცვადარცვა უვექნირ რამართლირ რი111
რტემირ მოწერრიგება გავრცელდერ, რწორედ არეთი ღემთცვევებით ცარიათდება ინტერნეტ დელიუტები ევროპირ
კავღირღი, რაც თავირთავად წინ წევრ განრძადობირა და გამორაქენებელი რამართლირ პრობლემატიკარ.
ზემოცრენებსლირ მისცედავად ევროპირ კავღირირ რაერთაღორირო კერშო რამართლირთვირ ცალკესლად ინტერნეტღი წარმოღობილი ზიანირთვირ რპეციალსრი მოწერრიგება არარდრორ არ ქოტილა რეგსლირებსლი, ღერაბამირად
არ არრებობრ მკატიოდ განრაზფვრსლი გამიძვნა ინტერნეტრა და რეალსრ რამქარორ ზიანზე გარავრცელებელ ნო112
რმებრ ღორირ. გამომდინარე აუედან ორივე ღემთცვევაზე
ვრცელდება ერთი და იგივე მოწერრიგება, კონკრეტსლად
113
კი განრძადობირთვირ რეგსლაცია ბრისრელი I, ცოლო, გა114
მორაქენებელი რამართლირთვირ კი რეგსლაცია რომი II.
1. ინტერნეტ დელიუტებირ განრძადობირ რაკითცი რეგსლაცია ბრისრელი I მიცედვით
რეგსლაცია ბრისრელი I მოიცავრ განრძადობირ ორ წერრ,
ზოგადრა და რპეციალსრრ.
ზოგადი წერირ თანაცმად მორარყელემ მოპარსცირ წინააფმდეგ რარყელი სნდა აფშრარ იმ უვექანაღი რადაც მოპარსცე
წარმოადგენრ რეზიდენტ პირრ, იმირდა მისცედავად თს რო115
მელი უვექნირ მოუალაუეა იგი. ღერაბამირად არც მორარყელირ მოუალაუეობარ აუვრ მნიღვნელობა. გამომდინარე
აუედან რეზიდენტ პირებზე იგივე რეჟიმი ვრცელდება რაც
116
წევრი უვექნირ მოუალაუე პირებზე.
რპეციალსრი წერირ თანაცმად, მორარყელერ ღესშლია
რარყელირ წარდგენა დელიუტთან ან კვაზი-დელიუტთან დაკავღირებსლ დავაზე იმ ადგილირ მიცედვით, რადაც ზიანირ
111

Mierina A., Some reflections on non-contractual obligations in cyberspace considering the Rome II regulation, SHS Web of Conferences
Vol. 10. Article 00023, 2014, 1,
112
Lutzi T., Internet Cases in EU Private International Law Developing
a Coherent Approach, International & Comparative Law Quarterly,
Vol. 66, Issue, 2017, 688.
113
Brussels I, Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament
and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters,
რომელმაც 2015 წელრ Council Regulation (EC) No 44/2001 ყაანაცვლა.
იც.
ბმსლზე
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001R0044.
114
Rome II, Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament
and of the Council of 11 July 2007 on the law applicable to noncontractual obligations. იც ბმსლზე https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32007R0864.
115
Regulation (EU) No 1215/2012, Article 4; ანალოგისრად შველი
რეგსლაციირა Regulation (EC) No 44/2001, Article 2.
116
Savin A., Jurisdiction Over Cybertorts in the EU–A Coherent Picture?, Liber amicorum: Gašo Knežević, ed. Varandy T., Faculty of
Law, University of Belgrade, Belgrade 2016, 214.
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მომტანი უმედება განცორციელდა ან ღეიშლება განცორციელდერ (აუვე აფრანიღნავია, რომ მოცემსლი მსცლი დელიუტირთვირ იქენებრ ტერმინებრ, როგორც tort, არევე,
117
delict).
პრობლემარ წარმოადგენრ ზიანირ მომტანი კასზალსრი
უმედებირა და ზიანირ წარმოუმნირ ადგილირ აცდენა. სტრო
კონკრეტსლად კი ზიანირ მომტან უმედებარ ღერაშლოა ზიანი
მოწქვერ ქოველ იმ ადგილარ რადაც ზიანირ მომტანი რერს118
რრი ინტერნეტირ რაღსალებით ცელირაწვდომია.
პრობლემირ გადარაჩრელად, განრაკსთრებით კი მაღინ
როცა რაუმე ონლაინ დეტამაციარ ეცება, გამოიქენება ევროპსლი კავღირირ მართლმრაძსლებირ რარამართლორ მიერ
119
დამკვიდრებსლი ღევილირ დოუტრინა (Shevill doctrine),
მისცედავად იმირა რომ რაუმე, რომელრაც დოუტრინა
ექრდნობა ინტერნეტირ განვითარებირ პირველ ეტაპებზე
იქო მიფებსლი და არ მრძელობრ სღსალოდ ინტერნეტღი მიქენებსლ ზიანზე, იგი რპეციალსრი განრძადობირ განმარტებირ მთავარ რაღსალებად არირ გამოქენებსლი რარამა120
რთლოებირ მიერ.
1.1. ღევილირ დოუტრინა (რაუმე C-68/93)
ღევილირ რაუმეზე, რომელიც ბეჩდსრი გამოცემირ მიერ
გავრცელებსლი ცილირმწამებლსრი ცნობებირ ღედეგად მიქენებსლ ზიანრ ეცებოდა რარამართლომ დაადგინა, რომ მორარყელერ რრსლი ზიანი მცოლოდ მოპარსცირ ტერიტორისლობირ მიცედვით ღეეშლო მოეთცოვა, ცოლო წევრ რაცელმწიტოებღი კი მცოლოდ ირ ზიანი, რაც სღსალოდ მათ ტე121
რიტორიაზე დადგა. რწორედ აფნიღნსლირ ღემდეგ და122
მკვიდრდა მოზაიკირ პრინციპი.
მოზაიკირ პრინციპი, მიერადაგება რპეციალსრ განრძადობარ, რომელიც თავირ მცრივ გადაცვევაა ზოგადი წერირგან, ერ სკანარკნელი კი წარმოადგენრ შალთა თანატარდობირ ბერკეტრ მორარყელერა და მოპარსცერ ღორირ, გამომდინარე იუიდან რომ, თს მორარყელერ აუვრ რაღსალება
ამოირყიორ რაუმირ განმცილველი რარამართლო, მოპარსცერ
სნდა წუონდერ გონივრსლი ღერაშლებლობა მოემზადორ მი-

117

Regulation (EU) No 1215/2012, Article 7(2); ანალოგისრად შველი
რეგსლაციირა Regulation (EC) No 44/2001, Article 5(3)
118
Lutzi T., Internet Cases in EU Private International Law Developing
a Coherent Approach, International & Comparative Law Quarterly,
Vol. 66, Issue, 2017, 690–691.
119
C-68/93 Shevill and Others v Presse Alliance ECLI:EU:C:1995:61
(1995).
120
Savin A., Jurisdiction Over Cybertorts in the EU–A Coherent Picture?, Liber amicorum: Gašo Knežević, ed. Varandy T., Faculty of
Law, University of Belgrade, Belgrade 2016, 217.
121
Oster J., Rethinking Shevill. Conceptualising the EU private international law of Internet torts against personality rights, International Review of Law, Computers & Technology, 6:2-3, 115.
122
იუვე.
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სტატია
123

რთვირ დაქენებსლ მოთცოვნაზე რაპარსცოდ,
თსმცაფა
ზოგადი წერიდან გადაცვევა ღერაშლებელია მცოლოდ მკა124
ცრად რაგამონაკლირო და განჩვრეტად ღემთცვევებღი.
1.2. რპეციალსრი განრძადობირ აცალი რარამართლო
ჩრილი
ღევილირ დოუტრონირ ყანაცვლებად ღერაშლოა მოვიაზროთ მორარყელირ ინტერერთა ცენტრირ კრიტერისმი, რომელიც განვითარდა ონლაინ დეტამაციირ ერთ–ერთ რაუმე125
ზე. აფნიღნსლი რაუმირ მიცედვით, რარამართლორ წინაღე
დაირვა რაკითცი, ბრისრელი I რეგსლაციირ 7(2) მსცლირ მიცედვით ალტერნატისლად ცომ არ სნდა დადგინდერ განრძა126
დობა ინტერნეტ დელიუტთან რპეციალსრ კავღირღი, რაც
განრძადი უვექნირ დადგენირ სტრო მეტად პროგნოზირებად
ტორმსლარ ღეუმნიდა.
ინტერერთა ცენტრი აცალ რაღსალებარ უმნირ განრძადობირ პრობლემირ გადარაჩრელად ინტერნეტ დელიუტთან მიმართებაღი, რომლირ მიცედვითაც, მორარყელერ ზიანირ
მთლიანი მოცსლობირ მოთცოვნა ღესშლია იმ წევრ რაცე127
ლმწიტოღი, რადაც კი ზიანი დადგა. ზემოცრენებსლ რაუმეღი რარამართლომ განმარტა რომ ინტერერთა ცენტრი მორარყელირთვირ შირითადად ირ ადგილია რადაც ირ რეზიდენტი
პირია, მისცედავად ამირა ინტერერთა ცენტრირ ადგილი ღერაშლოა რცვაც იქორ, მაგალითად, მორარყელირ რამრაცსრი,
128
რომელიც რცვა წევრ რაცელმწიტოღი მდებარეობრ.
1.3. ინტერნეტ დელიუტირ თანმდევი ტორსმ ღოპინგი
ინტერნეტირ სრაზფვრო ბსნებიდან გამომდინარე, ვირტსალსრ რამქაროღი განცორციელებსლმა დელიუტმა ღერაშლოა რამდენიმე უვექნირ ტარგლები მოიცვარ, რაც განრაკსთრებით წინ წევრ ეგრეთ წოდებსლი ტორსმ ღოპინგირ
129
რაკითცრ ინტერნეტ დელიუტებირთვირ.
თავირთავად, მორარყელე ქოველთვირ ეცდება მირთვირ
რარსრველი რარამართლო ამოარყიორ იმ უვექნირ მიცედვით,
რომელღიც მირი მოთცოვნირ დაკმაქოტილებარ ქველაზე მეტი ალბათობა ეუნება. ღევილირ დოუტრინირა და ინტერერთა
123

Šrámek M., Brussels I: Recent Developments in the Interpretation
of Special Jurisdiction Provisions for Internet Torts, Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol. 9, 2015, 167.
124
იუვე.
125
Joined Cases C-509/09 and C-161/10. eDate Advertising GmbH v X
and Olivier Martinez and Robert Martinez v MGN Limited
ECLI:EU:C:2011:192 (2011).
126
Savin A., Jurisdiction Over Cybertorts in the EU–A Coherent Picture?, Liber amicorum: Gašo Knežević, ed. Varandy T., Faculty of
Law, University of Belgrade, Belgrade 2016, 218.
127
Hartley C. T., Jurisdiction in tort claims for non-physical harm under Brussels 2012, Article 7(2), Vol. 67, 2018, 1001.
128
Joined Cases C-509/09 and C-161/10, Paragraph 52 of the judgment,
მითითებსლია Hartley C. T., Jurisdiction in tort claims for nonphysical harm under Brussels 2012, International and Comparative Law
Quarterly, Vol. 67, 2018, 1001, მიცედვით.
129
Smith G., Internet Law and Regulation, Sweet & Maxwell, 2007,
459.

ცენტრირ მიცედვით, მორარყელერ ევროპირ კავღირირ ქველა
წევრ უვექანაღი აუვრ ღერაშლებლობა მოითცოვორ ზიანი,
რაფა თუმა სნდა, ირეთი რაგამონაკლირო ღემთცვევებირ გარდა, რადაც ზიანი არ დამდგარა ან ინტერნეტირ რაღსალებით ზიანირ მომტანი მატერიალი არ არირ ცელმირაწვდომი.
პრობლემირ გადაჩრა ევროპირ კავღირირ რაერთაღორირო კერშო რამართლირ დამატებითი ნორმატისლი მოწერრიგებით ტაუტობრივად ღესშლებელია, რადგანაც ინტერნეტ
რამართლირთვირ ცალკესლი განრძადობირ ნორმები სნდა
ღემსღავდერ, რაც საფრერად რთსლია ირეთი მოვლენირთვირ, როგორიც ინტერნეტღი წარმოღობილი სრთიერთობებია. აფნიღნსლი პრობლემირ გადარაჩრელად ერთადერთ
გზარ ტოვებრ, დამკვიდრდერ ირეთი რარამართლო ინტერპრეტაცია რპეციალსრი განრძადობირთვირ, რომლირ მიცედვითაც მოდავე მცარეებირ რაპროცერო ბალანრი მაურიმალსრად თანაბარი იუნება.
2. გამორაქენებელი რამართალი
გამორაქენებელი რამართლირ დარადგენად, ანს იმ ნორმებირა თს რომელი სნდა იქორ რაცელმშფვანელო სღსალოდ რაუმირ განცილვირარ არარაცელღეკრსლებო ვალდებსლებებირთვირ, ევროპირ კავღირღი გამოიქენება რეგსლაცია
რომი II, რომლირ მე–4 მსცლირ მიცედვით დელიუტსრი ვალდებსლება სნდა მოწერრიგდერ იმ უვექნირ რამართლირ მიცედვით, რომელღიც ზიანი წარმოიღვა, იმირდა მისცედავად
თს რად განცორციელდა ზიანირ მაპროვოცირებელი მოვლენა და რად დადგა ირიბი ზიანი. მოცემსლი მსცლირ მიცედვით
რეგსლაცია დაზარალებსლრ არ აშლევრ რაღსალებარ ამოირყიორ იმ უვექნებირ რამართალრ ღორირ ერთ–ერთი, რადაც
ზიანირ წარმომღობი მოვლენა განცორციელდა და რადაც ზიანი დადგა, რაც არრებითად განრცვავდება რეგსლაცია ბრისრელი I–ირ 7(2) მსცლირგან, რადაც მცარერ ამ ორრ ღორირ
130
არყევანირ გაკეთება ღესშლია. მისცედავად ამირა, თს
ზიანი დამდგარია რამდენიმე უვექანაღი თანადროსლად,
ინტერნეტ დელიუტზე ღერაშლებელია გავრცელდერ რცვადარცვა უვექნირ კანონმდებლობა მცოლოდ იმ ნაწილებღი, რა
მოცსლობითაც დადგა ზიანი განრცვავებსლ რაცელმწიტოებღი (რასბარია მცოლოდ და მცოლოდ ევროპირ კავღირირ
131
უვექნებზე). თსმცაფა, მოცემსლი მორაზრებირ მირაფებობარ რაეჩვორ ცდირ ინტერნეტირ ტართოდ ცელმირაწვდომი
ბსნება, გამომდინარე აუედან ინტერნეტ დელიუტირ დრორ
რავარასდოა, რომ ზიანი რცვადარცვა რაცელმწიტოებღი დადგება, ღერაბამირად გამოქენებსლი სნდა იუნერ არა ქველა
უვექნირ რამართალი, არამედ იმ რაცელმწიტორი, რომელიც
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―Rome II‖, Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol. 2,
No 1, 2008, 4-5
131
Mierina A., Some reflections on non-contractual obligations in cyberspace considering the Rome II regulation, SHS Web of Conferences
Vol. 10. Article 00023, 2014, 5–6.
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ქველაზე მეტად არირ დაკავღირებსლი დელიუტსრ უმედება132
რთან.
IV. ინტერნეტ დელიუტები რაუართველოღი
უართსლ ისრიდისლ ლიტერატსრაღი ინტერნეტ დელიუტებზე მრძელობა ტაუტობრივად არ მიმდინარეობრ. თსმცაფა, პრაუტიკსლი პრობლემა უართსლი რამართლირთვირ
რეალსრია, როგორც რარამართლო დავებირთვირ, არევე,
ნორმატისლი მოწერრიგებირთვირ. აუვე სნდა აფინიღნორ,
რომ ორივე მოცემსლობა ეცება არამცოლოდ ირეთ კონკრეტსლ რაკითცრ როგორიცაა ინტერნეტ რივრცეღი მიქენებსლ
ზიანი, არამედ ზოგადად ინტერნეტღი წარმოღობილ სრთიერთობებრ მოიცავრ.
1. რარამართლო პრაუტიკა
1.1. ინტერნეტ დავებირ რაწქირი წერტილი
რაოდენ გარაკვირიც არ სნდა იქორ, რაუართველორ სზენაერმა რარამართლომ ინტერნეტ დელიუტთან მიაცლოებს133
ლი დავა ძერ კიდევ 2000 წელრ განიცილა. რაუმე ღეეცებოდა დომენირ, როგორც რარაუონლო ნიღნირ გამოქენებირ
აკრშალვარ.
რაუმე თავირ მცრივ, ატიპსრ მოვლენარ წარმოადგენრ,
მირი არა დომენირ, არამედ სღსალოდ ნიღნირ რეგირტრაციირ
პერრპეუტივით. მოცემსლ ღემთცვევაღი დავირ მცარეებრ ღორირ არ ღედგა კონკრეტსლი რაცელღეკრსლებო სრთიერთობა, რომლირ ღემდეგაც მორარყელემ არაკეთილრინდირიერი განზრაცვით გადაწქვიტა მოპარსცირ დომენსრი რაცელი, დაერეგირტრირებინა, როგორც მირი რარაუონლო ნიღანი და ამირ ღემდეგ აეკრშალა მოპარსცირთვირ დომენირ გამოქენება. თავირ მცრივ, თს დავექრდნობით რარაუონლო
ნიღნებირ მომწერრიგებელ ნორმატისლ ბაზარ, მორარყელირ
მოთცოვნა მაღინაც და აცლაც რამართლებრივად დარაბსთებსლია, რადგანაც რაცელზე როგორც რარაუონლო ნიღანზე
სტლება მცოლოდ მირი რეგირტრაციირ ღემდეგ წარმოიღო134
ბა, თსმცაფა, რარამართლო მისთითებრ „ირ, რომ არ
არრებობრ კანონმდებლობა, რომელიც არეგსლირებრ ინტერნეტთან დაკავღირებსლ სრთიერთობებრ, არ ღეიშლება გაცდერ ინტერნეტღი გამოქენებსლი პირირ ინდივიდსალიზაციირ რაღსალებებირ რაცელირა და მირამართირ დაცვაზე სარირ
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Bogdan M., Torts in Cyberspace - The Impact of the New Regulation
―Rome II‖, Masaryk University Journal of Law and Technology, Vol 2,
No 1, 2008, 5.
133
რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2000 წლირ 11 ოუტომბრირ
განყინება რაუმეზე №: 3კ/589.
134
დავირ დაწქებირთვირ მოუმედებდა რაუართველორ რამოუალაუო
კოდეურირ 1997 წლირ 24 ივლირირ პსბლიკაცია, რომლირ 1102 მსცლიც
რარაუონლო ნიღნირ რეგირტრაციირ დაცვარ მცოლოდ მირი რეგირტრაციირ
ღემდეგ ითვალირწინებდა. 2018 წლირ 5 ივლირირ რაუართველორ კანონირ
პსბლიკაციაც რარაუონლო ნიღნებირ ღერაცებ მე–3 მსცლირ მე–3 ნაწილით
ნიღნირ დაცვარ რეგირტრაციირ ღემდეგ ითვალირწინებრ.
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თუმირ რატსშველი.―, რაც მართებსლ მრძელობარ წარმოადგენრ და თავირ მცრივ, ირიბად ამქარებრ იმ არგსმენტრ
რომ მრგავრი ტიპირ დავებირთვირ მცოლოდ რაკანონმდებლო
136
ბაზაზე დაქრდნობა არ არირ გამართლებსლი. რარამართლო უვემდგომი ინრტანციირ გადაწქვეტილებირ გარასუმებლად მისთითებრ: „დომეინსრი რაცელირა და რარაუონლო
ნიღნირ გამოქენებირ მართლზომიერება ღეტარებსლ სნდა
იუნერ რაუმიანი ბრსნვირ ტრადიციებირა და სტლებირ განცორციელებირ მართლზომიერი რაზფვრებირ გათვალირწინებით. აფნიღნსლი თვალრაზრირით, არამართლზომიერად
სნდა იუნერ მიყნესლი, რომ არაკეთილრინდირიერი კონკსრენციირ მიზნით ინტერნეტღი დომეინად დარეგირტრირდერ
ნიღანი, რომელიც სკვე არრებსლი გარკვესლი რეპსტაციირ
მუონე რარაუონლო ნიღნირ იდენტსრი ან მრგავრია.―, არევე,
იმ დროირთვირ ინოვაცისრი რაკითცრაც ამატებრ დავიდან გამომდინარე: „არამართლზომიერად სნდა იუნერ მიყნესლი
სკვე დარეგირტრირებსლი დომეინსრი რაცელირ რცვა პირირ
მიერ რარაუონლო ნიღნად რეგირტრაცია და ღემდეგღი რარაუონლო ნიღანზე განრაკსთრებსლი სტლებირ რატსშველზე
137
დომეინირ გამოქენებირ აკრშალვა.― აუვე სნდა აფინიღნორ რომ მოცემსლი განმარტება ტაუტობრივად ნორმატისლ მოწერრიგებამდე ამკვიდრებრ რარაუონლო ნიღნირ არაკეთილრინდირიერი განზრაცვით რეგირტრაციირ დასღვე138
ბლობარ. რაქსრადფებოა ირიც, რომ ამერიკირ ღეერთებსლი ღტატებირ მომცმარებელთა დაცვირ კანონი ანტი–კიბერრუვათინგირ ღერაცებ, მოუმედებირ რატსშვლად მნიღვნელოვნად ითვალირწინებრ არაკეთილრინდირიერ განზრა139
ცვარ.
აფრანიღნავია, რომ პირველი მრგავრი ტიპირ დავა ინტელეუტსალსრი რაკსთრებირ მროტლიო ორგანიზაციირ მიერ
140
რწორედ 2000 წელრ იუნა გადაწქვეტილი.
1.2. ინტერნეტრივრცე როგორც მეწარმეთა არაკეთილრინდირიერი კონკსრენციირ არპარეზი
ინტერნეტ რივრცეღი მიქენებსლი ზიანირთვირ სმნიღვნე141
ლოვანერი გადაწქვეტილება რაუმეზე No2/30577-16 ერთი
მცრივ, წინ გადადგმსლი ნაბიძია პრაუტიკირთვირ, ცოლო,
135

რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2000 წლირ 11 ოუტომბრირ
განყინება რაუმეზე №: 3კ/589.
136
Mercer D. J., Cybersquatting: Blackmail onthe Information Superhighway, Journal of Science & Technology Law, Vol. 6, Notes, 2000,
3-4.
137
რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2000 წლირ 11 ოუტომბრირ
განყინება რაუმეზე №: 3კ/589.
138
რაუმირ განცილვირ მომენტღი დათუმა ნიღნირ არაკეთილრინდირიერი
რეგირტრაციირ აკრშალვირ ღერაცებ არ არრებობდა. მრგავრი ყანაწერი
რარაუონლო ნიღნებირ ღერაცებ რაუარველორ კანონღი 2005 წელრ ღევიდა;
რაუართველორ 2005 წლირ 20 დეკემბრირ კანონი №2380 - რრმ I, №1,
04.01.2006 წ., მსც. 3.
139
Anticybersquatting Consumer Protection Act, (15 U.S.C. §
1125(d)). Section 2.
140
World Wrestling Federation Entertainment, Inc. v. Michael
Bosman, WIPO, No. D99-. 0001 (Jan. 14, 2000)
141
თბილირირ რაუალაუო რარამართლორ 2017 წლირ 8 მაირირ
გადაწქვეტილება რაუმეზე No2/30577-16.
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მორარყელირ რაცელწოდებით რაიტი, რომლირ დომენსრი
რაცელი მცოლოდ ერთი აროთი განრცვავდებოდა მორარყელირ რაცელირგან, რადაც ათავრებდა მორარყელირთვირ რეპსტაციირ ღემლაცველ მატერიალრ, არევე, მორარყელირ განმარტებით, მოპარსცემ იგივე უმედება განაცორციელა როციალსრ ურელ Facebook.com-ზე, რადაც მორარყელირ ზსრტი რაცელირ ღემცველობით ღეუმნა გვერდი. მორარყელირ
მოთცოვნამ 1 553 851,56 ლარი ღეადგინა, რაც არამცოლოდ
ინტერნეტ დავირთვირ, არამედ ზოგადად უართსლი რარამართლო პრაუტიკირთვირ მნიღვნელოვან მოცსლობარ წარმოადგენრ, რაც კიდევ ერთცელ ცაზრ სრვამრ, თს რა მარღტაბირ
ღეიშლება იქორ ინტერნეტღი წარმოღობილი ზიანი.

პრაუტიკირ რაწქირ ეტაპზე და ზოგადადაც არ სნდა იქორ
რეკომენდებსლი მორამართლემ გადაწქვეტილებირ გარამქარებლად გამოიქენორ რცვა უვექნირ არა გადაწქვეტილება, არამედ ინრპეუტორირ რაგამოშიებო მარალები და ღემოგვთავაზორ იგი, როგორც გადაწქვეტილება.

სპირველერ ქოვლირა, ქსრადფება სნდა გამაცვილდერ
რამოტივაციო ნაწილირ რამართლებრივი ღეტარებირ პრობლემატიკაზე და მირ რავარასდო ცარვეზზე. რარამართლო
უართსლი პრაუტიკირ არარრებობორ გამო რადავო რაკითცთან მიმართებაღი მისთითებრ სცცოსრ პრაუტიკაზე. კონკრეტსლად 2003 წლირ გასრკვეველი თვირ 29 რიცცვირ გა142
დაწქვეტილებაზე,
რომელიც რირცლირრამართლებრივ
დანაღასლზეა მიფებსლი. მოცემსლ გადაწქვეტილებაზე მითითება არარწორია, ღემდეგი რავარასდო ტაუტობრივი სზს143
რტობებირ გამო. რირცლირრამართლებრივი დანაღასლირ
რაუმეზე United States v. John Zuccarini, 2003 წლირ არცერთი თვირ 29 რიცცვღი გადაწქვეტილება არ ქოტილა მიფებელი, მოცემსლ რაუმეზე ბრალდებსლმა დანაღასლი 2003
წლირ 10 დეკემბერრ აფიარა, ცოლო, რარძელი მარ 2004
144
წლირ 26 თებერვალრ ღეეტარდა. რარამართლო რავარასდოდ გსლირცმობრ არა გადაწქვეტილებარ, არამედ 2003
წლირ 29 აგვირტორ გაცემსლ დაკავებირ ბრშანებარ, რომე142

თბილირირ რაუალაუო რარამართლორ 2017 წლირ 8 მაირირ
გადაწქვეტილება რაუმეზე No2/30577-16. რამოტივაციო ნაწილი,
რამართლებრივი ღეტარება პსნუტი 6.1.
143
18 U.S. Code §2252B. Misleading domain names on the Internet.
აფნიყნსლი მსცლი ღეერთებსლი ღტატებირ კოდეურირ რირცლირ
რამართლებრივი დანაღასლირა და რაპროცერო ნორმებირ თავღია
მოუცესლი (18 U.S. Code Title 18— CRIMES AND CRIMINAL PROCEDURE)
იც.
ბმსლზე
https://www.law.cornell.edu/uscode/
text/18/2252B#.
144
United States Attorney, Southern District of New York, 'Cyber
scammer' Sentenced to 30 Months for Using Deceptive Internet Names
to Mislead Minors to X-Rated Sites, February 26, 2004, იც. ბსლზე
https://www.justice.gov/archive/criminal/cybercrime/pressreleases/2004/zuccariniSent.htm; (ვიზიტირ დრო: 24.06.2019). არევე,
იც. Clark G. C., The Truth in Domain Names Act of 2003 and a Preventative Measure to Combat Typosquatting, Cornell Law Review, Vol.
89, Issue 6, 2004, 1513.

რარსრველი იუნებოდა რარამართლორ კიბერრუვათინგირ
განმარტება ღემოეთავაზებინა, რადგანაც რაუმირ ღემადგენლობა შალიან მიაცლოებსლია კიბერრუვათინგთან, რაც არ
მომცდარა, აფნიღნსლი ღერაშლოა გამოწვესლი ქოტილიქო
იმით რომ კიბერრუვათინგი სღსალოდ რარაუონლო ნიღა146
ნთან არირ დაკავღირებსლი, კონკრეტსლ ღემთცვევაღი კი
მორარყელერ მოპარსცირ დომენღი გამოქენებსლი დარაცელება რეგირტრირებსლი, როგორც რარაუონლო ნიღანი არ
წუონია, მოპარსცირ დომენირ რეგირტრაციირ მომენტირთვირ,
თსმცაფა რარამართლო არ ერიდება გადაწქვეტილებაღი რარაუონლო ნიღნებზე რასბარრ და იგი კიბერრუვათინგირ ნორმატისლ რატსშველრაც კი იქენებრ „იდენტსრი ან მრგავრი
დომეინირ გამოქენებარ ზფსდავრ იმ პირებირ მიერ, რომლებრაც არ ეკსთვნით ღერაბამირ რაცელწოდებაზე რარაუონლო147
ნიღანი.―
ქოველივე ზემოგანცილსლიდან ნათელია რომ რარამართლო არა ღეგნებსლად არ ამაცვილებრ გარკვესლ რამართლებრივ მოცემსლობებზე ქსრადფებარ, არამედ იგი
სბრალოდ მზად არ აფმოყნდა ინტერნეტრივრცეღი წარმოღობილი ზიანირთვირ ღერაბამირი მკატიო და ნათელი დეტინიციები ყამოექალიბებინა. მნიღვნელოვანია მორარყელე
მცარირ რწორი რამართლებრივი განმარტებებირ მიწოდება
რარამართლორთვირ, რაც პრაუტიკირ განვითარებარ ცელრ
სწქობრ.
რარსრველი იუნებოდა, რარამართლორ განმარტებირთვირ
გამოექენებინა ერთადერთი ნორმატისლი აუტი, რომელიც
დომენებრა და ვებრაიტებრ ღეეცება, მისცედავად იმირა, რომ
იგი ადმინირტრაცისლი მოწერრიგებირთვირ გამოიქენება.
რასბარია რაუართველორ კომსნიკაციებირ ეროვნსლი კომი148
რიირ დადგენილება №3–ზე.
მოცემსლი ნორმატისლი
145

2003
წლირ
29
აგვირტორ
რაგამოშიებო
ყვენება
და დაკავებირ ბრშანება იც. ბმსლზე http://dnattorney.com/United
%20States%20of%20America%20v.%20John%20Zuccarini.pdf
(ვიზიტირ დრო: 24.06.2019).
146
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, Paragraph 4.; 15
U.S. Code §1125(d).
147
თბილირირ რაუალაუო რარამართლორ 2017 წლირ 8 მაირირ
გადაწქვეტილება რაუმეზე No2/30577-16. ტაუტობრივი გარემოებები
პსნუტი 3.19.
148
რაუართველორ კომსნიკაციებირ ეროვნსლი კომირიირ 2006 წლირ 17
მარტირ დადგენილება №3, ელეუტრონსლი კომსნიკაციებირ რტეროღი
მომრაცსრებირ
მიწოდებირ
წერებირა
და
მომცმარებელთა
სტლებებირ
დაცვირ
ღერაცებ,
იც.
ბმსლზე
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/63556.
აფნიღნსლ
ნორმატისლ აუტღი ცვლილება 2007 წლირ 9 ნოემბერრ ღევიდა,
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აუტი იშლევა დომენირ განმარტებარ, რომლირ მიცედვითაც
ირ არირ „ინტერნეტ–რაცელი, რომელიც ეკსთვნირ ერთადერთ ისრიდისლ ან ტიზიკსრ პირრ და აცდენრ მირ იდენტიტი149
ცირებარ და განრცვავებარ რცვათაგან―. ცოლო ღინაარრობრივი დეტინიციირ მიცედვით ―ინტერნეტ–გვერდირ დომენი
არ სნდა იქორ დამაბნეველი, არ სნდა ემრაცსრებოდერ რცვა
ინტერნეტ–გვერდირ გადატარვარ და სნდა ღეერაბამებოდერ
150
მირ ღინაარრრ―. ამრიგად დომენი სნდა აკმაქოტილებდერ
ორ კომპონენტრ. პირველი ერ არირ არაკეთილრინდირიერი
კონკსრენციირ აფმოტცვრა, რაც გამოიცატება იმაღი რომ
დომენი სნდა იშლეოდერ იდენტიტიცირებირ რაღსალებარ მირი მტლობელირა, არევე, არ სნდა იშლეოდერ რცვა სკვე დამკვიდრებსლ დომენთან აფრევირ რაღსალებარ და არ სნდა
ცდილობდერ მირ ყანაცვლებარ. ცოლო, მეორე კომპონენტი
კი მომცმარებელთა დაცვაა, რათა ირინი ღეცდომაღი არ ღევიდნენ და არ მიადგეთ ზიანი. მოცემსლი დავა, თავირ მცრივ
განცილსლი აუტირ ორივე კომპონენტრ ღეიცავრ, მოპარსცე
არეგირტრირებრ დომენრ რომლითაც აცორციელებრ არაკეთილრინდირიერ კონკსრენციარა და მეორე მცრივ, ღეწქავრ
მომცმარებელი ღეცდომაღი.
თსმცაფა, აფრანიღნავია, რომ რარამართლო თავრ
ართმევრ რამოუალაუო კოდეურირ დელიუტსრი ნორმებირ
(რრკ 992–ე და ღემდგომი მსცლები) ზსრტად მირადაგებარ
მოცემსლობირთვირ, კონკრეტსლად კი მირი ტრანრტორმაცია წარმოდგენილი მტკიცებსლებებირ დელიუტსრ დანაწერებთან ზედმიწევნითია, ირეთ ღეთცვევაღი როდერაც გარათვალირწინებელია ინტერნეტირ ბსნება და მარღი წარმოღობილი სრთიერთობები. არევე, რაგსლირცმოა ადეკვატსრი
151
მიზეზობრიობირ თეორიირ მიმართება მოცემსლ დავართან და მირი გამოქენებირ მართებსლობა, გამომდინარე
იუიდან რომ ინტერნეტ რივრცეღი რთსლია ზიანირ გამომწვევი ქოველი უმედებირ მიდევნება.
ამრიგად აფნიღნსლი დავა გვაყვენებრ თს ინტერნეტ რივრცეღი მიქენებსლი ზიანი როგორი ტართო მოცსლობირ
ღეიშლება იქორ და როგორ ღეიშლება გადაიუცერ ინტერნეტი
ორი კომპანიირ კონკსრენციირ ცენტრად, ცოლო, მეორე
მცრივ კი რა რამართლებრივ რირთსლეებთან არირ აფნიღნსლი ტიპირ დავები დაკავღირებსლი
1.3. რაავტორო სტლებები ინტერნეტღი
მისცედავად იმირა, რომ უართსლი რეალობირთვირ
ინტერნეტი რიაცლერ აფარ წარმოადგენრ და ღერაბამირად
ინტერნეტ მეკობრეობაც მნიღვნელოვანი პრობლემაა, რამოუალაუო დავებირ პრაუტიკა აფნიღნსლი მიმართსლებით
შალიან მწირია.
რომელმაც მოიცვა დომენი და ვებ გვერდირ რეგსლაცია. იც. ბმსლზე
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/74110.
149
იუვე, მსცლი 2. ნაწილი 3. წ9 უვეპსნუტი.
150
იუვე, მსცლი 10. ნაწილი 1.
151
უოყაღვილი უ., ბრალი, როგორც რამოუალაუო რამართლებრივი
პარსცირმგებლობირ პირობა, რამართლირ ჟსრნალი, #1, თბილირი 2009,
83.
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მნიღვნელოვანია თბილირირ რაუალაუო რარამართლორ
2019 წლირ 7 თებერვლირ გადაწქვეტილება რაუმეზე
N2/26484-15, რომელიც რაავტორო სტლებებირ ინტერნეტ
რივრცეღი დარფვევარ ეცება.
დავირ მიცედვით მორარყელე ელეუტრონსლ/ინტერნეტ
მედია რაღსალებარ წარმოადგენრ, რომელიც სნიკალსრ მატერიალრ უმნირ, რაც თავირთავად დაცსლია რაავტორო
სტლებით და იგი ათავრებრ აფნიღნსლ მატერიალრ რაკსთარ
ვებგვერდზე რტატიებირა და რიაცლეებირ რაცით, მოპარსცერაც გააყნია ვებგვერდი, რადაც იგი მორარყელირ მიერ ღეუმნილ მატერიალრ ნებართვირა და ღეთანცებირ გარეღე ათა152
ვრებდა, რირტემატსრად და დიდი მოცსლობით. არევე,
აფრანიღნავია, რომ რარარყელო მოთცოვნამ 259 908.25
ლარი ღეადგინა.
მოცემსლი რაუმე წინ წამოწევრ სკვე განცილსლ ეგრეთ
წოდებსლი სრატრთცო ნავრადგომირ (safe harbor) წერირ
არარრებობირ პრობლემარ უართსლი რამართლებრივი რივრცირთვირ, მისცედავად იმირა, რომ მოპარსცემ ვერ დაამტკიცა, რომ იგი არ ათავრებდა მირ ვებგვერდზე მორარყელირ მიერ ღეუმნილ რტატიებრა და რიაცლეებრ, მნიღვნელოვან რამართლებრივ პრობლემარ წააწქდებოდა რარამართლო თს მოპარსცე ღეშლებდა დაემტკიცებინა, რომ რაიტზე რაავტორო სტლებით დაცსლ მატერიალრ გარეღე პირები ანს მომცმარებლები აუვექნებდნენ. არეთი ღემთცვევირთვირაც კი რარამართლო აფნიღნავრ, რომ ეკონომიკსრ ღემორავალრ რწორედ მოპარსცე იფებრ და მნიღვნელობა არ
აუვრ თს ვინ განათავრებრ დაცსლ მატერიალრ მირ რაიტზე
153
სტლებირ დარფვევით, რაც ნიღნავრ იმარ, რომ მცოლოდ
ეკონომიკსრი რარგებლირ მიფება პარსცირმგებლობირ დაკირრებირ რაკმარირი პირობაა, რაც ცალრაცად არარწორია. რარამართლომ რსლ მცირე სნდა გაითვალირწინორ, რამდენად
ინტორმირებსლია ადმინირტრაცია ვებრაიტზე განთავრებს154
ლი სტლებირ დამრფვევი მატერიალირ ღერაცებ და სღსალოდ აკონტროლებრ თს არა იგი ეკონომოკსრ ღემორავალრ
155
არეთი მატერიალიდან. ღერაბამირად, ასცილებლად სნდა
არრებობდერ ნორმატისლი დანაწერი, რომლირ მიცედვითაც
მკატიოდ გამოირიცცება ინტერნეტ რერვირირ პროვაიდერებირა და ვებგვერდებირ პარსცირმგებლობა მათი მომცმარებლებირ განცორციელებსლი უმედებებირ გამო. რეკომენდაციირ რაცით კი ღერაშლოა ზემოგანცილსლი არპეუტებირ გათვალირწინება კანონდებლობირთვირ, რომელიც, თავირ
მცრივ, ღეერთებსლ ღტატებღი სკვე დამკვიდრებსლ ნორმატისლ მოწერრიგებარ ექრდნობა.
მნიღვნელოვანია არევე მცარეთა წინდაცედსლობირ როლი აფნიღნსლ დავაღი. მორარყელერ წინარწარ წუონდა მი152

თბილირირ რაუალაუო რარამართლორ 2019 წლირ 7 თებერვლირ
გადაწქვეტილება რაუმეზე N2/26484-15. ტაუტობრივი გარემოებები,
პსნუტი 3.1.3.
153
იუვე. ტაუტობრივი გარემოებები, პსნუტი 3.2.1.
154
17 U.S.C. § 512(c)(A).
155
იუვე, § 512(c)(1)(B).

ინტერნეტ დელიუტებირ რამართლებრივი ანალიზი

სტატია

თითებსლი თითოესლი მარალირ ფირებსლება რაკსთარ ვე156
ბგვერდზე, რამაც მარ გასმარტივა, როგორც მტკიცებირ
ტვირთი რარარყელო მოთცოვნირ მოცსლობართან დაკავღირებით, არევე, ააცილა დამატებითი ცარძი, რომელიც ეურპერტიზარა და რცვა მოუმედებებრ დარჩირდებოდა მიქენებსლი
ზიანირ ღერატარებლად. მეორადი პარსცირმგებლობირ აცილებირ მცდელობარ წარმოადგენრ მოპარსცირ უმედება, რომელიც იცრნიდა პარსცირმგელობარ მომცმარებელთა გამო157
უვექნებსლ მარალაზე.

მოუალაუო კოდეურირ 993–ე მსცლი პირრ, რომელმაც განაცორციელა ზიანირ მომტანი ცნობებირ გავრცელება ან გაცმასრება, აკირრებრ წარმოღობილი ზიანირ ანაზფასრებარ.
ერთი ღეცედვით ღერაშლოა უართსლი რამართლებრივი რივრცირთვირ ყაითვალორ რომ ონლაინ დეტამაციირ ტრანრტორმაცია იგივე გზით ცდება, როგორც ერ ღეერთებსლი
ღტატებირ ღემთცვევაღია.

