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I) შესავალი
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი წარმოადგენს ქართული სამოქალაქო
სამართლის განუყოფელ ნაწილს, თუმცა ის არ წარმოადგენს ქართული
სამართლის პირმშოს, მისი ფესვები უფრო ძველ, რომაულ სამართალთანაა
დაკავშირებული და შეიძლება ითქვას, რომ დღესაც საკმაოდ მრავლადაა
შემორჩენილი რომაული უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის შინაარსი და
აზრობრივი სტრუქტურა, თანამედროვე სამოქალაქო კოდექსებში. უსაფუძვლო
გამდიდრების სამართალს მეტ-ნაკლებად განსხვავებული ფორმულირებით
ყველა ქვეყნის სამართალი იცნობს. თუმცა, არსებობს მთელი რიგი სადავო
საკითხები, რომლებიც სრულიად განსხვავებულად წესრიგდება სხვადასხვა
ქვეყნის

სამართალში,

მიუხედავად

იმისა,

რომ

მუდმივად

არის

მათი

დაახლოვების მცდელობა და რაც აშკარად შეინიშნება ინგლისური, როგორც
საერთო

სამართლის

სასამართლო

და

გერმანული, როგორც კონტინენტური

გადაწყვეტილებების

შედარებითი

ევროპის

ანალიზისას,

ისინი

თანაარსებობისგან ან/და გაერთიანებასგან ჯერ კიდევ შორს არიან. მიუხედავად
იმისა, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი წარმოადგენს გერმანული
სამოქალაქო სამართლის რეცეფციის შედეგად მიღებულ ნორმათა კომპლექსს,
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის ნაწილი გადმოღებულ იქნა უფრო
დახვეწილი კონიგის კანონპროექტიდან.. ,,ქართული უსაფუძვლო გამდიდრების
სამართალი წარმოადგენს თითქმის უცვლელ ასლს 1981 წელს ჰაიდელბერგის
უნივერსიტეტის
პროექტისა,

პროფესორის

რომლის

დეტლეფ

დანაწესებითაც

კონიგის

უნდა

მიერ

შემუშავებული

ჩანაცვლებულიყო

გერმანიის

სამოქალაქო კოდექსის არსებული ნორმები. ეს პროექტი კონიგმა შეიმუშავა
გერმანიის

ფედერალური

იუსტიციის

სამინისტროს

დაკვეთით,

თუმცა

გერმანიაში ის ძალაში არ შესულა. მიუხედავად ამისა, მნიშვნელოვანი
გამოხმაურება ჰპოვა თანამედროვე სამეცნიერო დისკუსიაში. ქართველმა
კანონმდებელმა პროექტი მცირედი მოდიფიცირებით გადმოიღო. მიუხედავად
იმისა, რომ სამოქალაქო კოდექსის შექმნის დღიდან სამოქალაქო კოდექსიც და
სასამართლო

პრაქტიკაც

მნიშვნელოვნად

განვითარდა,

უსაფუძვლო

გამდიდრების სამართლის ნაწილში ეს განვითარება ნაკლებად შეინიშნება და
ქართული უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი ჯერ კიდევ შორსაა მისი
გერმანული ანალოგისაგან’’1. უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის დახვეწისა
1

რუსიაშვილი,უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის სარეფორმო წინადადება, თბილისი, 2020,
7.
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და განვითარებისთვის აუცილებელია, განსხვავებული სამართლის ქვეყნის
სასამართლო გადაწყვეტილებების თუ სამართლებრივ ნორმათა შედარებითსამართლებრივი

ანალიზი,

რათა

ქართული

უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართალი სამუდამოდ გერმანული სამართლის კუდში მადევრად არ დარჩეს და
რათა სამართლის ეს სფერო განვავითაროთ იმგვარად, რომ მასში იდეალურად
თანაარსებობდეს ქართული, გერმანული, ინგლისური და სხვა ქვეყნების
პრაქტიკის და თეორიის მნიშვნელოვანი დებულებები. აღნიშნული სამაგისტრო
ნაშრომი მოიცავს გერმანული და ინგლისური სამართლის ანალიზს მათ ძლიერ
და

სუსტ

მხარეებს,

რომელიც

დაგვეხმარება

ქართული

უსაფუძვლო

გამდიდრების სამართლის ახალი შეხედულებებით გააზრებაში.
უსაფუძვლო

გამდიდრების

სტაბულურობაში

სამართლის

შეუფასებელია.

როლი

უსაფუძვლო

სამოქალაქო

გამდიდრების

ბაზრის

სამართალს

რომაელები ბუნებითი სამართლის ნაწილადაც კი განიხილავდნენ, რადგან ის
ეფუძნება სამართლის ისეთ საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპს, როგორიცაა
,,სამართლიანობა“, ,,ბუნებითი სამართლის თანახმად, სამართლიანია, როდესაც
არავინ უნდა გამდიდრდეს სხვის საზიანოდ“2 სწორედ აქედან იკვეთება ამ
სფეროს მნიშვნელობა და როლი სამართლის სფეროში. ალბათ სწორედ მისი
ბუნების სწორად შეფასების შედეგია ის, რომ ინგლისში სამოქალაქო სამართლის
დიდ ნაწილს სწორედ უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი წარმოადგენს.
შესაბამისად ამ სფეროს შედარებითსამართლებრივი კვლევა და სხვადასხვა
ქვეყნის მნიშვნელოვანი ,,აღმოჩენების“ ქართულ კანონმდებლობაში დანერგვა
მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს, როგორც სამართლის ამ სფეროს, ისე
სამოქალაქო ბაზრის განვითარებას და სტაბილურობას. მიუხედავად იმისა, რომ
სამოქალაქო კოდექსის შექმნიდან ათეულობით წელი გავიდა, ჯერ კიდევ
უცნობია სამოქალაქო კოდექსის ბევრი მუხლის უკან მდგარი შინაარსი და ამ
შინაარსის დაუნახავობას ხშირად ჩიხში შეყავს სამართალწარმოება, ეს ნაშრომი
ემსახურება სწორედ იმ მიზანს, რომ მოხდეს იმ შინააარსის ამოცნობა, რაც
საფუძვლად უდევს უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის ქართულ ნორმებს. ეს
ნაშრომი შეეხება გერმანული და ინგლისური უსაფუძვლო გამდიდრების
სამართლის მნიშვნელოვან საკითხებს, ნაშრომის უმეტესი ნაწილი დათმობილი
აქვს ინგლისურ სამართალს, რადგან ის ქართულ სამართლებრივ დოქტრინაში
ნაკლებადაა გამოკვლეული, აგრეთვე მიმაჩნია, რომ ინგლისური სამართლის
მიღწევების სწორად გააზრება და ქართულ სამართლებრივ რეალობაში მათი
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ნინიძე, შედარებითი სამართალმცოდნეობის შესავალი კერძო სამართლის სფეროში. 229.
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შემოტანა მნიშვნელოვნად განავითარებს ქართულ უსაფუძვლო გამდიდრების
სამართალს.
1) კვლევის საგანი
ყველაზე რთული, რაც დღევანდელ ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში მწვავედ
დგას

არის

თავად

უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართლის

შემთხვევის

არსებობა/არ არსებობის დადგენა. უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის
სუბსიდიური ბუნება კი უფრო მეტად ართულებს მისი დადგენის პროცესს.
ხშირად ხდება, რომ სამართლებრივ დავაში არსებობს მხარეთა შორის
ხელშეკრულება

და

სასამართლო

ამის

გამო

გამორიცხავს

უსაფუძვლო

გამდიდრების სამართლის ნორმების გამოყენებას, მაშინ როდესაც, თავად
ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნა პერსპექტივის არმქონეა და აქედან
გამომდინარე მოსარჩელის მოთხოვნა ძალით შეყავს ჩიხში, ამგვარი მოთხოვნების
დაყენებით. უზენაესმა სასამართლომ, ნარდობის ხელშეკრულების ნამდვილობის
გამო,

უარი

უთხრა

მხარეს

უსაფუძვლო

გამდიდრებიდან

გამომდინარე

მოთხოვნაზე და მოთხოვნის დამფუძნებელ ნორმად, სსკ-ის 646 მუხლის მე-2
ნაწილის მიხედვით მუხლი დაადგინა, იმის გამო რომ მოსარჩელემ თავისი წილი
მტკიცების ტვირთის რეალიზაცია ვერ განახორციელა, მიუხედავად იმისა, რომ
მოპასუხემ

დაადასტურა

რომ

ნამდვილად

ნარდობის

ხელშეკრულების

შესასრულებლად მოსარჩელისგან სამშენებლო მასალა მას ნამდვილად, გადაეცა
და მისი უკან დაბრუნება ვერ დაადასტურა. სასამართლო ერთი მხრივ
ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე ამახვილებს ყურადღებას, მეორე მხრივ
ხანდაზმულობაზე და მესამე მხრივ იმაზე, რომ მოსარჩელის სამტკიცებელი იყო
ნივთის გადაცემის ფაქტი, რომელიც მოპასუხემ აღიარებით დაადასტურა.3
სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია ზუსტად განისაზღვროს ის კრიტერიუმები
რომელთა არსებობაც უნდა დადგინდეს უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის
არსებობის

დასადგენად.

გადაწყვეტილებებში,

საქართველოს

უმეტეს

უზენაესის

შემთხვევებში

სასამართლოს

ვხვდებით

მისი

დაკვალიფიცირებელი ელემენტების საკმაოდ გამარტივებას და პრიმიტიულ
ცნებებად წარმოჩინებას. 1) მოპასუხის გამდიდრება 2) მოპასუხის გამდიდრების
შესატყვისად მოსარჩელის ქონებრივი დანაკლისი, 3) ამგვარი გადანაცვლების
უსაფუძვლობა4, ან ,,კონდიქციური ვალდებულების წარმოშობისათვის სახეზე
3

საქართველოს უზენაესის სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2018 წლის 20 სექტემბრის
გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-910-2018.
4 საქართველოს უზენაესის სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის2015 წლის 3 ნოემბრის
გადაწყვეტილება საქმეზე N ას-360-342-2015.
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უნდა იყოს ერთი პირის გამდიდრება მეორის ხარჯზე და ასეთი გამდიდრება
მოკლებული უნდა იყოს სამართლებრივ საფუძველს, რომელიც ან თავიდანვე არ
არსებობდა, ან შემდგომში მოიშალა. კონდიქციური ვალდებულების არსებობის
სამართლებრივი საფუძვლით, სარჩელის დასაკმაყოფილებლად მნიშვნელოვანია
დადგინდეს მხოლოდ ობიექტური შედეგი, რაც გულისხმობს ერთი პირის მიერ
მეორე პირის ხარჯზე რაიმე სამართლებრივი სიკეთის შეძენას (დაზოგვას)
შესაბამისი სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის გარეშე. ასევე, აუცილებელია,
რომ გამდიდრება მოხდეს სხვის ხარჯზე, რის შედეგადაც, ერთი პირის ქონების
გაზრდა ხდება მეორე პირის ქონების შესაბამისი შემცირების ხარჯზე.’’5
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლისთვის ამგვარი წინაპირობების წამოყენაბა
საკმაოდ ბუნდოვანს

და

ორაზროვანს ხდის უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართლის არსს და მას წარმოაჩენს დელიქტური სამართლის ნაწილად, რადგან
სავალდებულო მოთხოვნაა მოსარჩელის ქონების შემცირება და ამის სანაცვლოდ
მოპასუხის

ქონების

ზრდა,

რაც

არასწორია,

რადგან

უსაფუძვლო

გამდიდრებისთვის არ აქვს აზრი რა დაკარგა მოსარჩელემ, არამედ მთავარია რით
გამდიდრდა მოპასუხე. ეს დოქტრინა გერმანიაში უფრო განვრცობილია, ხოლო
ინგლისში მსგავსია, თუმცა მის უკან დგას მთელი რიგი სასამართლო
გადაწყვეტილებები და დოქტრინა, რომელიც ავსებს მის ამგვარ ფორმალურ
ნაკლს განსხვავებით ქართული სასამართლო პრაქტიკისაგან, სადაც ღრმად
სწამთ,

რომ

ზემოთ

აღნიშნული

კრიტერიუმები

არის

ამომწურავი

და

სრულყოფილი. ეს ნაშრომი ემსახურება უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის
შინაარსის სწორად და შედარებით სამართლებრივ ჭრილში გააზრებას, ასევე მისი
მაიდენტიფიცირებელი კრიტერიუმების სტრუქტურიზაციას.

2) საკითხის მნიშვნელობა
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი წარმოადგენს სამოქალაქო კოდექსის
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს, რომელიც კანონმდებელმა დიდი ხანია
ყურადღების მიღმა დატოვა. 1997 წლის შემდეგ სამოქალაქო კოდექსში მხოლოდ
ორი ცვლილება შევიდა უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის თავში, აქედან
ერთი შეეხო სსკ-ის 984-ე მუხლის პირველ ნაწილს და გამოსწორდა ძალიან
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მნიშვნელოვანი ხაზვეზი, რომელიც მთლიანად აზრს უკარგავდა ამ მუხლს,
რადგან

უხეში

შენარჩუნებისკენ

გაუფრთხილებლობით
იყო

მიღებული

მიმართული,

როდესაც

გამდიდრების

პირიქით

უხეში

გაუფრთხილებლობა გამდიდრების უკუქცევის საფუძველია. მეორე ცვლილება
კი შეეხო სსკ-ის 988-ე მუხლის მე-2 ნაწილს, სადაც სიტყვები ,,ეჭვს არ იწვევს“
შეიცვალა სიტყვით ,,საეჭვოა“ რაც უფრო მეტად ტექნიკური ხასიათის
ცვლილებაა ვიდრე შინაარსობრივი, რადგან ნორმის მიზნის და ისტორიული
განმარტების საშუალებით, ისედაც ცალსახა იყო, რომ აღნიშნული დანაწესი
სწორედ ამ სიტყვას გულისხმობდა. ამ ყველაფერთან ერთად, სასამართლო
პრაქტიკამაც ვერ აუწყო ფეხი თანამედროვე გამოწვევებს და მის წინაშე დასმულ
საკითხებს ბევრჯერ ოსტატურად აუარა გვერდი, რამაც საბოლოოდ გამოიწვია ის,
რომ საერთო სასამართლოები (მათ შორის უზენაესი სასამართლოც), იმეორებს
საკმაოდ არაფრის მომცემ ზოგად და ბუნდოვან კრიტერიუმებს გამდიდრების
დასადგენად, რაც ხელს უშლის ამ სფეროს განვითარებას, შედეგად კი მივიღეთ
ის, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილებები ძირითად შემთხვევაში არასწორია
ან/და სწორია, თუმცა სამართლებრივ დასაბუთებას მოკლებული.
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის მნიშნველობა იკვეთება არა მხოლოდ
მისი როგორც სამართლის ცალკე დარგის ფუნქციაში, არამედ იმით, რომ მასში
მოთავსებული

კონდიქციები,

ურთიერთობიდან

წარმოადგენს

წარმოშობილ

თავისი

ურთიერთობათა

მნიშვნელობით

შემავსებელ

სხვა

სამართლის

დარგს. შესრულების კონდიქცია აწესრიგებს არანამდვილი ხელშეკრულების
უკუქცევას და ამგვარად წარმოადგენს სახელშეკრულებო სამართლის დანამატს.
ხელყოფის კონდიქცია არის დელიქტური და ვინდიკაციური სამართლის
დანამატი, ხოლო დანახარჯებისა და რეგრესის კონდიქცია კონკურირებს
დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებასთან და წარმოადგენს ასევე მის
დანამატს.6 მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოებმა იციან უსაფუძვლო
გამდიდრების

სამართლის

სუბსიდიური

ბუნების

შესახებ,

ისინი

მაინც

სათანადოდ ვერ აფასებენ მის ადგილს, მიაჩნიათ რა ის მოსარჩელის უფლების
დაცვის უკანასკნელ საშუალებად, რასაც ადასტურებს სასამართლოს შეფასებაც:
,,უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის ნორმების, როგორც მოთხოვნის
საფუძვლის გამოყენება ბოლოს უნდა განხორციელდეს, ანუ მას შემდეგ, რაც
გამოირიცხება
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მოთხოვნის

დაკმაყოფილება

სახელშეკრულებო

ან

სხვა

რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში, 89.
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კანონისმიერი საფუძვლიდან“.7 სინამდვილეში მთელს რიგ შემთხვევებში
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი კონკურირებს სახელშეკრულებო და
კანონისმიერ მოთხოვნებს, ამიტომ ხშირად სწორედ ამგვარ მიდგომას მივყავართ
მოსარჩელის მოთხოვნათა ჩიხში შეყვანისკენ, რაც არასწორია. მაგალითად
ავიღოთ შემთხვევა, როდესაც მოპასუხემ მოსარჩელის კედელზე გააკრა საკმაოდ
ლამაზი სარეკლამო ბანერი, რომელმაც საკმაოდ გაალამაზა მოსარჩელის სახლის
გარე ფასადი, მოპასუხემ კი დიდი მოგება ნახა ამ ბანერის გაკვრით. მოსარჩელემ
ბანერის ჩამოხსნა სთხოვა მოპასუხეს მან ეს გააკეთა, რის შედეგადაც აღმოჩნდა,
რომ კედელზე ორი მცირე ზომის ხვრელია დატოვებული, რომლის ამოსავსებად
საჭიროა რამოდენიმე ათეული ლარი, დღევანდელ სასამართლო მიდგომას თუ
გავითვალისწინებთ უსაფუძვლო გამდიდრების სუბსიდიალური ბუნების გამო,
მოსარჩელეს აქვს მხოლოდ მიყენებული ზიანის ანუ ხვრელის ამოვსების
საფასურის მოთხოვნის უფლება და არა იმ გაზრდილი მოგებისა, რაც მის
კედელზე ბანერის გაკვრით მიიღო მოპასუხემ და რასაც მოსარჩელე ვერასდროს
მიიღებდა სხვაგვარად, ანუ მოპასუხის გამდიდრებით (გაზრდილი მოგებით)
მოსარჩელის ქონება არ შემცირებულა (თუ არ ჩავთვლით კედელზე ორ ხვრელს,
რომელიც რამდენიმე ლარად ამოივსება და პირვანდელი სახე დაუბრუნდება
კედელს), ამიტომ, თუ ქართული სასამართლოს მსჯელობას დავეყრდნობით,
უსაფუძვლო

გამდიდრებიდან

გამომდინარე

მოთხოვნა

გამორიცხულია,

მოსარჩელეს აქვს მხოლოდ რამოდენიმე ათეული ლარის მოთხოვნის უფლება და
არა იმ მოგებისა, რაც მოპასუხემ მიიღო მის კედელზე სარეკლამო ბანერის
გაკვრით, რაც თავისთავად არასწორია. ამ და სხვა მანკიერი პრაქტიკის
აღმოჩენასა და გამოსწორებას ემსახურება ეს ნაშრომი, მიუხედავად იმისა, რომ
ამგვარი მანკიერი პრაქტიკა საკმაოდ მრავლადაა ქართულ სამართლებრივ
სინამდვილეში და შეიძლება ამ ნაშრომით ის სრულად ვერ მოვიცვათ.

3) კვლევის მეთოდი
სისტემური, ლოგიკური, ანალიტიკური, პროგნოზირებისა და სინთეზური
მეთოდების

გამოყენებით.

ნაშრომში

განხილულია

უსაფუძვლო

გამდიდრებასთან დაკავშირებული თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობის
მქონე საკითხები. განსაკუთრებული ყურადღება აქვს დათმობილი გერმანულ და
ქართულ დოქტრინასა და საქართველოს, გერმანიის და ინგლისის სასამართლო
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პრაქტიკას, რაც რა თქმა უნდა საკითხის უკეთ გაგებაში და ნაშრომის მიზნის
აღსრულებაში გარდამტეხ როლს ასრულებს. ნაშრომში მეთოდოლოგიურ
საფუძვლად აღებულია ფორმალური იურიდიული, სტრუქტურულ-ფუნქციური
ანალიზის მეთოდები. ნაშრომთან დაკავშირებით მიმოხილულია ნორმათა
ისტორიული შინაარსი და მათი ფორმირების გზები რაც დაგვეხმარება
ისტორიული განმარტების საფუძველზე განვიხილოთ ნორმის ფუნქცია.

4)კვლევის სტრუქტურა
სამაგისტრო ნაშრომი შედგება რვა თავისაგან, პირველი თავი დაეთმობა შესავალ
ნაწილს, მეორე თავში მიმოხილული იქნება უსაფუძვლო გამდიდრების
ძირითადი არსი, მნიშვნელობა და მისი წარმოშობის და განვითარების ისტორია.
მესამე თავი შეეხება უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის ადგილს სამოქალაქო
სამართალში და მისი დადგენის პრობლემურ საკითხებს. მეოთხე თავი დაეთმობა
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის სახეებს ინგლისსა და გერმანიაში,
ამასთანავე მიმოხილული იქნება მათი განმასხვავებელი და მაკავშირებელი
ასპექტები ქართული უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის საკანონმდებლო და
პრაქტიკული სამართლებრივი სპეციფიკის განხილვის პარალელურად.
ნაშრომის

მეხუთე

გადაწყვეტილებები,

თავში

მიმოხილულია

რომლებიც

ქმნიან

ის

ძირეული

თანამედროვე

სასამართლოს
შეხედულებებს

უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალზე თანამედროვე ინგლისურ და გერმანულ
სამართალში. მეექვსე თავში მიმოხილული იქნება ქართული, გერმანული და
ინგლისური

სამართლის

უპირატესობების

შედარებით-სამართლებრივი

ანალიზი. მეშვიდე თავი კი დაეთმობა რეკომენდაციებს და იმ ცვლილებებს
რომელიც აუცილებლად გასატარებელია ქართულ კანონმდებლობაში. ხოლო
მერვე თავში კი შეჯამდება ნაშრომი.
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II) უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის არსი და მნიშვნელობა
1) უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის წარმოშობა

A) რომის სამართალი
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის ქართული, გერმანული და მათ შორის
ინგლისური

სამართლის

საწყისი

რომის

სამართალია.

ფსევდო

ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი ვალდებულებები ( quasi ex contractu) ცნება
შემოღებულ იქნა იუსტინიანეს ინსტიტუციებში8 ,,ხელშეკრულებათა სახეების
ჩამოთვლის შემდეგ ჩვენ განვიხილავთ აგრეთვე იმ ვალდებულებებს, რომლებიც
არ

ითვლებიან

საკუთრივ

ხელშეკრულებიდან

წარმოქმნილად,

არამედ

განიხილებიან, როგორც კვაზი (თითქოს) ხელშეკრულებიდან წარმოქმნილნი,
ვინაიდან

მათი

არსებობა

სამართალდარღვევიდან

(დელიქტიდან)

არ

მომდინარეობს.“ (ინსტიტუციები, წიგნი 3, ტიტული XXVII)
უსაფუძვლო გამდიდრებიდან წარმოშობილი ვალდებულება შეცდომით ფსევდო
კრედიტორის

სასარგებლოდ,

განხორციელემულ

შესრულებას

და

შემსრულებლის მხარეზე, ცივილური მოთხოვნის აღმოცენებას გულისხმობდა,
რათა

ამ უკანასკნელს

უკან

გამოეთხოვა

შესრულების შედეგი.9 ამგვარ

შემთხვევებზე დაფუძნებულ სარჩელს ,,condition” ეწოდებოდა. ,,ძველი რომის
სამართლის ფორმულარულ პროცესში ,,condition” გაგებულია ,,აბსტრაქტულად“,
რომაული გაგებით ,,condition”-ს გამოყენება შეიძლება იმ ურთიერთობათა
მიმართ,

რომლებშიც

მოპასუხე

ვალდებულია

დაუბრუნოს

მოსარჩელეს

გარკვეული ნივთი, უკანონოდ ჩამორთმეული ამ უკანასკნელისთვის. ,,condition”
სათვის ტიპიური შემთხვევა იყო, როდესაც მოსარჩელე გადასცემდა მოპასუხეს
რაიმე თანხას, ხოლო მიზნის მიუღწევლობის შესახებ ან წინასწარვე იყო ცნობილი
ან შემდეგ გახდა ამის შესახებ ცნობილი.“10 განასხვავებდნენ:
ა) Condictio indebiti-ს, ანუ ვალის არ არსებობისას გადახდილის უკუქცევას. მისი
რეკვიზიტებია 1) ვალის არარსებობა 2) მხარეთა შეცდომა ვალის არარსებობის
შესახებ.

თუ

ვალი

გაცნობიერებულად

სრულებოდა

მაშინ

მოთხოვნა

8

გარიშვილი/ ხოფერია. ,,რომის სამართლის საფუძვლები“. 238.
გარიშვილი/ ხოფერია ,,რომის სამართლის საფუძვლები“. 239.
10 ნინიძე. შედარებითი სამართალმცოდნეობის შესავალი კერძო სამართლის სფეროში. 229.
9

1

დაუშვებელი იყო. - რაც დღესაც უცვლელად მოქმედებს, საქართველოშიც,
ინგლისშიც და გერმანიაშიც.
ბ) Condictio sine causa-ს - კონდიქციური სარჩელი მართლზომიერი საფუძვლის
არარსებობის პირობებში გადაცემულის უკუსაქცევად. მისი არსებობისთვის
აუცილებელი იყო 1) მინიჭება, რომლითაც განხორციელდებოდა აბსტრაქტული
გარიგების ან Delegatio (კრედიტორის შეცვლა) გზით, რომელიც მოხდა
სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე. 2) გაქრა მართლზომიერი მინიჭების
საფუძველი.
გ) Condictio ob turpem causam-ს - არამართლზომიერი (მანკიერი) გადაცემის
უკუსაქცევად. მის დასადგენად აუცილებელია საკუთრების უფლების გადატანის
საფუძველი კეთილზნეს არღვევდეს, თანაც, მანკიერი განზრახვა მხოლოდ
სარგებლის მიმღების მხარეზე უნდა შეინიშნებოდეს. მაგალითად როდესაც
თანხას იღებ ვინმეს მოკვლისათვის.
დ) Condictio ob rem dati re non secuta-ს - კონდიქციური სარჩელის საკუთრებაში
გადაცემული ნივთის უკან გამოთხოვა, როდესაც სამაგიეროს გადახდა მეორე
მხარისგან არ მომხდარა.11

B) ინგლისური უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის წარმოშობა
ინგლისში

უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართლის,

როგორც

სამართლის

დამოუკიდებელი დარგის აუცილებლობა, ყოველთვის ცალსახა არ ყოფილა
,,უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის გენერალური დოქტრინა არ არსებობს“12
- ეს ფრაზა ჯერ კიდევ გვხვდება სამოცდაათიანი წლების მიწურულს
მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებში.13 უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი,
სამართლის ცალკე დარგად არ განიხილებოდა 1991 წლამდე. სანამ სასამართლო
არ მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ შეუძლებელი იყო უსაფუძვლო გამდიდრების
სამართლის უარყოფა, და შესაბამისად გვერდი ვერ აუარა უსაფუძვლო
გამდიდრების სამართლის აღიარებას. მანამდე არსებობდა მცდელობები, რომ
უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართალი

ეღიარებინათ

დამოუკიდებელ

11

გარიშვილი/ ხოფერია, ,,რომის სამართლის საფუძვლები“. 239-240.
რუსიაშვილი. უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი ინგლისში. შედარებითი სამართლის
ქართულ-გერმანული ჟურნალი 5/2020. 3 ციტირებულია: Orakpo v. Manson Investments Ltd.
[1978] AC 95;
13 რუსიაშვილი. უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი ინგლისში. შედარებითი სამართლის
ქართულ-გერმანული ჟურნალი 5/2020. 3.
12

2

საფუძვლად,

მაგალითად

დაპატიმრებული

საქმეში,

პირისათვის

Alati

ამნისტიის

v

Kruger14,

მოპოვების

საქმე
საკითხს,

ეხებოდა
სადაც

მკვლელობისთვის დაპატიმრებულმა პირმა დაავალა სხვა პირს მისთვის
ამნისტიის ფურცელის მოპოვება, რომელიც მან მოიპოვა, ხოლო ამის შემდეგ კი
დაპატიმრებულმა გადაწყვიტა დამატებით თანხასაც შეპირებოდა დავალების
მიმღებს ამნისტიის ფურცლის მისაღებად. სწორედ ამგვარი დაპირების და
შესრულების ურთიერთმიმართებაზე იმსჯელეს ლორდებმა აღნიშნულ დავაში
და მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ ამ დავას თვიან რესტიტუციის საწყისად15,
უსაფუძვლო გამდიდრების მკვეთრად აღიარება უფრო მოგვიანებით 1991 წელს
მოხდა. Lipkin Gorman v Karpnale Ltd16 წარმოადგენს ინგლისურ უსაფუძვლო
გამდიდრების საქმეს და სწორედ ამ საქმეს თვლიან უსაფუძვლო გამდიდრების
სამართლის დამოუკიდებლობის აღიარების საწყისად. ლორდთა პალატამ
ერთხმად დაადგინა, რომ სარჩელის საფუძველია უსაფუძვლო გამდიდრების
პრინციპი, ხოლო გამდიდრება ექვემდებარება რესტიტუციას. ამ ყოველივემ
უზრუნველყო უსაფუძვლო გამდიდრება, როგორც ინგლისის სამართლის მესამე
საყრდენი ვალდებულებათა სამართალთან, ხელშეკრულებასა და დელიქტთან
ერთად. მას ,lendmark case“-საც (საეტაპო გადაწყვეტილებას) უწოდებენ. საქმე კი
იყო შემდეგი: ნორმან ბარი კასი იყო ადვოკატთა ფირმის პარტნიორი,
სახელწოდებით ლიპკინ გორმანი. იგი იყო უფლებამოსილი ხელმომწერი ფირმის
,,Lloyds“ ბანკის ანგარიშზე. მან აიღო 220,000 ფუნტი სტერლინგი და დახარჯა იგი
გასართობ კლუბში, რომელიც ეკუთვნოდა შპს "კარპნალეს". 1980 წლის მარტსა და
ნოემბრამდე, კლუბმა მოიგო 154,695 ფუნტი სტერლინგი გადაცემული თანხიდან
(დანარჩენი კი მისტერ კასს გადაუხადა "მოგებაში"). კასი ისრაელში გაიქცა, მაგრამ
ის უკან დააბრუნეს და სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ქურდობის ბრალდებით
1984

წელს.

ლიპკინ

გორმანმა

უჩივლა

კლუბს

მოპარული

ფულის

დასაბრუნებლად. იმ დროისთვის სათამაშო კონტრაქტები ეწინააღმდეგებოდა
საჯარო პოლიტიკას და შესაბამისად, ბათილი იყო კასის მიერ დადებული
სათამაშო

გარიგება,

შესაბამისად(რომლის

,,სათამაშო

აქტის“

მიხედვითაც:

1845-ე

ბათილია

მუხლის
ყველა

მე-18

პუნქტის

ხელშეკრულება

ან

შეთანხმება, იქნება ეს პირობით ან წერილობითი ფორმით, სათამაშო წესით ან
ფსონით დადებული წესით და არცერთ სასამართლოში არ უნდა წარედგინოს ან
14

Ibbetson.. Landmark Cases in the Law of Restitution. Oxford and Portland, Oregon 2006. 1-19.

ციტირებულია. Alati v Kruger (1955) 94 CLR 216.
15
16

იქვე. 1.
Lipkin Gorman v Karpnale Ltd [1988] UKHL 12, [1991] 2 AC 548.
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გაგრძელდეს წარმოება იმ სარჩელთან დაკავშირებით, ნებისმიერი ფულადი
სახსრის ან ძვირფასი ნივთის დასაბრუნებლად, რომელიც სავარაუდოდ
მოსარჩელემ მოიგო ნებისმიერი ფსონის საფუძველზე, ან რომელიც შესანახად
იქნა გადაცემული ნებისმიერი პირის ხელში, რომელთანაც ნებისმიერი ფსონის
გაკეთება უნდა მოხდეს. პირველი ინსტანციის სასამართლოში სარჩელი აღიძრა
კლუბისა და ფირმის ბანკირების წინააღმდეგ (რომელთა მიმართაც მოსარჩელე
ადვოკატებმა მოითხოვეს დაუდევრობის და უპასუხისმგებლობის საფუძველზე
(გულიხსმიერების ვალდებულების დარღვევის გამო) ზიანის ანაზღაურება.
მოსამართლე ალიოტ ჯეიმ გამოიტანა გადაწყვეტილება კლუბის წინააღმდეგ,
მაგრამ მხოლოდ ბანკთან მიმართებით შედარებით მცირე თანხის შეცდომით
კონვერტაციის გამო. უფრო დიდი მოთხოვნა თანხის დაბრუნებაზე იყო, რაც არ
დაკმაყოფილდა. ბანკის წინააღმდეგ მოსამართლემ გააკეთა მწვავე დასკვნები,
მათ შორის, რომ ”მისტერ ფოქსმა [ბანკის მენეჯერმა] განზრახ და არაერთხელ
დამალა კასის სათამაშო კლუბთან კონტრაქტის შესახებ, რათა მის უფროსს არ
შეემჩნია”, და რომ ”მისტერ ფოქსმა განზრახ მოატყუა ბატონი გორმანი.“
სააპელაციო სასამართლომ უარყო მოსარჩელის მოთხოვნა ბანკის მიმართ იმ
მიზეზით, რომ თაღლითური გადარიცხვები კომპანიის მხოლოდ ერთი
მეშვიდედი ნაწილი იყო და კომპანია იყო 2800 მომხმარებელში ერთი, ამიტომ
იმის გაკონტროლება თუ სად ხდებოდა თანხების გადარიცხვა რთული იყო
ბანკისთვის. ამიტომ მოსარჩელის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. რაც შეეხება
კლუბის წინააღმდეგ სარჩელს, სასამართლომ აღნიშნა, რომ გარდა აზარტული
თამაშებისა კლუბში ნაყიდი ჩიპები შეიძლება დახარჯულიყო საკვებში და
დასალევში, ამიტომ არ იყო ბათილი აღნიშნული გარიგება და თანხის უკან
დაბრუნება არ მოხდებოდა.
საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრდა ლორდთა პალატაში და ლორდთა
პალატამ მიიჩნია, რომ 150 960 ფუნტი უნდა ანაზღაურებულიყო, როგორც ფული
რომელიც უსაფუძვლოდ ჰქონდათ მიღებული, ხოლო კლუბს ასევე ეკისრებოდა
ადვოკატებისთვის 3,735 ფუნტის ოდენობის ზიანის ანაზღაურება ბანკირის
დრაფტისათვის,

რომელიც

არაერთხელ

იყო

გამოყენებული

აზარტული

თამაშებისთვის. ლორდი ბრიჯი დაეთანხმა ლორდ გოლფს იმ საკითხში, რომ
სახეზე იყო უსაფუძვლო გამდიდრება ასევე ის დაეთანხმა ლორდ ტემპლემანს,
რომ ნათამაშები ფულის ოდენობიდან დგინდებოდა, რომ საქმე ეხება სწორედ
მოპარულ ფულს. ლორდი ტემპლემანის მოსაზრებით, მიუხედავად იმისა, რომ
კაზინომ არ იცოდა ფულის წარმომავლობა და ის კეთილსინდისიერი იყო, კანონი
აკისრებს მხარეს

ნაქურდალი ფულის შედეგად მიღებული უსაფუძვლო
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გამდიდრების დაბრუნების ვალდებულებას17 ლორდმა აგრეთვე აღნიშნა:
,,ნათელია,

რომ

ნებისმიერ

ცივილურ

სამართლის

სისტემაში

არსებობს

საშუალებები, რათა მოხდეს იმ უსამართლობის აღდგენა, რაც გამოწვეულია ერთ
მხარის ,,უსაფუძვლოდ გამდიდრებით“ ან უსაფუძვლოდ სარგებლის მიღებით და
დაიცვას ის პიროვნება, რომლის ფულითაც სხვა არაკეთილსინდისიერად
გამდიდრდა. კლუბი გამდიდრდა მაშინ როდესაც კასმა ფული დადო და წააგო,
თუმცა მან გარკვეული თანხა მოიგო და მიუხედავად იმისა, რომ 300 000 ფუნტი
ითამაშა საბოლოო ჯამში მხოლოდ 154 000 ფუნტი მიიღო კაზინომ მოგება, თუ
მოსარჩელეები, დაამტკიცებდნენ რომ კასმა უფრო მეტი ფული წააგო, მაშინ მათ
მეტის მოთხოვნის უფლება ექნებოდათ“.
ლორდმა მოიყვანა იმის მაგალითი რომ ყველა შემთხვევაშ კი არ შეიძლება
მოპარული ფულის გამოყენებისთვის გამდიდრდეს ამ თანხის მიმღები, არამედ
ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგალითად თუ მოპარული ფულით პირი
შეიძენს ავტოდილერისგან მანქანას 20 000 დოლარად, რომელიც ისედაც 20 000
დოლარი ღირს თანხი მიმღები არც გამდიდრდება და არც დაზარალდება, მაგრამ
სხვაგვარადაა საქმე როდესაც მოპარულ ფულს ვინმე მიიღებს სანაცვლო
შესრულების გარეშე, მიუხედავად იმისა რომ ის უდანაშაულოა. კლუბის
არგუმენტით სახეზე არ იყო სათამაშო გარიგება და კლუბს ფული არ აუღია
მხოლოდ თამაშისთვის, ამიტომ ამ მუხლის მოქმედება ამ შემთხვევაზე არ უნდა
გავრცელებულიყო. ამასთანავე, კლუბი ამტკიცებდა, რომ ისინი უსაფუძვლოდ არ
გამდიდრდნენ, რადგან ეს ფული მათ კეთილსინდისიერად კასის ფული ეგონათ
და თანაც როდესაც მიიღეს ფსონი მათ გარკვეულწილად თავისი საზიანო
გადაწყვეტილება მიიღეს, რადგან თავიდან კასი იგებდა. მართალია, როდესაც
კასმა წააგო თანხა კლუბი გამდიდრდა, მაგრამ არა უსაფუძვლოდ და შეიძლება
ფული შეინარჩუნოს, რაც კლუბმა სამართლიანად და კანონიერად მოიგო, რადგან
1845 წლის აქტის მე-18 მუხლი არ აძლევს მოთამაშეს უფლებას აიღოს ფული,
რომელიც მან გადაიხადა და დაკარგა. შესაბამისად მოპასუხის აზრით კლუბს
დაბრუნების ვალდებულება არ ჰქონდა. ამასთანავე კლუბის განმარტებით ის
ჩიპები რომელიც იყიდა ბატონმა კასმა იყო ღირებულების არ მქონე და მას
ნებისმიერ შემთხვევაშ შეეძლო მათი ფულში გადაცვლა, თუმცა ამ ჩიპებს ძალა არ
ჰქონდა ამ დაწესებულების გარეთ და მიუხედავად იმისა ის თამაშის დროს ჩიპებს
წააგებდა თუ არა ჩიპები საბოლოო ჯამში მაინც დაწესებულების საკუთრება იყო.
იმდროინდელი სათამაშო პოლიტიკის მიხედვით წაგებული ფულის დაბრუნება
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არ იყო შესაძლებელი და არც მოგებულის მოთხოვნა, წაგებული ფული
განიხილებოდა მოთამაშის საჩუქრად კლუბის მიმართ, ხოლო მოგებული კი
პირიქით, მოცემულ შემთხვევაში კასი ვერ აჩუქებდა კლუბს რაიმეს, რადგან ის
მის საკუთრებაშ არ იყო.
ლორდმა მანსფილდმა ამასთან დაკავშირებით განაცხადა, რომ მოპარული ფული
მანამ შეიძლება დაიბრუნდეს სანამ ის გარიგების შედეგად სხვას გადაეცემა,
კეთილსინდისიერად.

მოცემულ

ქეისში

მართალია

კლუბი

იყო

კეთილსინდისიერი, მაგრამ თავად ფულის მიღების საფუძველი იყო უკანონო.
მოსამართლე ალიოტ ჯეი ფიქრობდა, რომ ეს ქეისი არა იყო კვაზი კონტრაქტის
კატეგორიის არამედ სახეზე იყო დამოუკიდებელი ხელშეკრულება კასსა და
კლუბს შორის, ასევე მან აღნიშნა, რომ აზრი არ ჰქონდა ჩიპებით მოხდებოდა
თამაში თუ ფულით, რადგან ჩიპი ფულის ოდენობას აჩვენებდა და შესაბამისად
იმაზე მითითება, რომ ჩიპები ყველა შემთხვევაში კლუბის საკუთრება იყო
აბსურდული იყო. საბოლოოდ ლორდთა პალატამ უსაფუძვლო გამდიდრების
წესებით იხელმძღვანელა და დააკისრა კლუბს 150, 960 ფუნტი და 3,735 ფუნტი
ბანკის მომსახურების საფასური.
არ შეიძლება არ აღინიშნოს, რომ სასამართლოს ზემოთ ხსენებული მსჯელობები
მართლაც საკმაოდ პროგრესულია და შეესაბამება როგორც კონტინენტური
ევროპის, ისე საერთო სამართლის სასამართლოთა თანამედროვე პრაქტიკას.
მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისურმა სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებით,
აღიარა

უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართლის

დამოუკიდებლობა

სახელშეკრულებო და დელიქტური ვალდებულებიდან, ის ბევრი მნიშვნელოვანი
ასპექტით განსხვავდება უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის გერმანული
გამდიდრების სამართლისაგან, რაზეც ქვემოთაც ვისაუბრებთ.

С) გერმანული უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის წარმოშობა
გერმანული უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის მომწესრიგებელი ნორმები
განთავსებულია დელიქტურ და სახელშეკრულებო სამართლის მომწესრიგებელ
ნორმებს შორის,

გერმანულმა სამართალმა ინგლისურისგან განსხვავებით არ

ჩამოანგრია ის მიჯნა რომელიც არსებობს ხელშეკრულებასა და უსაფუძვლო
გამდიდრებას

შორის18.

უსაფუძვლო

გამდიდრებასთან

დაკავშირებით
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გერმანელები ამბობენ, რომ რომაული ღმერთის იანუსის მსგავსად, უსაფუძვლო
გამდიდრებასაც აქვს ,,ორი თავი“, რომლებიც განლაგებულია ერთმანეთის უკან.
ერთი, უკან იხედება კონტრაქტისკენ, სადაც უსაფუძვლო გამდიდრების შედეგად
აღდგენა

ხშირად

მოითხოვება

იმის

აღსადგენად,

რაც

დაიღვარა

ხელშეკრულებით. მეორე ანალოგიური მიზნისთვის, დელიქტისკენ იხედება.
ის

ფაქტი,

რომ

გერმანიის

კანონი

უსაფუძვლო

გამდიდრების

შესახებ

წარმოადგენს ვალდებულებათა კანონის ნაწილს, არსებით განსხვავებას ავლენს
ინგლისურ

სამართალთან.

გერმანიის

უსაფუძვლო

გამდიდრების

წესები

წარმოშობს მხოლოდ ვალდებულებებს და არა უფლებებს. ეს ნიშნავს, რომ ისინი
მოსარჩელეს მიენიჭება, როგორც პიროვნებას და არაა კონკრეტულ ქონებაზე
მიბმული. მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ვალდებულებებისა და
წინასწარი

უფლებების

განსხვავება

უფრო

მეტად

დაკავშირებულია

მოსარჩელესთან, ვიდრე სარჩელის ობიექტთან. თუ გადავხედავთ უსაფუძვლო
გამდიდრების მოთხოვნის საგანს, შეგვიძლია დავაკვირდეთ საპირისპირო
ვითარებას: ინგლისურ სამართალში, როგორც წესი, გამოიწვევს მხოლოდ ფულის
მოთხოვნას, გერმანიის უსაფუძვლო გამდიდრების მოთხოვნები შეიძლება იყოს
საკუთრების დაცვა, მაგრამ მხოლოდ როგორც პირადი ვალდებულება და არა
როგორც საკუთრების უფლება.19
გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი ძალაში შევიდა 1900 წლის 1 იანვარს, თითქმის
ასი წლით უფრო გვიან ვიდრე საფრანგეთისა და ავსტრიის სამოქალაქო კოდექსი.
ამ გარემოებამ გერმანელ კანონმდებელს საშუალება მისცა გაეთვალისწინებინა
საზღვარგარეთის ქვეყნების გამოცდილება და სამართლის სიტემატიზაციაში
გერმანული

იურიდიული

მეცნიერების

მიერ

მიღწეული

წარმატებებიც.

შემთხვევითი არაა, რომ გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი გაცილებით უფრო
სისტემატიზებული

იყო,

ვიდრე

სხვა

ევროპული

ქვეყნების

კოდექსები.

გერმანულ კოდექსში, ასევე, უფრო ზუსტად ჩამოყალიბდა იურიდიული
ცნებების

შინაარსიც.

გერმანული

იურისპრუდენცია,

ტრადიციულად,

ესწრაფვოდა სისტემატიზაციას, აყალიბებდა საყოველთაო მნიშვნელობის მქონე
ზოგად პრინციპებს. საინტერესოა, რომ გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის
პროექტის რამდენადმე გამარტივებული და შეცვლილი ვარიანტი იაპონიაში ჯერ
კიდევ 1898 წელს შევიდა ძალაში (მაშინ თვითონ გერმანიაში ეს კოდექსი ძალაში
შესული არ იყო). აღიარებულია, რომ გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი

19

Dannemann. The German Law of Unjustiﬁed Enrichment and Restitution. Oxford 2009. 6-7.
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იურისტებისათვის არის დაწერილი. ამ თვალსაზრისით, გერმანული კოდექსი
აშკარად განსხვავდება ნაპოლეონის Code civil-ის (1804)-გან, რომლის გაგება
არაიურისტებსაც

შეუძლიათ.20

ინგლისური

სამართლისგან

განსხვავებით

გემანულ სამართალში უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი გასული საუკუნის
აღმოჩენა არ ყოფილა ის თავიდანვე იყო გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის
ნაწილი,

ამასთანავე

შესაძლებელია

მასში

რომაული

ტრადიციული

სულისკვეთების დანახვაც.

2) უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის განვითარება
უსაფუძვლო

გამდიდრების

ყოველდღიურად

ვითარდება

სამართალი
გერმანულ

საქართველოსგან
და

ინგლისურ

განსხვავებით
სასამართლო

პრაქტიკაში. აქვე უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად იმისა რომ შეერთებული
შტატების სამართლის ზეგავლენა ინგლისურ სამართალზე აშკარაა, მე-18
საუკუნის

ინგლისური

სამართლის

განვითარების

ეტაპს

მნიშვნელოვანი

განმარტებების კუთხით, ამერიკულმა უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალმა
მხოლოდ მე-19 საუკუნეში მიაღწია21. ინგლისში უსაფუძვლო გამდიდრების
სამართალმა განვითარებასთან ერთად შეიძინა მეორე სახელიც ,,რესტიტუციის
სამართალი“, თუმცა ამ სახელის პრობლემა ისაა, რომ ხაზს უსვამს სამართლებრივ
შედეგს და არა იმას თუ რამ გამოიწვია ეს შედეგი.22 ამიტომ უფრო სწორი იქნება
მას ვუწოდოთ ,,უსაფუძვლო გამდიდრების“ და არა ,,რესტიტუციის სამართალი“
ინგლისურ

სასამართლო

გადაწყვეტილებევში

უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართალი თანდათანობით იხვეწება და უფრო სტრუქტურიზებული ხდება,
თუმცა მისი ზუსტი ფარგლები კვლავ საკამათო საკითხია. ინგლისურ
სასამართლო პრაქტიკაში შეიქმნა უსაფუძვლო გამდიდრების დადგენის სქემა,
რომლის მიხედვითაც შესაძლებელია დადგინდეს უსაფუძვლო გამდიდრება,
თუმცა რა თქმა უნდა ეს უკანასკნელი წარმოადგენს მხოლოდ უსაფუძვლო
გამდიდრების სტრუქტურას, რომელსაც უკან უდგას სხვდასხვა გაუმართლებელი
ფაქტორები. ინგლისის სასამართლომ ერთ-ერთი საქმეზე ძალიან მნიშვნელოვანი
განმარტება გააკეთა, როდესაც ჩამოთვალა ის გარემოებები, რომლებიც საჭიროა

20
21

ხუბუა. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი. თბილისი 2010. 4.
Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 50.

On this point, see generally Birks P., 'Property and Unjust Enrichment: Categorical Truths', 1997, NZLR,
p. 623.
22
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არსებობდეს, რათა დადგინდეს უსაფუძვლო გამდიდრება, ამ კრიტერიუმებმა რა
თქმა უნდა ხელი შეუწყო ინგლისური უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის
სტრუქტურიზაციას

და

უფრო

გამჭვირვალე

გახადა

მისი

არსებობის

შემთხვევები. საქმეში Bank of Cyprus v Menelaou23 გამოყო უსაფუძლო
გამდიდრების სამართლის არსებობის 4 საჭირო ელემენტი, რომელიც ძალიან
ჰგავს ქართული უზენაესი სასამართლოს შეფასების კრიტერიუმებს. ინგლისის
უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სასამართლომ ოთხი კითხვა უნდა
დაუსვას

საკუთარ

თავს

უსამართლო

გამდიდრების

სამართლის

გამოსაყენებლად. ესენია (1) გამდიდრდა თუ არა მოპასუხე? (2) მოხდა
გამდიდრება მოსარჩელის ხარჯზე? (3) გამდიდრება უსამართლო იყო? (4)
არსებობს თუ არა მოპასუხის თავდაცვითი გარემოებები?24
სასამართლომ აღნიშნა, რომ არსებობს უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის
ოთხი ძირითადი სტრუქტურული ელემენტი, რომელიც ერთიანობაში ქმნის
უკუქცევის საფუძველს.
ა) მოპასუხემ უნდა მიიღოს საგებელი ან გამდიდრდეს.
ბ) გამდიდრება უნდა იქნას მიღებული მოსარჩელის ხარჯზე.
გ) გამდიდრება უნდა იყოს უკანონო, ანუ მოსარჩელეს უნდა ჰქონდეს ერთ-ერთი
უკუმოთხოვნის საფუძველი.
დ) მოპასუხეს არ უნდა ჰქონდეს იმგვარი შესაგებლის წარდგენის საშუალება,
რომელიც მის პასუხისმგებლობას გამორიცხავს.
საქმეში Investment Trust Companies v HMRC25 მოსამართლე ჰენდერსონ ჯეი
ახასიათებს ამ კონცეპტუალურ სტრუქტურას, როგორც ,,ფართო სათაურებს
ექსპოზიციის სიმარტივისთვის", რომლებიც ,,არ უნდა მიუდგეს ისე, როგორც მათ
აქვთ ნორმატიული ძალა". ამას გარდა დოქტრინასა და სასამართლო პრაქტიკაშიც
გამოიკვეთა მე-5 სტრუქტურული ელემენტიც რომლის მიხედვითაც, თუ
მოპასუხეს გააჩნია რაიმე საფუძველი მიღებისათვის, მოსარჩელის სარჩელი არ

23
24

Bank of Cyprus v Menelaou [2015] UKSC 66
Goff/Jones: The law of Unjust Rnrichment. 2011. Sweer & Maxwell see, for example, Benedetti at para

10, following Banque Financière de la Cité v Parc (Battersea) Ltd [1999] 1 AC 221 per Lord Steyn at 227
(and per Lord Hoffmann to much the same effect at 234) and Investment Trust Companies v Revenue and
Customs Comrs [2012] EWCH 458 (Ch)
25

[2012] EWHC 458 (Ch), [39].
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დაკმაყოფილდება. ამ უკანასკნელს ,,სამართლებრივ საფუძველს“ უწოდებენ.26
კარგი იქნებოდა, რომ ჰენდერსონ ჯეის მსგავსად ფიქრობდნენ ქართველი
მოსამართლეები, რომლებიც არასწორად და არასრულყოფილად იყენებენ
ინგლისურის

ანალოგ

ოთხ

ეტაპიან

ტესტს

უსაფუძვლო

გამდიდრების

დასადგენად და მას იმგვარ ნორმატიულ ძალას ანიჭებენ, რომ მის საზღვრებს
თითქმის არასდროს ცდებიან, რასაც ბევრ შემთხვევაში მივყავართ უსამართლო
შედეგამდე.
ჰენდერსონ ჯიმ ასევე აღნიშნა, რომ პროფესორმა ენდრიუ ბეროუზმა განაცხადა,
რომ თუ პირველ სამ კითხვაზე დადებითი პასუხი გაეცემა, ხოლო მეოთხეზე
უარყოფითი,

მოსარჩელე

უფლებამოსილია

დაიბრუნოს

მოპასუხისგან

გამდიდრება და ეს ოთხი ელემენტი ”წარმოადგენს უსამართლო გამდიდრების
მოთხოვნის ფუნდამენტურ კონცეპტუალურ სტრუქტურას”27 ჰენდერსონ ჯიმ
მიიღო ეს მიდგომა, თუმცა მან თქვა, რომ ოთხი კითხვა არ იყო მხოლოდ ფართო
სათაურები, რომ მათ არ ჰქონდათ საწესდებო ძალა და შეიძლება არსებობდეს
მნიშვნელოვანი გადაფარვა პირველ სამ კითხვას შორის.28
გოფის და ჯოუნსის მიხედვით, მოთხოვნა, რომ მოპასუხის უსაფუძვლო
გამდიდრება უნდა ყოფილიყო მოსარჩელის ხარჯზე, „ასახავს პრინციპს, რომ
გამდიდრება არ ეხება მოპასუხეების მიერ მიღწეული მიზნების ჩაშლას, არც
მოსარჩელეთა მიერ მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას, არამედ მოსარჩელეთა
და მოპასუხეებს შორის ღირებულების გადაცემის შეცვლას.29 სწორედ აქ იკვეთება
განსხვავება
სასამართლო

ქართულ
მიიჩნევს,

და

ინგლისურ

რომ

სასამართლოს

მოსარჩელის

ხარჯზე

შორის,

ქართული

გამდიდრება

ნიშნავს

მოსარჩელის ქონების კლებას, რაც არასწორია და რასაც სწორად უკუაგდებს
ლორდი გოფი თავის წიგნში. სწორედ ამგვარი მცდარი წარმოდგენის გამოა, რომ
ხშირად სასამართლო ვერ ადგენს მოპასუხის გამდიდრებას.
საქმეში Bank of Cyprus v Menelaou30 სადაც საქმე ეხებოდა იმგვარ შემთხვევას,
როდესაც ბანკს იპოთეკით ჰქონდა დატვირთული მოპასუხის მშობლების ძველი
სახლი, რომლის გაყიდვასაც ისინი გეგმავდნენ და სამაგიეროდ ახალი სახლი
უნდა ეყიდათ მოპასუხისთვის (მელისასთვის), რომელიც ვალდებულებისგან
26
27

Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 9-10.
Burrows. The Law of Restitution(Third Edition) OXFORD university press 2011. 27.

