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4

შესავალი
ადამიანი ოდიდგანვე ცდილობდა მიეღო ის რაც არ ჰქონდა, როგორც
ძალადობრივი, ისე ცივილური გზით. დროთა განმავლობაში კაცობრიობაში
განვითარდა ვაჭრობა და შესაბამისად იდებოდა უფრო და უფრო მეტი
ხელშეკრულება და ეს პროცესი დღემდე გრძელდება. ამ პროცესმა შეჰქმნა
ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები, რომელიც ჩვენ ყოველდღიურ
ცხოვრებაში ისე მყარად არის დამკვიდრებული, რომ ხშირ შეთხვევაში ვერც კი
ვამჩნევთ მას, არადა ხელშეკრულების აბსოლუტური უმრავლესობა შეიცავს
სტანდარტულ პირობებს. ამ ფაქტის გაგებამ საკმაოდ დიდი ინტერესი
გამიჩინა ასეთი საკითხის შესასწვლად და მის გასაანალიზებლად.
ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს საკუთარი უფლებები, რადგან ცოდნა არის
ძალა და თავისუფლება. ვფიქრობ, იურისტს ორმაგად მოეთხოვება
სტანდარტული

პირობების

სრულყოფილად

ცოდნა

მათი

ესეთი

აქტუალურობის გამო, რათა მან შეძლოს სხვა ადამიანების დახმარება.
ნაშრომში

შევეცადე

დამეწერა

სტანდარტული

პირობების

როგორც

წარმომავლობა და მათი ცნება, ასევე მისი რეალური გამოყენება
საქართველოში. ნაშრომის მიზანი წარმოადგენს ამ სტანდარტული პირობების
ბათილობისა და მათი სისტემატიკის შედარებით მარტივ და გასაგებ ენაზე
გადმოცემა და ამავდროულად ყველა საჭირო და მნშვნელოვანი ინფორმაციის
ერთად შეკრება მთლიანი სურათის დასანახად. შევეცადე ყველა გაუგებარი
პირობა რომელიც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 342-348-ე მუხლების
წაკითხვისას აღმოვაჩინე ამეხსნა და ჩემი მოსაზრებებით და განმარტებებით
ნათელი მომეფინა. ვფიქრობ, რამდენიმე ისტორიული დეტალიც უფრო
საინტერესოს ხდის მკითხველისთვის მის გააზრებას.
აღნიშნულ კვლევაში გამოყენებულია შედარებითი სამართლებრივი ანალიზი,
სასამართლო

პრაქტიკა,

იურიდიული

სამეცნიერო

ლიტერატურა

და

ნორმატიული მასალა, რათა მაქსიმალურად თვალსაჩინო გამხდარიყო ის
სამართლებრივი საფუძვლები რაც სტანდარტული პირობის ბათილობისთვის
არის საჭირო. ეს ყველაფერი აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ დამედგინა
სტანდარტული პირობების ბათილობის საფუძვლები, მათი სიმრავლის
მიზანი და სტანდარტული პირობების მიმღების ინტერესების გატარების
აუცილებლობის დადგენა.
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1. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ცნება
ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების არსის გასაგებად, აუცილებელია
ისეთი ცნებების განხილვა როგორიცაა ხელშეკრულება, მისი თავისუფლების
პრინციპი და ზოგადად სტანდარტული პირობების ჩამოყალიბების ისტორია.

1.1. ხელშეკრულების ცნება
ხელშეკრულება იმდენად ფართო თემებს მოიცავს, რომ მისი პირდაპირი და
ყველასთვის

მისაღები

განმარტება

არ

არსებობს

საქართველოს

კანონმდებლობაში,1 თუმცა ეს არცაა გასაკვირი, რადგან სამოქალაქო
კოდექსშიც, რომელიც გერმანული სამართლის რეცეფციით არის შექმნილი,
ასევე არ მოიძებნება მსგავსი განმარტება.2 ხელშეკრულების ცნების გაგებისა
და აღქმისათვის ადამიანისთვის აუცილებელია გარკვეული სამართლებრივი
საკითხების გააზრება, როგორიცაა ნების გამოვლენა, მხარეთა კერძო
ავტონომია, გარიგება და ა.შ.
ადამიანი სოციალური არსებაა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისთვის აუცილებელია
სხვა ინდივიდებთან ურთიერთობა, რაშიც იგულისხმება როგორც აზრების
გაზიარება, ასევე რესურსების.3 ამ ბუნებრივი ინსტინქტიდან გამომდინარე
ადამიანები ყოველთვის ცვლიდნენ ერთმანეთში იმას, რაც მათ ჰქონდათ და
იღებდნენ იმას რაც აკლდათ. ამას დაერქვა ვაჭრობა, ანუ ნასყიდობა ან
ბარტერული გაცვლა, რომელიც გარიგების და შესაბამისად ხელშეკრულების
ერთ-ერთი ფორმაა, რადგან ყველა ხელშეკრულება გარიგებაა (მაგრამ ყველა
გარიგება ხელშეკრულება არ არის) და ხელშეკრულების არსის გასარკვევად და
გასააზრებლად საჭიროა გარიგების ცნება განიმარტოს.
საქართველოს

სამოქალაქო

კოდექსის

50-ე

მუხლით

გარიგება

არის,

ცალმხრივი, ორმხრივი და მრავალმხრივი ნების გამოვლენა, რომელიც
მიმართულია სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობის, შეცვლის ან

1

ჯორბენაძე ს. ხელშეკრულების თავისუფლების ფარგლები სამოქალაქო სამართალში,
სადისერტაციო ნაშრომლი, თბილისი 2016, გვ. 43
2
ცვაიგერტი კ/კოტცი ჰ/ შედარებითი სამართალმცოდნეობის შესავალი კერძო სამართლის
სფეროში, ტომი მეორე, თბილისი 2001, გვ. 7
3
კერესელიძე დ. კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, ევროპული და
შედარებითი სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბილისი 2009, გვ. 231

6

შეწყვეტისაკენ.4

მსგავსი

განმარტება

მრავალი

ევროპული

ქვეყნის

კანონმდებლობაშია გამოყენებული, მაგალითად, საქსონიის სამეფოს 1863
წლის სამოქალაქო კოდექსში, სადაც ნათქვმია, რომ5 „თუ მოქმედებისას ნება
მიმართულია იმაზე, რომ კანონებთან შესაბამისობით დამყარდეს, შეწყდეს ან
შეიცვალოს სამართლებრივი ურთიერთობა, მაშინ ეს მოქმედება გარიგებაა.“6
საქართველოს

კანონმდებლობა

გარიგების

დასადებად

იყენებს

ნების

თეორიას, რაც გულისხმობს ნების სუბიექტურ და ობიექტურ გამოვლინებას,7
ანუ პირს უნდა სურდეს ნების გამოვლენა და ეს ნება მეორე მხარესთან უნდა
მივიდეს.8
ხელშეკრულება არის გარიგების ერთ-ერთი სახე და ის თავის თავში მოიცავს
ორ

ან

მეტ

პირთა

ნების

გამოვლენას,

რომლებიც

ხელშეკრულების

თავისუფლებისა და კერძო ავტონომიის პრინციპის საფუძველზე თავიანთ
თავს ბოჭავენ გარკვეული ვალდებულებებით და ასევე იღებენ შესაბამის
უფლებებს.9 ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს ზეპირი და წერილობითი
(მარტივი და რთული) ფორმით.10
საბოლოოდ, შეიძლება ითქვას, რომ მხარეები, რომლებმაც თავიანთი თავი
შებოჭეს ხელშეკრულების ვალდებულებით, უნდა მიყვნენ მის ძირითად და
ფუნდამენტურ პრინციპს - Pacta sunt servanda ხელშეკრულება უნდა
შესრულდეს.11

1.2. ხელშეკრულების თავისუფლების პრინციპი
„ყველა გზა რომში მიდის“ და ხელშეკრულების თავისუფლების პრინციპიც არ
არის გამონაკლისი. თანამედროვე კონტინენტური სამართლის უდუდესი
ნაწილი რომის სამართლის რეცეფციის ნაყოფია და მართალია რომის
4

სიტყვა გარიგება გერმანულიდანაა ნათარგმნი “rechtsgeschäft” და ნიშნავს „სამართლებრივი
საქმე“. იხილეთ: ჭანტურია ლ. სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, გამომცემლობა
„სამართალი“ თბილისი, 2011.
5
იხ. იქვე. გვ.235
6
იხ. იქვე. ციტირებულია: Flume, AT II, 1975 § 2 (4), 30
7
იხ. იქვე. გვ. 237
8
ზოიძე ბ, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი პირველი, მუხლი 50 გვ.166
9
ჭანტურია ლ/ ზოიძე ბ/ ნინიძე თ/ შენგელია რ/ ხეცურიანი ჯ/ საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე, გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი 2001, მუხლი 317,
გვ. 45
10
თუმანიშვილი გ. ხელშეკრულების შედგენის ტექნიკა და ვალდებულებით -სამართლებრივი
ნორმატიული რეგულირება, თბილისი 2012, გვ. 7
11
ძლიერიშვილი ზ/ ცერცვაძე გ/რობაქიძე ი/სვანიძე გ/ჯანაშია ლ/ სახელშეკრულებო
სამართალი, გამომცემლობა მერიდიანი, თბილისი 2014, გვ. 365

7

სამართალში დღევანდელ ყველა სამართლებრივ ინსტიტუტს არ ჰქონდა
თავისი სახელი, თუმცა მათი პრინციპებიდან გამომდინარე ჩამოყალიბდა ის
ყველაფერი რასაც ჰქვია კონტინენტური სამართლის ოჯახი.12 რომიდან
ყველაფერი ევროპაში გაგრძელდა, როდესაც XIX საუკუნეში უკვე მყარად
ჩამოყალიბდა ადამიანის როგორც ინდივიდის და საკუთარ თავზე
პასუხისმგებელი

არსების

ცნება.

ამ

კატაკლიზმებმა

გამოიწვია

სამართლებრივი ცვლილებებიც, რომელშიც ადგილი ჰპოვა ხელშეკრულების
თავისუფლების პრინციპმა.13
ხელშეკრულების თავისუფლების პრინციპის მნიშვნელობა განსაზღვრულია
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 319-ე მუხლის, პირველ ნაწილში, სადაც
ნათქვამია,

რომ

„კერძო სამართლის

სუბიექტებს

შეუძლიათ

კანონის

ფარგლებში თავისუფლად დადონ ხელშეკრულებები და განსაზღვრონ ამ
ხელშეკრულებათა

შინაარსი.

მათ

შეუძლიათ

დადონ

ისეთი

ხელშეკრულებებიც, რომლებიც კანონით გათვალისწინებული არ არის, მაგრამ
არ ეწინააღმდეგება მას. თუ საზოგადოების ან პიროვნების არსებითი
ინტერესების დაცვისათვის ხელშეკრულების ნამდვილობა დამოკიდებულია
სახელმწიფოს ნებართვაზე, მაშინ ეს უნდა მოწესრიგდეს ცალკე კანონით.
საქართველოს კერძო სამართალი იცნობს დისპოზიციურ და იმპერატიულ
ნორმებს.14

იმპერატიული

ურთიერთობის

ყველა

ნორმები

მხარისთვის

სავალდებულოა
და

შესაბამისად

სამართლებრივი
მათი

შეცვლა

დაუშვებელია, ხოლო დისპოზიციური ნორმები თავიუსფლებას აძლევს
გარიგების მონაწილეებს,15 რაც სამოქალაქო სამართლის ერთ-ერთი ძირითადი
პრინციპის,

მხარეთა

კერძო

ავტონომიის,

პირადაპირ

ინსტრუმენტად

შეიძლება
მივიჩნიოთ
რომელიც
თავის
მხრივ
ხელშკერულების
16
თავისუფლების პრინციპის პირდაპირი გამოვლინებაა და ორივე ერთად
შეიძლება მივიჩნიოთ კონსტიტუციით მონიჭებული უფლების, კერძოდ
პიროვნების თავისუფალი განვითარების17 უფლების რეალიზაციის ერთ-ერთ
საშუალებად, რადგან ადამიანი თავისი თავისუფლებითა და კეთილდღეობის

12

გარიშვილი მ/ ხოფერიამ/ რომის სამართლის საფუძვლები. თბილისი 2010, გვ. 2-3
ცვაიგერტი კ/კოტცი ჰ/ შედარებითი სამართალმცოდნეობის შესავალი კერძო სამართლის
სფეროში, ტომი მეორე, თბილისი 2001, გვ. 8
14
ლათუნურად ius dispositium ნიშნავს დისპოზიციურ, ხოლო ius cogens ნიშნავს იმპერატიულ
ნორმას. იხილეთ: ჭანტურია ლ. სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, გამომცემლობა
„სამართალი“ თბილისი, 2011. გვ. 49
15
ჭანტურია ლ. სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, გამომცემლობა „სამართალი“
თბილისი, 2011. გვ. 49
16
მანიჟაშვილი მ. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების გავლენა ხელშეკრულების
თავისუფლების პრინციპზე, თბილისი 2019, გვ. 17.
17
იხ. საქართველოს კონსტიტუციის მე-12 მუხლი.
13
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მისწრაფების

სურვილით

ქმნის

მისთვის

სასარგებლო

სამართლებრივ

ურთიერთობას.18
ადამიანის ფანტაზია ულევია და ის განსაკუთრებულ თავისუფლებას
პოულობს

საბაზრო

ეკონომიკის

პირობებში,

სადაც

მოქმედებს

ხელშეკრულების თავისუფლებისა და კერძო ავტონომიის პრინციპები.
ხელშკრულების თავისუფლება და მხრეთა კერძო ავტონომიის პრინციპი
ხშირად სინონიმებად არის მოხსენიებული,19 თუმცა ჩემი აზრით, ეს
მოსაზრება არ არის გასათვალისწინებელი. „ხელშეკრულების თავისუფლების
პრინციპი მოიცავს ისეთ ორ ძირითად პრინციპს, როგორიცაა ხელშეკრულების
დადების თავისუფლება და ხელშეკრულების შინაარსის თავისუფლება,“20 ანუ
მხარეთა კერძო ავტონომია. შესაბამისად მხარეთა კერძო ავტონომიის
პრინციპი

არის

ხელშეკრულების

რომელიც
ხელშეკრულების
კუმულატიურად ქმნის მას.