აფნიღნსლ დავაღი რარარყელო მოთცოვნა რაერთო ძამღი
120 000 ლარით დაკმაქოტილდა, რირი ნორმატისლი რატსშველიც რაავტორო და მომიძნავე სტლებებირ ღერაცებ 59–ე
მსცლირ 1 ნაწილირ ვ–უვეპსნუტით გათვალირწინებსლი
ერთძერადი კომპენრაციაა, რომელიც მირაფები ტსლადი
ანაზფასრებირ ათმაგ ოდენობაზე ნაკლები არ სნდა იქორ,
რაც თავირ მცრივ ერთგვარ არარტანდარტსლ რადამრძელო
158
კომპენრაციარ (punitive damages) წარმოადგენრ, რაც
უართსლი ნორმატისლი ბაზირთვირ სიღვიათერი მოვლენაა
და ემრაცსრება პირთა ანალოგისრი უმედებირ პრევენციარ.
არევე, რაქსრადფებოა რომ რარამართლო აფნიღნსლი დავირთვირაც რამოუალაუო კოდეურით გათვალირწინებსლ დელიუტსრ ნორმებრ სრადაგებრ დავირ გარემოებებრ.

პრობლემსრია ინტერნეტ რივრცეღი ცილირმწამებლსრი
განცცადებებირ გავრცელებაზე პარსცირმგებელი პირირ გა159
ნრაზფვრირ მტკიცებირ ტვირთი, რიზსრტირთვირ კი სნდა
დაკონკრეტდერ, რომ აფნიღნსლი განრაკსთრებით ეცება
ანონიმსრად გავრცელებსლ ცნობებრ.

დარკვნირ რაცით სნდა ითუვარ, რომ აფნიღნსლი რაუმე კიდევ ერთი ნათელი მაგალითია იმირა, თს როგორი მარღტაბსრი ღეიშლება იქორ ინტერნეტ რივრცეღი მიქენებსლი ზიანი. ამარ ემატება ირიც, რომ ინტერნეტ რივრცეღი გაცილებით
მარტივია ირეთი სტლებებირ ცელქოტა, როგორიცაა რაავტორო სტლება, რადგანაც, ინტერნეტირ ბსნებიდან გამომდინარე, დაცსლი მატერიალი ღეიშლება ქველართვირ ცელმირაწვდომი გაცდერ და გამოქენებსლი იქორ ნებირმიერი
მომცმარებლირა თს კონკსრენტირ მიერ.
1.4. ონლაინ ცილირწამება
1.4.1. ნორმატისლი რატსშვლებირ მირადაგება
რაუართველორ რამოუალაუო კოდეურირ მე–18 მსცლირ
მე–2 ნაწილირ მიცედვით პირრ სტლება აუვრ დაიცვარ რაკსთარი პატივი, ფირრება, პირადი ცცოვრებირ რაიდსმლოება,
პირადი ცელღესცებლობა ან რაუმიანი რეპსტაცია რარამართლორ რაღსალებით. რწორედ ამ ნორმატისლ დანაწერრ
სნდა ღევსრაბამოთ ონლაინ დეტამაცია უართსლ რამართლებრივ რეალობაღი. მნიღვნელოვანია ირიც, რომ კანონმდებელი მე–18 მსცლით მოაზრებსლ დეტამაცისრ უმედებარ სკავღირებრ დელიუტსრ რატსშვლებრ, ღერაბამირად რა156

თბილირირ რაუალაუო რარამართლორ 2019 წლირ 7 თებერვლირ
გადაწქვეტილება რაუმეზე N2/26484-15. ტაუტობრივი გარემოებები,
პსნუტი 3.1.3.
157
თბილირირ რაუალაუო რარამართლორ 2019 წლირ 7 თებერვლირ
გადაწქვეტილება რაუმეზე N2/26484-15. ტაუტობრივი გარემოებები,
პსნუტი 3.1.6.
158
Visscher T. L., Tort Damages, Rotterdam Institute of Law and Economics (RILE) Working Paper Series No. 2008/02, 2008, 17-18.

1.4.2. მტკიცებირ ტვირთი

რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2013 წლირ 10
ოუტომბრირ გადაწქვეტილებირ მიცედვით რაუმეზე Nარ1378-1300-2012, რარამართლო მკატიოდ მისთითებრ რომ
მორარყელემ მოპარსცირ მიერ ინტერნეტღი ცნობირ გავრცელება სღსალოდ სნდა დაამტკიცორ და ამირთვირ მცოლოდ
იმაზე მითითება რომ დავირ მცარეებრ ღორირ დაშაბსლი
სრთიერთობა არრებობრ არ კმარა. რარამართლო, არევე,
ზოგადად ინტერნეტირა და ვებ გვერდებირ ბსნებაზე ამაცვილებრ ქსრადფებარ: „ინტერნეტღი რადავო განცცადებირ განთავრებირ ღერაშლებლობა გააყნდა არა მცოლოდ მოპარსცერ, არამედ ღერაბამირ ვებ-გვერდზე დარეგირტრირებსლ
ნებირმიერ პირრ―. რაც, ნამდვილად ანონიმსრად ცნობებირ
გავრცელებირ პრობლემსრობარ სრვამრ ცაზრ და ტაუტობრივად მორარყელირთვირ დასშლეველ მტკიცებირ ტვირთრ
უმნირ.
განრცვავებსლ პრაუტიკარ ამკვიდრებრ სზენაერი რარამართლო ირეთი ღემთცვევირთვირ როდერაც ინტერნეტღი გავრცელებსლი ცნობებირ ავტორირ იდენტიტიცირება ღერაშლებელია. რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2012
წლირ 3 აგვირტორ გადაწქვეტილებით რაუმეზე Nარ-208201-2012, დამკვიდრდა ერთგვარი პრეზსმტცია, რომ თს
ვებგვერდირ მომცმარებლირ ანგარიღი იშლევა ვარასდრ
რომ ირ მოპარსცერ ეკსთვნირ იგი სნდა ყაითვალორ მირ პირად ანგარიღად. ცოლო, მტკიცებირ ტვირთი კი რწორედ მოპარსცეზე გადავა, ანგარიღირ მირდამი კსთვნილებირ ნაწილღი.
2. არარარამართლო პრაუტიკა
კიბერრუვათინგი უართსლად
რაუართველორ კომსნიკაციებირ ეროვნსლი კომირიირ
160
2017 წლირ 30 ნოემბრირ გადაწქვეტილება N 793 / 16–ირ
159

ძორბენაშე რ., რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინ კომენტარი, civilcode.ge, 2017, მსცლი 18 55–ე ველი.
160
რაუართველორ კომსნიკაციებირ ეროვნსლი კომირიირ 2017 წლირ 30
ნოემბრირ გადაწქვეტილება N 793 / 16 ღპრ „კავკარსრ ონლაინირ― მიმართ
რრ „თიბირი ბანკირ― რაყივრირ განცილვირ თაობაზე, იც. ბმსლზე
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მიცედვით ტიზიკსრმა პირმა 4 დომენი დაარეგირტრირა რრ
„თიბირი ბანკირ― რარაუონლო ნიღნირ TBC Bank და TBC ღემცველობით. აფნიღნსლი პირი დომენებირ რეგირტრაციირ
ღემდეგ ღეეცადა ირინი რრ „თიბირი ბანკირთვირ― მიექიდა, ამ
სკანარკნელმა კი სარი თუვა დომენებირ ღეშენაზე და მიმართა რეგირტრატორრ ღპრ „კავკარსრ ონლაინრ― დომენებირ
გასუმებირ მოთცოვნით, რაზეც რეგირტრატორმა სარი განაცცადა, რწორედ ამირ ღემდეგ რრ „თიბირი ბანკმა― მიმართა
კომსნიკაციებირ ეროვნსლ კომირიარ დომენებზე წვდომირ
ღერაზფსდად, რაც სღსალოდ რეგირტრატორირ მიმართ პრეტენზიაა და არა ტიზიკსრი პირირ, რეგირტრანტირ მიმართ.
მოცემსლობირ მიცედვით რაცეზეა კიბერრუვათინგირ ნათელი მაგალითი. ტიზიკსრმა პირმა დაარეგირტრირა დომენები რაუართველოღი ერთ–ერთი ქველაზე დიდი კომერცისლი ორგანიზაციირ, როგორც რატირმო, ირე რარაუონლო ნიღნირ ღემცველობით, რაც ერთ–ერთი კომპონენტია კიბერრუვათინგირთვირ, ცოლო, ბოლო დომენირ რეგირტრაციიდან მომდევნო დფერ კი სკვე რთავაზობრ ნიღნირ მტლობელრ
მათ ღეშენარ. აფნიღნსლი ტაუტია რომ ტიზიკსრი პირირ არაკეთილრინდირიერებაზე მისთითებრ, რაც კიდევ ერთ მაცარი161
ათებელრ წარმოადგენრ კიბერრუვათინგირთვირ.
თსმცაფა მოცემსლი რაუმე არა კიბერრუვათინგირ რტანდარტსლი მაცარიათებლით, არამედ რეგირტრატორირ ბრალესლობაზე მითითებით გამოირყევა, რაც ცელღემწქობი
კიბერრუვათინგირ (contributory cybersquatting ) რაცელითაა ცნობილი, რა დრორაც პირი აუტისრი ან პარისრი უმედებით ცელრ სწქობრ კიბერრუვათინგრ, აფნიღნსლღი შირი162
თადად დომენებირ რეგირტრატორები ეუცევიან. ეგრეთ
წოდებსლი მეორადი პარსცირმგებლობა რეგირტრატორებირთვირ ღეერთებსლი ღტატებირ რარამართლოებირ მიერ ღე163
მოთავაზებსლი ცნებაა და იგი ღემდეგი კომპონენტებირგან ღედგება: მნიღვნელოვნად კონტროლდება თს არა დომენირ რეგირტრაციირ რერვირი რეგირტრატორირ მიერ, იცირ
თს არა რეგირტრატორმა მომცმარებლირ კიბერრუვათინგირ
ღერაცებ და იცირ თს არა მომცმარებლირ არაკეთილრინდირიერი განზრაცვირ ღერაცებ, რომელიც ეკონომიკსრ მოგება164
რთანაა კავღირღი. პირველი კომპონენტი მოცემსლ ღემთცვევაღი ღერაშლოა რადავო გაცდერ, თსმცაფა დანარყენი
ორი რეგირტრატორირთვირ სნდა გამოირიცცორ. ცოლო
სმთავრერად სნდა აფინიღნორ რომ მრგავრი კომპონენტებირ
გამოქენება და დამკვიდრება ღერაბამირ ნორმატისლ აუტებღი უართსლი კანონმდებლობირთვირ საფრერად რეკომეhttp://www.gncc.ge/ge/legal-acts/solutions/2017-793-16.page
(ვიზიტირ დრო: 24.06.2019).
161
Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, Paragraph 4.; 15
U.S. Code §1125(d).
162
Walczak A. C., The New and Evolving Tort of Contributory Cybersquatting: Did the Courts Get it Right?, University of Illinois Journal
of Law, Technology & Policy, Vol. 2012, 2012, 535–536.
163
იუვე.
164
Barbantonis F. N., Should Contributory Cybersquatting be Actionable?, North Carolina Journal of Law & Technology, Vol. 17, Issue 1,
2015, 97.
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ნდებსლია, რათა მკატიოდ გაიმიძნორ რა ღემთცვევაღი ღეიშლება მოთცოვნა მიერადაგებოდერ დომენირ რეგირტრატორრ და რა ღემთცვევაღი სნდა დაეკირრორ მარ პარსცირმგებლობა.
სდავოდ რაინტერეროა მეორადი პარსცირმგებლობირ რაკითცი უართსლი რეგირტრატორირთვირ, თსმცაფა ზემოგანცილსლი ღემთცვევა მცოლოდ რამოუალაუო დავირ ტარგლებღია ღერაშლებელია, რაც თავირთავად ნათელია, რომ
რაუართველორ კომსნიკაციებირ ეროვნსლი კომირიირ კომპეტენციარ რცდება. აუვე სნდა აფინიღნორ რომ იგი ვერც რაარბიტრაჟო ტრიბსნალად მოგვევლინება.
კრიტიკირთვირ სნდა ითუვარ, რომ ისრიდისლ ლიტერატსრაღი გამოთუსლი მართებსლი მორაზრება, რომ რარამართლორ მიერ მრგავრი ტიპირ დავებირ განცილვა, რადაც რაუმე ინტელეუტსალსრ რაკსთრებარა და დომენრ ღეეცება,
სტრო მეტად მიზანღეწონილია, რომ მოცდერ რპეციალსრი
165
არბიტრირ მიერ, მისთითებრ იმაზე, რომ რაუართველორ
კომსნიკაციებირ ეროვნსლი კომირია, როგორც ადმინირტრაცისლი ორგანო მითსმეტერ ვერ იუნება კომპეტენტსრი
მრგავრი ღინაარრირ დავა განიცილორ. რაც ღეეცება სღსალოდ პირრ რომელმაც რადავო დომენები დაარეგირტრირა
ადმინირტრაცისლი წარმოებირ ტარგლებღი ვერ ეუნება რაღსალება ადეკვატსრი ღეპარსცება განაცორციელორ მირი
უმედებირ მართლზომიერებირ დარადარტსრებლად.
V. ღეძამება
ინტერნეტრივრცეღი მიქენებსლი ზიანი, როგორც რამართლებრივი მოვლენა ღერაშლოა მოწერრიგებსლი იქორ
სკვე არრებსლი ტრადიცისლი დელიუტსრი რამართლირ მიცედვით, თსმცაფა აფნიღნსლი ტრანრტორმაცია ქოველთვირ
წარმატებსლი არ არირ, როგორც ერ კიბერცელქოტირ ღემთცვევაღი აფმოყნდა, ცოლო რიგ ღემთცვევებღი წარმატებსლი ტრანრტორმაცია მცოლოდ ღერაბამირი ცვლილებებით
არირ ღერაშლებელი, რირი ნათელი მაგალითიც ღეერთებსლ
ღტატებღი წსნდებსლი პროდსუტით გამოწვესლი ზიანირთვირ ეკონომიკსრი დანაკარგირ დოუტრონირ დოგმატსრი
მიდგომირ ყანაცვლებაა.
ევროპირ კავღირირთვირ ნორმატისლი მოწერრიგებირ
ღემავრებლად პრაუტიკირ განვითარება სნდა იქორ მოაზრებსლი. მისცედავად იმირა, რომ სკვე არრებობრ რაცელმშფვანელო პრაუტიკა, იგი მაინც ნაკლოვანია.
რაუართველოღი განცილსლი რაკითცირ პრაუტიკსლი
მნიღვნელობა, განპირობებსლია, როგორც ტეუნოლოგისრი
და რამართლებრივი რიაცლით, არევე, რაზოგადოებირ დამოკიდებსლებით ინტერნეტირ მიმართ. გარდა პოზიტისრი
არპეუტებირა, რაც კომსნიკაციირა და რცვადარცვა ტრანზა165

Singh H., Domain Name Disputes and Their Resolution under UDRP
Route: A Review, Archives of Business Research, Vol.6, No.12, 2018,
150.

ინტერნეტ დელიუტებირ რამართლებრივი ანალიზი

უციირ რიმარტივერ სკავღირდება, ინტერნეტი, მირ მომცმარებლებრ ნეგატისრი უმედებირ რიმარტივირა და ღერაბამირი პარსცირმგებლობირ არდაკირრებირ ვარასდრ სუმნირ, რაც ნათლად გამოყნდა განცილსლი უართსლი რარამართლო პრაუტიკირ მიცედვით, რადაც ორი კომპანიირთვირ ინტერნეტ რივრცე არაკეთილრინდირიერი კონკსრენციირ პლატტორმად
და არპარეზად გადაიუცა. ცოლო, ინტერნეტღი სტლებირ დარფვევირ რიმარტივირ თვალრაყინო მაგალითად კი რაავტორო სტლებებით დაცსლი მატერიალირ რაინტორმაციო ვებგვერდზე „გადაკოპირება― გამოდგება.

სტატია

ინტერნეტ რივრცეღი განვითარებსლი სრთიერთობებირ
კიდევ სტრო აუტსალსრად და მნიღვნელოვნად გადაუცევა
გარდასვალია, როგორც მროტლიორთვირ, არევე, რაუართველორთვირ, გამომდინარე იუიდან, რომ ინტერნეტრივრცე რსლ სტრო და სტრო იზრდება. მირი როლი როგორც
როცისმირ განვითარებაღი, არევე, ბიზნერირთვირა და ელეუტრონსლი კომერციირთვირ ღესცვლელია, რაც ნათელია,
ზიანირ მომტან უმედებებთან მჩიდროდ არირ დაკავღირებსლი და რპეციალსრ რამართლებრივ ყარყოღი მოუცევარ რაჩიროებრ.
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კაზსრი

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

კორპორატისლი წვესლებირ დარარრსლრ კომპანიირ დირეუტორი ანდრო გალეწილი მთვრალია, მისცედავად ამირა გამალებით მიიწევრ რაკსთარი მანუანირაკენ და გარღემომქოტთა მცრიდან მირი დაღოღმინებირ მცდელობა ქოვლად ამაოა.
როდერაც მანუანაღი ყამძდარი, ირ-ირაა, მირ დაუოუვარ აპირებრ, მარ ყასცტება თანამღრომელი ბაკო და გვერდზე გადარვამრ.
ბაკო, რომელიც მცოლოდ მრსბსუად არირ ნარვამი, თანამღრომლებირ თცოვნით აპირებრ თავად წაიქვანორ სტრორი რაცლღი.
თსმცა რაცლირკენ გზა ანდრორათვირ რაბედირწერო აფმოყნდება. ბაკო ღეეძაცება გზირ რავალ ნაწილზე ქოველგვარი განათებირ გარეღე გაყერებსლ რატვირთო მანუანარ. ანდრო ადგილზევე გარდაიცვლება, ბაკო კი მცოლოდ მრსბსუად დაზიანდება. ძართღი ყარაბარებელი ცდება არევე ანდრორ მანუანა.
ანდრორ უვრივი და მირი ერთადერთი მემკვიდრე ნატო, ბაკორგან ითცოვრ განადგსრებსლი მანუანირ ფირებსლებარ, 50
000 ლარრ.

ამოხსნა
I. მოთცოვნა რრკ-ირ 709, 394 I და 1306-ე მსცლებირ
მიცედვით
ნატორ ღეიშლება წუონდერ ბაკორგან ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნირ სტლება რრკ-ირ 709, 394 I და 1306-ე მსცლებირ მიცედვით. ამირათვირ ასცილებელია, რომ ბაკორ
ბრალესლად დაერფვია, მირთვირ დაკირრებსლი ვალდებსლება დავალებირ ცელღეკრსლებიდან.
1. ნატორ სტლებამორილება
პირველ რიგღი ნატო სნდა იქორ სტლებამორილი პირი,
ანს აფნიღნსლი მოთცოვნირ მტლობელი. ერ გარემოება
პრობლემსრია, რადგან ნატო აუ ცალრაცად არ იქო ყართსლი ზიანირ მომტან ცდომილებაღი და არც რაიმე ცელღეკრსლება არ დასდია ბაკორთან. თსმცა ნატო არირ ანდრორ
ერთადერთი მემკვიდრე და რრკ-ირ 1306-ე მსცლირ მიცედვით მარზე გადადირ მთლიანი უონება, ანს სნივერრალსრი
რსუცერიირ გზით უონება როგორც ერთიანობა, მთელი თავირი სტლებებითა და ვალდებსლებებით.
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2. ვალდებსლებითი სრთიერთობა
ამგვარად, ვალდებსლებითი სრთიერთობა სნდა არრებსლიქო ანდრორა და ბაკორ ღორირ, ანდრორ რაცლღი წაქვანართან დაკავღირებით. არეთი სრთიერთობა ღეიშლება ქოტილიქო დავალებირ ცელღეკრსლება რრკ-ირ 709-ე და მომდევნო მსცლებირ მიცედვით, რომელიც სნდა გაიმიძნორ
სბრალო თავაზიანობირ სრთიერთობირაგან. ერ გამიძვნა
ცდება განმარტებირ გზით, იმირდა მიცედვით, წუონდათ თს
არა მცარეებრ რამართლებრივი ბოჩვირ ნება; განრაკსთრებსლი მნიღვნელობა ენიჩება მარწმსნებლირ ინტერერებრ,
ანს იმ რაკითცრ, თს რამდენად მნიღვნელოვანია მირთვირ
დავალებსლი რაუმიანობირ ძეროვნად ღერრსლება. თსმცა ამ
მიძნირ გავლებირ გარეღეც, ანდრორ ნებირ გამოცატვა ბათილია მირი ალკოწოლსრი თრობირ გამო რრკ-ირ 58 II მსცლირ
მიცედვით, რირ გამოც აუ გამორიცცსლია ნამდვილი ცელღეკრსლებირ დადება. ღერაბამირად, გამორიცცსლია პარსცირმგებლობა რრკ-ირ 394 I მსცლირ მიცედვით.
II. მოთცოვნა რრკ-ირ 974 I 2, 1306-ე მსცლებირ მიცედვით
ნატოზე სნივერრალსრი რსუცერიირ ტარგლებღი ღეიშება
გადარსლიქო ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნა რრკ-ირ 974 I

„ანდრო კორპორატისლი“

2, 1306-ე მსცლებიდან, თს რაცეზე იუნებოდა რცვირი რაუმეებირ ნამდვილი არამართებსლი ღერრსლება ბაკორ მცრიდან.
1.

დავალებირ გარეღე რცვირი რაუმეებირ ღერრსლება

დავალებირ გარეღე რცვირი რაუმეებირ სრთიერთობა ბაკორა და ანდრორ ღორირ ღეიშლება წარმოღობილიქო მარ
ღემდეგ, რაც ამ სკანარკნელმა იკირრა ანდრორ რაცლღი მიქვანა. რრკ-ირ 969-ე მსცლირ ღემადგენლობირ ღერარრსლებლად ასცილებელია ღემრრსლებელმა ცელი მოწკიდორ
რცვირი რაუმეებირ გაშფოლარ მირგან დავალებირ მიფებირ გარეღე.
ა. რაუმეებირ ღერრსლება
ბაკორ მიერ ანდრორ რაცლღი მიქვანა სნდა ქოტილიქო
ამ სკანარკნელირ რაუმე, ანს მირ მიერ განრაცორციელებელი
მოუმედება. რაუმირ ცნება ტართოდ სნდა განიმარტორ და
მოიცავრ ნებირმიერ აუტივობარ, რარაც ცალრაცად განეკსთვნება მანუანით ღინირკენ მგზავრობა.
ბ. რცვირი რაუმირ გაშფოლირ ნება
ბაკორ სნდა ემოუმედა რცვირი რაუმირ გაშფოლირ ნებით.
ამ ნებირ დადგენირ კრიტერისმები განირაზფვრება იმირდა
მიცედვით, თს როგორი რაუმე გვაუვრ რაცეზე. ობიეუტსრად
რცვირი რაუმირ ღემთცვევაღი ერ ნება ივარასდება. ობიეუტსრად რაკსთარი ან ნეიტრალსრი რაუმირ ღემთცვევაღი რაუმე
მცოლოდ რსბიეუტსრი ნებელობითი კომპონენტირ მეღვეობით იუცევა რცვირ რაუმედ (რსბიეუტსრად რცვირი რაუმე).
„არევე რცვირი რაუმირ“ ღემთცვევაღი ერ რცვირი რაუმირ გაშფოლირ ნება ირევ ივარასდება. ამ ტიპირ რაუმე მაღინ გვაუვრ
რაცეზე, როდერაც რაუმეებირ გაშფოლა ემრაცსრება როგორც
რცვირ, ირე რაკსთარ ინტერერებრ.
აუ ღეიშლება რაცეზე გვუონდერ ობიეუტსრად რცვირი
რაუმე. ამირათვირ ასცილებელია, რომ ბაკორ ემოუმედა მცოლოდ ანდრორ ინტერერებღი. მანუანით ღინ გამომგზავრება
იქო ანდრორ ერთპიროვნსლი გადაწქვეტილება და ღერაბამირად, მირ განცორციელებირარ ბაკო მცოლოდ რცვირ ინტერერებღი მოუმედებდა. ამ ტიპირ ობიეუტსრად რცვირი რაუმე
განაპირობებრ რცვირი რაუმირ ღერრსლებირ ვარასდრ, რაც აუ
არ გაუარწქლებსლა.
გ. დავალებირ ან რცვა სტლებამორილებირ გარეღე
გარდა ზემოთ აფნიღნსლირა, ბაკორ სნდა ემოუმედა დავალებირ ან რცვა სტლებამორილებირ გარეღე (რრკ-ირ 969-ე
მსცლი). როგორც ზემოთ იუნა აფნიღნსლი, რაცლღი წაქვანირ ნამდვილი დავალება ანდრორ ბაკორათვირ არ მისცია.
თსმცა ღერაშლებელია ბაკო რცვა რატსშვლით იქო სტლებამორილი/ვალდებსლი განეცორციელებინა ერ მოუმედება. ერ
ვალდებსლება აუ ღერაშლებელია გამომდინარეობდერ იმ
გარემოებიდან, რომ ანდრორ რაცლღი არმიქვანა ბაკორათვირ რირცლირ რამართლირ პარსცირმგებლობარ გამოიწვე-

კაზუსი

ვდა დასცმარებლობირ გამო (რირცლირ რამართლირ კოდეურირ რრკ-ირ 129-ე მსცლი). მისცედავად დასცმარებლობირ
რირცლირ რამართლირ წერით დარძად უმედებად გამოცცადებირა, ირ ვერ ყაითვლება რცვა რატსშვლად რრკ-ირ 969-ე მსცლირ გაგებით, რადგან აუ დაცმარებირ არგაწევირ დარძადობა ემრაცსრება რაზოგადო და არა ინდივიდსალსრი ინტერერებირ დაცვარ, რირ გამოც სმნიღვნელოა, იქო თს არა აუ
რაცეზე ცრენებსლი ნორმირ წინაპირობები.
ღერაბამირად, ბაკო არ მოუმედებდა არც დავალებირ და
არც რცვა რატსშველირ ტარგლებღი. დავალებირ გარეღერ ერ
წინაპირობაც ღერრსლებსლია.
2. რაუმირ ღერრსლება მეპატრონირ ინტერერებირა და
ნებირ რაწინააფმდეგოდ
რრკ-ირ 974 I 2 მსცლიდან წარმომდგარი მოთცოვნირ ღემდეგ წინაპირობარ წარმოადგენრ რცვირი რაუმეებირ ნამდვილი არამართებსლი ღერრსლება. ერ მაღინ არირ რაცეზე, როდერაც რაუმეებირ გაშფოლა არ ღეერაბამება მეპატრონირ
ინტერერებრ ან რეალსრ, თს რავარასდო, ნებარ. მისცედავად იმირა, რომ რრკ-ირ 974 I 1 მსცლირ გაგებით რეალსრი და
რავარასდო ნება ერთ რიგღი სნდა დავაქენოთ, სპირატერობა ქოველთვირ მაინც რეალსრ/გაცცადებსლ ნებარ ენიჩება.
ა. გაცცადებსლი ნება
ანდრორ არ ღეეშლო რაცლღი წაქვანართან დაკავღირებსლი რეალსრი ნებირ გაცცადება რრსლი რიმთვრალირ გამო,
რრკ-ირ 58 II მსცლი.
ბ. რავარასდო ნება
ამიტომაც გადამწქვეტია მირი რავარასდო ნება, რომელიც იდენტსრია ცოლმე ობიეუტსრი ინტერერირა. აუ ამ ობიეუტსრი ინტერერირ გამოკვლევირარ ცალრაცა ცდება, რომ,
მართალია, ანდრორათვირ რარარგებლო იქო, რომ ვინმერ
ცელი ღეეღალა მირთვირ ამ მდგომარეობაღი რაჩერთან დაძდომაღი, მაგრამ არა იმგვარად, რომ ირ რაბოლოოდ, არევე, (თსნდაც სტრო მრსბსუად) ნარვამ მშფოლრ წაექვანა რაცლღი. ამ რიტსაციაღი ობიეუტსრ ინტერერებრ ღეერატქვირებოდა, ანდრო ირე მიექვანათ რაცლღი, რომ მირი რიცოცცლე
და ძანმრთელობა დამატებითი რირკირ უვეღ არ დაექენებინათ.
გ. რაპირირპირო ნებირ არგათვალირწინება, რრკ-ირ 974 II
მეპატრონირ ნებირ რაპირირპირო ნება არ სნდა ქოტილიქო კანონრაწინააფმდეგო და ამგვარად სმნიღვნელო რრკ-ირ
974 II მსცლირ გაგებით. ანდრორ ობიეუტსრ რარგებლიანობაზე დამქარებსლი რავარასდო ნება, რომ ტციზელ მშფოლრ
წაექვანა რაცლღი, არ ეწინააფმდეგება კანონირ ნორმებრ.
ღერაბამირად, ერ დანაწერი არ ეწინააფმდეგება მოცემსლ რიტსაციაღი რცვირი რაუმეებირ არამართებსლი ღერრსლებირ
დაღვებარ.
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3. ბრალი
იმირათვირ, რომ ბაკორ დაეკირრორ ზიანირ ანაზფასრებირ
ვალდებსლება რრკ-ირ 974 I 2 მსცლირ მიცედვით, ასცილებელია მარ ღეერაცცებოდერ ბრალი – ღეეცნო, რომ რაუმეებირ
კირრება არ ღეერატქვირებოდა მეპატრონირ ინტერერრა და
ნამდვილ ან რავარასდო ნებარ. ამ დათუმით რრკ-ირ 974 I 2
მსცლი აუცენტრ აკეთებრ ე. წ. ბრალზე რცვირი რაუმეებირ ღერრსლებირ კირრებართან დაკავღირებით („ბრალი კირრებირარ“), ანს ღემრრსლებლირ მცრიდან იმ გარემოებირ ბრალესლად ვერღეცნობაზე, რომ რაუმეებირ გაშფოლა არ მოდირ
თანცმობაღი მეპატრონირ ინტერერთან ან ნებართან.
ა. ამორავალი პრინციპი: პარსცირმგებლობირ მარღტაბი
რრკ-ირ 395-ე მსცლირ მიცედვით
რრკ-ირ 395 I მსცლირ მიცედვით ბაკომ პარსცი სნდა აგორ
განზრაცვირა და გასტრთცილებლობირათვირ. ამ მარღტაბირ
მიცედვით ბაკორ, რომელიც ნარვამი დაძდა რაჩერთან ნებირმიერ ღემთცვევაღი ღეერაცცება ბრალად მრსბსუი გასტრთცილებლობა.
ბ. პარსცირმგებლობირ ღერბილება რრკ-ირ 970 I მსცლირ
მიცედვით
თსმცა აუ გარათვალირწინებელია ირ გარემოება, რომ
რრკ-ირ 970 I მსცლირ მიცედვით ღემრრსლებელი პარსცრ აგებრ მცოლოდ განზრაცვირა და სცეღი გასტრთცილებლობირათვირ, თს რაუმეებირ ღერრსლება მიმართსლია იმ რატრთცირ
თავიდან აცილებირაკენ, რომელიც ემსურება მეპატრონერ.
აუ რწორედ ერ ღემთცვევა გვაუვრ რაცეზე, რადგან ბაკომ მცოლოდ იმიტომ იკირრა ანდრორ რაცლღი წაქვანა, რათა ერ
სკანარკნელი გალეწილ მდგომარეობაღი თავად არ დამძდარიქო რაჩერთან. ღერაბამირად, ბაკო იმირ განრძირარ, ღეერატქვირებოდა თს არა ანდრორ ინტერერებრა და ნებარ მირი
რაცლღი წაქვანა, პარსცრ აგებდა მცოლოდ განზრაცვირა და
სცეღი გასტრთცილებლობირათვირ. ბაკორ უცევა სცეღ გასტრთცილებლობად ცალრაცად ვერ ყაითვლება, რადგან მარ
გაცილებით ნაკლები ალკოწოლი წუონდა მიფებსლი და გამართლებსლი იქო მირი წარმოდგენა, რომ ირ ნებირმიერ
ღემთცვევაღი სტრო სკეთ ღეშლებდა ავტომანუანირ მართვარ. გარდა ამირა, ბაკო აიშსლერ არევე კოლეგებმა თავად დამძდარიქო რაჩერთან. ამიტომაც მირი რაუციელი ვერ
ყაითვლება რამოუალაუო ბრსნვაღი გამორაყენი გსლირცმიერებირ სცეღ დარფვევად, რირ გამოც ირ არ აგებრ პარსცრ
რცვირი რაუმეებირ კირრებირათვირ.
ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნირ სტლება რრკ-ირ 974 I
2, 1306 მსცლებირ მიცედვით გამორიცცსლია, არ ღეერაცცება რა ბაკორ ბრალი რაუმეებირ კირრებართან დაკავღირებით.

III. მოთცოვნა რრკ-ირ 394 I, 969, 1306 მსცლირ მიცედვით
მისცედავად ზემოთ თუმსლირა, ნატორ ღეიშლება წუონდერ ბაკორ მიმართ ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნირ
სტლება რრკ-ირ 394 I მსცლირ მიცედვით, თს მან დაარფვია
რცვირი რაუმეებირ კირრებირ ღემდეგ წარმოღობილი ვალდებსლება, ამ რაუმეებირ ძეროვანი (კეთილრინდირიერად) ღერრსლებირა (რრკ-ირ 969-ე მსცლი). ვალდებსლებირ დარფვევარ ღეიშლება წარმოადგენდერ ბაკორ მიერ გამოწვესლი ავარია, რომელმაც ანდრორ რიცოცცლე იმრცვერპლა.
თსმცა რაკითცავია გამოიქენება თს არა ღემრრსლებლირ პარსცირმგებლობა არაძეროვანი ღერრსლებირათვირ რრკ-ირ
974 I 2 მსცლით გათვალირწინებსლი პარსცირმგებლობირ
გვერდით. ერთი მორაზრებირ1 მიცედვით ერ დარაღვებია, რადგან, 969-ე მსცლი ღემრრსლებელირათვირ რაუმეებირ ძეროვნად გაშფოლირ ვალდებსლებირ დაკირრებირარ, არ
აცრენებრ ამ რაუმეებირ მეპატრონირ ინტერერებთან და ნებართან ღერაბამირობარ, ანს რაკმარირად მიიყნევრ ნამდვილი
არამართებსლი დავალებირ გარეღერ არრებობარ. ერ სკანარკნელი წინაპირობა ასცილებელი მცოლოდ იმ ღემთცვევაღი, თს ღემრრსლებელრ თავირ მცრივ რსრრ მეპატრონირაგან
დანაცარძებირ ანაზფასრებირ მოთცოვნა, ნამდვილი მართებსლი ღერრსლება (რრკ-ირ 973-ე მსცლი).
რაპირირპირო მორაზრება2 აუცენტრ აკეთებრ იმ გარემოებაზე, რომ რრკ-ირ 394 I მსცლით გათვალირწინებსლი პარსცირმგებლობა ღეიშლება წარმოიღვარ მცოლოდ კვაზი-რაცელღეკრსლებო სრთიერთობიდან, ანს სრთიერთობიდან,
რომელიც თავირი სტლება-მოვალეობათა რირრსლით სტოლდება რაცელღეკრსლებო სრთიერთობარ. არეთ კვაზი რაცელღეკრსლებო სრთიერთობარ რცვირი რაუმეებირ ნამდვილი
არამართებსლი ღერრსლება რწორედაც რომ არ წარმოადგენრ. მართალია, ამ მორაზრებირ რაწინააფმდეგოდ ღერაშლებელია იმ გარემოებაზე მითითება, რომ რაუმეებირ არამართებსლი ღერრსლება მაინც დავალებირ გარეღე რცვირი
რაუმეებირ ღერრსლებაა, თსმცა ამ კამათირ გადაწქვეტა მოცემსლ რიტსაციაღი სმნიღვნელოა, რადგან რრკ-ირ 394 I,
969-ე მსცლებით პარსცირგებლობირარაც ბაკორ რარარგებლოდ მოუმედებრ პარსცირმგებლობირ ღერბილება რრკ-ირ
970 I მსცლირ მიცედვით, ანს ირ მცოლოდ განზრაცვირა და
სცეღი გასტრთცილებლობირათვირ აგებრ პარსცრ, რაც რიბნელეღი ღსა გზაღი გაყერებსლ ტარებყამურალ ავტომანუანართან ღეძაცებირარ ცალრაცად არ გვაუვრ რაცეზე.
IV. მოთცოვნა რრკ-ირ 992, 1306-ე მსცლებირ მიცედვით
არევე გამორიცცსლია ზიანირ ანაზფასრებირ დელიუტსრი
მოთცოვნა, რადგან რრკ-ირ 970 I მსცლით გათვალირწინებსლი პრივილეგია ამ მოთცოვნაზეც ვრცელდება და ბრალირ
1
2

Sprau, in Palandt BGB Kommentar, 73. Aufl . 2014, § 677 Rn 15.
Martinek, Doktor Hinterstichs letzte Heimfahrt, Klausur im

Bürgerlichen Recht, JuS-Lernbogen 5/2000, 40.
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მარღტაბი იუ აფნიღნსლ ყარყოებამდე დაწქავრ. რცვა ღემთცვევაღი პარსცირმგებლობირ რაცელღეკრსლებო და კვაზირაცელღეკრსლებო ღერბილება აზრრ დაკარგავდა, თს დელიუტსრი მოთცოვნით ქოველთვირ იუნებოდა ღერაშლებელი მირი გვერდირ ავლა.
V. მოთცოვნა რრკ-ირ 999, 1306-ე მსცლებირ მიცედვით

კაზუსი

ბრალირგან დამოსკიდებელია. გარდა ამირა, ერ დანაწერი
არ იცავრ დამზიანებლირ მიერ სღსალოდ მართსლი ავტომანუანირ დაზიანებირაგან.

ღედეგი: ნატორ არ აუვრ ბაკორ მიმართ განადგსრებსლი
მანუანირათვირ ზიანირ ანაზფასრებირ მოთცოვნირ სტლება.