28

Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 9-10.
Goff & Jones– The law of unjust enrichment”, (2011 წ.), პარაგრაფი 6–01.
30 Bank of Cyprus v Menelaou [2015] UKSC 66
29
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თავისუფალი იქნებოდა, მოპასუხეების იურისტებმა კი იმგვარად იმოქმედეს,
რომ ახალ სახლზეც გავრცელდა იპოთეკა, რაც მოპასუხის აზრით ბათილი იყო,
რადგან მან ამის შესახებ არ იცოდა, შესაბამისად საქმე ეხებოდა მელისასთვის
შეძენილ სახლზე, რომელიც მდებარეობდა ,,დიდი მუხის სასამართლოსთან“
იპოთეკის გავრცელება/არ გავრცელების საკითხს. სასამართლომ მნიშვნელოვანი
განმარტება

გააკეთა

სიკეთის

გადაცემასთან

დაკავშირებით,

კერძოდ

აუცილებელია თუ არა უშუალოდ მოსარჩელემ გადასცეს ,,რაიმე“ მოპასუხეს.
მოსამართლე ჰენდერსონ ჯის აზრით, ბანკის(მოსარჩელე) მიერ მელისასთვის
(მოპასუხე) პირდაპირი გადაცემის მოთხოვნა, მართალია საკმარისი საფუძველი
იქნებოდა, მაგრამ მისი აზრით, ეს არ არის საჭირო, რადგან ეს ძალიან ხისტი
მიდგომა იქნება და შესაბამისად არის თუ არა კონკრეტული გამდიდრება
მოსარჩელის ხარჯზე, ეს დამოკიდებულია საქმის ფაქტებზე. თითოეულ
შემთხვევაში საკითხი არის ის, არის თუ არა საკმარისი მიზეზობრივი კავშირი,
მოსარჩელისათვის

მიყენებულ

ზარალსა

და

მოპასუხის

მიერ

მიღებულ

სარგებელს შორის. მიზეზობრივი კავშირის დასადგენად, კი აუცილებელია
არსებობდეს:
ა) ახლო კაუზალური კავშირის მოსარჩელის მიერ გადახდისა და არაპირდაპირი
მიმღების გამდიდრებას შორის.
ბ) ორმაგი ანაზღაურების(რესტიტუციის) რისკის არიდება.
გ)

საჭიროება,

რომ

არიდებულ

იქნას

ნებისმიერი

კონფლიქტი

ხელშეკრულებებით მხარეებს შორის, განსაკუთრებით იმისთვის, რომ თავიდან
იქნეს აცილებული "ნახტომი" უშუალოდ ხელშეკრულების მეორე მხარისთვის, იმ
გზით, რომელიც საფრთხეს შეუქმნის ხელშეკრულებას.
დ) საჭიროება (აუცილებლობა) რომ შეზღუდოს ზედმეტად გამდიდრების
საშუალება და არ დართოს ნება, რომ ხელყოს კომპენსაციისა და ზიანის
ანაზღაურების საზღვრები.31
უნდა ითქვას, რომ ეს კრიტერიუმები ზედმეტად ზოგადია და არაამომწურავი,
თუმცა რა თქმა უნდა აუცილებელი და მნიშვნელოვანი, რადგან უსაფუძვლო
გამდიდრების სამართლის მიზანი არც ისაა, რომ დასაჯოს მოპასუხე და ორმაგად
აგებინოს პასუხი და არც ის, რომ მოსარჩელეს გაუმართლებლად მიეცეს
უკუმოთხოვნის უფლება. ამასთანავე საინტერესოა როგორ უნდა ხელყოს

31

იქვე.
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უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლიდან გამომდინარე მოთხოვნამ ზიანის
ანაზღაურების საზღვრები. აღნიშნული კრიტერიუმი უფრო მეტად თეორიულია
და მოკლებულია პრაქტიკულ საფუძველს.
ვატსონ ჯიმ საქმეში Burston Finance Ltd v Speirway Ltd

32

აღნიშნა, რომ ,,თუ

კრედიტორი აძლევს მოვალეს თანხას და ის ვერ იბრუნებს თავის მიერ გაცემულ
სესხს და არ არსებობს მოთხოვნის სახელშეკრულებო საფუძველი, მას საშუალება
უნდა მიეცეს დაიცვას თავისი მოთხოვნა ნებისმიერი საშუალებით. ასეთ
შემთხვევაში, კრედიტორს უფლება აქვს გაავრცელოს უზრუნველყოფა იმ
საგანზეც, რომლის შეძენაც კრედიტორის თანხით მოხდა“33. - აღნიშნული
მოსაზრება მართალია ერთი შეხედვით სწორია და იცავს კრედიტორის
ინტერესებს, მაგრამ ჩემი აზრით იპოთეკის ასე თვითნებურად გავრცელება სხვა
საგნებზე სერიუზულ ზიანს მიაყენებს მოვალის ინტერესებს, ამიტომ ეს უფლება
მხოლოდ სასამართლოს სავალდებულო რევიზიის კუთხით უნდა განვიხილოთ.
მელისას საქმესთან დაკავშირებით კი სასამართლომ უსაფუძვლო გამდიდრების
დასადგენად დაადგინა შემდეგი აუცილებელი კრიტერიუმების არსებობა:
1) გამდიდრება - უნდა ითქვას რომ მელისა გამდიდრდა იმიტომ, რომ მან დიდი
მუხის სასამართლოსთან სახლი მიიღო სრულიად უსასყიდლოდ. (კარგი
იქნებოდა სასამართლოს მსჯელობა დაეწყო იქიდან, გადასცა თუ არა საერთოდ
,,რაიმე“ მოსარჩელემ მოპასუხეს, თუმცა მას ამასთან დაკავშირებით უკვე ჰქონდა
ნამსჯელი

როგორც

ზემოთ

შევეხეთ,

ამიტომ

გამდიდრების

დასადგენ

კრიტერიუმებში მისი არ შემოტანა შეიძლება საპატიოდ ჩავთვალოთ.
2)

გამდიდრება

ბანკის

ხარჯზე?

-

მელისამ

მიიღო

ვალდებულებისგან

თავისუფალი ბინა. ამიტომ აშკარაა, რომ ეს გამდიდრება მოხდა ბანკის ხარჯზე.
იგივე პასუხს მიიღებთ, თუ მელისას გამდიდრება მთლიანად სათავისოდ
ჩაითვლება.
3) გამდიდრება იყო უსაფყძვლო? - ერთი შეხედვით, შეიძლება აღმოჩნდეს
გარკვეული მიმზიდველობა მელისას არგუმენტში, რომ ბანკსა და მას შორის
შედგა გარიგება, შესაბამისად მისი გამდიდრება არ იყო უსაფუძვლო. მაგრამ
როგორც მისტერ მარკ უორვიკმა აღნიშნა, მას ბანკის არაფერი ემართა და მან
საერთოდ არ იცოდა სავარაუდო ან არსებულ იპოთეკაზე, შესაბამისად ეს
არგუმენტი გაქარწყლებულია.

32
33

Burston Finance Ltd v Speirway Ltd (in liquidation) [1974] 1 WLR 1648 at p 1652B-C.
იქვე.
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ამ მოსაზრების პასუხი, იმაში მდგომარეობს, რომ მელისამ საჩუქრად მიიღო
საჩუქარი მშობლებისგან. შეიძლება ძალიან შეუძლებელი ყოფილიყო მისი
გამდიდრება უსაფუძვლოდ დახასიათებულიყო, განსაკუთრებით მაშინ, თუ იგი
მცირე თანხას გადაუხდიდა მშობლებს მისი შეძენისთვის, შეიძლება რთული
კითხვა დასჭირვებოდა, თუმცა, როგორც საქმის გარემოებებიდან ირკვევა მას
არაფერი გადაუხდია სახლის შესაძენად.34 ეს გადაწყვეტილება ითვლება
ინგლისური სამართლის ერთ-ერთ ნიმუშად, მართლაც მან ძალიან განავითარა
ინგლისური სასამართლო პრაქტიკა. ამ საქმემდე არასდროს ყოფილა მსჯელობა
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალში არაპირდაპირ ,,რაიმეს“ მიღებასთან
დაკავშირებით, ამასთანავე სწორედ ამ გადაწყვეტილებაში აღიარა სასამართლომ
რომ

აუცილებელია

არსებობდეს

ოთხი

კრიტერიუმი

რათა

დადგინდეს

გამდიდრება, ამ გადაწყვეტილებამ მნიშვნელოვანი გარდატეხა მოახდინა
ინგლისურ სასამართლო პრაქტიკაში.
მიუხედავად იმისა რომ უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი ნელნელა ფეხს
იკიდებს ინგლისურ სამართალში და მის დამოუკიდებელ საგნად აღიარებაზე
თითქმის აღარ არსებობს ეჭვები, რადგან სასამართლო გადაწყვეტილებების
ტენდენციაც

აჩვენებს,

რომ

უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართალი

დამოუკიდებელი სამართლის დარგია, არსებობს მთელი რიგი გაურკვეველი
საკითხები:
1) გამდიდრებისა დადგენა უფრო მარტივია საქონლის ან ფულის გადაცემის
შემთხვევაში,

მაგრამ

სადავოა

იმ

შემთხვევებში,

როდესაც

შრომის

ან

ნატურალური სარგებლის გაცემის შემთხვევებში. ეს განსხვავება სათავეს იღებს
იმის გამო, რომ, ისტორიულად ეს სხვადასხვა სახის სარჩელები იყო.
2) მოსარჩელის ხარჯზე - შემთხვევებმა, როდესაც სარგებელი მიიღება მესამე
მხარის საშუალებით, შეიძლება სასამართლოში პრობლემების წარმოშობის
მიზეზი

იყოს

მტკიცების

თვალსაზრისით,

ტრადიციული

ვარაუდის

გათვალისწინებით, რომ სარგებელი უნდა მოიპოვონ უშუალოდ მოსარჩელისგან.
(თუმცა ეს უკანასკნელი გარკვეულწილად განხილული და გადაწყვეტილი იქნა
ზემოთ აღნიშნულ სასამართლოს გადაწყვეტილებაში)
3) გაუმართლებელი ფაქტორები. ინგლისურმა სამართალმა, როგორც წესი, მიიღო
,,გაუმართლებელი ფაქტორის” მიდგომა, რომლის თანახმად, მოსარჩელემ
პოზიტიურად უნდა განსაზღვროს მოპასუხის გამდიდრების ”უსამართლო”
34

იქვე.
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მიზეზი. ეს ფაქტორები არის განზოგადება ყველა იმ გარემოებისა, რომელშიც
კანონი

ითხოვს

რესტიტუციას.

გაუმართლებელი

ფაქტორები

მოიცავს:

მოტყუებას, იძულებას, არაკეთილსინდისიერი ზეგავლენას და გარიგების
ჩაშლას. გაუმართლებელი ფაქტორისეული მიდგომა ეწინააღმდეგება გარკვეულ
სამოქალაქო სისტემებს, რომლებმაც შეიძლება მიიღონ "საფუძვლის არარსებობა",
რომლის თანახმად, მოსარჩელემ მხოლოდ ის უნდა აჩვენოს, რომ ბრალდებულის
გამდიდრების საფუძველი ("საფუძველი") არ არსებობს.35
4) შესაგებელი - საკამათოა თავდაცვის კატეგორიებიც: ”პოზიციის შეცვლა”
ზოგადი დაცვაა, თუმცა კანონი ალტერნატივად ცნობს შემაჩერებელ ანუ
გამომრიცხველ

შესაგებელს,

რომელიც

ემსახურება

კეთილსინდისიერად

მყიდველის დაცვას და სხვებს.
5) უკუქცევა - უსაფუძვლო გამდიდრების სამართელი ისტორიულად იწოდებოდა
კვაზი კონტრაქტად ანუ უსაფუძვლო გამდიდრებიდან გამომდინარე უკუქცევა
ხდებოდა მხარეთა შორის ჩაშლილი გარიგებიდან გამომდინარე, შესაბამისად
სადავოა თუ რამდენად შეიძლება მხოლოდ კანონსაწინააღმდეგობის გამო
მოხდეს უკუქცევა.36
რაც შეეხება გერმანულ სამართალს, გერმანულ და ინგლისურ უსაფუძვლო
გამდიდრების სამართალს შორის ძირითადი განსხვავება გამოიხატება იმაში, თუ
რა გზით აყალიბებს ყოველი მათგანი, რომ გამდიდრება არის უსაფუძვლო და
აგრეთვე შექცევადი. გერმანული სამოქალაქო კოდექსის 812 მუხლის პირველი
პარაგრაფი (,,პირი, რომელიც სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე სხვა პირის
მიერ ვალდებულების შესრულების ან სხვაგვარად ამ უკანასკნელის ხარჯზე
რაიმეს იძენს, ვალდებულია, მიღებული გადასცეს მას. ეს ვალდებულება
არსებობს მაშინაც, როდესაც სამართლებრივი საფუძველი მოგვიანებით გაუქმდა
ან გარიგების შინაარსის მიხედვით ვალდებულების შესრულებით დასახული
შედეგი არ დგება.“)37 ადგენს, რომ ადამიანი რომელიც, სხვა ადამიანის
შესრულებით, ან სხვა გზით, მიიღებს რაიმეს იმისგან ვინც სამართლებრივი
საფუძვლის გარეშე შეასრულა, ვალდებულია აანაზღაუროს. გამდიდრების ეს
ზოგადი ქმედება აღწერილია

როგორც „ყველაზე გამორჩეული თვისება

35

Wasada Pty Ltd v State Rail Authority (NSW) (No 2) [2003] NSWSC 987 at [16] (Campbell J) citing Mason
and Carter, Restitution Law in Australia (LexisNexis, 2nd ed, 2008) 59-60.
36 Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 32-33.
37 ჩაჩანიძე/დარჯანია. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი. თბილისი 2019. & 812.
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გერმანული უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალში“38 ინგლისურ სამართალს
ასევე აღიარებული აქვს რესტიტუციის ზოგადი პრინციპები, რომ უსაფუძვლო
გამდიდრება

უკუაქციოს39

მაგრამ

ამის

საწინააღმდეგოდ,

იგი

ამყარებს

პრინციპებს იმ წესებში, რაც ადაპტირებულია სხვადასხვა სახის საქმესთან, რათა
დააკმაყოფილოს მათში შემავალი სპეციფიკური ინტერესები.40 მაშინ როდესაც
გერმანული სამართლის მიდგომა გამოიხატება შემდეგში, რომ მოპასუხე მხარე
ვალდებულია აანაზღაუროს გამდიდრება თუ არ შეუძლია დაამტკიცოს
სამართლებრივი კაუზა შენარჩუნებისთვის, ინგლისური სამართალი უტოვებს
მოპასუხეს გამდიდრებას თუ მოსარჩელე არ აჩვენებს, რატომ არ უნდა მოხდეს
ასე.41
დღევანდელი გაბატონებული შეხედულების თანახმად § 812 და შემდეგი
პარაგრაფები

არ

აღწერს

უსაფუძვლო

გამდიდრების

ქმედების

ერთიან

შემადგენლობას; პირიქით, განასხვავებენ უსაფუძვლო გამდიდრების მრავალ
სახეს, რომლებიც შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად: შესრულების კონდიქციები
(ძირითადი სახეობა: Condictio indebiti, § 812-ის პირველი ნაწილის პირველი
წინადადების
(ძირითადი

პირველი
შემთხვევა:

ნაწილი)

და

შეუსრულებლობის

არამართლზომიერი

ჩარევიდან

კონდიქციები
გამომდინარე

კონდიქცია.)42 უსაფუძვლო გამდიდრებიდან გამომდინარე ყველა მოთხოვნის
უფლებისათვის არსებობს შემოწმების სამი საფეხური: (1) სახეზე უნდა იყოს
უსაფუძვლო გამდიდრების მოთხოვნის წინაპირობები (კონდიქციის სახეების
მიხედვით); (2) მოთხოვნის უფლება არ უნდა იყოს გამორიცხული (§§ 814, 815,
817-ის მე-2 წინადადება); (3) უკან გამოთხოვის ვალდებულების მოცულობის
გამოანგარიშება, §§ 818-820-ის თანახმად.43

38

Reinhard Zimmermann and Jacques du Plessis,‘ Basic Features of the German Law of Unjustified
Enrichment’,[1994] Restitution LR 14.
39 Banque Financi`ere de la Cit´e v. Parc (Battersea) Ltd [1998] 1 All ER 737 at 740; [1998] 2 WLR 475. The
House of Lords recognises that unjust enrichment claims comprise a four-stage inquiry: (i) is the defendant
enriched? (ii) was this enrichment at the plaintiff’s expense? (iii) was the enrichment unjust? (iv) does the
defendant have any defences?
40 Zweigert/K¨otz, Introduction to Comparative Law (trans. Tony Weir,3 rd edn,1998),565.
41 Chen-Wishart. In defence of unjust factors: a study of rescission for duress,fraud and exploitation. Oxford
2000. 159-160.
42

კროფჰოლერი. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი. თბილისის 2014. 590.

ველი 2.
43

იქვე. 591, ველი 3.
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გერმანული სამართლის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა კონიგის
კანონპროექტმა, მიუხედავად იმისა, რომ ის გარკვეული შეხედულებების გამო არ
იქნა მიღებული რასაც ქვემოთ ჩამოვთვლით, მან მანც მნიშვნელოვანი კვალი
დატოვა გერმანიაზე. ინგლისური სამართლისგან განსხვავებით გერმანულ
სამართალს არ დასჭირვებია მიეგნო უსაფუძვლო გამდიდრების დადგენის
კრიტერიუმებისთვის, რადგან ისინი ნაგულისხმევი იყო გერმანიის სამოქალაქო
კოდექსის

მუხლებში,

შესაბამისად

გერმანული

მიდგომა

უსაფუძვლო

გამდიდრებასთან დაკავშირებით მეტად სტატიკურია ვიდრე ინგლისში.

3) უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის საჭიროება და მნიშვნელობა
,,ნებისმიერ ცივილურ სამართლის სისტემაში არსებობს საშუალებები, რათა
მოხდეს

იმ

უსამართლობის

აღდგენა,

რაც

გამოწვეულია

ერთ

მხარის

,,უსაფუძვლოდ გამდიდრებით“ ან უსაფუძვლოდ სარგებლის მიღებით და
დაიცვას ის პიროვნება, რომლის ფულითაც სხვა არაკეთილსინდისიერად
გამდიდრდა“.44 უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი აღიარებულია, როგორც
კონტინენტური
უსაფუძვლო

ევროპის,

ისე

გამდიდრების

საერთო

სამართლის

სამართალი

ქვეყნების

განაპირობებს

ოჯახში.

არასწორად

წანაცვლებული ქონების უკუქცევას, რაც თავის მხრივ ხელ უწყობს სამოქალაქო
ბაზრის

სტაბილურობას

და

განვითარებას.

უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართლის როლი იკვეთება ასევე სახელშეკრულებო და სხვა ურთიერთობათა
შევსებაში. ,,შესრულების კონდიქცია აწესრიგებს არანამდვილი ხელშეკრულების
უკუქცევას და ამგვარად წარმოადგენს სახელშეკრულებო სამართლის დანამატს.
ხელყოფის კონდიქცია არის დელიქტური და ვინდიკაციური სამართლის
დანამატი, ხოლო დანახარჯებისა და რეგრესის კონდიქცია კონკურირებს
დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებასთან და წარმოადგენს ასევე მის
დანამატს.“45 უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის ფუნქცია არაა მხოლოდ სხვა
ურთიერთოათა შევსება, არამედ მისი ძირითადი არსი არის ის, რომ არ დაუშვას
ერთი პირის ხარჯზე მეორეს გამდიდრება. მართალია დღესდღეობით სადავოა
მისი ფარგლები და მისი განსაზღვრის კრიტერიუმები, თუმცა მისი რაიმე
ფორმით არსებობაზე, ყველა რაციონალურად მოაზროვნე ადამიანი თანხმდება.
მისი არსებობის გარეშე შეუძლებელი იქნება შეცდომით მეორედ გადახდილი
თანხის
44
45

დაბრუნება,

შეუძლებელი

იქნება

იძულებით

ადამიანისთვის

Bank of Cyprus v Menelaou [2015] UKSC 66
რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში, 89.
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გამოძალული თანხის დაბრუნება და სხვა... რაც საბოლოოდ მიგვიყვანდა
განუკითხაობამდე და დაგვაბრუნებდა იმ ეპოქაში სადაც ,,ძლიერები მართავენ
სუსტებს“. ამასთანავე უნდა ითქვას, რომ უსაფუძვლო გამდიდრების საჭიროება
ვლინდება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და არა მხოლოდ კონკრეტულ
შემთხვევაში. მაგალითად სხვის ანგარიშზე ფულის შეტანა, ზედმეტი ხურდის
დაბრუნება

და

სხვა

შემთხვევები,

რომელიც

ადამიანური

ცხოვრების

ყოველდღიურობის ნაწილია ექცევა უსაფუძვლო გამდიდრების საზღვრებში. აქვე
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ზოგიერთ ინგლისელ მეცნიერს მისი მასშტაბები
საკმაოდ ფართოდ წარმოუდგენია და ტელეფონზე მოსული ფასდაკლების
შესახებ შეტყობინებაც კი ჰგონიათ, რომ ამდიდრებს მოპასუხეს,46 თუმცა ეს
უკანასკნელი ჩემი აზრით მხოლოდ თეორიული საკითხია და მოკლებულია
პრაქტიკულ საფუძვლებს, ამასთან დაკავშირებით ფართოდ ქვემოთ გვექნება
საუბარი. ყოველივე ამ მოცემულობიდან გამომდინარე ცალსახაა უსაფუძვლო
გამდიდრების სამართლის მნიშვნელობა, საჭიროება და ფუნქცია, რათა დაცული
იქნეს სამოქალაქო ბაზარზე სამართლიანობა და ბრუნვის სტაბილურობა.

4) უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი, როგორც საყოველთაოდ მოქმედ
ნორმათა ერთობლიობა
ტერმინი უსაფუძვლო გამდიდრება ანალოგიების ფართო სპექტრს იძლევა.
ვარიანტების

რაოდენობა

მის

ძირითადი

საგანთან

დაკავშირებით

სამართლიანად დასაშვებია. რა არის სარგებელი და გამდიდრება?! ძირითად
შემთხვევაში სარგებელი მოიცავს ფულს. ამასთან, ფული გამდიდრების უბრალო
მაგალითია. იმის გარდა, რომ მოსარჩელის ჯიბიდან პირდაპირი გზითაა
შესაძლებელი გამდიდრება, ეს შესაძლებელია სხვა საშუალებებითაც მოხდეს. თუ
უსაფუძვლო გამდიდრება განზოგადდება ამ გზით, შედეგი აშკარად არსებითად
საკამათო იქნება.

47

„უსაფუძვლო გამდიდრებას“ შესაძლებლობა აქვს აიღოს

„ძირითადი საგანი“ და გავრცელდეს და დაფაროს პასუხისმგებლობის ფართო
არეალი. უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის მოქმედების არეალის, ყველაზე
ფართო სპექტრი განხილულია „ლორდ რობერტ გოფფისა და გარეტ ჯოუნსის
წიგნში“ რესტიტუციის სამართალი48. მათ ჩათვალეს, რომ მაშველებისთვის

46

Fuller/Perdue, ‘The Reliance Interest in Contract Damages’ (1936) 46 Yale LJ 52, 72.
Birks. Unjust enrichment (2003) 9–10. Here, as elsewhere, Birks seems unable to describe this process
without equating it to the biological classification of animals. Cf Stephen Waddams, Dimensions of Private
Law — Categories and Concepts in Anglo-American Legal Reasoning (2003) 110.
48 Lord Robert Goff and Gareth Jones, The Law of Restitution (1st ed, 1966) (‘Goff and Jones’).
47
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გადახდილი

კომპენსაცია

ხიფათისა

და

დახარჯული

დროისთვის,

იმ

მკვლელისთვის პრევენცია, რომელმაც მემკვიდრეობით მიიღო მსხვერპლის
ქონება, გარიგების გაუქმება, რომელიც იყო უკანონო ან მისი შესრულება გახდა
შეუძლებელი, უკავშირდებოდა უსაფუძვლო გამდიდრებას. მართლაც, ეს იყო
„გოფის და ჯოუნსის“ საქმეში მთავარი მიღწევა. ვინც ფიქრობდა უსაფუძვლო
გამდიდრების გამოუსადეგარობაზე, მათ

ის შეაფასეს როგორც ბუნდოვანი

დოქტრინის საგანძური. უსაფუძვლო გამდიდრება გამოიყენებოდა განურჩევლად
და გემოვნებისამებრ, რომელიც შექებული იყო თავისი მდიდარი, ფართო
სპექტრის გამო, ასევე დაგმობილი იყო კონცეპტუალური ნაყოფიერებისთვის.49
ამ ეიფორიის ჩაქრობას დეკადები დასჭირდა, რომ საკითხი ისე გადაწყვეტილიყო,
როგორც ახლაა ჩამოყალიბებული. ბირკსმა თავისი წიგნის შესავალში აღწერა
მთავარი საკითხი „გაუმართლებელი ფაქტორების“ გამოყენებით. მოსარჩელემ
უნდა წარმოადგინოს ისეთი „ფაქტორი“ როგორიცაა შეცდომა ან იძულება, რომ
დაიბრუნოს თანხა. ამ აზრის დასაცავად შემდგომში განავითარა ანალიზი მეტი
პასუხისმგებლობის გამოსავლენად: უსაფუძვლო გამდიდრების სხვა ფორმები,
გამდიდრების

სხვა

წყაროები,

გარდა

მოპასუხის

ჯიბიდან

თანხის

წანაცვლებისა50.
გოფსა და ჯოუნსის მსჯელობის ანალიზით დადგინდა, რომ რეალურად ის არ
შეესაბამება

უსაფუძვლო

უსაფუძვლო

გამდიდრების

გამდიდრებაში

ერთად

სამართლის
დააყენეს

რეალურ არსს.

მისი

მათ

კონცეპტუალური

შემადგენლობა, საუბარია თვითონ სიტყვების „უსაფუძვლო“ და „გამდიდრება“
მიზანზე. უფრო მეტი ყურადღება დაეთმო ამ მნიშვნელოვან გამოხატულებებს.
მაგრამ კამათით „გამდიდრების“ გარშემო კონსესუსს ვერ მიაღწიეს. უამრავი
წარუმატებელი მცდელობები იყო „უსაფუძვლოს“ განმარტების გარშემოც.
ბირკსის დამსახურებით საბოლოოდ „რესტიტუცია“ აღარ იყო განხილული,
როგორც თანმიმდევრული კატეგორია. რესტიტუცია არ იყო მონო-კაუზალური,
არამედ იყო
როდესაც

მულტი-კაუზალური.

უსაფუძვლო

გამდიდრება

შესაბამისად
უკან

არსებობდა

იხევდა.

შემთხვევები,

სარგებლის

აღდგენა

გამოწვეული დელიქტისგან მიყენებული ზიანისთვის ეკუთვნის დელიქტურ
სამართალს და არა უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალს. უფრო მეტიც,
ხელშეკრულების შეწყვეტა ადრე საჩივრდებოდა უსაფუძვლო გამდიდრების
49

Chen-Wishart. In defence of unjust factors: a study of rescission for duress, fraud and exploitation. Oxford
2000. 761.
50 იქვე.

18

საფუძვლით,

კონტრაქტის

გარეთ

დადებული

შეთანხმებები

იყო

სახელშეკრულებო სამართლის ნაწილი და ამ ყველაფრის შედეგების არევამ
გამოიწვია

მისი

უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართალთან

დაკავშირება,

რომელსაც ბევრად მცირე ხასიათის სფეროც შეეძლო დაეფარა და საშიშროება
დადგა იმისა, რომ პირადი გადახდებისთვის მოთხოვნის მთავარი საფუძველი
გახდებოდა უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი.51 - უნდა აღინიშნოს ისიც,
რომ ხელშეკრულების შეწყვეტასა და უსაფუძვლო გამდიდრების რესტიტუციის
გასაერთიანებლად ეს საკმაოდ სუსტი არგუმენტია, რადგან მიუხედავად იმისა,
რომ გარიგება შეიძლება დაიდოს უკვე არსებული გარიგების გარეთ ეს არ ნიშნავს
იმას, რომ ავტომატურად უნდა მოხდეს უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის
გამოყენება, რადგან თუ სახეზეა ახალი გარიგება, მაშინ მასზე უნდა გავრცელდეს
გარიგების მომწესრიგებელი ნორმები. მსგვასი შემთხვევაა სახეზე, როდესაც,
ხდება არა ახალი გარიების დადება, არამედ ძველის დაზუსტება და სხვა,
(რომელიც ასევე შეიძლება ახალ გარიგებად მივიჩნიოთ), ხოლო იმ შემთხვევაში
თუ გადაცემა მოხდა გარიგების გარეთ მაშინ მასზე უნდა გამოვიყენოთ
უსაფუძვლო გამდიდრების წესები, თუმცა მისი საზღვრები უნდა გავრცელდეს
იქამდე სანამ ის გადაკვეთს მხარეთა შორის დადებული ნამდვილი გარიგების
საზღვრებს.

ინგლისელთა

ამგვარი

მიდგომა

არის

საკითხის

ზედმეტად

გამარტივება და ეს უკანასკნელი მთლიანად შლის საზღვრებს გარიგებასა და
უსაფუძვლო გამდიდრებას შორის.
ბირკსის აზრით, რესტიტუცია არ გამომდინარეობს აუცილებლად უსაფუძვლო
გამდიდრებიდან. რესტიტუცია შეიძლება გამომდინარეობდეს სხვა მრავალი
საფუძლიდან, სადაც უსაფუძვლო გამდიდრება ერთ-ერთია. ბირკს არ სჯერა, რომ
არსებობს თანმიმდევრული ან "მონო-მიზეზობრივი" კანონი, რომელიც უნდა
იქნეს აღმოჩენილი. აგრეთვე, ბირკსი ამბობს, რომ ზიანი უნდა დადგინდეს
უსაფუძვლო გამდიდრების შემთხვევაში. ბირკსისთვის ყველა გამდიდრება არის
უსაფუძვლო იქამდე, სანამ სხვა რამ არ დამტკიცდება. მისი აზრით ჯერ არ უნდა
მივიჩნიოთ გამდიდრება საფუძვლიანად და შემდეგ არ უნდა დავიწყოთ,
,,გაუმართლებელი ფაქტორების“ არსებობის კვლევა. უფრო მეტიც, ამოსავალი
წერტილი მისთვის არის ის, რომ გამდიდრება ანაზღაურებადია და ჩვენ უნდა
ვეძებოთ, რაღაც მათ გასამართლებლად, რაც შეიძლება იყოს მაგალითად ჩუქება
ან ნამდვილი ხელშეკრულება52.

51
52

იქვე 762.
იქვე. 764.
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გამდიდრების განსაზღრა მოსარჩელის ხარჯზე თანდათან უფრო მეტ შემთხვევას
მოიცავს. გაუმართლებელი ფაქტორი ეფექტურად დგას მოსარჩელის მხარეს,
მაშინ, როდესაც მოსარჩელე იპოვის „გაუმართლებელ ფაქტორს“ რომ მოითხოვოს
პირვანდელი მდგომარეობის

აღდგენის საფუძველი, ახლა მოპასუხემ უნდა

იპოვოს გამამართლებელი საფუძველი, რომ უარყოს უსაფუძვლო გამდიდრების
არსებობა.53 შესაბამისად, უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის გამოყენების
საზღვრები თითქმის უსაზღვროა ინგლისში.
გერმანიაში

ნებისმიერი

გამდიდრების

საგანი,

სახის

უფლება

მიუხედავად

შეიძლება

იმისა,

ის

იყოს

სანივთო

უსაფუძვლო

უფლებაა

(მაგ.,

საკუთრების უფლება, გირავნობა, იპოთეკა, უზუფრუქტი ან სამომავლო
უფლების მიღების მოთხოვნის უფლება) თუ ვალდებულებით-სამართლებრივი
(მაგ., ბანკის მიმართ საბანკო ანგარიშზე დადებითი ბალანსიდან გამომდინარე
მოთხოვნის უფლება ანულირებისას; დაზღვევა; ყველა სახის მოთხოვნები).
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თუმცა, მიუხედავად ამისა, გერმანულ სამართალს ინგლისურისგან განსხვავებით
მკაცრად აქვს გამიჯნული სხვადასხვა ხელშეკრულებათა და სამართლებრივ
ურთიერთობათა საზღვრები. გერმანული და მისი გავლენით ქართული
სამართალიც

მკაცრად

ყოფს

ერთმანეთისგან

რესტიტუციის

სხვადასხვა

საფუძვლებს. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 346 პარაგრაფის მიხედვით, ,, თუ
ხელშეკრულების

ერთ-ერთმა

მხარემ

ხელშეკრულებით

დათქვა

ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლება, ან თუ მას აქვს ხელშეკრულებიდან
გასვლის

კანონისმიერი

შემთხვევაში
დაბრუნებას.“

უფლება,

მიღებული
55

მაშინ

შესრულება

და

ხელშეკრულებიდან
სარგებელი

გასვლის

ექვემდებარება

ხოლო გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 818 პარაგრაფის

პირველი ნაწილის მიხედვით კი ,,უკან დაბრუნების ვალდებულება ვრცელდება
მიღებულ სარგებელზე, ისევე როგორც იმაზე, რასაც მიმღები იძენს მიღებული
უფლების საფუძველზე ან საზღაურის სახით შეძენილი საგნის განადგურების,
დაზიანებისა თუ ჩამორთმევისათვის“56. შესაბამისად, იკვეთება განსხვავება ამ ორ
53
54

იქვე. 765.
კროფჰოლერი. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი. თბილისის 2014. 591.

ველი 2.
55

ჩაჩანიძე/დარჯანია. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი. (მეორე რედაქტირებული

გამოცემა) თბილისი 2019. & 346 (1).
56

ჩაჩანიძე/დარჯანია. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი. (მეორე რედაქტირებული

გამოცემა) თბილისი 2019. & 818 (1).
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მუხლს შორის. ისინი წარმოადგენენ უკუქცევის ერთმანეთისგან გამიჯნულ და
დამოუკიდეველ რეგულატორულ კომპლექსს, რომელსაც საფუძვლად უდევს ის
მოსაზრება, რომ ნამდვილი და მხოლოდ (გასვლის შედეგად) ,,დამთავრებული“
ხელშეკრულების უკუქცევა უნდა მოხდეს სხვაგვარად, ვირდე თავიდანვე
არანამდვილი
მოგვიანებით

ხელშეკრულებისა.
მთავრდება,

ამ

ნამდვილი

დამთავრების

ხელშეკრულება,
მომენტამდე

რომელიც

მბოჭავია

და

სავალდებულოს ხდის მხარეთა შორის მიღწეულ ყველა შეთანხმებას, რაც
წარმოადგენს კიდეც კერძო ავტონომიის პრინციპის თანმიმდევრულ გატარებას.
ეს პრინციპი, პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ პირი შებოჭილია მის მიერ
გამოხატული ნებით, თუ არ არსებობს განსაკუთრებული საფუძველი მისი ამ
ბოჭვისგან გათავისუფლებისა. გამომდინარე იქიდან, რომ მხარეები შებოჭილნი
არიან

გარიგებით,

იგივე

სახელშეკრულებო

ბოჭვა

უნდა

გავრცელდეს

ხელშეკრულებიდან გასვლის შემთხვევაზეც.57 გარდა იმისა, რომ უსაფუძვლო
გამდიდრების სამართალი არ ერევა მხარეთა სახელშეკრულებო ურთიერთობაში,
ის ასევე სუბსიდიალურია და მოქმედებს მხოლოდ მას შემდეგ რაც მოთხოვნის
უფლების სხვა სამართლებრივი საფუძველი აღარ იარსებებს.

57

რუსიაშვილი. უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი ინგლისში. შედარებითი სამართლის
ქართულ-გერმანული ჟურნალი 5/2020. 9-10.
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III) უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის სუბსიდიალური ბუნება
და მისი გამიჯვნის პრობლემა
1) უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის ადგილი უფლებრივ შკალაზე,
გერმანიასა და ინგლისში

სამოქალაქო სამართალში იმისათვის, რომ მოთხოვნა იყოს მართლზომიერი,
აუცილებელია დაცულ იქნეს მათი რიგითობის პრინციპი, რომლის მიხედვითაც,
პირველად მოწმდება სახელშეკრულებო მოთხოვნის უფლებები (როგორც
პირველადი მოთხოვნის უფლებები – ნასყიდობის ფასის გადახდა, ისე მეორადი
მოთხოვნის უფლებები – ზიანის ანაზღაურება ან გასვლა). მისი შემოწმება წინ
უსწრებს

დავალების

გარეშე

სხვისი

საქმეების

შესრულებას,

რადგან

ხელშეკრულება შეიძლება წარმოადგენდეს ამ შესრულების სამართლებრივ
საფუძველს. წინ უსწრებს სანივთო მოთხოვნებს (მაგალითად, ვინდიკაციასა და
მფლობელსა და მესაკუთრეს შორის ურთიერთობას (გსკ-ის 987-ე და შემდგომი
პარაგრაფები, სსკ-ის 163-164-ე მუხლები)) რადგან ხელშეკრულებიდან შეიძლება
გამომდინარეობდეს მფლობელობის უფლება.
მეორე

ეტაპზე

მოწმდება

წინარე

სახელშეკრულებო

ურთიერთობიდან

წარმოშობილი მოთხოვნები, რადგან წინარე სახელშეკრულებო ურთიერთობა
წარმოადგენს ე. წ. კვაზი სახელშეკრულებო ურთიერთობას და ყველა ზემოთ
მოყვანილი არგუმენტი მოქმედებს მის შემთხვევაშიც. მაგალითად, დელიქტურ
პასუხისმგებლობასთან შედარებით წინარე სახელშეკრულებო ურთიერთობა
ითვალისწინებს შერბილებულ პასუხისმგებლობას სახელშეკრულებო მასშტაბის
გამოყენებით.
მესამე

ეტაპზე

შესრულებიდან

გადავდივართ
წარმოშობილ

დავალების

მოთხოვნებზე.

გარეშე

სხვისი

ის

უნდა

წინ

საქმეების
უსწრებდეს

მესაკუთრე-მფლობელს შორის ურთიერთობიდან წარმოშობილი მოთხოვნის
უფლების შესახებ მსჯელობას, რადგან დავალების გარეშე სხვისი საქმეების
ნამდვილი შესრულება შემსრულებელს ანიჭებს მფლობელობის უფლებას და
შესაბამისად გამორიცხავს ვინდიკაციურ მოთხოვნასაც.
მეოთხე ეტაპზე კი უკვე მოწმდება სანივთო მოთხოვნები, ის წინ უნდა უსწრებდეს
დელიქტურ პასუხისმგებლობას, რადგან არაუფლებამოსილი მფლობელის
1

ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება (სსკ-ის 163-164-ე მუხლები) წარმოადგენს
სპეციალურ დანაწესს. წინ უნდა უსწრებდეს უსაფუძვლო გამდიდრებისმიერი
მოთხოვნის შემოწმებას, რადგან გსკ-ის 987-ე პარაგრაფი და შემდგომნი (სსკ-ის
163-164-ე მუხლები) გაბატონებული მოსაზრების მიხედვით ამომწურავად
აწესრიგებენ სარგებლისა და დანახარჯების ანაზღაურების წესს.
მეხუთე და ბოლო ეტაპზე კი არჩევანი კეთდება უსაფუძვლო გამდიდრებიდან
წარმოშობილი მოთხოვნებსა და დელიქტურ მოთხოვნებს შორის, ისინი
ერთმანეთთან კონკურირებენ, რადგან მათი წინაპირობები ერთმანეთს არ
გამორიცხავენ.58
მეორე შეხედულების მიხედვით დელიქტური მოთხოვნები წინ უსწრებს სანივთო
სამართლებრივ მოთხოვნებს,59 თუმცა ეს დაყოფა უფრო მეტად პირობითია,
ვიდრე

სავალდებულო,

რადგან

შესაძლებელია

ყოველ

ინდივიდუალურ

შემთხვევაში ეს წყობა გადანაცვლდეს. ყველაზე მეტ სირთულეს წარმოადგენს
კავშირი სანივთო სამართლიდან გამომდინარე მოთხოვნებსა და უსაფუძვლო
გამდიდრებიდან

გამომდინარე

მოთხოვნებს

შორის60.

თეორიულად

შესაძლებელია, რომ ისინი არსებობდნენ ერთმანეთის პარალელურად, ისევე
როგორც შესაძლებელია ვალდებულებით - სამართლებრივი მოთხოვნებისა და
სანივთო - სამართლებრივი მოთხოვნების ერთმანეთის გვერდით არსებობა.61
გამქირავებელს

აქვს

ხელშეკრულებიდან

ურთიერთობის დასრულების შემდეგ,

გამომდინარე

ქირავნობის

გაქირავებული ნივთის მისთვის

დაბრუნების მოთხოვნის უფლება (მუხ 531 - 575). თუ ის ამავდროულად ნივთის
მესაკუთრეც არის (ეს ქვექირავნობის შემთხვევაში ასე არ არის), მაშინ მას, გარდა
ამისა, აქვს სავინდიკაციო უფლება 172 - ე მუხლის მიხედვით. ორივე მოთხოვნა
არსებობს ერთმანეთის პარალელურად. მსგავსი სახით ვინდიკაცია შეიძლება
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რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში, 12-14.
შნიტგერი/შატბერაშვილი, სამოქალაქო კოდექსის ონლაინკომენტარი,gccc.ge, 15.06.18 მუხლი
976, ველი 11.
60 იქვე. ციტირებულია: Plate, Das gesamte examensrelevante Zivilr echt, Berlin Heidelberg 2006, 11 56;
Elteste, (Mahlmann), Schaden und Bereicherung durch die Verletzung “geistigen Eigentums, Berlin 2005,
55 და შემდგ. გვ.; Westermann/Eickmann/Gursky, Sachenrecht, Heidelberg 2011, 128 და შემდგ. გვ.
რუსიაშვილი, უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი: შესრულების კონდიქცია, თბილისი 2017,
30 და შემდგ. გვ
59

61

იქვე. ციტირებულია Westermann/Eickmann/Gursky, Sachenrecht, Heidelberg 2011, 4 და შემდგ გვ.
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არსებობდეს

აგრეთვე

შესრულების

კონდიქციასთან

პარალელურად

მფლობელობის დაბრუნების მოთხოვნით, რასაც ქვემოთ შევეხებით.62
რაც შეეხება ინგლისურ სამართალს, ისტორიულად უსაფუძვლო გამდიდრების
წესების გამოყენება არ შეიძლებოდა თუ ხელშეკრულება ჯერ კიდევ იყო ძალაში.
უსაფუძვლო გამდიდრების წესები ზედმეტად არ უნდა გამოყენებულიყო,
როგორც

ლორდი Mansfield CJ განმარტავს. Hunt v silk63 საქმეში მხარეები

შეთანხმდნენ, რომ სახლის მესაკუთრე იჯარით მისცემდა მოიჯარეს სახლს,
მოიჯარეს უნდა გადაეხადა 10 ფუნტი წინასწარ, ხოლო მეიჯარეს კი უნდა
გადაეცა სახლი და 10 დღის განმავლობაში უზრუნველეყო მისი გარემონტება.
საბოლოოდ მოხდა ისე, რომ მოიჯარემ გადაიხადა თანხა მეიჯარემ გადასცა ბინა,
მაგრამ მუშებმა ვერ მოასწრეს სარემონტო სამუშაოების წარმოება. მოიჯარემ
იჩივლა სასამართლოში და მოითხოვა გადახდილი თანხის დაბრუნება იმ
მოტივით, რომ გარიგება ჩაიშალა. სასამართლომ დააკმაყოფილა მოსარჩელის
მოთხოვნა და დაუბრუნა მას თანხა სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა
მხარეთა მოთხოვნებზე და აქედან გამომდინარე, მიიჩნია, რომ ვინაიდან
მეიჯარემ დაარღვია ხელშეკრულება, მან უსაფუძვლოდ მიიღო 10 ფუნტი. ეს
გადაწყვეტილება გაკრიტიკებულია სამართლის დოქტრინაში და მიჩნეულია,
რომ მოსამართლემ არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან მან ყურადღება
გაამახვილა იმაზე, რომ მხარეებს ჰქონდათ მოთხოვნები ერთმანეთის მიმართ,
მაგრამ სასამართლომ არ გაამახვილა ყურადღება იმაზე ეს გადახდილი 10 ფუნტი
იყო იჯარის თუ რემონტის საფასური, ინგლისურ დოქტრინაში მიჩნეულია, რომ
უსაფუძვლო გამდიდრებას ადგილი არ ჰქონია. რადგან 10 ფუნტი გადახდილი
იყო იჯარისათვის და ბინა კი მოიჯარეს ჰქონდა გადაცემული ამიტომ გარიგების
სრულად ჩაშლას არ ჰქონია ადგილი.64 - ჩემი მოსაზრებით სასამართლოს მიერ
მიღებული

გადაწყვეტილება

სწორი

იყო

ინგლისური

სამართლის

გადმოსახედიდან, რადგან სწორედ იმის გამო, რომ მოიჯარეს ჰქონდა ინტერესი
იმისა, რომ ეს ფართი გამოეყენებინა კონკრეტული მიზნით და ეს ინტერესი
განუხორციელებელი დარჩა მისთვის სულ ერთი იყო გადაცემული იქნებოდა თუ
არა სახლი, რადგან ის მას დანიშნულებისამებს მაინც ვერ გამოიყენებდა.
მხოლოდ სახლის გადაცემა არ ნიშნავდა, რომ მეიჯარემ ყველა ვალდებულება
შეასრულა,

პირიქით

მან

საჭირო

ნაბიჯი

გადადგა

ვალდებულების

62

იქვე. ველი 16.
Hunt v silk (1804) 5 east 449; 102 E.R.1142
64 Mitchell/Watterson. Justifying grounds: contract (2011) 55. 3-19.
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შესასრულებლად, თუმცა ვინაიდან მოიჯარის ძირითადი ინტერესი, სახლის
დანიშნულებისამებრ გამოყენება არ განხორციელდა, ამიტომ გარიგებამ დაკარგა
აზრი მისთვის. აქედან გამომდინარე, მიმაჩნია, რომ სახეზე იყო failure of
consideration-ი. სხვა საკითხია რამდენად სწორია უსაფუძვლო გამდიდრების
სამართლის სახელშეკრულებო სამართლებრივ მოთხოვნებზე გავრცელება.
გერმანული და ქართული სამართლიდან გამომდინარე ეს გადაწყვეტილება
უკანონოა, რადგან სახეზე იყო ნამდვილი ხელშეკრულების დარღვევა, რომლის
დროსაც

რესტიტუციას

აწესრიგებს

ხელშეკრულებიდან

გასვლის

მომწესრიგებელი მუხლი და არა უსაფუძვლო გამდიდრებიდან გამომდინარე
გამდიდრების უკუქცევის განმსაზღვრელი ნორმა.
ინგლისელები თანხმდებიან, რომ თუ არსებობს გარიგება არ შეიძლება
უსაფუძვლო

გამდიდრების

წესების

გამოყენება.

(როდესაც

სახეზეა

არა

ხელშეკრულების მოშლა ან გასვლა, არამედ ჯერ კიდევ მოქმედი ხელშეკრულება
და შეიძლება რაიმეს შესრულების ან რაიმესგან თავის შეკავების მოთხოვნა.)
თუმცა, არსებობს გამონაკლისი ერთ-ერთი გადაწყვეტილების სახით, რომელსაც
საკმაოდ კრიტიკულად უყურებენ დოქტრინაში. Miles v Wakefield MDC65 სადაც
დამსაქმებელმა დასაქმებულებს შეუცვალა შრომითი მოვალეობები, რასაც ისინი
არ დაეთანხმნენ. დასაქმებულებმა შეასრულეს ის სამუშაო რასაც, ასრულებდნენ
წინა ხელშეკრულებით, მაგრამ მათ ვერ მიიღეს ანაზღაურება. სასამართლომ
მიიჩნია, რომ სახეზე არ იყო სახელშეკრულებო ურთიერთობა, რადგან წინა
ხელშეკრულება აღარ იყო ძალაში, იმიტომ რომ უკვე გაფორმებული იყო ახალი
შეთანხმება, რომელმაც ძალა დაუკარგა წინას. თუმცა დოქტრინაში მიჩნეულია
რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ არის დასაბუთებული იმდენად კარგად,
რომ გადაელახა უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის გამოყენების ზოგადი
წესი და ლორდ ბრანდომის და ლორდ ოლივერის გადაწყვეტილება მიაჩნიათ
არასწორად66 - ჩემი აზრით, ეს გადაწყვეტილება დასაბუთებას მოკლებულია,
რადგან მხარეები იმყოფებოდნენ სახელშეკრულებო ურთიერთობაში, მაგრამ
ძალაში იყო არა მომდევნო, არამედ წინა ხელშეკრულება, რადგან ახალი
ხელშეკრულების დასადებად არ იყო მეორე მხარის ნება გამოხატული და
ვინაიდან არ შეწყვიტეს ხელშეკრულება, კონკლუდენტურად მხარეები დარჩნენ
წინა

ხელშეკრულებაში,

რადგან

დამსაქმებელმა

უარი

არ

განაცხადა

დასაქმებულთა მომსახურების მიღებაზე. გარიგების დასადებად ორივე მხარის
ნების გამოხატვის ვალდებულება მოქმედებს როგორც გერმანულ, ისე ინგლისურ
65
66

Miles v Wakefield MDC (1987) I A.C.539.
Mitchell/Watterson. Justifying grounds: contract (2011) 55-56. 3-20, 3-22.
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და ნებისმიერი ცივილური ქვეყნის სამართალში(იგულისხმება ორმხრივი
გარიგებები). შესაბამისად მოსამართლეს წინა ხელშეკრულებიდან გამომდინარე
უნდა მიეკუთვნებინა მოსარჩელისთვის ანაზღაურება.
Taylor v Motabiliti Finance LTD67 საქმეში მოსარჩელე იყო ერთ-ერთი კომპანიის
დირექტორი. მისი საქმიანობის შედეგად კომპანიამ მიიღო მრავალ მილიონიანი
მოგება. მას მისცეს შესაბამისი პრემია, რასაც ითვალისწინებდა ხელშეკრულება.
გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ ის გაათავისუფლეს სამსახურიდან და მან
მოითხოვა მიუღებელი შემოსავლის სახით წილი იმ მოგებიდან, რაც მან მოუანა
კომპანიას. სასამართლომ ეს მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა იქიდან გამომდინარე,
რომ მხარეთა შორის დადებული იყო შრომითი ხელშეკრულება, შესაბამისად სხვა
საფუძვლით მოთხოვნის უფლება მხარეს აღარ ჰქონდა.68
ვადის

გადაცილების

დროს

ინგლისური

სამართლის

მიხედვით,

მაინც

დასაშვებია უსაფუძვლო გამდიდრება. საქმეში Burn v Miller69 მენარდემ
გადააცილა მშენებლობის ვადას, სასამართლომ აღნიშნა რომ შესაძლებელი იყო
უსაფუძვლო გამდიდრების წესების გამოყენაბა და ,,რადგან მხარეთა შორის
შედგა

რამდენიმე

გარიგება

ხელშეკრულების

შესრულების

ვადაზე

და

შესრულების ვადა ამოიწურა ისე რომ არ ყველა სამუშაო შესრულებული
დასაშვებია უკუმოთხოვნა“70.
ხელშეკრულებისა და უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალის გამიჯვნის
შემდეგ, ერთმანეთისგან უნდა განვასხვავოთ ვინდიკაციური და უსაფუძვლო
გამდიდრების სამართალი. ვინდიკაციური მოთხოვნის დროს მოსარჩელის
ინტერესი არის საკუთრება. თუ მოსარჩელეს აქვს ნივთზე მფლობელობის
ინტერესი ესეიგი მას აქვს ამ ნივთის საკუთრების ინტერესიც. აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ ვიდიკაციური სარჩელისას მოსარჩელეს მოპასუხე უბრუნებს
თავის საკუთრებაში არსებულ ნივთს და ამ დროს მოსარჩელეს აღარ უწევს იმის
დამტკიცება რომ მოპასუხე გამდიდრდა უსაფუძვლოდ. ეს მიდგომა აისახა
საქმეში Foskett v McKeown71.
ამ განსხვავების მიუხედავად ინგლისში არსებობს სამი არგუმენტი, რომლითაც ეს
მიდგომა გაკრიტიკებულია.

67

Taylor v Motabiliti Finance LTD (2004) EWHC 2619 (comm)
Mitchell/Watterson. Justifying grounds: contract (2011) 57. 3-24.
69 Burn v Miller (1813) Taunt 745; 128 ER. 523.
70 Burn (fn.91) at Taunt,. 748; 128 E.R.526.
71 {2001] AC 102
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1) უსაფუძვლო გამდიდრება არის რესტიტუციის საფუძველი, ისეთი მოვლენა,
რაც შედეგობრივად იწვევს რესტიტუციას, საკუთრება კი მოვლენა არ არის და
შესაბამისად მას არ შეუძლია უკუქცევის გამოწვევა შედეგობრივად. ეს
არგუმენტი გამომდინარეობს ბირქსის სტატიიდან, რომელმაც ფუნდამენტური
განსხვავება გააკეთა72 მოვლენებსა და პასუხებს შორის. ბირქსის მტკიცებით,
სამართალი ცნობს ოთხ მოვლენას, კერძოდ, თანხმობას, შეცდომებს, უსამართლო
გამდიდრებას

და

სხვა

მოვლენებს.