თავისუფლების

დადების

პრინციპის

თავისუფლების

ნაწილი,

პრინციპთან

ხელშეკრულების დადების თავისუფლების პრინციპი გულისხმობს, რომ
ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი სახის ხელშეკრულება (თუ კანონს არ
ეწინააღმდეგება21) დადოს და არ იყოს შეზღუდული მხოლოდ სამოქალაქო
კოდექსში ცნობილი ხელშეკრულებებით, რადგან ადამიანის ფანტაზია
უსაზღვროა, ხოლო კანონმდებლობით ამ შემთხვევაში შეუძლებელია და
დაუშვებელიცაა numerous clauses პრინციპის გამოყენება.
მხარეთა

კერძო

ნებისმიერი

ავტონომია

პირობით

(თუ

გულისხმობს,
კანონს

არ

რომ

მხარეებს

შეუძლიათ

ეწინააღმდეგება)

დადონ

ხელშეკრულება, რაც მათი წარმოდგენით მათი საუკეთესო ინტერესის
განმტარებელი იქნება. მსგავსი უფლება „სახელმწიფოს მხრიდან
სამართლებრივი უფლებამოსილების დელეგირების მაგალითად შეიძლება
იქნეს აღქმული.“22

18

Larenz/Wolf, allgemeiner Teil des Bürgelichen Rechts, §213. Rn.17
Sedlmeier K., Rechtsgeschäftliche Selbstbestimmung im Verbrauchervertrag, Verlag Mohr Siebeck,
Tübingen, 2012, 24. მითითებულია, ჯორბენაძე ს. ხელშეკრულების თავისუფლების ფარგლები
სამოქალაქო სამართალში, სადისერტაციო ნაშრომლი, თბილისი 2016, გვ. 47.
20
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2021 წლის 22 მარტის განჩინება სამოქალაქო საქმეზე
Nას-338-2019, (62)
21
მაგლითად ადამიანს არა აქვთ უფლება სხვა ადამიანი მონად იყიდოს, თუნდაც ეს
უკანასკნელი თანახმა იყოს, ასევე არ შეიძლება კონტრაჰენტთან დადოს მკლველობის
მომსახურების ხელშეკრულება და ა.შ.
22
ჯორბენაძე ს., ხელშეკრულების თავისუფლების ფარგლები სამოქალაქო სამართალში,
სადისერტაციო ნაშრომლი, თბილისი 2016, გვ. 44
19

9

ზემოთ განხილული ორი პრინციპი ერთმანეთს ავსებს და ადამიანს თავისი
განვითარების ბუნებრივ მოთხოვნას უკმაყოფილებს, რომლის აღმოფხვა
შეუძლებელია თუმცა მცდელობა იყო.23 მხარეთა კერძო ავტონომიას შეუძლია
იარსებობს
ხელშეკრულების
თავისუფლების
გარეშე,24
მაგრამ
ხელშეკრულების თავისუფლება აზრს კარგავს მხარეთა კერძო ავტონომიის
გარეშე.25
ხელშეკრულების

თავისუფლების

პრინციპი

არ

არის

აბსოლუტური.

სახელმწიფო შეიძლება პირდაპირ ჩაერიოს ამ პრინციპში და შეცვალოს
მხარეთა შეთანხმება. ამის ყველაზე ნათელი მაგალითია სსკ-ის 420-ე მუხლი.
აღნიშნული მუხლი სასამართლოს ანიჭებს პირგასამტეხლოს ოდენობის
შემცირების საშუალებას, თუ ის შეუსაბამოდ მაღალია.26 სახელმწიფო
უსაფრთხოება ხშირად წონის ხეშეკრულების თავისუფლების პრინციპს,
მაგალითად, როდესაც იკრძალება ბირთვული იარაღით თავისუფალი
ვაჭრობა.27 რთულია წარმოსადგენია მსგავსი დანაწესი რომ არ იყოს
ცივილიზაცია რამდენჯერ გაანადგურებდა საკუთარ თავს. შეზღუდვის კიდევ
ერთი ფორმა შეიძლება მივიჩნიოთ ე.წ. „კონტრაჰირების იძულება“. ეს ხდება
მაშინ,

როდესაც

მხარეს

ბაზარზე

დაკავებული

აქვს

დომინანტური

მდგომარეობა ან სარგებლობს ექსკლუზიური უფლებით (საქართველოს
რკინიგზა) გარკვეულ მომსახურებაზე.28
ესეთი
კომუნალურების მიმწოდებელ კომპანიებთან ხდება.

რამ

ძირითადად

საბოლოოდ, შეიძლება ითქვას, რომ ამ ორ პრინციპს დიდი წვრილი შეაქვს
ცივილიზაციის განვითრებაში, რადგან საბაზრო ეკონომიკის პირობებში
ადამიანის მიერ საჭირო ხელშეკრულებების რაოდენობა განუსაზღვრელია და
მათი თავისუფლად დადების შესაძლებლობა ზრდის ეკონომიკას და
ზოგადად აუმჯობესებს ადამიანის ყოველდღიურ ცხოვრებას რაც თავის მხრივ

23

„საბჭოთა კავშირის ტოტალური აკრძალვები“ ჭანტურია ლ. სამოქალაქო სამართლის
ზოგადი ნაწილი, გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი, 2011. გვ 91
24
მაგალითად თუ ხელშეკრულებები numerous clauses პრინციპით შეიზღუდა, კერძო
ავტონომიის ფარგლებში მხარეებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ დისპოზიციური ნორმები
თავიანთი შეხედულებით მოირგონ ან/და შეცვალონ.
25
წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, სადაც მხარეებს არა აქვთ შესაძლებლობა თვითონ
განსაზღვრონ თავიანთი უფლებები და ვალდებულებები და სამოქალაქო სამართალი ერთ
დიდ იმპერატიულ აქტად იქცა. რა მნიშვნელობა აქვს შექმნა ახალი ხელშეკრულება, თუ
ადამიანის ნება შეზღუდულია.
26
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2021 წლის 22 აპრილის განჩინება სამოქალაქო
საქმეზე Nას-91-2021, (57)
27
ჭანტურია ლ. სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, გამომცემლობა „სამართალი“
თბილისი, 2011. გვ. 94
28
იხ. იქვე. გვ.95

10

კატალიზატორად გამოდგა, რათა ჩამოყალიბებულიყო ხელშეკრულების
სტანდარტული პირობები.

1.3. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ისტორიული მიმოხილვა
ხელშეკრულების

სტანდარტული

მნიშვნელოვანია იმის გარკვევა თუ

პირობების

ცნების

განმარტებამდე,

როგორ ჩამოყალიბდა ისტორიულად

მსგავსი სამართლებრივი პირობები და რამ განაპირობა მათი აქტუალურობა.
სტანდარტული ხელშეკრულების ჩამოყალიბების ისტორია იწყება მე-19
საუკუნეში, მაშინ როდესაც ინდუსტრიული რევოლუცია მძვინვარებდა მთელ
ევროპაში და შესაძლებელი გახდა იმ დროისთვის წარმოუდგენელი
რაოდენობის პროდუქციის წარმოება.29 ამ რევულუციას უდიდესი გავლენა
ჰქონდა როგორც ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე,

კაცობრიობის კულტურაზე,

ასევე, რა თქმა უნდა, დიდი გავლენა იქონია სამართლებრივ რეგულაციებზეც.
ინდუსტრიულმა რევოლუციამ მოახდინა პროდუქციის გაიაფება და მათი
ფართო მასებისთვის ხელმისაწვდომობა, შესაბამისად შედეგმაც არ დააყოვნა
და საჭირო გახდა უამრავი გარიგების დადება, როგორც მცირე ასევე დიდი
რაოდენობის

საქონელზე.30

ამავე

დროს

მსგავსი

სახის

პირობებმა

მომხმარებლები დაუცველ და არასახარბიელო მდგომარეობაში ჩააყენა,
რადგან შემთავაზებელს ჰქონდა დომინანტური მდგომარეობა და ის წყვეტდა
თუ რა პირობებით უნდა შეეთავაზებინა პრუდუქცია მომხმარებლისთვის,
ამას შემდგომ “Take it or Leave it” პრინციპი უწოდეს.31
ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების წარმოქმნიდან დიდი დრო
გავიდა და როგორც გამოჩენილი მეცნიერი დეივიდ სლოასანის
დაკვირვებებით ჩანს, ხელშეკრულებების 99%-ში გამოიყენება სტანდარტული
პირობები.32 უამრავი ადამიანი ვერც კი წარმოიდგენს რომ ყოველდღიურად
შეხება აქვთ სტანდარტულ პირობებთან, მაგალითად, როდესაც მაღაზიაში
არის განცხადება „გაყიდულ პროდუქციას უკან არ ვიბრუნებთ“ ან ბანკთან
დადებული საკრედიტო ხელშეკრულება, სადაც ნამდვილად არ მიდის წლიურ
ან/და

ეფექტურ

მოთხოვნადობის

საპროცენტო
გამო

განაკვეთზე

ხელშეკრულების

ვაჭრობა.

სწორედ

სტანდარტული

ასეთი

პირობების

29

Zerres T, principles of the German law on standard terms of contract, 1
Wayne R. Barnes, Toward a.fairer model of consumer Assent to standard form contracts: In defense
of restatement subsection 211(3), Washington Law review, 2007, 235
31
კაკოიშვილი დ/ ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა, მესამე გამოცემა, 2013, გვ. 67
32
Wayne R. Barnes, Toward a.fairer model of consumer Assent to standard form contracts: In defense
of restatement subsection 211(3), Washington Law review, 2007, 233
30
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დომინანტი მხარე შეზღუდულია ხელშეკრულების თავისუფლებაში, რადგან
ეს პრინციპი ითხოვს თანასწორუფლებიანობას, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის
აზრს კარგავს. შემთავაზებლისთვის აზრს მოკლებულია რაიმე დათმობაზე
წამოვიდეს მომხმარებელთან, რადგან ის უფრო ძლიერი მხარეა, გარდა ამისა
მომხმარებელი ძალიან იშვიათად უკვირდება სტანდარტულ პირობებს,33
რადგან არავინ არ კითხულობს მათ და „Post Factum“ ხდება საქმის კურსში
ჩადგომა.