იგივე წერი ვრცელდება 999-ე მსცლით გათვალირწინებსლ პარსცირმგებლობაზეც, რომელიც რცვა ღემთცვევაღი
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სასამართლო პრაქტიკა
სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად
მოპოვება გარცვირებათა ძაჩვირ ღემთცვევაღი.
კეთილრინდირიერებირ რტანდარტი. წარმომადგენლირ
მიერ დადებსლი კოლსზისრი გარიგება. სტლებირ
პრეკლსზია მირი ცანგრშლივი დროირ განმავლობაღი
გამოსქენებლობირ გამო.
რრკ-ირ 185, 312, 103, 115 მსცლები

სზენაერი რარამართლორ 2018 წლირ 28 თებერვლირ
№არ-28-25-2017 განყინება
I. ღერავალი
მოცემსლ რაუმეღი ერთმანეთღი იქო გადაცლართსლი
ვალდებსლებითი და რანივთო რამართლირ მთელი რიგი
ტსნდამენტსრი პრობლემები, როგორებიცაა: რცვირ ნივთზე
დადებსლი გარიგებირ ნამდვილობა; რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვება ისრიდისლი პირირ მიერ და მირთვირ
წარმომადგენლირ ცოდნირ ღერაცცვა; ასუციონზე გატანილ
ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვება და, არევე, ირეთი, უართსლ
რამართალღი რრსლებით დასმსღავებელი, რაკითცები, როგორებიცაა კოლსზია და პრეკლსზია. რარამართლო წააწქდა
რაკმაო რირთსლეებრ ამ რაუმირ გადაწქვეტირარ, რირი დარტსრია ირ ტაუტი, რომ რაბოლოო ინრტანციარ მტკიცებსლებებირ თავიდან ღერატარებლად რაუმირ წინა ინრტანციირთვირ
სკან დაბრსნებაც კი დარჩირდა.
II. სზენაერი რარამართლორ 2018 წლირ 28 თებერვლირ განყინება №არ-28-25-2017

რაუმირ ტაუტობრივი გარემოებები: რადავო სშრავი უონება 2004 წლირ იანვრირ მდგომარეობით წარმოადგენდა
მორარყელე რააუციო რაზოგადოებირ რაკსთრებარ. 2004
წლირ 16 იანვარრა და 25 აპრილრ უონება დაიქო ოთც ნაკვეთად და გარცვირდა ოთც ტიზიკსრ პირზე (ღემდგომღი: პი-

რველი მქიდველი, მე-2 მქიდველი მე-3 მქიდველი, მე-4
მქიდველი). პირველმა მქიდველმა მოგვიანებით ნაკვეთი
მიწქიდა მ. მ.-რ. 2006 წლირ თებერვლირათვირ ოთცივე ნაკვეთი ამ პირებირ მცრიდან გარცვირებირ გზით მოცვდა ღპრ
„კ. მ. ი.-ირ“ ცელღი.
გამოშიებირ ტარგლებღი პარსცირგებაღი მიეცა თითუმირ
ქველა ირ პირი, რომლებიც უონებირ გარცვირებართან იქვნენ
დაკავღირებსლი (პირველი მქიდველირ გამოკლებით). ნაწილთან გატორმდა რაპროცერო ღეთანცმება, ცოლო ცალკესლ პირთა მიმართ რირცლირ რამართლირ რაუმეზე დადგა გამამტქსნებელი განაყენი რაპროცერო ღეთანცმებირ გარეღე.
თბილირირ რაუალაუო რარამართლორ რირცლირ რამართლირ
რაუმეთა კოლეგიირ 2007 წლირ 21 მაირირ განაყენით მორა86

რყელე რააუციო რაზოგადოებირ ცელმშფვანელობითი და
რპეციალსრი სტლებამორილებირ მუონე პირთა მიერ სკანონო ღემორავლირ ლეგალიზაციირა და სტლებამორილებირ
ბოროტად გამოქენებირ ტაუტთან დაკავღირებით წარმოებსლ რირცლირ რამართლირ რაუმეზე დამტკიცდა რაპროცერო
ღეთანცმება და ტრანზაუციაღი ყართსლი დირეუტორატირ
წევრები, მე-2, მე-3 და მე-4 მქიდველთან ერთად, ცნობილ
იუნენ დამნაღავედ რაუართველორ რირცლირ რამართლირ კოდეურირ 24-ე, 180-ე მსცლირ მე-2 ნაწილირ „ა“ და „დ“ უვეპსნუტებით და ამავე მსცლირ მე-3 ნაწილირ „ბ“ უვეპსნუტით
(2006 წლირ 31 მაირამდე მოუმედი რედაუციით). გამოშიებირ მიმდინარეობირ პროცერღი, 2006 წლირ 28 ნოემბერრ,
კორპორაცია „კ. მ. ი.-მ“ სარი განაცცადა ნარქიდობაზე და
ღეშენილი უონება დასბრსნდა გამქიდველებრ. ამირ ღემდგომ, ნაცვლად იმირა, რომ უონება დაბრსნებოდა მორარყელერ, პროკსრატსრირ მითითებით მე-2, მე-3 და მე-4
მქიდველმა ნაკვეთები გაარცვირერ ტიზიკსრ პირ ვ. ც.-ზე,
რომელმაც რამივე ნაკვეთი მიწქიდა ღპრ „ტ. გ. წ.-რ“, ცოლო
2007 წლირ 20 ივლირრ ღპრ-ირ რაცელით, როგორც მირმა წარმომადგენელმა, ერ ნაკვეთები გადაქიდა ღპრ „კ-ზე“ (იგი
მერაკსთრედ აფირიცცა 2007 წლირ 6 აგვირტორ). რაც ღეეცება მეოთცე მიწირ ნაკვეთრ, მ. მ.-მა რწმსნებსლირ მეღვეობით (პროკსრატსრირ მითითებირ რატსშველზე) ირ მიწქიდა
და გადასტორმა არევე ვ. ც.-რ, რომელმაც ირ, თავირ მცრივ,
მიწქიდა ირევ ღპრ „ტ. გ. წ.-რ“, ცოლო ამ სკანარკნელმა ღპრ
„კ.-რ“, რომელიც ამ ნაკვეთირ მერაკსთრედ აფირიცცა 2007
წლირ 6 აგვირტორ.
2008 წლირ 21 ივლირრ ღპრ „კ.-მ“ მირ რაკსთრებაღი
არრებსლი რადავო ოთცივე მიწირ ნაკვეთი კვლავ გააერთიანა და მოგვიანებით, 2009 წლირ 27 აგვირტორ მიწა დაიქო
ორ ნაკვეთად: #1 და #2. ამათგან პირველი ნაკვეთი 2009
წლირ 31 დეკემბერრ გაიქო, თავირ მცრივ, ორად – #3 და
#4 ნაკვეთად. 2011 წლირ 15 ივნირრ ღპრ „კ.-მ“ გადაწქვიტა
ღპრ „კ. კ.-ღი“ (რომელიც 9 ივნირრ მანვე დაატსშნა) კსთვნილი 100% წილირ ვ. კ.-ზე გარცვირება. ღედეგად რაძარო რეერტრირ ყანაწერირ მიცედვით ვ. კ. აფრიცცსლ იუნა ღპრ „კ. კ.ღი“ 100% წილირ მერაკსთრედ. ღპრ „კ. კ.-მა“ 2012 წლირ 21
თებერვლირ გადაწქვეტილებით 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით დაატსშნა ღვილობილი რაწარმო ღპრ „მ.“, რომლირ კაპიტალღიც ღეიტანა #3 სშრავი უონება. 2013 წლირ 1
მარტრ ტიზიკსრმა პირმა ვ. კ.-მ 4 000 000 აღღ დოლარად
რრსლად მიწქიდა რაკსთარი 100%-იანი წილი ღპრ „კ. კ.-ღი“
ღპრ „ა.-რ“ .
#3 ნაკვეთი და მარზე არრებსლი სშრავი უონება 2011
წლირ 13 ივნირრ ღეტანილ იუნა ღპრ „კ. კ.-ირ“ რაწერდებო კაპიტალღი, ცოლო 2012 წლირ 22 თებერვალრ უონება ღეტანილ იუნა ღპრ „მ.-რ“ კაპიტალღი. ღემდეგ ერ ნაკვეთი (#3)
გაიქო ორ ნაწილად: #5 და #6 ნაკვეთი. 2014 წლირ ივნირრ
ღპრ „მ.“ ღეერწქა მოპარსცე ღპრ-რ და #5 და #6 მიწირ ნა-
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კვეთები აფირიცცა მოპარსცირ რაკსთრებად. რაც ღეეცება
#4 მიწირ ნაკვეთრა და მარზე არრებსლ ღენობარ, უონებაზე
თანარაკსთრებირ წილი ღეტანილ იუნა ღპრ „კ. კ.-ირ“ რაწერდებო კაპიტალღი და დარეგირტრირდა ღპრ „კ. კ.-ირ“ და
ღპრ „კ.-ირ“ თანარაკსთრებად.
2012 წლირ 6 აგვირტორ ღპრ „კ. კ.-ირ“ თანარაკსთრებირ
წილი იშსლებით აფრრსლებირ ტარგლებღი დაირეგირტრირა
ბანკმა, ცოლო 2014 წლირ 14 აპრილრ მირგან უონება გამოირქიდა ღპრ „კ. კ.-მა“ და ერ სკანარკნელი გაცდა #4 უონებირ
ერთადერთი მერაკსთრე. ამდენად, (ქოტილი) #1 მიწირ ნაკვეთი ამჟამად დაქოტილია #4, #5 და #6 ნაკვეთებად და
მათი ერთპიროვნსლი მერაკსთრე მოპარსცეა. რაც ღეეცება
#2 ნაკვეთრ, რომელიც ღპრ „კ.-ირ“ რაცელზე იქო რეგირტრირებსლი, ირ იშსლებითი აფრრსლებირ ტარგლებღი
2012 წლირ 10 აგვირტორ ასუციონზე გაიტანა და თავადვე ღეიშინა იპოთეკარმა-ბანკმა. 2014 წლირ აპრილღი #4 ნაკვეთთან ერთად ერ სკანარკნელი ღეზფსდსლი რაკსთრებირ
სტლებით ღეიშინა ღპრ „კ. კ.-მა“ (რომელმაც მოგვიანებით
რაცელი ღეიცვალა, ღემდგომღი: მოპარსცე ღპრ).
მორარყელირ განმარტებით, რადავო უონებაზე განცორციელებსლი ქველა ტრანზაუცია წარმოადგენრ მართლრაწინააფმდეგორ, ეწინააფმდეგება მოუმედ კანონმდებლობარა და მორალირ რტანდარტებრ, რირ გამოც ირინი ბათილია,
მოპარსცერ არ გადარცემია რაკსთრება, რაც მორარყელერ,
როგორც უონებირ ნამდვილ მერაკსთრერ, აშლევრ ნაკვეთზე
მერაკსთრედ რეგირტრაციირ მოთცოვნირ სტლებარ.

რარამართლორ მოტივებიდან: პირველი ინრტანციირ რარამართლომ არ დააკმაქოტილა რარყელი, რაც შალაღი დატოვა არევე რააპელაციო რარამართლომ. რააპელაციო რარამართლომ რარყელირ რატსშვლიანობა შირითადად უონებირ
ბოლო ღემშენირ კეთილრინდირიერებაზე დაქრდნობით სარქო (რრკ-ირ 183-ე, 185-ე და 312-ე მსცლები) და განმარტა,
რომ რეერტრირ ყანაწერირ რირრსლირა და სტქსარობირ
პრეზსმტციიდან გამომდინარე, რარამართლორ სნდა ღეემოწმებინა ნდობირ რა რტანდარტით რარგებლობდა რეგირტრირებსლი მონაცემები, არევე, ღემშენირ წინდაცედსლობირ
ტარგლები. პალატირ დარკვნით, პირველი ინრტანციირ რარამართლორ მიერ დაკითცსლი მოწმეებირ ყვენებები ადარტსრებდნენ იმ გარემოებარ, რომ უონებირ მართლზომიერ ღეშენაზე პრეტენზია გააყნდათ, ერთი მცრივ, კორპორაცია
„კ.-რ“, ცოლო, მეორე მცრივ, იმ ტიზიკსრ პირებრ, რომლებირგანაც „კ.-მა“ უონება ღეიშინა, რაც გამორიცცავდა უონებირ მორარყელირათვირ დაბრსნებარ. რარამართლორ დარკვნით, რადავო არ იქო ღპრ „კ.-ირ“ მიერ სშრავი უონებირ
რეალსრად ღეშენირ მიზნით ბანკირაგან რაკრედიტო ვალდებსლებირ აფება და უონებაღი 12 000 000 ლარირ გადაცდა.
რამეწარმეო-რამართლებრივად უონებირ ღემშენად მეწარმე რსბიეუტი ითვლება და არა მირი პარტნიორი, თსმცა,
ღემშენირ კეთილრინდირიერებირ კვლევირ კსთცით საფრე-
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რად დიდი მნიღვნელობა წუონდა პარტნიორთა კეთილრინდირიერებარ, როდერაც ირინი კომპანიაღი წილირ ღერაშენად
თანცარ იცდიან. მათ მიერ გარიგებირ დადებარა და გარიგებირ ღინაარრრ, მათ ღორირ, წილირ ფირებსლებარ მნიღვნელოვანწილად რაზოგადოებირ უონება განრაზფვრავრ. ღერაბამირად, ღპრ-ებირ კეთილრინდირიერება მცედველობირ მიფმა ვერ დარყებოდა, მით სტრო, იმ პირობებღი, როდერაც
მათ მიერ უონებირ ღეშენირ კეთილრინდირიერება არ იქო რადავოდ გამცდარი. გარდა ამირა, რარამართლომ მიიყნია,
რომ არ დარტსრდებოდა ღპრ „კ.-ირა“ და „კ. კ.-ირ“ მიერ უონებირ არამართლზომიერად ღეშენირ ტაუტი, არევე, მოპარსცე ღპრ-ირ პარტნიორებირ არაკეთილრინდირიერება მოპარსცე რპრ-ირ წილირ ღეშენირ მიმართ, ირევე, როგორც მათი რაიმენაირი ტორმით კავღირი რარყელრა და რააპელაციო რაყივარღი მითითებსლ რსბიეუტთა მცრიდან განცორციელებსლ არამართლზომიერ უმედებართან.
რაკარაციო რარამართლომ მიიყნია, რომ წინა ინრტანციამ
არარრსლად გამოიკვლია და ღეატარა რაუმირ ტაუტობრივი
და რამართლებრივი გარემოებები, განრაკსთრებით ნივთირ
კეთილრინდირიერად ღეშენირ ნაწილღი.
III. რარამართლორ მიერ განვითარებსლი მრძელობირ
ანალიზი
1. კოლსზია
პირველ რამართლებრივ პრობლემარ მოცემსლ რაუმეღი
წარმოადგენდა მორარყელე რააუციო რაზოგადოებირ დირეუტორატირ მიერ რაზოგადოებირ რაცელით განცორციელებსლი ტრანზაუცია ოთც ტიზიკსრ პირზე, ამ ნაკვეთირ ოთც ნაწილად გაქოტირ ღემდეგ. რირცლირ რამართლირ რაუმეზე გამოტანილი განაყენით 2007 წელრ ამ ტრანზაუციაღი მონაწილე კორპორაციირ დირეუტორატირ წევრები და რამი კონტრაწენტი (პირველი მქიდველირ გამოკლებით) დამნაღავეებად იუნენ ცნობილი წინარწარი ღეთანცმებით დიდი ოდენობით თაფლითობაღი, თანამონაწილეობით, რამაც გამოიწვია მნიღვნელოვანი ზიანი (რირცლირ რამართლირ კოდეურირ
2006 წლირ რედაუციირ 24, 180 II ა), დ) და III ბ) მსცლები).
ერ, დირეუტორატირა და უონებირ მქიდველებირ მიერ ყადენილი, თაფლითობა მართლაც ღეიშლება წარმოადგენდერ დირეუტორატირ მიერ მირთვირ მინიჩებსლი წარმომადგენლობითი სტლებამორილებირ (მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ 9 IV, 9 VI მსცლები) ბოროტად გამოქენებარ, გარიგებირ დადებირარ კონტრაწენტებთან სრთიერთღეთანცმებით, რაც არირ ამ გარიგებირ ბათილობირ რატსშველი რრკ-ირ
54-ე მსცლირ მე-3 ვარიანტირ მიცედვით, ე. წ. კოლსზია.1
აუედან გამომდინარე, ასცილებელია ამ რამართლებრივი
ტიგსრირ დეტალსრი მიმოცილვა.

1

ლათ. collusio-დან, რომელიც ნიღნავრ „ტარსლ ღეთანცმებარ“.
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ა. კოლსზია, როგორც გარიგებირ ბათილობირ რატსშველი
თს წარმომადგენელი (ამ ღემთცვევაღი: რრ-ირ დირეუტორატი) და კონტრაწენტები სრთიერთღეთანცმებით მოუმედებენ წარმოდგენილირ (მოცემსლ ღემთცვევაღი: რრ-ირ) რაზიანოდ, რაცეზეა ამორალსრი კოლსზია.2 ერ სკანარკნელი,
პირველ რიგღი, ნიღნავრ იმარ, რომ ბათილია წარმომადგენელრა და კონტრაწენტრ ღორირ ღიდა ღეთანცმება – წარმოდგენილირათვირ განზრაც ზიანირ მიქენებართან დაკავღირებით – რრკ-ირ 54-ე მსცლირ მე-3 ვარიანტირ მიცედვით. გარდა ამირა, ყვესლებრივ, ბათილია არევე წარმომადგენლირ
მიერ წარმოდგენილირ რაცელით დადებსლი გარიგება ამ
კონტრაწენტთან. ერ წერი მაღინაც მოუმედებრ, როდერაც წარმომადგენელი, რომელმაც ბოროტად გამოიქენა წარმომადგენლობითი სტლებამორილება, იქო რაკსთარ თავთან
გარიგებირ დადებირ აკრშალვირაგან (რრკ-ირ 114 მსცლი) გათავირსტლებსლი3 და ერ გარიგება დადო რაკსთარ თავთან
ან მერამე პირთან. ცალკესლი ავტორები ამ რიტსაციაღი ღერაშლებლად მიიყნევენ რრკ-ირ 113 I მსცლირ ანალოგიით გამოქენებარ, რათა წარმოდგენილრ დასტოვონ რაღსალება,
თვითონ გადაწქვიტორ გარიგებირ ბედი.4 თსმცა, გაბატონებსლი მორაზრებით, არ არრებობრ რეგსლატორსლი ვაკსსმი
რრკ-ირ 113 I მსცლირ გამორაქენებლად, რადგან მოცემსლი
ღემთცვევა პირდაპირ ძდება რრკ-ირ 54-ე მსცლირ მე-3 ვარიანტირ დირპოზიციაღი,5 რომელიც პირირ კერშო ავტონომიარ
სდებრ ზფვარრ.
წარმოდგენილირ რაზიანო მოუმედება არ არირ რაცეზე,
თს წარმოდგენილრ რსრრ შალაღი დატოვორ მირი რაცელით
დადებსლი გარიგება. ამართან, მცოლოდ ღეთანცმებსლი
მოუმედება წარმომადგენელრა და კონტრაწენტრ ღორირ არ
არირ რაკმარირი გარიგებირ ამორალსრობირათვირ, თს ერ
გარიგება რეალსრად არ აზიანებრ წარმოდგენილ პირრ.6
რრკ-ირ 113-ე მსცლირ ანალოგიით გამოქენება მცოლოდ მაღინ არირ განრაცილველი, როდერაც ცელღეკრსლებირ ღემდგომ მოვლენებირ განვითარებარ რცვა დარკვნამდე მივქავართ. ერ გადაწქვეტა ემქარება იმ დაღვებარ, რომ რრკ-ირ
2 Schilken, in Staudinger BGB, 16. Aufl. 2014, § 167 Rn. 93; Stoffels,
NK-BGB, 2. Aufl. 2012, § 167 Rn. 85; Valenthin, in Bamberger/Roth
BGB, 3. Aufl. 2012, § 167 Rn. 47; Maier-Reimer, in Erman BGB, 14 Aufl.
2014, § 167 Rn. 71; Brox/Walker, BGB AT, 35. Aufl., München 2011, Rn.
580; Faust, BGB AT, 4. Aufl., Tübingen 2014, § 28 Rn. 24; Flume, BGB
AT II, Heidelberg 4. Aufl. 1992, § 45 II 3.
3 BGH NZG 2014, 389 Rn. 10.
4 Lieder, Missbrauch der Vertretungsmacht und Kollusion, JuS 2014,
685; Mock, Grundfälle zum Stellvertretungsrecht, JuS 2008, 486;
Frensch, in Prütting/Wegen/Weinreich BGB, 14. Auflage, 2019, § 167
Rn. 69; Bork, BGB AT, 3. Aufl., Tübingen 2016, Rn. 1575;
Wolf/Neuner, BGB AT, 10. Aufl., München 2012, § 49 Rn. 107.
5 BGH NJW 2000, 2896, 2897; 1989, 26; RGZ 136, 359, 360; K.
Schmidt, Handelsrecht, 6. Aufl., Berlin 2016, § 16 III 4b bb aaa;
Valenthin, in Bamberger/Roth BGB, 3. Aufl. 2012, § 167 Rn. 47.
6 Leptien, in Soergel BGB, 13. Aufl. 1999, § 177 Rn. 21; Erman/MaierReimer § 167 Rn. 71; Schilken, in Staudinger BGB, 16. Aufl. 2014, § 167
Rn. 93; Valenthin, in Bamberger/Roth BGB, 3. Aufl. 2012, § 167 Rn. 47.
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54-ე მსცლირ მე-3 ვარიანტით გათვალირწინებსლი არანამდვილობირ რანუცია მოცემსლ რიტსაციაღი შალზე ღეზფსდავდა მცარეთა კერშო ავტონომიარ, მაღინ, როდერაც ამირ ასცილებლობა არ არრებობრ, რადგან ღერაშლებელია სტრო
ნაკლები ინტენრივობირ რანუციით აფჩსრვილი ინრტრსმენტირ გამოქენება (რრკ-ირ 113 მსცლი), რომელიც სტრო
აცლორაა დარაცავი პირირ ინტერერთან. ამ რიტსაციაღი დარაღვებია არევე კორეუტსრა ნდობირა და კეთილრინდირიერებირ პრინციპირ რატსშველზე (რრკ-ირ 8 III მსცლი), რადგან
კონტრაწენტრ არ ღესშლია მისთითორ თავირ რარარგებლოდ
მართლრაწინააფმდეგო და კოლსზისრ უმედებაზე. ამ გაგებით, ერ ღემთცვევა არ განრცვავდება გარიგებირ ტორმირ ნაკლზე მითითებირ სტლებირ ბოროტად გამოქენებირაგან. წარმომადგენლირ მიერ დადებსლი გარიგებირ გარემოებები,
ცალკე აფებსლი, არ არირ რაკმარირი კოლსზიირ დარაღვებად. კოლსზია არევე რაცეზეა, როდერაც რრკ-ირ 114-ე მსცლით გათვალირწინებსლი აკრშალვირაგან გათავირსტლებსლი წარმომადგენელი დებრ გარიგებარ წარმოდგენილი
პირირ რაცელით, მირ რაზიანოდ.7 თს გარიგება ბათილია
რრკ-ირ 54-ე მსცლირ მე-3 ვარიანტირ მიცედვით, წარმოდგენილრ აუვრ მოთცოვნები კოლსზიაღი ყართსლი პირებირ მიმართ რრკ-ირ 992-ე მსცლირ ღერაბამირად, არევე, წინარაცე8
ლღეკრსლებო ვალდებსლებირ დარფვევირ გამო.
კოლსზია, ან წარმომადგენლობითი სტლებამორილებირ
ბოროტად გამოქენებირ გამო მირ რატსშველზე დადებსლი
გარიგებირ ბათილობა, გამოირიცცება, თს წარმოდგენილმა
იცოდა ან სნდა რცოდნოდა ამ სტლებამორილებირ ბოროტად
გამოქენებირ ღერაცებ, ან ერ მცოლოდ მირი სგსლირქსრობირ
ღედეგად გაცდა ღერაშლებელი.9
აუ რარამართლორ სნდა ღეემოწმებინა, თს რამდენად
იცოდნენ აუციონერებმა და რამეთვალქსრეო რაბჩომ დირეუტორებირ მიერ დადებსლი გარიგებებირ ღერაცებ და ცომ არ
იქო ერ არცოდნა გამოწვესლი მათი არაგსლირცმიერი დამოკიდებსლებით რაზოგადოებირ რაუმეებირ მიმართ.
ბ. დარკვნები კონკრეტსლი რაუმირათვირ
მორარყელე რააუციო რაზოგადოებირ რაცელით 2004 წელრ მირი დირეუტორებირ მიერ დადებსლი გარიგებები, რომლითაც გარცვირდა ოთცად გაქოტილი მიწირ ნაკვეთი და
რომლებღიც მონაწილე თითუმირ ქველა პირი (პირველი
მქიდველირ გარდა) თაფლითობირ ბრალდებით პარსცირგებაღი იუნა მიცემსლი, ღეიშლება იქორ ბათილი რრკ-ირ 54 მსცლირ მე-3 ვარიანტირ მიცედვით, როგორც კოლსზისრი.

BGH WM 2014, 682 Rn. 10; 2011, 1995 Rn. 9; NJW 2002, 1488.
BGH NJW 2000, 2896 (2897); Schilken, in Staudinger BGB, 16. Aufl.
2014, § 167 Rn. 105.
9 Schubert, in Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 164
Rn. 226; Leptien, in Soergel BGB, 13. Aufl. 1999, § 177 Rn. 19;
Medicus/Petersen, Bürgerliches Recht, 24. Aufl., München 2013, Rn.
118.
7
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აუ, პირველ რიგღი, სნდა აფინიღნორ, რომ სზენაერი რარამართლორ მორაზრებირ მიცედვით, რირცლირ რამართლირ
რაუმეზე გამოტანილ განაყენრ არ აუვრ პრეისდიცისლი შალა,10 გარდა ამირა, რირცლირრამართლებრივი მრძავრი, პირველ რიგღი, სნდა ითარგმნორ რამოუალაუო რამართლირა
და მირი ინრტიტსტებირ ენაზე. მაგალითად, რირცლირრამართლებრივი თაფლითობა არ ნიღნავრ ავტომატსრად მოტქსებით დადებსლ გარიგებარ რრკ-ირ 81-ე მსცლირ მიცედვით და, მით სტრო, არ ნიღნავრ კანონრაწინააფმდეგო გარიგებარ რრკ-ირ 54-ე მსცლირ მე-3 ვარიანტირ ღერაბამირად,
რადგან ამ დანაწერირ თანაცმად, კანონრაწინააფმდეგოობა,
ყვესლებრივ, ორმცრივ კანონდარფვევარ გსლირცმობრ,11
რაც არ გვაუვრ რაცეზე, თს ერთი მცარე ითვირებრ მეორირ
უონებარ თაფლითსრი გარიგებით.
გარიგებირ კოლსზისრად დაკვალიტიცირებირათვირ
მთავარ მომენტრ წარმოადგენრ წარმოდგენილირ ინტერერირ
ცელქოტა. წარმოდგენილი ამ ღემთცვევაღი იქო მორარყელე
რააუციო რაზოგადოება, როგორც ისრიდისლი პირი. აუ გარათვალირწინებელია ირ გარემოება, რომ რააუციო რაზოგადოებირ ინტერერი არ არირ იდენტსრი მირი ცალკესლი აუციონერებირ, აუციონერთა ძგსტირ ან, გამონაკლირირ რაცით,
მთლიანი აუციონერებირ ინტერერირა. მაგალითად, თს რაზოგადოებირ უონებრივი მგომარეობა რწრატად სარერდება,
დროირ კონკრეტსლ მომენტღი აუციონერთათვირ ღეიშლება
მოგებიანი იქორ რაზოგადოებირ ლიკვიდაცია და კრედიტორებირ გარტსმრებირ ღემდეგ დარყენილი უონებირ აუციონერებზე განაწილება. თსმცა, თს არრებობრ იმირ ალბათობა,
რომ, ლიკვიდაციირ მაგივრად, აცალი კრედიტებირ მოზიდვირ გზით რაზოგადოება გააგრშელებრ რაუმიანობარ და
„გადარყება“, მისცედავად იმირა, რომ არრებობრ რირკი,
რომ ამან რაზოგადოება, რაბოლოოდ, ღეიშლება სტრო მშიმე ტინანრსრ მდგომაროებაღი ყააგდორ და სტრო ღეამცირორ ლიკვიდაციირ ღედეგად გარანაწილებელი უონებრივი
მარა, რაზოგადოებირ ინტერერღი ღეიშლება რწორედ ერ სკანარკნელი გადაწქვეტილება ღედიოდერ. ამ დრორ, აუციონერთა ძგსტირ, ან რსლაც, მთლიანი აუციონერებირ ინტერერები რაპირირპირო იუნება რაზოგადოებირ ინტერერებირა და ამ
მეორე გადაწქვეტილებირ ტარგლებღი დადებსლი გარიგებები ვერ ყაითვლება კოლსზისრად. ერ პრინციპი მითსმეტერ
შალაღია იმ ღემთცვევაღი, როდერაც მცოლოდ კონკრეტსლი
აუციონერებირ ან აუციონერთა ძგსტირ ინტერრებირ ღელაცვარ ეცება რაუმე. მაგალითად, დამატებითი აუციებირ ემირია
და ამირ განრაცორციელებლად ღემდგომი გარიგებებირ დადება მერამე პირებთან, წინარწარ განზრაცსლად, იმირარაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2019 წლირ 6 თებერვლირ
განყინება № არ-1348-2018; რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ
2019 წლირ 22 მარტირ განყინება № არ-1298-2018; რაუართველორ
სზენაერი რარამართლორ 2016 წლირ 14 ივნირირ განყინება № არ-251-2392016.
11 BGHZ 132, 318; Husemann, Die Auswirkung des ausländerrechtlichen
Verbotes der Erwerbstätigkeit auf den zivilrechtlichen
Vertragsschluss, NJ 2016, 5.
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თვირ, რომ ამით ღემცირდერ კონკრეტსლი აუციონერებირ
ან, ღეიშლება, ქველა აუციონერირ უონებრივი პოზიციები,
თს ერ თავად რრ-ირ უონებრივ მდგომარეობარ არ არსრტებრ,
მართალია, ღეიშლება წარმოადგენდერ თაფლითობარ ამ
აუციონერებირ მიმართ, თსმცა ერ გარიგებები არ იუნება კოლსზისრი რრ-ირ – როგორც წარმოდგენილირ – მიმართ,
იმდენად, რამდენადაც ამ სკანარკნელირ ინტერერი არ ილაცება. ამიტომაც აუციონერებრ ეუნებათ დირეუტორებირ მიმართ რაკსთარი დელიუტსრი მოთცოვნები რრკ-ირ 992-ე მსცლირ მიცედვით,12 თსმცა ქველა ერ გარიგება რყება შალაღი
და არირ ნამდვილი.
ამირ რაპირირპიროდ, ცალრაცად კოლსზისრი გარიგებები გვაუვრ რაცეზე, როდერაც დირეუტორი, კონტრაწენტთან
წინარწარ ღეთანცმებით, პირდაპირ ანიავებრ რრ-ირ უონებარ,
მიწქავრ ირ გაკოტრებამდე და ა. ღ. მაგალითად, თს დირეუტორი ქიდირ რაზოგადოებირ უონებარ რაბაზრო ფირებსლებაზე ნაკლებ ტარად, მქიდველთან წინარწარი ღეთანცმებით,
ერ წარმოადგენრ კოლსზისრ გარიგებარ და ბათილია. თსმცა, თს ნარქიდობა იდება რეალსრ რაბაზრო ტარად, მაგრამ
(დირეუტორრა და მქიდველრ ღორირ გაკეთებსლი) იმ დათუმით, რომ დირეუტორი რეალსრად არ მორთცოვრ მქიდველრ ამ ტარრ, გააქალბებრ თანცირ გადაცდირ დოკსმენტაციარ, გასუვეთრ ტარირ გადაცდირ მოთცოვნარ რეალსრად
არარრებსლ მოთცოვნაღი და ა. ღ., აუ კოლსზისრი არირ არა
ნარქიდობა – რადგან ირ, ცალკე აფებსლი, არ აზიანებრ რაზოგადოებირ ინტერერრ – არამედ რწორედ დათუმა ნარქიდობიდან წარმოღობილი მოთცოვნირ რეალსრად არგანცორციელებირ ღერაცებ. კონკრეტსლ რაუმეღი, რავარასდოდ,
რწორედ ერ მეორე ღემთცვევა გვაუვრ რაცეზე. ნებირმიერ ღემთცვევაღი რარამართლორ ცალ-ცალკე სნდა ღეეტარებინა
ნარქიდობირ წაგებიანობა კომპანიირათვირ (პირველ რიგღი,
ღეთანცმებსლი ტარირა და უონებირ იმდროინდელი რაბაზრო
ტარირ ღეპირირპირებირ რატსშველზე) და დათუმა, რომლირ
მიცედვითაც ტარირ დატარვა მოცდებოდა მქიდველებირ მიერ რაზოგადოებირ (ცელოვნსრად წარმოღობილი ვალებირ)
დატარვირ კირრებირ გზით. თს ნარქიდობირ ტარი ღეერატქვირებოდა რაბაზრო ტარრ, მაღინ ბათილია არა ნარქიდობა,
არამედ დათუმა, რომ ტარირ რეალსრად გადაცდირ მაგივრად მქიდველები დატარავდნენ რაზოგადოებირ ვალებრ და
ერ ყაეთვლებოდათ ღერრსლებად (რრკ-ირ 428-ე მსცლირ მიცედვით). გარდა ამირა, ერ დავალიანება, ღეიშლება, ცელოვნსრად იქო წარმოუმნილი, რაც დირეუტორატირ პარსცირმგებლობირ რატსშველია, მაგრამ, თს ნარქიდობირ დადებირ
მომენტღი ვალი რეალსრად არრებობდა და არ იქო მცოლოდ ტიუტისრი, ამ ღემთცვევაღი რაერთოდ ვალირ გადაკირრებაც კი (ტარირ დატარვირ ანგარიღღი) ვერ ყაითვლებოდა
კომპანიირათვირ რაზიანო ღეთანცმებად.

დირეუტორირ პარსცირმგელობა მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ მიცედვით
გამორიცცსლია, რადგან არ დგინდება რაზოგადოებირ ინტერერირ
ცელქოტა.
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ტიუტისრი ვალდებსლებირ უვეღ იგსლირცმება ღემდეგი:
თს დირეუტორმა აიფო რერცი, რომელიც „დარყა მცოლოდ
უაფალდზე“, ანს თანცირ რეალსრად გადაცდა არ მომცდარა, ირე დაეწერა ირ რაზოგადოებარ ვალად, ერ, თავირ მცრივ,
არირ კოლსზისრი გარიგება და, ღერაბამირად, ბათილი, რაც
ნიღნავრ იმარ, რომ კომპანიარ რეალსრი ვალი არ აუვრ. ღერაბამირად, მირი გადაკირრებაც – ნარქიდობირ ტარირ გადაცდირ რანაცვლოდ – არატრირმომტანია, ვერ ყაითვლება
კომპანიირ რარგებლად და დათუმა, რომელიც ტარირ გადაცდირ რანაცვლოდ, თავირ მცრივ, ამ გადაკირრებარ ითვალირწინებრ, არევე კოლსზისრია. ამირ რაპირირპიროდ: თს რერცირ გადაცდა მოცდა რეალსრად, თსმცა დირეუტორმა ირ
არამიზნობრივად გატლანგა, ერ არ არირ კოლსზისრი გარიგება, რადგან კომპანიარ ზიანი ადგება არა რერცირ ცელღეკრსლებიდან, არამედ დირეუტორირ ღემდგომი უმედებიდან,
რომელიც მირგან დამოსკიდებელია. ღერაბამირად, ამ გატლანგვირ ღემდეგაც კომპანიარ რყება ვალდებსლება გაი13
რტსმრორ ერ ვალი და ვალი არირ რეალსრი (რამართლებრივად ნამდვილი) – ღეადგენრ კომპანიირ პარივრ. ერ კი
იმარ ნიღნავრ, რომ ამ პარივირ მოღორება – ნარქიდობირ ტარირ ანგარიღღი გაუვითვირ (რრკ-ირ 442-ე მსცლი) თს ღერრსლებირ ნაცვლად რცვა ღერრსლებირ მიფებირ გზით (რრკ-ირ
428-ე მსცლი) – წარმოადგენრ კომპანიირ რარგებელრ და
არა მცოლოდ ნარქიდობა არ არირ ბათილი, არამედ არევე
არც ერ დამატებითი დათუმა. მოცემსლ ღემთცვევაღი, არც ამ
მეორე ვარიანტირ გამორიცცვა ღეიშლება, რადგან, როგორც რირცლირ რამართლირ რაუმირ მარალებიდან იკითცება,
ე.წ. ინვერტორებმა გარკვესლი თანცა რეალსრად გადაიცადერ, თსმცა ირ დირეუტორმა გ. მ.-მა რაკსთარი მიზნირთვირ
გამოიქენა.
მოცემსლ რაუმეღი კითცვირ ნიღნირ უვეღ იდგა, თს რამდენად ირაცავდა 2004 წელრ დირეუტორატირ მიერ დადებსლი გარიგებები, კონკრეტსლი აუციონერებირ ინტერერირ
დაზიანებირ გარდა, არევე, მთლიანად რრ-ირ ინტერერირ ცელქოტარ. ნებირმიერ ღემთცვევაღი, რარამართლორ მრძელობირ რაგანი სნდა გამცდარიქო ირ გარემოება, თს რამდენად
იქო ერ ოთცი ნარქიდობა, ცალკე აფებსლი (ზემოთ ცრენებსლი დათუმირ გარეღე), რაზოგადოებირათვირ წაგებიანი, მათი
ღინაარრირ და არა განცორციელებირ ტორმირ მიცედვით.
მთავარ რაორიენტაციო კრიტერისმად აფებსლ სნდა იუნერ
ამ ოთცი ნაკვეთირ რაბაზრო ტარი, მათი გაქიდვირ მომენტირათვირ. თს რარამართლო მივა იმ დარკვნამდე, რომ ამ ნარქიდობათა ღინაარრი არ არირ წაგებიანი რაზოგადოებირათვირ, მაღინ მნიღვნელობა აფარ აუვრ, მქიდველებმა რეალსრად გადაიცადერ თს არა ღერაბამირი ტარი, გაუვითერ თს
არა ირ რცვა მოთცოვნაღი და ა. ღ. რა თუმა სნდა, ერ წარმოადგენრ დირეუტორატირ პარსცირმგებლობირ რატსშველრ, რადგან კოლსზისრი და ბათილია რაზოგადოებირ რაზიანო ღეთანცმება და არა ღეთანცმებსლირ არგანცორციელება. ირ,
რა თუმა სნდა, კომპანიარ აუვრ დირეუტორირაგან ზიანირ ანაზფასრებირ
მოთცოვნირ სტლება.
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რომ ტარირ ანგარიღღი ტიუტისრი მოთცოვნირ გაუვითვირ
დათუმა ბათილია, ზემოთ სკვე აფინიღნა. მაგრამ ერ ნარქიდობარ ბათილად ვერ აუცევრ. ცოლო, თს ნარქიდობა ნამდვილია, მაღინ ოთცივე პირმა მოიპოვა რაკსთრება. მართალია, მოგვიანებით პროკსრატორირ თანამღრომელმა
ერ უონება მათ გაარცვირებინა ვ. ც.-ზე, თსმცა ერ წარმოადგენრ მცოლოდ იშსლებით დადებსლ გარიგებარ 85-ე და
მომდევნო მსცლებირ მიცედვით, რომელიც ნამდვილია მანამ, რანამ მოცდება მირი ღეცილება (რრკ-ირ 59 II 1 მსცლი).
მოცემსლ რიტსაციაღი ერ ღეცილება არ მომცდარა, რრკ-ირ
89-ე მსცლით გათვალირწინებსლ ვადაღი (იც. ამართან დაკავღირებით უვემოთ). ღერაბამირად, ერ გარიგებები დარყა
ნამდვილი, რაც ნიღნავრ იმარ, რომ სკვე ვ. ც.-მ მოიპოვა რაკსთრება აფნიღნსლი პირებირაგან და ირ გაარცვირა, როგორც მერაკსთრემ. ამირ გამო, ქოველი მომდევნო ღემშენი მოიპოვებდა რაკსთრებარ სკვე გარიგებით, რრკ-ირ 183-ე მსცლირ მიცედვით; 185-ე მსცლით გათვალირწინებსლი დამატებითი წინაპირობებირ გარეღე.
ამგვარად, გადამწქვეტი მნიღვნელობა ენიჩება იმარ, ყათვლირ თს არა რარამართლო მე-2, მე-3 და მე-4 მქიდველთან დადებსლ გარიგებებრ (პირველი მქიდველირ ღემთცვევა ცალკეა განრაცილველი, რადგან მირ მიმართ რირცლირ რამართლირ რაუმეზე გამამტქსნებელი განაყენი გამოტანილი არ ქოტილა) ბათილად, კოლსზიირ რაბაბით. თს
რარამართლო მიიყნევრ, რომ მოცემსლ პირებთან დადებსლი ნარქიდობირ ღინაარრი, ცალკე აფებსლი, დამოსკიდებლად დირეუტორატრა და მქიდველებრ ღორირ დამატებითი
ღეთანცმებებირა, არ არირ კოლსზისრი, ერ გარიგებები რყება ნამდვილი14 და ქოველი ღემდგომი პირი რაკსთრებარ სკვე
სტლებამორილი პირირაგან მოიპოვებდა.
ამირ რაპირირპიროდ, მოცემსლი გარიგებებირ ბათილად
ცნობირ ღემთცვევაღი, მოგვიანებით განვითარებსლ მოვლენებრ ამგვარი რამართლებრივი ღეტარება სნდა მიეცერ:
2. მე-2-მე-4 მქიდველირათვირ მიქიდსლ მიწირ ნაკვეთებზე განცორციელებსლი ღემდგომი ტრანზაუციებირ რამართლებრივი ღეტარება
როგორც ზემოთ აფინიღნა, თს რარამართლო მიიყნევრ,
რომ რამივე ერ ნარქიდობა ბათილია, უართსლ რამართალღი
მოუმედი კასზალობირ პრინციპირ15 (რრკ-ირ 186 I მსცლი) მიცედვით, ბათილი იუნება არევე რანივთო ტრანზაუციაც, რაც
ნიღნავრ იმარ, რომ მოცემსლი პირებირ რაცელზე ამ სშრავი
ნივთებირ რეგირტრაციირ ღემდეგაც ნაკვეთი რყებოდა მორარყელე რააუციო რაზოგადოებირ რაკსთრებაღი.

ღემდგომღი განცორციელებსლი გარიგებირ ღეცილება ან გარვლა
რაუმიდან არ იკითცება.
15რსრიაღვილი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი
1/2019, მე-20 და მომდევნო გვერდები.
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ამ მომენტიდან მართებსლია თითოესლი ნაკვეთირ რამართლებრივი ბედირა და მართან დაკავღირებით განცორციელებსლი ტრანზაუციებირ ნამდვილობირ დამოსკიდებლად მიმოცილვა.
ქველაზე მარტივი ღერატარებელია იმ სტლებირ რამართლებრივი ბედი, რომელიც ბანკირ რარარგებლოდ იქო
დატვირთსლი იპოთეკით და რომელიც მან, იშსლებითი რეალიზაციირ ტარგლებღი, თავადვე ღეიშინა რააფრრსლებლო
ასუციონზე. ერ არირ წილობრივი თანარაკსთრება #4 მიწირ
ნაკვეთზე.