სადაც

შესაძლებელია

უსაფუძვლო

გამდიდრების შემთხვევის დადგენა, ერთადერთი პასუხი არის რესტიტუცია.
საკუთრების უფლების გამართლება არ არის მოვლენა და ამიტომ,73 მან დაასკვნა,
რომ რესტიტუცია მასზე ვერ გავრცელდება. როგორც მან თქვა:
,,მთავარი ისაა, რომ საკუთრების სამართალი არ დგინდება გამომწვევი
მოვლენების შესახებ კითხვაზე პასუხის გასაცემად: ”როგორ წარმოიქმნება
უფლებები?” იგი ყალიბდება საკმაოდ განსხვავებული კითხვის საპასუხოდ: ”ვის
წინააღმდეგ განიხილება უფლებები“74 ბიკსმა დაასკვნა, რომ არჩევანის გაკეთება
უსაფუძვლო გამდიდრებასა და ვინდიკაციას შორის არასწორი ლოგიკის
შედეგია.75 - ჩემი აზრით, ბირკსის მოსაზრება ზედმეტად თეორიულია.
საკუთრება წარმოადგენს ადამიანის არსებობის ფუნდამენტურ საფუძველს და
თუ მესაკუთრეს ექნებოდა მხოლოდ უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლიდან
გამომდინარე დაცვითი მექანიზმი ეს ძალიან შეზღუდავდა მის არსს. თუ
წარმოვიდგენთ ისეთ შემთხვევას, როდესაც ერთმა პირმა დაკარგა ნივთი, ხოლო
მეორემ იპოვა ოღონდ მიუხედავად ამისა ის ამით არ გამდიდრებულა, რადგან
გასწია სხვადასხვა ხარჯი მის შესანახად და პირიქით საბოლოო ჯამში შეიძლება
ითქვას, რომ მან ამით თავისი საზიანო გადაწყვეტილებაც კი მიიღო, ბირკსის
აზრით შეუძლებელია მას ეს ნივთი ჩამოერთვას, რაც არასწორია. რაც შეეხება
კითხვას, ,,ვის წინააღმდეგ განიხილება საკუთრების უფლება?“ საკუთრების
უფლება მიემართება ნებისმიერ პირს.

72

Birks, Unjust Enrichment (2nd edn), 33; AS Burrows, ‘Proprietary Restitution: Unmasking Unjust
Enrichment’ (2001) 117 LQR 412. In Kuwait Airways Corpn v Iraqi Airways Co (Nos 4 and 5) [2002]
UKHL 19, [2002] 2 AC 883, 1093, Lord Nicholls of Birkenhead, in the context of the tort of conversion,
characterized the vindication of the claimant’s property rights as involving unjust enrichment.
73 Birks, ‘Equity in the Modern Law: An Exercise in Taxonomy’ (1996) 26 Univ WALR 1, 8–10; ‘Property,
Unjust Enrichment and Tracing’ [2001] CLP 231.
74 იქვე, 241.
75 Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 15.
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2) მეორე კრიტიკაა ის, რომ უსაფუძვლო გამდიდრება და საკუთრების უფლების
დადასტურება

არ

შეიძლება

ჩაითვალოს

მკაფიო

პრინციპებად,

რადგან

მოსარჩელის საკუთრების უფლება შეიძლება შეიქმნას მოპასუხის უსამართლოდ
გამდიდრების შედეგად მოსარჩელის ხარჯზე. ეს იყო ბირქსის მოსაზრება,
რომელიც ამტკიცებდა, რომ როგორც პირადი, ისე საკუთრების უფლებები
შეიძლება გამოწვეული იყოს, როგორც უსაფუძვლო გამდიდრების პასუხი.
მაგრამ, ერთი პოტენციური გამონაკლისის გარდა,76 არც ერთ საქმეს არ აქვს
ნათლად აღიარებული, რომ საკუთრების უფლებები შეიძლება წარმოიშვას
მოპასუხის უსაფუძვლო გამდიდრების შედეგად მოსარჩელის ხარჯზე. ბირქსმა
ჩათვალა, რომ Foskett v McKeown77 ასეთი საქმე იყო. მიუხედავად იმისა, რომ
უმრავლესობის გადაწყვეტილებები აშკარად ეწინააღმდეგება ამას და იყო სხვა
საქმეებიც, რომლებიც შეესაბამება ამ მიდგომას, მათ შორის Sinclair v Brougham,78
მაგრამ ეს გადაწყვეტილება გაუქმდა79, და Chase Manhattan Bank v Israel-British
Bank80 მაგრამ შემდგომში ეს საქმე განმარტა ლორდთა პალატამ.

81

გარდა ამისა,

არც ერთ ამ შემთხვევაში არ არის ნათლად აღიარებული, რომ საკუთრების
უფლებები,

განსხვავებით

უსაფრთხოების

უფლებებისა,

შეიძლება

გამომდინარეობდეს უსამართლო გამდიდრებიდან. უბრალოდ არ არსებობს
ემპირიული მტკიცებულებები იმის დასადასტურებლად, რომ საკუთრების
უფლებები

შეიძლება

გამომდინარეობდეს

მოპასუხის

უსაფუძვლო

გამდიდრებიდან.82
3) საკუთრების უფლების გამოყენების საბოლოო კრიტიკა შეეხება სიტყვას
,,ვინდიკაცია“(გამართლება) რა თქმა უნდა, ამ სიტყვის გამოყენება შეიძლება
გააკრიტიკონ

ტექნიკური

ნიშნით,

რომ

ვინდიკაცია

ეხება

სპეციფიკურ

საშუალებებს, რომლის მიხედვითაც მოსარჩელეს უბრუნდება მოპასუხის
მფლობელობაში არსებული საკუთრება, რომელიც მოსარჩელეს ეკუთვნის. ეს
მიდგომა არ არის აღიარებული საერთო სამართალში, თანაც ის არ არის
ერთადერთი საშუალება, როდესაც მოპასუხე ერეოდა მოსარჩელის საკუთრების
უფლებებში, ამის მიუხედავად, სიტყვის ,,ვინდიკაციის“ გამოყენება სასარგებლო
ფუნქციას

ასრულებს.

ეს

იმიტომ

ხდება,

რომ

იგი

აღწერს,

ზოგადი

76

Birks, Unjust Enrichment (2nd edn), 33; Birks, ‘Misnomer’
იქვე. 35.
78 [2001] 1 AC 102.
79 Westdeutsche Landesbank Girozentrale v Islington LBC [1996] AC 669.
80 [1914] AC 398.
81 Westdeutsche Landesbank Girozentrale v Islington LBC [1996] AC 669.
82 იქვე.
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თვალსაზრისით, დაცვის ხასიათს, სადაც მოპასუხე საკუთრების უფლებებს
ერეოდა. სიტყვა "ვინდიკაცია" უკავშირდება ფრაზას "საკუთრების უფლებები"
ისევე, როგორც სიტყვა "უკუქცევა" უკავშირდება "უსაფუძვლო გამდიდრებას".
ტექნიკური მნიშვნელობის გამო შეიძლება სხვა ალტერნატიული სიტყვა,
მაგალითად, ”დაცვა” იქნეს გამოყენებული ,,ვინდიკაციის ნაცვლად“, მაგრამ
ამასაც აკლია სიზუსტე, ვინაიდან იგი მიანიშნებს, რომ საპასუხო მოთხოვნა
წარმოიშობა საკუთრების უფლებაში ჩარევამდე. ხოლო თუ საკუთრების
უფლებაში ჩარევას ადგილი არ აქვს უკუქცევა აღარაა საჭირო83.
საბოლოო ჯამში, ინგლისურმა სამართალმა ვერ წარმოადგინა საკმარისი
არგუმენტაცია ვინდიკაციის გასაუქმებლად, რაც შეეხება სიტყვის ,,ვინდიკაციის“
დაწუნებას, ბირკსმა ვერ შემოგვთავაზა ანალოგი სიტყვა, რომლითაც შეიძლება
ჩანაცვლდეს ეს უკანასკნელი. მიუხედავად იმისა, რომ ვინდიკაცია მოიაზრებს
სხვისი უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვას, მის გვერდით არსებობს
ნეგატორული სარჩელი, რომელიც ნივთის ამოღების გარეშე საკუთრების
უფლებაში ჩარევისგან დამცავი უფლებებია, ამიტომ ჩემი აზრით, ბირკსის მიერ
დანახული პრობლემა საკითხის მხოლოდ ნაწილობრივი გააზრების შედეგია და
მოკლებულია სამართლებრივ დასაბულებას.
რაც შეეხება გერმანიასა და საქართველოს, კონდიქციები თავდაპირველად
მიმართულია მიღებულის დაბრუნებისაკენ. ვინც სხვის ნივთზე მფლობელობას
მიითვისებს, უნდა დააბრუნოს ის ნატურით, ანუ უნდა დააბრუნოს ნივთი და არა
მისი ღირებულება.84 ვინდიკაციურ სამართალთან კონკურენციას ადგილი მაშინ
აქვს, როდესაც შესრულებით მოიპოვებს არამართლზომიერი მფლობელი ნივთზე
მფლობელობას, სხვა შემთხვევაში შესრულების კონდიქცია გზას უთმობს
ხელყოფის

კონდიქციას.

რაიმეს გადაცემის

შემდეგ აუცილებელია,

რომ

შესრულების კონდიქციის მესამე წინაპირობას წარმოადგენს სამართლებრივი
საფუძვლის არარსებობა – გამდიდრების უსაფუძვლობა. შესაძლებელია მხოლოდ
“ჩაშლილი” შესრულების უკან მოთხოვნა, რაც დგინდება შესრულების მიზნიდან
გამომდინარე. შესრულების სამართლებრივი საფუძველი შეიძლება ჩაიშალოს
თუ ვალდებულება გარიგების ბათილობის ან სხვა საფუძვლის გამო არ არსებობს,

83

Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 16.

ციტირებულია: სიტყვა ,,ვინდიკაცია“ს არ აქვს

სამართლებრივი მხარდაჭერა: იხილეთ

მაგალითად: Tinsley v Milligan [1994] 1 AC 340, 368 (Lord Lowry) and Foskett v McKeown [2001] AC
102, 129 (Lord Millett).
84

რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში, 130.
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არ წარმოიშვება, ან შეწყდება შემდგომში (გსკ-ის 812-ე პარაგრაფის 1-ლი ნაწილი,
სსკ-ის 976-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის ა) ქვეპუნქტი). სამართლებრივი საფუძველი
არ არსებობს, თუ მოთხოვნის უფლება, რომელიც უნდა შესრულებულიყო, არ
წარმოშობილა – მაგალითად, ნასყიდობა, რომლის შესასრულებლადაც მოხდა
ფასის

გადახდა,

არანამდვილია.

შესრულება

ასევე

უსაფუძვლოა,

თუ,

მიუხედავად იმისა, რომ მისი სამართლებრივი საფუძველი შესრულების
მომენტისათვის სახეზე იყო, მოგვიანებით ის სამუდამოდ გაქარწყლდა.
შესრულების
გამოთხოვა,

კონდიქციით
რომელიც

შესაძლებელია

განხორციელდა

ასევე

იმ

ნამდვილი

შესრულების

მოთხოვნის

უკან

უფლების

საფუძველზე, თუმცა შემსრულებელს ჰქონდა ამ მოთხოვნის საწინააღმდეგოდ
შესაგებლის წარდგენის უფლება, რომელიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში
გამორიცხავდა მის განხორციელებას (გსკ-ის 813-ე პარაგრაფის 1-ლი წინადადება,
სსკ-ის 976-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის ბ) ქვეპუნქტი).85 ეს საფუძველი ძალიან გავს
ვინდიკაციის წინაპირობას, რომლის მიხედვითან მფლობელს არ უნდა ჰქონდეს
მფლობელობის უფლება ან თავიდანვე ან მან ეს უფლება უნდა დაკარგოს
შემდგომ86. შესაბამისად, აუცილებელია რომ ვინდიკაციის მსგავსად სახეზე არ
გვქონდეს კაუზა. თუ პირს აქვს უფლება ფლობდეს ნივთს მას ვერც შესრულების
კონდიქციით და ვერც ვინდიკაციით ვერ მოეთხოვება ნივთის უკან დაბრუნება.
თუმცა აქ მინდა ყურადღება გავამახვილო იმ საკითხზე, რომ აუცილებელია
კონდიქციის მოვალე ნივთით გამდიდრდეს, ანუ გადაცემული ნივთი უნდა
წარმოადგენდეს სამართლებრივ სიკეთეს, რომლის გამოყენებითაც კონდიქციის
მოვალემ უნდა დაზოგოს რაიმე ან სხვაგვარად მიიღოს სარგებელი.87 ნივთის
გადაცემით კი, რა თქმა უნდა, ყოველთვის სამართლებრივ სიკეთეს იღებს
კონდიქციის მოვალე, რადგან ის იღებს ნივთის მფლობელობას და შესაბამისად,
ეს კრიტერიუმი სახეზეა იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც პირს გადაეცემა
მატერიალური არაქონებრივი სიკეთეც კი. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ
უსაფუძვლო

გამდიდრების

დაბრუნება,

როგორც

წესებით

შესაძლებელია

ინდივიდუალურის

ისე

ნებისმიერი

გვაროვნულის,

ნივთის
ამასთან

დაკავშირებით ვინდიკაციური მოთხოვნა უფრო ვიწროა და სპეციალურობის

85

იქვე 92-93.
თოთლაძე. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი II სანივთო (ქონებრივი) სამართალი.
თბილისი 2018. 82. მუხლი 172. ველი 10.
87 რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში 96.
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პრინციპის

მიხედვით

მოიცავს

მხოლოდ

ინდივიდუალურ

ნივთებს.88

შესაბამისად, შესრულების კონდიქცია უფრო ფართოა და ზოგადი.
საინტერესოა რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ ნივთი რაიმე მიზეზით ბრალით ან
არაბრალეულად განადგურდა? ამ შემთხვევაში ვინდიკაციური მოთხოვნა
გამორიცხულია, მიუხედავად იმისა, ეს ნივთი განზრახ გაანადგურა მფლობელმა
თუ

გაუფრთხილებლობით.

მესაკუთრე

ვინდიკაციის

გზით

მაინც

ვერ

დაიბრუნებს ვერც ნივთს და ვერც მის საფასურს. ამისგან განსხვავებით იმ
შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია ნივთის დაბრუნება, შეიძლება ანაზღაურდეს
მისი

ღირებულება.

(სსკ-ის

980

მუხლი)

ამასთანავე

იმისათვის,

რომ

კონდიქციურმა უკუქცევამ არ გამოიწვიოს კონდიქციის მოვალის გაღარიბება,
არამედ მოხდეს წანაცვლებულის უკუქცევა,89 ამიტომ არსებობს სალდოს თეორია,
რომელიც გათვალისწინებულია სსკ-ის 979 მუხლის მე-4 ნაწილში, რომლის
ძირითადი არსი არის ის, რომ თუ მიღებული შესრულება მიმღებთან
განადგურდა ან დაზიანდა, ცალმხრივად მოწყობილი განმდიდრების შესაგებლის
გამოყენებამ შეიძლება მიგვიყვანოს იმ შედეგამდე, რომ მიმღები ცალმხრივად
დაიბრუნებდა

გაცემულს,

განმდიდრებაზე

ხოლო

მიუთითებდა,

მიღებულის

რაც

დაბრუნების

სრულებით

ნაწილში

კი

არადამაკმაყოფილებელი

რეზულტატია და რის თავიდან ასაცილებლადაც გერმანული სამართლის
დოქტრინამ შეიმუშავა ე. წ. სალდოს თეორია.
უკან დაბრუნება უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლიდან გამომდინარე არაა
შესაძლებელი,

როდესაც

მიმღებს

შეეძლო

ევარაუდა,

რომ

კონდიქციის

კრედიტორს სურდა მის მიმართ ასეთი შესრულების განხორციელება.90 თუ ამას
შევადარებთ ვინდიკაციის დროს მფლობელის შესაგებელს, მაშინ ვინდიკაციის
დროს მესაკუთრე უფრო კარგ მდგომარეობაშია, რადგან კონდიქციის დროს
მიუხედავად

იმისა,

რომ

კონდიქციის

მოვალე

არამართლზომიერი

და

კეთილსინდისიერია, მას მაინც აქვს მიღებულის შენარჩუნების უფლება, თანაც
სამუდამოდ, განსხვავებით ვინდიკაციისგან, როდესაც მას არ აქვს ამ სიტუაციაში
შესაგებლის

დაყენების

უფლება

და

მხოლოდ

მას

შემდეგ

შეუძლია

დაუპირისპიროს მესაკუთრეს შესაგებელი, რაც ის მესაკუთრე გახდება სსკ-ის 167
და 165 მუხლების მიხედვით. მესაკუთრედ გახდომის გამო ვინდიკაციაც

88

თოთლაძე. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი II სანივთო (ქონებრივი) სამართალი.
თბილისი 2018. 82. მუხლი 172. ველი 18.
89 რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში 96.
90 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 976 მუხლის მე-2 ნაწილის ,,გ“ ქვეპუნქტი.
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გამოირიცხება,

რადგან

ის

მიმართულია

არა

მესაკუთრის

არამედ

არამართლზომიერი მფლობელის მიმართ.
ასევე კიდევ ერთი შემთხვევა (შესაგებელი), რომელიც მინდა განვიხილო, არის
სსკ-ის 976 მუხლის მე-2 ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული შემთხვევა,
როდესაც შესრულება შეესაბამება ზნეობის ნორმებს. მაგალითად, მშობლის მიერ
შვილის დახმარება და სხვა. ვინდიკაციის დროს კი არამართლზომიერ
მფლობელს არ შეუძლია თავი დაიცვას ამ არგუმენტით და სავსებით
შესაძლებელია ოჯახის წევრთა მიმართ ვინდიკაციური მოთხოვნის დაყენება, რაც
ხაზს უსვამს იმას, რომ ვინდიკაციური საჩელი მიემართება ყველას, ხოლო
კონდიქციური სარჩელი კი ამომწურავად მოიცავს თავის თავში შესრულების
კონდიქციასთან დაკავშირებულ შემთხვევებს.
რაც შეეხება იმ საკითხს, როდესაც მესაკუთრე იღებს გაუმჯობესებულ ნივთს და
ვალდებულია, მფლობელს აუნაზღაუროს ეს დანახარჯები, თუ ისინი უკვე
კომპენსირებული არ არის ნივთიდან მიღებული სარგებლით. ბრალეულად
მიუღებელი

შემოსავალი

უნდა

გამოიქვითოს.

ეს

დანაწესი,

რომელიც

მიესადაგება ცალმხრივი დაბრუნების მოთხოვნის უფლებას, არ მიესადაგება
არანამდვილი

ორმხრივი

ხელშეკრულების

შედეგების

აღმოფხვრასთან

დაკავშირებით წარმოშობილ ურთიერთობას. სსკ-ის 163 I მუხლი მხოლოდ
მიღებული ნივთის გარშემო ტრიალებს. ის არ ითვალისწინებს იმას, რომ
შესაძლებელია არაუფლებამოსილი მფლობელი თვითონაც შემსრულებელი
იყოს, მასაც ჰქონდეს მესაკუთრის მიმართ მოთხოვნის უფლება და არ იყოს
აუცილებელი, რომ ნივთზე გაწეული ხარჯები მისგან მიღებულ სარგებელს
დაუპირისპირდეს. კომპენსაციის პრინციპი წარმოადგენს გარკვეულწილად
უკიდურეს გამოსავალს და მიესადაგება ვინდიკაციური დანაწესის ამოსავალ
წერტილს, ანუ იმ შემთხვევას, როდესაც მესაკუთრე ნივთს გამოითხოვს მესამე
პირისაგან, რომელთანაც მას სახელშეკრულებო ურთიერთობა არ აკავშირებს და
რომლისგანაც

მას,

თავის

მხრივ,

შესრულება

არ

მიუღია.

ამ

დროს

ურთიერთდაპირისპირებული მოთხოვნების სხვაგვარი (უფრო დახვეწილი
ფორმით)

გაქვითვა,

გარდა

ნივთზე

გაწეული

დანახარჯების

ნივთიდან

მიღებული სარგებლით კომპენსირებისა, შეუძლებელია. ამისაგან განსხვავებით,
ორმხრივი ხელშეკრულების კონდიქციით უკუქცევისას „განმდიდრების რისკის
გადანაწილების” პრინციპს შეესატყვისება, მხარე ატარებდეს რისკს, რომ მეორე
მხარე გადაცემული ნივთიდან სარგებელს არ ან ვერ მიიღებს (979 III, 980 I).
თითოეულ მხარეს უჩნდება ნდობა, რომ ხელში უჭირავს საკუთარი ნივთი და
შეუძლია, გამოიყენოს ის ან გამოუყენებლად გვერდზე გადადოს ისე, რომ არ აგოს
11

ამისათვის პასუხი მოგვიანებით. ასევე გაწიოს ამ ნივთზე მისთვის სუბიექტურად
სასურველი დანახარჯები, რომელთა შედეგიც მოგვიანებით მხოლოდ მის
ქონებაში რეალიზდება. ამ ნდობის დაცვა გამართლებულია, რადგან ის ორივე
(კეთილსინდისიერი)

მხარის

სასარგებლოდ

თანაბრად

მოქმედებს

და

წარმოადგენს ქონების უსაფუძვლო გადადინების უკუქცევის ნაწილს.91
ვინდიკაციური მოთხოვნა ვრცელდება არა მარტო შესრულების შედეგად
უსაფუძვლოდ

გამდიდრებულზე,

არამედ

ყველა

არაუფლებამოსილ

მფლობეზლე. იგი წარმოადგენს მესაკუთრის არა მხოლოდ მთავარ და ყველაზე
ძლიერ, არამედ ყველაზე ზოგად მოთხოვნასაც. ამის საპირისპიროდ შესრულების
კონდიქციის გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ გარკვეულ შემთხვევებში, რაც
უკვე თავისთავად მეტყველებს უსაფუძვლო

გამდიდრების ინსტიტუტის

სპეციალურ

სწორედ

ხასიათზე

და

კონკურენციისას

მისი

გამოყენების

აუცილებლობაზე. რაც მთავარია, ეს მოსაზრება არ ითვალისწინებს, რომ
შესრულების

კონდიქციის

მეშვეობით

შესაძლებლობა

თავისთავად

გულისხმობს

გადაცემულის
მხარეებს

შორის

დაბრუნების
შესრულების

არსებობას. ეს კი ამ ურთიერთობას განასხვავებს ყველა სხვა შემთხვევისაგან,
რომელიც ვინდიკაციის გამოყენების არეალში ექცევა. არ შეიძლება მესაკუთრის,
რომელმაც თავად გადასცა მიმღებს ნივთი, იმ მესაკუთრესთან გაიგივება,
რომელსაც

ეს

ნივთი

მოპარეს.

ხელშეკრულების

ფარგლებში

მხარეთა

ურთიერთდაპირისპირებული შესრულებები წარმოქმნიან სინალაგმას. ერთი
მხარე ასრულებს მხოლოდ იმიტომ, რომ ასრულებს მეორე მხარე.92 ამიტომ არ
შეიძლება ამ სინალაგმატური კავშირის ცალმხრივად ერთი მხარის სასარგებლოდ
გაწყვეტა.
ეს საკითხი მნიშვნელოვანია განვიხილოთ სსკ-ის 187 მუხლთან ერთობლიობაში.
კერძოდ

როდესაც

1)

ნივთი

მესაკუთრის

ნების

გარეშე

გავიდა

მისი

მფლობელობიდან (მაგალითად ის მას მოპოპარეს ან დაკარგა) 2) როდესაც
მესაკუთრის ნებით გავიდა ნივთი მისი მფლობელობიდან. (მაგალითად:
მესაკუთრემ ნივთი ათხოვა სხვას და მან ეს ნივთი გაყიდა). საინტერესოა რომელ
შემთხვევაში შეიძლება დადგეს ხელყოფის კონდიქციისა და ვინდიკაციური
მოთხოვნის კონკურენციის საკითხი?! უნდა ითქვას, რომ მეორე შემთხვევაში
ხელყოფის კონდიქციის გამოყენება პრობლემატურია, რადგან შეიძლება, რომ
91

რუსიაშვილი/სირდაძე/ეგნატაშვილი ,,სანივთო სამართალი კაზუსების კრებული“ თბილისი
2019. 54.
92 რუსიაშვილი, ვინდიკაციისა და შესრულების კონდიქციის კონკურენცია არანამდვილი
ორმხრივი ხელშეკრულების შედეგების უკუქცევისას, სამართლის ჟურნალი № 1 (2013), 205.
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მეორე პირის მიერ ნივთის გაყიდვა ჩაითვალოს შესრულებად მესამე პირის წინაშე
და მნიშვნელობა არ მიენიჭოს იმას თუ რომელი სუბიექტი ასრულებს
მოქმედებას. პირმა ათხოვა კიბე სხვას მან კი ის ჩააშენა შემკვეთის სახლში,
შესაბამისად, ამ დროს ნივთის ღირებულების გამოთხოვა შეიძლება მხოლოდ
შესრულების კონდიქციით, რადგან მენარდის ქმედება მაინც შესრულებად
ითვლება.93 შესაბამისად, შესრულების კონდიქციის სასარგებლოდ გადაწყდება
საქმე, როდესაც მოთხოვნა დაყენებულია მე-3 პირის მიმართ. თუმცა შეიძლება
საქმე სხვაგვარადაც გადაწყდეს, როდესაც მე-2 პირის, ანუ იმ პირის მიმართ ხდება
მოთხოვნა, რომელიც არ იყო უფლებამოსილი გაესხვისებინა მესაკუთრის ნივთი.
ამ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ ვინდიკაციური მოთხოვნა სსკ-ის 187
მუხლის მიხედვით გამორიცხულია როგორც ახალი კეთილსინდისიერი შემძენის
ისე გამსხვისებელის მიმართ, ხელყოფის კონდიქციით მაინც შესაძლებელია
არაუფლებამოსილი

განმკარგავისგან

მოხდეს

ნივთის

ღირებულების

და

დამატებით მოგების მიღებაც.94
იმ შემთხვევაში,

როდესაც ნივთი აღარ არსებობს, დაკარგული ვინდიკაციის

ადგილი უნდა დაიკავოს ხელყოფის კონდიქციამ, რომლის ფუნქციასაც სწორედ
მისი ჩანაცვლება წარმოადგენს. იმ შემთხვევაში, როდესაც შეუძლებელია ნივთის
გამოთხოვა საკუთრების დაკარგვის გამო, ამ დანაკარგის კომპენსირება უნდა
მოხდეს მესაკუთრისათვის ნივთის ღირებულების ანაზღაურების კონდიქციური
მოთხოვნის მინიჭებით. კანონმდებლის შეგნებული გადაწყვეტილება, რომ
ნივთის მოპარვის ან მესაკუთრის მფლობელობიდან მისი ნების გარეშე
სხვაგვარად

გასვლის

შემთხვევაში,

მისი

ინტერესი

გადაწონის

კეთილსინდისიერი შემძენის ნდობას და დასაშვებია ამ უკანასკნელისაგან
ვინდიცირება, გასათვალისწინებლია ნივთზე საკუთრების გადამუშავების,
შერევის და მიერთების გზით დაკარვის შემთხვევაშიც იმგვარად, რომ
თავდაპირველ მესაკუთრეს შეუნარჩუნდეს გამდიდრების მიმღების მიმართ
ხელყოფის კონდიქცია, მიუხედავად იმისა, რომ ამ უკანასკნელმა ნივთი მესამე
პირისაგან მიიღო შესრულებით.
როდესაც შესრულებით მიღებულად ითვლება ნივთზე საკუთრება, რომელიც
წარმოადგენდა გარიგებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უშუალო
შედეგს და გამორიცხავდა ამ ნივთის ღირებულების ხელყოფის კონდიქციით
მოთხოვნას, ხელყოფის კონდიქციის სუბსიდიარულობის დოგმა არ მოქმედებს,

93
94

იქვე. 120-122.
იქვე 38-40.
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თუ გამდიდრებული გარიგებით ვერ მოახერხებდა ნივთზე საკუთრების
მოპოვებას. ამ შემთხვევაში ხელყოფის კონდიქცია ანაცვლებს მესაკუთრის
დაკარგულ ვინდიკაციას, რომელსაც ნივთის არაუფლებამოსილი მფლობელი
(საბოლოო შემძენი) ვერ დაუპირისპირებდა ნივთის შეძენის საფასურს. ის ასევე
ვერ დაუპირისპირებს ამ ხარჯებს ვინდიკაციის ჩამნაცვლებელ ხელყოფის
კონდიქციას და მათი უკან დაბრუნების ბედი თავის უშუალო კონტრაჰენტთან
უნდა არკვიოს; უნდა ატაროს ამ კონტრაჰენტის გადახდისუუნარობის რისკი.
საქართველოში ხელმყოფის მიერ გაწეული ხარჯების ანაზღაურება ისედაც
გამორიცხულია სსკ-ის 984-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად.95 ხელყოფის
კონდიქციას (982 I), როგორც ვინდიკაციის ჩამნაცვლებელს, ხელმყოფი ვერ
დაუპირისპირებს ნივთის შესაძენად გადახდილ ფულს, როგორც განმდიდრებას
(984 II).96 ეს თანხა არის არა ნივთზე გაწეული დანახარჯი, არამედ ნივთის
მოსაპოვებლად გაღებული ფული, რომელიც 984 II მუხლის მიხედვით
გამდიდრებიდან არ გამოიქვითება. 97

2) უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის სუბსიდიალური ბუნება ინგლისურ
სამართალში
გერმანიაში და საქართველოში იმდენად მტკიცედაა გამჯდარი უსაფუძვლო
გამდიდრების სამართლის სუბსიდიალური ბუნება, რომ მისი ამ ნაშრომში
განხილვა არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად. ქართულმა სასამართლომ, შეიძლება
ითქვას, რომ უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალში რაც ყველაზე კარგად იცის,
არის მისი სუბსიდიალური ბუნება. კერძოდ კი, როდესაც არსებობს ნამდვილი
ხელშეკრულება და მისგან გამომდინარე მოთხოვნა არსებობს მიღებულის
საფუძველი და გამოირიცხება უსაფუძვლო გამდიდრების არსებობა. ხელყოფის
კონციქციის სუბსიდიალურ ბუნებაზე კი ქვემოთ გვექნება საუბარი.
ინგლისურ სამართალში, მსგავსად გერმანულისა, არსებობს უსაფუძვლო
გამდიდრების სამართლის სუბსიდიალურობის დოგმა. კერძოდ კი, როდესაც
არსებობს

მიღების

სამართლებრივი

საფუძველი,

მაშინ

გამორიცხულია

უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლიდან გამომდინარე მოთხოვნა. უნდა
აღინიშნოს ისიც, რომ ინგლისურ სამართლებრივ დოქტრინაში ის საკმაოდ
95

იქვე 122.
რუსიაშვილი/სირდაძე/ეგნატაშვილი ,,სანივთო სამართალი კაზუსების კრებული“ თბილისი
2019. 81
97 იქვე 80.
96
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კარგად, თუმცა, რა თქმა უნდა, არაამომწურავადაა სტრუქტურიზებული.
ინგლისურ

სამართალში

გამორიცხულია

უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართლიდან გამომდინარე მოთხოვნა, თუ არსებობს გამდიდრების მიღების
შემდეგი სამართლებრივი საფუძვლები:
A. გარიგება (Contract)

თუ სახეზეა ძალაში მყოფი გარიგება მაშინ უსაფუძვლო გამდიდრებით მოთხოვნა
გამორიცხულია, გარიგების არსებობა კი დგინდება შემდეგ შემთხვევებში:
ა) სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულება
საქმეში

Benedetti v Sawiris98 სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მოსარჩელის

მოთხოვნა,

რადგან

მოსარჩელეს

უკვე

ხელშეკრულებიდან

გამომდინარე

მიღებული ჰქონდა მოპასუხის შესრულებული საპასუხო ვალდებულება.99
ბ) სახელშეკრულებო რეჟიმის გაგრძელება
თუ სახეზეა სახელშეკრულებო ურთიერთობა, მაშინ რა თქმა უნდა, მოთხოვნა
ხელშეკრულებიდან გამომდინარეობს თუ სახეზე არაა ბათილი ხელშეკრულება
ან ხელშეკრულების რაიმე მიზეზით შეწყვეტა. მაგრამ საინტერესოა რა ხდება
მაშინ, როდესაც მხარეები შეთანხმდნენ პირობებზე, მაგრამ ერთ-ერთმა მხარემ
უარი განაცხადა ხელშეკრულების დადებაზე მიუხედავად იმისა, რომ მან უკვე
მიიღო მეორე მხარისგან შესრულება? ამ კითხვაზე პასუხის გადაცემად
გამოგვადგება Empirnall Holdings Pty Ltd v Machon Paull Partners Pty Ltd100 საქმე,
სადაც მოსარჩელე არქიტექტორები ასრულებდნენ მოპასუხისთვის სამუშაოს,
მაგრამ მოპასუხემ უარი განაცხადა წერილობით ხელშეკრულების დადებაზე.
ახალი სამხრეთ უელსის სააპელაციო სასამართლომ დაასკვნა, რომ მოპასუხე
მხარემ მიიღო ამ ხელშეკრულების პირობები მისი ქმედების (წინააღმდეგობის არ
გაწევის) საფუძველზე, მიუხედავად იმისა, რომ მან ხელი არ მოაწერა
ხელშეკრულებას. შესაბამისად, განმცხადებლებმა შეძლეს სარჩელის შეტანა
ხელშეკრულების საფუძველზე გაწეული სარგებლის ღირებულებისთვის.101
98
99

[2013] UKSC 50, [2014] AC 938.
Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 134.

100
101

(1988) 14 NSWLR 523.
Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 135-

136.
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აღიარებულია,

რომ

ანაზღაურებაზე

მოთხოვნა

შეიძლება

წარმოიშვას

ხელშეკრულების რეჟიმის არსებობის მიუხედავად. თუ ეს მიდგომა ზოგადად
მიიღება, ეს ძირს გამოუთხრის კანონიერი საფუძვლების არსებობას. ეს პრობლემა
განსაკუთრებით

კარგად

ჩანს

ავსტრალიის

უმაღლესი

სასამართლოს

გადაწყვეტილებით საქმეში Roxborough v Rothmans of Pall Mall Australia Ltd102,
სადაც მოპასუხეს ჰქონდა თამბაქოს ნაწარმის საბითუმო ვაჭრობის ლიცენზია.
მოპასუხემ ეს პროდუქტები მიჰყიდა მოსარჩელეებს, საცალო მოვაჭრეებს იმ
ფასად, რომელშიც შედის სალიცენზიო მოსაკრებელი, რომელიც უნდა გადაეხადა
სახელმწიფოსათვის. დებულება, რომელიც ამ პასუხისმგებლობას აკისრებდა
მოპასუხეს, გამოცხადდა არაკონსტიტუციურად. მოპასუხეს ამის შემდეგ, რომც
გადაეხადა ეს, იგი შეძლებდა მის უკან დაბრუნებას, რადგან ნორმა, რომლითაც
ნებადართული იყო სალიცენზიო მოსაკრებელი, ბათილად იქნა ცნობილი,
ამიტომ გადახდის საფუძველი აღარ არსებობდა. ამიტომ მოსარჩელის მოთხოვნა
გადახდილი ზედმეტი თანხის დაბრუნების ნაწილში დაკმაყოფილდა.103 - უნდა
ითქვას, რომ სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება სავსებით სწორია, რადგან ის
საფუძველი, რომელიც მიღებულ გამდიდრებას ამართლებდა გაქარწყლდა,
ამიტომ

ასეთ

შემთხვევებში

უსაფუძვლო

გამდიდრებიდან

გამომდინარე

მოთხოვნა სრულებითაც არ ნიშნავს მიღების კანონიერი საფუძვლებისთვის,
რაიმე სახით უარყოფას.

გ) ხელშეკრულებით უკუმოთხოვნის გამორიცხვა
მხარეებმა

შეიძლება

პირდაპირ

ან

ნაგულისხმევად

გამორიცხონ

ხელშეკრულებით უკუმოთხოვნა, ხელშეკრულების გაფორმებით იხდება იმ
რისკის მინიმალიზება, რომ მეორე მხარე არ შეასრულებს საპასუხო მოქმედებას,
როცა პირველმა მხარემ უკვე შეასრულა ის. იმ შემთხვევაში თუ მხარეემბა
ხელშეკრულებით გამორიცხეს პასუხისმგებლობა ბრალეულ ზიანზე ეს პირობა
შეიძლება გასაჩივრდეს Unfair Contract Terms Act 1977-ის მიხედვით, თუმცა ეს არ
ნიშნავს რომ ავტომატურად მოხდება უსაფუძვლო გამდიდრების სარჩელის
დაკმაყოფილება.104

102
103

104

[2001] HCA 68, (2001) 208 CLR 51
Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 138.
იქვე 141.
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დ) ხელშეკრულებით უკუმოთხოვნის გათვალისწინება
ამ შემთხვევაში იგულისხმება105

არა ხელშეკრულებიდან გასვლა არამედ

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების მოთხოვნა.
ისეთი

შემთხვევები,

როდესაც

მხარეები

ნების

ავტონომიის

პირობებში

მოაწესრიგებენ თავის პასუხისმგებლობის და უკან დაბრუნების ფარგლებს,
თუმცა,

რა

თქმა

უნდა,

ეს

გამოირიცხებოდეს ერთი პირის

არ

უნდა

იყოს

იმგვარი,

რომ

სრულად

პასუხისმგებლობას მათ შორის განზრახ

მოქმედების შემთხვევაში.

ე) ხელშეკრულების დადება მესამე მხარესთან
ისევე როგორც გერმანიაში, ინგლისშიც კონდიქციის მოვალე შეიძლება იყოს
როგორც უშუალოდ მესამე პირი, ისე მეორე მხარე. მაგალითად, თუ ავიღებთ
შემთხვევას, როდესაც პირი შეცდომით გადაუხდის თავის ვალს მესამე პირს
რომლის წინაშეც იგი ვალდებული იყო გარიგებით, ის მას უკან ვეღარ
დაიბრუნებს იმ მოტივით, რომ გადახდა სხვის მიმართ უნდოდა.106

ვ) კომპრომისი და შეთანხმება
კომპრომისი და შეთანხმება გამორიცხავს უსაფუძვლობას, თუ მოლაპარაკება
ნამდვილია და ის არ ეფუძნება შეცდომას, მოტყუებას, იძულებას ან სხვა ამგვარ
გარემოებას.107

აქვე

უნდა

გავითვალისწინოთ,

რომ

მიუხედავად

იმისა

მოლაპარაკების პირობები მომგებიანია თუ წამგებიანი, ერთი თუ მეორე
მხარისათვის, თუ სახეზე არაა რომელიმე გაუმართლებელი ფაქტორი, მაშინ ეგ
შეთანხმება და კომპრომისი ითვლება ნამდვილად.

ზ) გაუცნობიერებელი კონტრაქტი
იმ

შემთხვევაში,

გაუცნობიერებელი

როდესაც

სარჩელის

ხელშეკრულების

გადაცემა

საფუძველზე,

იგი

განხორციელდა
არ

უნდა

იყოს

ანაზღაურებადი, რადგან ხელშეკრულება უზრუნველყოფს მოპასუხის მიერ

105

იქვე 141-142.
იქვე 142.
107 იქვე 143-144.
106
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მიღებულის, შენარჩუნების უწყვეტ საფუძველს. როგორც ბრეტ ელჯიმ აღიარა
Brittain v Rossiter108 საქმეში, ”ხელშეკრულება არსებობს, მაგრამ მასზე არავინ აგებს
პასუხს”. ამის ნიშანია მაგალითი Morgan v Ashcroft109 საქმე, სადაც მოსარჩელის
შეცდომით გადახდა მოპასუხისათვის უშეცდომოდ იქნა მიჩნეული, რადგან იგი
განხორციელდა დაუზუსტებელი სათამაშო გარიგების საფუძველზე. აქედან
გამომდინარეობს, რომ ანაზღაურება მოთხოვნილ შეიძელბა იყოს მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ გაუცნობიერებელი კონტრაქტი შეიძლება გაუქმდეს რაიმე სხვა
მიზეზის გამო.110 - საკითხის უკეთ არმოსაჩენად ეს უკანასკნელი შეგვიძლია
შევადაროთ, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 951 მუხლის პირველ და მეორე
ნაწილს, რომლის მიხედვითაც სანაძლეო არ წარმოშობს მოთხოვნის უფლებას,
თუმცა გადახდილის უკან დაბრუნებაც შეუძლებელია, ასევე ეს უკანასკნელი
ჰგავს 976 მუხლის მეორე ნაწილის ,,ბ“ ქვეპუნქტს, რადგან ხანდაზმული
ვალდებულების მოთხოვნა სასამართლო წესით ვერ მოხდება (თუ რა თქმა უნდა
მოპასუხემ მიუთითა ამის შესახებ) მაგრამ გადახდილის უკან დაბრუნებაც არ
შეიძლება იქნეს მოთხოვნილი.

თ) რისკის აღება
იქ სადაც მოსარჩელემ იკისრა იმის რისკი, რომ გადაერიცხა თანხები
მოპასუხისთვის და ის არ შემცდარა, ნებისმიერი უსაფუძვლო გამდიდრების
სამართლის მოთხოვნა გამოირიცხება. ეს ზოგჯერ გამოხატულია აფორიზმით,
რომ რესტიტუცია არ დაეხმარება მოხალისეს ან მოსარჩელეს, რომელიც
მოქმედებდა

სერიოზულად.111

ზოგადად

მოქმედებს

პრეზუმცია,

რომ

მოსარჩელემ იცოდა რასაც აკეთებდა და არ ჰქონდა საპასუხოს მიღების
მოლოდინი. მაგალითად, რე როდოსში ძმიშვილმა გადაურიცხა თანხა თავის
მამიდას, რომელიც მკურნალობდა ფსიქიატრიულში და ნების გამოხატვა არ
შეეძლო. მისი გარდაცვალების შემდეგ მისი სამკვიდროდან ძმიშვილმა ვერ
დაიბრუნა თანხა, რადგან მას თავიდანვე არ ჰქონია გადახდილის დაბრუნების
მოლოდინი.112

108

(1879) 11 QBD 123, 127.
[1938] 1 KB 49.
110 Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 144.
109

111

Hope, ‘Ofﬁciousness’ (1929) Cornell LQ 25 and JW Wade, ‘Restitution for Beneﬁts Conferred Without
Request’ (1966) Vanderbilt LR 1183.
112 (1890) 44 Ch D 94
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თუ მოსარჩელე ჩათვლის, რომ ის ვალდებულია გადახდაზე და გადაუხდით
მოპასუხეს თანხას ან თუ გადაუხდის მოპასუხეს ისე, რომ მას ამის ვალდებულება
არ ექნება, მაშინ ის უკან დაბრუნებას ვერ მოითხოვს, რადგან უკუქცევის
სამართლის საგანი ეს არ არის. ამის მსგავსად, მაშინაც, როდესაც მხარე
ხელშეკრულების გარეშე გადასცემს მეორე მხარეს რაიმეს ამ შემთხვევაში
უკუდაბრუნების

საფუძველი

ხელშეკრულება

არ არის. თუ

მაგალითად

მოსარჩელე მოპასუხეს მისცემს დეპოზიტს ან გამოუთხოვად ანაბარს, მაშინ
მოსარჩელე იღებს ხელშეკრულების შეუსრულებლობის რისკს, მაგრამ არა
მოპასუხის ბრალეულობაზე და საპასუხო მოთხოვნის დაუკმაყოფილებაზე113,
მაგალითად, თუ მოსარჩელე მოპასუხეს ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით
გადაუხდის თანხას, მაშინ ის მას ვეღარ დაიბრუნებს თუ გარიგება არ შედგა,
რადგან უკუმოთხოვნის საფუძველი ხელშეკრულებიდან მოწყვეტილია.114

B) სესხის დაფარვა
ეს სამართლებრივი საფუძველი აღიარებულ იქნა ლორდ სუმპტიონის მიერ Fair
’ld Sentry Ltd v Migani115 საქმეში, რომელმაც თქვა, რომ შეცდომით გადახდა
შეუძლებელია ‘რამდენადაც ეს ათავისუფლებს მიმღებს სახელშეკრულებო
ვალდებულებისაგან’.

მან

ასევე

განაცხადა,

რომ

”რამდენადაც

გადახდა

გადააჭარბებს სწორად გადასახდელ დავალიანებას, მაშინ გადამხდელს აქვს
ზედმეტი თანხის აღდგენის უფლება”.

C) ნორმატიული ვალდებულება
თუ მოსარჩელემ მოპასუხეს სარგებელი გადასცა მოქმედი ვალდებულების
შესაბამისად, რესტიტუცია არ მოხდება, რადგან ვალდებულების შესრულება
ნიშნავს,

რომ

არსებობს

მიღებისთვის.

ასე

რომ,

საგადასახადო

მოთხოვნის

კანონიერად
მაგალითად,
შესაბამისად

ეფექტური

საფუძველი

გადასახადის
შეუძლებელია,

მოპასუხის

გადახდა

მოქმედი

რადგან

გადახდა

ნამდვილია საგადასახადო ვალდებულების შესრულების გამო. საქმეში Deutsche

113

Palmer v Temple (1839) 9 Ad and E 508, 112 ER 1304
Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 3637. ამ საკითხთან დაკავშირებით სასამართლომ იმსჯელა საქმეში: Regalian Properties plc v London
Docklands Development Corporation [1995] 1 WLR.
115 [2014] UKPC 9, [18].
114
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Morgan Grenfell v IRC116- ში, მოსამართლეთა უმრავლესობამ დააკმაყოფილა
მოთხოვნა გადახდილი გადასახადის ღირებულების გამოყენების შესახებ. ამ
საქმეში მოსარჩელემ ვერ შეძლო მოითხოვა საგადასახადო შეღავათი ნაადრევად,
რაც შეაჩერებდა მის ვალდებულებას გადასახადის გადახდასთან დაკავშირებით.
ლორდ სკოტმა გამოითქვა მოსაზრება რომ, რადგან გადასახადების გადახდის
შეღავათი არ იყო მოთხოვნილი, მოსარჩელეს საშემოსავლო გადასახადის
გადახდის ვალდებულება ეკისრებოდა.117
D) გასაჩივრების უფლების გარეშე (,,Res Judicata“)
როდესაც

მოსარჩელემ

მოპასუხეს

გადაუხადა

თანხა

სასამართლოს

გადაწყვეტილების შედეგად, მისი აღდგენა შეუძლებელია, თუ განაჩენი არ
გაუქმდება, რადგან სასამართლოს განაჩენი გადახდის საფუძველია.118 განაჩენი
მოქმედებს, როგორც იურიდიულად ეფექტური საფუძველი, მაშინაც კი, თუ
განაჩენი არასწორად მიიღო სასამართლომ.119 მხოლოდ მაშინ, როდესაც განაჩენი
გაუქმდება, მიენიჭება უკუმოთხოვნის უფლება მოპასუხეს.120
E) ბუნებრივი ვალდებულებები (,,Natural Obligations“)
საქმეში Moses v Macferlan121 ლორდ მანს სოლდერმა მიიჩნია, რომ თუ მოსარჩელემ
შეასრულა ვალდებულება იმ გარემოებებში, როდესაც მოსარჩელემ არ იცოდა,
რომ მოპასუხეს ვერ მოსთხოვდა ვალდებულების შესრულებას, მოსარჩელეს არ
შეუძლია უკან დაბრუნება მოითხოვოს, რადგან მოსარჩელე მორალურად, ან
ბუნებრივი ვალდებულებიდან გამომდინარე, ვალდებული იყო, რომ ფული
გადაეხადა მოპასუხესთვის. ასეთ ვალდებულებას ,,ბუნებითი ვალდებულება
ეწოდება“. სასამართლომ თქვა, რომ კეთილსინდისიერების

პრინციპირან

გამომდინარე უკუმოთხოვნა არ შეიძლება ხანდაზმული სესხის გადახდის, ან
თამაშში გადახდილი ფულის ან მსგავს საქმეებში.122

116
117

118
119

Deutsche Morgan Grenfell v IRC [2006] UKHL 49, [2007] 1 AC 558, [89] (Lord Scott).
Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 146.
Moses v Macferlan (1760) 2 Burr 1005, 1009; 97 ER 676, 678 (Lord Mansﬁeld).
Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 147.

ციტირებულია: Birks, Unjust Enrichment (2nd edn), 140.
120

Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 147.

121

(1760) 2 Burr 1005, 1012; 97 ER 676, 681.
Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015.148.

122

20

F) საჩუქრები (,,Gifts“)
როდესაც სარგებლის მიღება შეიძლება შეფასდეს, როგორც საჩუქარი, ეს უნდა
წარმოადგენდეს იურიდიულად ეფექტურ საფუძველს უკუმოთხოვნისა და
ანაზღაურებაზე უარის თქმის შესახებ, რადგან საჩუქარი არის იურიდიული
გარიგება, რომელიც მოქმედების სფეროში არ უნდა შეიჭრას უფასუძვლო
გამდიდრების სამართალი.123 შესაბამისად, მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, თუ
როდის

შეიძლება

გადაცემა

ჩაითვალოს

საჩუქრად.

მნიშვნელოვანია

გავითვალისწინოთ მოსარჩელის ფსიქიკური დამოკიდებულება გადაცემის
დროს. ცხადია, თუ მოსარჩელე მიზნად ისახავდა უსასყიდლოდ გადაცემას, ეს
იქნება საჩუქარი. ბირქსმა ჩათვალა, რომ ირიბი განზრახვითაც შეიძლებოდა
საჩუქრად აღქმულიყო გადაცემა. ასე რომ, თუ მოსარჩელემ გაითვალისწინა, რომ
მოპასუხემ შეიძლება მიიღო რაიმე სარგებელი, ისე რომ მას საპასუხოდ არაფერი
მიეღო ესეც უნდა ჩაითვალოს საჩუქრის გადაცემად ირიბი განზრახვით. ბირქსმა
ისიც კი ჩათვალა, რომ შეგნებულად რისკის აღება, რომ მოპასუხეები არ
გადაიხდიდნენ სარგებელს, შეიძლება ნიშნავდეს, რომ მოსარჩელემ საჩუქარი
გაუკეთა მოპასუხეებსს. ასე მაგალითად, ქუჩის მუსიკოსი, რომელსაც სურს რომ
თავისი მუსიკისთვის გადაუხადონ, თავისი მომსახურების საჩუქარი გაუკეთა
მათ, ვინც არ გადაუხადა მას. მუსიკოსი ატარებს და ითვალისწინებს იმ რისკს,
რომ მას არავინ გადაუხდის არაფერს. საჩუქარი, როგორც კანონიერად ეფექტური
საფუძველი, სარგებლის გადაცემისთვის, უნდა განიმარტოს ისე, რომ იგი მოიცავს
მხოლოდ მიზანს მოსარჩელის მხრიდან, რომ უსასყიდლოდ ისარგებლოს
მოპასუხემ. თუ შეღავათი დაუფიქრებლად იქნა გაცემული, ანაზღაურება უნდა
მოხდეს თუ არა, ეს დამოკიდებულია რისკის აღების განსხვავებული პრინციპის
გამოყენებაზე.124 ეს მოსაზრება აღიარებულია გერმანიაშიც და საქართველოშიც
და გათვალისწინებულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექისს 976-ე მუხლის, მე2 ნაწილის ,,გ“ ქვეპუნქტში.

G) მოხალისეობრივი/ნებაყოფლობითი გადარიცხვები (,,Voluntary Transfers“)
თუ მოსარჩელემ ნებაყოფლობით იმოქმედა მოპასუხისათვის სარგებლის
გადასაცემად, მაშინ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩანს, რომ გადაცემისთვის არანაირი
სამართლებრივი

საფუძველი

არ

არსებობს,

მოსარჩელე

ვერ

შეძლებს

რესტიტუციას. ლორდ რედინგის მიერ ეს პრინციპი აღიარებულ იქნა Maskell v
123
124

იქვე. 149. ციტირებულია, Birks. Unjust Enrichment (2nd edn), 104.
Virgo G. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015.149.
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Horner125– საქმეში: თუ ადამიანი, ვინც იცის ფაქტები, გადაიხდის ფულს, რომლის
გადახდაც მას არ ევალება კანონით და გარემოებებიდან გამომდინარე, ესეიგი იგი
მას ნებაყოფლობით იხდის და მას არ შეუძლია უკან დაბრუნება. ასეთი გადახდა
საჩუქრის მსგავსია და ამიტომ კანონით არ შეიძლება ამ გარიგებაში ჩარევა.126

3) უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის გამოყენების სპეციალური
შემთხვევები
მიუხედავად

იმისა,

რომ

უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართალი

სუბსიდიალურია, არსებობს შემთხვევები, როდესაც მისი გამოყენება წინ უსწრებს
სხვა სახის მოთხოვნებს, უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალს გააჩნია
ექსკლუზიური
უკუსაქცევად.