1.4. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
საქართველოში ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები განსაზღვრულია
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 342-348-ე მუხლებში. ამ მუხლებით
კანონმდებელი ცდილობს მკაცრი იმპერატიული ნორმებით მაქსიმალურად
შეზღუდოს შემთავაზებლის კერძო ავტონომიის ნება, როგორც დომინანტი
მხარის გავლენა ხელშეკრულებაზე, რომელმაც შეიძლება ბოროტად
გამოიყენოს თავისი უპირატესობები.34 ეს მიდგომა გამართლებულიცაა
დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით. ჩვენი ქვეყანა არ არის
ეკონომიკურად ისეთი ძლიერი რომ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში, კერძო
სუბიექტებმა

ძლიერი

კონკურენციის

საფუძველზე

თვითონ

გახდნენ

იძულებულები ისეთი სტანდარტული პირობები შესთავაზონ მომხმარებელს,
რომელიც ამ უკანასკნელებს კაბალურ მდგომარებაში არ ჩააგდებდა. ესეთი
სამართლებრივი
თავისუფლება
აუცილებელია
ეკონომიკის
განვითარებისთვის, რადგან ხშირ შემთხვევაში შემთავაზებელი არის ძალიან
დიდი გადასახადების გადამხდელი, ანუ ქვეყნის ეკონომიკის ძირითადი
შემქმნელი, რომელიც მუდმივი წნეხის ქვეშაა, რადგან თავის ყველა პირობას
უნდა ჩაუღრმავდეს, რომ შემდეგ ის ბათილი ან ჩანაცვლებული არ აღმოჩნდეს.
ასეთი ბარიერების გამო აშშ-ს უჭირს ევროპის ბაზარზე შესვლა, რადგან
ევროკავშირი იცავს თავის მომხმარებლებს უამრავი დირექტივით.35 ამ
გარემოებებთან საინტერესოა ის ფაქტიც, რომ გერმანია, რომელიც ქვეყნების
მშპ-ის მიხედვით მე-4 ადგილზეა,36 ხოლო ერთ სულ მოსახლეზე მშპ-ის

33

Zerres T, principles of the German law on standard terms of contract, 4
კროპჰოლერი ი . გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი , სასწავლო კომენტარი , დაბეჭდილია
საიას იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდის მიერ GIZ-ის დავალებით , თბილისი
2014. გვ 185
35
Jane K. Winn, Diverging Perspectives on Electronic Contracting in the U.S. and EU, Cleveland Law
review, 2006, 184;
36
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
34
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მიხედვით მე-16,37 რაც მას ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ქვეყანად ხდის
მსოფლიოში, ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების მოწესრიგება
ხდება მსგავსი მკაცრი იმპერატიული ნორმებით.38 ამის მიზეზი შეიძლება იყოს
გერმანიის კონსერვატიული მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით, ან ის რომ
ბაზარს არ შეუძლია მსგავსი საკითხის დამოუკიდებლად რეგულირება.
საბოლოოდ,

ამ

საკითხთან

დაკავშირებით

ავტორის

პოზიციაა,

რომ

თავისუფლება არის ის მამოძრავებელი ძალა რომელიც ცივილიზაციის
განვითარების

უმთავრეს

კატალიზატორად

შეიძლება

მივიჩნიოთ

და

მომხმარებლების დაუკვირვებლობა და ზედაპირული დამოკიდებულება
მსგავსი გარიგებების მიმართ არ უნდა აზარალებდეს შემთავაზებელს, თუმცა
მსგავსი თავისუფლება გამყარებული უნდა იყოს ეკონომიკური განვითარებით
და მონოპოლიის ბუნებრივი და არა ხელოვნური შეზღუდვით.
სსკ-ის 342-ე მუხლში პირდაპირ არის განსაზღვრული ხელშეკრულების
სტანდარტული პირობების ცნება. იქ ნათქვამია, რომ ხელშეკრულების
სტანდარტული პირობები არის წინასწარ ჩამოყალიბებული, მრავალდჯერადი
გამოყენებისათვის

გამიზნული

პირობები,

რომელთაც

ერთი

მხარე

(შემთავაზებელი) უდგენს მეორე მხარეს და რომელთა მეშვეობითაც უნდა
მოხდეს კანონით დადგენილი ნორმებისაგან განსხვავებული ან მათი შემვსები
წესების დადგენა. აქვეა დასამატებელი, რომ თუ ხელშეკრულების პირობები
მხარეების მიერ დეტალურად არის განსაზღვრული, მაშინ ეს არ მიიჩნევა
ხელშეკრულებათა სტანდარტულ პირობად, ამიტომ ხშირად სტანდარტულ
პრიობებს მიერთების ხელშეკრულებასაც უწოდებენ.39 აქედან შეიძლება
გამოვყოთ სტანარტული პირობების ნიშნები, რომელიც კუმულატიურად
უნდა არსებობდეს:40


სტანდარტული პირობები არის სახელშეკრულებო პირობები - ეს
პირობები განსაზღვრულია, რათა მოხდეს მათი ხელშეკრულებაში
ინტერვენცია და მხარეთა ნების, სახელშეკრულებო თვითბოჭვის41
განხორციელება. აქედან გამომდინარე არა აქვს მნიშვნელობა თუ რა
სახის პირობას მოიცავს სტანდარტული პირობა42 განსხვავება ისაა, რომ

37

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)_per_capita
იხ. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 305-310 პარაგრაფები
39
მაგალითად, რუსეთის ფედერაციის სამოქალაქო კოდექსის 428-ე მუხლი
40
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 17 მაისის განჩინება სამოქალაქო საქმეზე
Nას-237-2019, (58)
41
ჭანტურია ლ. სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, გამომცემლობა „სამართალი“
თბილისი, 2011. გვ. 91
42
ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე,
გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 342, გვ.182
38
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ესეთი პირობები არ თანხმდება ერთმანეთში და მათი ჩანაცვლება
საკმაოდ ადვილია.


სტანდარტული პირობები არის წინასწარ ჩამოყალიბებული პირობები სტანდარტული პირობების მიმღები არ მონაწილეობს ხელშეკრულების
ამ ნაწილის შექმნაში, არამედ ის უბრალოდ თანხმობას აცხადებს მასზე.



სტანდარტული პირობები არის მრავალჯერადად გამოყენებისთვის
გამიზნული პირობები - იურიდიულ დოქტრინაში გამოთქმულია
მოსაზრება,

რომ

პირობა

მაშინ

იქნება

სტანდარტული,

თუ

შემთავაზებელი მის გამოყენებას მინიმუმ სამჯერ მაინც აპირებს,43
თუმცა მსგავსი მოსაზრება შესაძლოა არ იყოს სწორი, რადგან ამ
შემთხვევაში მნიშვნელოვანია არა ის თუ რამდენჯერ არის პირობა
გამოყენებული ან შემთავაზებელს, მაგალითად, 1 000 ადამიანისთვის
უნდოდა თუ 3-ისთვის ამ პირობის შეთავაზება, არამედ ის იყო თუ არა
შემთავაზებლის

სუბიექტური

ნება,

რომ

მსგავსი

პირობა

განუსაზღვრელი წრისთვის მრავალჯერადად შეეთავაზებინა და
ობიექტურად რამდენად შესაძლებელი იყო მსგავსი ქმედება.44


ერთი მხარე (შემთავაზებელი) უდგენს მეორე მხრეს - ეს ნიშანი არის
„Take it or leave it“ პრინციპის პირდაპირი გამოძახილი.45 ამ შემთხვევაში
გასათვალისწინებელია, რომ კონტრაჰენტს შესაძლოა ჰქონდეს
არჩევანის შესაძლებლობა, ის კი არ ქმნის პირობას თავისი გემოვნებით,
არამედ შემთავაზებლის ალტერნატივებიდან ირჩევს მისთვის ყველაზე
მისაღებს, რაც არ ჩაითვლება არც დეტალურად განსაზღვრულად და
არც შეთანხმებულ პირობად.46



სტანდარტული პირობებით უნდა მოხდეს კანონით დადგენილი
ნორმებისაგან განსხვავებული ან მათი შემვსები წესების დადგენა - აქ
ყურადღება გამახვილებულია დისპოზიციურ ნორმებზე, რომლის
შეცვლა მხარეებს შეუძლიათ, რადგან იმპერატიული ნორმების შეცვლა
მის ბათილობას იწვევს და მათგან განსხვავებული ან შემვსები პირობის
გათვალისწინება აზრს მოკლებულია.47

43

რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, ველი 13, გვ. 185
44
ცერცვაძე ლ/ სახელშეკრულებო სამართალი, გამომცემლობა „მერიდიანი,“ თბილისი 2014,
გვ. 204
45
კაკოიშვილი დ/ ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა, მესამე გამოცემა, 2013, გვ. 75
46
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, ველი 14 გვ. 186
47
ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე,
გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 342, გვ.184-185
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როგორც

უკვე

აღინიშნა

ხელშეკრულების

სტანდარტული

პირობები

მრავალჯერადი გამოყენებისთვისაა გამიზნული და ეს ლოგიკურიცაა, რადგან
დღევანდელ

რეალობაში,

როდესაც

უამრავი

ხელშეკრულება

იდება

წარმოუდგენელია მხარეები დეტალურად შეთანხმდნენ ყველა პირობაზე.
ამისთვის არც ადამიანური რესურსი ეყოფოდა შემთავაზებელს და არც
დროის. შეუძლებელია საქართველოს რკინიგზა თავის ყველა მგზავრს
უთანხმებდეს მგზავრობის პირობებს, ისევე როგორც თელასი თავის
აბონენტებს.48 ამ მოცემულობიდან გამომდინარე სტანდარტულ პირობებს
უდიდესი

გავლენა

აქვს

შემთავაზებლების

დროისა

და

ფინანსური

ეკონომიისათვის, რომელიც თავის მხრივ აიაფებს მათ პროდუქციას, რაც
ჩვეულებრივი მომხმარებლებისთვის
ნიშნავს.49
ხელშეკრულების

სტანდარტული

პროდუქციაზე ფასების დაკლებას

პირობებისთვის

აუცილებელია,

რომ

მხარეები დეტალურად არ იყვნენ მოლაპარაკებულნი ხელშეკრულების
პირობებზე, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მრავალჯერადი გამოყენების
ნიშანი გაქრება.50 მნიშვნელოვანია იმის განმარტება, რომ კონტრაჰენტზე
რამდენიმე ალტერნატივის მიცემა ან პირობების განმარტება არ მიიჩნევა მისი
დეტალურად განხილვა, არამედ საჭიროა რომ შეთავაზების მიმღებს ჰქონდეს
სუბიექტური სურვილი და ობიექტური შესაძლებლობა, რათა მოახდინოს
გარკვეული პირობის შეცვლა. ამ შეთხვევაში აუცილებელი არ არის პირობის
შეცვლა, არამედ პირობის შეცვლის შესაძლებლობა და სურვილი, რომელიც
ორივე მხარიდან უნდა მოდიოდეს.51 მხარეების მიერ შეთანხმების შეთხვევაში
სტანდარტულ პირობას ჩაანაცვლებს ინდივიდუალური პირობა და
შესაბამისად იმოქმედებს ზოგადიდან - სპეციალურისკენ პრინციპი,52 რაც
ნიშნავს რომ ინდივიდუალურად შეთანხმებულ პირობებს უპირატესობა აქვს
სტანდარტულის

წინაშე.

არ

შეიძლება

ინდივიდუალური

პირობით

განსაზღვრული ურთიერთობის თუნდაც ირიბად შეცვლა სტანდარტული
პირობებით. მაგალითად, როდესაც მანქანის შეკეთებისას მენარდეს თავის
ფარეხთან აქვს გაკრული სტანდრტული პირობა, რომ აუცილებლობის
შემთხვევაში

მას

შეუძლია

თვითნებურად

შეაკეთოს

ავტომობილის

გარკვეული ნაწილი. ამ შემთხვევაში არა აქვს აზრი მსგავსი შეკეთების
ანაზღაურება უმნიშვნელო თანხა დაჯდება თუ შესამჩნევი, არამედ საკვანძოა
48

იხ. იქვე. გვ. 181-182
კაკოიშვილი დ/ ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა, მესამე გამოცემა, 2013, გვ. 68
50
ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე, გამომცემლობა
„სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 342, გვ.185
51
Zerres T, principles of the German law on standard terms of contract, 5-6
52
კერესელიძე დ. კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, ევროპული და
შედარებითი სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბილისი 2009, გვ. 54
49
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ის გარემოება, რომ მხარეები ფიქსირებულ ანაზღაურებაზე შეთანხმდნენ
ავტომობილის შეკეთებისთვის და სტანდარტული პირობებით დამატებითი
ხარჯებით დატვირთვა შეუძლებელი იქნება ზოგადიდან - სპეციალურისკენ
პრინციპიდან გამომდინარე. ინდივიდუალური შეთანხმების დომინანტობა
არ იწვევს სტანდარტულის პირობის ბათილობას, რადგან თუ სპეციაულური
ნორმა გაუქმდება, შესაბამისად სტანდარტული პირობა ჩაანაცვლებს მის
ადგილს და არა კანონის ჩანაწერი, რადგან მხარეების ნება ასეთ შემთხვევაში
უფროა გათვალისწინებული.53
საბოლოოდ, ამ თემასთან დაკავშირებით აუცილებელია მტკიცების ტვირთის
განხილვა. არის თუ არა ხელშეკრულების პირობა სტანდარტული უნდა
ამტკიცოს