სასამართლო პრაქტიკა

რაცლღი, ირ ამით, მისცედავად არაკეთილრინდირიერებირა,
მაინც გაცდება მირი მერაკსთრე (რრკ-ირ 193-ე მსცლირ მიცედვით).20 ზსრტად არევეა მოცემსლ ღემთცვევაღიც: ბანკრ
(სტრო რწორად მირ წარმომადგენლებრ) გინდ რცოდნოდა,
რომ თანარაკსთრებაღი წილი არ ეკსთვნოდა ღპრ „კ. კ.-რ“,
ირ რაძარო ასუციონზე ამ წილრ მაინც ღეიშენდა და ამ მომენტიდან რაკსთრება ნებირმიერ ღემთცვევაღი მარ ეკსთვნოდა.
მორარყელირ მცრიდან რაპირირპირორ მტკიცება ქოველგვარ
რამართლებრივ ლოგიკარ მოკლებსლია.
ბ. პირველი მქიდველირათვირ მიქიდსლი ნაკვეთირ რამართლებრივი ბედი

ა. #4 ნაკვეთზე თანარაკსთრებირ წილი
2012 წლირ მდგომარეობით #4 ნაკვეთზე თანარაკსთრებირ წილი დატვირთსლი იქო იპოთეკით ბანკირ რარარგებლოდ. განრცვავებით რაერთო რაზიარო რაკსთრებირაგან,16 რაერთო წილადი რაკსთრებირ იპოთეკით დატვირთვა
სპრობლემოდ არირ ღერაშლებელი,17 რაც იქო კიდეც რაცეზე
მოცემსლ ღემთცვევაღი. ბანკმა დატვირთსლი უონება რეალიზაციირ ტარგლებღი გაიტანა იშსლებით ასუციონზე, რადაც ირ ღემდეგ თავადვე ღეიშინა. ამ ღემთცვევაღი მოცემსლი
ნაკვეთირ (თანა)მერაკსთრირ დადგენა არირ რაკმაოდ სპრობლემო. დამოსკიდებლად იმირა, იქო თს არა იპოთეკირ მოვალე (ღპრ „კ. კ.“) მანამდე ამ ნივთირ თანამერაკსთრე. რაძარო ასუციონზე რაკსთრებირ მოპოვება წარმოადგენრ რაკსთრებირ მოპოვებირ ორიგინარსლ (თავდაპირველ)
ცერცრ, ანს რაკსთრება გადადირ არა გარიგებირ (ან დამატებით რრკ-ირ 185, 312-ე მსცლებირ მეღვეობით), არამედ რაძა18
რო აუტირ (Höheitsakt) შალით; ნივთზე თს სტლებაზე
არრებსლი ქველა რცვა სტლება უარწქლდება და ღემშენირ
კეთილრინდირიერებარ არ ენიჩება არანაირი მნიღვნელობა.19 ამ ღემთცვევაღი ღემშენი რაკსთრებარ წინა მერაკსთრირაგან (თს არეთად რეგირტრირებსლი პირირაგან) იშენრ არა
გარიგებით, არამედ ირეთი აუტირ (რეალაუტი, რაძარო-რამართლებრივი აუტი) რატსშველზე, რომელიც სკვე რაკსთარ
თავღი ღეიცავრ რანივთო მიკსთვნებადი რეჟიმირ დადგენირ
შალარ და, ღერაბამირად, ღემშენირ რაკსთრება წინა პირირ
სტლებამორილებიდან ან რაკსთარი კეთილრინდირიერებიდან არ გამომდინარეობრ.
პარალელი ღეიშლება გაივლორ ირეთ ღემთცვევართან,
როგორიცაა მოშრავი ნივთირ გადამსღავებით, ღერწქმა-ღერევით ან სშრავი ნივთირ არრებით ღემადგენელ ნაწილად
უცევით რაკსთრებირ (თავდაპირველი ცერცით) მოპოვება.
მაგალითად, თს უსრდი მოპარსლ კიბერ ყაიღენებრ რაკსთარ
RGZ 117, 267; Wolfsteiner, in Staudinger BGB, 16. Aufl. 2015, § 892
Rn. 11; BGH NJW 1968, 499; BayObLGZ 1974, 468.
17 ღდრ., მაგ., გრკ-ირ 114-ე პარაგრატი; OLG Celle OLGR 2005, 15.
18 RGZ 45, 284; 72, 269 (271); 129, 155 (159 f.); Kohler, Jura 2008, 321
(322); Gursky, in Staudinger BGB, 16. Aufl. 2013, § 892 Rn. 92 f.
19 Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Auflage 2017, § 892
Rn. 28-30.

მორარყელე რააუციო რაზოგადოებირაგან ნაკვეთირ ღერქიდვირ ღემდეგ პირველმა მქიდველმა ირ მიწქიდა მ. მ.-ირ,
ცოლო ამ სკანარკნელმა „კ. მ. ი.-რ“.
აა. პირველი მქიდველირ მიმართ რირცლირ რამართლებრივი გამამტქსნებელი განაყენირ არარრებობა
აუ, პირველ რიგღი, მნიღნელოვანია, რომ პირველი მქიდველი არ იუნა მიცემსლი თაფლითობირ ბრალდებით რირცლირ რამართლირ პარსცირგებაღი და მირ მიმართ გამამტქსნებელი განაყენი გამოტანილი არ ქოტილა, რაც ვერ
იუნებოდა განპირობებსლი მცოლოდ იმით, რომ ერ პირი წარმოადგენდა სცცო უვექნირ მოუალაუერ. რა გავლენა ღეიშლება წუონდერ ამარ რამოუალაუორამართლებრივი დავირთვირ? მორარყელე თავდაპირველი ნარქიდობებირ ბათილობარ, რირი რატსშველიც ღეიშლება იქორ მცოლოდ კოლსზია რრკ-ირ 54-ე მსცლირ მე-3 ვარიანტირ მიცედვით, ამქარებდა იმ ტაუტრ, რომ როგორც რრ-ირ დირეუტორატი, არევე
მქიდველები მოუმედებდნენ თაფლითსრი განზრაცვით,
რაც, მართლაც, ღეიშლება ღეიცავდერ რაკსთარ თავღი გარკვესლი პრეზსმტციირ მომენტრ, თსმცა რირცლირ რამართლირ რაუმეზე დადგენილი ტაუტობრივი გარემოები, ცალკე აფებსლი, არატერრ ნიღნავრ, თს ირინი არ ძდება რამოუალაუო-რამართლებრივი ინრტიტსტირ ტარგლებღი. მაგალითად, თაფლითსრი გარიგება რამოუალაუორამართლებრივად არირ ნამდვილი და არირ მცოლოდ რაცილო რრკ-ირ
81-ე მსცლირ მიცედვით (და არა კანონრაწინააფმდეგო). ნამდვილობართან დაკავღირებით არატერი იცვლება მაღინაც
კი, როდერაც ორივე მცარე თაფლითსრი განზრაცვირ რატსშველზე მოუმედებრ (რრკ-ირ 83 II მსცლი). გამონაკლირრ აუედან წარმოადგენრ კოლსზია, იმ თავირებსრებიდან გამომდინარე, რომ აუ ერთ მცარეზე დირეუტორია ყართსლი.
თსმცა გარიგებირ, როგორც კოლსზისრირ, ბათილობირათვირ ასცილებელია არა მცოლოდ ორმცრივი თაფლითობა,
არამედ, პირველ რიგღი, ირ, რომ ერთ მცარეზე იქორ წა-

16

თს ბანკმა იცოდა, რომ დატვირთსლი უონება მირ მოვალერ არ
ეკსთვნოდა და ღეგნებსლად გაიტანა ირ ასუციონზე, მირი ცელღი ყაგდებირ
მიზნით, ამ ღემთცვევაღი ირ მაინც გაცდება მერაკსთრე, თსმცა პარსცირ
სნდა აგორ სტლებამორილი პირირ წინაღე დელიუტსრი და კონდიუცისრი
მოთცოვნებირ რატსშველზე, ღდრ. VGH Mannheim NJW-RR 1992, 345.
20
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რმომადგენელი, რომელიც მოუმედებდა მეორე მცარერთან
სრთიერთღეთანცმებით. მაგალითად, კოლსზია ვერ გვეუნება რაცეზე, თს ორივე მცარე მოუმედებდა თაფლითსრი განზრაცვით, მაგრამ ღესთანცმებლად, მითსმეტერ არ რრსლდება კოლსზიირ ღემადგენლობა, თს ერთ მცარერ (მაგ.:
პირველ მქიდველრ) არეთი განზრაცვა რაერთოდ არ წუონია
და არ არრებობდა წინარწარი ღეთანცმება. ამ დრორ, მაღინაც
კი, როდერაც დირეუტორმა გარიგება დადო რაზოგადოებირათვირ ზიანირ მიქენებირ მიზნით, ღემშენირ ნდობა მაინც დარაცავია და გარიგება რყება ნამდვილი – რაზოგადოებამ პარსცი სნდა მორთცოვორ რაკსთარ დირეუტორრ. მართალია,
პირველი მქიდველი რირცლირ რამართლირ რაუმეღი ტიგსრირებრ, თსმცა იგი თაფლითობირ ბრალდებით პარსცირგებაღი
არავირ მისცია. რაუმეღი აფნიღნსლია მცოლოდ ირ, რომ მირთვირ ნაკვეთირ მიქიდვირარ დირეუტორები მოუმედებდნენ
განზრაც, რაზოგადოებირ ინტერერირ რაზიანოდ, თსმცა კოლსზიირათვირ ერ რაკმარირი არ არირ. კოლსზიირათვირ ასცილებელია, რომ მტკიცდებოდერ წინარწარი ღეთანცმება პირვეელ მქიდველთან და გარიგებირ ობიეუტსრი რაზიანოობა
რაზოგადოებირათვირ, რაც რირცლირ რამართლირ რაუმირ მარალებიდან არ იკითცება. თს ერ გარემოებები მტკიცდებოდა, გასგებარია, თს რატომ არ მიეცა პირველი მქიდველი
პარსცირგებაღი.
რა თუმა სნდა, მორარყელე არ არირ ღებოჩილი, რირცლირ რამართლირ რაუმირაგან დამოსკიდებლად ამტკიცორ
პირველ მქიდველთან დადებსლი გარიგებირ კოლსზისრი
ცარიათი, თსმცა აუ რირცლირ რამართლირ რაუმეზე დადგენილ
ტაუტებრ ვერანაირი პრეზსმტცისლი მნიღვნელობა ვერ
ეუნება, რადგან იუ არ ყანრ პირველი მქიდველრა და კომპანიირ დირეუტორებრ ღორირ სრთიერთღეთანცმება რაზოგადოებირათვირ ზიანირ მიქენებართან დაკავღირებით. ამირ გარეღე კი სმნიღვნელოა დირეუტორებირ განზრაცვა, ირევე,
როგორც გარიგებირ ობიეუტსრად წაგებიანობა რაზოგადოებირათვირ. თს პირველი მქიდველი კეთილრინდირიერი იქო,
მაღინ ერ გარიგება ნებირმიერ ღემთცვევაღი შალაღი სნდა
დარყერ. მორარყელერ რაპირირპირო სნდა დაემტკიცებინა
არა რირცლირ რამართლირ რაუმეზე, არამედ რცვა მტკიცებსლებებზე დაქრდნობით, რარაც ირ სკვე ვეფარ წარადგენრ.
ამირ გარეღე კი სნდა მივიყნიოთ, რომ პირველი მქიდველი
ნამდვილი ნარქიდობირა და რანივთო გარიგებირ ღედეგად
გაცდა მიწირ ნაკვეთირ მერაკსთრე.
ბბ. პირველი მქიდველირ მიერ ნაკვეთირ გარცვირება და
ღემდგომი ტრანზაუცია

პირველმა მქიდველმა მოგვიანებით ნაკვეთი მიწქიდა
და მარზე რაკსთრება გადარცა მ. მ.-რ, რაზოგადოებირ ერთერთი დირეუტორირ, გ. მ.-ირ მამარ. თავად გ. მ. ამ გარიგებირ დადებირარ მოუმედებდა, როგორც პირველი მქიდველირ
წარმომადგენელი. ერ ერთობლიობაღი ღეიშლება აყენდერ
ეჩვრ ამ პირებირ სრთიერთღეთანცმებსლ მოუმედებართან
დაკავღირებით, მაგრამ, როგორც ზემოთ აფინიღნა, ასცი92
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ლებელია, ერ კომპანიირ რაზიანო ღეთანცმება არრებსლიქო
და პირველი მქიდველი ქოტილიქო არაკეთილრინდირიერი,
რწორედ რრ-გან რაკსთრებირ მოპოვებირ მომენტღი.21 მცოლოდ ირ ტაუტი, რომ ქველა რცვა პირი, ვინც რრ-რაგან ამ პერიოდღი ნაკვეთი იქიდა, დირეუტორებთან ერთად კოლსზისრად მოუმედებდა, ვერ იუნება პირველი მქიდველირ კოლსზისრი უმედებირ დამადარტსრებელი რაკმარირი მტკიცებსლება, ირევე, როგორც, ამ ნაკვეთირ გამრცვირებლირ
მცრიდან გამორქიდვა, რადგან ბიზნერ სრთიერთობაღი ყვესლებრივ პრაუტიკარ წარმოადგენრ მიქიდსლი ნივთირ რცვადარცვა მიზეზით სკან ღერქიდვა და თეორისლად არრებობდა
იმირ ღერაშლებლობა, რომ პირველ მქიდველრ რრ-ირ დირეუტორირა და მირი მამირ განზრაცვირ ღერაცებ არატერი რცოდნოდა. სტრო ზსრტად: ირ გარემოება, რომ ამ ტრანზაუციაღი ყართსლი ქველა რცვა პირი მოუმედებდა რრ-ირ ინტერერირ დაზიანებირ განზრაცვით, ძერ კიდევ არატერრ ნიღნავრ,
თს არ დგინდება ირ გარემოება, რომ თავად პირველმა მქიდველმაც იცოდა და ყართსლი იქო ამ თაფლითსრ რუემაღი.
პირველი მქიდველირ კეთილრინდირიერება კი ცალკე აფებსლი რაკმარირია, რომ მარ მოეპოვებინა მიწირ ნაკვეთზე
რაკსთრება.
ამგვარად, თს პირველმა მქიდველმა პირველი ტრანზაუციირ ღედეგად მოიპოვა რაკსთრება მირთვირ მიქიდსლ მიწირ ნაკვეთზე, ირ ამ რაკსთრებარ, როგორც სტლებამორილი
პირი, გადარცემდა მ. მ.-რ, რომლირგანაც მარ მოიპოვებდა
კორპორაცია „კ. მ. ი.“, რომელმაც მოგვიანებით რაკსთრება ირევ მ. მ.-ირ დასბრსნა.
გგ. „კ. მ. ი.“-რათვირ რაკსთრებირ გადაცემა და მირი სკან
დაბრსნება

მ. მ.-მა ნაკვეთზე რაკსთრება გადარცა „კ. მ. ი.-რ“, რომელრაც წარმოადგენდა მ. მ.-რა და გ. მ.-ირ აცლო ნათერავი
და რომელიც რირცლირ რამართლირ რაუმეზე არევე დამნაღავედ იუნა ცნობილი თაფლითობაღი დაცმარებირათვირ. ერ
ნიღნავრ იმარ, რომ, თს პირველი მქიდველი ვერ მოიპოვებდა რაკსთრებარ, მირგან, როგორც არასტლებამორილი პირირაგან, რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვება იქო
გამორიცცსლი, რადგან ღემდგომ ტრანზაუციაღი მონაწილე
არც ერთი რცვა პირი კეთილრინდირიერი არ ქოტილა. მაგრამ, როგორც ზემოთ აფინიღნა, რაკმარირია ამ გარცვირებათა ძაჩვღი ერთ პირრ მოეპოვებინა რაკსთრება, რომ მომდევნო პირებრ მირგან, როგორც სკვე მერაკსთრირაგან,
ღდრ. უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი
1/2019, 3; კეთილრინდირიერება სნდა იქორ იმ დრომდე მოცემსლი,
როდერაც რრსლდება რაკსთრებირ მოპოვებირ მთლიანი ღემადგენლობა,
ე. ი. რეგირტრაციირ მომენტღი (Kohler, in Münchener Kommentar zum
BGB, 7. Auflage 2017, § 892 Rn. 44. გერმანიირ რამოუალაუო კოდეურირ
892 II პარაგრატი სღვებრ გამონაკლირრ კეთილრინდირიერი ღემშენირ
რარარგებლოდ და დროირ გადამწქვეტ მომენტად, ე. ი. იმ მომენტად,
როდერაც ღემშენრ არ სნდა წუონდერ რეერტრირ ყანაწერირ სრწორობირ
პოზიტისრი ცოდნა, რეგირტრაციირ ღერაცებ განაცცადირ წარდგენარ
სთითებრ (Motive zu dem Entwurfe eines bürgerlichen Gesetzbuches
für das deutsche Reich III, Berlin 1888, 221.).
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მოეპოვებინათ ერ რაკსთრება, რრკ-ირ 185-ე მსცლით გათვალირწინებსლი დამატებითი წინაპირობებირ არრებობირ გარეღე.
ამ ღემთცვევაღი პროკსრატსრირ თანამღრომლირ მცრიდან „კ. მ. ი.-ირ“ იშსლება, მიექიდა და გადაეცა რაკსთრება
ნაკვეთზე ვ. ც.-ირთვირ, არ წარმოადგენრ ამ გარიგებირ
ავტომატსრი ბათილობირ რატსშველრ, რადგან ერ მცოლოდ
იშსლებით დადებსლი გარიგებაა 85-ე მსცლირ მიცედვით.22
მირი გაბათილება ღერაშლებელი იქო ღეცილებირ ღედეგად,
თსმცა მცოლოდ 89-ე მსცლით გათვალირწინებსლ ვადაღი,
ანს ერთი წლირ განმავლობაღი იშსლებირ დამთავრებიდან.
მართალია, რაცელმწიტო რეჟიმირ მცრიდან ცელღეწქობილი
იშსლებირარ ამ ვადირ ათვლა იწქება რეჟიმირ დამთავრებირ
23
მომენტიდან, თსმცა, პირველ რიგღი, ერ ქველატერი მოცემსლ რაუმეზე მტკიცებარ რაჩიროებდა, გარდა ამირა, სზენაერი რარამართლო24 ამ გადაწქვეტარ არ იზიარებრ და, რაც
მთავარია, არც რეჟიმირ დამთავრებირ ღემდეგ ღეცილება
იკითცება მოცემსლი რაუმირ მარალებიდან. ამგვარად, „კ. მ.
ი.-რა“ და ვ. ც.-რ ღორირ დადებსლი ნარქიდობა დარყებოდა
ნამდვილი და ერ სკანარკნელი მოიპოვებდა რაკსთრებარ,
რირ ღემდეგაც გარცვირებათა ძაჩვიც არევე ნამდვილი იუნებოდა.
თს რარამართლო არ მიიყნევრ, რომ პირველი მქიდველირ მიერ დადებსლი გარიგება იქო კოლსზისრი, მოცემსლ
ნაკვეთზე დადებსლი ქოველი ღემდგომი გარიგებით ღემშენი რაკსთრებარ მოიპოვებდა სკვე სტლებამორილი პირირაგან და მათ კეთილრინდირიერებარ არანაირი მნიღვნელობა
არ ენიჩება.
3. რამართლებრივი ღედეგი ოთცივე თავდაპირველი
გარიგებირ ბათილობირ ღემთცვევაღი
იმ ღემთცვევაღი, თს რარამართლო პირველ მქიდველთან
დადებსლ გარიგებარ რამი დანარყენი გარიგებირ მრგავრად
მიიყნევრ კოლსზისრად, მაღინ ამ ნაკვეთებზე განცორციელებსლი ტრანზაუციებირ რამართლებრივი ღეტარება ღემდეგი სნდა იქორ:
პირველ რიგღი, რა თუმა სნდა, ასცილებელია თითოესლი რადავო ნაკვეთირ ტრანზაუციათა ირტორიირ დამოსკიდებლად განცილვა, თსმცა არრებობრ მთელი რიგი რაერთო
მომენტებირა, რომელთა განზოგადებსლად ღეტარებაც
სტრო მართებსლად გვეყვენება.

იშსლებითი და ამორალსრი გარიგებებირ ერთმანეთირაგან
გამიძვნართან დაკავღირებით იც. რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ
კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია (რედ.), 2017, მსც. 85 ველი 27. მოცემსლ
ღემთცვევაღი რაცეზე იქო მცოლოდ იშსლებით დადებსლი გარიგება.
23რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია
(რედ.), 2017, მსც. 89 ველი 5.
24 რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ დიდი პალატირ 2017 წლირ 2
მარტირ გადაწქვეტილება № არ-664-635-2016.
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გარდა ამირა, როგორც ზემოთ იუნა აფნიღნსლი, #4 ნაკვეთზე თანარაკსთრება ნებირმიერ ღემთცვევაღი მოიპოვა
ბანკმა და ერ არ ღეიშლება რაიმენაირად რადავო გაცდერ.
ბანკირაგან ერ რაკსთრება მოიპოვა ღპრ „კ. კ.-მა“ და რამართლებრივად რთსლად წარმორადგენია, რომ აფნიღნსლი
უონება ამ სკანარკნელრ არ დარყერ.
რაც ღეეცება იმ რაერთო რამართლებრივ მომენტებრ,
რომლებიც თითოესლი ამ ტრანზაუციირ ღეთცვევაღი იქო
პრობლემსრი და რომლებზეც აპელირებდა ერთი ან მეორე
მცარე, მათი რამართლებრივი ღეტარება ღემდეგია:
ა. რცვა პირირ (არა მოვალირ) ნივთზე დადებსლი გარიგებირ ბათილობა
ერთ-ერთი მთავარი არგსმენტი, რარაც იქენებდა მორარყელე თავირი მოთცოვნირ გარამქარებლად იქო ირ, რომ
ოთცივე ნაკვეთზე დადებსლი ქოველი მომდევნო გარიგება
იქო ბათილი. გამომდინარე იუიდან, რომ პირველი გარიგება ღეიშლება ქოტილიქო ბათილი კოლსზიირ გამო, ქველა
რცვა გარიგებირ დამდებ მცარერ სნდა რცოდნოდა იმირ ღერაცებ, რომ ამ გარიგებით ღემშენზე რაკსთრება არ გადავიდა
(რაც არე მარტივად არ მტკიცდება (იც. უვემოთ) და, აუედან
გამომდინარე, ქველა მომდევნო გარიგებაც ამორალსრი
და, ღერაბამირად, ბათილი იქო.
ერ რეალსრად არე არ არირ. იმირ დაღვებირ ღემთცვევაღიც კი, რომ ქველა მომდევნო ღემშენმა იცოდა, რომ დებდა
რცვირ (არა მოვალირ) ნივთზე ვალდებსლებით გარიგებარ
(ნარქიდობარ), ერ არ აუცევრ ამ გარიგებებრ ბათილად. პირველ რიგღი, უართსლ რამოუალაუო რამართალღი რცვირ
(არა მოვალირ) ნივთზე დადებსლი გარიგება არ არირ ბათილი. მთელი რიგი პროტერიებირა რწორედ აფნიღნსლით
არიან დაკავებსლნი: ანტიკვარიატით მოვაჩრე, ბსკინირტი,
კომირიონერი და ა. ღ. რატონდო ბირჟაზე ცღირად იდება
რცვირ უონებაზე ან სტლებაზე გარიგება და ერ არირ მართლზომიერი გარიგება. უართსლ რამოუალაუო რამართლირ რიტემაღი ერ ელემენტარსლი პრინციპი ვერ გადაიცედება და ვერც რერიოზსლ ან არარერიოზსლ დირკსრიირ
რაგნად ვერ იუცევა. წინააფმდეგ ღემთცვევაღი რაკსთრებირ
ან რაიმე რცვა სტლებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ
ღემადგენლობა (რრკ-ირ 185, 187, 312-ე მსცლები) რაერთოდ
არ სნდა არრებობდერ, რადგან ამ ღემთცვევაღი გარიგება
რწორედ იმ ნივთზე (ან სტლებაზე) იდება, რომელიც მოვალერ არ ეკსთვნირ, და თს ამ (ღემშენირ არაკეთილრინდირიერებირ) რაბაბით სკვე მავალდებსლებელი გარიგება ყაიღლებოდა, მაღინ რრსლიად სმნიღვნელოა, იქო თს არა ღემშენი კეთილრინდირიერი, რადგან კასზალობირ პრინციპირ
გამო რაკსთრებირ მოპოვებარ მაინც ვერ ღეშლებდა.
მავალდებსლებელი გარიგებირ ნამდვილობართან დაკავღირებით არატერრ ცვლირ ორივე მცარირ არაკეთილრინდირიერება. თსნდაც, როგორც ერთმა, ირე მეორე მცარემ
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იცოდერ, რომ ქიდირ და ქიდსლობრ რცვირ ნივთრ და ამ გარიგებირ დადებით მცარეები მიზნად ირაცავდნენ მერაკსთრირათვირ ზიანირ მიქენებარ, ერ გარიგება მაინც ნამდვილია და
არ არირ ამორალსრი, იმიტომ, რომ ამ ისრიდისლ მოცემსლობაღი აფნიღნსლი ღემთცვევირ მომწერრიგებელ რპეციალსრ ინრტიტსტრ რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვება წარმოადგენრ, რომელიც რწორედ რომ გამორიცცავრ ამ
რიტსაციაღი რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებარ,
რაც ნიღნავრ, რომ რეალსრად ნარქიდობირ დადებით რცვირ
ნივთზე მცარეებმა, გინდ დაირაცონ მიზნად მირთვირ ან რცვა
პირირათვირ რაკსთრებირ დაკარგვინება, ამარ ვერ მოაცერცებენ – ქველატერი ყაიღლება რრკ-ირ 185, 187-ე მსცლებირ მიცედვით, ანს რანივთო ღედეგი ამ გარიგებარ ვერ მოქვება, რაკსთრება არ გადავა, ცოლო არაკეთილრინდირიერ
მცარეებრ ღორირ დადებსლი ვალდებსლებითი გარიგება
რყება მცოლოდ მათ ღორირ მოუმედ რამართლებრივ აუტად,
რომლირ ღედეგირთვირ რწორედ მათ სნდა აგონ პარსცი
ერთმანეთირ წინაღე და ერ მერამე პირრ არ ეცება. აუ არ
არრებობრ რეალსრი ამორალსრობირ მომენტი, რადგან მერაკსთრე არ ზიანდება, ცოლო არაკეთილრინდირიერმა მცარეებმა ერთმანეთირ მიმართ სნდა აგონ პარსცი მათ ღორირ
დადებსლი გარიგებიდან.
ირ, რომ კერშო ავტონომიირ პრინციპირ თანაცმად, მცარეთა ღორირ ღეთანცმება ნამდვილია, თს ირ არ ეწინააფმდეგება მორალრ ან კანონრ, რაცელღეკრსლებო რამართლირ უვაკსთცედია. ერ პრინციპი შალაღია მაღინაც, როდერაც ცელღეკრსლებირ ღერრსლება, ზოგადად ან მცარეთათვირ, თავიდანვე ღესშლებელია (მაგ., მიქიდსლი ნივთი არ
არრებობრ, განადგსრებსლია, რცვირ რაკსთრებაღია და ა.ღ.).
მცარეთა ღორირ ღეთანცმება ავითარებრ მცოლოდ ტარდობით ეტეუტრ მათ ღორირ, არ ეცება რცვა პირებირ რამართლებრივ რიკეთეებრ და ამიტომაც მცარეებრ ვერავინ ასკრშალავრ, იკირრონ თავიდანვე ღესშლებელი ვალდებსლება (მაგ.,
რცვირ ნივთზე რაკსთრებირ გადაცემა, რაც ღესშლებელია ღემშენირ არაკეთილრინდირიერებირ გამო), რომელრაც ღემდგომღი ვერ ღეარრსლებენ და ზიანირ ანაზფასრებირ თს
გარვლირ მეღვეობით დაიკმაქოტილებენ რაკსთარ ინტერერრ.
ამორალსრობირ მომენტრ არაკეთილრინდირიერი პირებირ მიერ რცვირ ნივთზე დადებსლი გარიგება არ ღეიცავრ,
რადგან ირინი ამით სტლებამორილ პირრ რაკსთრებარ ვერ
აკარგვინებენ (იც. ზემოთ). ცოლო კანონირმიერი აკრშალვა
იმ ნივთზე გარიგებირ დადებირა, რომელიც მოვალერ არ
ეკსთვნირ, თსნდაც ბოროტი განზრაცვით, არ არრებობრ. მაღინაც კი, როდერაც ამით ორივე მცარე არრსლებრ რირცლირ
რამართლირ კოდეურირ 180-ე მსცლირ ღემადგენლობარ, ამ
დანაწერირ მიზანი, რრკ-ირ 54-ე მსცლირ მე-3 ვარიანტირ მიცედვით, მაინც არ არირ ორ თაფლითრ ღორირ დადებსლი
გარიგებირ ყაღლა, რადგან ამ გარიგებით, ცალკე აფებსლი,
რცვირ უონებრივ რიკეთერ ირინი ვერ ეცებიან და ირ მცოლოდ
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მათ ღორირ არრებსლ ტარდობითი შალირ ღეთანცმებად
რყება.
ამგვარად, მორარყელირ ერ მითითება, ნივთზე დადებსლი ქველა მომდევნო მავალდებსლებელი გარიგებირ ბათილობართან დაკავღირებით, ვერ იუნება რერიოზსლი განრძირ
რაგანი. ღერაბამირად, ქველა ინრტანციირ რარამართლომ
რრსლებით მართებსლად არ გაითვალირწინა ერ არგსმენტი
და არ აფიარა ერ მავალდებსლებელი გარიგებები ბათი25
ლად.
ბ. კეთილრინდირიერებირ რტანდარტი რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირარ რრკ-ირ 85, 312-ე მსცლებირ
მიცედვით
რეგირტრირებსლი არასტლებამორილი პირირაგან
სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ მოპოვებარ რრკ-ირ 185, 312-ე მსცლებირ მიცედვით გამორიცცავრ მცოლოდ პოზიტისრი ცო26
დნა . გარდა ამირა, რრკ-ირ 185-ე მსცლრ „ნოდარ დვალირ“რაუმეზე გამოტანილი გადაწქვეტილებით ყაემატა ე. წ. „რაყივართან“ და მირ ღერაცებ ცოდნართან დაკავღირებსლი დათუმა,27 თსმცა ერ დათუმა მოცემსლი რაუმირ გადაწქვეტირათვირ არანაირრ როლრ არ თამაღობრ, რადგან რაყივარი, ზემოთ ცრენებსლი გაგებით, არ არრებობდა მოპარსცირ რაცელზე რადავო უონებირ რეგირტრაციირ მომენტირათვირ.
აა. პოზიტისრი ცოდნა, რომელიც გამორიცცავრ კეთილრინდირიერებარ
რრკ-ირ 185, 312-ე მსცლებირ გამოქენებირ წინაპირობაა
რეერტრირ ყანაწერირ მცდარობა, რომელრაც ექრდნობა ღემშენი. ღემშენი აფმოყნდება იმ მდგომარეობაღი, რომელღიც
იუნებოდა, რეერტრღი არრებსლი ყანაწერი ნამდვილ რამართლებრივ მდგომარეობარ რომ ღერაბამებოდა. ერ ნიღნავრ
იმარ, რომ კეთილრინდირიერ ღემშენრ ღესშლია, ღეიშინორ
რაკსთრება რეგირტრირებსლი მერაკსთრირგან.

გარდა რრკ-ირ 185, 187, 312-ე მსცლებირა, ორმცრივი
არაკეთილრინდირიერებირ
ღემთცვევარ
აწერრიგებრ
რცვადარცვა
ინრტიტსტი, მაგალითად, რრკ-ირ 83 II მსცლღი გათვალირწინებსლია
ორმცრივი მოტქსებით გარიგებირ დადებით ღემთცვევა, რომელიც არირ
ნამდვილი გარიგება (რსრიაღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი,
წიგნი I, ჩანტსრია (რედ.), 2017, მსც. 83 ველი 1) ან, მაგალითად,
კონდიუცისრ რამართალღი გათვალირწინებსლია არასტლებამორილი
განმკარგავირ მიერ დადებსლი არანამდვილი განკარგვირ მოწონებირ
ღერაშლებლობა სტლებამორილი პირირ მცრიდან (რრკ-ირ 982 II),
რომელიც ამ ბათილ განკარგვარ ნამდვილად აუცევრ. თსმცა განკარგვირ
ნამდვილობირათვირ კასზალობირ პრინციპირ თანაცმად, ასცილებელია,
ნამდვილი იქორ მირ რატსშვლად მდებარე მავალდებსლებელი გარიგება,
რომელიც დადო არასტლებამორილმა ღემშენ პირთან.
26უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი
1/2019, 2; ებერწარდი/რირდაშე, ღედარებითი რამართლირ უართსლგერმანსლი ჟსრნალი 1/2019, 13.
27 იც. ამართან დაკავღრებით უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლგერმანსლი ჟსრნალი 1/2019, პირველი და მომდევნო გვერდები;
ებერწარდი/რირდაშე, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი
ჟსრნალი 1/2019, მე-12 და მომდევნო გვერდები.
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რეერტრი რამართლებრივი მდგომარეობირ ღერაცებ ბევრად რანდო ინტორმაციარ იშლევა, ვიდრე მტლობელობა
(მოშრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი) და ამიტომ კანონმდებელრ აუვრ ღერაშლებლობა, რრკ-ირ 185, 312-ე მსცლებით, რომლებიც სრწორობირ ღერაცებ პოზიტისრ ცოდნარ მოითცოვრ,
(ღემშენირ მიმართ) სტრო ლმობიერი რეგსლაცია გაითვალირწინორ, ვიდრე 187-ე მსცლღია გაწერილი, რომელიც
სკვე სცეღი გასტრთცილებლობირ ღემთცვევაღიც გამორი28
ცცავრ ღემშენირ კეთილრინდირიერებარ. სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ ღემშენირ კეთილრინდირიერებარ არ გამორიცცავრ
არც მნიღვნელოვანი ეჩვი იმართან დაკავღირებით, რომ გამრცვირებელი ღეიშლება არ იქორ მერაკსთრე.29 კონკრეტსლი ინტორმაციირ ტლობაც (გამრცვირებლირ არამერაკსთრეობართან დაკავღირებით) არ არირ რაკმარირი, თს ერ
ინტორმაცია რათსოა ან არარანდო წქაროდან მოპოვებს30
ლი. მაღინაც კი, როდერაც ერ ინტორმაცია მოგვიანებით
რწორი აფმოყნდება, თს ირ რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირათვირ გადამწქვეტ მომენტღი (ყვესლებრივ,
რეგირტრაციირ მომენტი31) მცოლოდ რათსო იქო, ერ ვერ ყაღლირ ღემშენირ მიერ რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებარ. ანს მცოლოდ დარაბსთებსლი ეჩვი ღემშენრ არაკეთილრინდირიერად ვერ აუცევრ.32 მაგალითად, (ნამდვილი)
მერაკსთრირ მტკიცება, რომ რეგირტრირებსლი პირი არ
არირ მერაკსთრე, არატერრ ნიღნავრ და არ აუცევრ ღემშენრ
არაკეთილრინდირიერად, თს ირ არ არირ გამქარებსლი ცა33
ლრაცა მტკიცებსლებებით, ირევე, როგორც, ღემშენირ არაკეთილრინდირიერებირათვირ არარაკმარირია, რომ მან რაცლირ დათვალიერებირარ ქსრი მოწკრარ ინტორმაციარ, რომ
ამჟამინდელმა რეგირტრირებსლმა მტლობელმა, ღერაშლოა, ირ სკანონო გარიგებით მოიპოვა.34 ამ ტიპირ ღემთცვევებღი დარაბსთებსლი ეჩვი რეერტრირ ყანაწერირ რირწორირ მიმართ არ არირ რაკმარირი მირით განპირობებსლი
პრეზსმტციირ გარაუარწქლებლად. ქოველგვარი რცვა დაღვება წინააფმდეგობაღი მოვიდოდა რეერტრირ რაძაროობირ
ტსნუციართან, რადგან შირრ გამოსთცრიდა იმ (აბრტრა-