მოქმედება
როდესაც

ორმხრივად

სახეზეა

ამგვარი

ბათილი

ხელშეკრულებების

შემთხვევა

გამორიცხულია

სახელშეკრულებო, ვინდიკაციური ან სხვა მოთხოვნები. ,,თუ შესრულების საგანს
წარმოადგენს არამატერიალური სარგებელი ( მომსახურება) ან ფული, მისი უკან
გამოთხოვა

შესაძლებელია

მხოლოდ

შესრულების

კონდიქციით,

ხოლო

ნივთიერი შესრულებისას ორივე მოთხოვნით - ვინდიკაციით და კონდიქციით“127
გაწეული მომსახურება შეიძლება ანაზღაურდეს დავალების გარეშე სხვისი
საქმეების შესრულების წესით, რადგან მომსახურება არის საქმის შესრულება.
,,ლიტერატურაში გამოთქმული ერთ-ერთი მოსაზრების მიხედვით128, დავალების
გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება შეიძლება გამოირიცხოს უსაფუძვლო
გამდიდრების

დანაწესებთან

კონკურენციის

გამო,

რადგან

შესრულების

კონდიქციის დანაწესები წარმოადგენენ სპეციალურ ინსტრუმენტს ორმხრივი
არანამდვილი ხელშეკრულების შედეგების უკუქცევისათვის: 1. დავალების
გარეშე სხვისი საქმეების შესრულების დანაწესების გამოყენებით არ უნდა
მოხდეს ისეთი დანაწესებისათვის გვერდის ავლა, როგორიცაა გსკ-ის 814-ე, 815-ე,
817-ე პარაგრაფები (სსკ-ის 976-ე მუხლის მე-2 ნაწილის ა)-გ) ქვეპუნქტები). 2.
დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულების დანაწესების გამოყენება
პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩააყენებდა იმ შემსრულებელს, რომელმაც
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[1915] 3 KB 106, (1915) 84 LJKB 1752
Virgo G. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015.149.
127 შნიტგერი/შატბერაშვილი სამოქალაქო კოდექსის ონლაინ კომენტარი. მუხლი 976. ველი 17-18.
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რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში 33.
ციტირებულია: Palandt/sprau, § 677 Rn. 11; lorenz, NJW 1996, 883და მასთან ციტირებული
ლიტერატურა).
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სხვისთვის სასარგებლო სამუშაო გასწია, ყველა სხვა შემსრულებელთან
მიმართებაში. მაგალითად, ნასყიდობის მხარეებს, იმის გამო, რომ ნასყიდობა
„საქმის შესრულებას“ არ ითვალისწინებს, შეეძლებოდათ მხოლოდ უსაფუძვლო
გამდიდრების დანაწესების გამოყენება, განსხვავებით იმ ხელშეკრულების
მხარეებისაგან, რომლის შინაარსსაც მომსახურების გაწევა წარმოადგენდა.
საპირისპირო

მოსაზრების

თანახმად,

რომელსაც

ემხრობა

გერმანული

სასამართლო პრაქტიკა, დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულების
დანაწესების გამოყენება უნდა მოხდეს ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც
შემსრულებელმა სხვისთვის სასარგებლო სამუშაოები გასწია, დამოუკიდებლად
იმისა, სახეზე იყო თუ არა არანამდვილი ხელშეკრულება. მეორე მოსაზრების
სასარგებლოს მეტყველებს ის გარემოება, რომ ის, ვინც სხვისთვის სასარგებლო
სამუშაოებს არანამდვილი ხელშეკრულების საფუძველზე გასწევს, არ უნდა
ჩავაყენოთ უარეს მდგომარეობაში, ვიდრე ის, ვინც ყოველგვარი შეთანხმების
გარეშე ასრულებს სხვის საქმეებს.“129
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი კერძოდ კი ხელყოფის კონდიქცია და
დელიქტური სამართალი კონკურირებს ერთმანეთს. მიუხედავად იმისა, რომ
ერთი ემსახურება უსაფუძვლო გამდიდრებულის წანაცვლებას, ხოლო მეორე კი
ზიანის ანაზღაურებას, ხშირად ეს ორი ერთი და იგივეა, თუმცა შეიძლება
არსებობდეს განსხვავება. მაგალითად თუ პირი ვინმეს 10 000 დოლარიან მანქანას
გაყიდის 10000 დოლარად, მაშინ მესაკუთრისთვის მიყენებული ზიანი შეადგენს
10000 ლარს და მიღებული გამდიდრებაც ანალოგიურ თანხას. თუმცა რა ხდება
მაშინ, როდესაც პირი ამ მანქანას 3 ჯერ უფრო ძვირად გაყიდის? ამ შემთხვევაშ
მესაკუთრეს დელიქტიდან გამომდინარე შეეძლება მხოლოდ 10 000 დოლარის
ანაზღაურების მოთხოვნა, ხოლო უსაფუძვლო გამდიდრების წესებით კი ყველა
იმ თანხის რაც გაყიდვის შედეგად მიიღო ამ პირმა.130 მოცემულ შემთხვევაში
სრულიად მოსარჩელის გადასაწყვეტია, რომელ უფლების დაცვის საშუალებას
აირჩევს.
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რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში 33-34.
ამასთან დაკავშირებით იხ. რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ
ვალდებულებით სამართალში 36 და შემდეგი გვერდები.
130
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4) უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის სახელშეკრულებო ჩარჩო
A) განსხვავება ხელშეკრულებიდან გასვლასა და უკუქცევას შორის
,,გერმანიაში სანამ ხელშეკრულება ნამდვილია, გამორიცხულია უსაფუძვლო
გამდიდრების წესების გამოყენება. საპირისპირო ვალდებულების დარღვევა-არ
შესრულება,

იძლევა

მხოლოდ

ხელშეკრულებიდან

გასვლისა

და

არა

განხორციელებული შესრულების უსაფუძვლო გამდიდრების წესების მიხედვით
უკან მოთხოვნის უფლებას. განსხვავებულ მიდგომას ირჩევს ინგლისური
სამართალი. აქ შესაძლებელია, ასევე ნამდვილი ხელშეკრულების შემთხვევაში,
საპირისპირო შესრულების ჩაშლის (failure of consideration) დროს, უკვე გაწეული
შესრულების

უსაფუძვლო

გამდიდრების

წესებით

უკან

გამოთხოვა.131

ინგლისელები ვერ ხედავენ არსებით განსხვავებას ხელშეკრულებიდან გასვლასა
და უსაფუძვლო გამდიდრებას შორის, სინამდვილეში კი მათ შორის სხვაობა
ძალიან დიდია. უსაფუძვლო გამდიდრების საგანია გამდიდრების უკუქცევა,
ხოლო ხელშეკრულებიდან გასვლა კი ემსახურება ხელშეკრულებამდე არსებული
პირველადი

მდგომარეობის

აღდგენას.

ხელშეკრულებიდან

გასვლის

განმასხვავებელი ნიშანი არის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 352 მუხლის
პირველი ნაწილის მეორე წინადადება. ,,მიღებული შესრულება და სარგებელი
მხარეებს უბრუნდებათ (ნატურით დაბრუნება)“. ამ ნორმის არსი კი არის ის, რომ
მხარეები აბრუნებენ ხელშეკრულებით მიღებულს. თუ პირი 40 000 დოლარიან
მანქანას გაყიდის 20 000 დოლარად და ხელშეკრულების მეორე მხარე არ
გადაიხდის თანხას და გადაცემულ მანქანასაც განადგურების გამო ვერ
დააბრუნებს, გამყიდველს ექნება 20000 დოლარის მოთხოვნის უფლება, რადგან
მან თვითონ დათმო თავისი მანქანა ამ ფასად და უკუქცევამ არ უნდა ჩააყენოს ის
უკეთეს მდგომარეობაში ვიდრე ის იქნებოდა ხელშეკრულება ჯეროვნად რომ
შესრულებულიყო132. უსაფუძვლო გამდიდრების შემთხვევაში კი საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის 979 მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით: ,,თუ უკან
დაბრუნება შეუძლებელია გადაცემული საგნის მდგომარეობის გამო ან, თუ
მიმღებს რაიმე მიზეზით არ შეუძლია საგნის უკან დაბრუნება, მაშინ მან უნდა
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რუსიაშვილი. უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი ინგლისში. შედარებითი სამართლის
ქართულ-გერმანული ჟურნალი 5/2020. 8. ციტირებულია: G. Virgo, Failure of consideration: myth
and meaning in the English law of Restitution, in: Johnston/Zimmermann (eds) Unjustified
Enrichment, 104.
132

რუსიაშვილი ,სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, ჭანტურია (რედ.), 2019, მუხ. 352.
ველ 15.
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აანაზღაუროს

მისი

საერთო

ღირებულება.

ღირებულება

განისაზღვრება

ანაზღაურების მოთხოვნის უფლების წარმოშობის დროის მიხედვით.“ ანუ
ანაზრაურება ხდება საბაზრო ღირებულების მიხედვით. ინგლისური სამართლის
მიდგომა საბოლოოდ ძალიან არასამართლიან შედეგს იწვევს და უსაფუძვლოდ
ამდიდრებს თავად უსაფუძვლოდ განმდიდრებულ პირს.

B) სალდოს თეორია, როგორც კავშირი ხელშეკრულებასთან
გერმანულმა სამართლის დოქტრინამ შეიმუშავა სალდოს თეორია, რომელიც
ემსახურება იმ მიზანს, რომ არ მოხდეს უსამართლო რესტიტუცია იმ პირობებში,
როდესაც ერთი მხარე ვერ აბრუნებს გამდიდრებას. გერმანიის Saldot heorie- ს133
იდეა ისაა, რომ კანონის დაცვა უდანაშაულო ბრალდებულთა უსაფრთხოების
დაცვაზე

პოზიციის

კვალიფიცირებული

შეცვლის

გზით

ხელშეკრულებით

უნდა

იყოს

შესრულებული

მნიშვნელოვნად
თანასწორობის

საფუძველზე. სახელშეკრულებო შესრულების მიღება არის პირობითი და არა
აბსოლუტური134. სალდოს თეორია მოთავსებულია სსკ-ის 979 მუხლის მე-4
ნაწილში. ამ თეორიის დოგმატური კონტურებიც დროთა განმავლობაში
მრავალჯერ

შეიცვალა,

თუმცა

უცვლელი

დარჩა

მისი

ქვაკუთხედი

–

საპირისპირო შესრულებების სალდირების პრინციპი (საიდანაც იღებს ეს თეორია
თავის

დასახელებას135).

სინალაგმის

დოგმატური

დასაბუთება

შემდეგია:

ორმხრივი ხელშეკრულების ფარგლებში არსებულ ინტერესთა გადანაწილება
უნდა გადავიტანოთ ასევე კონდიქციურ ურთიერთობაშიც. თუ ხელშეკრულების
ფარგლებში თითოეული მხარე იმიტომ ასრულებს, რომ მიიღოს საპირისპირო
შესრულება (სახელშეკრულებო სინალაგმა) კონდიქციური ურთიერთობის
ფარგლებში თითოეულ მხარეს უნდა მხოლოდ მაშინ დააბრუნოს მიღებული,
როდესაც

დაიბრუნებს

საკუთარ

შესრულებას.

მიუხედავად

იმისა,

რომ

ხელშეკრულება არ შედგა, გვერდს ვერ ავუვლით იმ გარემოებას, რომ ის
ფაქტობრივად შესრულდა და დაპირისპირებული შესრულებები ფაქტობრივ
სინალაგმას წარმოქმნიან. განსხვავებით თავდაპირველი სალდოს თეორიისაგან,
133

Chen-Wishart M. In defence of unjust factors: a study of rescission for duress,fraud and exploitation.
Oxford 2000. 178. ციტირებულია: Markesinis,Lorenz and Dannemann, Law of Contracts,764–6;
Zimmermann and Du Plessis,‘ Basic features’,40–2; Visser,‘ Rethinking Unjustified Enrichment’,203.
134 Chen-Wishart M. In defence of unjust factors: a study of rescission for duress,fraud and exploitation.
Oxford 2000. 178.
135

რუსიაშვილი, უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი I, თბილისი 2017, 155-ე და მომდევნო
გვერდები.
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“ახალი” თეორიის მიხედვით ხდება არა შესრულებების ღირებულებების
გაქვითვა,

არამედ

დაპირისპირებულ

ფაქტობრივ

შესრულებებს

შორის

ფაქტობრივი სინალაგმატური კავშირის გაბმა. რის შემდეგაც ცალმხრივად
მოწყობილი გსკ-ის 818-ე პარაგრაფის მე-3 ნაწილი გამოიყენება ორივე
შესრულებაზე.136 თუ მცირდება ერთი შესრულების ღირებულება გამდიდრების
არარსებობის გამო, მცირდება საპირისპირო შესრულების ღირებულებაც.137 ეს
არის წინაპირობა მიმღების მიერ ტრანსფერის განხორციელებით საპასუხოდ. ეს
ურთიერთშეთანხმა

გრძელდება

ხელშეკრულების

ბათილობის

გზით

და

მოპასუხე ვერ უარყოფს მას სრული ანაზღაურების მოთხოვნით, იმის ფონზე რომ
სრული ანაზღაურება ვერ მიიღო. ეს მსჯელობა თანაბრად ეხება მოსარჩელეს ისე,
რომ

prima

facie,

პასუხისმგებლობა

არც

ერთ

სხვისგან

მხარეს

არ

მიღებული

შეუძლია

შეამციროს

ღირებულების

თავისი

ანგარიშსწორების

შემთხვევაში, თუ სხვისთვის მინიჭებული ღირებულების სრული ანაზღაურება
არის ჩაფიქრებული. აქედან გამომდინარე, თუ მოსარჩელე გადაიხდის 10000$
მანქანაში რომელიც ღირს 6000$, ხელშეკრულების შეწყვეტისას მოსარჩელემ
უნდა მისცეს 6000$ კრედიტი, თუნდაც მანქანა ჩამოეწეროს. ამის საპასუხოდ,
მოპასუხემ უნდა მისცეს მიღებული 10000$, თუნდაც მანქანა დაკარგული იყოს ან
დამწვარიყო. ეს მოსარჩელეს 4000$ წმინდა სარგებელს მოუტანდა138.
შესაბამისად, ასეთ დროს კონდიქციის კრედიტორს შეუძლია მოითხოვოს
იმდენი, რამდენსაც ის უკან აბრუნებს, გარდა გამკაცრებული პასუხისმგებლობის
შემთხვევისა, როდესაც მიუხედავად იმისა რომ მოვალე განმდიდრებულია მაინც
ეკისრება პასუხისმგებლობა. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მოვალე განზრახ
გაანადგურებს ნივთს ან მაგალითად, იძულებით დაადებინებს მეორე მხარეს
გარიგებას

და

ამიტომ

არ

იმსახურებს

სამართლისგან

,,შემწყნარებლურ

დამოკიდებულებას“. ამასთანავე უნდა ითქვას ისიც, რომ სალდოს თეორიიდან
გამომდინარე

ღირებულების

ანაზღაურებისას

ნივთის

ღირებულება

გამოითვლება არა საბაზრო ღირებულების, არამედ სახელშეკრულებო ფასის
მიხედვით, თუ სახეზე არ გვაქვს გამკაცრებული პასუხისმგებლობის შემთხვევა.139
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ჩაჩანიძე/დარჯანია გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი & 818.
რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში 160.
138 Chen-Wishart M. In defence of unjust factors: a study of rescission for duress,fraud and exploitation.
Oxford 2000. 179.
139 რუსიაშვილი, ვინდიკაციისა და შესრულების კონდიქციის კონკურენცია არანამდვილი
ორმხრივი ხელშეკრულების შედეგების უკუქცევისას, სამართლის ჟურნალი № 1 (2013), 208.
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IV) უსაფუძვლო გამდიდრების სახეები და მათი ურთიერთკავშირი
მსგავსება და განსხვავება
1) Unjust factors
A) უგულებელყოფა

უგულებელყოფა სასამართლო პრაქტიკიდან გამომდინარე არ არის აღიარებული
უსაფუძვლო გამდიდრების მოთხოვნის დამოუკიდებელ საფუძვლად, თუმცა
დოქტრინაში ის ცალსახად აღიარებული და გაზიარებულია. მართლაც, როდესაც
მოსარჩელემ შეცდომით გადაურიცხა მოპასუხეს თანხა, ამის უსაფუძვლო
გამდიდრების სამართლით უკუქცევა დასაშვებია ანუ იმ მოქმედების, რომელიც
მოსარჩელემ შეასრულა, მაშინ რატომ არუნდა იყოს დასაშვები იმგვარი
მოთხოვნის წაყენება, სადაც მოპასუხეს არაფერი განუხორციელებია. მაგალითად
როდესაც მოსარჩელეს მოპარეს რაიმე ნივთი, მოსარჩელე ვერ იტყვის, რომ ის
შეცდა რაიმეს გადაცემას, რადგან შეცდომა სახეზე არაა, თუმცა მას უნდა ჰქონდეს
იმის საშუალება,

რომ უკან

მოითხოვოს

გადაცემულის

დაბრუნება.

იმ

შემთხვევაში თუ მოსარჩელეს წაართვეს საკუთრება მას აქვს უფლება, რომ
ვინდიკაციური სარჩელით მოითხოვოს საკუთრების დაბრუნება, რადგან მას აქვს
საკუთრების ინტერესი, თუმცა რა ხდება მაშინ როდესაც სახეზე არაა საკუთრების
ინტერესი, მაგალითად როდესაც მხარე გამდიდრდა რაიმე მომსახურების
გაწევით ან სულაც იმით, რომ ის დაესწრო გასაიდუმლოებულ სხდომას შეიტყო
კომერციული საიდუმლოება, ამ შემთხვევაში ვინდიკაციური მოთხოვნა აზრს
მოკლებულია თუმცა შესაძლებელია უგულებელყოფის საფუძვლით უკან
დაბრუნების

მოთხოვნა.

უგულებელყოფიდან

გამომდინარე

მოთხოვნა

დასაშვებია იმ შემთხვევაშიც, როდესაც მესამე მხარემ უნდა გადასცეს რაიმე პირს,
მაგრამ მის მაგივრად სხვა პირი იღებს ამ უკანასკნელს, მიმღების მიმართ უნდა
ჰქონდეს მოსარჩელეს გამდიდრებიდან გამომდინარე უკუმოთხოვნის უფლება.140
ჩემი აზრით უგულებელყოფის როგორც რესტიტუციის საფუძვლის აღიარება
კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმას, რომ ,,გაუმართლებელი ფაქტორები” არ არის
ამომწურავი, ამიტომ ვინაიდან ინგლისში არ აქვთ ერთიანი უსაფუძვლოდბის
დამდგენი დოგმა, როგორც ეს გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 812 მუხლი ან

140

Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 152-

154.
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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 991 მუხლია, ინგლისელებს მუდმივალ
მოუწევთ

ახალ-ახალი

გაუმართლებელი

ფაქტორების

გამოგონება.

საქართველოში და გერმანიაში ზემოაღნიშნული მაგალითები ხელყოფის
კონდიქციის ნაწილი იქნებოდა. აქვე დავამატებ იმას, რომ მიუხედავად იმისა,
რომ ავტორი აღიარებს რომ მოპარული ნივთის რესტიტუციის მიმანიშნებელი
პირდაპირი ,,გაუმართლებელი ფაქტორი“ არ არსებობს, ლორდთა პალატამ
ლოპკინ გორმანის საქმეში საკმაოდ წარმატებით გაართვა თავი მასზე ნაკისრ
მოვალეობას და ამ საფუძვლიდან გამომდინარე დაადგინა უსაფუძვლო
გამდიდრება.

B) შეცდომა
ა) შეცდომის არსი
შეცდომა წარმოადგენს უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის ერთ-ერთ
გაუმართლებელ ფაქტორს. შეცდომა გვაქვს სახეზე მაშინ, როდესაც მოსარჩელეს
ჰგონია

რომ

ის

სინამდვილეში

მოვალეა

მეორე

მხარეს

გადაუხადოს

ვალდებულება და სწორედ ამ არარსებული ვალდებულებისთვის ასრულებს ის
არარსებულ ვალდებულებას.141
,,უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის თანახმად, ,,შეცდომა“ (როგორც
უკუმოთხოვნის საფუძველი)

ხელს უწყობს მდგომარეობის გამოსწორებას,

რამდენადაც ის აბათილებს მოსარჩელის განზრახვას მოპასუხის სასარგებლოდ.
ამის არსი ბუნდოვანია. ზოგჯერ ფიქრობენ, რომ იმის დადგენა, აუქმებს თუ არა
შეცდომა მოსარჩელის განზრახვებს (ან ადგენს მის „არანებაყოფლობით ხასიათს
შესაძლებელია დადგინდეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვიცით, როგორ
რეაგირებს კანონი მსგავსი ტიპის შეცდომებზე. ამრიგად, პირის განზრახვა
უქმდება მხოლოდ მაშინ და მხოლოდ იმიტომ, რომ კანონი განსაზღვრავს
მიენიჭოთ თუ არა მათ სამართლებრივი ძალა. მაგრამ ამის თქმა გამოდის იმის
უარყოფა, რომ შეცდომები აუქმებენ განზრახვებს. უფრო მეტიც, პირის განზრახვა
უქმდება კანონის რეაგირებით მოცემულ შეცდომაზე და უქმდება მხოლოდ იმ
გაგებით, რომ პირის განზრახვა ისე არ მოქმედებს, როგორც ეს იყო გათვლილი.
თუ მოსაზრება, რომ შეცდომა აბათილებს განზრახვას, გვეუბნება რამეს იმის
შესახებ, თუ რატომ აქვთ შეცდომაში შეყვანილ მოსარჩელეებს რესტიტუციის
მიღების უფლება, მაშინ ამ გაბათილებამ უნდა აღწეროს არა ის, თუ როგორ
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რეაგირებს კანონი შეცდომებზე, არამედ ის, თუ რა გავლენას ახდენს შეცდომები
მოსარჩელის მოთხოვნების/განზრახვების შინაარსსა და ხარისხზე. შედეგად,
ითვლება, რომ შეცდომაში შეყვანილი მოსაზრებები გარკვეულწილად ჯაბნის ან
უარყოფს გაკეთებულ არჩევანსა თუ განზრახვას, რომლებიც შეცდომებზე
დაყრდნობით იქნა მიღებული.

როცა მოსარჩელის განზრახვა, გადაუხადოს

მოპასუხეს ფორმირდება შეცდომის საფუძველზე, შედეგად განხორციელებული
გადახდა უკვე აღარ არის განზრახული და საკუთარი სურვილით შესრულებული.
დავუშვათ, შეცდომით ვფიქრობ, რომ ეს ფულია, რომელიც თქვენი მმართებს.
ჩემი განზრახვაა ფულის პირდაპირ თქვენთვის გადმოცემა. რა თქმა უნდა, ეს
განზრახვა არ გამიჩნდებოდა, თუ მეცოდინებოდა, რომ თქვენი ვალი არ მქონდა
და შესაბამისად, არც მის მოცემას „დავაპირებდი“. თუმცა, ეს ყველაფერი არ
ცვლის იმ რეალობას, რომ მე გადავწყვიტე თანხის დაბრუნება გარკვეულ დროს.
ამრიგად, რა არგუმენტიც არ უნდა გვქონდეს ამ ფულის უკან დაბრუნებისათვის,
ეს მიზეზი ვერ იქნება ის, რომ ჩემს მიერ განხორციელებული გადახდა და ის
სარგებელი, რაც თქვენ შედეგად ნახეთ, არ იყო განზრახული. მე შემიძლია ჩემ
მიერ თქვენთვის გადახდილი თანხის დაბრუნების მოთხოვნა იმ არგუმენტით,
რომ თქვენს მიერ იმ ფულის მიღება და შენახვა არ იყო ჩემ მიერ განზრახული.
მაგრამ მიზეზის განმარტებას

გადახდის ოპერაციის

უფრო

ზუსტი

და

სრულყოფილი აღწერა და შეცდომის გამო განცდილი ზარალის ასახვა სჭირდება.
უფრო ნათელი აზრის შექმნა იმაზე, თუ როგორ უშლის ხელს შეცდომები
მდგომარეობის გამოსწორების შანსს, ასევე დაგვეხმარება დავადგინოთ, თუ
როდის უნდა გააკეთონ ეს. რესტიტუციის უფლება ხშირად ეძლეოდათ ხოლმე
შეცდომით განხორციელებულ ტრანზაქციაზე, თუმცა ეჭვი მუდამ იყო იმის
თაობაზე, თუ რამდენად შორს შეიძლებოდა წასულიყო მსგავსი ტიპის
სარჩელები. უსაფუძვლო გამდიდრების საკითხებში მომუშავე იურისტებმა
საერთო ჯამში ხელი შეუწყვეს შეცდომათა ისეთი ტიპების გაფართოებას,
რომლებიდანაც

რესტიტუციის

მიღება

შეიძლებოდა.

სასამართლოები

შედარებით ყოყმანობდნენ და თვლიდნენ, რომ უნდა დაწესებულიყო ლიმიტი
ამგვარ სარჩელებზე, მაგრამ არ არსებობდა იმის ზუსტად განსასაზღვრი
საშუალება, თუ სად უნდა დაწესებულიყო ეს ზღვარი. გაურკვევლობა ამ
საკითხის ირგვლივ არ დასრულდება მანამ, სანამ უკეთ არ გავიაზრებთ, რომ
შეცდომით განხორციელებული ტრანსფერები არაა წინასწარგანზრახული და
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სანამ უკეთ არ გავერკვევით მათი გაბათილების საფუძვლებში“.142 შეცდომასთან
დაკავშირებით მისი

დადგენის პროცესში წარმოიშობა 2 სირთულე. 1)

მიუხედავად სასამართლოს ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებებისა მაინც
გაურკვეველი რჩება როდისაა სახეზე მოსარჩელის განზრახვაში შეცდომა, და
როდის შეიძლება უკან დაბრუნების მოთხოვნა, როდესაც მეორე მხარე იღებს
სარგებელს. 2) მაშინაც კი, როდესაც მოსარჩელის განზრახვაში შეცდომა
დადგინდა ეს მაინც არ ნიშნავს, იმას რომ ავტომატურად მოხდება რესტიტუცია.
ეს იმიტომ ხდება, რომ მოპასუხის მიერ სარგებლის მიღების და შემდგომი
გარემოებები შეიძლება იყოს ისეთი, რომ არ დაკმაყოფილდეს მოსარჩელის
მოთხოვნა, როგორც ბირკსმა თქვა ,,ხშირად შეცდომით გადამხდელი მხარისთვის
სამართლიანობის მოპოვება იწვევს მიმღების მიმართ უსამართლობას“ ამიტომ
საჭიროა უფლებათა დაბალანსება.143
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ცდილობდა შეცდომის დადგენას, მან განასხვავა გონების სამი განსხვავებული
მდგომარეობა: არასწორი შეგნებული რწმენა, არასწორი ვარაუდი და მოპასუხის
გამდიდრების გამომწვევი ფაქტორების უცოდინრობა. ლორდ უოკერმა ჩათვალა,
რომ მხოლოდ პირველი ორი შეიძლება შეფასდეს, როგორც შეცდომა; უბრალოდ
გამომწვევი მიზეზების არცოდნა შეცდომა არ არის. ამასთანავე აღნიშნა, რომ
ძალიან ძნელია, განზრახვას, არცოდნასა და დაშვებას შორის სხვაობის დადგენა.
მოსამართლე მტკიცებულებათა არსებობის შემთხვევაში არ უნდა მოერიდოს ამ
უკანასკნელი ორის დადგენას. შესაბამისად, თუ შეიძლება დადგინდეს, რომ
მოსარჩელეს ჰქონდა არასწორი რწმენა ან მოქმედებდა არასწორი ვარაუდით
ფაქტის ან კანონის შესაბამისად, მოსარჩელე შეიძლება ჩაითვალოს შემცდარად.146
თუკი მომჩივანს წარმოდგენა არ ჰქონდა ფაქტის ან კანონის შესაძლო არსებობის
შესახებ, ეს უფრო ვერ შეცნობას მიგვანიშნებს, ვიდრე შეცდომას, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც ამ ფაქტის ან კანონის შესახებ დგინდება მოსარჩელის
ვარაუდი. მაგალითად, თუ დონორი საქველმოქმედო ორგანიზაციას საჩუქარს
უკეთებს, ხოლო მან არ იცის რა თანხას ხარჯავს ადმინისტრაციაში, ეს არ იქნება
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შეცდომა, თუ არ დადგინდება, რომ დონორმა არასწორი ვარაუდი გააკეთა
საქველმოქმედო ადმინისტრაციის შესახებ გადახდის დროს.147
ამავე საქმეში არასწორი ,,ჩუმი” ვარაუდის ეს ცნება მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა
საქმეში Pitt v Holt. საქმე ეხებოდა ნებაყოფლობითი განკარგვის გაუქმების
მოთხოვნას ნდობის გამო, რომელიც განზრახ შეცდომით იქნა შედგენილი.
ავტოსაგზაო შემთხვევის შემდეგ, როდესაც ბატონი პიტი სერიოზულად დაშავდა,
მატონმა პიტმა მიიღო მნიშვნელოვანი კომპენსაცია. მისი მეუღლე დაინიშნა მის
მიმღებად

და

მან

პროფესიონალი

მრჩეველი

მოიძია

ამ

ფულის

ინვესტირებისათვის. ამ რჩევის შედეგად მან ფულისგან სარგებლის მიმღებად
დისკრეციულ ნდობაში(როდესაც ერთ ან რამოდენიმე სუბიექტს შორის ხდება
სარგებლის მიღება) მიუთითა ქმრის, საკუთარი თავისა და მათი შვილების
სასარგებლოდ. მოგვიანებით მისტერ პიტი გარდაიცვალა და აღმოჩნდა, რომ მის
ქონებას ეკისრება მემკვიდრეობის გადასახადის გადახდა მისი ცოლის მიერ
გაფორმებული

გარიგების

გამო.

ეს

ვალდებულება

შეიძლება

ადვილად

უგულებელყო, თუ მინდობილობა შეიცავდა დებულებას, რომ მისტერ პიტის
სიცოცხლის განმავლობაში გამოყენებული დასახლებული ქონების ნახევარი
მაინც გამოყენებული იქნებოდა მისი სარგებლობისთვის, მაგრამ როგორც
პროფესიონალმა მრჩეველებმა, ისე სასამართლომ, რომლებმაც მინდობილობა
დაამტკიცეს,

აშკარად

უგულებელყოფდნენ

შესაბამის

საგადასახადო

ვალდებულება. ლორდ უოკერმა მიიჩნია, რომ ქალბატონმა პიტმა შეცდომა
დაუშვა მემკვიდრეობით გადასახადის ვალდებულებასთან დაკავშირებით.
სინამდვილეში, სასამართლომ მიიჩნია, რომ ქალბატონ პიტს შეცდომა არ
დაუშვია, რადგან მან საერთოდ არ განიხილა მემკვიდრეობის გადასახადის
პასუხისმგებლობის საკითხი და მთლიანად დაეყრდნო თავის მრჩეველებს.
უზენაესი სასამართლო არ დაეთანხმა და დაადგინა, რომ იგი ცდებოდა. მაგრამ
სასამართლოს თანახმად, იმის გამო, რომ ქალბატონ პიტს არ სჯეროდა
საგადასახადო დავალიანების შესახებ, მას უნდა ჰქონოდა არასწორი ჩუმი
ვარაუდი, რომ ასეთი ვალდებულება არ იარსებებდა.
საქმეში Great Peace Shipping Ltd v. Tsavliris Salvage LTD148 ლორდ ფილიპსმა
შეცდომა აღწერა როგორც "მცდარი რწმენა". ლორდმა შეჰანმა შეცდომით
განსაზღვრა შეცდომა, როგორც ”რწმენა იმისა, რისი მოქმედების დროსაც
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შეიძლება დადასტურდეს, რომ ასე არ არის”. შესაბამისად, კონკრეტული
ფაქტების შესახებ დავიწყება ან უვიცობა შეცდომას არ წარმოადგენს, რადგან
ისინი არ შეიცავს რწმენას (განზრახვას).149
როგორც წესი, მოსარჩელის შეცდომა წარმოიქმნება სპონტანურად, მაგრამ
ზოგჯერ ის შეიძლება გამოწვეული იყოს მოპასუხის მიერ. მნიშვნელოვანია
განვასხვაოთ სპონტანური და გამოწვეული შეცდომები, რადგან შეცდომის ბუნება
განსაზღვრავს იყო თუ არა შეცდომა საკმარისი იმისთვის, რომ მოსარჩელის
განზრახვა მოსარჩელისათვის გადაეცა სარგებელი ყოფილიყო შეცდომით. იმ
შემთხვევაში

როდესაც

მოსარჩელე

გადასცემს

თანხმას

მესამე

პირს

იმ

წარმოდგენით, რომ ის არის ამ პირის წინაშე ვალდებული, დასაშვებია თუ არა
უკუმოთხოვნა? ზოგჯერ ეს ღიად უარყვეს იმ მოტივით, რომ მოსარჩელე
შეცდომით თვლიდა, რომ იგი პასუხისმგებელია მესამე მხარის და არა მოპასუხის
წინაშე, ხოლო სხვა შემთხვევებში მიენიჭა რესტიტუცია, მიუხედავად იმისა, რომ
მოსარჩელეს ასეთი მცდარი რწმენა ჰქონდა.150 უკეთესი მოსაზრებაა, რომ
მოსარჩელის რწმენა, რომ პასუხისმგებლობა ეკისრებოდა მესამე პირს და არა
მოპასუხეს, არ უნდა აეკრძალოს საპასუხო სარჩელი, ვინაიდან გადაცემა კვლავ
განპირობებულია მოსარჩელის მცდარი რწმენით, რომ მას ეკისრება გადაცემა ,
მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვალდებულება არ არსებობდა დავალიანების
მიმღების წინაშე.151

ბ) შეცდომის შემზღუდავი ინტერპრეტაცია
მესამე მხარის ინტერესებიდან გამომდინარე, შეცდომის გამო ანაზღაურებისას
უნდა

გავითვალისწინოთ

მეორე/მესამე

მხარის

შემდეგი

ინტერესები

გარემოებები,
და

შეცდომა,

რათა
როგორც

დაცული

იყოს

რესტიტუციის

საფუძველი ბოროტად არ იქნას გამოყენებული:
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a) გარიგების უსაფრთხოება
შეცდომის ანაზღაურება არ უნდა იქნას გამოყენებული გარიგების უმიზეზოდ
შესუსტებისთვის. მხარეებს უნდა ჰქონდეთ უსაფრთხოების ისეთი ხარისხი, რომ
სარგებლის მიღების შემთხვევაში, მათ არ მოეთხოვებათ ანაზღაურება, თუ ამის
საფუძველი არ არსებობს. ეს პოლიტიკა ემხრობა შეცდომის შემზღუდავ
ინტერპრეტაციას, როგორც კომპენსაციის საფუძველს.152

b) რისკის გათვალისწინება
თუ ხელშეკრულების მხარეებმა პირდაპირ ან აშკარად გაითვალისწინეს რისკი,
რომ ერთი ან ორივე მათგანი შეიძლება ცდებოდეს კონკრეტულ ფაქტებთან
მიმართებაში, არ აძლევს მხარეებს საშუალებას უსაფუძვლო გამდიდრების
წესებით შეიტანოს და შეცვალოს ამ რისკის განაწილება. ეს პოლიტიკა ასევე
ემხრობა შეცდომის შემზღუდავ ინტერპრეტაციას.153

c) პრეტენზიების გამოგონება
არსებობს საშიშროება, რომ მოსარჩელეები გამოთქვამენ პრეტენზიებს, რომ ისინი
შეცდნენ, როდესაც სარგებელს გადასცემდნენ. მოსარჩელისთვის ადვილია იმის
მტკიცება, რომ იგი შეცდა, რადგან ეს უბრალოდ დამოკიდებულია მისი გონების
მდგომარეობაზე

იმ

დროს,

როდესაც

სარგებელი

გადაეცა

და

სადავოა

განსასჯელის მიერ ამის უარყოფა. ისევ და ისევ, ეს პოლიტიკა უპირატესობას
ანიჭებს შეცდომის შემზღუდავ ინტერპრეტაციას.154

d) სამართლიანობა მოპასუხისათვის
როდესაც განისაზღვრება, რომ მოპასუხემ უნდა დაუბრუნოს მიღებული
გამდიდრება მოსარჩელეს, უნდა გავითვალისწინოთ მოპასუხის გარემოების
ცვლილებები გამდიდრების მიღების შემდეგ. უკუმოთხოვნის შესაძლებლობის
დადგენის შემდეგ, შესაძლებელია იმის გათვალისწინება, არის თუ არა
სამართლიანი მოპასუხისათვის შეცდომით გადაცემული გამდიდრების უკან
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დაბრუნების მოთხოვნა გამდიდრების მიღების შემდგომი მოვლენების ფონზე.
ამგვარი

დაცვის

არსებობა

ხელს

უწყობს

შეცდომის

უფრო

ფართო

ინტერპრეტაციას. როგორც ლორდ გოფმა აღიარა Lipkin Gorman (a.rm) v Karpnale
Ltd155 საქმეში, ,,უკუმოთხოვნა (პოზიციების შეცვლა) ფართოთ უნდა იქნეს
განმარტებული, რათა მოხდეს უსაფუძვლო გამდიდრების წესების გამოყენება.“
სინამდვილეში, შეცდომის ისტორია, როგორც რესტიტუციის საფუძველი,
წარმოადგენს კანონის განვითარების ისტორიის ნაწილს იმ დასაწყისიდან,
როდესაც შეცდომა ძალიან მკაცრად განიმარტება დღევანდელ მდგომარეობამდე,
სადაც ოპერატიული შეცდომის ცნება ბევრად უფრო ფართო ინტერპრეტაციით
განიხილება. მაგრამ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმის უზრუნველყოფა, რომ
შეცდომის ინტერპრეტაციის ამ მიდგომამ არ დაარღვიოს დანარჩენი სამი
ზემოაღნიშნული მიდგომა (პრინციპი).156

გ) შეცდომა თუ უგულებელყოფა?!
არ

არსებობს

დამაკმაყოფილებელი

იურიდიული

განმარტება,

თუ

რა

წარმოადგენს შეცდომას რესტიტუციის კანონის მიზნებისათვის. შეცდომას
შეიძლება ძალიან ფართო განმარტება ჰქონდეს, ისე რომ ის მოიცავს იმ
შემთხვევებსაც, რომლებიც უკვე განიხილებოდა, როგორც გადაცემის არცოდნა.
ამასთან, ლორდმა უოკერმა157 დაადასტურა, რომ შეცდომა განსხვავდებოდა
მოპასუხისათვის

გამდიდრების

გადაცემის

შესახებ

არცოდნისგან

ან

უნებლიეობისგან. მნიშვნელოვანია განვასხვავოთ ის შემთხვევები, როდესაც
მოსარჩელემ არ იცის მოპასუხისთვის გადაცემის შესახებ და იმ შემთხვევებისაგან,
როდესაც მოსარჩელემ იცის გადაცემის შესახებ, მაგრამ შეცდომას უშვებს იმასთან
დაკავშირებით, თუ რისი გადაცემა ხდება ან რატომ ხდება მისი გადაცემა. ეს
იმიტომ ხდება, რომ თუ განმცხადებელმა არ იცის გადაცემის შესახებ, არ
არსებობს განზრახული თანხის გადაცემა, რომელსაც უნდა განისაზღვროს, სანამ
მოსარჩელემ შეძლებს უკანდაბრუნებას. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ განზრახ
მოხდა გადაცემა მაშინ მოსარჩელემ უნდა დაამტკიცოს, რომ ეს განზრახვა
შეცდომით იყო.158
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დ) კანონი და ფაქტები
ინგლისური სამართლის 200 წლიან ტრადიციაში ყოველთვის გამორიცხული იყო
უკან დაბრუნების მოთხონა, თუ ეს ეფუძნებოდა კანონის გაგებაში შეცდომას,
უკუმოთხოვნა დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, როდესაც საქმე ეხება ფაქტებში
შეცდომას. მიუხედავად იმისა რომ ადვოკატები შეცდომას ფართოდ განმარტავენ
და მასში მოიაზრებენ როგორც კანონის არ ცოდნას ისე მის არასწორ
ინტერეპრეტაციას ეს არაა რეგისტიტუციის საფუძველი. ლორდ ელენბოროუ
სიჯეი საქმეში Bilbie v Lumley159 განაცხადა: ,,ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს
სამართალი, და თუ სამართლის არ ცოდნას ჩავთვლით უკუმოთხოვნის
საფუძვლად, მაშინ ყველა შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება მოთხოვნის
დაყენება.

კანონის

არ

ცოდნა

როგორც

მხარის

პასუხისმგებლობისგან

გათავისუფლების საფუძველი ასევე უარყოფილია სისხლის სამართალში,
დამნაშავემ არ შეიძლება თავი იმართლოს კანონის არ ცოდნით ან მისი
განსხვავებულად განმარტებით, თუმცა სისხლის სამართლისგან განსხვავებული
სიტუაციაა

უსაფუძვლო

სამართალში

კანონის

პასუხისმგებლობისგან
გამდიდრებისგან

გამდიდრების
არ

ცოდნას

თავის

კანონის

არ

სამართალში,
იყენებს

რადგან

სისხლის

დამნაშავე

თავისი

დასაღწევად,

მაშინ

როცა

ცოდნა

მიემართება

უსაფუძვლო

მეორე

მხარის

პასუხისმგებლობას, ამიტომ ამგვარი განმარტება არასწორია.1998 წელს Kleinwort
Benson Ltd v Lincoln CC160 საქმეში, ლორდთა მაპატამ, უარყო სამართლებრივი
შეცდომა.161

ე) შეცდომა და არასწორი მოლოდინი
შეცდომა შეეხება აწმყო ან წარსულ ფაქტებს ან სამართალს, რაც შეეხება არასწორ
პროგნოზს ის მოიცავს სამომავლო ფაქტებს. უკან დაბრუნებას ექვემდებარება
მხოლოდ წარსულში ან აწმყოში შეცდომის დაშვება, თუ მოსარჩელემ ივარაუდა
სამომავლო შედეგები რომელიც არ ასრულდა ის ვერაფერს მოითხოვს, რადგან მან
რისკი

თავის

თავზე

არიღო,

რისკის

აღება

ყოველთვის

გამორიცხავს

უკუმოთხოვნის შესაძლებლობას, რადგან მაგალითად თუ ფანჯრის მწმენდავს არ
გადაუხადა მესაკუთრემ ფული ის შემცდარია არა ფაქტებში, არამედ მან გააკეთა
159

(1802) 2 East 469, 102 ER 448.
[1999] 2 AC 349.
161 Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 160161.
160
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არასწორი პროგნოზი, ამიტომ ის ვერაფერს მოითხოვს. შეცდომისა და არასწორედ
პროგნოზირების გარჩევის სირთულეს ასახავს Re Grif162- ის ტრაგიკული
შემთხვევა, სადაც ქონების მესაკუთრემ გადაწყვიტა რომ 7 წლით სხვისთვის
გადაენდო თავისი ქონების მართვა, თუ ის ამ 7 წლის განმავლობაში იცოცხლებდა
შემდეგ აღარ მოუწევდა გადასახადის გადახდა დიდი ხნის განმავლობაში, თუმცა
რამდენიმე თვეში მას ფლტვის კიბო დაუდგინდა და 1 წელში გარდაიცვალა.
შესაფასებელი იყო სახეზე იყო შეცდომა თუ არასწორი მოლოდინი, საბოლოოდ
სასამართლომ მიიჩნია, რომ სახეზე იყო შეცდომა, რადგან მას რომ სცოდნოდა,
რომ ავად იყო ამ გარიგებას არ დადებდა. რესტიტუციული შედეგი დადგა
საქმეებში, სადაც შეცდომა მომავალ მოვლენას მიემართებოდა. საქმეში Kerrison v
Glyn, Mills, Currie and Co163 სადაც ბანკსა და კლიენტს შორის მოხდა შეთანხმება,
რომ კლიენტი შეიტანდა თანხას, ხოლო ბანკი კი მომავალში შეასრულებდა მის
წინაშე ვალდებულებას და გადაუხდიდა თანხას, კლიენტმა შეასრულა თავისი
ვალდებულება ბანკის წინაშე და ამის შემდეგ გაიგო, რომ ბანკი გადახდისუუნარო
იყო. შესაბამისად, მოსარჩელე ცდილობდა აეღო ის თანხა, რომელიც მან
გადაუხადა მოპასუხეს იმის გამო, რომ მან შეცდომა დაუშვა, კერძოდ, რომ ბანკის
ანაზღაურების ვალდებულება არ წარმოიშვა შემდგომში. მიუხედავად იმისა, რომ
არ არსებობდა ვალდებულება ბანკისთვის თანხის გადახდაზე, დადგინდა, რომ
მოსარჩელემ შეიძლება დაიბრუნოს მოპასუხისათვის გადახდილი თანხა იმის
გამო, რომ მცდარი იყო წარმოდგენა, რომ პასუხისმგებლობა მომავალში
წარმოიშობა. ამ საქმეს სერიოზული სირთულეები მოჰყვება, რადგან მცდარი
რწმენა იმისა, რომ მომავალში ფულის გადახდის ვალდებულება გაჩნდება,
სულაც არ არის შეცდომა, არამედ ეს არის არასწორი მოლოდინი (პროგნოზი).
ამიტომ, მოსარჩელემ ნებაყოფლობით იმოქმედა მოპასუხისთვის გადახდის
ნაწილში, ამიტომ მოსარჩელემ იკისრა ბანკის გადახდისუუნარობის რისკი.
შესაბამისად, უარი უნდა იქნეს ნათქვამი უკუმოთხოვნაზე, თუ მოსარჩელის
„შეცდომა“ უკავშირდება მომავალში წარმოშობილ პასუხისმგებლობას. ამას არ
მოჰყვება ის, რომ საქმის შედეგი აუცილებლად არასწორია. სარჩელის წარმატება
შეიძლება დასაბუთებული იყოს ორ ალტერნატიულ საფუძველზე. პირველი,
სარჩელის საფუძვლად შეიძლება ჩაითვალოს შეცდომა არსებულ ფაქტთან
დაკავშირებით, კერძოდ, რომ ბანკი იყო გადახდისუუნარო და ამ შეცდომამ
განაპირობა მომჩივანის გადახდა მოპასუხისათვის. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,
მოსარჩელეს რომ სცოდნოდა ბანკის გადახდისუნარიანობის შესახებ, მოსარჩელე
162
163

[2009] Ch 162.
(1911) 81 LJKB 465.
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არ

გადაიხდიდა

ფულს.

გარდა

ამისა,

სარჩელის

წარმატება

შეიძლება

დასაბუთებულიყო იმ საფუძვლით, რომ მოსარჩელის მიერ მოპასუხისათვის
ნაკისრი

ვალდებულების

შესრულების

მოთხოვნას,

ვერასოდეს

დააკმაყოფილებდა, რადგან ბანკი გადახდისუუნარო იყო. სხვა სიტყვებით რომ
ვთქვათ, მოსარჩელეს შეეძლო დაყრდნობოდა დაბრუნების ალტერნატიულ
საფუძველს, კერძოდ, გარიგების ჩაშლას. (failure of consideration).164

ვ) მორალური ვალდებულება
თუ მოსარჩელემ შეცდომით ჩათვალა, რომ მოპასუხის წინაშე იყო მორალურად
პასუხისმგებელი და მას მიანიჭა სარგებელი, მაშინ მას აქვს მისი უკან მოთხოვნის
უფლება. მაგალითად, Larner v London County Council165 საბჭომ გადაწყვიტა
გადაეხადა მის თანამშრომლებს, რომლებიც მეორე მსოფლიო ომის დროს
შეიარაღებულ სამსახურში იყვნენ შესული, სხვაობა საომარი სამსახურის
ანაზღაურებასა და სამოქალაქო ანაზღაურებას შორის. საბჭომ ლარნერს
გადაუხადა ასეთი თანხა, მაგრამ მან ზედმეტად გადუხადა მას, რადგან ლანერმა
არ

გაამხილა

ომის

სამსახურის

ანაზღაურების

ცვლილებების

შესახებ

ინფორმაცია. სააპელაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ საბჭოს შეეძლო ზედმეტად
გადახდილის უკან დაბრუნების მოთხოვნა, მიუხედავად იმისა, რომ საბჭოს
არასდროს უფიქრია, რომ იურიდიულად ევალებოდა რაიმეს გადახდა. დენინგი
ელჯი.-მ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საკმარისია მითითება იმ ფაქტზე, რომ საბჭოს
სჯეროდა

ლარნერისთვის

გადახდა

მათი,

მორალური

მოვალეობა

იყო.

გაუგებარია, როგორ შეძლო მოსარჩელემ იმის დასკვნა, რომ მორალური
მოვალეობა იყო მოპასუხისათვის გადახდა. საქმის სამი შესაძლო ახსნა არსებობს.
პირველი ის არის, რომ გადახდის მოვალეობა წარმოიშვა იმდროინდელი
ეროვნული პოლიტიკისგან, რომლის მიზანი იყო მამაკაცების წახალისება საომარ
სამსახურში, ამით ზოგიერთი ფინანსური რისკის მოხსნა. მაგრამ ეს ბუნდოვანი
საფუძველია მორალური მოვალეობის დადგენისთვის. საქმის ალტერნატიული
ახსნაა ის, რომ მოვალეობა წარმოიშვა იქიდან, რომ საბჭო უკვე დაპირდა
ლარნერს, რომ მას ფულს გადაუხდიდა. ამრიგად, გადახდის მორალური
მოვალეობა გამოწვეულია გადახდის დაპირების წინაპირობით. ანუ მხოლოდ
დაპირება წარმოშობდა მორალურად გადახდის ვალდებულებას. თუ ეს

164

Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015.
166.167
165 [1949] 2 KB 683.
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შესაძლებელი იქნებოდა, ეს ძირს უთხრის რესტიტუციის ნებისმიერ ცნებას,
რომელიც შეცდომებს უკავშირდება. შესაბამისად უკეთეს გზად მიაჩნიათ
საერთოდ იმის უგულებელყოფა, რომ შეცდომა არ იყო დამოკიდებული
მოსარჩელის რწმენაზე, რომ მას რაიმეს გადახდა ევალებოდა. იმის მიჩნევა, რომ
საბჭომ

შეიძლება

გადახადოს

ზედმეტი,

ბევრად

უფრო

ადვილია

დასადასტურებლად, ვიდრე ის, რომ საბჭოს შეცდომა გამოიწვია მათმა რწმენამ,
რომ ევალებოდათ რაიმეს გადახდა.166

ზ) ფუნდამენტური შეცდომა
ფუნდამენტური შეცდომის არსებობა დადგენილ იქნა საქმეში Morgan v Ashcroft167
სადაც მოსარჩელე იყო ტოტალიზატორი, ხოლო მოპასუხე კლიენტი. მოსარჩელის
მოლარემ გამარჯვებულ მოპასუხეს გადაუხადა იმაზე მეტი ვიდრე მას
ეკუთვნოდა. მოსარჩელემ სარჩელი აღძრა მოპასუხის წინააღმდეგ და მოითხოვა
ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება, რადგან მისმა თანამშრომელმა
შეცდომა დაუშვა ზედმეტი თანხის გადახდისას. მოსარჩელის სარჩელი არ
დაკმაყოფილდა იმ მიზეზის გამო, რომ აზარტულ თამაშებზე ფსონის დადება
იკრძალებოდა (სათამაშო აქტი 1845) და შესაბამისად მხარეები ვერ მოითხოვდნენ
რაიმეს აზარტული თამაშების საფუძველზე, ამის მიუხედავად, მოსამართლეებმა
გაითვალისწინეს რომ შესაბამისი ტესტი იმის განსასაზღვრად თუ როდისაა
შეცდომა რესტისტუციული სარჩელის საფუძველი. ხოლო მათ მიიჩნიეს, რომ
შეცდომაში შესული განზრახვა ფულის გადახდის ვალდებულების შესახებ
იქნებოდა საკმარისი რომ ყოფილიყო ასეთი დავა, მათ აქცენტი გააკეთეს იმაზე,
რომ

აღდგენის

საფუძველი

არ

იყო

შეზღუდული

შეცდომის

პასუხისმგებლობისთვის. უფრო სწორად, ის საქმეები, სადაც რესტისტუცია
დაკმაყოფილდა შეცდომის საფუძველზე, ჩამოაყალიბა უფრო ფართო პრინციპი,
კერძოდ, საკმარისი იყო რომ შეცდომა მიჩნეულიყო ფუნდამენტურად. ამ საქმის
ფაქტებზე დაყრდნობით, გათვალისწინებულ იქნა, რომ მოსარჩელის შეცდომა
ამგვარად ვერ დახასიათდებოდა.168 ამიტომ უკუმოთხოვნა გამორიცხული იყო.
Morgan v Ashcroft ში სერ ვილფრიდ გრინი სპეციალურად დაეყრდნო Privy
Council საქმეში Norwich Union Fire Insurance Society Ltd v Price169 -ის
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გადაწყვეტილებას, როგორც ფუნდამენტური შეცდომის ტესტს. ნორვიჩის
კავშირის საქმეში მოპასუხემ

მოითხოვა თანხა მოსარჩელე სადაზღვევო

კომპანიისგან იმ ლიმონის ტვირთთან დაკავშირებით, რომელსაც მოპასუხე
ირწმუნებოდა, რომ დაზიანდა სადაზღვევო საშიშროებით და რომელიც
მოგვიანებით გაიყიდა ზარალით. მოსარჩელემ მოპასუხეს გადაუხადა ტვირთის
დაზღვეული ღირებულება, მაგრამ მოგვიანებით მან დაადგინა, რომ ლიმონი არ
იყიდებოდა, რადგან ისინი დაზიანებული კი არ იყო, არამედ იმიტომ, რომ
მწიფდებოდა, და ეს იყო რისკი, რომელსაც სადაზღვევო პოლისი არ ფარავდა.
მოსარჩელემ დაიბრუნა გადახდილი თანხა იმის გამო, რომ მან შეცდომა დაუშვა.
მიუხედავად იმისა, რომ სარჩელის წარმატება შეიძლება გამართლებული
ყოფილიყო მცდარი პასუხისმგებლობის პრინციპის საფუძველზე, რადგან
მოსარჩელემ შეცდომით მიიჩნია, რომ მას ეკისრება სადაზღვევო პოლისის
გადახდა, ლორდ რაიტი დაეთანხმა გადაწყვეტილებას იმ მოტივით, რომ
მოსარჩელის შეცდომა არსებითი იყო და ის ხელს უშლიდა ფულის გადახდის
აუცილებლობას170. Morgan v Ashcroft საქმეში გამოიკვეთა ის შეცდომები,
რომლებიც ეხება გადაცემის ხასიათს - ამის საუკეთესო მაგალითია ის
შემთხვევები,

როდესაც

მოსარჩელეებმა

შეცდომით

მიიჩნიეს,

რომ

მათ

ეკისრებოდათ მოპასუხის გადახდა; მეორეც, იქ, სადაც შეცდომა პირადობის
დამადასტურებელია - მაგალითად, როდესაც მოსარჩელე უხდის ფულს
მოპასუხეს შეცდომით, რადგან ფიქრობს, რომ მოპასუხე სხვა ვინმეა. ორივე
შემთხვევაში მოსარჩელის განზრახვას, რომ მოპასუხემ ფული უნდა მიიღოს, ამ
ფუნდამენტალის საფუძველია შეცდომა და ა.შ. 171
ამ საქმეში მოსამართლე ვილფრიდ გრინმა უკუმოთხოვნაზე უარი დაასაბუთა იმ
მამის მაგალითით რომელმაც შვილს შეცდომით აჩუქა თანხა. ფიქრობდა რა, რომ
მას მძიმე ეკონომიკური გაჭირვება ჰქონდა, მოსამართლემ აღნიშნა რომ მამა უკან
ვერ გამოითხოვდა გადაცემულს, რადგან ადგილი არ ჰქონია ვალდებულებაში
შეცდომას172. სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება კრიტიკას ვერ უძლებს, რადგან
აშკარა იყო, რომ არ არსებობდა მიღებულის შენარჩუნების საფუძველი, თუმცა
სწორედ იმის გამო რომ ,,გაუმართლებელი ფაქტორები“ არ მოიცავს ყველა
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შემთხვევას და თანაც არ არსებობს ერთიანი უსაფუძვლობის საფუძველი სწორედ
ამიტომაა, რომ ასეთი უკანონო გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ.