შემთავაზებელმა,

ხოლო

კონტრაჰენტმა

უბრალოდ

უნდა

მიუთითოს, რომ ის მიყვა სტანდარტული პირობის ჩვეულებრივ ნიშნებს,
რითაც გაუჩნდა საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ შემთავაზებელი სტანდარტული
პირობებით ხელმძღვანელობდა.54

1.5. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების გადაქცევა
ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად.
სტანდარტული

პირობების

ხელშეკრულებაში,55

რომლის

მთავარი

მიზანია

საშუალებას

მათი

გვაძლევს

ინტეგრირება
საქართველოს

სამოქალაქო კოდექსის 343-ე მუხლი. ეს მუხლი იმპერატიულად და
კუმულატიურად განსაზღვრავს ორ პირობას, რათა სტანდარტული პირობები
გახდეს ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილები, კერძოდ:


შემთავაზებელი ხელშეკრულების დადების ადგილას თვალსაჩინო
წარწერას გააკეთებს და მიუთითებს ამ პირობებზე - პირველ რიგში
აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ „თვალსაჩინო წარწერა“ არაზუსტი
პირობაა, რადგან დღევანდელ ტექნოლოგიურ სამყაროში უამრავი
არაწერილობითი საშუალებით შეიძლება (ვერბალური, აუდიო-ვიდეო
ჩანაწერი) კონტრაჰენტამდე პირობის მიტანა.56 თვალსაჩინო ადგილი
გულისხმობს, რომ საშუალო სტატისტიკურ მომხმარებელს ადვილად
შეეძლოს სტანდარტული პირობის გაცნობის საშუალება და მაგალითად

53

რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, გვ. 189-191
54
იხ. იქვე. ველი 36, გვ. 193
55
ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე,
გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 342, გვ.187
56
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, ველი 8, გვ. 196
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თუ წერილობით ხელშეკრულებაში არის სტანდარტული პირობები და
ის ინდივიდუალური პირობების შემდეგ არის გაწერილი ბოლოში,
მაშინ ხელშეკრულების თავში უნდა იყოს მითითება სტანდარტული
პირობები სად არის გაწერილი, ან როდესაც მომხმარებელი
ელექტრონულად დებს გარიგებს, აუცილებელია, რომ სტანდარტული
პირობები გამოვიდეს ფანჯრის სახით ისე რომ მისი აღქმა ადვილი
იყოს.57 თვალსაჩინოება ასევე გულისხმობს იმას, რომ სტანდარტული
პირობები უნდა იყოს განთავსებული იმ ადგილას, სადაც იდება
ხელშეკრულება, მაგალითად, მაღაზიის სალაროსთან, რომ გაყიდული
ნივთები უკვე არ ბრუნდება58 და ეს ლოგიკურიცაა, რადგან აზრს
მოკლებულია მსგავსი პირობის გაცნობა მაშინ, როდესაც ნივთი უკვე
შეიძინე და გასასვლელთან დაინახავ გამოკრულ განცხადებას.


ხელშეკრულების მეორე მხარეს შესაძლებლობა აქვს გაეცნოს ამ
პირობების შინაარსს და, თუ თანახმაა, მიიღოს ეს პრიობები შემთავაზებელმა კონტრაჰენტს ისე უნდა მიაწოდოს სტანდარტული
ხელშეკრულება, რომ საშუალო სტატისტიკური ადამიანისთვის ის
ადვილად აღსაქმელი იყოს. წაიკითხავს ის ამ პირობებს თუ არა ეს უკვე
უმინიშვნელოა სამართლებრივი შედეგის დადგომისათვის. მსგავსი
პირობები აუცილებლად უნდა იყოს იმ ენაზე, რომელზეც დადებულია
ხელშეკრულება. თუ მოლაპარაკებებისათვის არ არის ცალსახად
განსაზღვრული ენა, მაშინ მომხმარებელს სტანდარტული პირობები
უნდა მიეწოდოს მისთვის ნაცნობ ენაზე.59 რაც შეეხება მეორე მხარეს
თანხმობას, ამ შემთხვევაში გამოიყენება ნების გამოხატვის ზოგადი
ცნებები, კერძოდ, ნება უნდა იყოს თავისუფალი და ასევე ის უნდა
მივიდეს ადრესატთან, ისე რომ არა აქვს მნშვნელობა ეს წერილობით
მოხდება, ზეპირად60 თუ კონკლუდენტურად.

სამოქალაქო კოდექსის 343-ე მუხლის მეორე ნაწილი ამბობს, რომ თუ
ხელშეკრულების
მეორე
მხარე
არის
მეწარმე,
ხელშეკრულებათა
სტანდარტული პირობები ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად იქცევა,
მაშინ, როცა მას საქმიან ურთიერთობებში აუცილებელი გულისხმიერების
გამოჩენისას
ილუსტრაცია

ეს

უნდა გაეთვალისწინებინა.

არის

საქართველოს

უზენაესი

ამ ნაწილის

პრაქტიკული

სასამართლოს

ერთ-ერთ

განჩინებაში, სადაც გაზიარებული იყო სააპელაციო სასამართლოს მსჯელობა
57

Zerres T, principles of the German law on standard terms of contract, 8
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, გვ. 197-198
59
იხ. იქვე 198-199
60
ზოიძე ბ, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი პირველი, მუხლი 51
გვ.170-171
58
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იმასთან დაკავშირებით, რომ მართალია ფიზიკურ პირსა და ბანკს შორის
დადებული იყო კეთილსინდისიერების საწინააღმდეგო პირობა, რომლითაც
ბანკის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მას 3 წლის იჯარის
თანხის პირგასამტეხლო უნდა გადაეხადა მეიჯარისთვის, ბანკი იყო სისტემა,
რომელსაც უამრავი მსგავსი ხელშეკრულება ჰქონდა დადებული და
შესაბამისად მას უნდა გამოეჩინა ის წინდახედულობა, რომლითაც თავს
აირიდებდა მსგავსი პირობისგან იმის გათვალისწინებით, რომ იურიდიულ
პირს ამის იურიდიული რესურსი ნამდვილად გააჩნდა.61
ზემოთ მოყვანილ გადწყვეტილებაში გამოთქუმულ აზრი შესაძლოა
მართებულია, მაგრამ ყურადღებაა გასამახვილებელი იმაზე, რომ
იურიდიული პირი არის სამართლებრივი სუბიექტი, რომელსაც აქვს თავისი
უფლებაუნარიანობა და საკუთარი ქონების ქონის შესაძლებლობა და მისი
შექმნა

ძირითადად

განპირობებულია

რამდენიმე

პირის

ქონების

გასაერთიანებლად, რათა მათ ერთიანად მიაღწიონ საერთო მიზანს,62
რომელიც კომერციული წარმატება ჰქვია. ამ მოსაზრების მიუხედავად
არსებობს მაგალითად, ე.წ. „ერთპირიანი შპს,“63 რომელიც ხშირ შემთხვევაში
შექმნილია

იმის

გამო,

რომ

მისმა

დამფუძნებელმა

კორპორაციული

საფარველით დაიცვას საკუთარი თავი კრედიტორებისგან, გარდა ამისა,
საქართველოს
კანონი
„მეწარმეთა
შესახებ“
არ
ავალდებულებს
დამფუძნებელს, რომ მეწარმე სუბიექტს ჰქონდეს რაიმე კაპიტალი, არამედ
შესაძლებელია

აქტივის

უქონლობის

შეთხვევაშიც

დაარეგისტრირო

საზოგადოება. ამ გარემოებებით იმის თქმა შეიძელბა, რომ ზოგ შემთხვევაში,
მეწარმე სუბიექტი არ არის „ძლიერი მხარე“ და არა აქვს უსაზღვრო და
უპირატესი იურიდიული თუ ფინანსური რესურსი, რათა დომინანტურ
მდგომარეობაში იყოს ფიზიკურ პირებთან, შესაბამისად სასამართლოსთვის
მნიშვნელოვანია სწორად შეაფასოს იურიდიული პირის მდგომარეობა და
დისკიმინიაციულ პირობებში არ ჩააყენოს ფიზიკურ პირთან მიმართებაში.

61

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2011 წლის 14 ნოემბრის განჩინება სამოქალაქო
საქმეზე Nას-1225-1245-2011
62
ქირია ა/გულაშვილი ნ/მაისურაძე დ/ რობაქიძე ს/ მახარობლიშვილი გ/ საკორპორაციო
სამართლის კრებული I, გამომცემლობა „მერიდიანი,“ თბილისი 2011, გვ. 18-19
63
იხ. იქვე
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2. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების უჩვეულო
დებულებანი
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 344-ე მუხლში ნათქვამია, რომ
ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ის დებულებანი, რომლებიც
ფორმის მიხედვით იმდენად უჩვეულოა, რომ მეორე მხარეს არ შეეძლო მათი
გათვალისწინება, არ იქცევიან ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილად.

2.1. უჩვეულო დებულების მნიშვნელობა
ხშირ შემთხვევაში მომხმარებელი ზედაპირულად უყურებს სტანდარტულ
პირობებს და მას ყურადღებას არ აქცევს, შესაბამისად კანონი ცდილობს
დაიცვას ის ისეთი პირობებისგან, რომელიც მოულოდნელია და გარკვეულ
ზიანს აყენებს, ამავდროულად, სტანდარტული პირობა აცდენილი უნდა იყოს
იმ მიზანს რომელიც, მხარეებს სურთ რომ მიაღწიონ.64 პირობა უჩვეულო უნდა
იყოს იმ ხელშეკრულების შინაარსიდან გამომდინარე რომელიც კონტრაჰენტი
დებს,

ანუ

შესაძლოა

გარკვეული

პირობა

უჩვეულო

იყოს

ერთი

ხელშეკრულებისთვის და სავსებით ნორმალური მეორე გარიგებისთვის,65
გარდა ამისა მნიშვნელოვანია პირის მიერ პირობის სუბიექტური და
ობიექტური აღქმა, რადგან შესაძლოა ვინმესთვის პირობა უჩვეულო იყოს,
მაგრამ საშუალო დონის მომხმარებლისთვის სავსებით გასაგები.66 344-ე
მუხლი სტანდარტული პირობების შემოწმების ერთ-ერთი საფეხურია. მას
შემდეგ რაც ეს პირობები გაივლიან საქართველსო სამოქალაქო კოდექსის 342ე და 343-ე მუხლების შემოწმებას, ესეიგი ხელშეკრულებაში ჩართვის
პოზიტიურ კონტროლს, საქმეში ერთვება უჩვეულო დებულებანის შემოწმება,
რომელიც „ხელშეკრულებაში ჩართვის ნეგატიურ კონტროლს“67 უწოდებენ.68

64

Hans Schulte-Nölke, Schulze, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2019, § 305c Rn. 1-2.
მაგალითად, თუ მგზავრი აეროპორტში გამოიძახებს ტაქსს და მასთან მისვლის შემდეგ
დახვდება წარწერა, რომ სანამ მანქანა არ შეივსება, მანამდე აეროპორტიდან არ გავა,
ჩაითვლება უჩვეულო პირობად, მაგრამ როდესაც კონტრაჰენტი ყიდულობს პეინტბოლის
ბილეთს და სურს ბრძოლა, საბრძოლო არენასთან დახვედრილი სტანდარტული პირობა,
„ბრძოლა არ დაიწყება სანამ არ გამოცხადდება მინიმუმ 4 ადამიანი“ არ ჩაითვლება
უჩვეულოდ, რადგან პეინტბოლის თამაში შეუძლებელია მარტო.
66
ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე,
გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 344, გვ.190.
67
Lindacher/Hau, in Wolf/Lindacher/Pfeiffer AGB-Recht, 6. Aufl., 2013, § 305c, Rn. 4.
მითითებულია რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები,
ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, გვ. 204
68
იხ. იქვე.
65
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უჩვეულო დებულებების მაგალითებია, როდესაც გადახდის პუნქტები
დამალულია, ან ისეთ ადგილასაა, სადაც რეალურად არ უნდა ეწეროს, ხოლო
ზოგადად მსგავსი მომსახურება არ ითვალისწინებს ანაზღაურებას, ან
როდესაც იპოთეკის ხელშეკრულებაში წერენ, რომ იპოთეკის საგანი
უზრუნველყოფს არამხოლოდ ამ ხელშეკრულებით უზრუნველყოფილ
ვალდებულებას, არამედ ყველა ხელშეკრულებას რაც მხარეებს შორის
დაიდება.69
სტანდარტული პირობა არ ჩაითვლება უჩვეულოდ, თუ ბუნდოვან დათქმაზე
მიუთითებს შემთავაზებელი. მითითებაში იგულისხმება როგორც ჩვენება,
ასევე ახსნა-განმარტება ამ პირობისა, ისე რომ რიგითმა მომხმარებელმა
ადვილად აღიქვას მსგავსი პირობის მნიშვნელობა. საკმარისი არაა პირობის
ხმამაღლა წაკითხვა ან მისი გამუქება, არამედ ეს პირობა უნდა იყოს
განმარტებული და ახსნილი თუ რატომ არის მსგავსი პირობა ასეთ
ხელშეკრულებაში.70