Wilhelm, Sachenrecht, 4. Aufl., Berlin/New York 2010, Rn. 725;
Protokolle der 1. Kommission 4014 f.; უისზი, ღედარებითი რამართლირ
უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი 1/2019, 2.
29 RGZ 156, 128; RG JW 1929, 581 f. mit Anm. Fischer; RG JW 1931,
2695 Nr. 4; 1936, 804 Nr. 15.
30 Krebs, in Münchener Kommentar zum HGB, 4. Aufl. 2016, § 15 Rn.
46; Mönckemöller, Die „Kleingewerbetreibenden” nach neuem
Kaufmannsrecht, JuS 2002, 31; Lieb, Daihatsu: Durchbruch für die
Publizität, NJW 1999, 36; Koch, in Staub HGB, 5. Aufl. 2009, § 15 Rn.
59.
31 იც. უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი
1/2019, 3.
32 RG JW 1928, 102; RG JW 1929, 581; Strecker, in Planck's
Kommentar zum BGB, 5. Aufl. 1933, Band 3/1, § 892 II 2d; Gursky, in
Staudinger BGB, 16. Aufl. 2013, § 892 Rn. 161.
33 RGZ 156, 128.
34 RG BayZ 1928, 138.
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უტსლ)35 ნდობარ, რაც აუვთ რამოუალაუო ბრსნვირ მონაწი36
ლეებრ რეერტრირ რირწორირა და რირრსლირ მიმართ.
ინტორმაცია, რომელიც ატსშნებრ ღემშენირ ცოდნარ რამართლებრივი ტაუტებირ ღერაცებ, სნდა სუმნიდნენ მარ ამ
რამართლებრივი მდგომარეობირ ზსრტ რსრათრ.37 ანს არა
მცოლოდ რათსოდ სნდა ცდიდერ მანამდე არრებსლ წარმოდგენარ იმართან დაკავღირებით, რომ გამრცვირებელი მერაკსთრეა, არამედ დანამდვილებით ამცნობდერ რაპირირპირორ. თს ასცილებელია რამართლებრივი დარკვნირ გაკეთება, ერ წინაპირობა, ყვესლებრივ, მაღინ არირ რაცეზე, როდერაც ღემშენრ ამ ცალრაცა დარკვნარ სზიარებრ ამ რტერორ
პროტერიონალი ისრირტი, რომელიც ამავდროსლად მისკერშოებელია. მაგალითად, თს ღემშენრ ნოტარისრი, მორამართლე ან (დამოსკიდებელი) ადვოკატი აწვდირ ინტორმაციარ, რომ გამრცვირებელი არამერაკსთრეა, ირ ამით არაკეთილრინდირიერი ცდება.38 ამართან სნდა აფინიღნორ, რომ ღემშენრ არ ეკირრება ამ პირებირაგან რაკსთარი ინციატივით
კონრსლტაციირ მიფებირ ვალდებსლება, მაღინაც კი, როდერაც ზოგადად რმენია, რომ უონება ღეიშლება რადავო
იქორ.39 ირ მცოლოდ ვალდებსლია, ღეგნებსლად არ ღესღალორ ცელი ამ ცოდნირ მოპოვებარ40.41 გამომდინარე იუიდან,
რომ კეთილრინდირიერება ასცილებელია რაკსთრებირ მოპოვებირ (კერშოდ რეგირტრაციირ) მომენტირათვირ, ღემშენრ
არაკეთილრინდირიერად არ აუცევრ ირ გარემოება, რომ გამრცვირებლირ არამერაკსთრეობა იკითცებოდა რომელიმე
ორგანიზაციირ (მაგალითად, გამრცვირებელი ღპრ-ირ) დოკსმენტაციიდან და ღემშენრ, ან მირ წარმომადგენელრ, ღეეშლო
ამ ინტორმაციარ გარიგებირ დადებამდეც გარცნობოდა.42
ზემოთ მოქვანილი მრძელობა რომ ღევაძამოთ, სშრავ
ნივთზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვებირ ყაგარდა ამირა, გაბატონებსლი მორაზრებით (Wilhelm, Sachenrecht, 4.
Aufl., Berlin/New York 2010, Rn. 725; Motive III (იც. რუ. 21), 212 f.;
Schwab/Prütting, Sachenrecht, München 2010, § 19 IV 2; M. Wolf,
Sachenrecht, 14. Aufl., München 1997, Rn. 376), არ არირ ასცილებელი,
რომ ღემშენრ ერთცელ მაინც წუონდერ ყაცედილი რეერტრღი, რადგანაც
ყანაწერირ მცოლოდ არრებობაც, რომელრაც ეტსშნება მოყვენებითი
ტაუტირ მიმართ ნდობა, რაკმარირია, რომ ირ მიყნესლ იუნერ
კეთილრინდირიერად, ანს ღემშენი მცოლოდ მაღინ არ არირ
კეთილრინდირიერი, როცა იცირ, რომ რაკსთრება არ ეკსთვნირ
გამრცვირებელრ.
36 Mugdan, Materialien zum BGB, Band 3, 1899, 122.
37 Schrader, Wissen im Recht: Definition des Gegenstandes der
Kenntnis und Bestimmung des Kenntnisstandes als rechtlich relevantes
Wissen, Tübingen 2016, 240.
38 ღდრ. Herzog, in Staudinger BGB, 16. Aufl. 2016, § 2366 Rn. 11.
39 უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი
1/2019, 2; Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Auflage 2017,
§ 892 Rn. 44 ff.
40 BGH NJW 2015, 619 Rn. 33, 35 mit Anm. Clemente ZfIR 2015, 214 f.;
Gursky, in Staudinger BGB, 16. Aufl. 2013, Rn. 162.
41 მაგალითად, იმით, რომ არ კითცსლობრ ტორტარ, არ პარსცრ
რატელეტონო ზარებრ, დაჟინებით მიიყნევრ რწორად არაგაბატონებსლ
მორაზრებარ, რომლრაც რარამართლო პრაუტიკა არ იზიარებრ (RG LZ
1927, 1537; OLG Hamm NJW-RR 1993, 1298) და ა. ღ.
42 Gursky, in Staudinger BGB, 16. Aufl. 2013, § 268 Rn. 168; Kohler, in
Münchener Kommentar zum BGB, 7. Auflage 2017, § 892 Rn. 48.
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ღლირათვირ, ასცილებელია, რომ ღემშენმა ზსრტად იცოდერ,
რომ რეგირტრირებსლი გამრცვირებელი არ არირ მერაკსთრე. ერ „ზსრტად ცოდნა“ კი ღესშლებელია იმირ ცოდნირ გარეღე, თს ვინ არირ ნამდვილი მერაკსთრე. მაგალითად, თს
მოშრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი, გამრცვირებლირ არაკეთილრინდირიერებირათვირ რაკმარირია იმირ გაცნობიერება,
რომ ნივთი მოპარსლია და არ არირ ასცილებელი იმირ ცოდნა, თს ზსრტად ვირგანაა მოპარსლი, სშრავი ნივთებირ ღემთცვევაღი რაუმე განრცვავებსლადაა. აუ დაბეძითებით მტკიცება იმირა, რომ რეგირტრირებსლ პირრ ერ სშრავი ნივთი არ
ეკსთვნირ, ღესშლებელია იმ პირზე მითითებირ გარეღე, რომელრაც ირ რეალსრად ეკსთვნირ. მტკიცება იმირა, რომ მიწირ ნაკვეთი ეკსთვნირ არა რეგირტრირებსლ პირრ, არამედ
სბრალოდ რცვარ, ამ „რცვა“ პირირ დაკონკრეტებირ გარეღე,
ვერ აწვდირ ღემშენრ ზსრტ ინტორმაციარ, რომელიც მარ არაკეთილრინდირიერად აუცევდა, რადგან რაკსთარ თავღი ღეიცავრ იმ ბსნდოვანებირ მომენტრ, ზემოთ ცრენებსლი გაგებით, რომელიც გამორიცცავრ პოზიტისრი ცოდნარ. რეერტრღი დატიურირებსლი სტლებირ სკან დგარ არა ტრანზაუცია, რომელიც მცოლოდ ორ კერშო პირრ ღორირ მოცდა,
არამედ რამართლებრივი ცდომილება, რომელღიც ყართსლი იქვნენ რცვადარცვა რაცელმწიტო ორგანოები და რომლირ მიმართაც ღემშენრ სტრო მეტი ნდობა სნდა წუონდერ,
ვიდრე რცვა პირირ მტკიცებირ მიმართ, რომ სშრავი ნივთი
რადავოა, მარ ეკსთვნირ და ა. ღ. ამიტომაც გარცვირებათა ძაჩვირ ღემთცვევაღი ასცილებელია, ღემშენმა დანამდვილებით
იცოდერ არა მცოლოდ ირ, რომ თავდაპირველი ტრანზაუცია
იქო ბათილი, არამედ არევე ირიც, რომ ქოველი მომდევნო
ტრანზაუცია იქო ბათილი და ამირ მიზეზები. რადგან, თს ღემდგომი ტრანზაუციირ ტარგლებღი მოცდა რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვება, აუ თავდაპირველი გარიგებირ
ბათილობა სმნიღვნელოა. ამიტომაც მორარყელერ სნდა
ემტკიცებინა, რომ მოპარსცემ იცოდა, როგორც თავდაპირველი გარიგებირ ბათილობა – და აუ მცოლოდ რირცლირ
რამართლირ რაუმირ არრებობა არატერრ ნიღნავრ (იც. ზემოთ), თსნდაც იმიტომ, რომ მირ ღერაცებ მორარყელე დამოსკიდებლად ვერ ღეიტქობდა, ცოლო მოშიებირ ვალდებსლება კი მარ არ ეკირრებოდა (იც. დეტალსრად უვევით, რპეციალსრ ნაწილღი) – არამედ ირიც, რომ არც ერთ ღემდგომ გარიგებარ რაკსთრებირ გადარვლა არ მოწქოლია. მაგალითად, მოპარსცერ ზსრტად სნდა რცოდნოდა, რომ ერ პროკსრატსრამ მისთითა მე-2-მე4 მქიდველრ ვ. ც.-რათვირ ნაკვეთებირ გადაცემა, რომ მათ მოგვიანებით განაცცადერ ღეცილება (რაც არ მომცდარა, იც. ზემოთ), რომ ვ. ც. და ღპრ „ტ.
გ. წ.-ირ“ წარმომადგენელი მოუმედებდნენ სრთიერთღეთანცმებით და ა. ღ. ერ 2009 წელრ არა მცოლოდ არატრით არ
მტკიცდებოდა, არამედ მარზე რაერთოდ არატერი არ მიანიღნებდა.
ბბ. არაკეთილრინდირიერებირ მტკიცებირ ტვირთი
როგორც ზემოთ იუნა აფნიღნსლი, ღემშენრ არ აკირრია
არც მოკვლევირ და არც მირთვირ ცნობილი გარემოებებირ
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რამართლებრივად რწორად ღეტარებირ ვალდებსლება და
მცოლოდ უონებირ რადავოობა არ ნიღნავრ იმარ, რომ ღემშენმა იცირ, რომ ერ უონება გამრცვირებელრ არ ეკსთვნირ. რაც
ღეეცება მტკიცებირ ტვირთრ, ღემშენირ კეთილრინდირიერება
– ირევე, როგორც რრკ-ირ 187 I მსცლირ ღემთცვევაღი – ივარასდება სშრავ ნივთებზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად
მოპოვებირარ რრკ-ირ 185, 312-ე მსცლირ მიცედვით:44 კეთილრინდირიერება არ არირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ წინაპირობებრ ღორირ დარაცელებსლი, არამედ არაკეთილრინდირიერება არირ კეთილრინდირიერი ღეშენირ გამომრიცცავი წინაპირობა.45 ე. ი. ვინც აპელირებრ ღემშენირ არაკეთილრინდირიერებაზე, სნდა დაამტკიცორ ერ.46
ირ გარემოება, რომ მიწირ ნაკვეთზე 2006 წლიდან მოქოლებსლ ცელღეკრსლებებღი ყართსლი პირები ერთმანეთრ იცნობდნენ და გამრცვირებელმა იცოდა, რომ არ იქო მირ
რაცელზე რეგირტრირებსლი პოზიციირ მტლობელი, არ ნიღნავრ ავტომატსრად იმარ, რომ ღემშენიც ტლობდა ამ ცოდნარ. ერ „ნაცნობობა“ არ განაპირობებრ ღემშენირ არაკეთილრინდირიერებირ პრეზსმტციარ და არც მტკიცებირ ტვირთრ
ატრიალებრ მირ რაზიანოდ. ირ, რომ არასტლებამორილი პირი მიქიდირ რაცლრ რაკსთარ ნაცნობრ თს მეგობარრ, ერ რრსლებით არ ნიღნავრ, რომ მარ სკვე გასზიარა, რომ ნივთი არ
იქო მირი რაკსთრება. ირ ტაუტი, რომ პირები ერთმანეთრ
იცნობენ არ ნიღნავრ, რომ იციან, არირ თს არა ერთირ ან მეორირ რაცელზე რეგირტრირებსლი ნივთი რეალსრად მირი
რაკსთრება. რამეწარმეო რაუმიანობაღი გავრცელებსლ პრაუტიკარ წარმოადგენრ აცლო მეგობრებირ ყართვა, რომელრაც სტრო მეტად ენდობა პირი. თსმცაფა ერ რაერთოდ არ
ნიღნავრ იმარ, რომ მარ გაანდო თავირი მაუინაციებირ დეტალები.
მაგალითად, გერმანსლი რარამართლო ღემშენრა და გამრცვირებელრ ღორირ ნათერასრ კავღირრ არ მიიყნევრ რაკმარირ რატსშვლად იმირ დაღვებირათვირ, რომ ღემშენმა იცოდა
იმ განკარგვირ სტლებამორილებირ ღეზფსდვირ ღერაცებ, რაც
გამოწვესლი იქო გამრცვირებლირ უონებაზე გადაცდირსსნარობირ რაუმირ დაწქებით და რირ გამოც გამრცვირებელრ
აფარ წუონდა რაკსთრებირ რცვირთვირ გადაცემირ სტლება.47
იპოთეკირ ღემშენრ არაკეთილრინდირიერად არ აუცევრ იმ
ტაუტირ ცოდნა, რომ რერცირ თანცირ რეალსრი გადაცდა ძერ
უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი
1/2019, 2; Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Auflage 2017,
§ 892 Rn. 44 ff.
44Wilhelm, Sachenrecht, 4. Aufl., Berlin/New York 2010, Rn. 723;
Baur/Stürner, Sachenrecht, 18. Aufl., München 2009, § 23 Rn. 30; RGZ
117, 180, 187; RGZ 79, 165, 169; RG JW 1936, 804 Nr. 15.
45უისზი, ღედარებითი რამართლირ უართსლ-გერმანსლი ჟსრნალი
1/2019, 2.
46Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Auflage 2017, § 892
Rn. 45; OLG München OLGR 2009, 385 386; BGH NJW-RR 2013, 789
Rn. 15; BGH NJW 2015, 619 Rn. 20.
47 OLG Köln FGPrax 2013, 201 Rn. 19; დამატებითი მაგალითებირათვირ
იც. Kohler, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Auflage 2017, § 892
Rn. 51.
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არ მომცდარა და, ღერაბამირად, ვერც იპოთეკა და ვერც
სზრსნველქოტილი მოთცოვნა ვერ წარმოიღობოდა. ამ თანცირ არგადაცდირ ტაუტიდან დარეგირტრირებსლი იპოთეკირ არანამდვილობართან დაკავღირებით დარკვნირ გაკეთება არ მოეთცოვება გამოცდილ მეწარმერაც კი.48
მოცემსლ ღემთცვევაღი, რცვაგვარი ღეტარებირ რატსშველი ღეიშლება ქოტილიქო, მაგალითად, ირ ტაუტი, რომ რირცლირ რამართლირ რაუმე აუტისრად გაღსუებსლიქო მედიაღი და წლებირ ღემდეგაც დაეტოვებინა რაზოგადოებრივი
რეზონანრი49.50 აუაც აფრანიღნავია, რომ ღემშენრ ერ ინტორმაცია სნდა მოეპოვებინა არა მცოლოდ მედია რისჟეტიდან, რადაც კონკრეტსლი მიკერშოებსლი მცარე განაცცადებდა რაკსთარი სტლებებირ ღერაცებ, არამედ მისკერშოებელი და კომპეტენტსრი წქაროდან. მაგალითად, თს მედიაღი
გაღსუდებოდა, რომ რადავო უონებართან დაკავღირებით დადებსლი ქველა გარიგებირ მონაწილირ მიმართ (და არა
მცოლოდ პირველი ტრანზაუციირ მონაწილეებირ მიმართ)
გამოტანილია გამამტქსნებელი განაყენი რირცლირ რამართლირ რაუმეზე და ამარ ეუნებოდა ღერაბამირი რაზოგადოებრივი რეზონანრი წლებირ განმავლობაღი, ერ რეალსრად
გაცდებოდა ღემშენირ არაკეთილრინდირიერებირ მიზეზი, თსმცა მოცემსლ ღემთცვევაღი ერ არ მომცდარა.
გ. წარმომადგენლირ ცოდა, როგორც არაკეთილრინდირიერებირ განმაპირობებელი
წარმომადგენლირ მიერ დადებსლი გარიგებირ ღემთცვევაღი, როდერაც არასტლებამორილი პირირაგან რაკსთრებირ
კეთილრინდირიერად მოპოვებარ ეცება რაუმე, მთავარ რაკითცრ წარმოადგენრ, თს ვირი ცოდნა-არცოდნაა გადამწქვეტი
ღემშენირ კეთილრინდირიერებირათვირ: პირადად მირი თს
მირი წარმომადგენლირ.
„რეპრეზენტაციირ თეორიირ“51 მიცედვით, რომელიც ნებირ ნაკლთან მიმართებით 106-ე მსცლღია გამქარებსლი და

RG JW 1936, 804.
ღდრ. რარამართლორ მრძელობა რსრთავი 2-ირ რაუმეზე რაუართველორ
სზენაერი რარამართლორ დიდი პალატირ 2017 წლირ 2 მარტირ
გადაწქვეტილება № არ-664-635-2016.
50 სშრავ ნივთებზე რაკსთრებირ კეთილრინდირიერად მოპოვება აუ ვერ
იუნება გამორიცცსლი იმ ტაუტზე მითითებით, რომ რეგირტრაცია და
მტლობელობირ გადარვლა მერაკსთრირ ნებირ გარეღე მოცდა, 187 II 1
მსცლირ მე-3 ვარიანტირ ანალოგიით. პირველ რიგღი, აუ ამ პოზიციებირ
გადარვლა ნებირ გარეღე არ მომცდა, რადგან მორარყელე რააუციო
რაზოგადოებარ ღეერაცცება მირი დირეუტორებირ უცევა და, გარდა ამირა,
როგორც სზენაერმა რარამართლომ არაერთცელ განმარტა, სშრავ და
მოშრავ ნივთებზე რაკსთრებირ ღეშენა არრობრივად იდენტსრი ღემთცვევა
არაა. მოშრავი ნივთებირ რამოუალაუო ბრსნვა სტრო გაიოლებსლია და
დაკავღირებსლია მეტ რირკთან, ვიდრე ერ სშრავ ნივთებთან
მიმართებაღი ცდება. რარამართლორ აზრით, მტლობელობა სტრო
ნაკლებად იცავრ კეთილრინდირიერ ღემშენრ, ვიდრე რაძარო რეერტრირ
რეგირტრაცია. იც. რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2014 წლირ 16
იანვრირ გადაწქვეტილება №არ-189-182-2013, რაც გამორიცცავრ 187 II 1
მსცლირ მე-3 ვარიანტირ ანალოგიით გამოქენებარ სშრავ ნივთებზე.
51 Motive I, (იც. რუ. 21) 226; Schilken, in Staudinger BGB, 16. Aufl. 2014,
Rn. 1; Schmoeckel, in Historisch-kritischer Kommentar zum BGB,
48
49

სასამართლო პრაქტიკა

რომელიც ანალოგიით გამოიქენება ცოდნირ ღერაცცვაზე,
გადამწქვეტია წარმომადგენლირ და არა წარმოდგენილირ
ცოდნა. წარმოდგენილმა არ სნდა ნაცორ რარგებელი თავირი
არაკეთილრინდირიერებიდან, მაღინ, როდერაც არაკეთილრინდირიერ პირრ მიანდო რაკსთარი რაცელით გარიგებირ
დადებირ სტლებამორილება:52 მაგალითად, თს წარმომადგენელმა იცირ, რომ მიწირ ნაკვეთი გამრცვირებელრ არ ეკსთვნირ, ცოლო წარმოდგენილი ამ ტაუტირ მიმართ კეთილრინდირიერია რრკ-ირ 106 I მსცლირ ანალოგიით 185-ე მსცლირ
ტარგლებღი. გამონაკლირრ წარმოდგენრ ღემთცვევა, როდერაც წარმომადგენელი სღსალოდ წარმოდგენილირ მითითებირ რატსშველზე მოუმედება, მაგალითად, თს წარმოდგენილი ავალებრ წარმომადგენელრ (არა ზოგადად რაიმე რაცლირ) არამედ კონკრეტსლი რაცლირ ღეშენარ, მაღინ ირ ვეფარ მისთითებრ წარმომადგენლირ კეთილრინდირიერებაზე
(რრკ-ირ 106 II მსცლირ ანალოგიით) – რა თუმა სნდა, ამ რიტსაციაღი წარმოდგენილრ არ სნდა მიეცერ რაღსალება „აიტარორ“ კეთილრინდირიერი წარმომადგენელი და ამგვარად
მოიპოვორ რრკ-ირ185-ე მსცლირ მიცედვით რაკსთრება.
იგივე წერი ვრცელდება ისრიდისლ პირზეც. აუაც გადამწქვეტია წარმომადგენლობითი ორგანორ წევრებირ ცო53
54
დნა. ამირ დარარაბსთებლად სთითებენ არა მცოლოდ
რრკ-ირ 106 I მსცლირ ანალოგიაზე, არამედ არევე რრკ-ირ 37-ე
მსცლზე.55 რაც ღეეცება სღსალოდ რაზოგადოებირ პარტნიორირ (ან არაწარმომადგენლობითი ორგანორ, როგორიცაა,
მაგალითად, რამეთვალქსრეო რაბჩო, ცოდნარ, ერთი მორა56
ზრებით, ამირ ღერაშლებლობა რაერთოდ სარქოტილია.
რცვა პოზიციებირ თანაცმად, დარაღვებია მცოლოდ გავლენირ
მუონე პარტნიორირ57, „გადაწქვეტილებირ მიფებაზე სტლე58
ბამორილი“ პარტნიორირ , ერთადერთი ან სმრავლერობა59
ღი მქოტი პარტნიორირ ან ზეგავლენირ მუონე პარტნიორირ

2003, §§ 164–181 Rn. 28; Schubert, in Münchener Kommentar zum
BGB, 8. Aufl. 2019, § 166 Rn. 1.
52 Schilken, in Staudinger BGB, 16. Aufl. 2014, Rn. 2; Stoffels, in NKBGB, 2. Aufl. 2012, § 167 Rn. 1; Schubert, in Münchener Kommentar
zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 166 Rn. 1.
53 BeckOK BGB/Schäfer, 50. Ed. 1.5.2019, BGB § 166 Rn. 15.
54 ამ კონტეურტღი გამოთუმსლი თეორიები შირითადად მცოლოდ
დარაბსთებირ მცრივ განრცვავდება ან განრცვავდება ირეთ ნისანრებღი,
რომებლიც მოცემსლი რაუმირ გადაწქვეტირათვირ სმნიღვნელოა: ღდრ.
Ellenberger, in Palandt BGB Kommentar, 73. Aufl . 2014, § 166 Rn. 2;
Schilken, in Staudinger BGB, 16. Aufl. 2014, § 166 Rn. 3; Flume, AT
BGB I/2 (იც. რუ. 3), § 11 IV (403); BGH WM 1955, 830, 832; BGH WM
1959, 81, 84; BGHZ 41,287; BGHZ 109, 327, 331; K. Schmidt,
Gesellschaftsrecht (იც. რუ. 5), § 10 V 2, 2 b); BGH WM 1955, 830, 832;
BGH NJW 1996,1340 f.; BGH NJW 2001, 360; Schramm, in Münchener
Kommentar zum BGB, 5. Aufl. 2009, § 166 Rn. 23 ff.; Zöllner/Noack, in
Baumbach/Hueck GmbH-Gesetz, 19. Aufl. 2010, § 35 Rn. 150
55K. Schmidt, Gesellschaftsrecht (იც. რუ. 5), § 10 V 2 b.
56Buck, Wissen und juristische Person, Tübingen 2001, 308 f.
57 Mertens, in Hachenburg GmbHG, 7. Aufl. 1975, Anh. § 13 Rn. 70;
Scholz/Emmerich, § 13 Rn. 72a.
58Wilhelm, Rechtsform und Haftung bei der juristischen Person, Köln
1981, 47 f.
59 Flume, BGB-AT 1/2, (იც. რუ. 3), 74.
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ღვებელია, თსმცა, გამონაკლირირ რაცით, ამირ დაღვებირ
ღემთცვევაღიც (მაგ., რრკ-ირ143-ე მსცლირ ანალოგიით),63
სწქვეტი 15 წლიანი ტლობა, თანადროსლი რეგირტრაციით,
ვერ დაძამდება.

ცოდნირ ღერაცცვა . ნებირმიერ ღემთცვევაღი, თს წარმომადგენლობითი ორგანო მოუმედებრ დამოსკიდებლად და არ
იფებრ რაზოგადოებირ პარტნიორირგან კონკრეტსლ მითითებებრ კონკრეტსლი გარიგებირ დადებართან დაკავღირებით, პარტნიორირ არაკეთილრინდირიერება წარმომადგენლობით ორგანორ არ ღეერაცცება და არ გამორიცცავრ ამ
სკანარკნელირ კეთილრინდირიერებირ ღემთცვევაღი რაზოგადოებირ მიერ რაკსთრებირ მოპოვებარ რრკ-ირ 185-ე მსცლირ
მიცედვით.61 ზოგადი მინიღნება პარტნიორირ მცრიდან, რომ
„კარგი იუნებოდა“ კონკრეტსლი ნაკვეთირ ღეშენა, ნებირ ყამოქალიბებირ ღემდგომ პროცერზე ზემოუმედებირ გარეღე,
ვერ ყაითვლება მითითებად ზემოთ ცრენებსლი გაგებით.
ღერაბამირად, რარამართლომ ნაკვეთებზე რაკსთრებირ
კეთილრინდირიერად მოპოვებაზე მრძელობირარ, პირველ
რიგღი, სნდა ღეამოწმორ იქვნენ თს არა ღპრ „მ.-რ“, „კ.-რა“
და „კ. კ.-ირ“ დირეუტორები არაკეთილრინდირიერები. გადაწქვეტილებირ მიმფები პარტნიორირ ცოდნა მათ მცოლოდ
მაღინ ღეერაცცებათ, თს ამ სკანარკნელირაგან მიიფერ კონკრეტსლი და მბოჩავი მითითება. ამართან, მითითებირ მიფება სნდა დგინდებოდერ ტორმალსრი აუტირ მეღვეობით,
მაგალითად, პარტნიორთა კრებირ გადაწქვეტილება და ა.ღ.
მცოლოდ ირ ტაუტი, რომ ღპრ-ირ პარტნიორი და დირეუტორი
აცლო მეგობრები ან ნათერავები არიან, ამ ცოდნირ ღერაცცვირათვირ რაკმარირი არ არირ (იც. ზემოთ).
4. გარიგებირ ბათილობაზე მითითებირ სტლებირ ყამორთმევა/პრეკლსზია
მორარყელე ითცოვრ ვინდიკაციით (რრკ-ირ 172 I მსცლი)
რადავო უონებაზე მტლობელობირ დაბრსნებარ და რეერტრირ ყანაწერირ გარწორებარ. რაკითცავია, ცომ არ დაკარგა მან ერ სტლებები 11 წლირ განმავლობაღი (2004 წელრ
უონებაზე მტლობელობირა და რეგირტრაციირ დაკარგვიდან
2015 წელრ რარყელირ აფშვრამდე) სმოუმედებით, ცომ არ
მოიპოვა მოპარსცემ რაკსთრება ცანდაზმსლობით ან ცომ არ
არირ მორარყელირ ვინდიკაცია ცანდაზმსლი.
ა. რაკსთრებირ მოპოვება ცანდაზმსლობით, რრკ-ირ 167-ე
მსცლირ მიცედვით
რაკსთრებირ ცანდაზმსლობით ღეშენა რრკ-ირ 165-ე მსცლირ მიცედვით მოცემსლ ღემთცვევაღი გამორიცცსლია,
რადგან მოპარსცე არ ტლობრ კეთილრინდირიერად და
სწქვეტად ნივთრ, როგორც რაკსთარრ – მისცედავად იმირა,
რომ ამ ნივთზე მერაკსთრედ არირ რეგირტრირებსლი – ცოლო წინაკაცირ (წინა რეგირტრირებსლი და კეთილრინდირიერი გამრცვირებლირ) მიერ ტლობირ დროირ მიმატება, ე.წ.
accessio temporis უართსლ რამართალღი, ზოგადად, დასRömmer-Collmann, Wissenszurechnung innerhalb juristischer
Personen, Frankfurt a. M. 1998, 199 f.
61 Schubert, in Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 166
Rn. 105; FG Köln BeckRS 2014, 96422; BGH NZG 2004, 580 Rn. 31; FG
München EFG 2015, 1470 Rn. 51; FG Köln EFG2014, 2106 Rn. 41.
60
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ბ. ვინდიკაციირ ცანდაზმსლობა
გარდა ზემოთ აფნიღნსლირა, ასცილებელია იმ რაკითცირ
გადაწქვეტა, რომ დამოსკიდებლად რაკსთრებირ ცანდაზმსლობირ ვერ მოპოვებირა, ცომ არ არირ მორარყელირ ვინდიკაცია მისცედავად ამირა მაინც ცანდაზმსლი.
ვინდიკაციირ ცანდაზმსლობირ რაკითცი უართსლ რამართალღი რაბოლოოდ და ამომწსრავად ძერძერობით არ
არირ გადაწქვეტილი.64 პირველ რიგღი, აუ ერთმანეთირაგან
სნდა გაიმიძნორ სშრავი და მოშრავი ნივთებირ ვინდიკაციირ
ცანდაზმსლობა. სშრავი ნივთირ ღემთცვევაღი, რომელზეც
მტლობელობითი ცანდაზმსლობით რაკსთრებირ მოპოვებირათვირაც, რრკ-ირ 167-ე მსცლირ მიცედვით, რავალდებსლოა
რეგირტრაცია, ვინდიკაციირ ცანდაზმსლობა მტლობელირ
რეგირტრაციირ გარეღე ამ დანაწერირ გვერდირ ავლარ გამოიწვევდა და, ღერაბამირად, დასღვებელია.65 გარდა ამირა, ვინდიკაციირ ცანდაზმსლობირ ღემდეგაც რეგირტრირებსლი
მერაკსთრე ღეინარყსნებდა თავირ რაკსთრებარ და ღეშლებდა მირი რცვა პირირათვირ გადაცემარ რრკ-ირ 183-ე მსცლირ
რატსშველზე, რაც მირთვირ ერთადერთი გზა იუნებოდა რაკსთარი სტლებირ რეალიზაციირათვირ და რაც რაკმაოდ
აბრსრდსლი ღედეგია – მერაკსთრე ვერ აცერცებრ რაკსთარი
ნივთირ დაბრსნებარ, თსმცა ღესშლია, ერ რაკსთრებირ
სტლება რცვარ გადასლოცორ, რათა ამ რცვამ გამოითცოვორ
ვინდიკაციით და ღემდეგ კი ირევ მარ გადარცერ როგორც რაკსთრება, ირე მტლობელობა. თსმცა მტლობელირ რეგირტრაციირ ღემთცვევაღიც, ათი წლირ გარვლირ ღემდეგ (რრკირ 128 III მსცლი) მერაკსთრირ ვინდიკაციირ ცანდაზმსლად
მიყნევა თამაღგარეთ დატოვებდა რრკ-ირ 167-ე მსცლრ და
მარღი გათვალირწინებსლ თცსთმეტწლიან დროირ მონაკვეთრ, რაც არევე მისფებელ ღედეგრ წარმოადგენრ, რირ გამოც
სშრავი ნივთირ ვინდიკაციირ ცანდაზმსლობა ნებირმიერ ღემთცვევაღი სნდა გამოირიცცორ.

Baldus, in Münchener Kommentar zum BGB, 7. Aufl. 2017, BGB § 937
Rn. 60.
63 ღდრ., მაგ., გრკ-ირ 943-ე პარაგრატი.
64 იც. ამართან დაკავღირებით ჩანტსრია, რამოუალაუო რამართლირ
ზოგადი ნაწილი, თბილირი 2011, 121; კვანტალიანი, რამოუალაუო
კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, ჩანტსრია (რედ.), 2017, მსც. 128 27-ე
ველი; რარამართლო პრაუტიკა სარქოტრ ვინდიკაციირ ცანდაზმსლობირ
ღერაშლებლობარ. ღდრ. რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2012
წლირ 12 ივლირირ განყინება №არ-146-140-2012; რაუართველორ
სზენაერი რარამართლორ 2002 წლირ 3 იანვრირ განყინება №3/კ35-02.
65 გერმანიირ რამოუალაუო კოდეურირ 902 I 1 პარაგრატღი, მაგალითად,
პირდაპირ არირ დატიურირებსლი რეგირტრირებსლი სტლებირ
ცანდაზმსლად უცევირ დასღვებლობა.
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გ. პრეკლსზია
მისცედავად ვინდიკაციირ ცანდაზმსლობირ დასღვებლობირა, ღერაშლოა, მოპარსცერ წუონდერ ნაკვეთირ ვინდიკაცისრი მოთცოვნირა და რეერტრირ ყარწორებირ სტლებირ ყა66
67
მორთმევაზე/პრეკლსზიაზე მითითებირ სტლება, გამომდინარე იუიდან, რომ მორარყელემ მცოლოდ 11 წლირ ღემდეგ დაიწქო დავა 2004 წელრ დაკარგსლ მიწირ ნაკვეთთან
დაკავღირებით. სტლებირ ყამორთმევა/პრეკლსზიირ ინრტიტსტი ეტსშნება რრკ-ირ 115-ე მსცლრ, სტლებირ ბოროტად გამოქენებირ დასღვებლობარ.
აა. ვინდიკაციირა და რეერტრირ ყანაწერირ გარწორებირ
სტლებირ პრეკლსზიირ დარაღვებობა
გერმანიირ სმაფლერი ტედერალსრი რარამართლორ
პრაუტიკირ68 მიცედვით, მართალია, ღესშლებელია 8 III მსცლირ რაკსთრებირ სტლებირ წინააფმდეგ გამოქენება, რადგან ერ დასღვებელი ყარევა იუნებოდა რიკეთეთა მიკსთვნებირ რანივთორამართლებრივ რირტემაღი, თსმცა იმ ღემთცვევებღი, როდერაც ნივთირ გამოთცოვა მტლობელირაგან რრსლებით გასმართლებელი ყანრ, დარაღვები სნდა
იქორ 172 I მსცლიდან წარმომდგარი მოთცოვნირ პრეკლსზია, რადგან ირიც, ირევე, როგორც ნებირმიერი რცვა მოთცოვნა, მავალდებსლებელი ღინაარრირ მუონეა. რცვა მორაზრებით, ღერაშლებელია, ამ მოთცოვნირ პრეკლსზიიდან გამომდინარეობდერ არა 172 I მსცლირ ბლოკადა, რარაც რაკსთრებირა და მტლობელობირ ცანგრშლივ დაღორებართან მივქავართ, არამედ მტლობელირ მოთცოვნა რაკსთრებირ გა69
დაცემართან დაკავღირებით. გერმანსლი რარამართლო
იმავე წერრ ავრცელებრ რეერტრირ ყანაწერირ გარწორებირ
70
სტლებაზეც.
(1) ცანგრშლივი დროირ განმავლობაღი სტლებირ გამოსქენებლობა
სტლებირ პრეკლსზია დგება მაღინ, როდერაც სტლებამორილი პირი ცანგრშლივი დროირ განმავლობაღი არ აცორციელებრ რაკსთარ მოთცოვნარ და მეორე მცარერ მირი რაერთო უცევიდან გამომდინარე სყნდება ნდობა, რომ ერ პირი
ამ სტლებარ მომავალღიც არ გამოიქენებრ.71 მაგალითად,

პრეკლსზია (ლათ. რიტქვიდან praecludere – „გამორიცცვა“,
„დაკარგვა“) ნიღნავრ სტლებირ დაკარგვარ. მართალია, გერმანსლ
ისრიდისლ ენაღი პრეკლსზია პროცერსალსრ-რამართლებრივი
კონოტაციით გამოიქენება და მარ მიძნავენ მატერიალსრრამართლებრივი სტლებირ ყამორთმევირაგან (Verwirkung), თსმცა
მთელი რიგი რცვა უვექნირ ისრიდისლი ლეურიკა (მაგ., ღვეიცარია) ამ
განრცვავებარ არ აკეთებრ და ამ ორ ცნებარ რინონიმსრი მნიღვნელობით
იქენებრ. რარსრველია, თს რაუართველოღიც პრეკლსზია ამ სკანარკნელი
(„სტლებირ ყამორთმევირ“) მნიღვნელობით დამკვიდრდება.
67 BGH NJW 1957, 1358; BGH NJW 1965, 1532; BGH NJW 1989, 836.
68 BGH NJW 2007, 2184.
69 v. Olshausen, JZ (1983), 290.
70 BGHZ 122, 308.
71 Sutschet, BeckOK BGB 50. Aufl. 2019, § 242 Rn. 137.
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გერმანიირ რავაჩრო ნიღნებირ ღერაცებ კანონირ 21 I პარაგრატღი მოწერრიგებსლია ამ პრეკლსზიირ რპეციალსრი ღემთცვევა: თს სტლებამორილმა პირმა იცირ, რომ მირ კსთვნილ რავაჩრო ნიღანრ იქენებრ რცვა პირი და ცსთი წლირ
განმავლობაღი სმოუმედოდ რყება, ირ კარგავრ ამ სტლებირ
ცელქოტიდან გამომდინარე მოთცოვნებირ წარდგენირ
სტლებარ.
სტლებირ პრეკლსზიირდა გამო დაკარგვირათვირ ასცილებელია ე. წ. „დრო და მომენტი“, ანს სტლებირ გამოქენებირ პირველი ღერაშლებლობიდან გარსლი სნდა იქორ დიდი
ცანი (დრო) და მირი გამოქენება ამ ღემდგომი მომენტირათვირ სნდა წარმოადგენდერ სტლებირ ბოროტად გამოქენებარ რრკ-ირ 115-ე მსცლირ მიცედვით (მომენტი).72 ნდობირა
და კეთილრინდირიერებირ პრინციპირ დარფვევა აუ მდგომარეობრ „სტლებირ გამოქენებირ დასღვებელ დაქოვნებაღი“73. პირველი წინაპირობა მოცემსლ ღემთცვევაღი ქოველმიზეზგარეღე რაცეზეა; 11 წლირ გარვლირ ღემდეგ გარსლია
იმდენი დრო, რაც ასცილებელია რანივთო მოთცოვნირ ცანდაზმსლობირათვირ (რრკ-ირ 128 III მსცლი; ერ დროირ არგსმენტი აუ შალაღია იმირ მისცედავად, რომ ზემოთ ვინდიკაციირ ცანდაზმსლობა გამორიცცსლად იუნა ცნობილი).
(2) ნდობირ მომენტი
პრეკლსზიირათვირ ასცილებელი „მომენტირ“ უვეღ იგსლირცმება ირ გარემოება, დაიძერა თს არა მოპარსცემ (და
წუონდა თს არა მარ ამირ სტლება), რომ ნივთი მარ რამსდამოდ დარყებოდა. მთელ რიგ ღემთცვევაღი, რამოუალაუო
ბრსნვირ რტაბილსრობირათვირ ასცილებელია, რომ, მისცედავად იმირა, მოთცოვნა ტორმალსრად აგრშელებრ თს არა
არრებობარ, თს მირმა მტლობელმა გააკეთა ქველატერი მოთცოვნირ ადრერატირ ნდობირ გარამქარებლად, რომ ირ მარ
არ გამოიქენებდა,74 რწორედ ერ ნდობა იქორ სტრო მეტად
დარაცავი, ვიდრე პირირ სტლებამორილება და მან დაკარგორ ამ მოთცოვნირ გამოქენებირ სტლება.
(ა) სრთიერთწინააფმდეგობრივი უცევა
რაბოლოო ძამღი, ამ პსნუტირ ღემოწმებირარ რამართალღემტარდებელმა რამართლიანობირ ზოგადი მორაზრებებით სნდა იცელმშფვანელორ. ნდობირ მომენტირ განმაპირობებელი ღეიშლება იქორ სტლებამორილი პირირ თავდაპირველი უცევა, რართან წინააფმდეგობაღიც მოდირ მირი
მომდევნო უცევა, რაც რრკ-ირ 8 III და 115-ე მსცლებირ მიცედვით დასღვებელია („სრთიერთწინააფმდეგობრივი უცევირ
აკრშალვა“, venire contra factum proprium) და პრეკლს-

BGH NJW 1989, 836; Schubert, in Münchener Kommentar zum BGB,
8. Aufl. 2019, Rn. 369.
73 BGH NJW 1989, 836; Grüneberg, in Palandt BGB Kommentar, 73.
Aufl . 2014, § 242 Rn. 87.
74 Sutschet, BeckOK BGB 50. Aufl. 2019, § 242 Rn. 137.
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ღედარებითი რამართლირ ჟსრნალი 2/2019
75

ზიირ რატსშველრ წარმოადგენრ. უცევირ სრთიერთწინააფმდეგობრიობა ღეიშლება გამომდინარეობდერ ცანგრშლივი დროირ განმავლობაღი სმოუმედობიდან და რაკსთარი
76
სტლებირ არგანცორციელებიდან. ერ ღემთცვევა განრაკსთრებით აუტსალსრია რაცელღეკრსლებო რამართალღი, ცელღეკრსლებირ განცორციელებირ ეტაპზე. მაგალითად,
სრთიერთწინააფმდეგობრივია კრედიტორირ მიერ რაკსთარი გარვლირ სტლებირ ცოდნირდა მისცედავად რაპირირპირო
ღერრსლებირ (ან ღეუმნილი მდგომარეობიდან რცვა ტიპირ
რარგებლირ) მიფება, ცოლო ღემდგომ ამ გარვლირ სტლებირ
გამოქენება.77 ერ იწვევრ მირთვირ ამ გარვლირ სტლებირ ყამორთმევარ. უირავნობირ ცელღეკრსლებირ ბათილობირდა
მისცედავად, ღემდგომი ორი წლირ განმავლობაღი ნივთით
რარგებლობა და მცოლოდ ამირ ღემდეგ ბათილობაზე მითითება, გერმანსლმა რარამართლომ არევე დასღვებლად
78
ცნო.
სმოუმედობა განრაკსთრებით მაღინ ითვლება პრეკლსზიირ მიზეზად, როდერაც სტლებამორილი პირირაგან რაკსთარი დარფვესლი სტლებირ აუტისრი დაცვა იქო მორალოდნელი, თს მარ ამ სტლებირ დარფვევამდელი მდგომარეობირ აფდგენა რსრდა. მაგალითად: კრედიტორი იფებრ მეორე მცარირ მიერ ცალმცრივად გამოუვითსლ ღერრსლებარ
(რაც თავდაპირველი ღერრსლებირ ნაწილრ წარმოადგენრ)
79
და არ აცცადებრ პრეტენზიარ დარყენილ ნაწილზე; მენარდე არ ითცოვრ მონარყენ ანაზფასრებარ ცანგრშლივი
დროირ განმავლობაღი, მეორე მცარირ მიერ რაბოლოოდ მიყნესლი ანგარიღრწორებიდან;80 მეზობელი არ აპროტერტებრ მღენებლობარ, რომელიც მირ თვალწინ მიმდინარეობრ.81 ქველა ამ ღემთცვევაღი სტლებამორილი პირი კარგავრ თავირ მოთცოვნარ. იგივე წერი მოუმედებრ, როდერაც რაზოგადოებირ პარტნიორი რამდენიმე წლირ განმავლობაღი
არ აპროტერტებრ პარტნიორთა კრებირ მიერ მიფებსლ გადაწქვეტილებარ.82 ამ ღემთცვევაღიც მირი სტლება კრებირ
გადაწქვეტილებირ ბათილობირ მოთცოვნირა პრეკლსდირებსლია და ღერაბამირად დაკარგსლია. ერ სკანარკნელი ღემთცვევა გერმანსლი რარამართლო პრაუტიკიდან განრაკსთრებით მნიღვნელოვანია მოცემსლი რაუმეღი, რადგან რაუმირ მარალებიდან რაერთოდ არ იკითცება, რომ მორარყელე რააუციო რაზოგადოებამ რამით მაინც გააპროტერტა რა-