თ) მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი
როლფ ბიმ განაცხადა, რომ: ”სადაც [ფული] გადახდილია ფაქტობრივად
შეცდომით და მხარე სხვაგვარად არ გადაიხდიდა მას, თუკი ეს ფაქტი მისთვის
ცნობილი იქნებოდა, სხვა რამ არ შეიძლება იყოს, ვიდრე არაკეთილსინდისიერი
მისი შენარჩუნება”. საქმე, რომელმაც ცნო და გამოიყენა მიზეზ-შედეგობრივი
ტესტი, არის Barclays Bank Ltd v WJ Simms, Son and Cooke (Southern) Ltd.173 ამ
შემთხვევაში, მოსარჩელე ბანკის მომხმარებელმა თავის ანგარიშზე ჩეკი გამოწერა
მოპასუხის სასარგებლოდ. შემდგომში მომხმარებელმა დაურეკა მოსარჩელეს,
რომ შეჩერებულიყო ჩეკის განაღდება. მოპასუხემ ჩეკი წარუდგინა მოსარჩელეს
გადახდის მიზნით. ბანკის წარმომადგენელს დაავიწყდა შეჩერების შესახებ
კლიანტის მოთხოვნა და თანხა გადაუხადა მიმღებს. ამის შემდეგ ბანკი შეეცადა
მოპასუხისგან თანხის ამოღებას და წარმატებას მიაღწია, რადგან ბანკის
თანამშრომელთა მიერ შეცდომის გადახდა იყო გადახდის ძირითადი მიზეზი,
რადგან, ბანკის თანამშრომელმა დაივიწყა შეჩერების ბრძანება, რომლის
გათვალისწინების შემთხვევაშიც თანხა არ გადაიხდებოდა. ბრალდებულს.
მიუხედავად იმისა, რომ რესტიტუციის გადახდა შესაძლებელი იქნებოდა
პასუხისმგებლობის

პრინციპის

გათვალისწინებით,

რადგან

მოსარჩელემ

შეცდომით მიიჩნია, რომ იგი ვალდებული იყო მოპასუხისთვის გადახდაზე,
რობერტ გოფ ჯ-მ მიიჩნია, რომ ეს პრინციპი უფრო ფართო პრინციპის მხოლოდ
მაგალითია, რომლის ძალითაც საკმარისია, რომ შეცდომამ განაპირობოს
მომჩივნის მიერ მოპასუხისათვის სარგებლის გადაცემა.
ლორდთა პალატამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო საქმეში Banque
Financière de la Cité v Parc (Battersea) Ltd174 სადაც მოსარჩელემ ასესხა ფული
კომპანიას, ამასთანავე სესხი არ იქნა უზრუნველყოფილი, რადგან მოვალემ
წარუდგინა მას წერილი, რომ მისი გაკოტრების შემთხვევაში ის იქნებოდა
პირველ რიგში დაკმაყოფილებული, მოვალის ლიკვიდაციის პროცესი დაიწყო და
აღმოჩნდა, რომ მას სხვა პირთა ფულიც ემართა. მოხდა იმგვარად, რომ ერთ
კრედიტორს მოვალესთან ჰქონდა უზრუნველყოფილი სესხის ხელშეკრულება
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დადებული, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ის უპირატესად დაკმაყოფილდებოდა.
მოსარჩელემ სარჩელი აღძრა ამ კომპანიის წინააღმდეგ და მიუთითა, რომ მისგან
აღებული სესხი მოვალემ გამოიყენა სხვა კრედიტორების ვალის დასაფარად და
მას

რომ

სცოდნოდა,

თავისი

მოთხოვნის

დაკმაყოფილების

არაპრიორიტეტულობის შესახებ ის არ დადებდა ამგვარ გარიგებას, საბოლოო
ჯამში ლორდთა პალატამ დაადგინა, რომ მოპასუხე უსაფუძვლოდ გამდიდრდა
მოსარჩელის ხარჯზე, ასევე ლორდთა პალატამ აღნიშნა, რომ არ იყო სახეზე
ფუნდამენტური შეცდომა არც შეცდომა ვალდებულებაში მაგრამ შეცდომა იყო
უბრალოდ მოქმედი მიზეზი, რომლითაც მოსარჩელემ სესხად გასცა ფულს
მოვალე კომპანიისთვის. ამიტომ რომ არ დაყრდნობოდა მოსარჩელე მოპასუხის
მიერ წარდგენილ წერილს ის სესხს არ გასცემდა ამიტომ დააკმაყოფილა მისი
სარჩელი.175 - უნდა აღინიშნოს, რომ სასამართლომ შეიძლება ერთი შეხედვით
სამართლიანი, მაგრამ საბოლოო ჯამში უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო.
მართალია მოსარჩელეს რომ სცოდნოდა მისი მოთხოვნის რეალური რიგითობის
შესახებ ის სესხს არ გასცემდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს მაინც არ ანიჭებს მას
რაიმე უპირატესობას, რადგან ამ გადაწყვეტილების მიხედვით შეცდომას,
როგორც

უკუმოთხოვნის

საფუძველს

უპირატესობა

მიენიჭა

ნებისმიერი

მოთხოვნის მიმართ რაც გაუმართლებელი და არასწორია რადგან, შეუძლებელია
იმის თქმა, რომ იმ პირის უფლებები უფრო მეტად შეილახა ვინც შეცდა გარიგების
დადებაში, ვიდრე იმის ვისაც არ შეუსრულეს საპასუხო მოვალეობა. მიუხედავად
იმისა, რომ ნამდვილ ხელშეკრულებაში იმყოფება მხარე და მან იკისრა იმის
რისკი, რომ მეორე მხარე არ შეასრულებდა თავის ვალდებულებას ეს მაინც არ
უნდა

მივიჩნიოთ

დაკმაყოფილების

სახელშეკრულებო

საფუძვლად.

სწორედ

მოთხოვნათა
იმიტომ,

რომ

არაუპირატესი
მხარე

შევიდა

სახელშეკრულებო ურთიერთობაში და მან მეორე მხარესთან ერთად ორმხრივი
ნების საფუძველზე უზრუნველყვეს სესხის ხელშეკრულება, რითაც დააზღვიეს
სახელშეკრულებო რისკი და ამ შეთანხმების იმ მიზეზით გაბათილება, რომ
მესამე პირი შეცდა ხელშეკრულების დადებისას არაა წონადი არგუმენტი ამგვარი
უზრუნველყოფის

ღონისძიეის

გასაუქმებლად,

ამგვარი

რამის

დაშვება

არასტაბილურს ხდის სამართალს და აზრს უკარგავს უზრუნველყოფის
ღონისძიების არსს..
შეცდომის დასადგენად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ორი სახის შემთხვევა,
პირველი, როდესაც არის შემთხვევა, რომ მოსარჩელე არ გადასცემდა მოპასუხეს
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სარგებელს, მას რომ სიმართლე სცოდნოდა და მეორე, როდესაც მოპასუხემ ხელი
შეუწყო მოსარჩელის შეცდომის დადგომას და არაა აუცილებელი იმის
განსაზღვრა როგორ მოიქცეოდა მოპასუხე თუ შეცდომა არ იარსებებდა,
განსხვავებით პირველი შემთხვევისაგან, თუ დადგინდა რომ მოსარჩელე მაინც
გადასცემდა მოპასუხეს სიკეთეს სიმართლე რომც სცოდნოდა შეცდომა არ იქნება
სახეზე. ამ გარემოებასთან მიახოებული ანალოგიური შემთხვევებში არ შეიძლება
შეცდომის დადგენა, რადგან ეს გამოიწვევდა შეცდომის დამდგენი ფორმულის
ზედმეტად

გამარტივებას

და

ყველა

შემთხვევაში

მოპასუხეს

აქცევდა

უსაფუძვლოდ გამდიდრებულად რაც არასწორია. Kelly v Solari176 საქმეში
მოსარჩელის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა, რადგან მას რომ სცოდნოდა შეცდომის
შესახებ ის თანხას არ გადაიხდიდა და სწორედ ამავე პრინციპის გამო Holt v
Markham177 არ დაკმაყოფილდა მოსარჩელის მოთხოვნა, რადგან მას რომც
სცოდნოდა შეცდომის შესახებ ის მაინც გადუხდიდა მოპასუხეს.178
მიზეზობრივი კავშრის ნათელი მაგალითია საქმე Nurdin and Peacock plc v. DB
Ramsden and Co Ltd179 სადაც მოსარჩელემ მოპასუხეს გადაუხადა ქირა არასწორად
აშენებული შენობისთვის, მოსარჩელეს ეჭვი ჰქონდა, რომ მას არ ეკისრებოდა
მოპასუხისათვის საიჯარო ხელშეკრულებით გადახდილი მთელი თანხის
გადახდა, მაგრამ მაინც გადაიხადა, რადგან თვლიდა, რომ შეძლებდა თანხის
ამოღებას

იმ

საფუძველზე

რომ

ის

შეცდა

შენობის

კონსტრუქციის

გამართულობასთან დაკავშირებით. მისი ეჭვი სწორი აღმოშნდა მართლაც
შენობის კონსტრუქცია არ იყო გამართული, ამიტომ მან სარჩელი აღძრა, მის
წინააღმდეგ და მოითხოვა შეცდომით გადახდის გამო თანხის უკან დაბრუნება.
სასართლომ დაადგინა რომ ადგილი ჰქონდა სამართლებრივ შეცდომას, ამიტომ
ეს არ იყო ანაზღაურების საფუძველი, ამასთანავე სასამართლომ განმარტა, რომ
მოსარჩელე ვარაუდობდა, რომ მას შეეძლო თანხის უკან დაბრუნება შეცდომის
გამო, ამიტომ თუ ის მართლაც შეძლებდა თანხის დაბრუნებას შეცდომის გამო,
მაშასადამე მას შეცდომა არ დაუშვია თავის ვარაუდში, როდესაც მან წინასწარ
იფიქრა, რომ თანხის დაბრუნებას შეძლებდა, ამიტომ მისი სარჩელი არ
დაკმაყოფილდებოდა. თუმცა ეს უკანასკნელი მიდგომა გაკრიტიკებულია და ამ
საქმეში გამოთქმულია მოსაზრება, რომ თუ მხარე მიიჩნევდა, რომ მას არ
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ეკისრებოდა გადახდა და მან მაინც იტვირთა სახელშეკრულებო რისკი, მაშინ
უკუმოთხოვნა გამორიცხულია, რადგან მოსარჩელე ამ რისკის მატარებელია.180

ი) შეცდომის გამომრიცხავი შემთხვევები
არსებობს შემთხვევები როდესაც გამოირიცხება შეცდომით გადახდილის
დაბრუნება.

მოხალისეობრივად

გადახდილი

თანხის

უკან

დაბრუნება

უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის წესებით გამორიცხულია, რადგან
არსებობს ამის 3 მიზეზი: 1) ცოდნა - მოპასუხემ იცის, მისი ქმედების შესახებ და
შეცდომით არ ახორციელებს ამ ქმედებას 2) მოლოდინი - თუ მოსარჩელეს აქვს
იმის მოლოდინი, რაც მოხდება, მაგრამ ის იტვირთავს იმის რისკს, რომ ის
შეიძლება შეცდეს მაშინ ის მოხალისეობრივად მოქმედებს და ვერ მოითხოვს უკან
გადახდილ სარგებელს. 3) დაუდევრობა - როდესაც მოსარჩელემ ისეთი შეცდომა
დაუშვა, რაც გონიერ ადამიანს მსგავს პირობებში არ უნდა დაეშვა, ეს
დაუდევრობა მოსარჩელეს ხელს არ შეუშლის დაადგინოს, რომ ამ შეცდომამ
გამოიწვია მოპასუხისთვის სარგებლის გადარიცხვა. საქმეში Kelly v Solari181
მოსამართლე პარკ ბიმ თქვა, რომ პირვანდელი მდგომარეობის აღდგენა
შესაძლებელი იყო მიუხედავად იმისა, რომ დაუდევარი მხარის მიერ გადახდა
შესაძლებელია გამოწვეული ყოფილიყო ფაქტების სათანადო გულმოდგინებით
არ გამოკვლევით. ასე რომ მაგალითისთვის, თუ მოსარჩელე აირიდებდა
შეცდომას თავიდან იმით, რომ გამოიყენებდა ყველა შესაძლებლობას გამოეკვლია
იყო თუ არა ვალდებული მოპასუხისთვის გადაეხადა, ისე როგორც გონიერი
ადამიანი იმოქმედებდა, ის ავტომატურად მოიგებდა რესტიტუციულ სარჩელს.182
მიუხედავად იმისა, რომ მოსარჩელის მიერ გადახდა მოხდა შეცდომის
საფუძველზე უკუმოთხოვნა გამორიცხულია თუ, არსებობს "კარგი გარიგება“ ანუ
ვალიდური, მოქმედი, ნამდვილი სხვა გარიგება, რომლის საფუძველზეც
მოსარჩელე

მოვალე

იყო

გადაეხადა

მოპასუხისთვის,

ანუ

ამგვარი

ვალდებულების შესრულება ნიშნავს, რომ მოპასუხე აღარ გამდიდრდება
განმცხადებლის

ხარჯზე

გადახდილი

ვალდებულების

ღირებულების

მიხედვით183. ჩაითვალება თუ არა მოსარჩელის გადახდა სხვა ვალდებულების
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შესრულებად ეს დამოკიდებულია იმაზე, მიიღებს თუ არა გადახდას მოვალე.184
ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საბანკო ოპერაციების ფონზე. მაგალითად,
Barclays Bank Ltd v WJ Simms, Son and Cooke (Southern) Ltd185- ში, მოსარჩელე ბანკმა
შეცდომით გადაუხადა მოპასუხეს თანხა მომხმარებლის ანგარიშზე შედგენილი
ჩეკის გამო. მოსარჩელეს გააჩნდა სასეხო ვალდებულება მოპასუხესთან და
შესაბამისად თუ ეს გადახდილი თანხა ჩაითვლებოდა მოსარჩელის გადახდილ
ვალში, მაშინ ბანკი შეძლებდა მისი კლიენტისგან თანხის ამოღებას, რადგან ის
უსაფუძვლოდ

გამდიდრდა,

თუმცა

კლიენტმა

გადახდას,

რადგან

მას

შეეწინააღმდეგა

არ

უარი
სურდა

განაცხადა
ვალის

და

ის

გადახდად

ჩათვლილიყო ეს შეცდომით გადახდილი თანხა, ამიტომ ბანკმა თანხის მიმღებს
მოსთხოვა შეცდომით გადახდილი თანხის დაბრუნება. მოსარჩელის მოთხოვნა
დაკმაყოფილდა.

ბანკმა

დაიბრუნა

შეცდომით

გადახდილი

თანხა.

ამას

საფუძვლად დაედო ის არგუმენტიც, რომ თუ მოსარჩელეს ვალის დაბრუნება
მოუნდებოდა მას შეეძლო სარჩელი შეეტანა მისი მოვალის ანუ ბანკის კლიენტის
წინააღმდეგ, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ბანკის კლიენტი დასთანხმდებოდა
გადახდას და მოპასუხე ამ თანხას ვალის გადახდაში ჩათვლიდა, მაშინ
მოსარჩელის მოთხოვნა მოპასუხის მიმართ არ დაკმაყოფილდებოდა.186

კ) სასამართლოს გადაწყვეტილების შეცვლა
მიუხედავად იმისა, რომ საქმეში Kleinwort Benson Ltd v Lincoln CC187 ლორდთა
პალატამ აღნიშნა, რომ აღარ არის საჭირო ერთმანეთისგან გაირჩეს კანონის
შეცდომები და ფაქტობრივი შეცდომები.(ა) სასამართლო აუქმებს მანამდე
მიღებულ გადაწყვეტილებას. როცა მოსარჩელე ეყრდნობოდა სასამართლოს
გადაწყვეტილებას სარგებლის გადაცემის შესახებ და ეს გადაწყვეტილება
გაუქმდა. უმრავლესობის აზრით, ეს საკმარისი იყო სასამართლოს შეცდომის
დასადასტურებლად.
კანონმდებლობის

ეს

გამომდინარეობს

პრინციპებიდან

-

დეკლარაციული

ვინაიდან

კანონის

სასამართლო
ცვლილებას

რეტროსპექტული ხასიათი აქვს, შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ მოსარჩელეს
მოუწია მოპასუხისთვის სარგებლის გადაცემა სასამართლოს შეცდომის გამო,
184

Customs and Excise Commissioners v National Westminster Bank plc [2003] 1 All ER 327, [2002] EWHC
2204 (Ch).
185 [1980] QB 677.
186 186 Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015.
189-190.
187 [1999] 2 AC 349.
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რომელიც დაშვებულ იქნა გადარიცხვის განხორციელების მომენტისთვის. თუმცა
სასამართლო ზოგჯერ აღიარებს ხოლმე, რომ მათ გადაწყვეტილებების შედეგი
მხოლოდ სავარაუდოა და არა უეჭველი. ეს იქნა აღიარებული ლორდთა პალატის
მიერ Re Spectrum Plus Ltd188-ში (მაგრამ მხოლოდ გამონაკლისის სახით) იმის გამო,
რომ არასწორ გადაწყვეტილებას ექნებოდა განსაკუთრებით უსამართლო და
გამანადგურებელი

შედეგები

გადაწყვეტილების
მნიშვნელოვანია
ცვლილება

გასულ

პოტენციური
რესტიტუციული

მხოლოდ

ტრანზაქციებსა

გაუქმების

მოვლენებზე.

შესაძლებლობა

სარჩელებისას,

მოსალოდნელია,

და

მაშინ

რადგან

აშკარად

თუ

კანონის

შეუძლებელი

იქნება

რეტროსპექტული შეცდომის დაშვება.
(ბ) სასამართლო განმარტავს არსებულ პრაქტიკას. Kleinwort Benson189-ის საქმეში
სასამართლოს

არ

გააუქმებია

მანამდე

მიღებული

გადაწყვეტილება.

არ

არსებობდა გადაწყვეტილება, რომელშიც ნათქვამი იქნებოდა, რომ ადგილობრივ
ორგანოებთან

განხორციელებული

გაცვლის

ტრანზაქციების

საპროცენტო

განაკვეთი მოქმედი იყო. უფრო მეტიც, პრაქტიკოსებმა ჩათვალეს, რომ ამგვარი
ტრანზაქციები იყო კანონიერი. მოგვიანებით, როცა ლორდთა პალატამ ბათილად
ცნო ეს გადაწყვეტილებები 1990 წელს, სასამართლო მაინც არ ცვლიდა კანონს. ეს
უბრალოდ კანონის განსაზღვრება იყო. ლორდთა პალატამ Kleinwort Benson-ში
დაადგინა,

რომ

ამ

განსხვავებას

სინამდვილეში

არ

ჰქონდა

არანაირი

მნიშვნელობა. ვინაიდან მოსარჩელემ ივარაუდა, რომ ტრანზაქცია იყო კანონიერი,
პალატის მიერ 1990 წელს მიღებული გადაწყვეტილების შედეგი იყო ამ ვარაუდის
გაბათილება და ეს საკმარისი იყო რესტიტუციული სარჩელის მიზნებში
შეცდომის დასაფიქსირებლად.
(გ) სტატუტური ცვლილებები კანონში. კანონში სტატუტურ ცვლილებას
ჩვეულებრივ მხოლოდ პოტენციური ძალა აქვს ხოლმე, შესაბამისად ვერ მოხდება
შეცდომის დაშვებაც. გამონაკლის შემთხვევაში, სტატუტმა შესაძლოა შეცვალოს
კანონი რეტროსპექტულად, მაგრამ უნდა შეიმუშავოს კონკრეტული დებულებები
იმის თაობაზე, დასაშვებია თუ არა რესტიტუციის სარჩელები ამგვარი
ცვლილების შემდეგ. შესაძლებელია შეცდომის აღიარება ასეთი დებულებების
არარსებობის შემთხვევაში? ლორდმა გოფმა Kleinwort Benson-ში დაადგინა, რომ
შეუძლებელი იყო შეცდომის იდენტიფიცირება ამგვარ გარემოებებში, მაგრამ ამის

188
189

[2005] UKHL 41
Kleinwort Benson v Lincoln CC [1999] 2 AC 349, 384 (Lord Goff).
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გამართლება

ძალიან

რთულია,

რადგან

შეუსაბამობაშია

სასამართლოს

მიდგომასთან კანონში სამართლებრივ ცვლილებებთან დაკავშირებით. 190

ლ) სამართლებრივი შეცდომა
როდესაც მოსარჩელე სარგებელს გადასცემს მოპასუხეს იმ გარემოებებში,
როდესაც გადაცემა უკანონოა, მაშინ უსაფუძვლო გამდიდრების წესებით
მოთხოვნა დასაშვებია. იქ, სადაც მოსარჩელემ არ იცის უკანონობის შესახებ,
შეცდომის საფუძველზე შესაძლებელია რესტიტუციული სარჩელის შეტანა.
ასეთი სარჩელი მხოლოდ მაშინ მიაღწევს წარმატებას, თუ შეცდომა ეხება იმ
გარემოებებს, რომლებშიც მოხდა მოპასუხისთვის სარგებლის გადაცემა. თუ ასე
არ

მოხდა,

უკანონობა

იქნება

გამოყენებული

როგორც

შესაგებელი

რესტიტუციულ სარჩელზე. 191
საქმეში Oom v Bruce192 საქონელი, რომელიც რუსეთიდან ინგლისში უნდა
გადასულიყო, დაზღვეული იყო იმ დროს, როდესაც ინგლისსა და რუსეთს შორის
საომარი მოქმედებები დაიწყო. ამან დაზღვევის ხელშეკრულება უკანონო გახადა.
მაგრამ, რადგან ორივე მხარემ არ იცოდა საომარი მოქმედებების დაწყების
შესახებ, დადგინდა, რომ სადაზღვევო ხელშეკრულებით გადახდილი პრემიების
დაბრუნებას მოსარჩელე შეძლებდა. ანაზღაურების საფუძველი შეცდომა იყო,
რადგან შეცდომა უკავშირდებოდა იმ ფაქტს, რომ ომი იყო გამოცხადებული,
რამაც ხელშეკრულება უკანონო გახადა.193
სამართლის კომისიის რეკომენდაციის მიხედვით უნდა აიკრძალოს შეცდომის
გამო ისეთი სარჩელის დაკმაყოფილება, როდესაც მოსარჩელე მოქმედებდა
გაბატონებული მოსაზრების მიხედვით, რომელიც სასამართლომ ან ტრიბუნელმა
თავისი გადაწყვეტილებით დაამკვიდრა.194 ლორდთა პალატამ სწორად თქვა
უარი ასეთი აკრძალვის აღიარებაზე, უბრალოდ იმიტომ, რომ სამართალში

190

Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 181182
191 Morgan v Ashcroft [1938] 1 KB 49.
192 (1810) 12 East 225, 104 ER 87.
193 Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 190.
194Restitution: Mistakes of Law and Ultra Vires Public Authority Receipts and Payments (Law Com No 227,
1994), 5.13. This was also advocated by Lord Browne-Wilkinson: Kleinwort Benson v Lincoln CC [1999] 2
AC 349, 364.

20

დამკვიდრებული

შეხედულების

შეცვლა

მიიჩნეოდა

თავისთავად

სამართლებრივ შეცდომად.195
საქმეში David Securities Pty Ltd v Commonwealth Bank of Australia196 ბრენან სიჯი
ვარაუდობს, რომ სამართლებრივ შეცდომაზე დაფუძნებული საპასუხო სარჩელი
უნდა აიკრძალოს, თუ მოპასუხე კეთილსინდისიერად თვლიდა, რომ მას უფლება
ჰქონდა მოსარჩელისგან მიეღო ან/და შეენარჩუნებინა სარგებელი. ამ აკრძალვის
მიზეზი იყო მიმღების კეთილსინდისიერების დაცვა. ლორდთა პალატამ საქმეში
Kleinwort Benson v Lincoln CC197 უარყო ასეთი აკრძალვა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის
იმდენად ფართოდ შეიძლება განიმარტოს, რომ აზრი დაკარგოს კანონის
შეცდომის

გამო

სარჩელის

აღძვრამ,

რადგან

უმეტეს

შემთხვევაში

ბრალდებულებს პატიოსნად სჯეროდათ, რომ მათ ჰქონდათ სარგებელის მიღების
უფლება, ისინი ჩვეულებრივ იზიარებენ მოსარჩელის სამართლებრივ შეცდომას.
მისი აღიარების შემთხვევაში, ამგვარი ფართო განმარტება იმ შედეგამდე
მივიდოდა, რომ თუ მოპასუხე იტყოდა რომ მას ეგონა, რომ ჰქონდა მიღების
უფლება ამით გამოირიცხებოდა მოსარჩელის ნებისმიერი სარჩელი. ამიტომ
მოპასუხის ამგვარი პოზიცია არარელევანტურია.198- ჩემი აზრით ამგვარი
შეზღუდვის
საქართველოს

ნაცვლად

კარგი

სამოქალაქო

იქნებოდა
კოდექსის

თუ
79

ინგლისური
მუხლის

სასამართლო

მე-2

ნაწილით

გათვალისწინებულ კომპენსაციას მიაკუთვნებდა იმ მხარეს, რომელმაც არ იცოდა
შეცდომის არსებობის შესახებ და კეთილსინდისიერად შევიდა გარიგებაში.
ლორდთა პალატამ ასევე მიიჩნია, რომ დაუშვებელია თანხის გადახდა ბათილი
გარიგების შედეგად, რომელიც მთლიანად შესრულდა.199 ბირქსმა ადრე თქვა, რომ
თუ გარიგება დასრულებული იყო, ,,შეცდომის ძალა დაიხარჯა“200. ეს არგუმენტი
უარყოფილი იქნა, პირველ რიგში იმიტომ, რომ შეცდომით გადაცემული
სარგებლის ანაზღაურების უფლება წარმოიშობა მოსარჩელის მიერ სარჩელის
შეტანის დროს. ის, რომ შემდგომში არასწორი გარიგება დასრულდა, არ უნდა
იყოს იმის მიზეზი, რომ მოსარჩელეს ჩამოერთვას უფლება.201

195

Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 191.
Kleinwort Benson v Lincoln CC [1999] 2 AC 349, 383 (Lord Goff).
196 (1992) 175 CLR 353, 399.
197 [1999] 2 AC 349, 384 (Lord Goff).
198 198 Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015.
191-192.
199 იქვე, 387 (Lord Goff), 413 (Lord Hope).
200 Birks, ‘No Consideration: Restitution after Void Contracts’ (1993) 23 Univ WALR 195, 23
201 Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 193.
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მ) პიროვნებაში შეცდომა
პიროვნებაში შეცდომის მაგალითია: Shogun Finance Ltd v Hudson202. თაღლითმა
გააფორმა სალიზინგო ხელშეკრულება ბანკთან მანქანის შესაძენად, ბანკმა მას
მისცა თანხა თაღლითმა თავი მოაჩვენა ბანკს სხვა ადამიანად, შემდეგ მან ეს
მანქანა მიჰყიდა მესამე მხარეს და გაუჩინარდა. მოსარჩელემ სარჩელი აღძრა
მყიდველის წინააღმდეგ. რადგან ბათილი იყო ფინანსურ ბიუროსა და თაღლითს
შორის შეთანხმება პიროვნებაში შეცდომის გამო, ბანკს მიეკუთვნა მანქანა
მიუხედავად იმისა, რომ ეს მანქანა მესამე პირზე იყო გაყიდული.203 აღნიშნული
გადაწყვეტა არის ძალიან უსამართლო და არღვევს მესამე პირთა უფლებებს, ხელს
უშლის საბაზრო ეკონომიკის სტაბილურობას. რადგან გარიგებით გადაცემული
ნივთი მაინც რჩება მესაკუთრეს ამით ირღვევა ის სახელშეკრულებო პრინციპი,
რომლის მიხედვითაც ყველამ უშუალო კონტრაგენტის წინაშე უნდა აგოს პასუხი,
არ შეიძლება პირს მოეთხოვოს გამდიდრების უკან დაბრუნება თუ მან ის
სამაგიეროს გადახდით შეიძინა მანამ, სანამ მას არ მიეცემა, სანაცვალგებოდ
გადახდილი თანხა.204

B) ნამდვილი და არანამდვილი ხელშეკრულების უკუქცევა
,,გერმანიაში, სანამ ხელშეკრულება ნამდვილია, გამორიცხულია უსაფუძვლო
გამდიდრების წესების გამოყენება. საპირისპირო ვალდებულების დარღვევა-არ
შესრულება

არ

იძლევა

განხორციელებული

შესრულების

უსაფუძვლო

გამდიდრების წესების მიხედვით უკან მოთხოვნის უფლებას. განსხვავებულ
მიდგომას ირჩევს ინგლისური სამართალი. აქ შესაძლებელია, ასევე ნამდვილი
ხელშეკრულების შემთხვევაში, საპირისპირო შესრულების ჩაშლის დროს.“205
უსაფუძვლო გამდიდრების ამ საფუძველს failure of consideration ეწოდება, ეს კი
დგინდება, როდესაც სახეზეა გარიგების სრულად ჩაშლა და არა ნაწილობრივ.
ნაწილობრივ ჩაშლა მხოლოდ მაშინ მიიჩნევა უსაფუძვლო გამდიდრების
დასადგენად საკმარის საფუძვლად, როდესაც გარიგების ის ნაწილი რომელიც
შესრულდა უმნიშვნელოა და ძირითადი ინტერესი შეუსრულებელი ნაწილის
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[2003] UKHL 62, [2004] 1 AC 919.
Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 195.
204 რუსიაშვილი, უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის სარეფორმო წინადადება, თბილისი,
2020, 109 და შემდეგი.
205 რუსიაშვილი. უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი ინგლისში. შედარებითი სამართლის
ქართულ-გერმანული ჟურნალი 5/2020. 8.
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მიმართ ჰქონდა მხარეს.206 უსაფუძვლო გამდიდრების ამ საფუძვლის მიდგომა,
რომ

ყველაფერი

ხელშეკრულებიდან

ერთ

ჭრილში

მოაქციოს

გასვლისმიერი

და

და

ერთნაირად

უსაფუძვლო

უკუაქციოს,

გამდიდრებიდან

გამომდინარე მოთხოვნები, გაკრიტიკებულია და მიუღებელია გერმანული
სამართლის ჭრილში. გასვლისა და უსაფუძვლო გამდიდრებიდან გამომდინარე
უკუმოთხოვნის შესახებ ფართოდ ამ ნაშრომის მე-3 თავის, მე-4 პუნქტის ,,A”
ქვეპუნქტში გვქონდა საუბარი ამიტომ აქ აღარ შევეხები და განვიხილავ ამ
გაუმართლებელ ფაქტორთან დაკავშირებულ სასამართლოს მნიშვნელოვან
პრაქტიკას.
ინგლისურ უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალს საკმაოდ სპეციფიური
მიდგომა აქვს იმ ხელშეკრულებათა მიმართ, რომელებიც კანონის მიხედვით
ბათილია. ინგლისელებს არასწორად მიაჩნიათ მხარეთა შორის დადებული
ნამდვილი გარიგების გაბათილება მხოლოდ იმიტომ, რომ ის კანონს არ
შეესაბამება, ინგლისელთა აზრით არასწორია პარლამენტის ნების წინ დაყენება
გარიგების მხარეთა ნებაზე. ამგვარი უსამართლობა სახეზეა არა მხოლოდ მაშინ,
როდესაც მხარეთა შეთანხმება ეწინააღმდეგება სამართლის ნორმებს არამედ
,,მაშინაც როდესაც ისინი ერთსა და იმავე მდგომარეობას აწესრიგებენ ამ დროს
მაინც კანონით განსაზღვრულ ნორმებს ენიჭება უპირატესობა.“207 არსებობს
სასამართლოს გადაწყვეტილებები, სადაც ეს მიდგომა არ არის გაზიარებული.208
საკმაოდ საინტერესო განმარტება გააკეთა სასამართლომ Clarke v. Shee and
Johnson209 საქმეში, სადაც მსახურმა ბატონს მოპარა ფული და იყიდა ლატარიის
ბილეთები იმ დროს ლატარია იყო უკანონოდ გამოცხადებული, თუმცა
ლატარიის ჩამტარებლისგან არ მოხდა თანხების დაბრუნება, რადგან მათ
გარიგებით გარკვეული რისკები და პასუხისმგებლობა აიღეს, რომ მოგების
შემთხვევაში

გადაეცათ

მოგებული

თანხა,

შესაბამისად

ვინაიდან

მათ

სახელშეკრულებო რისკი იტვირთეს, ხელშეკრულება არ იყო ბათილი. როგორც
ვხედავთ ინგლისური სასამართლო იმ ბათილი ხელშეკრულებების მიმართ,
რომლებიც კანონს არ შეესაბამება უფრო ,,ლმობიერია“, ვიდრე ვიდრე გერმანული
ან ქართული სასამართლოები, სადაც უკანონობა უსაფუძვლო გამდიდრების
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იქვე. 9.
იქვე. R.(Child poverty Action Group) v Secretary of State for work and pensions {2010} UKSC 54; (2011)
.2 A.C. 15 at (33), instancing Marcic v Thames Water Utilities Ltd (2003) UKHL 66; (2004) 2 A.C. 42.
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საფუძველია და უკუქცევა ხდება შესრულების კონდიქციის მიხედვით. (გსკ-ის
812; სსკ-ის 976 მუხლები)
ინგლისელთათვის

სასამართლოს

მიერ

მიღებული

გადაწყვეტილება

წარმოადგენს გამდიდრების მიღების საფუძველს შესაბამისად, თუ სასამართლომ
ვინმეს დააკისრა გადახდა ის უსაფუძვლოდ გამდიდრებული არ იქნება. მსგავსი
შემთხვევაა სახეზე, Mariot v
მოპასუხისგან

და

Hampton210 საქმეში. მოსარჩელემ იყიდა ნივთი

გადაუხადა

ვალდებულების

საფასური,

შესრულების

თუმცა

დამადასტურებელი

მან

სასამართლოზე

დოკუმენტი

ვერ

წარმოადგინა, ამიტომ მას სასამართლომ ხელმეორედ დააკისრა მისი გადახდა,
ამის შემდეგ მან იპოვა ეს საბუთი და მოითხოვა ზედმეტად გადახდილი თანხის
უკან დაბრუნება. ამასთან დაკავშირებით, ლორდ კენიონ სიჯეიმ განაცხადა, რომ
სასამართლოს გადაწყვეტილება არის დავის დასასრული, თუ სასამართლო
მიიღებდა გადაწყვეტილებას უკუქცევის შესახებ ამით დაკარგავდა სანდოობას
ადამიანის თვალში.211 - სასამართლოს მიზანია სამართლიანობის მიღწევა, ეს
სამართლიანობა უნდა იყოს გამჭვირვალე და დაფუძნებული მოსამართლის
შინაგან

რწმენაზე.

სასამართლოს

ამ

გადაწყვეტილებით

ხაზი

გადაესვა

სასამართლოს არსს მიღწეულ იქნესს სამართლიანობა. უნდა არსებობდეს
სასამართლოს

გადაწყვეტილების

თავიდან

გადახედვის

შესაძლებლობა,

როდესაც სახეზეა ახალი გარემოება და სასამართლოს არასწორი გადაწყვეტილება
დაღად არ უნდა დაემჩნეს მოპასუხეს.
სასამართლომ მაგალითად მოიყვანა Moses v Macferlan212 - ის საქმე სადაც
მაქფერლანმა

4

თამასუქი

გადასცა

მოსეს,

თითოეული

30

შილინგის

ღირებულების. შეთანხმების მიხედვით მოსეს არაფრის გადახდა არ ევალებოდა ,
სასამართლომ ეს შეთანხმება არ ჩათვალა საკმარის მტკიცებულებად და მოსეს
დაავალა გადახდა, მოსემ გადაიხადა თანხა და მან შეიტანა სარჩელი უსაფუძვლო
გამდიდრებასთან დაკავშირებით ლორდ მანსფილდ სიჯეიმ მიიღო უკუქცევაზე
გადაწყვეტილება და თქვა, რომ ,,სარჩელის საფუძველი ის კი არ იყო, რომ
სასამართლოს

გადაწყვეტილება

მცდარი

იყო

(იმიტომ

რომ

მოპასუხემ

სათანადოდ ვერ დაიცვა თავი) არამედ ის რომ მოპასუხეს არ აქვს მიღებული
თანხის შენარჩუნების საფუძველი“ ,,ასევე სასამართლომ განაცხადა, რომ ეს ყველა
არგუმენტი და მტკიცებულება მოსეს წინა საქმეში უნდა წარედგინა და დაეცვა
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Marriat v Hampton (1797) 7 T.R. 269; 101 E.R. 969; Esp, 546; 170 E.R. 450.
Mitchell P./Watterson S. Justifying grounds: contract (2011) 30 ველი 2-31.
212 Moses v Hampton (1797) 7 T.R. 269; 101 E.R. 969 at 969.
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სათანადოდ თავი, რადგან მოპასუხეს ზედმეტად გადახდილი თანხა კანონიერად
ჰქონდა მიღებული.213 არსებობს გადაწყვეტილებები, რომელიც ამ პრაქტიკას
ეწინააღმდეგება და მიიჩნევენ, რომ არასწორია მხარეს წავართვათ სამუდამოდ
თავდაცვის უფლება, მხოლოდ იმის გამო რომ მან ვერ დაიცვა თავი
სასამართლოზე და ავუკრძალოთ თავის დაცვის საშუალება. საქმეში Codaval v
Colins214 საქმეში, მოსარჩელე დაიჭირეს ტყუილი საფუძვლის გამო, რომ მას
კონდიქციის

მოვალესთან

ჰქონდა

ვალდებულება

შესასრულებელი.

ის

ზეწოლისგან თავის არიდების მიზნით დასთანხმდა გადახდას. სასამართლომ
თქვა, რომ ,, ეს შემთხვევა განსხვავდებოდა ზემოაღნიშნული საქმეებისგან,
რადგან ამ შემთხვევაში მართალია გადაწყვეტილება ნაფიცმსაჯულთა მიერ იქნა
გამოტანილი, მაგრამ კონდიქციის კრედიტორმა ყოველთვის იცოდა, რომ მას
არაფერი არ ჰქონდა გადასახდელი.“ .215
გადაწყვეტილება 3 წლის შემდეგ გადაიხედა თავიდან საქმეში Wilson v Ray lord
Denman216 მა მიიღო იგივე გადაწყვეტილება. მან გადაცხადა რომ ,, Mariot v
Hampton217 საქმეში არასწორად იქნა მიჩნეული, რომ თუ მხარემ ვერ წარადგინა
სასამართლოს წინაშე სათანადო მტკიცებულება მან სამუდამოდ უნდა დაკარგოს
მოთხოვნის უფლება მიუხედავად იმისა, რომ თავად თანხის მიმღებმაც იცოდა
რომ მას არ ჰქონდა თანხის შენარჩუნების საფუძველი.“218 თუ სასამართლოს მიერ
მიღებული გადაწყვეტილება არასწორია ან არაკანონიერია მხარეს აქვს უფლება
სააპელაციო წესით გაასაჩივროს იგი მაგრამ მას არ აქვს უფლება ამ არასწორი
გადაწყვეტილებიდან

გამომდინარე,

როგორც

შეცდომიდან

მოითხოვოს

მოსარჩელისთვის გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება რადგან მას სასამართლო
გადაწყვეტილების მიხედვით აქვს შენარჩუნების საფუძველი ანუ მიღებული
გამდიდრება არ არის უსაფუძვლო.219 ეს მიდგომა გასაზიარებელია, რადგან
სასამართლომ

თვითონვე

უნდა

გამოასწოროს

თავისი

შეცდომა

ახალი

გადაწყვეტილების მიღებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, რაც არუნდა უკანონო
იყოს სასამართლოს გადაწყვეტილება, ის მაინც ვერ გახდება უკუმოთხოვნის
საფუძველი.
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1. Esp/ 84; 170 E.R. 287; Brown v M’kinally (1795) 1 Esp. 279; 170 E.R. 356.
218 Mitchell P./Watterson S. Justifying grounds: contract (2011) 41-42. ველი 2-34.
219 Mitchell P./Watterson S. Justifying grounds: contract (2011) 42-43. ველი 2-37
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საქმეში Kwei Tek Chao v British Traders and Shippers Ltd220. მყიდველმა ვერ შეძლო
თანხის დაბრუნება ჩაშლილი გარიგების არსებობისას, რადგან მან მიიღო
საქონელი

და

მიუღწევლობის
უსაფუძვლო

დაეთანხმა
გამო

ხელშეკრულებას.

ხელშეკრულება

გამდიდრება

დაკმაყოფილდებოდა

სახეზე

უსაფუძვლო

თუმცა

გაუქმდა.

მხოლოდ
აქედან

იქნებოდა,

გამდიდრების

გამომდინარე

მაშინ
ყველა

მიზნების
როდესაც

წინაპირობა.221

სასამართლომ მხოლოდ მიზნის ჩაშლა არ მიიჩნია უკუმოთხოვნის საკმარის
საფუძვლად. აღნიშნული სხვაგვარად გადაწყდებოდა საქართველოში და
გერმანიაში. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 284 მუხლის ან 814 მუხლის
მიხედვით შეძლებდა გადახდილის დაბრუნებას მოსარჩელე. ინგლისური
სასამართლოს ამგვარი პრაქტიკა საკმაოდ ხისტია და საბოლოო ჯამში
უსამართლობამდე მივყავართ. ლორდთა პალატის გადაწყვეტილებით Yeoman's
Row Management Ltd v Cobbe222- საქმეში მოსარჩელეს დადებული ჰქონდა ზეპირი
შეთანხმება მოპასუხესთან მოპასუხის მიწის შესყიდვის შესახებ. წერილობითი
ხელშეკრულება არ შედგენილა. მოსარჩელემ წარმატებით შეიტანა განცხადება
მიწის განაშენიანების დაგეგმვის შესახებ, მნიშვნელოვანი ხარჯებით გეგმების
მომზადებისა
შესყიდვაზე

და

განაცხადის

ჩაიშალა.

წარდგენისთვის.

განმცხადებელმა

ვერ

მოლაპარაკებები

შეძლო

საჩივრის

მიწის
შეტანა

ხელშეკრულების დარღვევის გამო, რადგან მიწის ნაკვეთის გაყიდვის შესახებ
ხელშეკრულებები უნდა შედგენილიყო წერილობითი ფორმითი ფორმის
დაცვით, ამიტომ მოსარჩელემ მოპასუხისაგან მოითხოვა საპასუხო სახდელი. ეს
სარჩელი შედგა იმის საფუძველზე, რომ მოპასუხემ მიიღო დაგეგმვის ნებართვა.
ლორდ სკოტმა აღიარა, რომ მოქმედების სამი მიზეზი არსებობდა. უსაფუძვლო
გამდიდრება - იმის საფუძველზე, რომ მოპასუხე მხარემ მოიპოვა სარგებელი
მოსარჩელის ხარჯზე; იმის საფუძველზე, რომ მოპასუხის სარგებელი შეადგენდა
მოსარჩელის მომსახურებას უზრუნველყოფის დაგეგმვის ნებართვის მისაღებად
და failure of consideration - იმის საფუძველზე, რომ მოსარჩელემ მოიპოვა
ნებართვა ახალ დაგეგმარებაზე, მაგრამ მხარეთა შორის ჩაიშალა გარიგება არ
განხორციელდა მოლოდინი223

220
221

222
223

Kwei Tek Chao v British Traders and Shippers Ltd (1954) 2 Q.B. 459
Mitchell P./Watterson S. Justifying grounds: contract (2011) 51-52. ველი 3-16.
[2008] UKHL 55, [2008] 1 WLR 1752.
Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 59.
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საინტერესოა შესაძლებელია თუ არა უსაფუძვლო გამდიდრების წესებიდან
გამომდინარე იმ სახელშეკრულებო მოგების მოთხოვნა რომელიც მხარემ ვერ
მიიღო, ამ მხრივ საინტერესო შემთხვევაა Harrison v James224 სადაც მოპასუხე
დადო ხელშეკრულება მოსარჩელის შვილთან იმასთან დაკავშირებით, რომ ის
იმუშავებდა მის მაღაზიაში სტაჟიორად ის კი გადაუხდიდა 40 ფუნტს
თავდაპირველად და შემდეგ სამი წლის განმავლობაშ ოც ფუნტს, მოსარჩელის
შვილმა დაიწყო მუშაობა მაგრამ მოპასუხე არ უხდიდა მას ხელფასს, მოსარჩელემ
უსაფუძვლო გამდიდრებიდან გამომდინარე მოითხოვა გადაუხდელი ხელფასი.
მოპასუხე კი აპელირებდა იმაზე, რომ მან მოსარჩელის შვილს მისცა დასარჩენი
ადგილი და სწორედ ამ დასარჩენ ადგილში გამოიქვითა მისი ხელფასი.
სასამართლომ დააკმაყოფილა მოსარჩელის მოთხოვნა და უარყო მოპასუხის
არგუმენტი დასარჩენი ადგილის გამო ხელფასის დაქვითვასთან დაკავშირებით,
რადგან, მხარეთა შორის არსებული ხელშეკრულბეით გათვალისწინებული იყო
ანაზღაურება და არაფერი იყო ნახსენები დასარჩენი ადგილის შესახებ.225 ეს
გადაწყვეტილება ინგლისურ დოქტრინაში მიღებული და გაზიარებულია,
მიუხედავად ამისა სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება თავდაყირა აყენებს მთელს
ინგლისურ

დოქტრინას

გადაწყვეტილებაში

და

აღნიშნა

ასევე
რომ

პრაქტიკასაც.
მოპასუხის

სასამართლომ

მოთხოვნა

არ

ამ

უნდა

დაკმაყოფილებულიყო იმ მიზეზის გამო, რომ ხელშეკრულებაში დასარჩენი
ადგილის მიცემის ვალდებულების შესახებ არაფერი ყოფილა ნახსენები.
ინგლისური სასამართლო, უსაფუძვლო გამდიდრების ერთ-ერთ საფუძლად არ
მიიჩნევს საფუძვლის არ არსებობას, განსხვავებით გერმანიისგან, სადაც მეორე
მხარეს არ ექნებოდა მიღებულის შენარჩუნების საფუძველი, შესაბამისად ის, რომ
ეს ვალდებულება არ იყო გარიგებაში გათვალისწინებული არ ნიშნავს იმას, რომ
მოპასუხეს არ ჰქონდა გამოქვითვის უფლება იმ სიტუაციაში, როდესაც თავად
მოსარჩელე ითხოვდა უსაფუძვლო გამდიდრებიდან გამომდინარე მიუღებელ
სარგებელს. მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისში მსგავსი შედეგი არ დადგა,
სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებით ფაქტობრივად გამიჯნა სახელშეკრულებო
და

უსაფუძვლო

შეეწინააღმდეგა

გმადიდრების
ინგლისური

მოთხოვნები

სამართლის

მთელ

ერთმანეთისგან,
რიგ

რითიც

სადამფუძნებლო

პრინციპებს, რომლის მიხედვითაც დასაშვებია სახელშეკრულებო მოთხოვნების
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის ერთიან ქუდში მოქცევა, ის ფაქტი რომ
მოსარჩელის შვილმა მოპასუხის ხარჯზე უსაფუძვლოდ დაზოგა საცხოვრებელი
224
225

Harrison v James (1862) 7 H & N,804; 158 E.R. 693.
Mitchell P./Watterson S. Justifying grounds: contract (2011) 63. ველი 3-35.
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სახლის ხარჯები, იყო სწორედ საფუძველი უსაფუძვლო სამართლის წესების
გამოყენების,

შესაბამისად

ჩემი

აზრით

სასამართლომ

სწორად

დაინახა

განსხვავება სახელშეკრულებო და არასახელშეკრულებო ურთიერთობას შორის,
თუმცა საბოლოო ჯამში მაინც არასამართლიანი გადაწყვეტილება გამოიტანა.
სასამართლომ, ასევე ცალსახაა, რომ დაინახა საჭიროება სახელშეკრულებო და
კანონისმიერი სამართლის სხვადასხვა სამართლებრივ ჭრილში განხილვისა.
ინგლისურ სამართალში ,,გარიგების ჩაშლის“ გაუმართლებელი ფაქტორის
გვერდით განიხილავენ ,,უფასო მიღებას“. მის ცალკე გაუმართლებელ ფაქტორად
აღიარებაზე დღესდღეობით კამათია და უფრო მეტიც ხშირად იმდენად რთულია
ამ ორს შორის მიჯნის გავლება, რომ განსხვავებაც კი უჭირთ.
,,უფასო მიღება“ ეს არის შემთხვევა, როდესაც მოსარჩელემ გადასცა რაიმე
მოპასუხეს, მოსარჩელე ამის საპასუხოდ ელოდა მისგან გადახდას, თუმცა
მოპასუხეს ჰქონდა უფლება უარი ეთქვა გადახდაზე. საქმეში Rowe v Vale of White
Horse DC226, ლაითმან ჯიმ აღიარა, რომ უფასო მიღება თავისთავად ანაზღაურების
საფუძველი იყო, თუმცა ის ფაქტებზე დაყრდნობით ვერ იქნა დადგენილი. ამ
შემთხვევაში მოსარჩელემ მოპასუხის მომსახურება უზრუნველყო უფასოდ.
საბოლოოდ მან მოითხოვა ანაზღაურება იმის საფუძველზე, რომ როუმ ისინი
უფასოდ მიიღო. ლაითმან ჯეიმ აღიარა, რომ უფასო მიღება იყო საფუძველი,
როგორც გამდიდრების დასადგენად, ასევე კომპენსაციის საფუძვლად. ამასთან,
უფასო მიღება დადგენილი არ იყო, რადგან როუ გონივრულად არ ელოდა
მომსახურების საფასურის გადახდას და არ მიეცა შესაძლებლობა უარი ეთქვა
მათზე. შესაბამისად ის ვერ იქნებოდა არაკეთილსინდისიერი.

გარდა ამისა,

Benedetti v Sawiris - ში ლორდ რიდმა მოიხსენია ,,უფასო მიღება“, როგორც
227

დაბრუნების საფუძველი. მიუხედავად იმისა, რომ იგი არ ეთანხმებოდა მის
აღიარებას, მან არ უარყო, რომ მას შეეძლო გამოსწორების საფუძველი ყოფილიყო.
ბირკსიც

თავის

სტატიებში

აღიარებს

,,თავისუფალ

მიღებას“,

როგორც

უკუმოთხოვნის საფუძველს, თუმცა მისი მოყვანილი მაგალითები არის უფრო
მეტად ,,failure of consideration”-ი ვიდრე ,,თავისუფალი მიღება“. იმისათვის, რომ
გავარჩიოთ ეს ორი ერთმანეთისგან, მოვიყვანოთ მაგალითი: თუ მოსარჩელე და
მოპასუხე შეთანხმდნენ, რომ მოსარჩელე მას გადასცემდა რაიმეს და მოპასუხე
საპასუხოდ გადაიხდიდა ფულს და მან ეს არ გააკეთა მიუხედავად იმისა, რომ
მოსარჩელისგან მიიღო შესრულება, ამ შემთხვევაში სახეზეა გარიგების ჩაშლა.

226
227

Rowe v Vale of White Horse DC [2003] EWHC 388
[2013] UKSC 50, [2014] AC 938, [117]
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ბირკსს მოჰყავს ასევე ფანჯრების მწმენდავის მაგალითი, როდესაც ის წმენდს
ვინმეს ფანჯარას დაუკითხავად და ამ დროს სახლის მეპატრონე სახლშია და მას
აქვს შესაძლებლობა რომ უთხრას მწმენდავს შეწყვიტოს ფანჯრების წმენდა და ის
ამას არ აკეთებს, მაშინ ფანჯრის მწმენდავს აქვს უკუმოთხოვნის უფლება რადგან,
სახლის მეპატრონემ მიიღო სარგებელი228 ეს არის ნათელი მაგალითი ,,უფასო
მიღებისა“. იმ შემთხვევაში, თუ მხარეთა შორის წინასწარი შეთანხმება
იარსებობდა და ამის შემდეგ დაიწყებდა ფანჯრის მწმენდავი წმენდას, მაშინ
სახლის მეპატრონის უმოქმედობა იქნებოდა ,,ჩუმი თანხმობა“ (ანუ თანხმობა
დუმილით) და სახეზე იქნებოდა არა ,,უსაფო მიღების“ საფუძველი, არამედ
გარიგების ჩაშლა (,,failure of consideration” ).229

C) არანამდვილი ხელშეკრულების შესრულება და ნორმის დაცვის მიზანი
Consideration-ის ჩაშლის საპირისპიროდ მისი არ არსებობა არ წარმოადგენს
გაუმართლებელ

ფაქტორს

და

უკან

დაბრუნების

საფუძველს,

რადგან

ინგლისელები არ აღიარებენ უსაფუძვლო გამდიდრების ზოგად ცნებას, თუმცა
ბოლო

პერიოდში

ეს ტენდენცია

შეცვლილია.230 ინგლისელები

საკმაოდ

ერიდებიან უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის ფართოდ განმარტებას. მათი
აზრით,

უკუმოთხოვნის

საფუძველი

ასევე

შეიძლება

იყოს

სამართლის

პოლიტიკის მიდგომა ამა თუ იმ საკითხის მიმართ, თუმცა ეს უკანასკნელი
გაკრიტიკებულია, რადგან ძალიან ზრდის უკუმოთხოვნის ფარგლებს და
უსაფუძვლო გამდიდრების პრინციპს უფრო მეტად ნორმატიულ პრინციპად
აქცევს, რაც არასწორია, ამასთანავე განუჭვრეტელი იქნება რა ჩაითვლება
უსაფუძვლო გამდიდრებად სამართლის პოლიტიკის გაგებით.231 უნდა ითქვას,
რომ უსაფუძვლო გამდიდრების ერთიანი ზოგადი დოქტრინის აღიარება
ინგლისური

სამართლისთვის

მოაგვარებდა

ძალიან

ბევრ

გადაუჭრელ

პრობლემას, თუნდაც იმას, რომ აღარ მოუწევდათ ახალ-ახალი გაუმართლებელი
ფაქტორების

მოფიქრება.