როდესაც

მაკლერი

თავისი

მომსახურების

ხელშეკრულებაში ითხოვს ყოველ თვე 30 ლარს, მანამ სანამ არ მოახდენს
უძრავი ქონების რეალიზაციას, ეს დებულება შესაძლოა უჩვეულო იყოს,
თუმცა თუ მაკლერი აუხსნის რომ ეს თანხა მისი გადაადგილების ხარჯის
ანაზღაურებას

ემსახურება,

რადგან

თვითონ

აკითხავს

პოტენციურ

კონტრაჰენტებს, რათა მათ ნახონ უძრავი ქონება. ამ შემთხვევაში ბუნდოვანი
ნორმა კარგავს თავის უჩვეულობას და შესაბამისად ის სამართლებრივი
შედეგები არ დადგება რაც უნდა დამდგარიყო. აღსანიშნავია ის გარემოება,
რომ ბუნდოვანი პირობის განმარტების ვალდებულება აქვს შემთავაზებელს,
რადგან კლიენტი არაა ვალდებული მოიძიოს ინფორმაცია, რათა გაერკვეს
უჩვეულო დებულებაში.71

2.2. უჩვეულო დებულების სამართლებრივი შედეგი
როგორც უკვე ავღნიშნეთ, იმ შემთხვევაში, თუ სტანდარტული პირობა
უჩვეულოა ის აღარ გახდება ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილი, ხოლო ის
ვაკუუმი რაც ესეთი პირობები ქმნის უნდა ამოივსოს კანონის დისპოზიციური
ნორმებით,72 თუმცა იმ შემთხვევაში თუ საქმე გვაქვს ატიპიურ
ხელშეკრულებასთან და კანონში არ მოიპოვება მსგავსი ხელშეკრულების
69

Hans Schulte-Nölke, Schulze, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2019, § 305c Rn. 3.
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, ველი 19, გვ. 211
71
იხ. იქვე. ველი 20, გვ. 212
72
Jauernig/standler, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2021, § 306 Rn. 4-5.
70
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დისპოზიციური

ნორმები,

მაშინ

შეიძლება

გამოყენებული

იყოს

„ხელშეკრულების განვრცობითი განმარტების პრინციპი,“73 რაც გულისხხმობს
იმას, რომ კეთილსინდისიერების პრინციპის საფუძველზე, მხარეების ბათილი
პირობა შეიძლება შეიცვალოს მათი „ჰიპოთეტური ნებიდან“ გამომდინარე
დათქმით, რომელიც უნდა იყოს არა მხარეთა სუბიექტური ინტერესების
გამომხატველი,

არამედ

გათვალისწინებული

ობიექტურად

პირობით.74

ესეთი

ორივე

მხარის

მიდგომა

არის

ინტერესების
გერმანიის

დოქტრინაში, რომელიც წარმოჩენილია გერმანიის უმაღლესი ფედერალური
75

სასამართლოს

ერთ-ერთი

გადაწყვეტილებით,

სადაც

მხარეები

შეთანხმებულები იყვნენ ავტომობილის ფასსზე, თუმცა ერთ-ერთი პირობა
იყო, რომ თუ მანქანის მიწოდება მოხდებოდა ხელშეკრულების დადებიდან 2
წლის შემდეგ, მაშინ გადამწყვეტი იქნებოდა მანქანის ფასი მიწოდების
მომენტისთვის. აღნიშნულმა პირობამ შექმნა სამართლებრივი ვაკუუმი,
შესაბამისად

სასამართლომ

მიიღო

გადაწყვეტილება,

რომ

„მყიდველი

ვალდებული იყო გადაეხადა მანქანის მიწოდების მომენტისთვის დადგენილი
ფასი, თუ ის შეესატყვისებოდა კეთილსინდისიერი გამყიდველის მიერ
სამართლიანად განსაზღვრულ ფასს, თუმცა მას უნდა ჰქონოდა ასევე გასვლის
უფლება, თუ ფასის ზრდა მნიშვნელოვნად აჭარბებდა ამ შუალედში მომხდარ
სამომხმარებლო ფასების ზრდას.“76
თუ სტანდარტული პირობა ხელშეკრულებას მიუღებელს ხდის, მაშინ
სტანდარტული

პირობები

აღარ

იქნება

ჩანაცვლებული,

ხოლო

ხელშეკრულების დანარჩენი ნაწილი ძალაში დარჩება, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც სტანდარტული პირობების გარეშე ხელშეკრულება აუტანელ
ტვირთად დააწვება რომელიმე მხარეს, ამ შემთხვევაში მთლიანი
ხელშეკრულება ბათილი უნდა გახდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის
62-ე მუხლის საფუძველზე.77

2.3. ბუნდოვანი ტექსტის განმარტება მეორე მხარის სასარგებლოდ

73

კროპჰოლერი ი . გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი , სასწავლო კომენტარი, თბილისი 2014. გვ.
188.
74
იხ. იქვე. გვ. 77.
75
იხ. გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 157-ე პარაგრაფი.
76
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, ველი 28, გვ. 214
77
იხ.იქვე, ველი 22, გვ. 212
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სამოქალაქო კოდექსის 445-ე ადგენს კონტრაჰენტის დაცვის ერთ-ერთ
საშუალებას და აწესებს, რომ თუ ხელშეკრულების პირობების ტექსტი
ბუნდოვანი, მაშინ იგი განიმარტება მეორე მხარის სასარგებლოდ.
იურისპროდენცია საკმაოდ არაზუსტი მეცნიერებაა და შესაბამისად კანონის
ნორმების ისევე როგორც სახელშეკრულებო მუხლების ინტერპრეტაცია
უამრავი გზით შეიძლება, იქნება ეს გრამატიკული, ტელეოლოგიური,
ისტორიული, სისტემური თუ სხვა გზა,78 შესაბამისად არსებობენ იურისტები
რომლებსაც შეუძლიათ თავიანთი კვალიფიკაციით გაიაზრონ და განმარტონ
ბუნდოვანი პირობები. ამ შემთხვევაში, ბუნდოვან ტექსტში, რა თქმა უნდა,
იგულისხმება ისეთი პირობა, რომელიც არ არის ნათელი და ცალსახა საშუალო
სტატისტიკური ადამიანისთვის და ის ორი ან მეტი განმარტების საშუალებას
იძლევა,79 რადგან არ შეიძლება კლიენტს მოეთხოვოს იურიდიული ან სხვა
სპეციუალი კვალიფიკაციის ქონა და შესაბამისად სტანდარტული პირობა
წაკითხვისას კითხვის ნიშნებს არ უნდა აჩენდეს. ორაზროვანი80 პირობის
განმარტება მნიშვნელოვანია მოხდეს სტანდარტული პირობების არსებობის
შემოწმებამდე,

რადგან

თუ

პირობის

აზრი

ნათლად

არ

არის

ჩამოყალიბებული, შეუძლებელია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 342
(III) და 346-348 მუხლების შემოწმება, ამასთან 345-ე მუხლი არ გამოიყენება
სტანდარტული პირობის არსებობის დასადგენად.81
ერთ-ერთ

ლიტერატურაში

გამოთქმულია

მოსაზრება,

რომ

ადამიანი

რაციონალურია შეზღუდულად და მას არ ჰყოფნის როგორც კოგნიტური
რესურსი, ასევე სპეციალური კომპეტენცია, რათა ყურადღება გაამახვილონ
სტანდარტული პირობის ყველა პუნქტზე. გარდა ამისა, ადამიანი თავისი
ბუნებით არარაციონალურად ოპტიმისტურია იმ პირობების მიმართ რაც
შეიძლება შემთავაზებელმა ჩაუწეროს ხელშეკრულებაში.82 ეს ადამიანური
თვისებები ამყარებს ერთ-ერთ მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ
სტანდარტული პირობების განამრტებისას არ უნდა იყოს გამოყენებული
სისტემური მიდგომა, ანუ კლიენტი არ უნდა იყოს ვალდებული
სტანდარტული პირობების გასაგებად წაიკითხოს მთლიანი ხელშეკრულება,83
78

ხუბუა გ., სამართლის თეორია, გამომცემლობა „მერიდიანი, თბილისი 2015, გვ. 10-11
Hans Schulte-Nölke, Schulze, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2019, § 305c Rn. 5.
80
გერმანულად (Unklarheitenregal). იხილეთ Zerres T, principles of the German law on standard
terms of contract, 12
81
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, გვ. 220, ველი 2
82
Wayne R. Barnes, Toward a.fairer model of consumer Assent to standard form contracts: In defense
of restatement subsection 211(3), Washington Law review, 2007, 270
83
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, გვ. 222, ველი 9
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თუმცა ამ მოსაზრების საწინააღმდეგოდ უნდა ითქვას, რომ გაუგებარია
მომხმარებელმა რატომ არ უნდა „შეიწუხოს“ თავი რათა გაერკვეს თავის
უფლება-ვალდებულებებში იმის გათვალისწინებით, რომ ხელშეკრულების
პირობები ერთიანად საკმაოდ გასაგებ და მარტივ ენაზეა წარმოდგენილი.
მსგავსი მიდგომა გარკვეულ წილად დისკრიმინაციულია შემთავაზებლის
მიმართ, რადგან გასაგებია, რომ მომხმარებელი სუსტი მხარეა ასეთ
გარიგებაში, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კანონმდებლობაც მთელი
პასუხისმგებლობის ტვირთი შემთავაზებლის მხრებზე განათავსოს და
მომხმარებელს „ცივი ნიავი“ არ გააკაროს. ყველანაირი ბუნდოვანების
გამოსარიცხად, აქ, რა თქმა უნდა, იგულისხმება ისეთი შემთხვევა, როდესაც
შემთავაზებელი კეთილსინდისიერია და ის არ ართულებს და სტანდარტულ
პირობებს ბუნდოვანს განზრახ არ ქმნის თავისი ინტერესების გასატარებლად,
არამედ ამას მოითხოვს ხელშეკრულების სპეციფიკა.
გერმანულ

იურიდიულ

ლიტერატურაში

და

სასამართლო

გადაწყვეტილებებში არაერთხელ გაჟღერდა აზრი, რომ შესაძლოა ბუნდოვანი
პირობა განიმარტოს კლიენტის საზიანოდ იმ მოტივით, რომ შემდეგ ეს პირობა
ბათილად იქნეს მიჩნეული. ზოგ შემთხვევაში პირობის ბათილობა უფრო
ხელსაყრელია მომხმარებლისთვის, ვიდრე ორი პირობიდან მისთვის ყველაზე
ხელსაყრელის არჩევა.84 დღესდღეობით მსგავსი მოსაზრება და მიდგომა არ
არის გამყარებული საქართველოს არც საკანონმდებლო და არც სასამართლო
გადაწყვეტილებების კუთხით, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხისადმი
მსგავსი მიდგომა დაავალდებულებდა შემთავაზებელს უფრო ყურადღებით
და
კეთილსინდისიერად
შეედგინა
სტანდარტული
პირობები.
შემთავაზებელის მოტივაცია არ იქნებოდა განპირობებული იმით რომ ის
მაინც უფრო მომგებიან პირობას მიიღებდა მეორე მხარის სასარგებლოდ
განმარტებული ტექსტიდან, ვიდრე კეთილსინდისიერი და ორივე მხარის
ინტერესის გამტარებელი პირობა რომ შეედგინა.

84

იხ.იქვე. ველი 12, გვ. 223
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3. ნდობისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების
საწინააღმდეგო პირობათა ბათილობა
საქართველოს
სამოქალაქო
კოდექსის
346-ე
მუხლით
ბათილია
ხელშეკრულებათა სტანდარტული პირობა, მიუხედავად ხელშეკრულებაში
მისი ჩართვისა, თუ იგი ნდობისა და კეთილსინდისიერების პრინციპების
საწინააღმდეგოდ საზიანოა ხელშეკრულების მეორე მხარისთვის. ამასთან,
მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ის გარემოებები, რომელთა
არსებობისას იქნა ეს პირობები ხელშეკრულებაში შეტანილი, მხარეთა
ორმხრივი ინტერესები და სხვა.
346-ე მუხლი არის სტანდარტული პირობის ბათილობის ზოგადი საფუძველი,
ხოლო

347-348-ე

მუხლები

სპეციალური.