BGH AP § 242 Verwirkung Nr. 38; BGH RdA 1970, 223; BGH WM
1983, 753.
76 Schubert, in Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 242
Rn. 399.
77 BGH WarnR 1966, 228; BB 1969, 383; BGH WM 1967, 517; OLG Köln
BKR 2012, 163.
78 KG NZM 2008, 131.
79 OLG Hamburg VersR 1980, 842.
80 OLG Hamm NJW-RR 1995, 363.
81 BVerwG NJW 1974, 1260; OVG Magdeburg NVwZ-RR 2012, 752;
OVG Lüneburg BeckRS 2013, 57132; OVG Schleswig BeckRS 2018,
12799.
82 BGH DB 1973, 467; OLG Stuttgart NZG 2004, 474.
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კსთარი დირეუტორებირ უცევა და დაიწქო რამართლებრივი
დავა მათ წინააფმდეგ.
კერშოდ, მოცემსლ რაუმეღი, მოპარსცირ კეთილრინდირიერებირ გარდა (იც. ზემოთ), გარათვალირწინებელია ირ გარემოება, რომ მორარყელე რააუციო რაზოგადოებარ მთელი
ამ დროირ განმავლობაღი არ წარსდგენია რაკსთარი მოთცოვნები (მეწარმეთა ღერაცებ კანონირ 9 VI მსცლირ და
რრკ-ირ 992-ე მსცლირ რატსშველზე) დირეუტორებირ და, პირველ რიგღი, მ. მ.-ირ მიმართ, იმ ზიანირ ანაზფასრებართან
დაკავღირებით, რომელიც ამ პირებმა მარ თაფლითსრი უმედებით მიაქენერ 2004 წელრ, ირევე, როგორც არც ერთი მომდევნო ღემშენირ წინააფმდეგ თითუმირ 15 წლირ განმავლობაღი. ქველატერი ერ მოპარსცერ სყენდა ნდობარ იმართან
დაკავღირებით, რომ რრ ღეეგსა ამ უონებირ დაკარგვარ და
მირგან დავა ამ უონებართან დაკავღირებით მორალოდნელი
არ არირ.
ამ ღემთცვევაღი ცალკე განრაცილველი იქო რაკითცი,
წუონდა თს არა 11 წლირ ღემდეგ მორარყელე რააუციო რაზოგადოებარ გარიგებირ კოლსზისრობაზე მითითებირ სტლება
(ზოგადად, მაგალითად, რაკსთარი დირეუტორებირ მიმართ
მოთცოვნირ წაქენებირ კონტეურტღი) და თს ამაზე აპელირებარ აპირებდა, რატომ არ გააკეთა ერ მანამდე.83 მაგრამ, ირ
რომ რაკსთარი დირეუტორებირ მიმართ კოლსზიაზე მითითებირ სტლება, ღერაშლებელია დიდი ცნირ განმავლობაღი
ღესნარყსნდერ, რადგან ერ სკანარკნელნი არაკეთილრინდირიერნი იქვნენ,84 ძერ კიდევ არ ნიღნავრ, რომ მარ ამირ
სტლება აუვრ კეთილრინდირიერი მოპარსცირ მიმართაც იმავე დროირ განმავლობაღი, რადგან სტლებირ ყამორთმევირ/პრეკლსზიირათვირ გადამწქვეტ როლრ თამაღობრ მეორე
მცარირ კეთილრინდირიერება.
გარდა ამირა, ცალკე მრძელობირ რაგანი სნდა გამცდარიქო, აგრშელებდნენ თს არა რირცლირ რამართლირ პარსცირგებაღი მიცემსლი დირეუტორები, რაზოგადოებირ მართვარ
ამ პარსცირმგებაღი მიცემირ და რაპროცერო ღეთანცმებირ გატორმებირ ღემდეგაც. რწორედ მათ ცომ არ გადარცერ ამჟამინდელ აუციონერებრა და დირეუტორატრ მართვირ რადავეები და ცომ არ არიან ერ სკანარკნელნი მათი ცრსმაგიერი
პირები. თს ერ დადგინდება, მაღინ რაცეზე გვაუვრ სრთიერთწინააფმდეგობრივი უცევა,85 რომელიც ღეერაცცება რაზოგადოებარ 37-ე მსცლირ ანალოგიით და რაიდანაც, რრკ-ირ
8 III მსცლირ მიცედვით, მან რარგებელი არ სნდა ნაცორ. ანს
რცვა რიტქვით რომ ითუვარ, კოლსზისრი გარიგებირ დამდებ
აუ რაცელმწიტო რეჟიმზე მითითება არ გამოდგება, რადგან რააუციო
რაზოგადოება არ არირ ტიზიკსრი პირი, რომლირ პირად სტლებებრაც
დაემსურებოდა რეჟიმი, მირთვირ არარარსრველი რარყელირ აფშვრირ
ღემთცვევაღი. გარდა ამირა, რარყელი აფიშრა არა 2012 წელრ, არამედ
2014-ღი.
84 BGH NJW 1971, 1800.
85 Schubert, in Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 242
Rn. 399-401; BGH AP § 242 Verwirkung Nr. 38; RdA 1970, 223; WM
1983, 753; AG Köln WM 1977, 52.
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სზენაერი რარამართლორ №არ-28-25-2017 განყინება

დირეუტორატრ არ სნდა მიეცერ რაღსალება „აიტარორ“ ცრსმაგიერი დირეუტორი და აუციონერი და ამ პირებირ მეღვეობით მისთითორ მირ მიერვე დადებსლი გარიგებირ ბათილობაზე და მოითცოვორ ნივთირ სკან დაბრსნება.
(ბ) „ნდობირ ინვერტიციები“
პრეკლსზიართან დაკავღირებსლ მთელ რიგ ღემთცვევაღი გადამწქვეტ როლრ თამაღობრ ირ გარემოება, რომ მეორე
მცარემ იმ ნდობიდან გამომდინარე, რომ სტლებამორილი
პირი თავირ სტლებარ აფარ გამოიქენებდა, განაცორციელა
უონებრივი დირპოზიციები (მაგ., გაქიდა მთელი თავირი უონება რადავო უონებაღი ინვერტირებირ მიზნით) და ინვერტიციები, ან რცვაგვარად „ააწქო“ რაკსთარი რამომავლო გეგმები იმ გარემოებაზე, რომ status quo ღენარყსნდებოდა.86
ერ ე. წ. „ნდობირ ინვერტიციები“ წარმოადგენენ არევე მომავალღიც სტლებამორილი პირირ მცრიდან რაკსთარი სტლებირ გამოქენებირ დასღვებლობირ რატსშველრ. მართალია,
პრეკლსზია არ არირ იმაზე დამოკიდებსლი, არირ თს არა

სასამართლო პრაქტიკა

რაცეზე ეკონომიკსრი დირპოზიციები,87 თსმცა მათი არრებო88
ბა ზრდირ მეორე მცარირ დაცვირ ასცილებლობარ.
ცალკესლ ღემთცვევებღი არასტლებამორილი პირირ დარაცავმა ინვერტიციებმა ღეიშლება მიაფწიორ იმ მარღტაბრ,
რომ განდევნონ სტლებამორილი პირირ სტლება თავდაპირველი მდგომარეობირ აფდგენართან დაკავღირებით. იმირ
განრაზფვრა, თს რამდენად იმრაცსრებენ ინვერტიციები დაცვარ, სნდა მოცდერ იმ გარემოებებირ ღეპირირპირებით, თს
რამდენი ცანი იქო გარსლი სტლებირ ცელქოტიდან ინვერტიციებირ დაწქებამდე და რამდენად ღეეშლო მათ გამწევრ
რცოდნოდა რაკსთარი არასტლებამორილებირ ღერაცებ და,
მეორე მცრივ, ამ ინვერტიციებირ დაწქებიდან რამდენი ცნირ
განმავლობაღი რყებოდა სტლებამორილი პირი სმოუმედოდ
89
და არ აქენებდა რაკსთარ მოთცოვნებრ.

პროტ. დოუ. ირაკლი ბსრდსლი
აროც. პროტ. დოუ. გიორგი რსრიაღვილი
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Schubert, in Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 242

Rn. 320.
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BGHZ 67, 68; BGH NJW 1984, 1684; BGH NJW 2011, 212 Rn. 20; BGH
EnWZ 2013, 223 Rn. 13; BeckRS 2014, 04074 Rn. 13; OLG Hamm VersR
1967, 70; OLG München BeckRS 2013, 17389.
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Schubert, in Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 242
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Schubert, in Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2019, § 242
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1. რარერცო სრთიერთობიდან გამომდინარე მოთცოვნირ
წარდგენირა და ცანდაზმსლობირ ვადები, რომლირ
სზრსნველრაქოტადაც
მოგვიანებით
რარამართლო
გადაწქვეტილებით
იპოთეკა დადგინდა, აითვლება
იპოთეკირ წარმოღობირ (რეგირტრაციირ) მომენტიდან.
2.
მემკვიდრირ
სტლებამონაცვლედ
ცნობა
იმ
რამართალწარმოებაღი, რომელღიც მამკვიდრებლირადმი
მიმართსლი
მოთცოვა
განიცილება,
ითვლება
მამკვიდრებლირ კრედიტორირ მოთცოვნირ წარდგენად
მემკვიდრირადმი რრკ-ირ 1488-ე მსცლირ გაგებით.
(ავტორირ რაცელმშფვანელო წინადადებები)
რრკ-ირ 1488, 60, 128, 286-ე მსცლები

სზენაერი რარამართლორ 2019 წლირ 25 ივნირირ
განყნება № არ-1906-2018

I. ღერავალი
რერციდან გამომდინარე სზრსნველქოტირ რაღსალებები
და მათი გამოქენება რამართლებრივი ინტერერებირ დარაკმაქოტილებლად არაერთცელ ქოტილა რარამართლორ განცილვირ რაგანი. ერთ-ერთი პრობლემსრი, ძერძერობით
მართლმრაძსლებირ რირტემირ მიერ არარწორად აფუმსლი
და გადაწქვეტილი რაკითცი ნარქიდობირ ცელღეკრსლებაა
(გამორქიდვირ სტლებით), რომელრაც რარამართლო შირითადად საპელაციოდ და ქოველგვარი დარაბსთებირ გარეღე
აბათილებრ ცოლმე და განმარტავრ, რომ განრაცილველი რამართალსრთიერთობა არა ნარქიდობა, არამედ სზსნველქოტილი რერცია. გარდა მცარეთა ნებირ გამოვლენაღი დასღვებელი ყარევირა, ამგვარი მიდგომა ღეიშლება რცვა პრობლემარაც აყენდერ, ცოლო რარამართლო კი განვითარებსლ
მრძელობაზე კანონმდებლობირ მორგებარ (და არა პირიუით) ცდილობრ, რაც კარგად ყანრ განცილსლ გადაწქვეტილებაღი.
II. გადაწქვეტილება
1. ტაუტობრივი გარემოებები
თავდაპირველ მოვალერა და მორარყელერ ღორირ 2011
წლირ 13 დეკემბერრ დაიდო ღეთანცმება, რომელრაც მცარეებმა სწოდერ „სშრავი უონებირ ნარქიდობა გამორქიდვირ პირობით“ ; გამორქიდვირ ვადად განირაზფვრა 6 თვე (2012
წლირ 13 ივნირამდე). მორარყელემ თავდაპირველ მოვალერ
გადარცა თანცა და 2011 წლირ 15 დეკემბერრ აფირიცცა რადავო სშრავი უონებირ მერაკსთრედ რაძარო რეერტრღი. გსრძაანირ რაიონსლი რარამართლორ გადაწქვეტილებით თავდაპირველი მოვალირ რარყელი დაკმაქოტილდა. დარაცელებსლი ცელღეკრსლება გაბათილდა, რარამართლომ რადავო
102

სშრავი უონებირ თავდაპირველი მოვალირ რაკსთრებად
აფრიცცა და რერცირ სზრსნველრაქოტად რადავო უონება დაიტვირთა იპოთეკით. მორარყლემ გადაქვეტილება გაარაყივრა რააპელაციო წერით. 2013 წლირ 2 ოუტომბერრ თავდაპირველი მოვალე გარდაიცვალა, 2014 წლირ 11 აპრილრ გაცემსლი რამკვიდრო მოწმობირ რატსშველზე მირი რამკვიდრო უონება მიიფო მოპარსცემ. მოპარსცე რარამართლომ
ცნო თავდაპირველი მოვალირ სტლებამონაცვლედ 2014
წლირ 20 ნოემბერრ. გსრძაანირ რაიონსლი რარამართლორ
გადაწქვეტილება კანონიერ შალაღი ღევიდა, რომლითაც
დადგინდა რარერცო სრთიერთობა მცარეებრ ღორირ და, ღედეგად, 2015 წლირ 4 დეკემბერრ რადავო სშრავი უონება დაიტვირთა იპოთეკით. განცილსლ რამართალწარმოებაღი დადგენილი ტაუტობრივმა გარემოებებმა მიიფო პრეისდიცისლი მნიღვნელობა იმ დავებღი, რადაც მონაწილეობარ მიიფებდნენ მორარყელე და მოპარსცე.
მორარყელემ აფშრა რარყელი მოპარსცირ წინააფმდეგ
2015 წლირ 4 დეკემბერრ რერცირ თანცირ გადაცდირ მიზნით
იპოთეკით დატვირთსლი სშრავი უონებირ იშსლებითი რეალიზაციირ მოთცოვნით, ცოლო მოპარსცემ ღეგებებსლი რარყელი აფშრა მორარყელირ წინააფმდეგ, რითაც რერცირ თანცაზე მორარყელირ მოთცოვნირ არარრებობირ დადგენა და
რადავო სშრავ უონებაზე იპოთეკირ გასუმება მოითცოვა. გსრძაანირ რაიონსლმა რარამართლომ დააკმაქოტილა მორარყელირ მოთცოვნა და სარი სთცრა მოპარსცერ ღეგებებსლი
რარყელირ დაკმაქოტილებაზე. მოპარსცემ რაიონსლი რარამართლორ გადაწქვეტილება გაარაყივრა რააპელაციო წერით, გარაყივრებსლი გადაწქვეტილებირ გასუმებირ, აცალი
გადაწქვეტილებირ მიფებირ, შირითადი რარყელირ სარქოტირა და ღეგებებსლი რარყელირ დაკმაქოტილებით მოთცოვნით. მოპარსცირ რააპელაციო რაყივარი არ დაკმაქოტილდა. რააპელაციო რარამართლომ დასრაბსთებლად მიიყნია
მოპარსცირ მითითება, რომ მორარყელერ რამკვიდროღი პარივირ რაცით ღერსლი მამკვიდრებლირ ვალირ გადაცდა კანონით დადგენილ ეუვრთვიან ვადაღი არ მოსთცოვია. რააპელაციო რარამართლორ განმარტებით, მორარყელერ რრკ-ირ
1488-ე მსცლით დადგენილი მემკვიდრეებირათვირ მოთცოვნირ წარდგენირ ეუვრთვიანი ვადა არ დასრფვევია. რრკ-ირ
1488-ე მსცლი ადგენრ კრედიტორებირ მიერ მემკვიდრეებირათვირ მოთცოვნირ წარდგენირ ვადარ, რირი კვლევაც რარამართლორ მოპარსცირ მითითებირ გარეღე, რაკსთარი ინიცი1
ატივითაც ღესშლია. ამართან, კრედიტორირთვირ იმ მემკვიდრირ ვინაობა, ვინც რამკვიდრო მიიფო, ცნობილი გაცდა მარ
ღემდეგ, რაც შირითადი მოპარსცე გარდაცვლილირ სტლებამონაცვლედ იუნა ცნობილი: სტლებამონაცვლედ ყაბმით შირითადი მოპარსცე ინტორმირებსლი გაცდა მამკვიდრებლირ
რარერცო ვალდებსლებირ ღერაცებ, ანს მარ ამ ტორმით წარედგინა კრედიტორირ მოთცოვნა, ამიტომ მორარყელერ, როგორც კრედიტორრ, რრკ-ირ 1488-ე მსცლით დადგენილი მემკვიდრირთვირ მოთცოვნირ წარდგენირ ვადა არ დასრფვე1

აფწერილობითი ნაწილი, 16.1 პსნუტი

სზენაერი რარამართლორ განყნება № არ-1906-2018

ვია. რააპელაციო რარამართლორ განმარტებით, მორარყელერ, რერცირა და იპოთეკირ ცელღეკრსლებიდან გამომდინარე მოთცოვნირ რატსშველი წარმოეღვა კანონიერ შალაღი
ღერსლი გადაწქვეტილებირ რატსშველზე, იპოთეკირ რაგნირ
კვლავ მამკვიდრებლირ რაცელზე აფრიცცვირ ღემდეგ. მოპარსცემ მიმართა რაკარაციო რარამართლორ, მისთითა რა,
რომ მორარყელერ მოთცოვნირ რატსშველი არ წარმოღობია
გადაწქვეტილებირ კანონიერ შალაღი ღერვლირ დფიდან,
არამედ ცრენებსლმა გადაწქვეტილებამ მცოლოდ და მცოლოდ დაადარტსრა რერცირა და იპოთეკირ ცელღეკრსლებიდან გამომდინარე რამართლებრივი სრთიერთობირ არრებობა 2011 წლირ 13 დეკემბრიდან, როდერაც მამკვიდრებელრა და მორარყელერ ღორირ გატორმდა თვალთმაუცსრი
სშრავი უონებირ ნარქიდობირ ცელღეკრსლება. მანვე რადავოდ გაცადა მემკვიდრირ სტლებამონაცვლირ ცნობირ განცილვა მემკვიდრირ კრედიტორირადმი პრეტენზიირ წარდგენად. სზენაერმა რარამართლომ სცვლელად დატოვა რააპელაციო რარამართლორ გადაწქვეტილება.
2. რარამართლორ მრძელობირ ღეძამება
რაკარაციო რარამართლორ განმარტებით, თავდაპირველი მოვალირ ვალირ წარმოღობირ ტაუტობრივი რატსშველია
მამკვიდრებლირ მიერ კრედიტორირ წინაღე ცელღეკრსლე2
ბით ნაკირრი ვალდებსლებირ ღესრრსლებლობა, ღერაბამირად, მამკვიდრებლირ მიმართ კრედიტორირ მოთცოვნა
რერცირ გადაცდირ მიზნით, იპოთეკირ რაგნირ იშსლებითი რეალიზაციირ თაობაზე წარმოღობილი იქო.
რაკარაციო პალატამ არ გაიზიარა კარატორირ პრეტენზია,
რომ მორარყელერ რარერცო დავალიანებირ დაკირრებირ გარეღე არ ღეეშლო იპოთეკირ რაგნირ რეალიზაციირ მოთცოვნირ დამოსკიდებლად აფშვრა და მისთითა, რომ რრკ-ირ 301
I მსცლი იპოთეკარრ ანიჩებრ სტლებამორილებარ, მოითცოვორ იპოთეკირ რაგნირ რეალიზაცია, თს იპოთეკარმა ნამდვილად გაარერცა თანცა (რაც სზრსნველქოტილია იპოთეკით); მოვალემ გააჩინასრა ვალდებსლებირ ღერრსლება
და იპოთეკა ისრიდისლი შალირ მუონეა.
სზენაერი რარამართლორ დარაბსთებით, 2015 წლირ 4
დეკემბრამდე იპოთეკირ სტლება რეგირტრირებსლი არ
იქო, მორარყელე მოკლებსლი იქო ღერაშლებლობარ, იპოთეკირ რაგანთან დაკავღირებით რაიმე მოთცოვნა წარედგინა მოვალირ მემკვიდრირათვირ, მით სტრო იმ პირობებღი,
როდერაც რადავო უონება რაძარო რეერტრღი მირ რაკსთრებად იქო რეგირტრირებსლი. ამდენად, რაკარაციო პალატირ
მორაზრებით, რრკ-ირ 1488-ე მსცლით გათვალირწინებსლი
მოთცოვნირ წარდგენირ ეუვრთვიანი ვადირ ათვლა 2015
წლირ 5 დეკემბრიდან დაიწქო. თავდაპირველი მოვალირ
რაპროცერო სტლებამონაცვლირ დადგენართან დაკავღირე2

რამოტივაციო ნაწილი, 20.1 პსნუტი. რავარასდოდ, რარამართლო
გსლირცმობრ
იმარ,
რომ
მოვალირ
მიერ
ვალდებსლებირ
ღესრრსლებლობირ გამო მორარყელირ მოთცოვნა ვადამორსლია.

სასამართლო პრაქტიკა

ბსლ რადავო რაკითცი სზენაერმა რარამართლომ არ განიცილა. რაკარაციო რარამართლომ მისთითა ადამიანირ სტლებათა დაცვირ ევროპსლი რარამართლორ გამოცდილებაზე და
განმარტა, რომ დარაბსთებირ ვალდებსლება არ სნდა იქორ
გაგებსლი თითოესლ არგსმენტზე დეტალსრი პარსცირ გაცემად. სზენაერი რარამართლო ღემოიტარგლა აფნიღვნით,
რომ უვემდგომი ინრტანციირ რარამართლოებირ დარკვნა რარყელირ რატსშვლიანობართან დაკავღირებით გარაზიარებელია.
III. რარამართლორ მიერ განვითარებსლი მრძელობირ
ანალიზი
სზენაერი რარამართლო დადგა რამდენიმე რამართლებრივი პრობლემირ წინაღე. ერთ-ერთი მათგანი დაკავღირებსლია წინარე ეტაპზე გსრძაანირ რაიონსლი რარამართლორ
მიერ ღემოთავაზებსლ განმარტებართან, რომელმაც მიიფო
პრეისდიცისლი მნიღვნელობა (იც. ზემოთ), მეორე მიემართება მოთცოვნირ წარდგენირ პირობებრ, მერამე - იპოთეკირ რაგნირ რეალიზაციირ წინაპირობებრ.
1) რაუართველოღი გავრცელებსლი პრაუტიკირ მიცედვით, მცარირ მოთცოვნირ დაკმაქოტილებირარ რარამართლო ნარქიდობარ გამორქიდვირ სტლებით მიიყნევრ მოყვენებითად, აბათილებრ მარ და არრებსლ სრთიერთობარ
რერცად განმარტავრ. მოცემსლ ღემთცვევაღი, განრაცილველ
რამართალწარმოებამდე კანონიერ შალაღი ღერსლი გადაწქვეტილებით რარამართლომ დაადგინა იპოთეკირ სტლება
რადავო უონებაზე. გარდა მრგავრი განმარტებირა, პრობლემაა ირიც, რა მომენტიდან სნდა აითვალორ მოთცოვნირ წარდგენირა და ცანდაზმსლობირ ვადები - რაცელღეკრსლებო
სრთიერთობიდან გამომდინარე მოთცოვნირ დარფვევიდან
თს იპოთეკირ სტლებირ რეგირტრაციირ მომენტიდან.
2) ღერაშლებელია თს არა, მემკვიდრირ სტლებამონაცვლედ ცნობა ყაითვალორ მამკვიდრებლირ კრედიტორირ მცრიდან მემკვიდრირადმი მოთცოვნირ წარდგენად
მარ ღემდეგ, რაც მცარე რადავოდ გაცდირ მოთცოვნირ წარდგენირ ვადებირ დაცვირ რაკითცრ.
3) არირ თს არა ასცილებელი, რარერცო სრთიერთობირ
კრედიტორმა იპოთეკირ რაგნირ რეალიზაციამდე რერციდან
გამომდინარე რარყელი წარსდგინორ მოვალერ, რომლითაც
მოითცოვრ რაცელღეკრსლებო ვალდებსლებირ ღერრსლებარ.
განრაცილველი გადაწქვეტილებირ ანალიზირ მიზნებირთვირ რაჩიროა განცილსლი იქორ რამართალწარმოებირ წინარე ეტაპზე გსრძაანირ რაიონსლი რარამართლორ მიერ მიფებსლი გადაწქვეტილებაც, რომელმაც წარმოღვა აცალი
პრობლემა დაკავღირებსლი ცანდაზმსლობირა თს მოთცოვნირ წარდგენირ ვადირ ათვლირ მომენტთან. რადავო რაკითცი რაერთოდ არ იარრებებდა, ცრენებსლი მრძელობა სტრო
დაცვეწილი და არგსმენტირებსლი რომ ქოტილიქო. ბსნე103
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ბრივია, წინარე ეტაპზე დაღვებსლი ღეცდომირ კრიტიკა არ
მიემართება განრაცილველ გადაწქვეტილებარ, რადგან სზენაერი რარამართლო არაა სტლებამორილი ღეამოწმორ იმ გადაწქვეტილებირ კანონიერება, რომელრაც პრეისდიცისლი
მნიღვნელობა აუვრ მიფებსლი.
1.1. ნარქიდობა გამორქიდვირ სტლებით, როგორც მოყვენებითი გარიგება
ნარქიდობა გამორქიდვირ სტლებით ირ რამართალსრთიერთობაა, რომლირ უართსლი რარამართლორ მიერ მოყვენებით გარიგებად ღეტარებირ ალბათობა შალიან დიდია;
პრაუტიკირ არყევანია გააბათილორ დადებსლი ღეთანცმება,
დაადგინორ პირებრ ღორირ რერცირ სრთიერთობა და რადავო
უონებაზე - იპოთეკირ სტლება. 3 ამ მორაზრებით მიიყნევა,
რომ მცარეები გამოცატავენ ნებარ, თსმცა არ რსრთ მირი თანმდევი რამართლებრივი ღედეგი დადგერ და მათი ნაგსლირცმევი (რარსრველი) ნება მიემართება რარერცო სრთიერთობირ წარმოღობარ, რომელღიც მოთცოვნა თანცირ დაბრსნებირა სზრსნველქოტილია იპოთეკით. თსკი რარამართლო ცდილობრ, დაარაბსთორ, რომ მცარეები ცდებიან
გარიგებირ რაცელწოდებაღი და რინამდვილეღი რცვა რამ რსრთ (falsa demonstration non nocet), ერ მრძელობა ვერ
იუნება გამოქენებადი მოცემსლ ღემთცვევაღი, როდერაც პირებრ ნამდვილად რსრდათ ნარქიდობირ დადება. ღეიშლება
იმ რამართლებრივი კონრტრსუციირ აგებაც, რომელიც ნარქიდობარ გამორქიდვირ სტლებით, როგორც ბათილ გარიგებარ, კონვერრიირ გზით (რრკ-ირ 60-ე მსცლი) გარდაუმნირ
სზნველქოტილ რერცად. თსმცა ამირთვირ რაჩიროა, რომ გარიგება, რომელიც კონვერრიირ ღედეგად წარმოიღობა, არ
განეკსთვნებოდერ გარიგებირ რცვა ნაირრაცეობარ, ვიდრე
ბათილი გარიგება. 4 ნარქიდობა და რერცი რცვადარცვა გარიგებათა რაცეობარ განეკსთვნება და ერთი არ ღეიშლება მეორემდე იქორ დაქვანილი კონვერრიირ ღედეგად. გარდა ამირა, ასცილებელია, მიფებსლი გარიგება ღეერატქვირებოდერ
მცარეთა რავარასდო ნებარ და არ იქორ სტრო ღორრმიმავალი, ვიდრე თავდაპირველი გარიგება. 5 რწორია ცაზგარმა
იმირა, რომ ირ, ვინც თანაცმაა მოთცოვნირ სზრსნველრაქოტად დათმორ რაკსთრება უონებაზე, თანაცმა იუნება რამართლებრივად ნაკლები მრცვერპლი გაიფორ და თავირი უონება დატვირთორ იპოთეკით, მაგრამ რაკითცავია, თანაცმა
არიან თს არა პირები მიიფონ ირ ნეგატისრი ღედეგები, რომელიც თან რდევრ იპოთეკირ სტლებარ. ირ, რომ მცარეები
ირყევენ სზრსნველმქოტ რაკსთრებარ (რომლირ ერთ-ერთი
გამორადეგი ვალდებსლებითრამართლებრივი ტორმაა ნა3

იც. რსრგ #არ-27-387-05 (11 მაირი, 2005), #არ-1151-1171-2011 (8
დეკემბერი, 2012), აგრეთვე რსრგ #არ-80-437-05 (21 ივნირი, 2005),
რომელღიც რარამართლომ მცოლოდ იმიტომ არ გააბათილა ნარქიდობა
გამორქიდვირ სტლებით, რომ ვერ დადარტსრდა პირებრ ღორირ
არრებსლი რარერცო სრთიერთობა.
4
ლ. ჩანტსრია, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, მსცლი 60,
ველი 8
5
გ. რსრიაღვილი, ლ. რირდაშე, დ. ეგნატაღვილი, რანივთო რამართალი
(კაზსრებირ კრებსლი), 2019, გვ. 280
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რქიდობა გამორქიდვირ სტლებით) და არა კანონით გათვალიწინებსლ რცვა სზრსნველქოტირ რაღსალებარ, ცალრაცად მისთითებრ პირველირ პრაუტიკსლ სპირატერობაზე.
აუედან გამომდინარე, ნარქიდობა გამორქიდვირ სტლებით
არ ღეიშლება გარდაიუმნარ იპოთეკით სზრსნველქოტილ
რერცად.
გერმანსლი რამართლირ მეცნიერებირ მიდგომით,6 ნარქიდობა გამორქიდვირ სტლებით არირ მოთცოვნირ სზრსნველქოტირ ალტერნატისლი რაღსალება, რომელიც პირდაპირ არაა მოწერრიგებსლი კანონმდებლობით, თსმცა იპოთეკართან/გირავნობართან ღედარებით ცღირად მცარეებირ
მიერ ოპტიმალსრ გადაწქვეტილებადაა მიყნესლი და დარაღვებადაა აფუმსლი რარამართლოებირ მიერ. გამრერცებელი
თავიდანვე რაკსთრებაღი იტორმებრ უონებარ და ვალდებსლებარ იფებრ, მრერცებლირ მიერ გამორქიდვირ ვადირ განმავლობაღი თანცირ დაბრსნებირთანავე, გადასტორმორ უონება კვლავ მრერცებელრ, რაც დამატებით გარანტიარ უმნირ
კრედიტორირთვირ და მცარეებრ არიდებრ რცვა რეგირტრირებად სზრსნველმქოტ სტლებართან დაკავღირებსლ ტორმალსრ რაკითცებრ.
1.2. ვადებირ ათვლირ მომენტირ რაკითცი, როდერაც იპოთეკირ სტლება არირ დადგენილი მოგვიანებით რარამართლორ მიერ
აუცერორსლი ბსნებიდან გამომდინარე, მოთცოვნირ
სზრსნველმქოტი რაღსლება დაკავღირებსლია ე.წ. მთავარ
მოთცოვნართან. იპოთეკირ არრებობირ მიზანი კრედიტორირ
დაცვაა და მირი დაკმაქოტილება იმ ღემთცვევაღიც, როდერაც მოვალემ ვალდებსლება არ ღეარრსლა. აუცერორსლ და
მთავარ სტლებარ ღორირ არრებსლი ამ ბმით აიცრნება ირიც,
რომ ვადირ დინებირ მომენტი დგინდება სზრსნველქოტილ
მოთცოვნართან მიმართებაღი - იმ მომენტიდან, როცა, მაგალითად, დაირფვა კრედიტორირ სტლება, მიეფო გარერცებსლი თანცა რერცირ ცელღეკრსლებირ ვადირ განმავლობაღი;
იპოთეკირ განცორციელებირ (რეალიზაციირ მოთცოვნირ)
ვადა დამოკიდებსლია მოთცოვნირ ღერრსლებირ ვადაზე. 7
მისცედავად პრობლემირ ერთი ღეცედვით ცცადი გადაწქვეტირა, განრაცილველ გადაწქვეტილებაღი რარამართლო მისთითებრ, რომ იმ ღემთცვევირთვირ, როდერაც იპოთეკა დადგენილია რარამართლორ მიერ მცარეთა ღორირ ვალდებსლებითი სრთიერთობირ დარაწქირიდან მოგვიანებით, ცანდაზმსლობირ ვადა სნდა აითვალორ იპოთეკირ რეგირტრაციირ მომენტიდან, რადგან კრედიტორირ მანამდე არ წუონია
დატვირთსლი უონებირ რეალიზაციირ მოთცოვნირ სტლება.
როგორც მოგვიანებით ვიცილავთ, ღეიშლება მოიშებნორ ამ
გადაწქვეტირ გამამართლებელი არგსმენტები, თსმცა ნებირმიერი მრძელობა ვადირ დენირ რწორედ ნაცრენები მომე-

6

რ. ყაყავა, რამოუალაუო კოდეურირ ონლაონკომენტარი, მსცლი 509,
ველი 4, ელმირამართზე http://www.gccc.ge/ , ნანაცია 03.08.2019
7
ლ. ჩანტსრია, კრედიტირ სზრსნველქოტირ რამართალი, 2012, გვ. 65
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ნტიდან ათვლირ რარარგებლოდ რამართლებრივად გასმართავი და ცარვეზიანია.
1.3. რაპროცერო სტლებამონაცვლეობირ დადგენა, როგორც მოთცოვნირ წარდგენა
რაპროცერო სტებამონაცვლეობა მატერიალსრრამართლებრივი სრთიერთობიდან მცარირ გარვლირ თანმდევი
ღერაშლო პროცერსალსრი ღედეგია. 8 განრაცილველი გადაწქვეტილებირ ტაუტობრივი გარემოებებირ მიცედვით, თავდაპირველი მოვალე ყაანაცვლა მირმა მემკვიდრემ, რაც,
რარამართლორ განმარტებით, ყაითვალა მამკვიდრებლირ
კრედიტორირ მიერ მემკვიდრირადმი მოთცოვნირ წარდგენად, რრკ-ირ 1488-ე მსცლირ მიცედვით. მოცემსლი რაკითცირ
კონკრეტსლობირ გამო ისრიდისლ ლიტერატსრაღი თს რარამართლო გადაწქვეტილებებღი არ არირ ღემოთავაზებსლი
ამ პრობლემირ გადაწქვეტა. ღერაშლებელია, განზოგადებსლი მიდგომირ გარააზრებლად, რომ ნაცრენებ მსცლღი მოთცოვნირ წარდგენად არ ღეიშლება მოიაზრებოდერ მცოლოდ და მცოლოდ მემკვიდრირადმი წერილობითი ან ზეპი9
რი მიმართვა, გამოქენებსლი იქორ გადაწქეტილება, რომელღიც რარამართლო მამკვიდრებლირ კრედიტორირ ნოტა10
რისრირადმი მიმართვა
არ დაადგინა მოთცოვნირ წარდგენირ რავალდებსლო ტორმად, თსმცა მიიყნია მოთცოვნირ წარდგენირ ერთ-ერთ რაღსალებად. ამდენად, დასღვებელია მოთცოვნირ წარდგენირ ტაუტირ დადარტსრება დაკავღირებსლი იქორ რრკ-ირ 1488-ე მსცლირ მცოლოდ რიტქვარიტქვით განმარტებართან და გადამწქვეტი მნიღვნელობა
ენიჩება იმირ დადგენარ, რა ტაუტობრივ ღემადგენლობაღი
იქო გარდასვალი სტლებამონაცვლირ მიერ მემკვიდრირ
კრედიტორირ მოთცოვნირ ღერაცებ ინტორმაციირ მიფება.
1.4. ტსლადი ვალდებსლებირ დაკირრებირ ვალდებსლება იპოთეკით დატვირთსლი უონებირ რეალიზაციამდე
დატვირთსლი უონებირ რეალიზაციირ სტლება წარმოიღობა იმ მომენტიდან, როდერაც ვალდებსლებითრამართლებრივი სრთიერთობირ მოვალე არფვევრ მოვალეობარ
და რანივთო პარსციმგებლობა ენაცვლება ვალდებსლებითრ.11 იპოთეკირ არრებობირ მიზანია იმ პირირ დაცვა, რომელმაც რაკმარირი წინდაცედსლობა გამოიყინა მოთცოვნირ
სზრსნველქოტით და ამდენად, რაკსთარი ინტერერები
ორმაგად დაიცვა. ერთი მცრივ, მოვალერ ბოჩავრ მირ მიერვე
გამოვლენილი ნება ვალდებსლებითრამართლებრივ რი8