თუმცა

ახალი

გაუმართლებელი

ფაქტორების

შემოღების მცდელობა მაინც დადებითია, რადგან ინგლისელები იაზრებენ, რომ
228
229

Birks, An Introduction to the Law of Restitution, 265.
Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 122-

123.
230

რუსიაშვილი. უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი ინგლისში. შედარებითი სამართლის
ქართულ-გერმანული ჟურნალი 5/2020. 11.
231 Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 124125.
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ტრადიციული

,,გაუმართლებელი

ფაქტორები“

ვერ

მოიცავენ

ყველა

ურთიერთობას, განსხვავებით გერმანული და ქართული სამართლისაგან სადაც
ნებისმიერი სახის გამდიდრება შეიძლება უკუქცეს თუ ის უსაფუძვლოდ
ჩაითვლება.

D) იძულება და მოტყუება
ა) იძულების არსი
მიუხედავად

იმისა,

რომ

იძულება

არ

წარმოადგენს

დამოუკიდებელ

გაუმართლებელ ფაქტორს და ის მოტყუებასთან ერთად ერთიანობაში ქმნის
ერთიან გაუმართლებელ ფაქტორს, ეს არის ზოგადი პრინციპი, რომელიც
საფუძვლად უდევს რესტიტუციის მთელ რიგ სპეციფიკურ საფუძვლებს,
განსაკუთრებით იძულების წესს. იძულების პრინციპის არსი იმაში მდგომარეობს,
რომ ის წარმოიშობა იქ, სადაც ზეწოლა განხორციელდა მოსარჩელეზე
მოპასუხისათვის სარგებლის გადასაცემად. იძულება მოქმედებს შეცდომის
ანალოგიური მეთოდით, როგორც ახსნა იმისა, თუ რატომ შეიძლება ჩაითვალოს
მოპასუხის მიერ გამდიდრების მიღება უსაფუძვლოდ, კერძოდ, ზეწოლა
განიხილება როგორც მოსარჩელის არანამდვილი განზრახვა, რომ მოპასუხემ
მიიღოს გამდიდრება. ეს იმიტომ ხდება, რომ როდესაც მოსარჩელეზე ზეწოლა
ხორციელდება მოპასუხისათვის სარგებლის გადაცემის მიზნით, მოსარჩელის
ავტონომიას ხელი ეშლება იმ ზომით, რომ არ შეიძლება ჩაითვალოს, რომ მან
თავისუფლად

გამოიყენა

თავისი

არჩევანი

მოპასუხისათვის

სიკეთის

გადასაცემად. იძულების დროს გამორიცხულია ,, სუბიექტური დევალვაციის”
პრინციპის გამოყენება მოსარჩელის მოთხოვნის შესამცირებლად. სუბიექტური
დევალვაციის პრინციპი გულისხმობს ისეთ სიტუაციას, როდესაც მოპასუხემ
მიიღო მომსახურება იმაზე ნაკლებ ფასად ვიდრე მისი საბაზრო ღირებულებაა,
შესაბამისად ის უფრო ნაკლები ოდენობით გამდიდრდა ვიდრე შეეძლო
გამდიდრება.
გარიგების

ბათილობისათვის,

აუცილებელია

იძულებითი

მოქმედება

განხორციელდეს გარიგების დადების დროს. თუმცა, თუ მოსარჩელეს სურს
გარიგების გარეშე გადახდილის დაბრუნება, უბრალოდ საკმარისია იმის ჩვენება,
რომ იძულებითი მოქმედება განხორციელდა გადახდის დროს. (ეს მაინც არ
ნიშნავს იძულების დაყოფას, შესრულების დროს იძულებად და იძულებად
რომელიც გარიგების ბათილობის საფუძველია, რომელსაც საქართველოს
30

სამოქალაქო კოდექსის 978 და 85 მუხლები ანსხვავებენ, მაინც ინგლისში აზრი არ
აქვს გადაცემა მოხდა იძულებით თუ გარიგების დადება). თუ მოსარჩელეს
აიძულეს

გარიგების

დადება,

იმისათვის,

რომ

მოხდეს

უკუმოთხოვნა

აუცილებელია ჯერ გარიგება გაუქმდეს, რადგან სხვა შემთხვევაში სახეზე იქნება
სახელშეკრულებო უკუქცევა რაც იძულების მიზანი არაა.232 დაბრუნების მრავალი
სხვადასხვა

საფუძველი

შეიძლება

ჩაითვალოს

იძულების

პრინციპზე

დაფუძნებულად. მათ შორის მთავარია პირის იძულების, ეკონომიკური
იძულების საფუძველი, ასევე ზედმეტი ზეწოლა და სამართლებივი იძულება.
იძულების პრინციპი ასევე შეიძლება განხილულ

იქნას, როგორც უკან

დაბრუნების სხვა საფუძვლები, როდესაც მოსარჩელეზე ზეწოლა განხორციელდა
მოპასუხისათვის სარგებლის გადაცემის მიზნით.
არსებობს შემთხვევები, როდესაც იძულებას ადგილი აქვს არა მოპასუხის
ქმედების გამო, არამედ გარემოებების გამო, მოსარჩელის მხრიდან ამ ქმედებაზე
აუცილებლობის პირობებში აშკარად გავლენას ახდენს იძულების პრინციპი,
მაგრამ ის ცალკე განიხილება იმ რთული პოლიტიკის გამო, რომელიც წამოჭრილა
იმის დადგენისას, თუ რა ვითარებაში უნდა მოქმედებდეს აუცილებლობა,
როგორც კომპენსაციის საფუძველი. ასევე არსებობს შემთხვევები, როდესაც
პიროვნება საჯარო ვალდებულების შესასრულებლად უხდის ვინმეს თანხას
რომელსაც ამის მიღების ვალდებულება არ აქვს ან იღებს იმაზე მეტს ვიდრე მას
უნდა მიეღო ასეთ სარჩელებს ინგლისში ,,colore ofﬁcii“-ს სახელით იცნობენ. ეს
სარჩელები მიემართება თანამდებობის პირებს. იძულების ნაირსახეობად
დოქტრინაში განიხილავენ ასევე ზედმეტ გავლენას, თუმცა ის თავისი ბუნებით
უფრო მეტად ექსპლოატაციაა ამიტომ მას ექსპლოატაციის თავში შევეხები.233
ლორდ სკარმანმა The Universe Sentinel -ში განაცხადა: იძულების კლასიკური
შემთხვევაა. . . არა წარდგენის ნების ნაკლებობა, არამედ დაზარალებულის
განზრახ ქმედება, რომელიც წარმოიშობა იმის გაცნობიერებისგან, რომ მისთვის
სხვა პრაქტიკული არჩევანი აღარ არსებობს.“234

232

Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 203204.
233 იქვე.
234 იქვე. ციტირებულია: [1983] 1 AC 366, 400 (Lord Scarman).
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ბ) იძულების და მოტყუების მოტყუების, როგორც ერთიანი გაუმართლებელი
ფაქტორის სამი გამოვლინება
a) არაკეთილსინდისიერი შეძენა
იძულების

და

მოტყუების

გაუმართლებელ

ფაქტორს ყველაზე

ზოგადი

კლასიფიკაციით ყოფენ სამ ჯგუფად ანუ მათი გამოვლინების სამ ძირითად
ფორმად, თუმცა რა თქმა უნდა იძულების და მოტყუების არაერთი ფორმა
არსებობს, რომელსაც ქვემოთ შევეხები დაწყვრილებით.
არაკეთილსინდისიერი

შეძენა

გაცნობიერებული

აქტიური

და

სახეზეა

მაშინ,

ქმედებით

როდესაც

აიძულებს

ერთი
მეორე

მხარე
მხარეს

ხელშეკრულების დადებასა და მის შესრულებას. ეს ქმედება შეიძლება
გამოწვეული იყოს თაღლითობით ან მოტყუებით ან არამართლზომიერი
ზემოქმედების გზით. ამ კატეგორიის ქვეშ ექცევა შემთხვევა, როდესაც
პიროვნებას სძალავენ რაიმეს სამართლებრივი დევნის წამოწყების მუქარით ან
საყვარელი ადამიანის სახელის გამტეხი ცნობების გახმაურებით.235 შესაბამისად
ამ გამოვლინების ფორმაში მოიაზრება იძულების ისეთი სახე როგორიცაა
ზედმეტი ზეწოლა, ინფორმაციის გამჟღავნების მუქარა და სამართლებრივი
იძულება.

b) არაკეთილსინდისიერი მიღება
,,არაკეთილსინდისიერი მიღება შეეხება შემთხვევას, როდესაც ,,მოპასუხე
აქტიურად არ ზემოქმედებს მოსარჩელეზე, თუმცა იღებს სარგებელს მოსარჩელის
ხარჯზე

,,არაკეთილსინდისიერ

გარემოებებში“

-

მიუხედავად

იმის

გაცნობიერებისა, რომ მოსარჩელე არ გასცემდა ამ ქონებას და ის განეკუთვნება
დაცულ ჯგუფს (მაგ., არასრულწლოვანია). მოპასუხის ქმედება შეიძლება
გამოიხატოს შესაბამისი მიუკერძოებელი რჩევის არ მიცემაში, ან შესრულების
კონკრეტული დეტალების არ გამხელაში.236 არაკეთილსინდისიერ მიღებას
არაკეთილსინდისიერი შეძენისაგან განასხვავებს სწორედ ის ფაქტორი, რომ ამ
დროს აქტიური მოქმედებით იძულებას არ აქვს ადგილი.

235

რუსიაშვილი. უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი ინგლისში. შედარებითი სამართლის
ქართულ-გერმანული ჟურნალი 5/2020. 12. ციტირებულია: Williams v Bailey (1866) LR 1 HL 200;
Mutual finance Ltd v John Wetton & Sons Ltd [1937] 2 KB 389.
236

იქვე. 12-13.

32

c) სუსტთა დაცვა წინდაუხედავობისგან
ამ შემთხვევაში ,,საქმე ეხება ისეთ შემთხვევებს, როდესაც, შესრულება
არახელსაყრელია მოსარჩელისთვის და მოსარჩელე განეკუთვნება დაცულ პირთა
ჯგუფს.“ ამ კატეგორიის ქვეშ ექვეცა შემთხვევები, როდესაც ,,გამსესხებელი იღებს
მისი მოვალის ვალის უზრუნველყოფის საშუალებას იმ მესამე პირისაგან,
რომელთანაც მოვალეს აკავშირებს ემოციონალური კავშირი.“237 ამ კატეგორიის
ქვეშ

ექცევა

არამართლზომიერი

ზემოქმედება.

რომელიც

სასამართლომ

დაადგინა საქმეში Allcard v Skinner238, სადაც მოპასუხე შევიდა რელიგიურ
ორგანიზაციაში,

რელიგიური

ორგანიზაციის

,,უქონელთა

პროტესტანტი

დედების“ რელიგიური ორდერის თავმა ქალბატონო ალქარდისგან მიიღო მთელი
მისი ქონება, შემდეგ როდესაც ამ ქალბატონმა დატოვა ეს ორდერი მოინდომა მისი
ქონების

უკან

დაბრუნება,

სასამართლომ

მიიჩნია,

რომ

სახეზე

იყო

არამართლზომიერი ზემოქმედება. აღნიშნული პრინციპი ემყარება იმ ზოგად
სამართლებრივ მიზანს, როგორიც არის სუსტთა დაცვა გაყვლეფისაგან და
მოტყუებისაგან.239

შემდეგი

უკუმოთხოვნის

საფუძველი,

რომელიც

ამ

გამოვლინების ქვეშ ექცევა არის, არაკეთილსინდისიერი ვაჭრობა, აღნიშნული
სახეზეა, როდესაც ერთი მხარე არის ბაზარზე გაბატონებული, ან შედარებით
უფრო მცოდნე და ამიტომ მას მოეთხოვება, რომ იყოს გულისხმიერი და დაიცვას
ბალანსი მეორე მხარესთან ურთიერთობაში.240 ამ კატეგორიის ქვეშ ერთიანდება
შემთხვევაც როდესაც სახეზეა არასწორი წარმოდგენის შექმნა მეორე მხარის
თაღლითობის გარეშე.241

გ) იძულების ელემენტები
a) უკანონო მუქარა და ზეწოლა

იძულებითი მოქმედება გულისხმობს ან მოპასუხის მუქარით რაიმეს გაკეთებას,
სანამ მოსარჩელე მოპასუხეს არ გადასცემს სარგებელს, ან ფაქტობრივ ზეწოლას,
237
238

იქვე. 13.
იქვე. (1887) 36 Ch D 145.
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იქვე. 13-14.
იქვე. 14.
241 იქვე 13.
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სანამ მოპასუხისთვის სარგებლის გადაცემა მოხდება. პროფესორი სმიტის მიერ
შემოთავაზებულია "მუქარის" განმარტება: ,,მუქარა წარმოადგენს არასასურველი
მოვლენის გამოწვევას, თუ შემოთავაზების მიმღები რამეს არ გააკეთებს (მაგ. არ
გააფორმებს ხელშეკრულებას), როდესაც შეთავაზება შედგენილია, იმგვარად რომ
მოვლენა არასასურველია და იმისათვის, რომ მიმღებმა ხელი შეუწყოს
მოთხოვნილი რამის გაკეთებას242.“
შესაძლებელია მუქარის გარჩევა გაფრთხილებისაგან, იმის საფუძველზე, რომ
გაფრთხილების გამცემი პირი არ აკონტროლებს მოხდება თუ არა არასასურველი
შედეგი.

ანალოგიურად,

მუქარა

განსხვავდება

თხოვნისგან,

რომელიც

გულისხმობს მოპასუხის მიერ რაღაცის მოთხოვნას. მიუხედავად იმისა, რომ
თეორიული განსხვავება შეიძლება განისაზღვროს მუქარას, გაფრთხილებებსა და
თხოვნებს შორის, პრაქტიკაში გაცილებით რთულია ასეთი განსხვავების
გაკეთება. ჩვეულებრივ, მუქარა ხორციელდება პირდაპირ, მაგრამ ეს შეიძლება
ასევე მოხდეს არაპირდაპირაც. მაგალითად, თუ მოპასუხე სამი ყაჩაღის
თანხლებით მიდის მოსარჩელის სახლში და ითხოვს ფულს, ირიბი მუქარაა, რომ
სანამ მოსარჩელე არ გადაიხდის რამეს, ქურდები მას სცემენ. იმისათვის, რომ
იძულება დადგინდეს აუცილებელია, რომ მოთხოვნა იყოს უკანონო. ეს კი ხდება
ორ შემთხევაში როდესაც, მოთხოვნილი რაიმე არის უკანონო, როდესაც
მაგალითად აიძულებენ პირს, რომ ჩაიდინოს დანაშაული ან დელიქტი და მეორე
შემთხვევა როდესაც მოპასუხე აიძულებს მოსარჩელეს, რომ გააკეთოს კანონით
დასაშვები რამ, მაგრამ ის ამისთვის იყენებ ისეთ საშუალებებს რაც არაა
დაშვებული მაგალითად შანტაჟს.243 - უნდა ითქვას, რომ სამოქალაქო კოდექსის
978 მუხლის რედაქცია იმგვარადაა ჩამოყალიბებული, რომ როდესაც მოსარჩელე
ვალდებულია გადაუხადოს მოპასუხეს რაიმე და მოპასუხე ვალდებულების
მაპროვოცირებლად იყენებს იძულების იმ მეთოდს, რომელიც კანონით არაა
დასაშვები, ასეთი იძულება არ წარმოადგენს უკან დაბრუნების საფუძველს რაც
არასწორია

და

ეწინააღმდეგება

უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართლის

პოლიტიკას.

242

Smith, ‘Contracting Under Pressure: A Theory of Duress’ (1997) 56 CLJ 343, 346.
Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 203204.
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b) მიზეზობრივი კავშირი
პირველი ქმედების დადგენის შემდეგ აუცილებელია დადგინდეს, რომ ამ
იძულებას მოჰყვა შედეგად ან რაიმეს გადაცემა ან გარიგების დადება. თუ
მოპასუხემ ვერ შეიცნო იძულება, მაშინ რა თქმა უნდა მოპასუხის მიმართ
მოთხოვნა არ დადგება. Barton v Armstrong244- საქმეში მოპასუხეს სურდა,
მოსარჩელეს შეეძინა წილები კომპანიაში, რომლის მმართველი დირექტორიც
იყო. მოპასუხემ მრავალი მუქარა განახორციელა, რომ მოკლავდა მოსარჩელეს,
თუ იგი არ შეიძენდა აქციებს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მოსარჩელის დათანხმების
მთავარი მიზეზი კომერციული მიზანშეწონილობა იყო. ამის მიუხედავად,
სასმართლომ დაადგინა, რომ მოსარჩელის მკვლელობის მუქარა საკმარისი იყო
აქციების გადაცემის აქტის გასაუქმებლად. ლორდ კროსმა და მოსამართლეთა
უმრავლესობამ განაცხადეს, რომ მიზეზობრივი კავშირის ტესტი იძულების
მიზნებისათვის იგივე იყო, რაც ხელშეკრულების გაყალბების ან არასწორი
ფორმით წარმოდგენისას, კერძოდ, მუქარა ან არასწორი წარმოდგენა იყო
საკმარისი მიზეზი, შესაბამისად, მოსარჩელეს ჰქონდა „მოთხოვნის უფლება,
მიუხედავად იმისა, რომ იგი შესაძლოა მაინც დადებულიყო, თუ [მოპასუხე] არ
გამოიყენებდა მუქარას მის დადებაზე”245. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, საჭირო
არ იყო იმის ჩვენება, რომ მუქარის განხორციელებისას მოსარჩელე არ
ეთანხმებოდა აქციების ყიდვას. მნიშვნელობა არ ჰქონდა, რომ მოსარჩელე
თანახმა იქნებოდა წილის შეძენაზე იმ შემთხვევაშიც კი, თუ საფრთხე არ
განხორციელდებოდა,

რადგან

შეიძლება

ვიგულისხმოთ,

რომ

მუქარის

განხორციელების შემდეგ, მუქარა იყო ფაქტორი, რომელიც გავლენას ახდენდა
მოსარჩელის გადაწყვეტილებაზე. უმცირესობამ, ლორდმა ვილბერფორსმა და
სიმონმა, მიიღეს მიზეზობრივი კავშირის ტესტის ფორმულირება იძულებითი
მიზნებისათვის, თუმცა ისინი არ ეთანხმებიან, რომ ტესტი იყო საქმის ფაქტების
შესაბამისი, რადგან მუქარა არც კი ყოფილა მოსარჩელის მიერ საქმის
შესრულების გადაწყვეტილების მიზეზი, რაც ნიშნავდა, რომ მოსარჩელე
მოტივირებული იყო მხოლოდ მოპასუხის წილის შეძენის კომერციული
უპირატესობით და საერთოდ არ მოქმედებდა მუქარის გამო. თუმცა ეს
გადაწყვეტილება გაკრიტიკებულია, რადგან 1) ლორდმა კროსმა აღნიშნა246, რომ
მოპასუხე იყო ვალდებული ემტკიცებინა რომ იძულებას არ გამოუწვევია
გარიგების დადება ანუ მას უნდა ემტკიცებინა, რომ გარიგების მოტივები იყო
244

[1976] AC 104.
იქვე, 119.
246 იქვე, 120.
245
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სხვა, რაც არასწორადაა მიჩნეული. იმ შემთხვევაში თუ იძულება სერიოზულია
ამგვარი პრეზუმციის დაშვება გამართლებულია. (მაგალითად უკვე ჩადენიალია
ამ პირის წინააღმდეგ დანაშაული). 2) ამ საქმეში მოსამართლის მიერ მიჩნეული
მიზეზობრივი კავშირის დადგენის პრეზუმცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს
ისეთ შემთხვევებში, სადაც იძულება ნაკლებად საშიშ ხასიათს ატარებს.247მიუხედავად იმისა, რომ ეს უკანასკნელი მტკიცების ტვირთის ერთი შეხედვით
სწორ გადანაწილებად გვევლინება ის მაინც არსებითად არასწორია, რადგან
მოპასუხეს უხდება იმის მტკიცება, რაც ბევრ შემთხვევაში პრაქტიკულად
შეუძლებელი იქნება. ამ საქმიდან გამომდინარე მოპასუხეს უნდა ემტკიცებინა,
რომ ეს ხელშეკრულება პაზიტიურ გავლენას მოახდენდა მოსარჩელისთვის ანუ
მას უნდა ემტკიცებინა, რომ მოსარჩელეს სურდა ამ გარიგების დადება, ამის
დამტკიცება შედარებით მარტივია როდესაც სახეზეა ობიექტური სარგებელი,
მაგრამ პრაქტიკულად შეუძლებელია მისი დამტკიცება, როდესაც მოპასუხეს
სუბიექტურად მიაჩნია რაიმე გარიგების დადება მოგების მომტანად და
საბოლოოდ

მისი

მოლოდინი

არ

გამართლდება,

მტკიცების

ტვირთის

გადანაწილების ამგვარი მიდგომა სხვადასხვა შედეგით დასრულდება იმის
მიხედვით საბოლოოდ მოსარჩელის მოლოდინები გამართლდა თუ არა, რაც
სამართლიანობის,

და

სამართლის

წინაშე

თანასწორობის

პრინციპს

ეწინააღმდეგება. საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ მტკიცების ტვირთთან
დაკავშირებით განმარტა, რომ ,,იძულება, მუქარა სახელმწიფო იძულების
მექანიზმების არამართლზომიერად გამოყენების თაობაზე, იმგვარ ფაქტობრივ
გარემოებას წარმოადგენს, რომლის დადასტურება შესაძლოა ვერ მოხერხდეს
ერთმნიშვნელოვნად ამის ამსახველი მტკიცებულებით. ამიტომ, თუ ასეთს აქვს
ადგილი, შესაძლოა არ არსებობდნენ იძულების უშუალო მოწმეები, რაიმე
წერილობითი თუ ნივთიერი მტკიცებულებები, რის გამოც, მხარეს არ ექნება მათი
წარდგენის ობიექტური შესაძლებლობა. შესაბამისად, ამ გარემოების დადგენისას
მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული რამდენიმე დადგენილი ფაქტობრივი
გარემოება, რომლის არსებობა, საღი და ლოგიკური აზროვნების შედეგად
გამორიცხავს შეცილებული გარიგების დადების შემთხვევებს. შესაბამისად,
სასამართლომ საქმეზე წარდგენილი მტკიცებულებების ურთიერთშეჯერების
შესაბამისად დაასკვნა, რომ მოსარჩელის განცხადება საკუთრების უფლების
მიტოვების

შესახებ

არ გაფორმებულა თავისუფალი

ნების ფორმირების
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პირობებში,

რაც

სარჩელის

დაკმაყოფილების

საფუძველს

ქმნიდა“248

ამ

გადაწყვეტილებით სასამართლომ მტკიცების ტვირთი შეუბრუნა მოპასუხეს მისი
ძლიერი პოზიციის და გარიგების ცალსახა არახელსაყრელობის გამო, რითაც
სწორად განსაზღვრა მხარეთა მტკიცების ტვირთი მტკიცებულებათა არ
არსებობისას და არა მაშინ, როდესაც მტკიცებულებები არსებობს და სადავოა
მხარის სუბიექტური ნება.

დ) იძულების ფორმები

არსებობს იძულების სხვადასხვა სახე, უპირველეს ყოვლისა მიმოხილვა
დავიწყოთ მუქარით და მისი კერძო სახეებით. არსებობს მუქარის სამი ფორმა:
1) მკვლელობის მუქარა - რომელიც სახეზეა, როდესაც მოსარჩელეს მოპასუხე
ემუქრებოდა

მოკვლის

მუქარით

და

ეს

მუქარა

იყო

რეალურად

განხორციელებადი. ინგლისურ სამართალში გაუგებარი რჩება ბრალდებულის
მიერ მკვლელობის მუქარა აქტუალური იქნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც
მოპასუხე ემუქრება მოსარჩელეს მოკვლით თუ როდესაც მოპასუხე ემუქრება,
რომელიმე სხვა ადამიანის მოკვლით. უკეთესი მოსაზრებაა, რომ მკვლელობის
მუქარა არაა აუცილებელი იყოს მიმართული მოსარჩელის მიმართ, რამდენადაც
იგი

აჩვენებს,

რომ

გავლენას

ახდენს

მოსარჩელის

გადაწყვეტილებაზე

მოპასუხისათვის სარგებლის გადაცემის შესახებ. მაგალითად, თუ მოპასუხე
ემუქრება მოსარჩელის მეუღლისა და შვილების მოკვლას, თუ იგი არ გადაიხდის
თანხას. მოპასუხის, ასეთმა უკიდურესმა მუქარამ უნდა მოსპოს მოსარჩელის
არჩევანის თავისუფლება და იძულებით მიაღებინოს გადაწყვეტილება.249
2) დაზიანების მუქარა - რომელიც მიმართულია მოსარჩელის ან იმ პირის
წინააღმდეგ, რომლის დაზიანებაც გავლენას ახდენს მოსარჩელის ნებაზე.

248

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს, 2019 წლის 3 მაისის გადაწყვეტილება საქმეზე №ას-8982019.
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3) თავისუფლების ხელშეშლის მუქარა - რომელიც დადგინდა საქმეში Duke de
Cadaval v Collins250 საქმეში მოსარჩელე დააკავა მოპასუხემ, რადგან მისი ვალი
ჰქონდა251.
4) ჩივილის მუქარა - ჩვეულებრივ, როდესაც მოპასუხე ემუქრება მოსარჩელის
წინააღმდეგ სარჩელის შეტანას, თუ იგი უარს იტყვის ფულის გადახდაზე ან
ხელშეკრულების დადებაზე, ეს თავისთავად არ წარმოადგენს იძულებას252,
რადგან მოსალოდნელია, რომ მეორე მხარე წინააღმდეგობას გაუწევს მის მუქარას
და დაიცავს თავს სასამართლოში. გარკვეულ გამონაკლის შემთხვევებში,
მოპასუხის საფრთხე მოსარჩელის წინააღმდეგ სარჩელის შეტანის შემთხვევაში,
თუ თანხა არ გადაიხადა, განიხილება, როგორც იძულება, ხოლო დაბრუნების
საფუძვლად ყველაზე მიზანშეწონილად შეფასდა, როგორც ზედმეტი ზეწოლა.
ანაზღაურების ეს საფუძველი ამ კატეგორიის საქმეებში გამოიწვევს მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ მოპასუხე შეიძლება ჩაითვალოს, რომ იგი მიმართავს
სასამართლო პროცესის ბოროტად გამოყენებას, ამიტომ მოპასუხის საქციელი
შეიძლება შეფასდეს, როგორც არაგონივრული. მაგალითად, Unwin v Leaper253– ში
ნათქვამია, რომ მოპასუხემ ბოროტად გამოიყენა სამართლებრივი პროცესი და
ემუქრებოდა სამართალწარმოების დაწყებას იმ საკითხის მიმართ, რომელიც არ
იყო დაკავშირებული მუქარით მოცულ სამართალწარმოებასთან.
5) ინფორმაციის გამჟღავნების მუქარა - თუ მოპასუხე იმუქრება ინფორმაციის
გამოქვეყნებით, რომელიც ზიანს აყენებს მოსარჩელეს ან მოსარჩელისათვის
ცნობილ ადამიანს, ნებისმიერი ხელშეკრულება, რომელიც დადებულია მუქარის
შედეგად, შეიძლება გაუქმდეს ან მუქარის შედეგად გადახდილი თანხა შეიძლება
დაიბრუნოს.254
6) სამართლებრივი იძულება - სამართლებრივი მუქარა ჩაითვლება იძულებად იმ
შემთხვევაში თუ ის უსაფუძვლოა. Privy Council-მა საქმეში R v Attorney-General
for England and Wales255. მოსარჩელეს, სპეციალური საჰაერო სამსახურის (SAS)
წევრს, რომელიც ბრიტანული არმიის ცნობილი პოლკია, მოეთხოვა ხელი
მოეწერა საიდუმლოების ხელშეკრულებას, რათა შეეჩერებინა მისი სტატუსი SASში. შეთანხმების ხელმოწერა არ ნიშნავდა, რომ მას მოუწევდა SAS- ის დატოვება
250

იქვე.(1836) 4 Ad and E 858, 111 ER 1006.
იქვე.
252 Williams v Bayley (1866) LR 1 HL 200.
253 (1840) 1 Man and G 747, 133 ER 533.
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255 [2003] UKPC 22. See also Royal Boskalis Westminster NV v Mountain [1999] QB 674.
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და სხვა პოლკში შესვლა. მოსარჩელემ ხელი მოაწერა შეთანხმებას და შემდეგ
მოითხოვა მისი გაუქმება იძულების გამო. ეს არგუმენტი უარყოფილ იქნა, რადგან
დადგინდა, რომ მისი სხვა პოლკში გადაყვანის საფრთხე იყო როგორც კანონიერი,
ისე ლეგიტიმური, ვინაიდან თავდაცვის სამინისტრო უფლებამოსილი იყო
გადაეწყვიტა, რომ ვისაც არ ჰქონდა შესაბამისი მონაცემები არ გადაეყვანა სხვაგან
და ეს ადამიანი დარჩენილიყო SAS – ის წევრად. სასამართლომ მიუხედავად
კანონიერი საფუძვლისა დაადგინა იძულება, რადგან სახეზე იყო გარიგების
უსაფუძვლობა256. ამის შემდგომ, სასამართლოებმა აშკარად აღიარეს, რომ
კანონიერი გარიგება შეიძლება იყოს არალეგიტიმური, იქ, სადაც ის თან ახლავს
წინა უკანონო ქმედებას257.
7) ქონებრივი იძულება - წარმოადგენს ისეთი იძულების ფორმას სადაც პირს
ემუქრებიან საკუთრების ჩამორთმევით ან დაზიანებით. Astley v Reynolds258
საქმეში, სადაც მოსარჩელემ მოპასუხეს დაუთმო ვერცხლის ფირფიტა 20 ფუნტ
სტერლინგად და შემდეგ მოისურვა მისი ქონების დაბრუნება. მოსარჩელემ თანხა
შესთავაზა ქონების გამოსასყიდად, მაგრამ მოპასუხემ უარი თქვა მას ფირფიტის
დაბრუნებაზე, თუ არ გადაიხდიდა 10 გირვანქა სტერლინგს ზედმეტად.
მოსარჩელემ შესთავაზა 4 გირვანქა სტერლინგი, მაგრამ მოპასუხე მხარემ უარი
თქვა მის აღებაზე. შესაბამისად, მოსარჩელე იძულებული გახდა გადაეხადა
მოპასუხის მიერ მოთხოვნილი დამატებითი 10 ფუნტი, ასევე თანხა სესხის
გამოსასყიდად. შემდეგ მან შეიტანა სარჩელი ამ თანხის დასაბრუნებლად და
უკუმოთხოვნის საფუძველი იყო ის, რომ მოსარჩელემ ზედმეტი ფული
გადაუხადა მოპასუხეს, რადგან მოპასუხე უარს ამბობდა მოსარჩელის ქონების
დაბრუნებაზე. მოსარჩელემ დაიბრუნა ზედმეტად გადახდილი თანხა. ქართულ
და გერმანულ რეალობაში მსგავს დავაში ზედმეტად გადახდილის უკან
დაბრუნება გამოირიცხებოდა, რადგან მხარეთა შორის არ იყო გაფორმებული
გამოსყიდვის ხელშეკრულება, ფირფიტებზე საკუთრება გადავიდა კანონიერად
და მესაკუთრე გახდა შემძენი ამის შემდეგ კი სახეზეა ახალი გარიგება რომლითაც
მოისურვა მესაკუთრემ ფირფიტების უკან დაბრუნება, მას შეეძლო ნებისმიერი
ფასი დაედო ფირფიტებისთვის და ნებისმიერ ფასად გაეყიდა მითუმეტეს იმ
პირობებში, როდესაც მეორე მხარემ იცოდა ამ ფირფიტის ფვისებების და საბაზრო
ღირებულების შესახებ. თუმცა ჩემი მოსაზრებით ინგლისური სასამართლოს
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R v Attorney-General for England and Wales [2003] UKPC 22, [113].
orelli v Ting [2010] UKPC 21; Progress Bulk Carriers Ltd v Tube City IMS LCC [2012] EWHC 273
(Comm); [2012] 1 Lloyd’s Rep 501 (Comm), [42] (Cooke J)
258 (1731) 2 Stra 915, 93 ER 939.
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გადაწყვეტილება უფრო სწორია, ემსახურება ბაზრის სტაბილურობას და სუსტი
მზარის პოზიციის დაცვას, იმ შემთხვევაში, როდესაც მხარეს გასხვისებული
ნივთის დაბრუნება უმალ მოუნდება, ჩემი აზრით ეს შემთხვევა ქმნის შეცდომის
დარ მოქმედებას რომელიც კეთილსინდისიერების და მხარეთა თანასწორობის
პრინციპებიდან გამომდინარე არ უნდა იქცეს გამსხვისებლის მარწუხად და მას
უნდა შეეძლოს გასხვისებული ნივთის მცირე მონაკვეთში მეორე მხარის
გამდიდრების გარეშე უკან დაბრუნება, რა თქმა უნდა ამ დროს ამ მხარემ უნდა
აანაზღაუროს ყველა ზიანი, რომელიც მეორე მხარეს ამ ნივთის დაბრუნების გამო
წარმოეშვა.
8) ეკონომიკური იძულება - ასეთ დროს, მთავარი საკითხი ეხება იმის
განსაზღვრას, თუ რა წარმოადგენს არალეგიტიმურ კომერციულ ზეწოლას ამ
მიზნებისათვის, ვინაიდან აშკარაა, რომ მხოლოდ კომერციული ზეწოლა არ
შეიძლება წარმოადგენდეს ეკონომიკურ ზეწოლას259. ასეთ დროს საჭიროა
უკანონო მუქარა, რომელიც მიემართება ხელშეკრულების მოშლის საფრთხეს.
მაგალითად, თუ მოპასუხე ემუქრება მოსარჩელესთან კონტრაქტის დარღვევას260,
თუ ხელშეკრულების ორმაგ ფასს არ გადაიხდიან, და მოსარჩელე დაემორჩილება
მის სურვილს რადგან რეალურად აღიქვამს ამ საფრთხეს, ან მაგალითად თუ იგი
მოითხოვს ამ ხელშეკრულების დაუყოვნებლივ შესრულება, რომ შეძლონ
ქვეკონტრაქტის

შესრულება,

ეს

შეიძლება

წარმოადგენდეს

ეკონომიკურ

იძულებას და მოსარჩელეს შეეძლება დაიბრუნოს დამატებითი თანხა, რომელიც
გადახდილი იყო მოპასუხის მუქარის გამო. მოსარჩელემ უნდა აჩვენოს, რომ ამ
საფრთხემ

გამოიწვია

ხელშეკრულების

მოსარჩელის

შეცვლა

ხელშეკრულების

ან მოპასუხისათვის

დადება,

არსებული

ფულის გადახდა.261 სანამ

დადგინდება ეკონომიკური ზეწოლა, მოპასუხის მხრიდან მუქარა მოსარჩელის
მიმართ, რომ არ დადოს ხელშეკრულება არ იქნება საკმარისი ეკონომიკური
ზეწოლის დასადგენად, მხოლოდ იმიტომ, რომ ასეთი რისკი დასაშვები და
კანონიერია262.

ავსტრალიის

უმაღლესი

სასამართლოს

გადაწყვეტილების

მიხედვით საქმეზე Smith v Charlick (William) Ltd263, დადგინდა, რომ მოპასუხე,
ხორბლის

გამყიდველი,

რომელიც

სამხრეთ

ავსტრალიაში

ხორბლის

259

Pao On v Lau Yiu Long [1980] AC 614, 635 (Lord Scarman); DSND Subsea Ltd v PGS Offshore
Technology AS [2000] BLR 530, [131] (Dyson J).
260 The Atlantic Baron [1979] QB 705.
261 Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 213214.
262 იქვე. ციტირებულია CTN Cash and Carry Ltd v Gallaher Ltd [1994] 4 All ER 714.
263 იქვე ციტირებულია: (1924) 34 CLR 38.
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მიწოდებასთან

დაკავშირებით

მონოპოლისტურ

პოზიციას

იკავებდა,

ლეგიტიმურად მოქმედებდა იმ საფრთხის წინაშე, რომ იგი უარს იტყოდა
მოსარჩელე წისქვილის უფრო მეტი ხორბლით მომარაგებაზე, თუ ის უარს
იტყოდა დამატებითი საფასურის გადახდაზე უკვე მიწოდებული ხორბლისთვის.
ეს თანხა კანონიერად არ იყო მოთხოვნილი, მაგრამ უმაღლესმა სასამართლომ
მიიჩნია, რომ მოსარჩელეს არ უნდა დაბრუნებოდა ზედმეტად გადახდილი
მოპასუხის მუქარის მიუხედავად. მართალია, ფაქტები საკმაოდ უკიდურესი იყო,
რადგან მოპასუხეს ჰქონდა მონოპოლია, ამიტომ მოსარჩელეს სხვა გზა არ ჰქონდა,
თუ არა მოპასუხესთან ხელშეკრულების გაფორმება იმ პირობებით, თუ ის
მოითხოვდა ბიზნესის წისქვილის წარმოებას. მოპასუხის მონოპოლისტური
პოზიცია შეიძლება ნიშნავდეს, რომ საბოლოო ჯამში შეიძლება დადგინდეს
ანაზღაურების საფუძველი, არა ეკონომიკური იძულება უკანონო საფრთხის
არარსებობის გამო, არამედ ზედმეტი ზეგავლენის გამო. - ეს გადაწყვეტილება
საკმაოდ საორჭოფოა, დაზუსტებით ძნელია იმის განსაზღვრა, ამ საქმეს როგორ
გადაწყვეტდნენ ქართული ან გერმანული სასამართლოები, თუმცა ჩემი აზრით
მონოპოლური

მდგომარეობის

ბოროტად

გამოყენებისთვის

სავარაუდოდ

მიანიჭებდნენ მოსარჩელეს მოთხოვნის უფლებას.
საქმეში CTN Cash and Carry Ltd v Gallaher Ltd264 მხარეებს შორის დავა წარმოიშვა
მოსარჩელისათვის ერთი კონკრეტული ტვირთის სიგარეტის მიწოდებაში,
რომელიც

მოპასუხემ

შეცდომით

მიიტანა

არასწორ

საწყობში.

როდესაც

მოსარჩელემ მოპასუხეს აცნობა ამის შესახებ, მოპასუხე თანახმა იყო აეღო
სიგარეტი და წაეღო სწორ საწყობში. სანამ ამას შეძლებდა, სიგარეტი მოიპარეს.
მოპასუხემ შეცდომით, მაგრამ კეთილსინდისიერად და გონივრულად მიიჩნია,
რომ ქურდობის დროს ისინი მოსარჩელის რისკის ქვეშ იმყოფებოდნენ ამიტომ
იგი მოპარული სიგარეტის ფასი მოსთხოვა მოსარჩელეს. მოსარჩელემ უარი თქვა
გადახდაზე, მაგრამ მოპასუხე იმუქრებოდა, რომ სამომავლო გარიგებებთან
დაკავშირებით გადასახდელ ვალდებულებად ჩათვლიდა, თუ მოსარჩელემ არ
გადაიხდიდა სიგარეტის საფასურს. შესაბამისად, მოსარჩელემ გადაიხადა თანხა.
ამის შემდეგ იგი შეეცადა ამ ფულის დაბრუნებას ეკონომიკური იძულების
საფუძველზე. სააპელაციო სასამართლომ მიიჩნია, მოპასუხის მითითება სხვა
ვალდებულების ჩათვლასთან დაკავშირებით კანონიერი იყო265. სასამართლომ
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იქვე ციტირებულია: [1994] 4 All ER 714.
იქვე, 717–18 (Steyn LJ).
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ასევე დაადასტურა, რომ მომჩივანთან სამომავლო კონტრაქტების დადების
შეწყვეტის საფრთხე ასევე კანონიერი იქნებოდა266.
9)

ზედმეტი

ზეწოლა

-

გარკვეულ

გარემოებებში

მოპასუხე

შეიძლება

ემუქრებოდეს მოსარჩელეს, რომ თუ მოსარჩელე მოლაპარაკებას კონკრეტული
პირობებით არ დასთანხმდება ან არ მოილაპარაკებს ან არ გადაუხდის მოპასუხეს
გადაუხდელი თანხის ორმაგი ოდენობით, მოპასუხე გააკეთებს რაიმეს, რაც
სავსებით კანონიერია. თუ მოსარჩელე გეგმავს გარიგების გაუქმებას ან ფულის
აღებას, ის ზოგადად ვერ შეძლებს იძულების წესს დაეყრდნოს, რადგან მოპასუხე
არ ემუქრება რაიმე უკანონო ქმედებით. ამასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანი
გამონაკლისი წარმოიშობა, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ მოპასუხე ემუქრება
რაიმეს კანონიერად გაკეთებას, მუქარის გაკეთება თავისთავად უკანონოა, რადგან
იგი წარმოადგენს შანტაჟის დანაშაულს. ასეთი საფრთხე საკმარისი იქნებოდა,
რომ იძულებითი მოთხოვნა დაეყენებინა. მაგრამ მოპასუხე მხოლოდ მაშინ
ახორციელებს

შანტაჟს,

როდესაც

სახეზეა

გაუმართლებელი

მოთხოვნა

მუქარით267. თუ მოპასუხე თვლის, რომ არსებობს საფუძველი მოთხოვნის
დასაყენებლად ან მუქარის გამოყენება წარმოადგენს მოთხოვნის განმტკიცების
სწორ გზას, მოპასუხე არ იქნება დამნაშავე შანტაჟში და ამიტომ მუქარა არ იქნება
უკანონო. იქ, სადაც საფრთხე ემუქრება მოსარჩელეს და თვით საფრთხეც
კანონიერია, მოსარჩელეს არ უნდა შეეძლოს ანაზღაურების მოთხოვნა იძულების
საფუძველზე, მაგრამ სამაგიეროდ შეიძლება დაეყრდნოს დაბრუნების სხვა
საფუძველს, კერძოდ ზედმეტ ზეწოლას.268
პირველად Lord Denning MR-მა დაადგინა ზედმეტი ზეწოლის არსებობა საქმეში
Lloyd’s Bank Ltd v Bundy269. ზედმეტი ზეწოლა არის იძულების ფორმა ეს
წარმოადგენს ისეთ მუქარას, რომელიც კანონიერია ზედმეტი ზეწოლა უნდა
განვასხვავოთ

ზედმეტი

გავლენისაგან,

რადგან

ეს

უკანასკნელი

არის

ექსპლუატაციის ფორმა ხოლო ზედმეტი ზეწოლა კი იძულების ფორმა. თუმცა
ისინი გვანან ერთმანეთს, რადგან ორივე შემთხვევაში მოპასუხის ქცევა შეიძლება
შეფასდეს, როგორც არაკეთილსინდისიერი.270
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E) ექსპლოატაცია
ა) კავშირი და განსხვავება იძულებასა და ექსპლოატაციას შორის
იძულებასა და ექსპლოატაციას შორის განსხვავება ძალიან რთულია და თანაც
ისინი ხშირად ერთად თანაარსებობენ, ორივე მათგანი წარმოადგენს უსაფუძვლო
გამდიდრების გაუმართლებელ ფაქტორს. მოპასუხის საქციელი მოსარჩელის
იძულებით მოქმედებაში ან მისი სისუსტის გამოყენებაში ართმევს მოსარჩელეს
შესაძლებლობას,

გამოიყენოს

თავისუფალი

არჩევანი

იმის

თაობაზე,

უზრუნველყოს თუ არა მოსარჩელისთვის სარგებლის გადაცემა. ამ ორ პრინციპს
შორის აშკარა მსგავსების მიუხედავად, ისინი მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან.
იძულების ძირითადი მახასიათებელია ის, რომ მოსარჩელეს არ შეუძლია
გამოიყენოს თავისუფალი არჩევანი სარგებლის გადასაცემად მოპასუხის მიერ
განხორციელებული ზეწოლის გამო, მეორეს მხრივ, ექსპლუატაციის არსებითი
მახასიათებელია ის, რომ მოსარჩელის თავისუფალი არჩევანის არარსებობა
გამომდინარეობს იქიდან, რომ მოპასუხემ გამოიყენა მისი გაბატონებული
პოზიცია სუსტი მხარის მიმართ. ექსპლუატაციის დასადგენად არ არის საჭირო
იმის ჩვენება, რომ მოპასუხე რაიმე ფორმით ემუქრებოდა ან ზეწოლას ახდენდა
მოსარჩელეზე, საკმარისია უბრალოდ ზეგავლენის შესაძლებლობის არსებობა.271
ამასთან, არის შემთხვევები, როდესაც მოსარჩელე მოპასუხეს მუქარით აიძულებს
და ექსპლუატაციასაც ახორციელებს მის მიმართ, შესაბამისად უკუქცევის
საფუძველი ორივე იქნება. ჩვეულებრივ, ასეთ ვითარებაში მოსარჩელისთვის
უფრო მიზანშეწონილი იქნება ხაზი გაუსვას მუქარას (საფრთხეებს) და ასე
დაეყრდნოს რესტიტუციის საფუძველს, რომელიც დაფუძნებულია იძულების
პრინციპზე. ასევე არსებობს შემთხვევები, როდესაც მოპასუხემ გამოიყენა
მოსარჩელის სუსტი პოზიცია არასწორი განცხადების გაკეთებით და ასე აიძულა
მოსარჩელე შეცდომის დაშვებაში. ასეთ შემთხვევებში მოსარჩელე შეიძლება
დაეყრდნოს შეცდომას, როგორც უკუმოთხოვნის საფუძველს. არის შემთხვევები,
როდესაც მოპასუხე გამდიდრდა არაფულადი სახის სარგებლით, როგორიცაა საქონელი,
ან მომსახურება, ანაზღაურება შესაძლებელი იქნება ექსპლუატაციის გამო,

მიუხედავად მოპასუხის მიერ მიღებული გამდიდრების ტიპისა, თუმცა
პრობლემური იქნება თავად გამდიდრების ოდენობის დადგენა.
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როგორც წესი, მოპასუხის ექსპლუატაციის შედეგია ის, რომ მოსარჩელემ დადოს
გარიგება მოპასუხესთან და გადასცეს მას სარგებელი მის შესაბამისად. თუ
მოსარჩელე მოითხოვს ამგვარი სარგებელის დაბრუნებას, პირველ რიგში უნდა
დადგინდეს, რომ გარიგება დადებულია ექსპლუატაციის გამო ეს ხდება იმიტომ,
რომ რესტიტუციული საშუალებები არ ვრცელდება იმ გარიგებებზე, რომლებიც
ლეგალურ იურიდიულ საფუძველს წარმოადგენს მოპასუხის გამდიდრების
მისაღებად. ეს გარიგებები, როგორც წესი, მოიცავს კონტრაქტებს, მაგრამ მათ
შორის შეიძლება გამოიყოს საჩუქრები, რომლებზეც მარტივად გავრცელდება
ექსპლოატაციის წესები იმ მიზეზის გამო, რომ მოსარჩელემ მოპასუხეს გადასცა
სარგებელი და მან არაფერი მიიღო სანაცვლოდ272 ეს მიანიშნებს, რომ მოსარჩელე
შეიძლება

ექსპლოატირებულ

იქნას

მოპასუხის

მიერ.

ექსპლუატაციის

კონტექსტში წარმოქმნილი შემთხვევების უმეტესობა ეხება ხელშეკრულებების
გაფორმებას.

მოპასუხის

მიერ

მოსარჩელის

ექსპლუატაციის

შედეგია

ხელშეკრულების ბათილად ცნობა, ასე რომ, თუ მოსარჩელე სურს გააუქმოს იგი,
მან უნდა გააუქმოს იგი სამართლიანი იურისდიქციის მოქმედებით. გაუქმების
შედეგად მოპასუხემ მოსარჩელეს უნდა დაუბრუნოს ნებისმიერი სარგებელი,
რომელიც მან მიიღო გარიგების შედეგად.273 ეს აღდგენითი შედეგები შეიძლება
აიხსნას

უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართალზე

მითითებით,

რადგან

ანაზღაურების გარეშე მოპასუხე უსაფუძვლოდ გამდიდრდებოდა მოსარჩელის
ხარჯზე ხელშეკრულების გაუქმების შედეგად. ზოგიერთ სიტუაციაში, როდესაც
მოპასუხე მხარემ მოიპოვა სარგებელი მოსარჩელის ექსპლუატაციის შედეგად,
ანაზღაურებადი
რესტიტუციის

სარჩელი
პრინციპზე.

შეიძლება
პირველ

დაფუძნდეს
რიგში,

ორ

მოსარჩელემ

ალტერნატიულ
შეიძლება

რომ

ანაზღაურება მოითხოვოს მოპასუხის უსაფუძვლო გამდიდრების უკუქცევის
წესით. გარდა ამისა, სარჩელი შეიძლება აშკარად დაეფუძნოს მოპასუხის
არაკეთილსინდისიერ ქმედებას. ეს განსაკუთრებით ეხება იმ შემთხვევას,
როდესაც მოპასუხე არის თანამშრომელი და იყენებს თავის პოზიციას
მოსარჩელის ხარჯზე. ეს წარმოადგენს ფიდუციური მოვალეობის დარღვევას,
რომლისთვისაც
ანაზღაურება.

ხელმისაწვდომია
ასეთ

ალტერნატიული

ვითარებაში

მოთხოვნები,

მრავალი

საშუალებები,

მოსარჩელეს

რომლებიც

შეუძლია

დაფუძნებულია

მათ

შორის

წარმოადგინოს
უსაფუძვლო

გამდიდრებასა და ფიდუციურ მოვალეობაზე.
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ბ)ზედმეტი ზეგავლენა
ზედმეტი გავლენა წარმოადგენს დაბრუნების სამართლებრივ საფუძველს,
რომელიც გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ მოპასუხე არის მოსარჩელესთან
ნდობისა და რწმენის, ან ძალაუფლების და დამოკიდებულებით ურთიერთობაში,
ხოლო მოპასუხე ბოროტად იყენებს ამ ურთიერთობას, რის გამოც მოსარჩელეს
აიძულებს, რომ სარგებელი გადასცეს მას,275 ან სავარაუდოდ მოპასუხემ ბოროტად
გამოიყენა

ეს

ურთიერთობა

სარგებლის

გადაცემის

მიზნით.