ეს

ნიშვნავს,

რომ

სანამ

სტანდარტული პირობის ბათილობის 346-ე მუხლით განხილვა დაიწყება,
აუცილებელია გამოირიცხოს მსგავსი პირობების სპეციალური ნორმები. თუ
347-348-ე მუხლებით არ გაბათილდა სტანდარტული პირობა ეს არ ნიშნავს,
რომ შეიძლება ბათილობის საფუძვლის ძებნა გავაგრძელოთ ნდობისა და
კეთილსინდისიერების პრინციპის დარღვევაში. 346-ე მუხლის გამოყენება
შეიძლება მხოლოდ ისეთ შემთხვევაში, რომელიც პირდაპირ არ არის
გათვალისიწნებული საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში.85
ამასთან მნიშვნელოვანია იმის ხსენება, რომ 346-ე მუხლი ძირითადად
გამოიყენება მეწარმე სუბიექტების მიერ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის
347-348-ე მუხლები განსაზღვრულია ფიზიკური პირების უფლებების
დასაცავად, ხოლო მეწარმე სუბიექტებს რახან ისინი მიჩნეულნი არიან უფრო
ძლიერ მხარედ ვიდრე ფიზიკური პირები, კომპრომისის სახით დატოვებულია
ეს ზოგადი ნორმა, რომელიც მეწარმე სუბიექტებმა შეიძლება გამოიყენოს ისე,
რომ გამოიყენონ
სტანდარტული

347-348-ე მუხლების სპეციალური დათქმები, ხოლო
პირობის

ბათილობის

სამართლებრივ

საფუძველად

მიეთითება ნდობისა და კეთილსინდისიერების პრინციპის დარღვება.86
სტანდარტული პირობა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 346-ე მუხლის
საფუძველზე ბათილად რომ მივიჩნიოდ ის უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ორ
პირობას, 1) კეთილსინდისიერებისა და ნდობის პრინციპს; 2) საზიანო უნდა
იყოს მეორე მხარისთვის.87

85

Stadler, in Jauernig OK BGB, 18. Aufl., 2021, § 307, Rn. 1-2
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, გვ. 228, ველი 6
87
იხ. იქვე. ველი 10, გვ. 229
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3.1. კეთილსინდისიერების პრინციპი
საქართველოს

სამოქალაქო

კოდექსის

მე-8

მუხლის

(III)

ნაწილით,

სამართლებრივი
ურთიერთობის
მონაწილენი
ვალდებულნი
არიან
კეთილსინდისიერად
განახორციელონ
თავაინთი
უფლებები
და
მოვალეობანი. ეს მუხლი მხარეთა ნდობაზე დამყარებული პრინციპია და
პირდაპირ გამოხატულებას პოულობს ხელშეკრულების სტანდარტული
პირობების სამართალში,88 შესაბამისად სსკ-ის 346-ე
აუილებელია კეთილსინდისიერების პრინციპის განმარტება.

მუხლისთვის

კეთილსინდისიერების (Bona Fides) ცნება მოდის რომის სამართლიდან. რომის
სამართალში Fides, რომელსაც რელიგიური საწყისები ჰქონდა, ნიშნავდა
მხარეებს შორის რწმენას და თავდაჯერებულობას, ასევე ადამიანის რწმენა
რომ სხვა პირი ღირსეულია. დროთა განმავლობაში რომის ვალდებულებით
სამართალში

ამ

ცნებამ

ზედსართავი

(Bona)

დაემატა

და

გახდა

გარკვეულწილად მხარეებს შორის მავალდებულებელი ძალა.89 ადრეულ
რომაულ

ცივილიზაციაში

სამართალი

იყო

რიტუალისტური,

ხშირად

გამოიყენებოდა სტიპულაცია, შუბის ან ჯოხის გადატეხვა და დაგდება და ა.შ.90
დროთა განმავლობაში, როდესაც ვაჭრობა განვითარდა და შესაბამისად
დასადები გარიგებების რაოდენობა გაიზარდა კონსესუალურმა გარიგებებმა
დიდი მნიშვნელობა მიიღეს და სწორედ მსგავსი გარიგების გასამყარებლად და
სამართლებრივი
ნაპრალების
შესავსებად
გამოიყენებოდა
კეთილსინდისიერების პრინციპი.91
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს განმარტებით „კეთილსინდისიერება
გულსიხმობს
სამოქალაქო
ბრუნვის
მონაწილეთა
მოქმდებას
პასუხისმგებლობით და ერთმანეთის უფლებებისადმი პატივისცემით
მოპყრობას. კეთილისინდისიერების საფუძველზე აღმოიფხვრება როგორც
კანონის, ისე ხელშეკრულების ხარვეზი. კეთილისინდისიერების პირციპის
შინაარსი, უპირველეს ყოვლისა, იმით გამოიხატება, რომ მხარეს, გარდა
ვალდებულების ჯეროვანი შესრულებისა, ევალება ვალდებულების
კეთილსინდისიერად

შესრულებაც,

ანუ

კონტრაჰენტის

პატივსადები

ინტერესების გათვალისწინება და დაცვა. კეთილსინდისიერების პრინციპს
სამი ფუნქცია ეკისრება: 1) ყველა ხელშეკრულება უნდა განიმარტოს
88

ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე, გამომცემლობა
„სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 346, გვ.194.
89
Saul Litvinoff, Good Faith, Tulane law review, June 1997, N6. 1651
90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%
D1%86%D0%B8%D1%8F
91
Saul Litvinoff, Good Faith, Tulane law review, June 1997, N6. 1651-1652
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კეთილსინდისერების პრიციპიდან გამომდინარე; 2) კეთილსინდისერების
პრიციპს აქვს ხარვეზის (სამართლის ნორმის ხარვეზის) შემავსებელი ფუნქცია,
ასევე ხელშეკრულების პირობათა (რომლებიც მხარეთა მიერ ან/და კანონით არ
იყო გათვალისწინებული) დამატების ფუნქცია; 3) გამაუქმებელი შემზღუდავი
და „მაკორექტირებელი“ ფუნქცია.“92
კეთილსინდისიერების პრინციპი გამოიყენება მაშინ, როდესაც მხარეთ შორის
შეთანხმებული გარიგება შესაძლოა ფორმალურად გამართული ჩანდეს,
მაგრამ მისი შინაარსი იმდენად კაბალურია და იმდენად ჩაგრავს მეორე მხარის
ინტერესებს,
რომ
შეუძლებელია
მას
სამართლიანი
ეწოდოს.93
კეთილსინდისიერების პრინციპი გარკვეულწილად ზღუდავს ადამიანის
თავისუფლებას

და

დამკვირვებლისთვის

აიძულებს

მას

მისი

ისე

ქმედება

მოიქცეს

რომ

ობიექტური

სამართლიანი

იყოს.

კეთილსინდისიერების დასადგენად, მნიშვნელოვანია მეორე მხარის ნდობის
ხარისხის დადგენაც.94
შეჯამების სახით უნდა ითქვას, რომ კეთილსინდისიერება კერძო სამართლის
ერთ-ერთი

უმნიშვნელოვანესი

პირნციპია,

რომელიც

მხარეთა

კერძო

ავტონომიასა და ხელშეკრულების თავისუფლების პრინცპს ზღუდავს, რათა
არ მოხდეს ამორალური და ზნეობრივად მიუღებელი გარიგებების დადება,
განსაკუთრებით ისეთ ხელშეკრულებებში, სადაც სტანდარტული პირობებია.

3.2. მეორე მხარისთვის საზიანო პირობა
იმის დასადგენად საზიანოა თუ არა პირობა მეორე მხარისთვის არსებობს
რამდენიმე საშუალება.
კანონისმიერი პარადიგმა თავის თავში გულისხმობს დათქმას, რომ მეორე
მხარის ინტერესების დაცვა შესაძლებელია იმის შემოწმებით თუ რამდენად
შეესაბამება სტანდარტული პირობები იმ ნორმებს, რომლებიც იქნებოდნენ
მსგავსი

დათქმების

არარსებობის

შემთხვევაში,

ანუ

ბათილია

ის

92

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2021 წლის 20 მაისის განჩინება სამოქალაქო საქმეზე
Nას-1185-2020
93
“...im gegebenen Falle also nur die form, nicht das wesen des rechtes hätte.” Dernburg, Pandekten,
Band I, 1: Allgemeiner Theil, 1900 § 138, 320. მითითებულია კერესელიძე დ. კერძო სამართლის
უზოგადესი სისტემური ცნებები, თბილისი 2009, გვ. 84
94

იხ. იქვე.გვ.83
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სტანდარტული პირობა, რომელიც მეორე მხარის საზიანოდ არ შეესაბამება
იმავე ტიპის ხელშეკრულებისთვის ნორმებით დადგენილ წესებს.95
მაგალითად,

თუ

მხარეები

შეთანხმდნენ

გარიგებაზე

და

მის

უზრუნველსაყოფელად კლიენტმა დატოვა ბე, ხოლო შემთავაზებელმა
სტანდარტულ პირობებში ჩაწერა, რომ ბე ჩაითვლება ვალდებულებთ
გათვალისწინებული გადასახდელის ანგარიშში, ხოლო, თუ არ ჩაითვლება,
ხელშეკრულების შესრულების შემდეგ ის არ დაბრუნდება.
უფლებრივი ასიმეტრია არის კიდევ ერთი საშუალება, რითაც შესაძლოა
დადგინდეს მეორე მხარის საზიანო პირობა. ეს საშუალება თავის თავში
გულისხმობს, რომ სახელშეკრულებო ურთიერთობაში, სადაც სტანდარტული
პირობებია, არ შეიძლება მხარეთა შორის უფლება-ვალდებულებების ბალანსი
დარღვეული იყოს, ანუ შემთავაზებელმა მაქსიმალური უფლებები მიიღოს და
მინიმალური ვალდებულებები, ხოლო კლიენტმა პირიქით.96
მაგალითად, თუ მხარეებმა დადეს ნასყიდობის ხელშეკრულება იმ პირობით,
რომ ნივთის მიწოდება უნდა მოხდეს ხელშეკრულების დადებიდან 4 თვის
შემდეგ, ხოლო გამყიდველს აქვს უფლება გაზარდოს ნასყიდობის საგნის ფასი
ისე, რომ მყიდველს არ შეეძლოს ხელშეკრულებიდან გასვლა, თუ გაზრდილი
ფასი ობიექტურად მიუღებელია მყიდველისთვის.97
უფლებრივი ასიმეტრიის შემთხვევა შეიძლება გამოვლინდეს არა მხოლოდ
ხელშეკრულების რომელიმე ცალკეულ პირობაში, არამედ ხელშეკრულების
სისტემური გაგებით. ესეიგი შესაძლოა გარკვეული ნორმები ცალკე არ იყოს
მეორე მხარისთვის საზიანო, მაგრამ თუ ხელშეკრულებას ბოლომდე იქნება
გააზრებული და ნორმები გაერთიანებული, მიმღები აღმოჩნდება
არახელსაყრელ მდგომარეობაში.98 ამასთან მნიშვნელოვანია იმის დაზუსტება,
რომ მართალია სტანდარტული პირობები სისტემურად ან ცალკეულად ზიანს
აყენებდნენ მეორე მხარეს, თუმცა გარკვეული ნორმები ამის კომპენსირებას
ახერხებს, ანუ ზოგიერთი ნორმა გადახრილია კონტრაჰენტის მხარეს ისე რომ
შეიძლება დააბალანსოს ის დისბალანსი რაც კეთილსინდისიერების
საწინააღმდეგო

ნორმები

ჰქმნიან.99

ასევე

უფლებრივი

ასიმეტრია

გამოირიცხება იმ შემთხვევაში, როდესაც მართალია კლიენტს გარკვეული
რისკები აქვს აღებული ან შემთავაზებელი პასუხისმგებლობას იხსნის
95

რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, გვ. 230, ველი 11
96
იხ. იქვე. ველი 14, გვ. 230
97
იხ. იქვე. გვ. 231
98
Jauernig/Stadler, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2021, § 307, Rn. 3-5
99

იხ. იქვე. Rn. 3-5
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გარკვეული

რისკებისგან,

თუმცა

მსგავსი

რამ

კომპენსირებულია

მომსახურების ფასით, ანუ რაც უფრო დიდია რისკი კონტრაჰენტისთვის, მით
უფრო იაფს იხდის. 100
წინა მაგალითს რომ მივუბრუნდეთ, ამ შემთხვევაში თუ გამყიდველი
ნასყიდობის საგანს ფასს მოუმატებდა, მაგრამ მყიდველს დაუტოვებდა
ხელშეკრულებიდან გასვლის უფლებას, ამ შემთხვევაში ეს ორი პირობა
დააბალანსებდა ერთმანეთს და არ იქნებოდა 346-ე მუხლიდან გამომდინარე
ბათილობის საფუძველი.