თ. ლილსაღვილი, გ. ლილსაღვილი, ვ. ცრსრტალი, ზ. შლიერიღვილი,
რამოუალაუო რაპროცერო რამართალი, I ნაწილი, 2014,გვ. 166
9
რსრგ #არ-1796-2018 (22 თებერვალი, 2019)
10
ნოტარისრი ვალდებსლია, მიიფორ მამკვიდრებლირ კრედიტორირ
წერილობითი განცცადება, კრედიტორირ პრეტენზიებირ ღერაცებ და მირ
ღერაცებ აცნობორ პირებრ, რომლებრაც რანოტარო ბისროღი წარდგენილი
აუვთ განცცადება რამკვიდრორ მიფებირ ღერაცებ („რანოტარო
მოუმედებათა ღერრსლებირ წერირ ღერაცებ“ რაუართველორ ისრტიციირ
მინირტრირ 2010 წლირ 31 მარტირ №71 ბრშანებით დამტკიცებსლი
ინრტრსუციირ 79-ე მსცლი)
11
ლ. ჩანტსრია, კრედიტირ სზრსნველქოტირ რამართალი, 2012, გვ. 60
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ბრტქეზე და, მეორე მცრივ, რაკსთარ თავზე იფებრ უონებირ
12
რეალიზაციირ თმენირ ვალდებსლებარ მერაკსთრე, რომელმაც ერ უონება იპოთეკით დატვირთა რანივთორამართლებრივ რიბრტქეზე. ამდენად, აფიარებსლი თვალრაზრირით,
კრედიტორი არაა ვალდებსლი იპოთეკირ რაგნირ რეალიზაციირ რაგნირ მოთცოვნამდე რარამართლოღი რარყელი ღეიტანორ მოვალირთვირ ტსლადი თანცირ დაკირრებართან დაკავღირებით, წინააფმდეგ ღემთცევავაღი, იპოთეკირ არრებობარ აზრი დაეკარგებოდა.
2. კრიტიკა
არრებსლი რარამართლო პრაუტიკიდან გამომდინარე,
მოცემსლი რაუმირ გადაწქვეტირარ რარამართლო დადგა ღემდეგი პრობლემირ წინაღე: გაეთვალირწინებინა ირ განმარტებები, რომელიც კანონირ გააზრებიდან გამომდინარეობრ და ცანდაზმსლობირ ვადა აეთვალა ვალდებსლებირ დარფვევირ მომენტიდან (ამ ღემთცვევაღი, 2012 წლირ 14 ივნირიდან, რადგან იმავე წლირ 13 ივნირი იქო ღერრსლებირთვირ
განრაზფვრსლი ვადირ ბოლო დფე) ან დაცვირ ფირრად მიეყნია კრედიტორირ ინტერერები (რომელიც მანამდე კანონიერ შალაღი ღერსლმა გადაწქვეტილებამ ყააგდო რატრთცეღი იმით, რომ გაცემსლი თანცირ მოთცოვნირ ცანდაზმსლობი რაკითცი ბსნდოვანი გაცდა) და ვადა აეთვალა
იპოთეკირ რეგირტრაციირ მომენტიდან. მიფებსლი გადაწქვეტა ადარტსრებრ აუამდე განვითარებსლ მრძელობირ რირწორერ ნარქიდობირ გამორქიდვირ სტლებით მოყვენებითობართან დაკავღირებით და, თანაც, ამ განმარტებირ თანმდევი პრობლემებირ აფმოტცვრარ ემრაცსრება.
სზენაერი რარამართლო მისთითებრ, რომ „2015 წლირ 4
დეკემბრამდე იპოთეკირ სტლება რეგირტრირებსლი არ
იქო, მორარყელე მოკლებსლი იქო ღერაშლებლობარ, იპოთეკირ რაგანთან დაკავღირებით რაიმე პრეტენზია წარედგინა მოვალირ მემკვიდრირათვირ, მით სტრო იმ პირობებღი,
როდერაც რადავო უონება რაძარო რეერტრღი მირ რაკსთრებად იქო რეგირტრირებსლი.“ მოქვანილი მონაკვეთი, კონტეურტიდან ამოკლებსლი, არანაირ რატრთცერა თს გასგებრობარ არ ღეიცავრ. არრებითად რწორია, რომ დასღვებელია, ცანდაზმსლობირ ვადა დატვირთსლი რაგნირ რეალიზაციირ მოთცოვნიდან დაწქებსლი იქორ და გრშელდებოდერ იმ
დროირ მონაკვეთღიც, როცა ნივთი დატვირთსლი ძერ კიდევ
არ არირ: მრგავრი განმარტება გასმართლებლად ღესმოკლებდა ცანდაზმსლობირ ვადარ და ტვირთად დააწვებოდა
მოთცოვნირ მტლობელრ. თსმცა როგორც კი იმავე განმარტებარ გავიაზრებთ ტაუტობრივი გარემოებებირ ერთიან
რსრათღი, ცალრაცაა, რომ იუმნება პარადოურსლი ვითარება: 2012 წლირ 13 ივნირრ, ღერრსლებირ სკანარკნელ დფერ,
ტსლადი თანცა გადაცდილი არ ქოტილა. იმავე წლირ 14
ივნირიდან მოვალე ითვლება ვალდებსლებირ დამრფვევად,
თსმცა რადავო უონება იტვირთება იპოთეკირ სტლებით
12
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2015 წლირ 4 დეკემბერრ, რაც სნდა ყაითვალორ მცარეთა
ნებირ გამოვლენირ ცელოვნსრ რაცეცვლილებად. თსმცა,
არაერთცელ სნდა იქორ აფნიღნსლი მრძელობირარ ირ, რომ
მცარეთა ნებირ გამოვლენირ გასმართავი მოდოტიცირებირ
კრიტიკა თსმცა ასცილებელია რამართლებრივი პრობლემირ გამორაცატავად, არ/ვერ მიემართება განრაცილველ გადაწქვეტილებარ, რადგან სზენაერ რარამართლორ არ აუვრ
სტლებამორილება, განიცილორ გადწქვეტილება, რომელიც
კანონიერ შალაღია ღერსლი. ირ, რაზედაც მრძელობა მოსწია
რარამართლორ განრაცილველ გადაწქვეტილებაღი, მანამდე
დაღვებსლი ღეცდომირ, მცდარი განმარტებირ თანმდევი
პრობლემაა, როცა მორამართლე იშსლებსლია, ცელოვნსრად ღეუმნილი ვითარებიდან მცარეებირათვირ მოარლოდნელი სარქოტითი ღედეგებიდან ნაკლებად მშიმე ამოარყიორ.
რარამართლორ ღეეშლო ემრძელა, როგორ განაწილდა მოყვენებითი გარიგებირ ბათილობიდან გამომდინარე სარქოტითი ღედეგირ რიმშიმე მცარეებზე, რათა გადაწქვეტილებირ
მიფებირარ გაეთვალირწინებინა ამ ტვირთირ თანატარდობა.
ცალრაცაა, რომ იპოთეკირ დადგენა სზრსნველმქოტი რაკსთრებირ (რომლირ ერთ-ერთ ვალდებსლებითრამართლებრივ ტორმად ღეიშლება ყაითვალორ ნარქიდობა გამორქიდვირ სტლებით) ნაცვლად სარქოტითი ღედეგია როგორც
კრედიტორირთვირ, ირე მოვალირთვირ. ვადირ ათვლირ მომენტირ დადგენირთვირ რარამართლორ რყებოდა ორი გზა,
მარ სნდა ცანდაზმსლად ყაეთვალა მოთცოვნა (2012 წლირ
14 ივნირიდან ვადირ ათვლირ ღემთვევაღი), რითაც რარამართლორ მიერვე ეჩვუვეღ დაქენებსლ მოთცოვნარ რაბოლოოდ არატრირ მომცემრ გაცდიდა, ან მიეყნია, რომ ვადები
დაცსლია (2015 წლირ 4 დეკემბრიდან ვადირ ათვლირ ღემთცვევაღი) და მოთცოვნა დაეკმაქოტილებინა. წინარე ეტაპზე რარამართლომ კრედიტორირ პოზიციები გაცადა ბსნდოვანი (მირთვირ გასგებარია, რა დროირ განმავლობაღია მირი
მოთცოვნა განცორციელებადი), რითაც რწორედ მარ გაშლიერებსლი ცარირცით დააკირრა გარიგებირ ბათილობირ ტვირთი. რაბოლოო ძამღი, რწორედ მირი მოთცოვნირ დაცვირკენ
მიმართსლი გადაწქვეტილება დააბალანრებდა ღეუმნილ ვითარებარ.
მისცედავად იმირა, რომ რარამართლომ აირყია ქველაზე
ნაკლებ მისფებელი ღედეგი 13 რცვა ალტერნატისლი გადაწქვეტებიდან, არატერი მიანიღნებრ იმაზე, რომ ერ მიფწესლია გამართსლი მრძელობირ ცარძზე. ნაცვლად იმირა, რომ
გაამართლორ და გარაგები გაცადორ, რატომ იქო მიფებსლი
რწორედ არეთი გადაწქვეტილება და არა რცვა რომელიმე,
რამოტივაციო ნაწილირ გასმართლებლად დიდი ნაწილი
ეთმობა ცანდაზმსლობირა და მოთცოვნირ წარდგენირ (რარაც რარამართლო პრეტენზიირ წარდგენად მოიცრენიებრ)
ინრტიტსტებირ ერთმანეთირგან გამიძვნარ, რაც მირაფები და
ზოგადად რაჩირო განმარტებაა, თსმცა არაა ნაკარნაცევი
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რამე ასცილებლობით ამ კონტეურტღი. მეტიც, რარამართლორ მრძელობა არათს ნაკლსლი ან ცარვეზიანია, ირ რაერთოდ არ არრებობრ, მაღინ, როდერაც რაკარაციო რაყივრირ
ავტორირ მისთითებრ, რომ გაღვებსლია როგორც რაცელღეკრსლებო სრთიერთობირთვირ, ირე რამემკვიდრეო რამართლირ ნორმებით გათვალირწინებსლი ვადები და ქსრადფებარ მცოლოდ რრკ-ირ 1488-ე მსცლით გათვალირწინებსლ მოთცოვნირ წარდგენირ ვადებირ რამართლებრივ ღედეგებზე ამაცვილებრ. გასგებარია, რატომ ყათვალა რარამართლომ, რომ აუტსალსრია პრეტენზიირ წარდგენირ ვადირ
ათვლირ მომენტირ დადგენა და
არააუტსალსრი - მოთცოვნირ ცანდაზმსლობა. ირ, რომ ცანდაზმსლობირა და მოთცოვნირ წარდგენირ ვადირ ათვლირ მომენტი რარამართლომ
ერთმანეთრ დაამთცვია და რაკითცი ცანდაზმსლობართან დაკავღირებითაც გადაწქვიტა, ცცადი ცდება მცოლოდ იმირ გაგებირ ღემდეგ, რომ მოთცოვნა რარამართლომ ცანდაზმსლად არ მიიყნია. ამირ რაპირირპიროდ, ამ პრობლემებზე რარამართლორ ცალ-ცალკე სნდა ემრძელა და ღემოეთავაზებინა გადაწქვეტა, რომელიც ნაკარნაცევი იუნებოდა მცარეეებირ ინტერერებირ მაურიმალსრი დაბალანრებით, წინარე
პრაუტიკირ მიერვე ღეუმნილი გასგებრობიდან გამომდინარე. მიფებსლი გადაწქვეტილება გაამქარებრ იმ მორაზრებარ, რომ ნარქიდობა გამორქიდვირ სტლებით ქველა ღემთცვევაღი მოყვენებითი გარიგება, კერშო ავტონომიირ ნეგატისრი გამოვლინებირ მაგალითია. 14 რერცირ სრთიერთობიდან გამომდინარე კრედიტორრ კი მიეცემა რაღსალება,
ირარგებლორ სზენაერი რარამართლორ ამ განმარტებით და
მოთცოვნირ განცორციელებირ ვადა ცელოვნსრად გააცარნგრშლივორ, რაც ღეუმნილი ვითარებირ გადაწქვეტირ არა
ასცილებელ გამორავლად, არამედ პრაუტიკად გადაიუცევა.
აფნიღნსლი კი, ბსნებრივია, არ ღეიშლება ღეტარდერ დადებითად.
რარამართლორ მრძელობა მოთცოვნირ წარდგენირ ერთერთ ღერაშლო გამოცატსლებართან - მემკვიდრირ სტლებამონცვლეობართან დაკავღირებით გამართსლად სნდა ყაითვალორ. ბსნებრივია, ამ ღემთცვევაღიც რარსრველი იუნებოდა, რარამართლორ სკეთ აეცრნა და მიეთითებინა ნორმირ
მცოლოდ რიტქვარიტქვითი განმარტებირ რავალალო ღედეგებზე. რამართლებრივად რწორი და დარაბსთებადია, რომ
მემკვიდრე, რომელრაც მამკვიდრებლირ კრედიტორმა მოთცოვნა სნდა წარსდგინორ, ასცილებლად იგებრ ამ მოთცოვნირ არრებობირ ღერაცებ იმ რამართალწარმოებაღი მცარედ
ყართვირარ, რომელღიც განიცილება ამ მოთცოვნირ დაკმაქოტილება-არდაკმაქოტილებირ რაკითცი.
კარატორირ მიერ დარმსლი რაკითცი ტსლადი ვალდებსლებირ დაკირრებართან დაკავღირებით რწორადაა გადაწქვეტილი რარამართლორ მიერ, ირ, რომ იპოთეკარი არაა ვალდებსლი დასრრსლებლად ელოდორ მოვალირ მიერ თა-
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ირ, რომ ღედეგი ნაკლებად მისფებელია, ღეტარდებითია: მოვალირ
პერრპეუტივიდან,
მოთცოვნირ
განცორციელებადობირ
ვადა
გასმართლებლად ცანგრშლივი აფმოყნდა.
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ლ. ჩანტსრია, რამოუალაუო კოდეურირ კომენტარი, წიგნი I, მსცლი 56,
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ნცირ გადაცემარ (ან რარყელი ღეიტანორ ამ მოთცოვნირ დაკმაქოტილებირთვირ) დატვირთსლი რაგნირ რელიზაციამდე,
გამომდინარეობრ რრკ-ირ 301 I მსცლიდან; გადაწქვეტილებაღი გამართსლადაა დაცარიათებსლი იპოთეკირ რაგნირ რეალიზაციირ წინაპირობები.
განრაცილველი გადაწქვეტილება რტილირტსრად გამართსლია, მისცედავად უართსლი რარამართლო პრაუტიკირ
გამოცდილებირა, მთელი ტეურტირ განმავლობაღი გამოქენებსლია არა პირთა ინიციალები, არამედ ტერმინები „თავდაპირველი მოვალე“, „მოპარსცე“, „კრედიტორი“, რაც
გაცილებით აადვილებრ აზრირ გამოტანარ. ამართან, არ ტიურირდება ტერმინებირ არარწორად გამოქენებირ ღემთცვევები, პირიუით, რარამართლო რავრებით რამართლიანად მისთითებრ კარატორრ მოთცოვნირ წარდგენირა და ცანდაზმსლობირ განრცვავებსლ ღინაარრზე, როცა მცარე რრკ-ირ 1488ე მსცლღი მითითებსლ ვადებრ ცანდაზმსლობირ ვადებად
მოიცრენიებრ.
მიზეზი, რირ გამოც რარამართლო დადგა აფწერილი დილემირ წინაღე მცარეთა ნებირ გამოვლენაღი გასმართლებელი ყარევირ ღედეგია. ბსნებრივია, კერშო ავტონომია აბროლსტსრი, ღესზფსდავი ბსნებირ არაა და მცდარი იუნებოდა
ნებირმიერი ყარევირ პრეზსმირებსლი გასმართლებელი ცარიათი, თსმცა მოცემსლ ღემთცვევაღი, რთსლია დარაბსთდერ, რატომ მიიყნევრ რარამართლო პრაუტიკა მირაფებად
იპოთეკირ სტლებირ დადგენარ ვალდებსლებით სრთიერთობაღი, როცა ცალრაცაა, რომ თავად მცარეებრ ამირკენ
მიმართლი ნება არ გამოსცატავთ. მოყვენებითია გარიგება,
როდერაც პირებრ არ რსრთ გამოცატსლი ნებირ გამოვლენირ
ღერაბამირი ღედეგირ დადგომა, კანონმდებლობირ მიცედვით. ერ მიემართება ღემთცვევებრ, როდერაც ნება გამოვლენა არრებობრ მცოლოდ ტორმალსრი გაგებით და რეალსრად არანაირი ნება გამოვლენილი არ ქოტილა (რრკ-ირ
56 I მსცლი) ან გამოვლენილი იქო რცვა ღინაარრით (რრკ-ირ
56 II მსცლი). გასგებარია, რატომ მიიყნევა ნარქიდობა გამორქიდვირ სტლებით ქოველთვირ 15 მოყვენებითად დადებსლად, პარსცგასცემელია კითცვა, რომელი ღედეგია თავიდან არიდებსლი მცარეებირ მიერ ამ ღეთანცმებირ დადებირარ. ერთ-ერთ გადაწქვეტილებაღი 16 სზენაერი რარამართლო
მისთითებრ: „რკ-ირ 509-510-ე მსცლებირ თანაცმად, ცდება
ნივთირ გაქიდვა და ღემდეგ გაქიდსლი ნივთირ გამორქიდვა,
რაც სტრო მეტად მიერადაგება მცარირ მიერ რარყელღი მითითებსლ გარემოებებრ (რარყელღი მითითებსლი გარემო-

სასამართლო პრაქტიკა

ებები აფწერდა ნარქიდობარ გამორქიდვირ სტლებით), ვიდრე იპოთეკირ ცელღეკრსლება.“ რაკითცავია, რა ღემთცვევაღი მიერადაგება ნაცრენები ღეთანცმებირ (თანაც, ცელღეკრსლებირ კანონით რეგლამენტირებსლი ტიპირ) გარემოებები იპოთეკირ ცელღეკრსლებარ? რთსლია ამაზე ლოგიკსრი პარსცი მოიშებნორ და, რამწსცაროდ, რარამართლოები
ამარ არც ცდილობენ, როცა არრებსლი პრაუტიკირ რაწინააფმდეგო გადაწქვეტარა და სზრსნველმქოტი რაკსთრებირ
არრებობირ ღერაშლებლობაზე გამოთუმსლია მორაზრება უართსლ ისრიდისლ ლიტერატსრაღიც. 17 გადაწქვეტილება
რცვა რაცით ან რაერთოდ არ იარრებებდა, ნარქიდობა გამორქიდვირ სტლებით რომ არ გაბათილებსლიქო და რარამართლორ ცელოვნსრად და მცარეთა ნებირ რაწინააფმდეგოდ არ დაედგინა იპოთეკირ სტლება. განრაცილველ ღემთცვევაღი, ღეუმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, როცა
სზენაერ რარამართლორ არანირი სტლება არ წუონდა, რაიმე
ღეეცვალა წინარე ეტაპთან დაკავღირებით (იც. ზემოთ), მან
მიიფო ირეთი გადაწქვეტილება, რომელიც სტრო ლოგიკსრი და ნაკლები ზიანირ მომტანია, ვიდრე ალტერნატივა,
რომელიც იპოთეკარირ მოთცოვნირ განცორციელებადობირ
ღერაშლებლობარ იპოთეკირ რეგირტრაციამდე მორპობდა
(ვადირ 2012 წლირ 14 ივნირიდან ცანდაზმსლობირ ათვლირ
ღემთცვევაღი 2015 წლირ 14 ივნირიდან მოთცოვნა იუნებოდა
18
ცანდაზმსლი, იპოთეკირ სტლება დარეგირტრირდა 2015
წლირ 4 დეკემბერრ). თსმცა ერ რსლაც არ ნიღნავრ, რომ გადაწქვეტილება მირაფებია იმ რაცით, როგორითაც ირ არრებობრ: ნებირმიერი რაკითცი რაჩიროებრ რსლ მცირე გარაგებ
და თანმიმდევრსლ მრძელობარა და დარაბსთებარ.
რარამართლო გადაწქვეტილება, რომელღიც დარმსლი
იქო რამდენიმე რამართლებრივი პრობლემა, ღეიშლება, რაბოლოო ძამღი, ღედეგებირ მცრივ, დადებითად ღეტარდერ.
რაკითცებირ სმრავლერობა (სტლებამონაცვლეობირ განცილვა მოთცოვნირ წარდგენად; იპოთეკირ რაგნირ რეალიზაციირ წინაპირობებირ განრაზფვრა) დოგმატსრად რწორად
იქო გადაწქვეტილი, რამართლებრივად ქველაზე კომპლეურსრღი კი რარამართლომ ღეშლო აერყია ორი ნეგატისრი
ღედეგებირ მომტანი ალტერნატივიდან ღედარებით სტრო
გამართლებსლი, რამართალწარმოებირ წინარე ეტაპიდან
გამომდინარე. ირიც სნდა ითუვარ, რომ მოთცოვნირ ცანდაზმსლობირ ცელოვნსრად გაზრდა ღეიშლება იცავრ ამ კონკრეტსლ ღემთცვევაღი რარამართლორ მიერვე კრედიტორირ
რატრთცეღი აფმოყენილ მოთცოვნარ, მაგრამ ასარერებრ მო17
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ნარქიდობირ მოყვენებითი ბსნებირ განცილვა ღერაშლოა იქორ
გამორაქენებელი მაღინ, როდერაც თანცირ გამცემი წინარწარ
რაკსთრებაღი იფებრ ღესრაბამოდ დიდი ფირებსლირ მუონე უონებარ,
რითაც გვერდრ სვლირ მოთცოვნირ სზრსნველქოტირთვირ განკსთვნილ
დანაწერრ კრედიტორირ სრატსშვლო გამდიდრებირ აკრშალვართან
დაკავღირებით. აფნიღნსლი რაკითცი განსცილველადაა დატოვებსლი
მოცემსლი გადაწქვეტილებირ ანალიზირ ტარგლებღი იუიდან
გამომდინარე, რომ ტაუტობრივი გარემოებებიდან არ იკითცებოდა
აფწერილი ღემადგენლობირ ელემენტები.
16
რსრგ #არ-80-437-05 (21 ივნირი, 2005)

ლ. ჩანტსრია, რაკსთრება, როგორც მოთცოვნირ სზრსნველქოტირ
რაღსალება, 1999, გვ. 95
18
არრებობრ მორაზრება, რომ იპოთეკირ რაგანზე რეალიზაციირ სტლებირ
ცანდაზმსლობა ღეადგენრ ეუვრ წელრ, როგორც სშრავი ნივთთან
დაკავღირებსლი რაცელღეკრსლებო მოთცოვნირა, იც. თ. ღოთაშე,
იპოთეკა, როგორც რაბანკო კრედიტირ სზრსნველქოტირ რაღსალება,
რადირერტაციო ნაღრომი რამართლირ დოუტორირ აკადემისრი ცარირცირ
მორაპოვებლად,
გვ.
41-45,
ცელმირაწვდომია
ელგვერდზე
http://press.tsu.edu.ge/ge/net_editions/xj-niq8kmr9euks3/xqgxxvs79x5lrl_8d/;
ნანაცია 05.08.2019, მრძელობირარ
გამოქენებსლია რამწლიანი ცანდაზმსლობირ ვადა ღერაშლო გადაწქვეტირ
პარადოურსლობირ სკეთ წარმორაყენად.
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ნინო უავღბაია

ვალირ მდგომარეობარ, რომელიც კანონით განრაზფვრსლ
ვადაზე მეტ ცანრ მოკლებსლია ღერაშლებლობარ, ირარგებლორ ცანდაზმსლობირ ღერაგებლით. ქველაზე მირაფები
პრაუტიკა იუნებოდა მცარეთა ნებირ მაურიმალსრად გათვალირწინება და მოყვენებითი გარიგებირ ნორმებირ გაცილებით მეტი რიტრთცილით გამოქენება, რათა, მაგალითად,
ნარქიდობა გამორქიდვირ სტლებით ქოველთვირ არ ყაითვალორ რერცირ სრთიერთობირ თავიდან აცილებირთვირ გამოქენებსლ რაღსალებად. რსლ მცირე, რაამართლო სნდა იფებდერ გადაწქვეტილებარ პრობლემსრ რაკითცებზე ვრცელი
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და დეტალსრი დარაბსთებით, რათა ცალრაცა იქორ, რომ ერ
არა დადგენილი პრაუტიკირ ბრმად გამეორება, არამედ რამართლებრივი რაკითცირ დეტალსრი განცილვაა. ერ მიემართება გადაწქვეტილებებირ სმრავლერობარ და, რამწსცაროდ, არც განრაცილველი აფმოყნდა გამონაკლირი, რომელღიც რარამართლო მოკლებსლი იქო ღერაშლებლობარ,
ემრძელა წინარე ეტაპზე, თსმცა ღეეშლო განეცილა გამოქენებსლი რამართლებრივი გზირ ოპტიმალსრობა, მით სტრო,
როდერაც ერ გზა დოგმატსრად გასმართავია.

ნინო უავღბაია

გირავნობირ სტლებირ მიდევნება რაცელმწიტო
რაკსთრებაზე
რრკ-ირ 274-ე და რააფრრსლებო წარმოებათა ღერაცებ
კანონირ 771 VII მსცლები

რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ 2012 წლირ 8
ოუტომბრირ # არ-743-699-2012 გადაწქვეტილება

I. რაუმირ ტაუტობრივი გარემოებები
მორარყელე კომერცისლ ბანკრა და ტიზიკსრ პირრ ღორირ 2009 წელრ დაიდო ცსთწლიანი რაკრედიტო ცელღეკრსლება და ამ კრედიტირ სზრსნველრაქოტად, ავტომანუანირ
გირავნობირ ცელღეკრსლება. ცელღეკრსლებებირ დადებიდან ერთი წლირ ღემდეგ, კანონიერ შალაღი ღერსლი განაყენით ტიზიკსრი პირი რარამართლომ დამნაღავედ ცნო რრრკირ 260 III ა) მსცლით, რარძელირ რაცედ კი განერაზფვრა თავირსტლებირ აფკვეთა და რაცელმწიტორ რარარგებლოდ
ავტომანუანირ სრარქიდლოდ ყამორთმევა. მოგვიანებით,
ავტომანუანა ღინაგან რაუმეთა რამინირტრორ გადაეცა.1 ქოველივე აფნიღნსლირა და იმირ გათვალირწინებით, რომ ტიზიკსრ პირრ კრედიტი არ დასტარავრ, ბანკმა რარყელით ტიზიკსრი პირირგან მოითცოვა დავალიანებირა და პირგარამტეცლორ გადაცდა, ცოლო ღრრ-რგან მოთცოვნირ სზრსნველქოტირ რაღსალებირ - დაგირავებსლი ავტომანუანირ რეალიზაცია. ღრრ-მ რარყელი არ ცნო და ღერაგებლით განაცცადა, რომ ავტომანუანარ, როგორც განაყენით სრარქიდლოდ
ყამორთმესლრ, არ ღეიშლება გადაწქვერ გირავნობირ
სტლება (რანივთო სტლებირ მიდევნებირ თვირება).
II. რაუალაუო და რააპელაციო რარამართლორ მრძელობა
ბათსმირ რაუალაუო რარამართლორ რამოუალაუო რაუმეთა კოლეგიირ 2011 წლირ 11 ოუტომბრირ გადაწქვეტილებით
მორარყელირ მოთცოვნა ავტომანუანირ რარეალიზაციოდ მიუცევირ თაობაზე არ დაკმაქოტილდა, რაც ბანკმა გაარაყივრა. უსთაირირ რააპელაციო რარამართლორ რამოუალაუო
რაუმეთა პალატირ 2012 წლირ 4 აპრილირ განყინებით რააპელაციო რაყივარი არ დაკმაქოტილდა და სცვლელად დარყა
ბათსმირ რაუალაუო რარამართლორ გარაყივრებსლი გადაწქვეტილება. რააპელაციო რარამართლომ გაიზიარა პირველი ინრტანციირ რარამართლორ მიერ დადგენილი ტაუტო1

სრარქიდლოდ გადაცემა მოცდა ღემდეგი რამართლებრივი რატსშვლით:
რრიპ„რაუართველორ ტინანრთა რამინირტრორ მომრაცსრებირ რააგენტორ“
2010 წლირ 23 რეუტემბრირ № 872 ბრშანება რაცელმწიტორ რაკსთრებაღი
მიუცესლი უონებირ სრარქიდლოდ გადაცემირ ღერაცებ; ,,რაცელმწიტო
უონებირ ღერაცებ“ რაუართველორ კანონირ 26-ე მსცლირ ,,დ‟ პსნუტი, 27ე მსცლირ მე-4 პსნუტი; რაუართველორ ტინანრთა მინირტრირ 2010 წლირ
29 იანვრირ №44 ბრშანება ,,რაცელმწიტორ რაკსთრებაღი მიუცესლი
უონებირ რაწქირი ტარირ განრაზფვრირ, ამ უონებირ აფრიცცვირ, ღენაცვირ,
ღეტარებირა და განკარგვირ წერირა და პირობებირ აგრეთვე რეალიზაციირ
ღედეგად ამონაგები თანცირ განაწილებირ წერირ დამტკიცებირ თაობაზე,“
მე-19 მსცლი.

ბრივი გარემოებები, დაექრდნო რრკ-რ 274 IV მსცლირ ანალოგიარ და მისთითა, რომ „რააფრრსლებო წარმოებათა ღერაცებ“ რაუართველორ კანონირ მე-2 მსცლირ „გ“ პსნუტირ
თანაცმად, აფრრსლებარ ეუვემდებარება რირცლირ რამართლირ რაუმეზე კანონიერ შალაღი ღერსლი რარამართლორ
გამამტქსნებელი განაყენი რარძელირ რაცით უონებირ ყამორთმევირ ღერაცებ. რააპელაციო რარამართლომ ანალოგიით
გამოიქენა ცრენებსლი კანონირ 771 VII მსცლი, რომლირ თანაცმადაც, სზრსნველქოტილი მოთცოვნირ არრებობირ ღემთცვევაღი რაცელმწიტო/ავტონომისრი რერპსბლიკირ/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთესლირ რაკსთრებაღი უონებირ ნატსრით გადაცემირარ სუმდება ამ გირავნობირ/იპოთეკირ ღემდეგ რაძარო რეერტრღი რეგირტრირებსლი რანივთო
სტლებები და მიიყნია, რომ რაცელმწიტორ რაკსთრებაღი
დასტვირთავი უონება გადაეცა.
III. რაკარაციო რარამართლორ გადაწქვეტილება
რაკარაციო რარამართლომ დააკმაქოტილა კარატორირ
მოთცოვნა რაუართველორ ღინაგან რაუმეთა რამინირტრორ
კსთვნილი ავტომანუანირ იშსლებით რეალიზაციართან დაკავღირებით და მიიყნია, რომ დაგირავებსლი უონებირ რაცელმწიტორ რაკსთრებაღი გადარვლირ ღემდეგ გირავნობა არ
სუმდება. რაკარაციო რარამართლო განმარტავრ, რომ ღრრ-რა
და ბანკრ ღორირ სრთიერთობა კერშორამართლებრივია,
ცოლო რაცელმწიტო კერშორამართლებრივ სრთიერთობებღი მონაწილეობრ როგორც ნებირმიერი პირი და რამოუალაუო რამართლირ რცვა რსბიეუტებირ ანალოგისრი სტლებამოვალეობებით რარგებლობრ. თავირთავად ირ ტაუტი, რომ
დაგირავებსლი უონებირ მერაკსთრე რაცელმწიტო გაცდა,
გირავნობირ ღეწქვეტარ არ ნიღნავრ. დაგირავებსლი უონებირ
მერამე პირებზე გადაცემით კი გირავნობა ავტომატსრად არ
წქდება - რრკ-რ 274-ე მსცლირ თანაცმად, გირავნობირ რაგნირ გარცვირებირარ ღემშენზე გადადირ გირავნობით დატვირთსლი რაკსთრება, გარდა ამ მსცლირ მე-3 და მე-4 ნაწილებით გათვალირწინებსლი ღემთცვევებირა. რწორედ რრკ-რ
274-ე მსცლირ მე-4 ნაწილი გამოიქენა რააპელაციო რარამართლომ ანალოგიით და დაადგინა, რომ რაცელმწიტორ დასტვირთავი უონება გადაეცა. ზემოაფნიღნსლი ნორმირ თანაცმად, დამგირავებლირ მიერ გირავნობირ რაგნირ ყვესლებრივი რამეწარმეო რაუმიანობირ ტარგლებღი გარცვირებირ
ღემთცვევაღი ღემშენზე გადადირ დასტვირთავი რაკსთრება,
მისცედავად იმირა, იცოდა თს არა ღემშენმა გირავნობირ ღერაცებ. ერ წერი არ გამოიქენება, თს ღემშენი და დამგირავებელი არაკეთილრინდირიერად მოუმედებდნენ. რაკარაციო
რარამართლო მიიყნევრ, რომ რრკ-ირ 274-ე მსცლირ მე-4 ნაწილი რაგამონაკლირო ნორმაა, რომელიც მოცემსლი დავირ
გადაწქვეტირარ გამოქენებსლი არ სნდა ქოტილიქო. აფნიღნსლრ ცალრაცად ადარტსრებრ 274-ე მსცლირ რტრსუტსრა,
რომლირ პირველი ნაწილი ზოგად წერრ ადგენრ, ცოლო მე-4
ნაწილი გამონაკლირრ ამ წერღი. რაკარაციო რარამართლო
იმაზეც ამაცვილებრ ქსრადფებარ, რომ 274-ე მსცლირ მე-4
ნაწილი მრგავრი სრთიერთობირ მომწერრიგებელ ნორმადაც
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ვერ ყაითვლება, გარდა იმირა, რომ რპეციალსრი კანონია.
აფნიღნსლი ნორმა დასტვირთავი რაკსთრებირ გადაცემირ
წინაპირობად კონკრეტსლ განრაკსთრებსლ ღემთცვევარ გირავნობირ რაგნირ ყვესლებრივ რამეწარმეო რაუმიანობირ
ტარგლებღი გარცვირებარ ადგენრ, რაც რრსლიად რცვა რტეროა, ვიდრე უონებირ რაცელწიტორათვირ სრარქიდლოდ გადაცემა. რაკარაციო რარამართლო არევე აფნიღნავრ, რომ განრაცილველ ღემთცვევაღი კანონირ ანალოგიით გამოქენებირ
რაჩიროება არც არრებობდა, რადგანაც, ზოგადი ნორმა მოცემსლ დავართან დაკავღირებსლ რაკითცრაც მოიცავრ - რრკრ 274-ე მსცლირ პირველი ნაწილი ადგენრ, რომ ყვესლებრივ პირობებღი, გირავნობირ რაგნირ გარცვირებირარ ღემშენზე გირავნობით დატვირთსლი რაკსთრება გადადირ. „გარცვირება“ რამოუალაუო რამართალღი არ გსლირცმობრ ასცილებლად ნივთზე რაკსთრებირ სტლებირ გადაცემირ რანაცვლოდ ეკვივალენტსრი ანაზფასრებირ მიფებარ (მაგ. ნარქიდობა, გაცვლა), არამედ უონებირ აცალ მერაკსთრეზე გადაცემარ, მათ ღორირ სრარქიდლოდაც (მაგ. ყსუება), ამდენად, თავირთავად ირ ტაუტი, რომ გირავნობირ რაგანი ძერ
რაცელმწიტორ, ცოლო ღემდეგ ღრრ-რ სრარქიდლოდ გადაეცა
რაკსთრებაღი, გირავნობირ ღეწქვეტართან დაკავღირებსლი
არ არირ. აუვე ირ გარემოებაცაა რაქსრადფებო, რომ, ვინაიდან, მოცემსლ ღემთცვევაღი, არრებობრ ავტომანუანირ რეგირტრირებსლი გირავნობა, ღემშენირათვირ ამირ ღერაცებ ცნობილი ასცილებლად იუნებოდა.
IV. კომენტარი
რაკარაციო რარამართლო მიიყნევრ, რომ რააპელაციო რარამართლორ მცრიდან „რააფრრსლებო წარმოებათა ღერაცებ“ კანონირ 771 VII მსცლირ ანალოგიით იმირ დარაბსთება,
რომ რაცელმწიტორ რაკსთრებაღი დასტვირთავი უონება გადაეცა, არარწორია. კერშოდ, „რააფრრსლებო წარმოებათა
1
ღერაცებ“ კანონირ 77 -ე მსცლი ადგენრ ბისძეტირ რარარგებლოდ რააფრრსლებო წარმოებირარ, მათ ღორირ რაგადარაცადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთსლი, ქადაფადადებსლი უონებირ რეალიზაციირ ღერაცებ გადაწქვეტილებირ
აფრრსლებირარ რა ღემთცვევაღი ღეიშლება რაცელმწიტორ,
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ავტონომისრ რერპსბლიკარ ან თვითმმართველ ერთესლრ
უონება ნატსრით გადაეცერ. ამგვარი გადაცემირ წინაპირობაა ირ გარემოება, რომ ასუციონზე ვერ გამოვლინდა გამარძვებსლი, ან გამარძვებსლმა პირმა უონებირ ტარი დადგენილ ვადაღი არ გადაიცადა. რაც ღეეცება მითითებსლი მსცლირ მე-7 პსნუტრ, იგი ადგენრ, რომ სზრსნველქოტილი
მოთცოვნირ, მათ ღორირ, უონებაზე რეგირტრირებსლი რაგადარაცადო გირავნობირ/იპოთეკირ სტლებირ არრებობირ ღემთცვევაღი რაცელმწიტო/ავტონომისრი რერპსბლიკირ/ადგილობრივი თვითმმართველი ერთესლირ რაკსთრებაღი უონებირ ნატსრით გადაცემირარ სუმდება ამ გირავნობირ/იპოთეკირ ღემდეგ რაძარო რეერტრღი რეგირტრირებსლი რანივთო
სტლებები. რაკარაციო რარამართლო მიიყნევრ, რომ მოცემსლი ნორმირ ანალოგიით გამოქენება დასღვებელია, რადგან რპეციალსრ რამართლებრივ სრთიერთობარ აწერრიგებრ. გარდა ამირა, რააპელაციო რარამართლომ იგი არარწორადაც განმარტა, რადგანაც მითითებსლი ნორმიდან ირ
დარკვნა კი არ გამომდინარეობრ, რომ რაცელმწიტორ რაკსთრებაღი დასტვირთავი უონება გადაეცემა, არამედ ირ, რომ
უონებირ ნატსრით გადაცემირარ სუმდება რაგადარაცადო გირავნობირ ღემდეგ უონებაზე რეგირტრირებსლი რანივთო გარიგება, რარაც მოცემსლ ღემთცვევართან კავღირი არ აუვრ,
მით სტრო, რომ ბანკირ გირავნობა რადავო ავტომანუანაზე
უონებირ რაცელმწიტო რაკსთრებაღი გადაცემამდე ბევრად
ადრე იქო რეგირტრირებსლი. მოუმედი კანონმდებლობა არ
აწერრიგებრ განაყენირ რატსშველზე დაგირავებსლი ან იპოთეკით დატვირთსლი უონებირ რაცელმწიტორ რარარგებლოდ
სრარქიდლოდ ყამორთმევირ რეჟიმრ, ღერაბამირად, არ არრებობრ დათუმა, რომ არეთ ღემთცვევაღი რაცელმწიტორ დასტვირთავი უონება გადაეცემა, არც „რაცელმწიტორ რაკსთრებაღი მიუცესლი უონებირ განკარგვირ ღერაცებ“ კანონი
ადგენრ, რომ რაცელმწიტორ რაკსთრებაღი მიუცესლი უონებირ ღემდგომღი სრარქიდლოდ გადაცემირარ ღემშენზე დასტვირთავი რაკსთრება გადადირ.
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ყსუებირ ცელღეკრსლებირ ბათილად ცნობა გარიგებირ
მოყვენებითობირ რატსშვლით
1. მოყვენებითი გარიგებირ ბათილობირ მოთცოვნირ სტლება
არ გააყნია თავად გარიგებაღი ნებირ გამომვლენ მცარერ.
აფნიღსლი სტლებირ მატარებელი ღეიშლება იქორ მცოლოდ
რცვა პირი, რომლირ სტლებაც დაირფვა მოყვენებითი
გარიგებით.
2. მცარეთა რასბრირ ამრაცველი ყანაწერი, თს მცარემ მირი
ყაწერირ ღერაცებ არ იცოდა, დასღვებელ მტკიცებსლებარ
წარმოადგენრ. რარამართლორ მიერ ყანაწერირ დარაღვებ
მტკიცებსლებად ცნობა და გადაწქვეტილებირ მიფებირ
პროცერღი მირი გათვალირწინება დარაღვებია მეორე მცარირ
თანცმობირ ღემთცვევაღი. თანცმობა სნდა ეცებოდერ არა
მტკიცებსლებირ ტორმალსრ დარაღვებობარ, არამედ - იმარ,
რომ მტკიცებსლებირ ღინაარრი რარამართლომ რატსშვლად
დასდორ გადაწქვეტილებარ.
(ავტორირ რაცელმშფვანელო წინადადებები)
რრკ-ირ 56, 8, 1161 მსცლები; რრრკ-ირ 404, 103, 407 მსცლები;

სზენაერი რარამართლორ რამოუალაუო რაუმეთა პალატირ
2019 წლირ 15 თებერვლირ № არ-1470-2018 გადაწქვეტილება

I. რაუმირ ტაუტობრივი გარემოებები
1998 წელრ მორარყელერ ყსუებირ ცელღეკრსლებით დედირაგან გადაეცა რაკსთრება რადავო სშრავ უონებაზე.
2012 წელრ მორარყელემ დედარ მინდობილობირ რატსშველზე მიანიჩა რადავო სშრავი უონებირ მოპარსცეზე განკარგვირ სტლებამორილება. დედამ მეორე დფერვე ირარგებლა მინიჩებსლი სტლებამორილებით და რადავო უონება
ამძერად სკვე მეორე ღვილრ, მოპარსცერ გადარცა რაკსთრებაღი, კვლავაც ყსუებირ ცელღეკრსლებით. 2013 წლირ 6 დეკემბერრ მოდავე მცარეებირ დედა გარდაიცვალა. მორარყელე რარყელით ითცოვდა: 1. მინდობილობირა და მირ რატსშველზე გატორმებსლი ყსუებირ ცელღეკრსლებირ ბათილად
ცნობარ მოყვენებითობირ რატსშვლით. 2. რადავო სშრავი
უონებირ თავირ რაცელზე აფრიცცვარ ზემოთ ცრენებსლი ცელღეკრსლებებირ ბათილობიდან გამომდინარე.
თბილირირ რაუალაუო რარამართლომ რარყელი არ დააკმაქოტილა.
რააპელაციო რარამართლომ არ გაიზიარა რაუალაუო რარამართლორ მრძელობა და ნაწილობრივ დააკმაქოტილა რააპელაციო რაყივარი. კერშოდ, ბათილად ცნო დედირ მიერ
მოპარსცირათვირ სშრავი ნივთირ ყსუებირ ცელღეკრსლება
და აფადგინა მორარყელირ რაკსთრებირ სტლება რადავო
სშრავ უონებაზე. მორარყელერ სარი ეთუვა მინდობილობირ
ბათილად ცნობაზე.