აქედან

გამომდინარეობს, რომ არსებობს არასწორი გავლენის დადგენის ორი გზა,
გავლენის ფაქტობრივი ბოროტად გამოყენება ან ამგვარი ურთიერთობის
სავარაუდო ბოროტად გამოყენება.276
არსებობს

მხოლოდ

ერთი

პროფესორი ლუისონი ამტკიცებს, რომ

ტიპის

ზედმეტი

გავლენა,

აქტიური

არამართლზომიერი ზეგავლენა, რომელიც უნდა დადასტურდეს მოსარჩელის
მიერ მტკიცებულების ძალის მქონე პრეზუმციებით ან მის გარეშე.277 ეს სწორია,
მაგრამ, ექსპოზიციის გამარტივების მიზნით, გამოსადეგია ერთმანეთისაგან
განსხვავებული გავლენის დადგენის ორი გზა, იმის გათვალისწინებით, რომ
არსებობს მხოლოდ ერთი საფუძველი, კერძოდ, რომ არსებობს ურთიერთობა,
რომელსაც წარმოშობს ზედმეტ გავლენას და რომ ეს გავლენა არასათანადოდ იქნა
გამოყენებული მოპასუხის მიერ.278 Daniel v Drew279 საქმეში ვარდ ელჯეი-მ
აღნიშნა, რომ ,,ზედმეტ“ ზეგავლენაში, გულისხმობს იმას, რომ რამე გაკეთდა
მოსარჩელის გონებაზე ზემოქმედებით, როდესაც ზედმეტი გავლენა იქნება
პრეზუმირებული, მოსარჩელის მტკიცების ტვირთი, რომ მოპასუხის მიერ
ზეგავლენა იყო არასწორი, გადავა მოპასუხეზე და მას მოუწევს საწინააღმდეგოს
დამტკიცება. არამართებული ზეგავლენა არის უკუმოთხოვნის ერთ-ერთი
საფუძველი, რადგან მოპასუხე იყენებს მოსარჩელესთან ურთიერთობას, რა
დროსაც მოსარჩელის გადაწყვეტილება, რომელიც მან მოპასუხის ზეგავლენით
მიიღო არ შეიძლება ჩაითვალოს მის მიერ გადაწყვეტილების თავისუფლად

275

იქვე. ციტირებულია: Royal Bank of Scotland plc v Etridge (No 2) [2002] 2 AC 773, 795 (Lord Nicholls);
National Commercial Bank (Jamaica) Ltd v Hew [2003] UKPC 51. სადაც სახეზე იყო მოსარჩელის
ექსპლუატაცია ისე, რომ არანაირი ურთიერთობა მათ შორის არ იყო და ზეგავლენა არ
განხორციელებულა მოპასუხის მხრიდან მაგრამ, დადგინდა მოპასუხის უგუნური ქცევა.
276 იქვე. ციტირებულია: Allcard v Skinner (1887) 36 Ch D 145, 171 (Cotton LJ).
277იქვე. ციტირებულია: K Lewison, ‘Under the Inﬂuence’ [2011] RLR 1.
278იქვე. ციტირებულია: Royal Bank of Scotland plc v Etridge (No 2) [2002] 2 AC 773, 795 (Lord Nicholls);
National Commercial Bank (Jamaica) Ltd v Hew [2003] UKPC 51.
279 იქვე.ციტირებულია: [2005] EWCA Civ 507, [2005] WTLR 808, [31].
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მიღებად.280 ეს მიდგომა, კარგად იქნა წარმოჩენილი ელტონ ელსის მიერ Huguenin
v Baseley281 საქმეში სადაც მან აღნიშნა, რომ საკითხავი არ არის ის, მოსარჩემ
იცოდა რას აკეთებდა, რა ჰქონდა გაკეთებული ან რის გაკეთებას აპირებდა
არამედ ის, თუ როგორ შეიქმნა განზრახვა. შესაბამისად თუ მოპასუხემ თავისი
ზეგავლენით გამოიწვია მოსარჩელის მიერ გარიგების დადება, ამიტომ ასეთი
გარიგება იქნება ძალადაკარგული. ვარდ ელჯიმ საქმეში Daniel v Drew282
განაცხადა, რომ ყველა ზედმეტ ზეგავლენასთან დაკავშირებულ საქმეში
კრიტიკული კითხვაა დასასმელი,

შეეძლო თუ არა მოსარჩელეს რჩევა ან

დარწმუნება, ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ ზეგავლენა, გადაელახა,
მოპასუხის მხრიდან დარწმუნებაზე უარის ან ნებით თანხმობის თქმით.
მოსარჩლეს შეიძლება მრჩეველი ჰყავდეს, მაგრამ მოსარჩელე არ უნდა იყოს
მართული და საბოლოო გადაწყვეტილება თავისი ნებით უნდა მიიღოს, არასწორი
ზეგავლენა არ არსებობს, თუ მოსარჩელემ თავისუფალი ნების გამოვლინებით,
განახორციელა ქმედება და ის ინფორმირებული იყო მიუხედავად მისი
განცხადებისა, რომ,, ეს არ არის ჩემი სურვილი, მაგრამ მე უნდა გავაკეთო ეს“.
საკითხავია

არასწორი

ზეგავლენა

არის

უსაფუძვლო

გამდიდრების

თუ

დელიქტის ნაწილი, პასუხი არის არა, რადგან ის არ მოითხოვს მოპასუხის
ბრალის დამტკიცებას და არც რაიმე მოვალეობის დარღვევის დადგენას არამედ
უნდა დადგინდეს მისი გამდიდრების უსაფუძვლობა. მიუხედავად ამისა
არსებობს საქმეები, სადაც არასწორი ზეგავლენა განიხილებოდა როგორც
უკანონო ქმედება (დელიქტი) მაგალითად საქმეში Yorkshire Bank plc v Tinsley.283
საჭიროა ზედმეტი ზეწოლის გამიჯვნა ზედმეტი ზეგავლენისგან, რადგან მათ
ხშირად ორივეს ზედმეტ ზეგავლენას უწოდებენ. პირველი საფუძველი ჩნდება
იქ, სადაც მოპასუხე აიძულებს მოსარჩელეს გადაიხადოს თანხა ან დადოს
ხელშეკრულება კანონიერი მუქარის შედეგად. ეს საფუძველი ემყარება იძულების
პრინციპს

და

არა

ექსპლუატაციას.

ვინაიდან

ამ

საფუძვლის

მთავარი

მახასიათებელია ის, რომ მოპასუხემ ზეწოლა მოახდინა მოსარჩელეზე, მას
სათანადოდ უნდა ვუწოდოთ ,,არამართებული ზეწოლა"284. განსხვავებით
არამართებული გავლენისგან. ანაზღაურების სხვა საფუძველი, რომელსაც
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იქვე. ციტირებულია: National Westminster Bank plc v Morgan [1985] AC 686, 705 (Lord Scarman),
relying on a dictum of(ეყრდნობა) Lindley LJ in Allcard v Skinner (1887) 36 Ch D 145, 182.
281იქვე.ციტირებულია: (1807) 14 Ves Jun 273, 300; 33 ER 526, 536.
282 იქვე. ციტირებულია:[2005] EWCA Civ 507, [2005] WTLR 807, [36].
283იქვე. ციტირებულია: [2004] EWCA Civ 816, [2004] 1 WLR 2380, 2389.
284 იქვე. ციტირებულია:Lloyd’s Bank Ltd v Bundy [1975] QB 326, 338 (Lord Denning MR).
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უწოდებენ ფაქტობრივ არამართებულ გავლენას, ეხება იმ შემთხვევებს, როდესაც
ნაჩვენებია, რომ მოპასუხემ უსაფუძვლოდ გამოიყენა მოსარჩელის გავლენის
პოზიცია მოსარჩელის წინაშე285. რესტიტუციის ამ საფუძველს სათანადოდ
განიხილავენ, როგორც ექსპლუატაციის პრინციპს. Millett LJ-მ Dunbar Bank plc v
Nadeem286 – საქმეში, რომ ფაქტობრივი ზედმეტი გავლენა არ არის დაფუძნებული
იძულების პრინციპზე, მან თქვა, რომ ”არც იძულება, არც ზეწოლა და არც განზრახ
დამალვა არ არის აუცილებელი ელემენტი აქტიური არამართებული ზეგავლენის
შემთხვევაში.
იმისათვის რომ დადგინდეს აქტიური არამართებული ზეგავლენის არსებობა
საჭიაროა

რამოდენიმე

წინაპირობა

იქნეს

დაკმაყოფილებული,

რომელიც

სრულყოფილად იდენტიფიცირებულ იქნა საქმეში Bank of Credit and Commerce
International SA v Aboody287:
1) მოპასუხეს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ ზეგავლენა მოახდინოს
მოსარჩელეზე. ეს საჭიროებს მტკიცებულებას, რომ ურთიერთობა მხარეებს
შორის იყო იმგვარი, რომ მოსარჩელე ენდობოდეს და სჯეროდეს მოპასუხის. ეს
ყველაფერი კარგად არის ნაჩვენები საქმეში Morley v Laughnan288 სადაც
დადგინდა, რომ მოპასუხეს მოსარჩელეზე დიდი ზეგავლენა ჰქონდა. ის
გაწევრიანდა რელიგიურ სექტაში ,,The Exclusive Brethren“-ში. მოსარჩელე იყო
მოპასუხით აღფრთოვანებული, მისი აშკარა ზეგავლენის ქვეშ, მოპასუხის
ზეგავლენა იმდენად ექსტრემალური იყო, რომ იგი გახდა მოსარჩელის სულიერი
მრჩეველი და არეგულირებდა კიდეც მისი დიეტა და მკურნალობას.
2) მოპასუხემ უნდა გამოიყენოს ეს გავლენა მოსარჩელის მიმართ. ამისათვის
საჭიროა მტკიცებულება იმისა, რომ მოპასუხე ნამდვილად დომინირებდა
მოსარჩელეზე. სერ ერიკ საქსმა აღწერა Lloyd's Bank Ltd v Bundy289– საქმეში,
განაცხადა, რომ ,,ერთი ადამიანის ნება იმდენად გაბატონდა მეორეზე, რომ:
”ადამიანი იყო მხოლოდ დომინანტის მარიონეტი”. ამასთან, ხაზგასმით აღინიშნა,
რომ ზედმეტი გავლენა სულაც არ იყო დამოკიდებული იძულების ან ზეწოლის
პოზიტიური ქმედების მტკიცებაზე, რომელიც მოსარჩელეს ეკისრება.
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იქვე. ციტირებულია: R v Attorney-General for England and Wales [2002] UKPC 22.
იქვე. ციტირებულია: [1998] 3 All ER 876, 883.
287იქვე. ციტირებულია: [1990] 1 QB 923, 967.
288იქვე. ციტირებულია: [1893] 1 Ch 736.
289 იქვე. ციტირებულია: [1975] QB 326, 342.
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3) გავლენა უნდა განხორციელდეს ზედმეტად290, ეს მოხდება იმ შემთხვევაში,
როდესაც მოპასუხემ დააზარალა მოსარჩელე რაიმე ფორმით, მაგალითად,
აიძულა, მოატყუა ან შეცდომაში შეიყვანა მოსარჩელე, რომ გადაეცა აქტივები ან
დაინათხმა აქტივების ნაწილის გაცემაზე, ასევე განზხარ არ გაუმხილა
ინფორმაცია.291 არ არის საჭირო იმის დამტკიცება, რომ მოპასუხე განზრახული
იყო განმცხადებლის დაზიანება. ფაქტების მრავალფეროვნება შეიძლება იქნას
გათვალისწინებული იმის დასადგენად, მოხდა თუ არა გავლენა ზედმეტად, მათ
შორის მოსარჩელის დაუცველობა და მოპასუხის პიროვნების ძალადობა.
4) ზედმეტმა გავლენამ უნდა გამოიწვიოს მოსარჩელის მიერ გარიგების დადება
და შესაბამისად, იგი უნდა მოქმედებდეს გარიგების დადების დროს292. არ არის
საჭირო იმის ჩვენება, რომ მოპასუხემ იცოდა, რომ მან ზედმეტი გავლენა
მოახდინა მოსარჩელეზე293.294
ზედმეტი ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს არა უშვალოდ გარიგების მხარემ
არამედ მესამე პირმაც ამის ნათელი მაგალითია, Credit and Commerce International SA
v Aboody
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საქმე ამ საქმეში მოპასუხის მეუღლემ მას აიძულა დაეტვირთა

ვალდებულებით სახლი, კომპანიის სესხისათვის, რომელშიც ორივე ფლობდა
აქციებს. სახლი მხოლოდ ცოლის სახელზე იყო რეგისტრირებული. ქმარმა
გამოიწვია თავისი ცოლის თანხმობის მიცემა გარიგების შესრულებაზე,
საქმისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტების განზრახ დამალვით. მეუღლეს სურდა
გარიგების შეწყვეტა ზედმეტი გავლენის გამო. სააპელაციო სასამართლომ
დაადასტურა, რომ ქმარს შეეძლო ზეგავლენის მოხდენა თავის ცოლზე, ვინაიდან
იგი

ენდობოდა

ქმარს,

მან

ჩვეულებრივ

მოაწერა

ხელი

კომპანიასთან

დაკავშირებულ დოკუმენტებს მათი შინაარსის გაუთვალისწინებლად. ქმარმა ეს
გავლენა გამოიყენა იმით, რომ ცოლი დაითანხმა შესაბამისი გარიგებების
დადებაზე. აღმოჩნდა, რომ ეს გავლენა არასათანადოდ იქნა გამოყენებული,
რადგან ქმარმა განზრახ დაუმალა ცოლს გარიგებების რისკები. დაბოლოს, ამ
არასაკმარისი გავლენის გამოყენება ცოლის მიერ შესაბამის დოკუმენტებზე
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იქვე. ციტირებულია: Dunbar Bank plc v Nadeem [1998] 3 All ER 876, 883 (Millett LJ).
იქვე. ციტირებულია: Hewett v First Plus Financial plc [2010] EWCA Civ 312, [2010] 2 FLR 177 (nondisclosure of affair to wife).
292 იქვე. ციტირებულია: Thompson v Foy [2009] EWHC 1076 (Ch), [2010] 1 P and CR 16, [100] (Lewison
J).
293 იქვე. ციტირებულია: Papous v Gibson-West [2004] EWHC 396.
294 Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 260262.
295 იქვე. ციტირებულია: [1990] 1 QB 923, 969.
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ხელმოწერის საკმარისი მიზეზი გახდა, რადგან დადგინდა, რომ თუ ქმარი
ზედმეტად არ იმოქმედებდა თავის ცოლზე, იგი ხელს არ აწერდა მათ. ამრიგად,
არასათანადო გავლენის დადგენის ოთხი მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. მაგრამ
სააპელაციო სასამართლომ დაადასტურა, რომ არსებობდა მეხუთე მოთხოვნა,
კერძოდ, რომ კონკრეტული გარიგება მოსარჩელისათვის აშკარად უსამართლო
და არახელსაყრელი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ეს უკანასკნელი არ იქნა
დადგინელი, საქმის გარემოებებიდან.296 მოთხოვნა, რომ გარიგება აშკარად
უსამართლო და არახელსაყრელი იყო მოსარჩელისათვის, ე.წ. არსებითი
უსამართლობა ან სახელშეკრულებო დისბალანსი, შემდგომში უარყო ლორდთა
პალატამ CIBC Mortgages plc v Pitt297 საქმეში. მისი თქმით მართალია, ის ფაქტი,
რომ

თავად

გარიგება

აშკარად

არახელსაყრელი

იყო,

შეიძლება

აშკარა

მნიშვნელობას ანიჭებს ზედმეტი გავლენის დადგენისას, ვინაიდან გარიგების
პირობები შეიძლება დაეხმაროს სასამართლოს დაადგინოს, იყო თუ არა
უსამართლობა.

მაგალითად,

რაც

უფრო

დაუსაბუთებელი

იქნება

ხელშეკრულების პირობები, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მოსარჩელე მათ
თავისუფლად

დათანხმდებოდა.

შემთხვევები,

როდესაც

გონივრულია,

მაგრამ

მაგრამ

კონკრეტული
მოპასუხე

კვლავ

მაინც

შეიძლება

გარიგების

არსებობდეს

პირობები

არამართებულად

სავსებით

ისარგებლებს

მოსარჩელის სუსტი პოზიციით. ეს ილუსტრირებულია თავად CIBC Mortgages plc
v Pitt298– საქმის ფაქტებით, სადაც ქმარმა მოიპოვა ცოლის თანხმობა მათი სახლის
გამოყენებაზე,

რომელიც

მათ

თანასაკუთრებაში

იყო

რეგისტრირებული,

იპოთეკური სესხის უზრუნველყოფად. ლორდთა პალატამ დაადასტურა, რომ
ქმარმა გამოიყენა ზედმეტი გავლენა ცოლის თანხმობის მისაღებად და მის
წინააღმდეგ, გარიგება ბათილი იყო. არანაირი მნიშვნელობა არ ჰქონდა, რომ
თავად გარიგების პირობები საკმაოდ სამართლიანი იყო. გარიგება, პრინციპში,
ბათილი იყო მხოლოდ იმ მეთოდების გამო, რომლებსაც ქმარი მიმართავდა
ცოლის თანხმობის მოსაპოვებლად. შესაბამისად, ლორდთა პალატამ უარი თქვა
მოთხოვნაზე, რომლის თანახმად მოსარჩელემ უნდა აჩვენოს, რომ თავად
გარიგება აშკარად არახელსაყრელი იყო, სანამ დადგინდება ზედმეტი გავლენა.
ამით სწორად წარმოჩინდა ამ გაუმართლებელი ფაქტორის არსი, რადგან
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იქვე. 262.
იქვე. ციტირებულია:[1994] 1 AC 200.
298იქვე. ციტირებულია: [1994] 1 AC 200.
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მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რამაც მიიყვანა მოსარჩელე გარიგების დადებამდე
და არა თავად ის შინაარსი რაც მათ გაითვალისწინეს.299

გ) პრეზუმცია
ხშირად საკმაოდ რთულია მოსარჩელისთვის მტკიცების ტვირთის დაკისრება
იმასთან დაკავშირებით გარიგება მან დადო სხვისი ზედმეტი ზეგავლენით თუ
მის

გარეშე.

თუმცა

არამართლზომიერი

თუ

არსებობს

ზეგავლენა

2

წინაპირობა

პრეზუმირებულია

მაშინ
და

მოსარჩელეზე

საწინააღმდეგოს

მტკიცების ტვირთი მოპასუხეზე გადადის . ეს ორი გარემოებაა 1) მოსარჩელეს
300

უნდა ჰქონოდა ნდობა და ნდობა მოპასუხის მიმართ ისეთ საკითხებთან
მიმართებით, როგორიცაა მოსარჩელის ფინანსური საქმეთა მართვა301. 2) გარიგება
უნდა იყოს ისეთი, რომ ექსპლოატაციაზე მიანიშნებდეს. მას შემდეგ, რაც ორივე
ტესტის დაკმაყოფილება ნიშნავს, რომ სავარაუდოდ მოპასუხემ გამოიწვია
ზედმეტი გავლენა, რომ მოსარჩელემ დადო გარიგება ან გადასცა მოპასუხეს
სარგებელი, ამიტომ არ არის საჭირო ცალკეული საკითხის განხილვა მიზეზშედეგობრიობის ჭრილში. მართლაც, იმიტომ, რომ ზოგჯერ რთული ან
შეუძლებელი იქნება მოსარჩელისათვის იმის დადასტურება, რომ მისი ქმედება
გამოწვეული იყო გარიგების დადებაზე ზედმეტი გავლენის გამო.302 ამასთანავე
არსებობს

ურთიერთობის

სამართლებრივი

ფორმები,

სადაც

იგლისხმება

ზეგავლენა ურთიერთობაში მყოფ მხარეებს შორის. მაგალითად დედა და
არასრულწლოვანი შვილი, ექიმი და პაციენტი, მეურვე და მხარდაჭერის მიმღები
და სხვა, თუმცა ასეთი ზეგავლენა არ იგულისხმება მეუღლეებს შორის,
მიუხედავად ამისა ზეგავლენა შეიძლება დაადგინოს სასამართლომ სხვა
შემთხვევებშიც, მაგალითად Leeder v Stevens303 საქმეში სასამართლომ დაადგინა
საქმროსა და საცოლეს შორის ზეგავლენის არსებობა. მიუხედავად იმისა, რომ
ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში ზეგავლენა პრეზუმირებულია მტკიცების
საგანია ეს ზეგავლენა ზედმეტია თუ არა. თუ სახეზე არ გვაქვს პრემუმციის
ზემოაღნიშნული ან მათი მსგავსი მაგალითები ზეგავლენა უნდა დადგინდეს
299

იქვე. 262-263.
იქვე. ციტირებულია: Royal Bank of Scotland plc v Etridge (No 2) [2001] UKHL 44, [2002] 2 AC 773,
796 (Lord Nicholls of Birkenhead); Turkey v Awadh [2005] EWCA Civ 382, [2005] 2 P and CR 29, [38]–
[39] (Chadwick LJ).
301 ეს შემთხვევა ეხება არა მხოლოდ ფინანსულ არამედ სხვა საკითხებთან დაკავშირებით
ნდობასაც. Thompson v Foy [2009] EWHC 1076 (Ch), [2010] 1 P and CR 16, [114] (Lewison J).
302 იქვე. 264.
303იქვე. [2005] EWCA Civ 50.
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ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. მაგალთად საქმეში Simpson v Simpson304
სასამართლომ დაადგინა, რომ ქმრის მიერ მეუღლისთვის ქონების გადაცემა იყო
ნაგულისხმევი, რადგან ქმარი სულ უფრო მეტად იყო დამოკიდებული თავის
ცოლზე სასიკვდილო დაავადების გამო, ისე რომ მათ შორის განსაკუთრებული
ნდობა არსებობდა.
გავლენა უნდა იყოს იმგვარი, რომ გამოიწვიოს მოსარჩელის ქმედება, აქვე უნდა
აღინიშნოს, რომ მისი დადგენისას გაითვალისწინება შემდეგი გარემოება როგორ
მოიქცეოდა ამ სიტუაციაში ჩვეულებრივი ადამიანი. საჩუქრების არსებობისას
უფრო მეტად სავარაუდოა ზედმეტი ზეგავლენა. როგორც ლორდ სკარმანმა
აღნიშნა National Westminster Bank plc v Morgan305- ში, ”საჩუქრები არის
გარიგებები, როდესაც დონორი თავის ქონებასთან განშორებით იღებს უარყოფით
მდგომარეობას”. რაც უფრო დიდია საჩუქრის ზომა, მით უფრო ადვილი იქნება
დავასკვნათ, რომ საჩუქრის გაკეთების კარგი მოტივი არ არსებობდა.306 მოითხოვს
თუ არა გარიგება ახსნას, უნდა შეფასდეს იმ გარემოებების გათვალისწინებით,
რომლებიც არსებობდა მისი დადების დროს, შემდგომი მოვლენების მითითების
გარეშე307. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ იმ შემთხვევაში თუ მოსარჩლემ მიიღო
დამოუკიდებელი რჩევა და ამის შემდეგ განახორციელა ქმედება, იგულისხმება,
რომ ადგილი არ აქვს ზედმეტ ზეგავლენას, ამასთანავე რჩევნის მიმცემი არაა
აუცილებელი

იყოს

იურისტი,

არამედ

საკმარისია

იყოს

ზეგავლენისგან

დამოუკიდებელი პირი, რათა გაქარწყლდეს ზედმეტი ზეგავლენის პრეზუმცია.308
ეს რჩევა უნდა იყოს სრულყოფილი და კომპეტენტური309. 310
ისეთ ვითარებაში, როდესაც მოსარჩელის სისუსტეს იყენებს მესამე მხარე და
აუცილებელია იმის დადგენა, თუ რომელი ორი უდანაშაულო მხარე, მოსარჩელე
ან მოპასუხე განიცდის ამ ექსპლუატაციას. როგორც წესი, ეს პრობლემა წარმოიშვა
საქმეში Barclays Bank plc v O'Brien311- ში, სადაც გარიგების დადება გამოწვეული
იყო არამარტო ზედმეტი ზეგავლენის გამო, არამედ დამატებით ქმრის მიერ
არასწორი წარმოდგენის შექმნის გამო ვალდებულების მოცულობისა და
ხანგრძლივობის გამო. უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის არსია, რომ
304

იქვე. [1992] 1 FLR 601.
იქვე. ციტირებულია: National Westminster Bank plc v Morgan [1985] AC 686, 704 (Lord Scarman).
306იქვე. ციტირებულია: BCCI v Aboody [1990] 1 QB 923, 961 (Slade LJ).
307 იქვე.
308 იქვე. ციტირებულია: Inche Noriah v Shaik Allie Bin Omar [1929] AC 127, 135 (Lord Hailsham LC).
309 იქვე.ციტირებულია: Wright v Carter [1903] 1 Ch 27.
310იქვე. 265-269.
311იქვე. ციტირებულია: [1994] 1 AC 180.
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მოპასუხემ უნდა მიიღოს სარგებელი, რომელიც მოსარჩელეს უნდა დაუბრუნოს.
თუ ბანკმა შეიძინა უზრუნველყოფა საპროცენტო სარგებლობისათვის ბანკი
გამდიდრდა უზრუნველყოფის მიღებით, თუ გარიგების გაუქმება მოხდა
ზედმეტი გავლენისთვის, თუ გაუქმების შედეგია ის, რომ ბანკის უფლებები
გაქარწყლდება დაშვებულია, რომ ასეთ ვითარებაში რეაგირების შედეგი
შეფასდეს, როგორც რესტიტუციული. საბოლოოდ თუ ბანკმა იცოდა არასწორი
ზეგავლენის შესახებ რესტიტუცია დასაშვებია, თუ მან არ იცოდა მას აქვს
მიღებულის შენარჩუნების უფლება. 312 - ექსპლოატაციის მსგავლი ურთიეთობის
მომწესრიგებელი ნორმა გვხვდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 55-ე
მუხლში, რომელიც ინგლისური სამართლის მსგავსად ეფუძნება ზედმეტი
გავლენის პრინციპს, ანუ შემთხვევებს როდესაც გარიგების ერთი მხარე ბოროტად
იყენებს თავის გავლენას, ,, 2012 წლის 8 მაისამდე 55-ე მუხლი ორი ნაწილისაგან
შედგებოდა. პირველი ნაწილი ითვალისწინებდა გარიგების ბათილობას, თუკი ამ
გარიგებით აშკარა შეუსაბამობა იყო განსაზღვრულ შესრულებასა და ამ
შესრულებისათვის გათვალისწინებულ ანაზღაურებას შორის და გარიგება
დაიდო ერთ-ერთი მხარის მიერ საბაზრო ძალაუფლების ან ხელშეკრულების
მეორე მხარის მძიმე მდგომარეობის, ან გამოუცდელობის (გულუბრყვილობის)
გამოყენებით”313 - თუმცა შემდგომ ეს ნაწილი გაუქმდა, და დღევანდელი
რედაქციის მიხედვით ამ მუხლის ფორმულირებუდან გამომდინარე, უნდა
არსებობდეს 1) განსაკუთრებული ნდობა 2) გავლენის ბოროტად გამოყენება, ეს
მოცემულობა გარკვეულწილად ჰგავს ინგლისური სამართლის განმარტებას,
მიუხედავად იმისა, რომ ამ მუხლის მიღმა დიდი შინაარსი იმალება, რომელიც
თავისუფლად

შეიძლება

გამოყენებულ

იქნეს

შესრულების

კონდიქციის

ფარგლებში ბათილი გარიგების უკუსაქცევად, მისი საკმაოდ ვიწრო და ჩემი
აზრით არასწორი ინტერპრეტირება მოხდა საასმართლოს მიერ. საქართველოს
უზენაესმა სასამართლომ, თავის ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში აღნიშნა, რომ: ,,
საქალაქო
შინაარსის

სასამართლომ

განმარტა,

გათვალისწინებით,

რომ სამოქალაქო კოდექსის 55-ე მუხლის

გარიგების

ბათილობისათვის

საკმარის

საფუძველს არ წარმოადგენს მხოლოდ გარიგებით განსაზღვრულ შესრულებასა
და ამ შესრულებისათვის გათვალისწინებულ ანაზღაურებას შორის აშკარა
შეუსაბამობის დადგენა. ამასთან ერთად, გარიგების ბათილად მისაჩნევად
აუცილებელია, რომ გარიგება დადებული იყოს მხოლოდ იმის წყალობით, რომ

312
313

იქვე. 271-272
ჭანტურია. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი

დებულებები. თბილისი 2017. მუხლი 55. 324. ველი 3.
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ხელშეკრულების ერთ-ერთმა მხარემ ბოროტად გამოიყენა თავისი საბაზრო
ძალაუფლება

ან

ისარგებლა

გულუბრყვილობით.“314

ეს

კონტრაჰენტის
ერთი

მძიმე

შეხედვით

მდგომარეობით

თითქოს

ან

სამართლიანი

გადაწყვეტილება ჩემი აზრით წინააღმდეგობაში მოდის ინგლისურ სასამართლო
პრაქტიკასთან, რადგან ინგლისში ხელშეკრულებაში დისბალანსი არის ერთერთი გარემოება, რომელიც აჩენს ეჭვს ექსპლოატაციის არსებობისა, შესაბამისად
მისი არსებობა თავის მხრივ იწვევს მტკიცების ტვირთის შებრუნებას და
მოპასუხეს

ეკისრება

თავისუფალი

ნების

იმის

მტკიცება,

პირობებში

რომ

გამოხატა

ასეთ

პირობებზე

მოსარჩელემ,

თანხმობა

ამასთანავე

ეს

უკანასკნელი პირობა არაა აუცილებელი კრიტერიუმი ზედმეტი გავლენის
დასადგენად, მის გარეშეც შეიძლება დადგინდეს ზედმეტი ზეგავლენა, რადგან აქ
მთავარია გარიგების დადების მომენტში მხარეთა მდგომარეობა.
ქართული სასამართლო და დოქტრინა ასევე ვიწროდ განმარტავს სსკ-ის 55
მუხლს და აუცილებელია, რომ ზედმეტი ზეგავლენა სახეზე იყოს მხოლოდ
მოსარჩელესა და მოპასუხეს შორის და მესამე პირის მხრიდან გავლენის მოხდენა
არ განიხილება გარიგების ბათილობის არგუმენტად, რაც არასწორია ამ
საკითხთან დაკავშირებითაც ინგლისური სასამართლო პრაქტიკა ცალსახად
გასაზიარებელია.

2) კონდიქციები გერმანულ სამოქალაქო კოდექსში და კონიგის კანონპროექტში
A) შესრულების კონდიქცია
გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 812 მუხლი შეიცავს უსაფუძვლო გამდიდრების
გენერალურ ცნებას, თუმცა ,,დღევანდელი გაბატონებული შეხედულების
თანახმად § 812 და შემდეგი პარაგრაფები არ აღწერს უსაფუძვლო გამდიდრების
ქმედების

ერთიან

შემადგენლობას,

პირიქით,

განასხვავებენ

უსაფუძვლო

გამდიდრების მრავალ სახეს, რომლებიც შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად:
შესრულების კონდიქციები და შეუსრულებლობის კონდიქციები.“315 შესაბამისად
ამ მუხლის ქვეშ ექცევა ყველა სახის კონდიქცია. კონდიქციების ოთხად დაყოფა
შემოიღო კონიგმა. ,,უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი კონიგის პროექტში
314

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2020 წლის 20 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე N ას1167-2019
315 კროფჰოლერი. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი. თბილისის 2014. 590.
ველი 2.
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დაყოფილია

ოთხ

ნაწილად.

პირველი

ნაწილი

ეძღვნება

შესრულების

კონდიქციას, მეორე ნაწილი – ხელყოფის კონდიქციას, მესამე ნაწილი – ხარჯების
კონდიქციას

(ხარჯების

კონდიქცია

წარმოადგენს

გვარეობით

ცნებას

დანახარჯებისა და რეგრესის კონდიქციისათვის), ხოლო უკანასკნელ ნაწილში
მოწესრიგებულია სამ პირს შორის წარმოშობილი კონდიქციური ურთიერთობა.
ამგვარად კანონპროექტი იმეორებს კონიგის მასწავლებლის, ფონ კემერერის, მიერ
შემუშავებულ კონდიქციურ მოთხოვნათა ტიპოლოგიას316, რომელმაც უკვე
საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა317. შესრულების კონდიქცია წარმოადგენს
სახელშეკრულებო სამართლის დანამატს, ხელყოფის კონდიქცია – დელიქტური
სამართლის დანამატს, ხოლო დანახარჯებისა და რეგრესის კონდიქცია –
დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულების დანამატს.“

318

,, გერმანიის

სამოქალაქო კოდექსის 812-ე პარაგრაფი, რომელიც გაცილებით ადრე შევიდა
ძალაში, მხოლოდ შესრულებისა და არაშესრულების კონდიქციებს შორის
ასხვავებდა, რითაც ამგვარი დაყოფისათვის არამყარ დასაყრდენს წარმოადგენდა.
კონიგმა ამის საპირისპიროდ თავის კანონპროექტში კონდიქციის თითოეულ
ტიპს თავისი სპეციალური დანაწესი მიუჩინა. კანონპროექტის ბოლო დანაწესში
მოწესრიგებულია გენერალური დათქმა, რომელიც იმ გამონაკლის შემთხვევებში
გამოიყენება, როდესაც შეუძლებელია რომელიმე სხვა კონდიქციის გამოყენება.“319
მიუხედავად იმისა, რომ კონიგის კანონპროექტი ძლაში არ შევიდა, მან მაინც
მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინა გერმანულ უსაფუძვლო გამდიდრების
სამართალზე, ამასთანავე ქართული უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი
წარმოადგენს კონიგის კანონპროექტის თითქმის ზუსტ ანალოგს. კონდიქციების
ოთხ სახედ დაყოფა უფრო ნათელს და გასაგებს ხდის კონდიქციის კრედიტორის
მოთხოვნების ტიპოლოგიას. შესრულების კონდიქციის კონიგის პროექტის
კრიტიკა გამოიხატა იმაში, რომ ,,შესრულებისათვის აუცილებელია სხვისი ქონების
გაცნობიერებული შევსება, თუმცა ეს არასაკმარისია. შემსრულებელი ამ შევსებით
კონკრეტულ მიზანს უნდა ისახავდეს, როგორიც არის, მაგალითად, ვალის დაფარვა ან
ახალი ვალდებულების წარმოშობა (მაგ., რეალური ჩუქებისას). ამ ე. წ. ვალის დაფარვის

316

რუსიაშვილი,უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის სარეფორმო წინადადება, თბილისი, 2020,
7. ციტირებულია: Caemmerer, Bereicherung und unerlaubte Handlung, FS Rabel (1954), 333-ე და
მომდევნო გვერდები
317 იქვე. ციტირებულია: Restatement of the Law of Restitution (1937); Dobbs, Handbook on the Law of
Remedies, St. Paul 1973; Palmer, The Law of Restitution, Boston 1978; Goff/Jones, The Law of Restitution,
2. ed., London 1978.
318 იქვე.
319 იქვე. 8.
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მიზნის განსაზღვრა გარიგების დარი მოქმედებაა320 და, სასამართლო პრაქტიკასა321 და
ლიტერატურაში322 გაბატონებული მოსაზრების თანახმად, საეჭვოობისას ობიექტური
მიმღების თვალსაწიერიდან უნდა განიმარტოს, თუმცა კონიგი ამაზე უარს აცხადებს323.“324
და ამის საპირისპიროდ კონიგმა მიიღო გამცემის თვალსაწიერიდან გამდიდრების
შეფასების სქემა მთელი რიგი პრობლემური საკითხები რომელიც კონდიქციური
სამკუთხედის

არსებობისას

წარმოიშობა

სამართლიანობის

უზოგადეს

პრინციპს

გადაულოცა და სწორედ ამიტომ დაიმსახურა მისეულმა შესრულების კონდიქციამ
კრიტიკა.325

შესრულების კონდიქციის დასადგენად, აუცილებელია ,,რაიმეს“ გადაცემა,
რომლის ქვეშაც იგულისხმება ნებისმიერი სარგებლის მომტანი სიკეთე,
მფლობელობა/საკუთრება ქონებრივი აქტივის შეძენა და სხვა.326 ამის შემდეგ
უნდა არსებობდეს შესრულება, რომელიც განასხვავებს ამ კონდიქციას ხელყოფის
კონდიქციისგან, შესრულება უნდა იყოს გაცნობიერებული და მიზნობრივი327.
შემდეგი კრიტერიუმია სამართლებრივი საფუძვლის არ არსებობა, ეს ნიშნავს
შემთხვევას, როდესაც ვალდებულება გარიგების ბათილობის ან სხვა საფუძვლის
გამო არ არსებობს, არ წარმოშობილა ან გაუქმდა შემდგომ.328

შესრულების

კონდიქციის ქვეშ ერთიანდება ხელშეკრულების ბათილობის ისეთი საფუძვლები
როგორიცაა, მოტყუება იძულება და შეცდომა რომელიც ინგლისში ცალკეულ

320

იქვე. 9. ციტირებულია BGHZ 106, 166; BGHZ 111, 386.
იქვე. ციტირებულია: BGHZ 40, 274; BGHZ 72, 249; BGHZ 105, 365, 369; BGHZ 122, 46, 50 და
შემდეგი გვერდი; BGH ZIP 1999, 435, 437; BGH NJW 2005, 60.
322 იქვე ციტირებულია: Beuthien, Zweckerreichung und Zweckstörung im Schuldverhältnis, Tübingen
1969, 292; HagmannLauterbach, Der Zusammenhang zwischen dem finalen Leistungsbegriff im
Bereicherungsrecht und den Erfüllungslehren, Gelsenkirchen 1974, 156-ე და შემდგომი გვერდები, 174;
Hassold, Zur Leistung im Dreipersonenverhältnis – Anweisung und Vertrag zugunsten Dritter als Modell
–, München 1981, 14; Seibert, Erfüllung und Konvaleszenz – Eine Untersuchung über über den
Zusammenhang zwischen dem Erfüllungstatbestand des § 362 und den Heilungsvorschriften des BGB, JZ
1981, 384; Bülow, Grundfragen der Erfüllung und ihrer Surrogate, JuS 1991, 531; Gernhuber, Die Erfüllung
und ihre Surrogate, Tübingen 1994, § 5 III 4; Muscheler/Bloch, Erfüllung und Erfüllungssurrogate, JuS
2000, 734;
323 იქვე. ციტირებულია: König, Gutachten und Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechtes, Köln
1981, 1541.
324 იქვე.
325 იქვე. 10-11.
326 რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში, 91. ასევე,
321

კროფჰოლერი. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი. თბილისის 2014. 593. ველი
10.
327

კროფჰოლერი. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი. თბილისის 2014. 593.
ველი 11.
328 რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში, 92.
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გაუმართლებელ ფაქტორს წარმოადგენს, ასევე მის ქვეშ ექცევა ექსპლოატაციაც.
უნდა ითქვას, რომ შესრულების კონდიქციის გერმანული და ქართული ვარიანტი
უფრო პრაქტიკული და ყოვლისმომცველია, ვიდრე ინგლისური სამართლის
ზემოაღნიშნული გაუმართლებელი ფაქტორები ერთად.
მინდა შევეხო ასევე ვინდიკაციური მოთხოვნიდა და შესრულების კონდიქციის
კონკურენციას. შესრულების კონდიქციასა და ვინდიკაციის კონკურენციაზე
არსებობს რამდენიმე თეორია, თუმცა მე ვეთანხმება იმ მოსაზრებას, რომლის
მიხედვითაც

შესრულების

კონდიქციას

უპირატესობა

უნდა

მიენიჭოს

ვინდიკაციურ მოთხოვნასთან მიმართებით, რადგან კონდიქციური მოთხოვნები
უფრო სპეციალურია და ვრცელდება კონციქციიდან და ვინდიკაციიდან
წარმოშობილი დამატებითი შედეგების ურთიერთმიმათებაზეც. ეს თეორია
გამყარებულია იმ არგუმენტით, რომ პრინციპულ განსხვავებას არ წარმოადგენს
მხოლოდ ვალდებულებითი, თუ მასთან ერთად ასევე სანივთო გარიგებაც
არანამდვილია.329 გარდა ამისა, როდესაც მესაკუთრე შესრულების კონდიქციის
ნაცვლად ნივთს ვინდიკაციისა და მისი დამატებითი მოთხოვნების საფუძველზე
ითხოვს, უსაფუძვლოდ გამდიდრებულს ესპობა შესაძლებლობა, ამ მოთხოვნას
შეუპირისპიროს კონტრაჰენტის წინააღმდეგ უსაფუძვლო გამდიდრებიდან
გამომდინარე საკუთარი მოთხოვნა330

B) ხელყოფის კონდიქცია
უსაფუძვლო გამდიდრების მეორე ტიპს აერთიანებს ხელყოფის კონდიქცია. ,,
ხელყოფის კონდიქცია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსისი 982-ე მუხლშია
მოწესრიგებული (გსკ-ის 812-ე პარაგრაფის 1-ლი ნაწილის 1-ლი წინადადების მე2 ვარიანტი). მისი გამოყენების წინაპირობას შესრულების კონდიქციის მსგავსად
წარმოადგენს “რაიმეს მოპოვება”, ოღონდ არა შესრულებით, არამედ ხელყოფით,
329

რუსიაშვილი გ, ვინდიკაციისა და შესრულების კონდიქციის კონკურენცია არანამდვილი
ორმხრივი ხელშეკრულების შედეგების უკუქცევისას, სამართლის ჟურნალი № 1 (2013), 201.
ციტირებულია: v. Caemmerer E., Bereicherung und unerlaubte Handlung, FS Rabel (Tübingen 1954), 145
da Semdgomi, 154 sq. 42; Köbl U., Das Eigentümer-Besitzer-Verhältnis im Anspruchssystem des BGB,
Berlin 1971, 275; Reuter D., Martinek M., Ungerechtfertigte Bereicherung, Tübingen 1983, 690;
Koppensteiner H.G., Kramer R. A., ungerechtfertigte Bereicherung, 1975, 207. 42 Larenz K., Canaris C. W.,
Lehrbuch des Schuldrechts, II/2, München 1994, 338 da Semdgomni; Koppensteiner H.G., Kramer R. A.,
ungerechtfertigte Bereicherung, Berlin 1975, 198 da Semdgomni; Reuter D., Martinek M.,
Ungerechtfertigte Bereicherung, Tübingen 1983, 667
330 იქვე. ციტირებულია: Larenz/Canaris ., Lehrbuch des Schuldrechts, II/2, München 1994, 338 da
Semdgomni; Koppensteiner H.G., Kramer R. A., ungerechtfertigte Bereicherung, Berlin 1975, 198 da
Semdgomni; Reuter/Martinek ., Ungerechtfertigte Bereicherung, Tübingen 1983, 667
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ანუ

გამდიდრებულის

მიერ

მითვისებით.

ხელყოფის

ობიექტს

უნდა

წარმოადგენდეს სამართლებრივი სიკეთე, რომლის ეკონომიკური გამოყენების
უფლებასაც მართლწესრიგი კონდიქციის მფლობელს ანიჭებს. საორიენტაციო
მასშტაბია სამართლებრივი სიკეთეების დელიქტური დაცვა. მაგალითად: ა
მოიხმარს ბ-ს კუთვნილ საღებავს საკუთარი ღობის შესაღებად.“331 ხელყოფის
კონდიქციისას,,უსაფუძვლო გამდიდრების გამომწვევ მოქმედების სახესა და ხერხს
არსებითი

მნიშვნელობა

არა

აქვს.

პირიქით,

როგორც

ნიშან-თვისებასთან,

„ამ

უკანასკნელის ხარჯზე” ურთიერთმიმართებიდან ნათლად ჩანს, გადამწყვეტია ის, რომ
ჩარევა გამოიხატება სხვა პირის სამართლებრივი მდგომარეობის (განსაზღვრული
ბირთვი) ეკონომიკურ გამოყენებაში, რომელიც მართლწესრიგის მიხედვით, ეკუთვნის
მხოლოდ

მის

მფლობელს“.332

ასევე

ხელყოფის

კონდიქციასთან

დაკავშირებით

გამოთქმულია მოსაზრება, რომ საჭიროა დამატებითი კრიტერიუმის ,,ამ უკანასკნელის
ხარჯზე“ არსებობა, რომელიც შესრულების კონდიქციასთან არ გამოიყენება და მისი
ძირითადი მიზანი ხელმყოფის დადგენაა.333

უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ მიუხედავად ხელყოფის კონდიქციის ფაქტობრივი
შემადგენლობის არსებობისა, ის შეიძლება გამორიცხული იყოს ე. წ. ხელყოფის
კონდიქციის სუბსიდიარულობის დოგმის გამო, რომლის მიხედვითაც, ის, რაც
მიღებულია

შესრულებით,

ვერ

ჩაითვლება

ამავდროულად

ხელყოფით

მიღებულად. ხელყოფის კონდიქცია შეიძლება თამაშ გარეთ დატოვოს მხარეთა
შორის დადებულმა ხელშეკრულებამ, რომლის შესრულების ფარგლებშიც მხარემ
მოიპოვა რაიმე.

334

შესაბამისად ის რაც მოპოვებულია შესრულებით ვერ იქნება

ამავდროულად მოპოვებული ხელყოფის გზით” (ე.წ. სუბსიდიარულობის
დოგმა). შესრულების კონდიქცია წარმოადგენს არანამდვილი ხელშეკრულების
გაგრძელებას,

განსხვავებით

ზოგადი

ხასიათის

მქონე

ხელყოფის

კონდიქციისაგან, რომელიც აბსოლუტური უფლებების დაცვის მექანიზმია.
შესრულება ხდება არსებული ან სავარაუდო ვალდებულების საფუძველზე და ამ
ვალდებულების
შემოფარგვლა

ფარდობითი

მხოლოდ

მის

ხასიათი,

ანუ

მონაწილეებზე,

მისი

მოქმედების

ანიჭებს

ამ

სფეროს

ურთიერთობას

სპეციალურ ხასიათს, აბსოლუტური უფლებების მოქმედების შემოუსაზღვრავ
სფეროსთან

მიმართებაში,

რომლის

ხელყოფისასაც

უნდა

გამოვიყენოთ

331

რუსიაშვილი/სირდაძე/ეგნატაშვილი ,,სანივთო სამართალი კაზუსების კრებული“ თბილისი
2019. 96.
332 კროფჰოლერი. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი. თბილისის 2014. 603.
ველი 38. ციტირებულია: Larenz/Canaris SchR II/2, § 69, I, 1; Jauernig-Stadler, 51-ე ველი)
333 იქვე. 603-604. ველი 39.
334 რუსიაშვილი/სირდაძე/ეგნატაშვილი ,,სანივთო სამართალი კაზუსების კრებული“ თბილისი
2019. 79.
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ხელყოფის კონდიქცია. შესაბამისად, ჩაშლილი შესრულების შედეგები უნდა
აღმოიფხვრას შესრულების კონდიქციით.335
კონიგის კანონპროექტში ხელყოფის კონდიქცია ჩამოყალიბებული იყო შემდეგი
რედაქციით:,, ვინც სხვის საკუთრებას, სხვა უფლებას, ან ქონებრივი სიკეთეს ხელყოფს,
ამ უკანასკნელის თანხმობის გარეშე განკარგვის დახარჯვის, სარგებლობის, შეერთების,
შერევის, გადამუშავების ან სხვაგვარად ხელყოფით, უფლებამოსილ პირს უნდა
აუნაზღაუროს მისი საერთო ღირებულება.“
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კონიგის მიერ შერჩეული „ქონებრივი

სიკეთის“ ცნება გაკრიტიკებულია იმის გამო რომ ის ზედმეტად ზოგადია, საბოლოო
ჯამში არაფრისმთქმელია და გადაუწყვეტელს ტოვებს პრაქტიკაში წარმოშობილ მთავარ
პრობლემებს.337

C) დანახარჯების კონდიქცია
,,დანახარჯების კონდიქციის, რომელიც სსკ-ის 987-ე მუხლის 1-ელ ნაწილშია
მოწესრიგებული (გსკ-ის 812-ე პარაგრაფის 1-ლი ნაწილის 1-ლი წინადადების მე2 ვარიანტი), მთავარი წინაპირობაა სხვის ქონებაზე დანახარჯის გაწევა.
დანახარჯად

მიიჩნევა

ყველა

ის

ხარჯი,

რომელიც

ზრდის

ნივთის

ღირებულებას.“338 ,,ეს კონდიქცია უფრო მეტად სუბსიდიურია: შესრულების
კონდიქციასთან

მიმართებით,

რომელსაც

აქვს

უპირატესობა,

როდესაც

გამოყენება მოხდა, სავარაუდოდ, არსებული სამართლებრივი ვალდებულების
შესრულების მიზნით და გაწეული ხარჯების ანაზღაურების მოთხოვნის
უფლებასთან მიმართებით, დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულების
შემთხვევაში ბოლოს გაბატონებული შეხედულების თანახმად, უპირატესობა
ენიჭება §§ 994-ისა და შემდეგი პარაგრაფების სპეციალურ დანაწესებს: თუ
არამართლზომიერმა მფლობელმა გასწია ხარჯები სხვა პირის კუთვნილ ნივთზე,
მაშინ მას მათი მოთხოვნა შეუძლია მხოლოდ § 994-ისა და შემდეგი პარაგრაფების
წინაპირობების

გათვალისწინებით

(რომლებიც

ეხება

საკუთრებიდან

წარმოშობილ უფლებებს და მფლობელსა და მესაკუთრეს შორის ურთიერთობას)
ეს საკანონმდებლო შეფასება უგულებელყოფილი იქნებოდა, თუ დაიშვებოდა
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რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში 122.
რუსიაშვილი,უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის სარეფორმო წინადადება, თბილისი, 2020,
12.
337 იქვე. 12-13.
338 რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში 100.
336

58

უფრო ფართოდ გამოყენებადი კონდიქცია“.
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დანახარჯების კონდიქცია

გამოიყენება მაშინ, როდესაც დანახარჯების გამწევი არ არის ამავე დროს ნივთის
მფლობელი. ეს კონდიქცია გამოირიცხება ე. წ. “თავსმოხვეული გამდიდრების”
შემთხვევაშიც,340 რაც გულისხმობს იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პირმა სხვის
ქონებაზე გასწია დანახარჯები და შეიძლება ობიექტურადაც გაზარდა მისი
კომერციული
თვალსაზრისით
დაკავშირებით

ღირებულება
არ

არის

ეს

გამდიდრება

მოწონებული.

გამოთქმულია

მოსაზრება,

მიმღების

დანახარჯების
რომ

სუბიექტური
კონდიქციასთან

შეიძლება

მესაკუთრებ

ნეგატორული სარჩელი დაუპირისპიროს კონდიქციის კრედიტორს, თუმცა
საეჭვოა რამდენად ჩაითვლება, სხვის პირზე საკუთარი ქონებრივი მსხვერპლის
გაღება ზიანად ან ხელშეშლად.341

D) რეგრესის კონდიქცია
,,რეგრესის კონდიქცია რომელიც გათვალისწინებულია ,გსკ-ის 812-ე პარაგრაფის
1-ლი ნაწილის 1-ლი წინადადების მე-2 ვარიანტში (არ შესრულების
კონდიქციაში), გამოიყენება მაშინ, როდესაც მესამე პირი ათავისუფლებს
მოვალეს მისი ვალდებულებისაგან კრედიტორის წინაშე. ამ კონდიქციის
გამოსაყენებლად საჭიროა არსებობდეს, 1. მოვალის მიერ ქონებრივი სარგებლის
მიღება ვალდებულებისაგან გათავისუფლების სახით, რის წინაპირობასაც თავის
მხრივ წარმოადგენს ვალდებულების შესრულება მესამე პირის მხრიდან (გსკ-ის
268-ე პარაგრაფი, სსკ-ის 372-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი). თუ ვალის გადახდით
მოვალე კარგავს თავის შესაგებელს კრედიტორის წინაშე, ეს ამცირებს მის
გამდიდრებას. მაგალითად, თუ მესამე პირი ასრულებს მოვალის ხანდაზმულ
ვალდებულებას, მოვალე არ არის გამდიდრებული, რადგან მას შეეძლო არ
გადაეხადა ეს ვალი. 2. სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე გადამხდელს არ უნდა
ჰქონდეს არც კანონისმიერი და არ სახელშეკრულებო ვალდებულება სხვისი
ვალის დაფარვისა. არ უნდა გვქონდეს სახეზე კანონისმიერი ცესია ან სხვა მსგავსი
შემთხვევა 3. რეგრესის კონდიქცია უკან იხევს ასევე სხვა უფრო სპეციალური
დანაწესების წინაშე, მაგალითად, სხვისი საქმეების დავალების გარეშე
შესრულების წინაშე, თუ ვალის გადახდა შეესატყვისებოდა მოვალის ინტერესსა
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კროფჰოლერი. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი. თბილისის 2014. 606.
ველი 42.
340 რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში 100.
341 კროფჰოლერი. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი. თბილისის 2014. 606.
ველი 42.

59

და ნებას.342 ხელყოფის კონდიქციასთან დაკავშირებით გამოთქმულია მოსაზრება
რომ იგი უნდა მოიცავდეს არა მხოლოდ სხვისი არამედ საკუთარი ვალის
შეცდომით გადახდასაც, და მას უნდა მიენიჭოს მოთხოვნის უფლება იმ პირის
მიმართაც ვისაც რეალურად აღმოაჩნდება ვალი, სწორედ ამგვარი პრინციპი
მოიაზრა კონიგმა მისი პროექტის შექმნისას რეგრესის კონდიქციის
მომწესრიგებელ ნორმაში.343 თუმცა მე მიაჩნია რომ ასეთ შემთხვევაში
აუცილებლად მხოლოდ შესრულების კონდიქცია უნდა იქნას გამოყენებული და
მხოლოდ იმის გამო, რომ არსებობს პირი რომლსაც აქვს ვალი მიმღების წინაშე და
ამიტომ ამ პირს მოეთხოვოს გადახდა, ჩემი აზრით ეს არათანაბარ
მდგომარეობაში ჩააგდებს შესრულების კონდიქციის კრედიტორებს, რადგან თუ
მათ გაუმართლათ და ,,შემთხვევითი მოთხოვნა“ მოიპოვეს სხვა პირის მიმართ
მათ ექნებათ თანხის დაბრუნების უფრო მყარი გარანტია ვიდრე იმას ვინც
შეცდომით გადაიხადა, მაგრამ ვერ იპოვა მიმღების მოვალე, რაც არასწორია.

3) unjust factor- ის და კონდიქციების მსგავსება და განსხვავება
,,გაუმართლებელი ფაქტორები“ ერთ-ერთი მოსაზრების თანახმად არის ხიდი
ანგლოამერიკულ სამართალსა და კონტინენტური ევროპის სამართალს შორის.
უბრალოდ გადახდა მოპასუხისთვის არ არის საკმარისი. მას თან უნდა ახლდეს
სხვა ფაქტორიც, როგორიცაა შეცდომა ან იძულება ან სხვა ფაქტორი. ზოგიერთი
ინგლისელი შეიძლება მიიჩნევდეს, რომ კონტინენტური ევროპის სამართალი
გვთავაზობს უსაფუძვლო გამდიდრების გამოყენებას მაშინ, როდესაც უმეტესად
არ არსებობს „გაუმართლებელი ფაქტორები“. უფრო მეტიც, ბირკსი მიიჩნევს რომ
ნებისმიერი გამდიდრება არის უსაფუძვლო იქამდე სანამ არსებობს სოლიდური
გამამართლებელი ვარაუდი რომ ასეა. 344
გაუმართლებელი ფაქტორების და კონდიქციების შედარებითი ანალიზისას
პირველ რიგში რაც თვალში გვხვდება არის გერმანულ სამართალში არსებული
უსაფუძვლო გამდიდრების ზოგადი დათქმა, რაც ინგლისურ სამართალში არ
არსებობს, გარდა ამისა კონდიქციები და გაუმართლებელი ფაქტორები სრულია
სხვა სტრუქტურით არსებობს, კონდიქციები უფრო ყოვლისმომცველია და
აერთიანებს პირთა ისეთ ზოგად ქმედებებს, რომელიც შეიძლება არაერთი
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რუსიაშვილი/ეგნატაშვილი, კაზუსები კანონისმიერ ვალდებულებით სამართალში 98-99.
რუსიაშვილი,უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის სარეფორმო წინადადება, თბილისი, 2020,
91-93
344 Birks, Unjust Enrichment, above n 2, for the (real, but irrelevant) ambiguities in Birks’ own
version of the core case. 88-91,
343

60

ვარიაციით არსებობდეს, მაგალითად შესრულების კონდიქცია აერთიანებს
ბათილი

გარიგების

უკუქცევას,

რომლის

სფეროში

ექცევა

ინგლისური

სამართლის ისეთი გაუმართლებელი ფაქტორები როგორიცაა შეცდომა, იძულება
მოტყუება და ექსპლოატაცია, რადგან როგორც გერმანულ ისე ქართული
კანონმდებლობით

ეს

გარემოებები

წარმოადგენს

გარიგების

ბათილობის

საფუძველს. გარდა ამისა აშკარაა, რომ ინგლისური გაუმართლებელი ფაქტორები
არ არის ამომწურავი და საჭიროებს ფართო განმარტებას, ამასთანავე ინგლისურ
დოქტრინაში და სასამართლო პრაქტიკაშიც უკვე ნაცნობი ,,უფასო მიღება“ და
,,უგულებელყოფა“ წარმოადგენს შესაბამისად რეგრესის/დანახარჯების და
ხელყოფის კონდიქციის მოდელირებას. რაც შეეხება გამდიდრების უკუქცევის
საკითხს,

შესრულების

კონდიქცია

მისი

სუბსიდიალური

ბუნებიდან

გამომდინარე გამორიცხავს გასვლისმიერ უკუქცევას, მაშინ როდესაც ინგლისურ
სამართალში უსაფუძვლო გამდიდრების გაუმართლებელი ფაქტორი ,,failure of
consideration” გამოიყენება, როგორც ნამდვილი ისე არანამდვილი გარიგების
უკუსაქცევად.ინგლისურ

სამართალში

უსაფუძვლო

გამდიდრებას

და

რესტიტუციას აქვთ ექსკლუზიური ურთიერთობა და სადაც ხდება რესტიტუცია
ყველგან სახეზეა უსაფუძვლო გამდიდრება, მაშინ როდესაც გერმანიაში
უსაფუძვლო გამდიდრება წარმოადგენს რესტიტუციის მხოლოდ ერთ-ერთ
ნაწილს345
ამ ყველაფრის გარდა ქართულ და გერმანულ უსაფუძვლო გამდიდრების
სამართალში აუცილებელია ,,რაიმეს“ გადაცემა და შემდეგ ბრუნდება ეს
გადახდილი რაიმე რომელიც გამდიდრებად დაილექა მიმღების ქონებაში
განსხვავებით ინგლისური სამართლისგან, სადაც გამდიდრება არაა ცვლადი
სიდიდე და პირი რომელიც მდიდრდება რაიმეს მიღებით და ის აღარ შეიძლება
განმდიდრდეს ანუ დაკარგოს გამდიდრება. თუმცა ამ ზოგადი წესიდან არსებობს
გამონაკლისის სახით ერთ-ერთი მოსამართლის მოსაზრება, რომელსაც მე-5
თავში სასამართლოს გადაწყვეტილებების ანალიზისას შევეხები. ინგლისელები
დავობენ საერთოდ უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის საგანზე, ანუ
უკუსაქცევი

სიდიდე

არის

სარგებელი

თუ

გამდიდრება?