3.3. შუალედური შეჯამება
შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ სამოქალაქო კოდექსის 346-ე მუხლი
წარმოადგენს კეთილსინდისიერებისა და ნდობის პრინციპზე დაყრდნობილ
ნორმას, რომელიც განპირობებულია როგორც კეთილსინდისიერების ზოგადი
საფუძვლით,

ასევე

სტანდარტული

პირობის

სპეციფიკიდან,

რადგან

რეალურად მეორე მხარეს არა აქვს საშუალება, რათა შეცვალოს ან გარკვეული
მონაწილეობა მიიღოს მსგავსი პირობების ჩამოყალიბებაში, შესაბამისად ამ
ნორმას გააჩნია როგორც პრევენციული ხასიათი, ასევე დამცავი.101 ერთის
მხრივ
ნორმა
იცავს
კონტრაჰენტს,
რომ
შემთავაზებელმა
არაკეთილსინდისიერი პირობები არ შესთავაზოს მეორე მხარეს და თუ
შესთავაზა მისი ბათილობის შესაძლებლობას აძლევს, ხოლო მეორე მხრივ
შემთავაზებელს აიძულებს რომ კეთილსინდისიერად მოიქცეს, რა თქმა უნდა,
ეს ხდება მაშინ, როდესაც მეორე მხარეს მსგავსი პირობები ზიანს აყენებს.102

100

რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, გვ. 231, ველი 16
101
ძლიერიშვილი ზ/ ცერცვაძე გ/რობაქიძე ი/სვანიძე გ/ჯანაშია ლ/ სახელშეკრულებო
სამართალი, გამომცემლობა მერიდიანი, თბილისი 2014, გვ.212
102
იხ. იქვე.
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4. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობის ბათილობა
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 347-348 მუხლები კონკრეტულად და
დეტალურად განსაზღვრავენ იმ დებულებებს, რომელთა სტანდარტულ
პირობებში ჩართვის შემთხვევაშიც ბათილად უნდა ჩაითვალოს და რომლებიც
მიმართულია არამეწარმე ფიზიკური პირების დასაცავად.103 მიუხედავად
საერთო მიზნისა, 347-ე და 348-ე მუხლები არ არის ერთნაირი და ისინი
ერთმანეთის გაგრძელებად არ უნდა იყოს აღქმული.104 347-ე მუხლში
კანონმდებელი იყენებს ზოგად დანაწესებს (მაგ: შეუსაბამოდ ხანგრძლივი),
რითაც სტანდარტულ პირობას გარკვეულწილად გადარჩენის საშუალებას
უტოვებს, ხოლო, 348-ე მუხლში ჩამოთვლილი პირობები პირდაპირ ბათილია,
ყოველგვარი შეფასების გარეშე.105

4.1. წინადადების მიღებისა და შესრულების ვადები
ბათილია დებულება, რომლითაც შემთავაზებელი აწესებს შეთავაზებული
წინადადების მიღების ან უარყოფის, ანდა ამა თუ იმ სამუშაოს შესრულების
შეუსაბამოდ ხანგრძლივ ან აშკარად მცირე ვადებს.106 ეს ქვეპუნქტი, ისევე
როგორც

მთლიანად

347-348-ე

მუხლები

გადმოღებულია

გერმანიის

სამოქალაქო კოდექსიდან, რომელიც მსგავსი დებულებები განსაზღვრულია
308-309-ე პარაგრაფებში და შესაბამისად, გარკვეული თარგმნითი
შეცდომებია, როგორიცაა „სამუშაოს შესრულება“ რომლის მაგივრად უნდა
იყოს „ვალდებულების შესრულება“ (გერმ. Leistung, ინგლ. Performance).107
აღნიშნული

ქვეპუნქტი

არამეწარმე

ფიზიკურ

პირს

იცავს

როგორც

ხელშეკრულების დადებისთვის არაპროპორციული ვადისგან, ასევე
ხელშეკრულების მოქმედების დროს ვალდებულების შესრულებისთვის
შეუსაბამო დროისგან. ხელშეკრულებაში შესვლაზე არადროული თანხმობა ან
უარი ეკონომიკურად ზღუდავს მომხმარებელს, რადგან მას არ შეუძლია ამ
პერიოდში

უფრო

ვალდებულებითაა

ხელსაყრელ
შეზღუდული.

პირობებს
მსგავსი

დათანხმდეს,
ვადები,

რა

თქმა

რადგან
უნდა,

103

ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე,
გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 347, გვ. 196.
104
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, ველი 2, გვ. 244.
105
იხ. იქვე. გვ. 344.
106
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 347-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი
107
კაკოიშვილი დ/ ქართული ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა, მესამე გამოცემა, 2013, გვ. 80-81.
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განხილული

უნდა

იყოს

ხელშეკრულების

სპეციფიკიდან

(საჭირო

ინფორმაციის მოპოვება, ამ ინფორმაციის დამუშავება და გამოკვლევა),108
რადგან ამ ვადების ფიქსირება შეუძლებელია.109
ამ ქვეპუნქტის კლასიკური მაგალითია, როდესც სადაზღვეო ურთიერთობის
პირობებში, მზღვეველი სტანდარტული პირობების საფუძველზე დამზღვევს
ზარალს უნაზღაურებს სადაზღვეო შემთხვევის დადგომიდან 5 წელიწადში.
ცალსახაა, რომ ესეთი დათქმა აზრს უკარგავს სადაზღვეო ხელშეკრულებას,
რადგან დამზღვევი იმედოვნებს, რომ მეორე მხარესთან ურთიერთობას
რეგრესის წესით გადააბარებს მზღვეველს, ხოლო თვითონ დაიბრუნებს ან
აინაზღაურებს იმ სამართლებრივ სიკეთეს რაც დაკარგა. ამ შემთხვევაში
სადაზღვეო

შემთხვევიდან

5

წელიწადში

ანაზღაურებული

ზიანი

ან

შეკეთებული ნივთი არარელევანტურია, რადგან ამ პერიოდში და უფრო
მცირე ვადებშიც სტანდარტული პირობების მიმღები თავისი ძალებითაც
მოახერხებდა სამართლებრივი სიკეთის აღდგენას.

4.2. ვადები ვალდებულების დარღვევისას
ბათილია

დებულება,

რომლითაც

შემთავაზებელი

აწესებს

მისივე

ვალდებულებათა შესასრულებლად კანონით დადგენილი ნორმებისაგან
განსხვავებულ, შეუსაბამოდ ხანგრძლივ ან არასაკმარისად განსაზღვრულ
ვადებს.110
ეს ქვეპუნქტი საკმაოდ გავს ამავე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტს და მათი ერთმანეთში
არევა საკმაოდ ადვილია, თუმცა რეალურად 347-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი
ეხება მხოლოდ დამატებით შესრულებას და არა ძირითადს.111 ძირითადი
ვალდებულების შესრულებისთვის არ შეიძლება დაწესებული იყოს კანონით
განსაზღვრული ფიქსირებული ვადა, თუმცა ამასთან, რა თქმა უნდა, იგივეს
თქმა შეძლება დამატებით შესრულებაზე, მაგრამ ამ შემთხვევაში სამოქალაქო
კოდექსში შეიძლება მოვიძიოთ გარკვეული კრიტერიუმები, რომელიც
განსაზღვრავს ვადის შესაბამისობას („აუცილებელი,“ „ჯეროვანი“ და ა.შ.)112
როგორც უკვე აღინიშნა, შეუსაბამობის ერთი ზოგადი ცნება არ არსებობს და

108

Jauernig/Stadler, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2021, § 308, Rn. 2
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 347, გვ. 245. ველი 5
110
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 347-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი
111
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 347, გვ. 247. ველი 9
112
იხ. იქვე. გვ. 348. ველი 10
109

30

ის

კონკრეტული

შემთხვევის

ჭრილში

უნდა

განიმარტოს,

მხარეთა

ინტერესების გათვალისწინებით, ამასთან მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ
ძირითადი შესრულება წინ უსწრებს დამატებით შესრულებას და დამატებითი
შესრულების ვადა, რომელიც შემთავაზებლის ინტერესებს ემსახურება, მოკლე
უნდა იყოს.113
დამატებითი შესრულების ვადა ასევე არ უნდა იყოს არასაკმარისად
განსაზღვრული, ანუ ბუნდოვანი. აქ საინტერესოა ის გარემება, რომ
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 345-ე მუხლი ანუ მუხლი რომელიც
ამბობს, რომ თუ დანაწესი ბუნდოვანია, ის მეორე მხარის სასარგებლოდ უნდა
იყოს განმარტებულიო, არის სტანდარტული პირობის შემოწმების პირველი
საფეხური. სტანდარტული პირობა რომ შემოწმდეს საერთოდ არის თუ არა ის
მსგავსი პირობა და შეიძლება თუ არა მისი ხელშეკრულების შემადგენელი
ნაწილი გახდეს, პირველ რიგში ის აღქმადი და გასაგები უნდა იყოს საშუალო
სტატისტიკური ადამიანისთვის. ბუნდოვანება უნდა აიხსნას ისე როგორც
არის სამოქალაქო კოდექსის 345-ე მუხლი, შესაბამისად ბუნდოვანი ვადა
კონტრაჰენტის სასარგებლოდ უნდა ყოფილიყო განმარტებული, თუმცა
როგორც ზევით იყო საუბარი, ზოგადიდან

სპეციალურისკენ პრინციპის

შესაბამისად 347-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი უფრო სპეციალური დანაწესია და
შესაბამისად მსგავს ვადებს არ ესაჭიროება მეორე მხარის სასარგებლოდ
განმარტება, არამედ საჭიროა დისპოზიციური ნორმებით ჩანაცვლება.
მაგალითად, მენარდე გიორგისა და შემკვეთ ვაჟას შორის დაიდო ნარდობის
ხელშეკრულება, რაც გულისხმობდა ვაჟას ბიუსტის შექმნას. მენარდეს თავის
სახელოსნოში

გაკრული

ჰქონდა

განცხადება,

რომ

ნარდობის

საგნის

ნაკლოვანების შემთხვევაში, მენარდე ნაკლს აღმოფხვრის მისთვის არასამუშაო
დღეებში. აქ ბუნდოვანია რომელი დღეებია მენარდისთვის არასამუშაო,
რადგან სამათლებრივად შაბათ-კვირა არ მიიჩნევა დასვენების დღეებად.114
მენარდეს შეუძლია არაკეთილსინდისიერად გამოიყენოს მსგავსი ჩანაწერი და
იქამდე გაწელოს დამატებითი შესრულება სადამდეც მას მოესურვება და ამ
შემთხვევაში ვაჟა სამართლებრივად საკმაოდ უსუსურ მდგომარეობაში
ვარდება, რის გამოც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი
ქვეპუნქტი გამოდის კერძო ავტონომიის დამარეგულირებლის როლში, რაც
გარკვეულ სტანდარტული პირობების დროს აუცილებლად არის მიჩნეული.

113
114

Jauernig/Stadler, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2021, § 308, Rn. 4
საქართველოს შრომის კოდექსის 30-ე მუხლი.

31

4.3. ხელშეკრულებაზე უარის თქმის პირობა
ბათილია

დებულება,

რომელიც

შემთავაზებელს

უფლებას

აძლევს

გაუმართლებლად და ხელშეკრულებაში მითითებული საფუძვლის გარეშე
უარი თქვას თავისი ვალდებულების შესრულებაზე.115
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ეს ქვეპუნქტი იცავს სტანდარტული
პირობის მიმღებ მხარეს, რათა მათ რისკის გარეშე ჰქონდეთ შესაძლებლობა
განახორციელონ

თავიანთი

უფლებები.