მოპარსცემ წარადგინა რაყივარი რააპელაციო რარამართლორ გადაწქვეტილებირ გასუმებირა და რარყელირ სარქოტირ მოთცოვნით. კარატორმა არევე მოითცოვა 2016
წლირ 30 მარტირ განყინებირ გასუმება ტარსლი ყანაწერირ
დარაღვებ მტკიცებსლებად ცნობირ თაობაზე.
რაკარაციო რარამართლომ დააკმაქოტილა რაკარაციო რაყივარი: სშრავი ნივთირ ყსუებირ ცელღეკრსლება ცნო ნამდვილად და გაასუმა 2016 წლირ 30 მარტირ განყინება, რითაც დასღვებლად რცნო ტარსლი ყანაწერირ რაცით წარმოდგენილი მტკიცებსლება.
II. რარამართლორ მრძელობირ ღეძამება
რააპელაციო რარამართლომ მრძელობა განავითარა ორი
შირითადი რადავო რაკითცირ, გარიგებირ მოყვენებითობირა
და ტარსლი რატელეტონო ყანაწერირ დარაღვებობირ გარღემო (მორარყელე ყანაწერირ მეღვეობით ცდილობდა გარიგებირ მოყვენებითი ცარიათირ დამტკიცებარ). რააპელაციო პალატამ მიიყნია, რომ ყსუება განცორციელდა დროებით, რავარასდო კრედიტორებირაგან თავირ დაფწევირა და განუორწინებირ ღემდგომ უონებირ გაქოტირ თავიდან არარიდებლად. ოძაცირ რაერთო გადაწქვეტილებით მორარყელემ
დედარ მინდობილობა გასტორმა იმ მიზნით, რომ მოპარსცირთვირ, ე. ი. რაკსთარი დირთვირ რადავო უონებირ გადაცემით
თავიდან აერიდებინა მერამე პირებთან ვალდებსლებირ ღერრსლება. მორარყე-ლირ უმედებარ რატსშვლად ედო არა რაკსთრებირ რეალსრად გადაცემირ ნება, არამედ - უონებირ
მერამე პირთაგან დაცვირ რსრვილი. გარიგება მიყნესლ იუნა
მოყვენებითად.
აფნიღნსლი დარკვნირ გაკეთებირარ რარამართლო დაექრდნო ტარსლ რატელეტონო ყანაწერრ და, ღერაბამირად,
იმრძელა მირი დარაღვებობირ რაკითცზე: რარამართლომ
აფნიღნა, რომ ზოგადად, რამოუალაუო პროცერღი, მცარეთა
რასბრირ ამრაცველი ყანაწერი, თს მცარემ მირი ყაწერირ ღერაცებ არ იცოდა, დასღვებელ მტკიცებსლებარ წარმოადგენრ,
არფვევრ რა რაუართველორ კონრტიტსციითა და ადამიანირ
სტლებათა ევროპსლი კონვენციით გარანტირებსლ პირადი
ცცოვრებირ ცელღესცებლობირ სტლებარ. თსმცა, რარამართლორ მიერ ყანაწერირ დარაღვებ მტკიცებსლებად ცნობა
და გადაწქვეტილებირ მიფებირ პროცერღი მირი გათვალირწინება დარაღვებია, თს აფნიღნსლი მტკიცებსლებირ რაუმეზე
დართვარ ეთანცმება მეორე მცარე. თანცმობა სნდა ეცებოდერ არა მტკიცებსლებირ ტორმალსრ დარაღვებობარ, არამედ - იმარ, რომ მტკიცებსლებირ ღინაარრი რარამართლომ
რატსშვლად დასდორ გადაწქვეტილებარ.
რააპელაციო რარამართლორ ღეტარებით, მოპარსცემ პირველ ინრტანციაღი ღედავება მცოლოდ პროცერსალსრი რატსშვლით განაცორციელა. კერშოდ: რაუალაუო რარამართლოღი დარაღვებობირ განცილვირარ მოპარსცე აპელირებდა მცოლოდ იმ ტაუტზე, რომ ტარსლი ყანაწერი რარყე111
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ლთან ერთად არ ქოტილა წარმოდგენილი და ღერაბამირად,
გაღვებსლი იქო მტკიცებსლებირ წარდგენირ ღერაშლებლობა. რააპელაციო რარამართლომ მიიყნია, რომ მოპარსცე მცარერ მტკიცებსლებირ მატერიალსრი დასღვებ-ლობირ თაობაზე ღედავება არ განსცორციელებია. ამდენად, ღეძიბრებითობირ პრინციპზე მითითებით, რარამართლომ ტარსლი ყანაწერი დარაღვებ მტკიცებსლებად მიიყნია.
რაკარაციო პალატამ მიიყნია, რომ კარატორმა წარმოადგინა დარაღვები (დარაბსთებსლი) რაკარაციო პრეტენზია
(ღედავება). რაკარაციო რარამართლომ განმარტა, რომ მოყვენებითი გარიგებირ მიზანი, როგორც წერი, მერამე პირირ
მოტქსებაა. მერამე პირი ღეიშლება იქორ როგორც კრედიტორი, ირე - რაცელმწიტო. რავალდებსლო არ არირ, მოყვენებითი გარიგებირ მიზანი ქოველთვირ მერამე პირირ მოტქსება იქორ. მოყვენებით გარიგებად მიყნევირათვირ გადამწქვეტია, რომ მცარეებრ არ წუონდეთ გარიგებაღი მითითებსლი ღედეგირ დადგომირ განზრაცვა. რრკ-ირ 56-ე მსცლირ
პირველი ნაწილირ თანაცმად, მოყვენებითობირ ინტერერი
ღერაშლებელია წიპოთეტსრად გააყნდერ იმ პირრ, რომლირ
მოტქსებარაც მიზნად ირაცავრ გარიგებაღი მონაწილე მცარე.
რაკარაციო პალატამ განმარტა, რომ მოყვენებითია გარიგება, რომლითაც ნებირ გამომვლენი და ნებირ მიმფები თანცმდებიან, მათ მიერ გამოვლენილ ნებარ არ მიეცერ
მრვლელობა და არ მოწქვერ ამ გარიგებირათვირ დამაცარიათებელი რამართლებრივი ღედეგი, ე. ი. აცდენენ გარეგნსლად გამოცატსლირ მიფწევირ რიმსლაციარ. აუედან გამომდინარეობრ ერთმნიღვნელოვანი დარკვნა, რომ ამ რატსშვლით გარიგებირ ბათილობირ მოთცოვნირ სტლებირ მუონეა არა თავად გარიგებაღი ნებირ გამომვლენი მცარე, არამედ - რცვა პირი, რომლირ სტლებაც ირფვევა ამგვარი ნებირ
ღეთანცმებსლი გამოვლენირ ღედეგად.
განრაცილველ რაუმეზე დადგენილი იქო, რომ მორარყელემ მოყვენებითი გარიგება ვადამორსლი რაკრედიტო ვალდებსლებირ ღერრსლებირ თავიდან არიდებირ მიზნითა და
მესფლერთან არრებსლი დავირ გამო გაატორმა. რამდენადაც რრკ-ირ 56 მსცლირ პირველი ნაწილირ ნორმატისლ მიზანრ რცვათა სტლებებირ დაცვა წარმოადგენრ, მორარყელერ
არ გააყნდა ამ გარიგებირ ბათილობირ მართლზომიერი
ინტერერი. ამართან, განრაცილველ ღემთცვევაღი რაუმირ მარალებით ვერ დგინდებოდა, კონკრეტსლად რომელი ტინანრსრი ტვირთირ თავიდან არიდებარ ცდილობდა მორარყელე, რა რაცირ და რა მოცსლობირ ტსლადი ვალდებსლებები
გააყნდა მარ. ღერაბამირად, ამ გარემოებაზე დაქრდნობით
რარყელირ დაკმაქოტილება დასრაბსთებლად იუნა მიყნესლი. რაც ღეეცება მესფლერთან დავირ არრებობირ გამო უონებირ წილზე რაკსთრებირ სტლებირ ღემცირებირ ღიღრ, რაკარაციო პალატამ ქსრადფება გაამაცვილა იმ ტაუტზე, რომ
მორარყელერ რადავო სშრავი უონება რაკსთრებაღი ყსუებირ
გარიგებირ რატსშველზე წუონდა მიფებსლი. აფნიღნსლი კი,
რრკ-ირ 1161-ე მსცლირ რატსშველზე იშლეოდა ვარასდირ რატსშველრ, რომ რადავო უონება მესფლეთა ინდივიდსალსრი
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რაკსთრება იქო, ვიდრე რაწინააფმდეგო არ დადარტსრდებოდა რრკ-ირ 1163-ე მსცლირ (ინდივიდსალსრი უონებირ მესფლეთა თანარაკსთრებად ტრანრტორმირება), ან რცვა ნორმათა რატსშველზე. რაკარაციო პალატამ მიიყნია, რომ არ
არრებობდა გარიგებირ ბათილობირ განმაპირობებელი მეორე რატსშველიც.
რაკარაციო პალატამ მიიყნია, რომ ტარსლი რატელეტონო ყანაწერი მოცემსლ რაუმეღი არ წარმოადგენდა დარაღვებ მტკიცებსლებარ ღემდეგ გარემოებათა გამო: რრრკ-ირ
103-ე მსცლირ მერამე ნაწილირ ღერაბამირად, კანონირ დარფვევით მოპოვებსლ მტკიცებს-ლებებრ ისრიდისლი შალა
არა აუვთ. რაუართველორ კონრტიტსციირ1 მე-20 მსცლი იცავრ კომსნიკაციირ თავირსტ-ლებარ, რაც გსლირცმობრ კომსნიკაციირ დაცვარ გარეღე პირთა არარარსრველი მონაწილეობირაგან. აზრირ თავირსტლება დაცსლი სნდა იქორ მერამე
პირთა მცრიდან მირი ღინაარრირ გაცნობირაგან. ინდივიდმა
კერშო რასბრები სნდა აწარმოორ იმ ეჩვირა და ღიღირ გარეღე, რომ რაიდსმლო ყანაწერრ ვინმე მირი ნებართვირ გარეღე
და ნებირ რაწინააფმდეგოდ გამოიქენებრ. კომსნიკაციირ ცელღესცებლობირ შირითადი სტლებით დაცსლია არა მცოლოდ მერამე პირთა მეღვეობით განცორციელებსლი ყარევა, არამედ, კომსნიკაციირ ერთ-ერთი მონაწილირ მცრიდან
დანარყენ მონაწილეთა თანცმობირ გარეღე პირადი კომს2
ნიკაციირ განრაძაროვებაც . პირადი რასბრირ ტარსლი ყაწერა და ღემდეგ რარამართლოღი მტკიცებსლებირ რაცით წარდგენა ეწინააფმდეგება რაუართველორ კონრტიტსციირ მე20 მსცლით გარანტირებსლ პირადი ცცოვრებირა და პირადი
კომსნიკაციირ ცელღესვალობარ, არევე კონრტიტსციირ მე-16
მსცლრ, რომელიც პიროვნებირ თავირსტალი განვითარებირ
სტლებარ ეცება.
ევროპირ რაბჩორ რაპარლამენტო არამბლეირ N1165 რეზოლსციაღი „Right to Privacy“ (1998) განმარტებსლია,
რომ „ევროპსლი კონვენციირ მე-8 მსცლმა სნდა დაიცვარ
ინდივიდირ პირადი ცცოვრება არა მარტო რაძარო ცელირსტლებირ, არამედ - კერშო პირებირ მცრიდანაც“3. კერშო რასბრირ ცელღესცებლობაღი ყარევა გამართლე-ბსლი და დარაბსთებსლი სნდა იქორ სპირატერი რაქოველთაო ინტერერირ არრებობით. ყარევირ მართლზომიერებირ დადგენირ მიზნით სნდა ღეტარდერ, არრებობრ თს არა ირეთი დაცვირ ფირრი ინტერერი, რომელიც პირადი ცცოვრებირა და პირადი
კომსნიკაციირ ცელღესცებლობირ კონრტიტსციით გარანტირებსლ სტლება-ზე სტრო მაფლა დგარ.
1

აუ და ღემდგომღი კონრტიტსციაზე მითითებირარ იგსლირცმება
კონრტიტსციირ 23/03/2018-მდე მოუმედი რედაუცია.
2
რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ №არ-1155-1101-2014
გადაწქვეტილება.
3
გერმანიირ რაკონრტიტსციო რარამართლორ გადაწქვეტილება:
BVerfGE 34, 238 (246 f); სღსალო წქარო: ი.კობაციშე,
რაუართველორ კონრტიტსციირ კომენტარი, მეორე თავი,
რაუართველორ მოუალაუეობა. ადამიანირ შირითადი სტლებანი და
თავირსტლებანი, თბილირი, 2013.

სზენაერი რარამართლორ გადაწქვეტილება № არ-1470-2018

რამოუალაუო რამართალსრთიერთობირ ტარგლებღი რამოუალაუო რამართლებრივი გარიგებირ დადარტსრებირ მიზნით მტკიცებსლებირ ღერაუმნელად პირად რტეროღი ყარევა და ამით პირადი ცცოვრებირა და პირადი კომსნიკაციირ
სტლებირ ღეზფსდვა გასმართლებსლია. რაცელღეკრსლებო
თავირსტლებირ პრინციპი, რამოუალაუო სტლება-მოვალეობებირ მიმართ გარკვესლ პარსცირმგებლობარაც გსლირცმობრ. რამოუალაუო სტლება-მოვალეობათა მატარებელი
რსბიეუტები თავირსტალნი არიან რამოუალაუო სრთიერთობებღი, ღერაბამირად, ირინი ვალდებსლნი არიან, გამოიყინონ
ღერაბამირი რამოუალაუო რამართლებრივი წინდაცედსლობა
და მტკიცებსლება პირთა თანარწორობაზე დამქარებსლი
სრთიერთობირ ტარგლებ-ღი მოიპოვონ. მცოლოდ ირ ტაუტი, რომ მცარე რათანადოდ არ სზრსნველქოტრ რამართალსრთიერთობარ მტკიცებსლე-ბებით, არ აშლევრ მარ
სტლებარ, მტკიცებსლება ღეუმნარ მეორე მცარირ პირად
ცცოვრებაღი ყარევირ გზით. ამგვარი გზით მოპოვებსლი
მტკიცებსლება დასღვებლად სნდა იუნერ ცნობილი. მირი დაღვება ღერაშლებელია მცოლოდ მეორე მცარირ თანცმობით,

სასამართლო პრაქტიკა

რომელიც სნდა ეცებოდერ არა მტკიცებსლებირ ტორმალსრ
დარაღვებობარ, არამედ იმარ, რომ მტკიცებსლებირ ღინაარრი
რარამართლომ გადაწქვეტილებარ დასდორ რატსშვლად.
რააპელაციო რარამართლომ რატელეტონო ყანაწერი დარაღვებ მტკიცებსლებად მიიყნია იუიდან გამომდინარე, რომ
მცარემ რადავოდ არ გაცადა მირი დარაღვებ მტკიცებსლებად
ცნობა. კარატორი რაყივარღი აფნიღნავდა, რომ მარ ძეროვნად არ განემარტა თავირი სტლებები აფნიღნსლი მტკიცებსლებირ დარაღვებობირ რაკითცთან დაკავღირებით. ვინაიდან რაუმე ღეეცებოდა ირეთ მნიღვნელოვან რაკითცრ, როგორიც პირადი რასბრირ ცელღესცებლობირ სტლებაა, რაკარაციო პალატამ დარაბსთებსლად მიიყნია რაკარაციო ღედავება, რომლირ მიცედვითაც, რარამართლორ ნათლად, არაორაზროვნად და პირდაპირ სნდა განემარტებინა მცარირათვირ თავირი სტლებები. ამდენად, რაკარაციო პალატამ ტარსლი ყანაწერი დასღვებელ მტკიცებსლებად ცნო.

ანა ბაიაშე
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ყსუებირ ცელღეკრსლებირ გასუმება დიდი სმადსრობირ
რაბაბით
1. თსკი დარაყსურებსლი მყსუებლირ მესფლეა, მირი
განრაკსთრებსლი დამოკიდებსლება მყსუებლირადმი
ატარებრ სტრო მავალდებსლებელ ცარიათრ, ვიდრე იმ
ღემთცვევებღი, როცა დარაყსურებსლი მერამე პირი ან
ნათერავია.
2. რცვა გარემოებებთან ერთობლიობაღი, მესფლირ რყენირ
ვალდებსლებირ
ღესრრსლებლობა უმნირ სმადსრობირ ღემადგენლობარ.
(ავტორირ რაცელმშფვანელო წინადადებები)
რრკ-ირ 529, 530 I, 56 I მსცლები

სზენაერი რარამართლორ რამოუალაუო რაუმეთა პალატირ
2016 წლირ 18 მარტირ № არ-1011-954-2015
გადაწქვეტილება

I. რაუმირ ტაუტობრივი გარემოებები
მორარყელე და მოპარსცე 1991 წლირ 23 თებერვლიდან
იმქოტებიან რეგირტრირებსლ უორწინებაღი. 1999 წლირ 23
ოუტომბერრ მორარყელემ პირველ მოპარსცერ ყსუებირ ცელღეკრსლებით გადარცა მირ რაკსთრებაღი არრებსლი სშრავი უონება (ღემდეგღი „პირველი სშრავი უონება“). მყსუებელრ რცვადარცვა უორწინებიდან წქავდა ღვილები. 2007 წლირ
2 მარტრ გაცემსლი რამკვიდრო მოწმობირ რატსშველზე მორარყელემ მემკვიდრეობით მიიფო მირი ერთ-ერთი ღვილირ
რამკვიდრო უონება (ღემდეგღი „მეორე სშრავი უონება“),
სშრავი ნივთი. 2013 წლირ 4 მარტრ მორარყელემ პირველ
მოპარსცერ ყსუებირ ცელღეკრსლებირ რატსშველზე რაკსთრებირ სტლებით გადარცა მემკვიდრეობით მიფებსლი მეორე სშრავი ნივთიც. ერთად ცცოვრებირ დრორ მესფლეებრ
ღორირ ცღირად ცდებოდა კონტლიუტი, რომელმაც სკანარკნელ წლებღი რირტემატსრი და მწვავე ცარიათი მიიფო.
2013 წლირ 5 აპრილრ, ღვილრ რსრდა მამირ (მორარყელირ)
მონაცსლება, მაგრამ პირველმა მოპარსცემ (მესფლემ) მარ
არ მირცა ბინაღი ღერვლირა და მამირ ნაცვირ სტლება. კონტლიუტირ მოგვარებირ მიზნით გამოშაცებსლ იუნა რაპატრსლო პოლიცია, რომლირ წარმომადგენელრაც მორარყელემ განსცცადა, რომ რსრდა ღვილთან რაცცოვრებლად გადარვლა. ამარ დაეთანცმა როგორც ღვილი, არევე პირველი
მოპარსცეც. მორარყელე დფერაც ღვილთან ცცოვრობრ. 2013
წლირ 5 აპრილრ პირველმა მოპარსცემ ნაყსუარი მეორე
სშრავი ნივთი მიწქიდა მ.ა–შერ (ღემდეგღი: მეორე მოპარსცე, ღემშენი). მეორე მოპარსცე რაძარო რეერტრღი რადავო
სშრავი უონებირ მერაკსთრედაა აფრიცცსლი. 2013 წლირ 15
აპრილრ მორარყელემ რარყელი აფშრა რარამართლოღი მოპარსცეთა მიმართ და მოითცოვა 1999 წლირ 23 ოუტომბრირა
და 2013 წლირ 4 მარტირ ყსუებირ ცელღეკრსლებირ გასუმება
და 2013 წლირ 5 აპრილირ სშრავი ნივთირ ნარქიდობირ ცე114

ლღეკრსლებირ ბათილად ცნობა. მორარყელემ რარყელღი
აფნიღნა, რომ პირველი მოპარსცე დაინტერერებსლი იქო
მირი გარდაცვალებით და აფნიღნსლირ დარადარტსრებლად
ტაუტობრივ გარემოებაზეც მისთითა, კერშოდ, კსჩიდან ტარსლი რირცლდენირ დიაგნოზზე, რაც მირი მოვლირ დრორ
დარაყსურებსლირთვირ ღერამყნევი იქო, თსმცა მან ამირ თაობაზე ეუიმრ არ აცნობა.
თბილირირ რაუალაუო რარამართლორ რამოუალაუო რაუმეთა კოლეგიირ 2014 წლირ 31 იანვრირ გადაწქვეტილებით
რარყელი არ დაკმაქოტილდა. რარამართლომ დავირ მორაწერრიგებლად გამოიქენა რრკ-ირ 524-ე, 525-ე, 529-ე, 530ე, 56-ე მსცლები. რააპელაციო რარამართლომ გაიზიარა რაუალაუო რარამართლორ მრძელობა და არ დააკმაქოტილა
რააპელაციო რაყივარი. რაკარაციო რარამართლომ არ გაიზიარა რააპელაციო რარამართლორ მრძელობა და ნაწილობრივ
დააკმაქოტილა რაკარაციო რაყივარი, კერშოდ, გაასუმა 1999
წლირ 23 ოუტომბერრ დადებსლი ყსუებირ ცელღეკრსლება,
ცოლო 2013 წლირ 4 მარტრ დადებსლი ყსუებირ ცელღეკრსლება და 2013 წლირ 5 აპრილრ გატორმებსლი ნარქიდობირ
ცელღეკრსლება შალაღი დატოვა, ვინაიდან გასუმებირ დარარაბსთებლად რათანადო მტკიცებსლებები წარდგენილი არ
ქოტილა.
II. რარამართლორ მრძელობირ ღეძამება
თბილირირ რააპელაციო რარამართლორ რამოუალაუო რაუმეთა პალატირ 2015 წლირ 23 ივნირირ განყინებით რააპელაციო რაყივარი არ დაკმაქოტილდა. რააპელაციო რარამართლომ რრსლად გაიზიარა თბილირირ რაუალაუო რარამართლორ გარაყივრებსლი გადაწქვეტილებით რაუმეზე დადგენილი ტაუტობრივი გარემოებები და მირი რამართლებრივი ღეტარებები. პალატამ არ გაიზიარა აპელანტირ მითითება იმირ ღერაცებ, რომ დარაყსურებსლი მყსუებელრ აქენებდა მშიმე ღესრაცცქოტარ, რარამართლორ დარკვნით, რადავო გარემოებირ დამადარტსრებელი მტკიცებსლება რარამართლოღი არ წარმოდგენილა. პალატირ განმარტებით, რააპელაციო რაყივრირ დაკმაქოტილებირ რატსშველი არ არრებობდა არც რრკ-ირ 530-ე მსცლირ გათვალირწინებით, ვინაიდან ყსუებირ ღემდეგ მყსუებლირ მშიმე მდგომარეობაღი
აფმოყენირ ღემთცვევაღი მითითებსლი გარემოებირ მტკიცებირ ტვირთი აწევრ მყსუებელრ, რომელმაც სნდა დაადარტსრორ მირი ეკონომიკსრი მდგომარეობირ არრებითად გასარერებირ ტაუტი. ამართან, არრებით გასარერებად მიიყნევა
ვითარება, როცა მყსუებელრ არ გააყნია რაცრრები თავირ გამორაკვებად და ელემენტარსლი რაქოტაცცოვრებო პირობებირ ღერაუმნელად. პალატირ ღეტარებით, აპელანტირ მცოლოდ ზეპირი მითითება იმ გარემოებაზე, რომ მყსუებელი
ბინარ მანამდე აუირავებდა და თავრ მიფებსლი უირით ირყენდა, ვერ გაცდება რადავო გარემოებირ დადარტსრებსლად
მიყნევირ რატსშველი.
რაკარაციო რარამართლომ ღეცვალა აფნიღნსლი გადაწქვეტილება ღემდეგი დარაბსთებით: გამყსუებელი რარყე-
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ლირ დაკმაქოტილებირ ერთ-ერთ რატსშვლად რრკ-ირ 529-ე
მსცლირ პირველ ნაწილზე მისთითებდა, მიიყნევდა, რომ მირი მესფლე (დარაყსურებსლი) რირტემატსრად აქენებდა ტიზიკსრ და რიტქვიერ ღესრაცცქოტარ, აფარ ზრსნავდა მარზე,
გამოაგდო ბინიდან, მირ ღვილებრ სდიერად მოიცრენიებდა
და რცვა, რითაც ამ სკანარკნელმა მირ მიმართ გამოიყინა
დიდი სმადსრობა და მიაქენა მშიმე ღესრაცცქოტა. რააპელაციო რარამართლომ რათანადოდ არ ღეატარა რაუმირ მარალები, მორარყელირ აცრნა-განმარტება და გამოიტანა დარკვნა, რომ არ არრებობდა რრკ-ირ 529-ე მსცლირ პირველი
ნაწილით გათვალირწინებსლი წინაპირობები. რაუმეზე დაკითცსლ მოწმეთა ყვენებები და რაპატრსლო პოლიციირ მარალები, რსლ მცირე, პირველი მოპარსცირ მცრიდან დიდი
სმადსრობირ გამოყენარ ადარტსრებდა. არ ქოტილა გათვალირწინებსლი ირ გარემოებაც, რომ დარაყსურებსლი, ყსუებირ სრარქიდლო ცარიათიდან გამომდინარე, ვალდებსლია,
განრაკსთრებსლი დამოკიდებსლება წუონდერ გამყსუებლირ
მიმართ, მით სტრო მაღინ, როცა მათ უორწინება აკავღირებთ. ორივე ღემთცვევაღი უონებირ სრარქიდლოდ გადაცემა
მცარეთა ღორირ არრებსლ რაუორწინო სრთიერთობართან
იქო დაკავღირებსლი და უონება წარმოადგენდა მორარყელირ ღენატანრ მესფლერთან თანაცცოვრებირ სზრსნველრაქოტად. სშრავი ნივთირ სრარქიდლოდ გადაცემირ დრორ, ბსნებრივია, გამყსუებელი ამ ნაბიძრ დგამდა იმირ მოლოდინით, რომ მოპარსცერთან მღვიდობიან რაუორწინო სრთიერთობარ გააგრშელებდა, ერ სკანარკნელი კი, როგორც მესფლე, ღეარრსლებდა მარზე ზრსნვირ არა მარტო ზნეობრივ,
არამედ კანონირმიერ მოვალეობარაც (რრკ-ირ 1182-ე მსცლი). ამ ღემთცვევაღი პირველ მოპარსცერ სტრო მეტი მადლიერებირა და ქსრადფებირ გამოყენა ევალება და მეტი
პარსცირმგებლობა ეკირრება, მერამე პირთან ან, თსნდაც,
ნათერავთან ღედარებით. ირ ტაუტი, რომ მორარყელე დფემდე ვერ აცერცებრ ბინაზე მტლობელობირ აფდგენარ პირველი მოპარსცირ წინააფმდეგობირ გამო, მისფებელი და გარაკიცცია არა მარტო რაზოგადოებაღი არრებსლი წერ-ყვესლებებირა და დამკვიდრებსლი მორაზრებებირ გათვალირწინებით, არამედ კანონირმიერი დანაწერებიდან გამომდინარეც.
ღერაბამირად, მცოლოდ ამ გარემოებირ დადგენაც რრსლიად
რაკმარირი იქო იმ დარკვნირათვირ, რომ დარაყსურებსლმა
მორარყელირ მიმართ დიდი სმადსრობა გამოიყინა. რაც ღეეცება მოთცოვნირ მეორე რატსშველრ, რაცცოვრირირ გარცვირებირ გამო კარატორირ მშიმე მატერიალსრ მდგომარეობაღი
ყავარდნარ, რაკარაციო რარამართლო არც ამ ღემთცვევაღი
ეთანცმება რააპელაციო რარამართლორესლ რამართლებრივ
ღეტარებებრ და მიიყნევრ, რომ ვლინდებოდა რრკ-ირ 530-ე
მსცლირ პირველი ნაწილით გათვალირწინებსლი რამართლებრივი ღედეგირ განმრაზფვრელი წინაპირობებიც: მორარყელე ცანდაზმსლია (87 წლირაა), იგი რაჩიროებრ მოვლარ და რცვა ასცილებელ დაცმარებარ (2013 წლირ 12
მარტრ დაცემირ ღედეგად მოიტეცა ბარშაქი), მარ არა აუვრ
ღერაშლებლობა, მატერიალსრი რაცრრები დამოსკიდებლად
მოიპოვორ. უონებირ გარცვირებით კარატორი სდავოდ ყავა-
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რდა მშიმე მდგომარეობაღი, მარ მოერპო რაკსთარი ღეცედსლებით უონებირ განკარგვირ ღერაშლებლობა, მაგალითად,
გაუირავებირა, რარგებლირ მიფებირა, მთელი რიცოცცლირ
მანშილზე მირთვირ მირაფები პირირთვირ სშრავ ნივთზე რაკსთრებირ გადაცემირა რარყორ გადაცდირ პირობით და რცვა.
ზემოაფნიღნსლიდან გამომდინარე, რააპელაციო რარამართლორ მრძელობა, რომ ყსუებირ ცელღეკრსლებირ დადებირ
ღემდგომ მორარყელირ ეკონომიკსრი მდგომარეობა არრებითად არ გასარერებსლა, რამართლებრივად დასრაბსთებელია.1 რაც ღეეცება 2013 წლირ 5 აპრილირ ნარქიდობირ ცელღეკრსლებირ ბათილობირ მოთცოვნარ, რომლირ რატსშველზედაც მეორე სშრავი ნივთირ მერაკსთრე გაცდა მეორე
მოპარსცე, რაკარაციო რარამართლო რრსლად იზიარებრ გარაყივრებსლი განყინებირ დარკვნარ ნარქიდობირ ნამდვილობართან მიმართებით. მორარყელემ ვერ დაარაბსთა ნარქიდობირ მოყვენებითი ცარიათი დამაძერებლად, რათანადო და
დარაღვები მტკიცებსლებებით. მცოლოდ იმაზე მითითება,
რომ ნარქიდობირ რაგანი მქიდველრ მტლობელობაღი არ გადარცემია, არაა რაკმარირი გარიგებირ მოყვენებითობირ დარადარტსრებლად, რადგანაც სშრავ ნივთთან დაკავღირებსლი გარიგებირ ნამდვილობა ნარქიდობირ რაგნირ პირდაპირ
მტლობელობაღი გადაცემარ არ სკავღირდება (რრკ-ირ 183-ე
მსცლი). პალატა ქსრადფებარ ამაცვილებრ ამ რატსშვლით
გარიგებირ ბათილობართან დაკავღირებით დადგენილ პრაუტიკაზე: „რაკარაციო რარამართლო მისთითებრ რამოუალაუო კოდეურირ 56-ე მსცლირ პირველ ნაწილზე და განმარტავრ, რომ მოყვენებითი გარიგებირ არრებობირ ღემთცვევაღი არ არრებობრ გამოვლენირ გარეგანი დათუმა. ამ ღემთცვევაღი ასცილებელია, რომ ნებირ გამომვლენი და ნებირ
მიმფები მოუმედებდნენ ღეთანცმებით და ორივე აცნობიერებდნენ ნებირ ნაკლრ. ... რრკ-ირ 56-ე მსცლირ პირველი ნაწილირ თანაცმად, ბათილია გარიგება, რომელიც დადებსლია მცოლოდ მორაყვენებლად, იმ განზრაცვირ გარეღე, რომ
მარ ღერაბამირი ისრიდისლი ღედეგი მოწქვერ (მოყვენებითი
გარიგება), ამრიგად, განრაცილველი ნორმით იგსლირცმება
ირ ღემთცვევა, როდერაც, როგორც ნებირ გამომვლენი, არევე მირი მიმფები მოუმედებენ იმ განზრაცვირ გარეღე, რომ ამ
გარიგებარ ღერაბამირი ისრიდისლი ღედეგი მოწქვერ. ქოველივე აფნიღნსლი მისთითებრ იმაზე, რომ მოყვენებით გარიგებარ აცარიათებრ მცარეთა „სრთიერთღეთანცმება“, „გარიგება“ მოყვენებით ნებირ გამოვლენირ ღერაცებ. ამ ღემთცვევაღი ორივერ გაცნობიერებსლი აუვრ, რომ მათ მიერ
არეთი ნებირ გამოვლენარ არ მოწქვება ისრიდისლი ღედეგი.
რარამართლო პრაუტიკამ გვიყვენა, რომ შირითადად მოყვენებითი გარიგებირ დადება დაკავღირებსლია მერამე პირებთან არრებსლ სრთიერთობართან (მაგალითად, მოყვენებითი გარიგებირ დადებირ ერთ-ერთ მოტივრ ღეიშლება წარმოადგენდერ მერამე პირირ მოტქსება, პარსცირმგებლობირაგან თავირ არიდება და ა.ღ). ... ამ მცრივ დიდი მნიღვნელობა გააყნია პრეზსმტციებირა და მტკიცებირ ტვირთირ
1
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რწორად განრაზფვრარ. მითითებსლი გარემოებებირ დადარტსრება ეკირრება პირრ, რომელიც ითცოვრ ამ რატსშვლით
გარიგებირ ბათილობარ, რადგან თსნდაც მორარყელე სთითებდერ გარიგებირ ერთი მცარირ არაკეთილრინდირიერებაზე, ივარასდება, რომ გარიგებირ მეორე მცარე მოუმედებდა
კეთილრინდირიერად, რირი გაუარწქლებაც მორარყელერ
ევალება.“2 ამრიგად, რადგანაც არ არრებობრ მეორე სშრავ
ნივთზე რაკსთრებირ სტლებირ მორარყელირათვირ დაბრსნებირ რამართლებრივი რატსშველი (ნარქიდობირ ბათილობა),
ამ ნაწილღი არც რარყელირ დაკმაქოტილებირ რატსშველი
არ ვლინდება.
რაკარაციო პალატა მისთითებრ: რადგანაც იკვეთება პირველი სშრავი ნივთირ ყსუებირ გასუმებირ რრკ-ირ 529-ე და
530-ე მსცლებირ პირველი ნაწილებით გათვალირწინებსლი
ღედეგირ განმაპირობებელი წინაპირობები და არ არრებობრ
კარატორირ მოთცოვნირ გამომრიცცავი გარემოებები, რარარყელო მოთცოვნა ამ ნაწილღი რატსშვლიანია და სნდა დაკმაქოტილდერ. 1999 წლირ 23 ოუტომბერრ მორარყელერა
და პირველ მოპარსცერ ღორირ დადებსლი ბინირ ყსუებირ ცელღეკრსლება სნდა გასუმდერ.
III. კომენტარი
რარამართლო ზემოაფნიღნსლ რაუმეღი მრძელობრ რამი
შირითადი რაკითცირ ტარგლებღი: ა) ყსუებირ ცელღეკრსლებირ გასუმება რრკ-ირ 529-ე მსცლირ 1-ლი ნაწილირ რატსშელზე, ბ) ყსუებირ ცელღეკრსლებირ გასუმება რრკ-ირ 530-ე
მსცლირ 1-ლი ნაწილირ რატსშველზე, გ) ნარქიდობირ ცელღეკრსლებირ ბათილად ცნობა რრკ-ირ 56-ე მსცლირ 1-ლი ნაწილირ რატსშველზე.
რარამართლორ გადაწქვეტილება პირველ რაკითცთან
დაკავღირებით არრებითად მართებსლი, თსმცა არარაკმარირად დარაბსთებსლია. რრკ არ განმარტავრ, თს რა ღედირ
„სმადსრობირ“ ცნებაღი (529 I მსცლი),მაგრამ რარამართლო პრაუტიკაღი მიფებსლია, რომ დარაყსურებსლირ
სმადსრობად ითვლება: ა) არამართლზომიერი მოუმედება,
რომელიც მიმართსლია მყსუებლირ, მირი ოძაცირ წევრირ ან
აფმავალი და დაფმავალი ცაზირ ნათერავირ რიცოცცლირ, ძანმრთელობირ, პატივირ, ფირრებირ, თავირსტლებირ ან რაუმიანი რეპსტაციირ წინააფმდეგ; ბ) განზრაცი მოუმედება,
რომელიც მიზნად ირაცავრ მყსუებლირათვირ მნიღვნელოვანი
უონებრივი ზიანირ მიქენებარ; გ) კანონით განრაზფვრსლ
მოვალეობაზე - არყინორ მყსუებელი, სარირ თუმა და რცვა.3
სმძობერი იუნებოდა, რარამართლორ სკეთ წარმოეყინა, რომ
მოცემსლ ღემთცვევაღი, ადგილი წუონდა კანონით განრაზფვრსლ მოვალეობარ, კერშოდ, რრკ-ირ 1182-ე მსცლირ თა2

იც. რსრგ № არ-789-754-2015, 6.11.2015 წელი.
შლიერიღვილი., რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინ კომენტარი,
gccc.ge, 1.12.2017, მსც. 529, ველი 9; რაუართველორ სზენაერი
რარამართლორ 2006 წლირ 10 ივლირირ № არ-195-617-06
განყინება.
3
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ნაცმად, მესფლეები ვალდებსლი არიან მატერიალსრად
დაეცმარონ ერთმანეთრ, რარაც წარმოდეგნილი ტაუტობრივი გარემოებებირ თანაცმად, ადგილი არ წუონია. ამდენად,
მესფლირ რყენირ ვალდებსლებირ ღესრრსლებლობა სმადსრობირ ღემადგენლობად სნდა ღეტარდერ. ღეადგენრ სმადსრობირ ღემადგენლობარ. გერმანიირ რამოუალაუო კოდეურირ
თანაცმად, ყსუება არირ სრარქიდლო ცარიათირ, რაც ნიღნავრ,
რომ უონებირ გადაცემამ არ სნდა წარმოღვარ დარაყსურებსლირ რაიმე რაპარსცო ვალდებსლება.4 თსმცა, მესფლეებრ
ღორირ სრარქიდლო უონებირ გადაცემა განიცილება არა როგორც ყსუება, არამედ როგორც ე.წ. უორწინებართან დაკავღირებსლი უონებირ გადაცემა. გადაცემირ ერ ტორმა ცარიათდება როგორც ე.წ. sui generis. უორწინებართან დაკავღირებსლი უონებირ გადაცემაა რაცეზე, როდერაც ერთი მესფლე მეორერ გადარცემრ უონებრივ ფირებსლებარ უორწინებირ გამო როგორც ღენატანრ მესფლეთა რაუორწინო თანაცცოვრებირ განცორციელებირათვირ, ორგანიზებირ, ღენარყსნებირა და სრატრთცოებირთვირ. უონებირ გადამცემრ
აუვრ იმირ მოლოდინი, რომ მესფლეთა თანაცცოვრება
არრებობრ და მარ ამ თანაცცოვრებირ ტარგლებღი კვლავ უონებრივი ფირებსლებით სწევრ მონაწილეობა. ნაყსურობა
წარმოადგენრ რამართლირა და ზნეობირ სრთიერთკავღირირ
გამოვლინებარ. ამიტომაცაა, რომ მყსუებლირ მიერ უონებრივი რიკეთირ სრარქიდლოდ გაცემა პირდაპირ სკავღირდება დარაყსურებსლირ მცრიდან, მართალია არარამაგიერო,
მაგრამ ზნეობრივად უცევირ ვალდებსლებარ.5 ზნეობრივად
რავალდებსლო მოუმედებირ ღერრსლება კი არ ღეიშლება
განვიცილოთ თავირსტლებირ ღეზფსდვად. რწორედ არეთი
ვალდებსლება სნდა დასპირირპირდერ მყსუებლირ მიერ გაფებსლ უონებრივ რიკეთერ.6
7

ერთ-ერთ გადაწქვეტილებაღი რაკონრტიტსციო რარამართლო განმარტავრ, რომ ყსუებირ გასუმებით არ ილაცება
დარაყსურებსლირ, როგორც მერაკსთრირ ინტერერები, ვინაიდან ერ რამართლებრივი ღედეგი დარაყსურებსლირთვირ არ
ღეიშლება ყაითვალორ მოსლოდნელად. რარამართლო არ
იზიარებრ მორაზრებარ, რომ რაკსთრება, როგორც რიკეთე,
წარმოადგენრ სტრო მეტ ტარესლობარ, ვიდრე ზნეობრივ
ტარესლობათა მცარდაჩერა. ნაყსურობა არირ რაცელღეკრსლებო სრთიერთობა, ამდენად, დარაყსურებსლირთვირ რამართლებრივი ღედეგი წინარწარაა ცნობილი.
განრაცილველ გადაწქვეტილებირ ტაბსლაღი დარაყსურებსლმა დიდი სმადსრობა გამოიყინა მყსუებლირ მიმართ
4

კროპწოლერი ი., გერმანიირ რამოუალაუო კოდეურირ რარწავლო
კომენტარი, §516, გვ.390, ველი, 6.
5
შლიერიღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინ კომენტარი,
gccc.ge, 1.12.2017, მსც. 529, ველი 2; რაუართველორ
რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2003 წლირ 1 აპრილირ N 1/2/155
გადაწქვეტილება.
6
შლიერიღვილი, რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინ კომენტარი,
gccc.ge, 1.12.2017, მსც. 529, ველი 2.
7
რაუართველორ რაკონრტიტსციო რარამართლორ 2003 წლირ 1
აპრილირ № 1/2/155 გადაწქვეტილება.

სზენაერი რარამართლორ № არ-1011-954-2015 გადაწქვეტილება

იმით, რომ მარზე არ ზრსნავდა. ამართან, რარამართლო მართებსლად მისთითბრ, რომ სშრავ უონებაზე მტლობელობირ აფდგენირ ღესშლებლობა მოპარსცირ წინააფმდეგობირ
გამო კიდევ სტრო ნათლად წარმოაყენრ მყსუებლირადმი
გამოცატსლ სმადსრობარ.
არრებობრ ერთგვაროვანი რარამართლო პრაუტიკა მყსუებლირ მშიმე მდგომარეობად მიყნევართან დაკავღირებით.
მშიმე მატერიალსრი მდგომარეობირ დარადარტსრებლად
რარამართლო ქსრადფებარ ამაცვილებრ გამყსუებლირ არაკზე, მირ ძანმრთელობირ მდგომარეობაზე, იმ ტაუტზე, რომ
გამყსუებელრ რაკსთარი უონებირ გაყსუებით მოერპო ღემორავლირ წქარო და აფარ ღესშლია ირ რაკსთარი ღეცედსლებირამებრ განკარგორ, მაგალითად, გააუირაორ, მიიფორ რარგებელი ან მთელი რიცოცცლირ მანშილზე მირთვირ მირაფებ
პირრ (მარყენალრ) რარყორ გადაცდირ პირობით (რრკ-ირ
941- 942-ე მსცლი) გადარცერ სშრავ ნივთზე რაკსთრება.
მრგავრი ღეცედსლებაა განვითარებსლი რარამართლორ რცვა
გადაწქვეტილებაღიც.8
მორარყელე სთითებრ, რომ ნარქიდობირ ცელღეკრსლება
იქო მოყვენებითი. რარამართლო განმარტავრ, თს რა

სასამართლო პრაქტიკა

ღემთცვევაღი ითვლება გარიგება მოყვენებით დადებსლად,
თსმცა, მირი მცდელობა რაკითცი გაცადორ მკითცველირთვირ
მარტივად აფრაუმელი, სღედეგოა. მოყვენებით გარიგებად
მიყნევირათვირ გადამწქვეტი არირ ტაუტი, რომ მცარეებრ
არა აუვთ გარიგებაღი მითითებსლი ღედეგირ დადგომირ განზრაცვა.9 მტკიცებირ ტვირთი როგორც მოყვენებითი, ირე
თვალთმაუცსრი გარიგებებირ ღემთცვევაღი აწევრ იმ პირრ,
ვინც ამტკიცებრ, რომ არრებობრ მოყვენებითი და თვა10
ლთმაუცსრი გარიგებები. რარამართლო პრაუტიკირ მიცედვით, მოყვენებითი გარიგებებირ დრორ მცარეთა ნებირ გამოვლენირ არანამდვილობირ მტკიცებირ ტვირთი აკირრია
მარ, ვირაც მიაყნია, რომ მორაყვენებლად დადებსლი გარი11
გებით ღეილაცა მირი სტლება. აუედან გამომდინარე, მორარყელერ ეკირრებოდა ვალდებსლება წარმოედგინა რათანადო მტკიცებსლებები აფნიღნსლი გარიგებირ მოყვენებითობირ დარადარტსრებლად, რაც მან ვერ ღეშლო. აფნიღნსლიდან გამომდინარე, რარამართლორ გადაწქვეტილება, რაბოლოო ძამღი, რწორია ნარქიდობირ ბათილად ცნობაზე სარირ
თუმართან დაკავღირებით, თსმცა ვერ ყაითვლება რაკმარირად დარაბსთებსლად.

ურირტინე ყილინგარაღვილი

9

8

რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ რამოუალაუო რაუმეთა
პალატირ 2015 წლირ 22 რეუტემბრირ გადაწქვეტილება რაუმე №
710-676-2015.

ჩანტსრია, რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინ კომენტარი, gccc.ge,
3.12.2017, მსც. 56, ველი 7.
10
ჩანტსრია, რამოუალაუო კოდეურირ ონლაინ კომენტარი,
gccc.ge, 3.12.2017, მსც. 56, ველი 21.
11
რაუართველორ სზენაერი რარამართლორ რამოუალაუო რაუმეთა
პალატირ 2010 წლირ 1-ლი თებერვლირ განყინება, რაუმე № ა-27გან-1-2010.
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