უსაფუძვლო

გამდიდრების სამართლით მოთხოვნის საფუძველია მოპასუხის უსაფუძვლო
გამდიდრება, თუმცა საქმეში Fibrosa Spolka Akcyjna v Fairbairn Lawson Combe
Barbour Ltd346 ლორდი ვრაითი დაეყრდნო ,,უსაფუძვლო გამდიდრების“ და
345

Dannemann. The German Law of Unjustiﬁed Enrichment and Restitution. Oxford 2009. 6-9.
{1943] AC 32, 61.
(Lord Wright MR)
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,,უსაფუძვლო სარგებელის“ პრინციპებს, The Law Reform (Frustrated Contracts) Act
1943 იყენებს სიტყვას ,,სარგებელი“ რა განსხვავებაა მათ შორის? სარგებელი არის
უფრო ფართო მნიშვნელობის სიტყვა რადგან სარგებელი შეიძლება მიიღო არა
მხოლოდ ფულადი სახით არამედ ნებისმიერი სახით, ხოლო იმისათვის რომ
მოპასუხე მივიჩნიოთ გამდიდრებულად აუცილებელია რომ მან ფინანსური
მოგება მიიღოს. ბეატსონი347 თავის წიგნში წერს, რომ იმისათვის, რომ მოხდეს
რესტიტუცია აუცილებელია, რომ მოპასუხემ მიიღოს რაიმე და ის ამისგან
საბოლოოდ იმაზე უკეთეს მდგომარეობაში აღმოჩნდეს ვიდრე ის იქნებოდა რომ
არ მიეღო ,,რაიმე“ მეორე მხარისაგან. მისი აზრით მხოლოდ რაიმეს მიღება არაა
საკმარისი არამედ საჭიროა ასევე გამდიდრების მიღებაც, რადგან როდესაც უფასო
მომსახურების მიღებას აქვს ადგილი მაგალითად როგორიცაა სატელეფონო
შეტყობინება ეს არაა საკმარისი გამდიდრებისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ ეს
მოსაზრება ნორმის ეკონომიკურ განმარტებას ეხმიანება, მაინც არ არის
მიღებული

რადგან

კრიტიკოსთა

აზრით

ეს

მიდგომა

უშვებს

იმის

შესაძლებლობას, რომ მოპასუხემ არაფერი მიიღოს და ისე გამდიდრდეს და არ
შეიძლება ამ ცნებების დაყოფა, აგრეთვე გამდიდრება არ არის რაიმე ისეთი
კატეგორია რომ გაქარწყლდეს, თუნცად უფასო მომსახურებიდან შეიძლება
ადამიანმა მიიღოს სარგებელი, მაგალითად ტელეფონზე მოსული ფასდაკლების
ესემესიდან, ამით კი რა თქმა უნდა სარგებელს მიიღებს მოპასუხე და არა
გამდიდრებას,

ამიტომ

გამოყენებული

იქნება

უკეთესი

იქნება

უსაფუძვლო

თუ

,,გამდიდრების“

,,სარგებლის“

ცნება,

348

ნაცვლად
ამასთანავე

შეუძლებელია, რომ გამდიდრება დაკარგო თუ ადამიანმა რაიმე მიიღო ის უკვე
გამდიდრდა და შესაბამისად მეორე მხარესაც წარმოეშვა დაბრუნების მოთხოვნის
უფლება. მიუხედავად იმისა რომ გამდიდრების ნაცვლად ,,სარგებლის“
გამოყენება ,,უკვე გვიანია“, სიტყვა გამდიდრებას უნდა მიეცეს ყველაზე ფართო
მნიშვნელობა და უნდა მოიცვას ისეთი შემთხვევებიც როდესაც სახეზეა ე.წ
,,უფასო სერვისების“ მიღებაც, რადგან უსაფუძვლო გამდიდრება არ არის
ეკონომიკური ცნება349
უსაფუძვლო გამდიდრებისათვის არ არის საკმარისი მხოლოდ ის რომ მხარემ
გამდიდრება მეორე მხარის ხარჯზე, ასევე აუცილებელი რომ ეს გამდიდრება
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J Beatson, The Use and Abuse of Unjust Enrichment (Oxford: Clarendon Press, 1991), 29 ff.
LL Fuller and WR Perdue, ‘The Reliance Interest in Contract Damages’ (1936) 46 Yale LJ 52, 72.
349 Lodder, Enrichment in the Law of Unjust Enrichment and Restitution, 45, considers enrichment to be a
more technical term than beneﬁt, but concludes that there is no basis for the linguistic connection between
enrichment and economic value.
348
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იყოს უსაფუძვლო, მოსამართლეს თავისი დისკრეციით ხშირად უჭირს რომ
დაადგინოს საქმეზე რა არის სამართლიანი, მან უნდა გაარკვიოს უსაფუძვლო
გამდიდრების მოთხოვნის საფუძველის არსებობა და ჩაიშალა თუ არა ის350, იმ
საფუძვლებს რომლის საფუძველზეც დგინდება უსაფუძვლო გამდიდრება,
ეწოდება გაუმართლებელი ფაქტორები.

351

- ჩემი აზრით ინგლისურმა

დოქტრინამ სწორად დაიწყო მსჯელობა სარგებლის მიღების შესახებ და სწორად
აღნიშნა რომ მიღებული რაიმე ეკონომიკური ცნების მიღმაც შეიძლება
არსებობდეს და რომ ,,რაიმე“ არის სარგებლის მომტანი, თუმცა საბოლოო ჯამში
მაინც არასწორ მსჯელობამდე მივიდა, რადგან დაბრუნებას დაუქვემდებარა არა
გამდიდრება არამედ სარგებელი, რაც მხოლოდ თეორიულია და პრაქტიკაში
ხშირად შეუძლებელი თუნდაც თუ ავიღებთ ტელეფონზე მოსული სარეკლამო
მესიჯის როგორც სარგებლის უკუქცევას.
კიდევ ერთი განმასხვავებელი არის The cessio legis model – კანონისმიერი ცესია (მაგალითად: თუ თავდები დაფარავს კრედიტორის მოთხოვნას, მაშინ მასზე
გადადის კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ) ზოგიერთ სიტუაციაში,
როდესაც ინგლისურ სამართალში შეიძლება მოთხოვნილ იქნეს უკუქცევა
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლიდან გამომდინარე, გერმანიაში მისი
მოთხოვნა

უსაფუძვლო

გამდიდრებით

გამორიცხულია,

რადგან

თავად

კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული კანონისმიერი ცესია. ეს შემთხვევა
ეხება მაგალითად გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 774 პარაგრაფს, რომლითაც
გათვალისწინებულია კანონისმიერი ცესია, თუ თავდები გადაიხდის ვალს მაშინ
კრედიტორის მოთხოვნა მოვალის მიმართ გადავა მასზე. აქ შევამჩნიეთ
განსხვავება ინგლისურისა და გერმანიის უსამართლო გამდიდრების სამართლის
სფეროში. ინგლისის სამართლისთვის ეს იქნებოდა სუროგაციის ან კანონიერი
იძულების

შემთხვევები(ანუ

გაუმართლებელი

ფაქტორი

უსაფუძვლო

გამდიდრების დასადგენად). გერმანიის კანონმდებლობისთვის ეს არ არის
უსაფუძვლო გამამდიდრებელი საქმე: რადგან სარჩელი დადგენილია კანონის
მოქმედებით, მოვალე არ გამდიდრდება, მაგრამ პასუხისმგებელი რჩება
თავდაპირველი ხელშეკრულების შესაბამისად. ეს ასევე განმარტავს, თუ რატომ
არის კანონისმიერი ცესია ერთადერთი რესტიტუციის დამოუკიდებელი ტიპი. ის
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Rowe v Vale of White Horse DC [2003] EWHC 388 (Admin), [2003] 1 Lloyd’s Rep 418, 422 (Lightman

J).
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Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 120.
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სესხს არ იღებს სხვებისგან და არც სესხის აღება ხდება სხვაგვარი რესტიტუციის
ტიპის მიხედვით.352
აგრთვე ჩემი აზრით ინგლისური და გერმანული უსაფუძვლო გამდიდრების
სამართალი განსხვავდება მესამე პირთა უფლების დაცვის კუთხით, რადგან
გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 122 პარაგრაფის მიხედვით, შეცდომით ნების
გამომვლენი ვალდებულია აუნაზღაუროს კეთილსინდისიერ მესამე პირებს
ზიანი, ინგლისურ სამართალში კი პირი ჯერ იბრუნებს ყველაფერს და შემდეგ
თავის მხრივ მესამე პირს წარმოეშობა რესტიტუციული უფლებები რაც ჩემი
აზრით უსამართლოა.
გარდა

ზემოთ

ჩამოთვლილი

განმასხვავებელი

ფაქტორებისა,

ერთ-ერთი

ყველაზე მნიშვნელოვანი განმასხვავებელი ფაქტორი არის მტკიცების ტვირთის
გადანაწილება. სწორი მიდგომაა ის, რომ მოპასუხე ვალდებულია მისცეს
მოსარჩელეს ანაზღაურება, მოპასუხის ბრალის დადგენის გარეშე. ზოგადად ეს
ეხება მოპასუხის უსაფუძვლო გამდიდრების შეცვლის საფუძველზე დამყარებულ
მოთხოვნებს, როდესაც სარჩელის წარმატება შეიძლება მიღწეულ იქნეს მას
შემდეგ, რაც დადგინდა, რომ მოპასუხე გამდიდრდა მოსარჩელის ხარჯზე იმ
გარემოებებში, რომლებიც განეკუთვნება დაბრუნების ერთ – ერთ აღიარებულ
საფუძველს(unjast factor) და არ არის საჭირო იმის ჩვენება, რომ მოპასუხე რაიმე
ფორმით იყო დამნაშავე. ასე რომ, მაგალითად, თუ მოსარჩელე ფულს გადაუხდის
მოპასუხეს შეცდომით მიიჩნევს, რომ იგი ვალდებულია გადახდაზე, იმ
ვითარებაში, როდესაც მოპასუხეს არაფერი ევალება მოპასუხე ვალდებულია
დააკმაყოფილოს მოსარჩელე. მსგავსად ამისა, თუ სარჩელი დაფუძნებულია
საკუთრების უფლების დაცვაზე (ვინდიკაციური სარჩელი) მოპასუხე დაეკისრება
მოსარჩელის მიმართ ანაზღაურება, მიუხედავად ბრალისა.353 აქვე დავძენ, რომ
ვინდიკაციის დროს უნდა მოხდეს ნივთის დაბრუნება და არა ზიანის
კომპენსირება,
,,გერმანიაში

ეს

უკანასკნელი

მოსარჩელემ

უნდა

უკვე

დელიქტური

ამტკიცოს,

რომ

სამართლის
მოპასუხეს

საგანია.
არ

აქვს

სამართლებრივი საფუძველი მიღებულის შენარჩენებისთვის, ხოლო ინგლისში მოსარჩელემ, რომ მას აქვს უკუმოთხოვნის საფუძველი“354 ეს უკანასკნელი
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Zimmermann/ Plessis ,,, Basic Features of the German Law of Unjustified Enrichment. Restitution Law

Review. 1994. 17-18.
353

Virgo. The Principles of The Law of Restitution (Third Edition) OXFORD university press 2015. 36.
რუსიაშვილი. უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი ინგლისში. შედარებითი სამართლის
ქართულ-გერმანული ჟურნალი 5/2020. 2.
354
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წარმოადგენს მტკიცების ტვირთის უფრო სამართლიან გადანაწილებას355, რადგან
თითოეული მხარე ამტკიცებს იმას რაც მის ინტერესებშია, სწორედ ამიტომ
გერმანიაში მოსარჩელის სამტკიცებელი ხდება ნეგატიური ფაქტი რომლის
მტკიცებაც შეუძლებელია,
მოპასუხეს

მოუწევს,

რომ

ამიტომ მტკიცების
დაამტკიცოს

რომ

ტვირთი
მას

შებრუნდება

ჰქონდა

და

მიღებულის

სამართლებრივი მათ შორის მორალური, საფუძველი, ხოლო მოსარჩელეს კი ამ
ფაქტის უარყოფის მტკიცება მოუწევს.356
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იქვე. ციტირებულია: BGH 18.5.1999 - X ZR 158/97, NJW 1999, 2887.
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იქვე. 3.
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V) გერმანული და ინგლისური სასამართლოს მნიშვნელოვანი
განმარტებანი
მიუხედავად იმისა, რომ მთელს ნაშრომში არაერთ გადაწყვეტილებას შევეხე და
ათობით

გადაწყვეტილება

განვიხილე

ამ

სათაურის

ქვეშ

განხილულია

სასამართლოს ისეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები რომლებიც გავლენას
ახდენენ ინგლისის და გერმანიის უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის
მიდგომებსა და პოლიტიკაზე.
პირველ რიგში მინდა შევეხო გერმანიის სასამართლოს გადაწყვეტილებას357
სადაც განისაზღვრა უკუმოთხოვნის ფარგლები. საქმის შინაარსი იყო შმდეგი,
1968 წლის 27 აგვისტოს მოპასუხე, რომელიც 1950 წლის 5 სექტემბერს დაიბადა
და ერთ კვირაში ხდებოდა სრულწლოვანი, გაემგზავრა დაგეგმილი რეისით,
შეძენილი ბილეთით მიუნხენიდან ჰამბურგში, ჰამბურგში მან მოახერხა
სატრანზიტო მგზავრებთან შეერთება და თვითმფრინავში ხელახლა შესვლა ნიუიორკის მიმართულებით ფრენისთვის, ამ დროისთვის მოქმედი ბილეთის
ფლობის გარეშე. მას უარი უთხრეს შეერთებულ შტატებში შესვლაზე, რადგან მას
არ ჰქონდა ვიზა. ამის შემდეგ მოსარჩელემ ავია კომპანიამ, მოპასუხეს ხელი
მოაწერინა დოკუმენტზე, რომლის თანახმად, მოპასუხემ მოსარჩელისთვის
დავალიანება 256 აშშ დოლარი, უნდა გადაეხადა. მოპასუხეს გადაეცა უკან
დასაბრუნებელი ბილეთი და იმავე დღეს, მოპასუხე დაგეგმილი რეისით
მიუნხენში დააბრუნეს. მოპასუხის დედამ, როგორც მისმა კანონიერმა აგენტმა,
უარი თქვა მოპასუხესა და მოსარჩელეს შორის დადებული შეთანხმების
მოწონებაზე. მოსარჩელემ სარჩელით მოითხოვა 1,188 DM ჰამბურგიდან ნიუ
იორკში მგზავრობის საფასურად და 1,024 DM ნიუ იორკიდან ჰამბურგის
მიმართულებით მგზავრობის საფასურად. სარჩელი ეყრდნობოდა, უსაფუძვლო
გამდიდრების

და

დავალების

გარეშე

სხვისი

საქმეების

შესრულების

მომწესრიგებელ ნორმებს. რაიონულმა სასამართლომ არ დააკმაყოფილა სარჩელი
ხოლო სააპელაციო სასამართლომ კი დააკმაყოფილა. საფუძველი კი იყო ის რომ
არ არსებობდა თანხმობა გარიგებაზე და ვალდებულების შესრულებაზე.
სააპელაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ მოპასუხე გამდიდრდა რადგან
მოსარჩელემ შეასრულა მოქმედება

საფუძვლის გარეშე ამიტომ მოვალეს

დაეკისრა გადახდა 812 და 818 მუხლების შესაბამისად, სასამართლომ მიიჩნია,
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Bundesgerichtshof (Seventh Civil Senate) 7 January 1971, NJW 1971, 609.
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რომ მოპასუხემ მიიღო სარგებელი, მიუხედავად იმისა, რომ ამ სარგებლის ასახვა
პირდაპირ არ მოხდა მის აქტივებში მან დანაზოგით მიიღო გამდიდრება,
სასამართლოს აზრით უსაფუძვლო გამდიდრების წესები ვრცელდებოდა ასევე
არასრულწლოვნებზეც. სასამართლომ განაცხადა აზრი არ ჰქონდა პირმა
სარგებელი მიიღო რაიმე აქტივით თუ ქონების დაზოგვით. სასამართლომ
აგრეთვე

აღნიშნა,

რომ

გაწეული

მომსახურების

ნატურით

დაბრუნება

შეუძლებელი იყო. ანაზღაურების საკითხთან დაკავშირებით სასამართლომ
აღნიშნა, რომ გამდიდრების დასადგენად უნდა მივიჩნიოთ ჩვეულებრივი და
გონივრული ღირებულება ამ მომსახურებისათვის. მოპასუხე ამტკიცებდა, რომ
მისი აქტივები არ გაზრდილა, ამასთან ერთად ეს მოგზაურობა მისთვის
ფუფუნება იყო რომლის ფულიც მას არ ჰქონდა და არც ექნებოდა შესაბამისად ის
ვერასდროს გადაიხდიდა ამ ხარჯებს და ვერ მიიღებდა ამ მომსახურებას
ვინაიდან არასრულწლოვანს არ ჰქონდა საკმარისი ფინანსური რესურსი ის
ვერასდროს შევიდოდა მოსარჩელესთან სახელშეკრულებო ურთიერთობაში და
შესაბამისად არ დაუზოგავს ის თანხები რასაც ვერასდროს გადაიხდიდა. ,,
გერმანიის ფედერალური სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება სამართლიანად
არის

გაკრიტიკებული

იურიდიულ

ლიტერატურაში.

დღესდღეობით

გაბატონებული მოსაზრებით, კონდიქციური მოთხოვნის საგანს წარმოადგენს არა
გამდიდრება გსკ-ის 818-ე პარაგრაფის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, არამედ
“მიღებული რაიმე” გსკ-ის 812-ე პარაგრაფის 1-ლი ნაწილის 1-ლი წინადადების
მიხედვით. ეს გამომდინარეობს თვითონ კანონის ტექსტიდან – გსკ-ის 812-ე
პარაგრაფის 1-ლი ნაწილის 1-ელ წინადადებაში ნახსენებია “რაიმე” და გსკ-ის 818ე მუხლის მე-2 ნაწილში ნახსენებია “მიღებული”. კანონმდებელი მხოლოდ
კონდიქციური

მოთხოვნის

ფარგლების

შემოსაზღვრისას

(გსკ-ის

818-ე

პარაგრაფის მე-3 ნაწილი) იყენებს “გამდიდრების” ცნებას – გამდიდრების ცნება
მნიშვნელობას იძენს არა მიღებულის, არამედ მიღებულის უკან დაბრუნების
ფარგლების განსაზღვრისას, რის გამოც თავდაპირველად მიღებული არის არა
დაზოგილი თანხა, არამედ უშუალოდ გადაფრენა.“358 მეორე კრიტერიუმი რის
გამოც ეს გადაწყვეტილება არის გაკრიტიკებული ,, მოცემული შემთხვევაში
(მიუხედავად იმისა, რომ მოპასუხე შესრულების კონდიქციით აგებდა პასუხს)
სასამართლომ გადამწყვეტად მიიჩნია არასრულწლოვნის დელიქტუნარიანობა,
იმის გათვალისწინებით, რომ არასრულწლოვანი სარგებელს მოიპოვებს განზრახ
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით. ა-ს ჰქონდა მისი ქმედების შედეგებისა და
მართლწინააღმდეგობის წინასწარ განჭვრეტის უნარი გსკ-ის 828-ე პარაგრაფის
358
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მე-3 ნაწილის შესაბამისად. განზრახ ჩაიდინა რა გერმანიის სისხლის სამართლის
კოდექსის 265 (ა) პარაგრაფით გათვალისწინებული ქმედება, რომელიც ამავე
დროს წარმოადგენს დამცავ კანონს გსკ-ის 823-ე პარაგრაფის მე-2 ნაწილის
შესაბამისად, მას არ აქვს უფლება მიუთითოს გამდიდრების არარსებობაზე და
უნდა აანაზღაუროს გადაფრენის ხარჯები. ეს მოსაზრება გაკრიტიკებულია
გერმანულ იურიდიულ ლიტერატურაში – გაუმართლებელია დელიქტური
პასუხისმგებლობისა და კონდიქციური პასუხისმგებლობის ერთი და იმავე
თარგზე

გამოჭრა.

დელიქტური

სამართალი

გაცილებით

მეტად

იცავს

დაზარალებულს, ვიდრე უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი კონდიქციური
უფლების

მქონეს.

ანაზღაურება,

ამ

უკანასკნელის

არამედ

ქონების

მიზანს

წარმოადგენს

უსაფუძვლო

წანაცვლების

არა

ზიანის

უკუქცევა.359

კონდიქციურ პასუხისმგებლობასთან შედარებით უფრო მკაცრი დელიქტური
პასუხისმგებლობის წინაპირობას წარმოადგენს დაზარალებული პირისათვის
ზიანის მიყენება. თუ დელიქტური პასუხისმგებლობა გამოირიცხება ზიანის
არარსებობისდა გამო, მაშინ პირის ინტერესები არ იმსახურებს იმგვარ დაცვას,
როგორც

ზიანის

ლიტერატურაში

მიყენებისას.

განსხვავებულ

გაბატონებული

მოსაზრება

გზას
ამ

ირჩევს
ტიპის

იურიდიულ
შემთხვევების

გადაწყვეტისას: თუ არასრულწლოვანი შესრულების კონდიქციით აგებს პასუხს,
მაშინ გამოიყენება გსკ-ის 166-ე პარაგრაფი ანალოგიით და გადამწყვეტია
კანონიერი

წარმომადგენლის

არასრულწლოვანი

პასუხს

ცოდნა,

აგებდა

რადგან

იმ

წინააღმდეგ

(არანამდვილი)

შემთხვევაში

ხელშეკრულების

შედეგებისათვის, რომლისგანაც სწორედ რომ უნდა დაიცვას ის კანონმა (გსკ-ის
106-ე და

შემდგომი

პარაგრაფები,სსკ-ის

63-ე და

შემდგომი

მუხლები).

შესრულების კონდიქცია წარმოადგენს რა სახელშეკრულებო ურთიერთობის
გაგრძელებასა ე.წ. ხელშეკრულების მსგავს ურთიერთობას, იმეორებს მთელ რიგ
ნამდვილ სახელშეკრულებო ურთიერთობისათვის დამახასიათებელ პრინციპებს.
მათ შორის მიზანშეწონილია ხელშეკრულების წარმომადგენლობის მეშვეობით
დადების

ინსტიტუტის

დანაწესის

გავრცელება

ამ

შემთხვევაზეც.

განსხვავებულად უნდა გადაწყდეს არასრულწლოვნის ხელყოფის კონდიქციით
პასუხისგების

შემთხვევა.

ხელყოფის

კონდიქცია

წარმოადგენს

არა

ხელშეკრულების, არამედ დელიქტური ურთიერთობის მსგავს ურთიერთობას,
იცავს რა სამართლებრივ სიკეთეებს ისევე აბსოლუტურად ხელყოფისაგან,
როგორც დელიქტური სამართალი. შესაბამისად, ხელყოფის კონდიქციით
პასუხისმგებლობისას უნდა გამოვიყენოთ დელიქტუნარიანობის განმსაზღვრავი
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იქვე. 137. ციტირებულია: looschelders, Schuldrecht BT, Rn. 1119.
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ნორმა, გსკ-ის 828-ე პარაგრაფის მე-3 ნაწილი (სსკ-ის 994-ე მუხლის მე-3 ნაწილის
1-ლი წინადადება), რომლის მიხედვითაც არასრულწლოვანი პასუხს აგებს, თუ
ფლობს საკუთარი ქმედების, რომელიც იწვევს დელიქტურ პასუხისმგებლობას,
შედეგების განჭვრეტის უნარს. დელიქტური პასუხისმგებლობისას გადამწყვეტია
არასრულწლოვნის ცოდნა და გაცნობიერების უნარი.360 ორივე მოსაზრების
მიხედვით, ა-ს არ შეუძლია მიუთითოს გამდიდრების არარსებობაზე, რადგან მან
უსაფუძვლო სარგებელი – ნიუ-იორკში გადაფრენა – მოიპოვა ხელყოფით და
ამავე დროს ფლობდა დელიქტური პასუხისმგებლობისათვის აუცილებელ
განჭვრეტის უნარს გსკ-ის 828-ე პარაგრაფის (სსკ-ის 994-ე მუხლის მე-3 ნაწილის)
მიხედვით.361
მიუხედავად ამ ყველაფრისა სასამართლომ დაადგინა, რომ კომპანიას ჰქონდა
უფლება დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულებიდან გამომდინარე
მოეთხოვა უკან დასაბრუნებელი ხარჯები და დავალების გარეშე სხვისი საქმის
შესრულება გამორიცხავდა უსაფუძვლო გამდიდრებას ხოლო დოქტრინაში
არსებული ერთიანი მოსაზრების თანახმად გაფრენის ხარჯების ანაზღაურება არ
უნდა მოხდეს არც დავალების გარეშე სხვისი საქმის შესრულებით და არც
უსაფუძვლო გამდიდრეის სამართლის საფუძველზე.
რაც შეეხება ინგლისურ სამართალს საქმეში Lipkin Gorman v Karpnale Ltd362
რომელსაც ზემოთაც შევეხეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა
სასამართლოზე ერთ-ერთმა ლორდმა, გამდიდრების უკუქცევის ნაწილში მან
მოიყვანა იმის მაგალითი, რომ ყველა შემთხვევაშ კი არ შეიძლება მოპარული
ფულის გამოყენებისთვის გამდიდრდეს ამ თანხის მიმღები არამედ ყოველ
კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგალითად თუ მოპარული ფულით პირი შეიძენს
ავტოდილერისგან მანქანას 20 000 დოლარად ,რომელიც ისედაც 20 000 ღირს
თანხი მიმღები არც გამდიდრდება და არც დაზარალდება, მაგრამ სხვაგვარადაა
საქმე როდესაც მოპარულ ფულს ვინმე მიიღებს სანაცვლო შესრულების გარეშე,
მიუხედავად იმისა, რომ ის უდანაშაულოა. ამით ლორდმა ფაქტობრივად აღიარა,
რომ გადაცემა პირდაპირ გამდიდრებას არ ნიშნავს და გამდიდრების დადგენამდე
უნდა არსებობდეს კიდევ ერთი ელემენტი, ეს არის რაიმეს გადაცემა. ლორდმა
თავის მხრივ გარკვეულწილად აღიარა, რომ არსებობს გამდიდრებასთან ერთად
განმდიდრება, ანუ ამ მანქანის მიღებით პირი მდიდრდება, რადგან ის მოიპოვებს
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იქვე.137.138.
362 Lipkin Gorman v Karpnale Ltd [1988] UKHL 12, [1991] 2 AC 548.
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ამ მანქანაზე მფლობელობის ან სხვაგვარ უფლებას, მაგრამ რადგან ის საფასურს
იხდის სანაცვლოდ ანუ ხარჯს სწევს ის აღარაა გამდიდრებული. ლორდის
ლოგიკა აბსოლუტურად სწორია და ლოგიკური განსჯის შედეგს წარმოადგენს,
თუმცა ეს მიდგომა ეწინააღმდეგება ინგლისურ დოქტრინას, სადაც გამდიდრება
არ წარმოადგენს ცვალებად სიდიდეს. ლორდმა ამავე საქმეში დასძინა, რომ თუ
კასმა (თანამშრომელი რომელმაც კომპანიის ფული გაფლანგა) მოპარული
თანხიდან 20 000 ფუნტი სტერლინგი მისცა მეგობარს საჩუქრად, მეგობარი
გამდიდრდებოდა

და

თანაც

უსაფუძვლოდ

რადგან

მოპარული

ფულის

კეთილსინდისიერი შემძენი ვერ გახდება მიმღები. სირთულეები წარმოიქმნება
მაშინ როდესაც ამ ნაჩუქარ ფულს ყოველგვარი შეცნობის გარეშე (რომ
მოპარულია) დასაჩუქრებული დახარჯავს. თუ მან ნაჩუქარი 20,000 ფუნტი
დახარჯა მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობაში, რომელსაც საჩუქრის გარეშე არ
მიიღებდა, ამასთან დაკავშირებით ლორდმა განაცხადა: ,,მეჩვენება, რომ
ნაჩუქარმა შეიცვალა თავისი პოზიცია საჩუქრის რწმენის შესახებ და ის
უსამართლოდ არ გამდიდრდა“, - ამ შემთვევაში ინგლისელმა მოსამართლემ
მართალია მიიჩნია, რომ საერთოდ გამდიდრებას არ ჰქონია ადგილი, თუმცა მისი
მსჯელობიდან

გამომდინარე

ცალსახაა,

რომ

გამდიდრება

მიიღო

დასაჩუქრებულმა, ხოლო შემდეგ ეს გამდიდრება გაქარწყლდა, ანუ როგორც
თვითონ განაცხადა საჩუქარმა პოზიცია შეიცვალა

ანუ დასაჩუქრებული

განმდიდრდა, რაც შესაბამისად იმის აღიარებაა, რომ გამდიდრება არის ცვლადი
და შესაბამისად ინგლისური სამართლის მიდგომა, რომ თუ პირი გამდიდრდა ის
სამუდამოდ გამდიდრებულად რჩება, ლორდის ამ მაგალითიდან გამომდინარე
ეჭქვეშ

დგება

სასამართლოსგან,

ამავე

საქმეში

რომელმაც

განსხვავებით

ობიექტურ

გერმანული

ფაქტორზე

გააკეთა

უზენაესი
აქცენტი

გამდიდრების დასადგენად ამ საქმეში სასამართლომ განაცხადა, რომ გამდიდრდა
თუ არა მოპასუხე ეს სუბიექტური შეფასების კატეგორია იყო, მოპასუხეს შეუძლია
იმის თქმა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მან მიიღო სარგებელი ის არ
გამდიდრებულა ამით და მას საერთოდ არ სურდა ეს.363 მოსარჩელემ მოპასუხის
ეს პოზიცია უნდა დაძლიოს არგუმენტირებული ფაქტებით ეს პრინციპი ნათლად
წარმოჩინდა ერთ-ერთ გადაწყვეტილებაში McDonald v Coys of Kensington (Sales)
Ltd

364

ბატონმა მაკდონალდმა შეიძინა მერსედესის მარკის ავტომობილი £20,290

ფუნტად, მას ასევე შეცდომით მისცეს მანქანის ნომერი, რომელიც იყო 15, 000
ფუნტის ღირებულების, რადგან იყო პერსონალიზირებული. სანამ ვინმე
363
364

Birks, Peter (1985). An Introduction to the Law of Restitution. pp. 109–11.
[2004] EWCA Civ 47.
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მიხვდებოდა რა მოხდა, ეს ნომერი მის მყიდველის სახელზე დარეგისტრირდა, და
მას ამის უფლება ჰქონდა გარიგებიდან გამომდინარე. მოსარჩელეებმა აღძრეს
სარჩელი და მოითხოვეს რესტიტუცია. იყო თუ არა მისტერ მაკდონალდი
'გამდიდრებული' სხვისთვის პერსონალიზებული სანომრე ნიშნის მიღებით?
სასამართლომ მიიჩნია, რომ სარგებელი თავისთავად ამდიდრებდა მოპასუხეს ეს არის სარგებელი, რომელსაც მოპასუხის პოზიციაზე არც ერთი გონივრული
პირი არ უარყოფს. მიზეზი იყო ის, რომ ”სამართლიანობა მოითხოვს, რომ პირმა,
რომელსაც აქვს სარგებელი ან სარგებლის უფლება, რომლისთვისაც მან იცის, რომ
მას არაფერი გადაუხდია მან უნდა აუნაზღაუროს მოსარჩელეს ნივთის
ღირებულება თუ მისი დაბრუნება არსებითად რთულია, შეუძლებელია ან
მოპასუხისთვის ზიანი მომტანია, ამ შემთხვევაში სასამართლომ უფრო მეტად
ობიექტური
სასამართლომ

კრიტერიუმი

მიიღო

გარკვეულწილად

მხედველობაში.
გერმანული

რითაც

უსაფუძვლო

ინგლისურმა
გამდიდრების

სამართლის მიდგომა გაიზიარა უკუქცევის ნაწილში.
ამ გადაწყვეტილებებიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ როგორც
გერმანულ ისე ინგლისურ სამართალში გამდიდრების დასადგენად საჭიროა
ობიექტურ და სუბიექტურ ფაქტორთა ერთიანი შეჯერება, რათა დადგინდეს
გამდიდრების მოცულობა.
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VI) უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის უპირატესობების
შედარებითსამართლებრივი შეფასება
1) გერმანული უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის უპირატესობები
ინგლისურ სამართალთან შედარებით
მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისელები გერმანული სამართლის ,,ნაკლად“
მიიჩნევენ ზოგადი უსაფუძვლო გამდიდრების მომცველი ნორმის არსებობას,
ჩემი აზრით ეს უკანასკნელი წარმოადგენს გერმანული სამართლის
უპირატესობას, განსხვავებით ინგლისური სამართლისაგან, სადაც თუ
გაუმართლებელი ფაქტორები არაა სახეზე, მაშინ უსაფუძვლო გამდიდრება არ
დგინდება, ამ ყველაფერთან ერთად კი ინგლისელები თვითონვე ხვდებიან, რომ
გაუმართლებელი ფაქტორები არ არის ამომწურავი და მათ შესავსებად საჭიროა
ახალი გაუმართლებელი ფაქტორების მოფიქრება, როგორიცაა უფასო მიღება და
უგულებელყოფა, რომელიც გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 812 მუხლში
შექმნის დღიდანვე შეიძლება მოვიაზროთ, რადგან არ არსებობს უსაფუძვლო
გამდიდრების შემთხვევა, რომელსაც ვერ მოვაქცევს გერმანიის სამოქალაქო
კოდექსის 812 მუხლის სფეროში. გერმანული სამართლის უპირატესობად
შეიძლება ჩავთვალოთ ისიც, რომ საფუძვლის არ არსებობა თავის მხრივ იწვევს
რესტიტუციას განსხვავებით ინგლისისგან, სადაც მხოლოდ საფუძვლის არ
არსებობა გამდიდრების მიღებისას არაფერს ნიშნავს თუ არაა სახეზე ერთ-ერთი
გაუმართლებელი
ფაქტორი.
გარდა
ამისა
გერმანული
სამართალი
ერთმანეთისგან მიჯნავს გასვლისმიერ და უსაფუძვლო გამდიდრებისმიერ
უკუქცევას და არ ივიწყებს ხელშეკრულებით მხარეთა ნაკისრ რისკებს,
განსხვავებით ინგლისური სამართლისაგან.

2) ინგლისური უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის უპირატესობები
გერმანულ სამართალთან შედარებით
ინგლისში რა თქმა უნდა გამოთქმულია კრიტიკა გერმანული უსაფუძვლო
გამდიდრების

სამართლის

მიმართ,

ინგლისელთა

აზრით

გერმანულმა

სამართალმა გამოიწვია გარკვეული სირთულეები, ტომას კრებსის ჩანაწერების
მიხედვით ზოგადი დებულებები სამოქალაქო სამართალში არის ნაკლებად

1

მნიშვნელოვანი
უსაფუძვლო

ყველა

სახის

გამდიდრების

არაფრისმომცემი.

მათი

დავის

გადასაწყვეტად.365

სამართალი
აზრით

არის

ანუ

ზედმეტად

გაუმართლებელი

გერმანული
ზოგადი

ფაქტორები

და
არის

ყოვლისმომცველი და ისინი შეიძლება ინტერპრეტირდეს იმგვარად, რომ
მოიცვას ნებისმიერი უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის გამოწვევა.366
აღნიშნულის გარდა ინგლისური სამართლის უპირატესობად უნდა ჩავთვალოთ
მისი სიმარტივე, რადგან ის არ ანსხვავებს სახელშეკრულებო და კანონისმიერ
უკუქცევებს

ერთმანეთისგან,

რაც

საკითხის

მარტივ

(თუმცა

გარკვეულ

შემთხვევებში უსამართლო) გადაწყვეტას ნიშნავს. ინგლისური სამართლის
უპირატესობად უნდა მივიჩნიოთ მტკიცების ტვირთის სპეციალურობაც ანუ
მოსარჩელეს

უწევს

მტკიცება

მხოლოდ

კონკრეტული

გაუმართლებელი

ფაქტორის ფარგლებში, მაშინ როდესაც გერმანიაში მოსარჩელემ უნდა ამტკიცოს
უსაფუძვლობა ზოგადად და ეს უკანასკნელი კონკრეტული მტკიცების ფორმას
იძენს მხოლოდ მაშინ, რაც მოპასუხე მიუთითებს საფუძვლის არსებობაზე და
მისი გაქარწყლება ევალება მოსარჩელეს.

3) ქართული უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის უპირატესობები
ქართულ უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალს ყველაზე დიდი უპირატესობა
რაც აქვს გერმანულ და ინგლისურ უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის
მიმართ არის ქართველი კანონმდებლის სწორი არჩევანი, რომლითაც ქართული
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი დაეყრდნო კონიგის კანონპროექტს
რომელიც გერმანული სამართლის უფრო დახვეწილი მოდელია, ოთხი
კონდიქცია გამოყოფილია ზოგადი გსკ-ის 812 მუხლიდან და დამოუკიდებელ
მოთხოვნის საფუძვლებს წარმოადგენს, ამიტომ ქართული უსაფუძვლო
გამდიდრების სამართალი გერმანულთან შედარებით უფრო კონკრეტულია და
სტრუქტურიზებული, ინგლისურ სამართალთან მიმართებით კი ქართული
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი იზიარებს გერმანული სამართლის ყველა
უპირატესობას.

365

Hedley. "The Empire Strikes Back? A Restatement of the Law of Unjust Enrichment". 2004. 174. See

especially Krebs, Restitution at the Crossroads, above n 40, 17–21.
366

იქვე.
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VII) ქართულ უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლში გასატარებელი
რეფორმები
მიუხედავად იმისა, რომ ინგლისური და გერმანული უსაფუძვლო გამდიდრების
სამართალი სრულიად განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაინც შესაძლებელია
თითოეული მათგანისგან მნიშვნელოვანი ნაწილების ამოღება და ჩვენს
კანონმდებლობაზე მათი მორგება. ვინაიდან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი
კონიგის კანონპროექტს ეფუძნება, რომელიც თავის მხრივ გერმანული
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის მოდერნიზაციაა, ამიტომ ქართული
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალში გერმანული სამართლის გავლენა
ცალსახაა, ამიტომ მსურს გავამახვილო ყურადღება ინგლისური სასამართლო
პრაქტიკიდან გასათვალისწინებელ მნიშვნელოვან განმარტებებზე. რადგან
ინგლისში არ არსებობს სამოქალაქო კოდექსი რთული იქნება ვისაუბროთ
მუხლების ზუსტ ფორმულირებაზე, ამიტომ ვისაუბრებ იმ შინაარსზე, რომელსაც
უნდა მოერგოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.
უპირველეს ყოვლისა, კარგი იქნება, თუ სასამართლოები შესრულების
კონდიქციის გამოყენებამდე შეაფასებენ, რამდენად იტვირთეს მხარეებმა
ხელშეკრულების ბათილობის და მისი უკუქცევის რისკი, რადგან ინგლისში თუ
მხარეთა მიერ გაწეულია გარკვეული სახის რისკი ამგვარი რისკის რეალიზაციის
შედეგად მიღებული გამდიდრების უკუქცევა არ ხდება, შეფასების ამ ელემენტის
დამატება კიდევ ერთხელ მისცემს სასამართლოს საშუალებას გადაამოწმოს
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის სუბსიდიალურობა, კარგი იქნება თუ ეს
უკანასკნელი მხოლოდ სასამართლოს მიერ ხელშეკრულების ზოგადი არსის
განმარტებისას არ წარმოჩინდება და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 976
მუხლის ნაწილად იქცევა.
ჩემი აზრით ქართულ რეალობაში საკმაოდ კარგი იქნება თუ შემოტანილ იქნება
,,სამართლებრივი იძულების“ შინაარსი იძულების მომწესრიგებელ სამოქალაქო
კოდექსის ზოგად ნორმებში, ინგლისურმა სასამართლო პრაქტიკამ, საქმეში R v
Attorney-General for England and Wales367, ყურადღება გაამახვილა გარიგების
დადების წინ მომხდარ ფაქტებზე, რასაც შედეგად მოჰყვა გარიგების დადება,
ამიტომ კარგი იქნება, თუ სასამართლო იძულების განმარტებისას არა მხოლოდ
გარიგების დადების მომენტში გამოვლენილი ნების თავისუფლებაზე არამედ მის
წინა პერიოდზეც გაამახვილებს ყურადღებას, აღნიშნულთან დაკავშირებით
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უნდა ითქვას, რომ ბოლო დროინდელი სასამართლო პრაქტიკა ამ მხრივ ნელნელა იხვეწება.368
აგრეთვე მინდა გავამახვილო ყურადღება იძულების კიდევ ერთ ფორმაზე,
რომელიც ქართულ ყოფიერ ცხოვრებაში საკმაოდ მწვავედ დგას, თუმცა ამ
პრობლემის სასამართლოს გზით გადაწყვეტა უპერსპექტივოა, რადგან აღნიშნულ
შემთხვევაში ყველანაირი მოთხოვა, მათ შორის უსაფუძვლო გამდიდრებიდან
გამომდინარე გამორიცხულია. მხედველობაში მაქვს ინგლისურ სამართალში
აღიარებული იძულების ერთ-ერთი ფორმა ,,ქონებრივი იძულება“ და Astley v
Reynolds369 საქმე, სადაც მხარემ გაყიდა ვერცხლის ფირფიტა, შემდეგ ინანა და
მოინდომა მისი დაბრუნება, ხოლო მეორე მხარე არ უბრუნებდა მას ამ ნივთს სანამ
ის ორმაგ ფასს არ გადაიხდიდა, ქართულ რეალობაში, გარკვეული
მოდერნიზაციით, ხშირად ამგვარ იძულებას ადგილი აქვს ბანკების მხრიდან,
როდესაც ისინი აუქციონზე მიზერულ თანხად იძენენ მოვალის იძულებითი
წესით რეალიზებულ ქონებას და შემდეგ ორმაგი და შეიძლება უფრო მეტჯერ
გაზრდილი თანხის სანაცვლოდ უბრუნებენ მათ იმ სახლზე საკუთრებას, სადაც
ისინი ცხოვრობენ, ჩემი აზრით ინგლისური სასამართლოს ზემოაღნიშნული
გადაწყვეტილების ქართულ პრაქტიკაში გათვალისწინება მნიშვნელოვან
სარგებელს მოუტანდა სამართლის ბაზრის სტაბილურობას და ბანკებს აღარ
მისცემდა უფლებას სესხის გარდა დამატებით ორმაგი მოგება მიეღოთ, რადგან
ისინი უკვე წართმეული ქონებიდან გამოსახლებით ემუქრებიან გაკოტრებულ
მოვალეებს, რაც საბოლოო ჯამში მათ იძულებას იწვევს, რომ იყიდონ საკუთარი
სახლები ორმაგ ფასად, რაც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რადგან
დღევანდელი მოქმედი სამართლით გახდება რა ბანკი ქონების მესაკუთრე
შეუძლია ნებისმიერ პირს ნებისმიერ ფასად მიყიდოს აღნიშნული ქონება,
მიუხედავად იმისა, რომ ამ მოცემულობაში უშუალოდ მხარეთა შორის
დადებული გარიგება არ არსებობს, მაგრამ მაინც უნდა მოხდეს მისადაგება ამ
სიტუაციასთან და აუქციონზე ნაყიდი ფასის ოდენობამდე უნდა მოხდეს ბინის
გამოსყიდვის საფასურის დაყვანა.
კიდევ ერთი ცვლილება, რომელიც უნდა გატარდეს ქართულ უსაფუძვლო
გამდიდრების სამართალში, ჩემი აზრით არის ის, რომ საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის 55-ე მუხლის განმარტება მოხდეს იმგვარად, რომ მესამე პირთა მიერ
ზეგავლენის მოხდენაც ჩაითვალოს საკმარის საფუძვლად გარიგების ბათილობის
და უკუქცევის იმ პირობებში თუ ხელშემკვრელი მხარე აცნობიერებს ზეგავლენის
ქვეშ პირის მიერ გარიგების დადებას, ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც
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უშუალოდ ეს მხარე არ ახდენს ზეგავლენას მეორე მხარეზე და მისი ახლობელი,
ნათესავი მეგობარი აძლევს მას ამგვარ ,,რჩევას“, ამიტომ ასეთ შემთხვევებში,
როდესაც მეორე მხარემ ამგვარი ,,რჩევის“ მიცემის შესახებ იცის არ უნდა
შეინარჩუნოს მიღებული გამდიდრება მხოლოდ იმიტომ, რომ უშუალოდ მას არ
მოუხდენია ზეგავლენა მეორე მხარეზე. აღნიშნული ცვლილების საფუძველზე,
შესრულების კონდიქციის მოქმედების არეალი გაფართოვდება და მოიცავს ამ
შემთხვევასაც.
გარდა ამისა, მინდა შევეხო გარიგების ბათილობას და შესრულების ბათილობას,
როგორც ზემოთ უკვე ვახსენე ინგლისური სამართალი მათ შორის სხვაობას არ
იცნობს ქართული სამართალი კი ანსხვავებს გარიგებაში და შესრულებაში
იძულებას ერთმანეთისგან, თუმცა სსკ-ის 978 მუხლის ბოლო ნაწილის მიხედვით
თუ სახეზეა ნამდვილი გარიგება, მაშინ შესრულების იძულება არ წარმოადგენს
უკუმოთხოვნის საფუძველს, აღნიშნული მუხლის მიმართ კრიტიკა არაერთხელ
გამოთქმულა დოქტრინაში და ამიტომ კარგი იქნება თუ ეს ბოლო ნაწილი
ამოღებულ იქნება ან ინგლისური სამართლის მსგავსად გარიგებაში და
შესრულებაში იძულება აღარ გამოიყოფა ერთმანეთისგან, ეს უკანასკნელი ჩემი
აზრით გაამარტივებს უფრო მეტად აღნიშნულ უკუმოთხოვნის საფუძველს.
ჩემი აზრით ინგლისური სამართლიდან აღნიშნული პრაქტიკის გადმოტანა
მნიშვნელოვნად განავითარებს ქართულ უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალს,
თანაც ის არ დაკარგავს კონიგის პროექტის ,,მემკვიდრეობას“ და დარჩება
კონდიქციების ერთგული, უბრალოდ უფრო დაიხვეწება და განივრცობა მათი
გამოყენების არეალი.
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VIII) დასკვნა
წინამდებარე

სამაგისტრო

ნაშრომი

დაეთმო

ინგლისური

უსაფუძვლო

გამდიდრების და გერმანული უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის ანალიზს,
ინგლისური ,,გაუმართლებელი ფაქტორების“ და გერმანული ,,კონდიქციების“
ურთიერთ მიმართებას მათ ძლიერ და სუსტ მხარეებს. მიუხედავად იმისა, რომ
ქართველმა კანონმდებელმა სწორად შეარჩია კონიგის კანონპროექტი ქართული
უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართლის

საფუძვლად,

უსაფუძვლო

გამდიდრების

სამართალი

აქცია

რითაც

უფრო

ქართული

დახვეწილად

და

სტრუქტურიზებულად ვიდრე ეს თავად გერმანიაში და ინგლისშია, ქართულ
უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალს მაინც უამრავი რამ აქვს დასახვეწი ამ ორი
ქვეყნის დოქტრინის და სასამართლო პრაქტიკის მაგალითზე.
მიუხედავად

იმისა,

რომ

ინგლისელი

იურისტები

თვლიან

რომ

,,გაუმართლებელი ფაქტორები“ აწესრიგებს მხარეთა შორის წარმოშობილ
ნებისმიერ ურთიერთობას, თვითონვე აღიარებენ, რომ არსებობს შემთხვევები,
რომლებიც არაა მოცული გაუმართლებელი ფაქტორებით, სწორედ ამიტომ
შეამოაქვს ისეთი ახალი გაუმართლებელი ფაქტორები, როგორიცაა მაგალითად,
,,უფასო მიღება“ ან ,,უგულებელყოფა“ რომელსაც გერმანული სამართალი 812
მუხლში უსაფუძვლო გამდიდრების დამდგენი ზოგადი ნორმის შინაარსიდან
გამომდინარე თავიდანვე მოიაზრებდა.
გარდა იმისა, რომ ინგლისური სამართალი არაა ყოვლისმომცველი, ინგლისურ
სამართალში წაშლილია ზღვარი ხელშეკრულებიდან გასვლასა და უსაფუძვლო
გამდიდრებიდან გამომდინარე უკუქცევას შორის, რასაც საბოლოო ჯამში
უსამართლობამდე მივყავართ, რადგან მხარემ შეიძლება მიიღოს იმაზე მეტი
ხელშეკრულებიდან გასვლით ვიდრე ის ხელშეკრულების ფარგლებში მიიღებდა.
რადგან გასვლისას სამოქალაქო კოდექსის 352 მუხლის პირველი ნაწილის
მიხედვით ბრუნდება ხელშეკრულებით გადაცემული ხოლო უსაფუძვლო
გამდიდრებისას კი ნივთის საბაზრო ღირებულება.
გარდა ამისა ინგლისურ სამართალში არსებობს გამდიდრების საფუძვლების
ჩამონათვალი, რომელთა განხილვასაც დაეთმო ამ ნაშრომის III თავის მე-2
ნაწილი,

აღნიშნული

საფუძვლების

არსებობა

გამორიცხავს

მოთხოვნის

არსებობას უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლიდან გამომდინარე, ხოლო მათი
არ არსებობა გამდიდრების გადაცემისას ასევე არ არის უკან დაბრუნების
საფუძველი, რადგან ინგლისი არ სცნობს უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლის
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გამოყენების

ზოგად

წესს,

(თუ

არ

არსებობს

მიღებულის

საფუძველი

შესაძლებელია მისი უკან გამოთხოვა უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლიდან
გამომდინარე.) ამიტომ მიღებული გამდიდრების საფუძვლის არარსებობისას
შეიძლება მიმღებმა შეინარჩუნოს გამდიდრება თუ სახეზე არაა ერთ-ერთი
გაუმართლებელი ფაქტორი, რაც არასამართლიანადაა მიჩნეული.
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რადიკალურად განსხვავდება ქართულ სამართალს მაინც შეუძლია ორივე
სამართლიდან აიღოს მნიშვნელოვანი მიდგომები ქართული უსაფუძვლო
გამდიდრების
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დაკავშირებით ჩატარებულ კვლევებს, რომელსაც ქართული სასამართლო
საკმაოდ მარტივი ფორმულირებით უმეტეს შემთხვევაში უვლის გვერდს,
ნაშრომში წარმოდგენილი ინგლისური სასამართლო გადაწყვეტილებებიდან
გამომდინარე ცალსახად იკვეთება, რომ ქართულ სამართალში გაბატონებული
კრიტერიუმების, გამდიდრება, მეორე მხარის ხარჯზე და უსაფუძვლობა უკან
ინგლისურ სამართალში მთელი სამართლებრივი დოქტრინა და სასამართლო
გადაწყვეტილებების ანალიზი დგას, ყოველივე ამ გარემოების გათვალისწინება
ერთიანობაში ავსებს იმ ხარვეზებს რაც ამ კრიტერიუმებს აქვს.
ჩემი აზრით ინგლისური და გერმანული სამართლის შედარებითი ანალიზი
სწორად წარმოაჩენს მათ ნაკლოვან მხარეებს რომლის ანალოგიური გამოწვევების
წინაშეც დგას ქართული უსაფუძვლო გამდიდრების სამართალი ამიტომ ამ
ნაშრომის მე-7 თავში შემოთავაზებული რეფორმები, მნიშვნელოვან წილს
შეიტანს ქართული სასამართლო პრაქტიკის და ზოგადად ამ სამართლის
დახვეწაში.
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