მსგავსი

სამართლებრივი

პროტექციონიზმის საფუძველია კერძო სამართლის მნიშვნელოვანი
პრინციპები, როგორიცაა, ერთი ის რომ ხელშეკრულება უნდა შესრულდეს,
ხოლო, მეორე საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 405-ე მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებული დებულება, რომ თუ ხელშეკრულების ერთი
მხარე არღვევს ნაკისრ ვალდებულებას, მაშინ კონტრაჰენტს შეუძლია, უარი
თქვას ხელშეკრულებაზე ვალდებულების შესრულებისათვის მის მიერ
დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ ამოწურვის შემდეგ.116 ამ
საფუძვლების მიზანია, რომ მაქსიმალურად შეინარჩუნონ მხარეთა შორის
სამართლებრივი ურთიერთობა, მაგრამ, რა თქმა უნდა, ორივე მხარის
ინტერესების გათვალისწინებით.117 აუცილებელია გამართლებული მიზეზი,
მაგალითად, არ შეილება გაკოტრების საფუძვლეზე შემთავაზებლის მიერ
კონტრაჰენტთან ცალმხრივად ხელშეკრულების შეწყვეტა ჩაითვალოს „გ“
ქვეპუნქტით ბათილად, ამასთან მსგავსი სტანდარტული პირობა უნდა იყოს
ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილი.118
347-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის ანალოგიურია გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის
308-ე პარაგრაფი, რომლის მე-3 ნაწილში ნახსენებია ასევე ის რომ
ხელშეკრულებაზე უარის თქმის ბათილობის წესი არ მოქმედებს
გრძელვადიან ვალდებულებით-სამართლებრივ ურთიერთობებზე,119 რაც
პირდაპირ არ არის გადმოღებული ქართულ კანონმდებლობაში, მაგრამ
სამოქალაქო კოდექსის 399-ე მუხლში განსაზღვრულია, რომ ხელშეკრულების
ნებისმიერ მხარეს შეუძლია, პატივსადები საფუძვლიდან გამომდინარე, უარი

115

საქართველო სამოქალაქო კოდექსის კოდექსის 347-ე მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 347 გვ. 250. ველი 15
117
იხ. იქვე.
118
Jauernig/Stadler, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2021, § 308, Rn. 5.
119
კროპჰოლერი ი . გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი , სასწავლო კომენტარი , დაბეჭდილია
საიას იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდის მიერ GIZ-ის დავალებით, თბილისი
2014, § 308, გვ. 191
116
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თქვას გრძელვადიან ვალდებულებით ურთიერთობაზე ხელშეკრულების
მოშლისათვის დაწესებული ვადის დაუცველად.

4.4. ცვლილების შეტანის პირობა
ბათილია დებულება, რომელიც შემთავაზებელს უფლებას აძლევს შეცვალოს
შეპირებული სამუშაო ან გადაუხვიოს მას, თუ ამის შესახებ შეთანხმება
მიუღებელია ხელშეკრულების მეორე მხარისათვის.120
მაგალითად, თუ მხარეებს შორის დაიდო ნარდობის ხელშეკრულება, კერძოდ,
„ევრორემონტის“ გაკეთება კონტრაჰენტის სახლში, მაშინ ბათილი იქნება ის
სტანდარტული პირობა, რომლითაც მენარდეს (შემთავაზებელი) უფლება
ექნებოდა შემკვეთის წინასწარი თანხმობის გარეშე განეხორციელებინა ისეთი
სამუშაოები რაც აუცილებელი იქნებოდა რემონტისთვის და ხელშეკრულების
საერთო ღირებულების 20 %-ზე მეტი არ იქნებოდა.121 მსგავსი პირობის
ბათილობის მთავარი მიზეზი ის არის, რომ კლიენტი უკვე შეთანხმდა
შესაბამის ფასზე და მისი შემთავაზებლის მხრიდან მომატების ან დაკლების
უფლების მინიჭება ამ უკანასკნელს მისცემდა ხელშეკრულებაზე სრული
დომინაციის
საშუალებას.
ერთია
ხელშეკრულებიდან
გასვლის
არაკეთილსინდისიერი უფლება გქონდეს და მეორე მისი პირობების
ცვლილებების, რადგან შეწყვეტის დროს კონტრაჰენტიც თავისუფლდება
თავისი

ვალდებულებისაგან,

ხოლო

ხელშეკრულების

ცვლიელებების

უფლების მონიჭებით შემთავაზებელმა შეიძლება მაქსიმალურად შეიზღუდოს
ვალდებულებები და მაქსიმალურად გაიზარდოს უფლებები, რაც
მიუღებელია.122
ზემოთ აღნიშნული „სამუშაოს შეცვლა ან გადახვევა“ უნდა იყოს საქართველოს
სამოქალაქო

კოდექსის

მე-8

(III)

მუხლის

შესაბამისი,

ანუ

კეთილსინდისიერების პრინციპზე დაყრდნობილი და მინიმუმ ორივე მხარის
ინტერესებს უნდა ითვალისწინებდეს.123 მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს
ხელშეკრულების

მიზნის

განსაზღვრა

და

შესაბამისად

ცვლილებები

რომელსაც შემთავაზებელი განახორციელებს არ უნდა იყოს ამ მიზნისგან
გადახვეული და კლიენტის ინტერესები არ უნდა გადაწონოს შემთავაზებლის
120

საქართველო სამოქალაქო კოდექსის კოდექსის 347-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტი
ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე,
გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 347, გვ. 200.
122
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 347, გვ. 252. ველი 22
123
იხ. იქვე, ველი 22, გვ. 252.
121
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ინტერესებმა.124

ბათილია

პირობა,

რომლითაც

ავიაკომპანია

იტოვებს

უფლებას შეცვალოს თავისი კომპანიის ან სხვა სატრანსპორტო საშუალებით
განახორციელოს მგზავრობის მომსხურება, ან ინტერნეტ პროვაიდერის
მხრიდან სხვა ტელეარხების ან ინტერნეტ პაკეტის შეთავაზება და თან
შესაბამისი ღირებულების დაკისრება.125

4.5. გაწეული ხარჯების შეუსაბამოდ მაღალი ანაზღაურება
ბათილია

დებულება,

რომელიც

შემთავაზებელს

უფლებას

აძლევს

ხელშეკრულების მეორე მხარეს მოსთხოვოს გაწეული ხარჯების შეუსაბამოდ
მაღალი ანაზღაურება.126
347-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტი გამოიყენება, როდესაც მხარეებს შორის შეწყდა
სახელშეკრულებო ურთიერთობა და ასანაზღაურებელია ის ხარჯები რაც
მხარეებმა გაწიეს, წინააღმეგ შემთხვევაში, ეს ქვეპუნქტი სახელშეკრულებო
შესრულებას (ფასი) რომ ეხებოდეს გადაიკვეთებოდა სამოქალაქო კოდექსის
348-ე

მუხლის

„ა“

ქვეპუნქტთან.127

ხარჯი

არ

შეიძლება

მივიჩნიოთ

ხელშეკრულების ფასის შემადგენელ ნაწილად, რადგან ხარჯის გარეშე
შეიძლება გარიგება შესრულდეს. მაგალითად, ავეჯის ნასყიდობის
ხელშეკრულების დროს, ხელშეკრულების საგანი 1 000 ლარია, ხოლო მისი
გადაზიდვის ხარჯი არის 100 ლარი. ხელშეკრულება ხარჯის გარეშეც
შესრულდება, ანუ მყიდველი გადაზიდვის გარეშეც გახდება მესაკუთრე.
კიდევ ერთი განსხვავება ამ ქვეპუნქტსა და 348-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტს შორის
ისაა, რომ აქ საუბარია ერთჯერად (ხარჯის) მოთხოვნაზე და არა
ხელშეკრულების პერიოდში მომატებულ, უკვე შეთანხმებულ ფასზე, ანუ
შემთავაზებელმა თავიდანვე განსაზღვა მიუღებლად მაღალი საზღაური და
ვფიქრობ, ცალკე მოხსენიებული უნდა იყოს არამხოლოდ ხარჯების
მიუღებლად მაღალი ტარიფის დაწესება, არამედ ძირითადი ვალდებულების
შესრულების ფასის მიუღებლად მაღალი ფასის დაწესება, თუ ბაზარზე
შეუძლებელია სხვა ალტერნატიული და უფრო იაფიანი მომსახურების
მიღება. იმის დასადგენად, შეუსაბამოდ მაღალია თუ არა გაწეული ხარჯების
ანაზღაურება, დასადგენია რამდენი იქნებოდა ასანაზღაურებელი თანხა რომ

124

იხ. იქვე. ველი 23, გვ. 253.
Jauernig/Stadler, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2021, § 308, Rn. 6.
126
საქართველო სამოქალაქო კოდექსის კოდექსის 347-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტი
127
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 347, გვ. 254. ველი 26
125

34

არ ყოფილიყო სტანდარტული პირობა, ასევე გასათვალისწინებელია მსგავს
შემთხვევაში პრაქტიკაში მიღებული ანაზღაურების ოდენობა. 128
მაგალითად,

ადვოკატმა

დადო

თავის

კლიენტთან

იურიდიული

მომსახურების ხელშეკრულება, რომლითაც მისი მომსახურება ყოველ საათში
შეაფასა 100 ლარით, ამასთან მომსახურების პერიოდის დასრულების შემდეგ,
კლიენტს უნდა აენაზღაურებინა იურისტის ოფისის ხარჯები, ძირითადი
ანაზღაურების 40%-ის ფარგლებში.129 რა თქმა უნდა, მსგავსი სტანდარტული
პირობა ბათილია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 347-ე მუხლის
საფუძველზე, რადგან გაწეული ხარჯი შეუსაბამოდ მაღალია და ამის
გამოთვლა საჭიროა ძირითადი ანაზღაურების ჭრილში.130

128

იხ. იქვე. გვ. 354
ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი,
გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 347, გვ. 201.
130
იხ. იქვე. გვ. 201
129

წიგნი

მესამე,
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5. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ბათილობის
საფუძვლები
სამოქალაქო კოდექსის 348-ე მუხლში განსაზღვრულია სტანდარტული
პირობების ბათილობის დამატებით საფუძვლები და როგორც უკვე ითქვა,
მსგავსი საფუძვლები უპირობოდ აბათილებს სტანდარტული პირობას და მას
არ სჭირდება სამართლებრივი შეფასება.

5.1. ფასების მოკლევადიანი მომატება
ბათილია

დებულება,

რომელიც

ითვალისწინებს

ფასის

მომატებას

გაუმართლებლად მოკლე ვადებში.

131

მაგალითად, დენის მომწოდებელმა კომპანიამ, თავის მომხმარებელთან
სტანდარტულ პირობებში ჩაწერა, რომ ყოველ სამ თვეში უფლება აქვს
მომსახურების ფასის გაზრდა.132
ფასის ზრდა ნიშნავს, რომ მომხმარებელი ვალდებულია გადაიხადოს უფრო
მაღალი ფასი, ვიდრე ეს ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის იყო
განსაზღვრული.133 ამის მაგალითები შეიძლება იყოს როდესაც შემთავაზებელი
ნასყიდობის ხელშეკრულებაში წერს, რომ მიწოდებული საქონლის
ღირებულება განისაზღვრება მიწოდების დღისთვის არსებული ფასებით.134
მსგავსი დათქმა საკმაოდ დიდ ბუნდოვანებას ბადებს და შემთავაზებელს
აძლევს შესაძლებლობას გაზარდოს მიწოდებული საქონლის ღირებულება. „ა“
ქვეპუნქტით ბათილად არ ჩაითვლება სტანდარტული პირობა, რომლითაც
მართალია

მომხმარებელს

ეზრდება

ხელშეკრულების

დადებისას

განსაზღვრული საქონლის ღირებულება, თუმცა ეს ზრდა გამოწვეულია ისეთი
ხარჯებით, როგორიცაა პროდუქციის შეფუთვა ან ტრანსპორტირება, რაც
ხელშეკრულებით კლიენტს უნდა აეღო საკუთარ თავზე.135
აღნიშნული ქვეპუნქტის ქვაკუთხედი არის ის რომ ფასის მატება არ უნდა
განხორციელდეს გაუმართლებლად

მოკლე ვადაში.

ის თუ რა არის

131

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 348-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი.
ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე,
გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 348, გვ. 204.
133
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 348, გვ. 257. ველი 4
134
Jauernig/Stadler, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2021, § 309, Rn. 2.
135
იხ. იქვე.
132
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გაუმართლებლად მოკლე ვადა უნდა განისაზღვროს იმის მიხედვით არის თუ
არა ხელშეკრულება გრძელვადიანი, რადგან ამ შემთხვევაში ბაზარზე
დამკვიდრებული

პრაქტიკიდან

გამომდინარე

უფრო

რეალურია

იმის

მტკიცება, რომ ფასების ცვლილება გამოწვეული იყო საქონლის საბაზრო
ღირებულების გაზრდით და არა შემთავაზებლის მენკანტილური მიზნების
გამო,136 ამასთან გერმანიის სამოქალაქო კოდექსის 309-ე პარაგრაფის პირველ
ნაწილში (რომლიდანაც შეიქმნა საქართველოს ეს ქვეპუნქტი) განსაზღვრულია
რომ შეუსაბამოდ მცირე ვადა გულისხმობს 4 თვის ფარგლებში დადებულ
ერთჯერად ხელშეკრულებას, ანუ ამ ვადაში დადებული გარიგებისას არ უნდა
შეიცვალოს ფასი და შესაბამისად საქართველოს სამართლებრივ პრაქტიკაში
რეკომენდირებულია მსგავსი მოსაზრების დამკვიდრება, რადგან რთულად
წარმოსადგენია თუ რა შეიძლება შეიცვალოს ბაზარზე 4 თვის განმავლობაში
ისე,

რომ

შემთავაზებელი

იძულებული

გახდეს

ფასი

გაზარდოს.

მნიშვნელოვანია ის, რომ მსგავსი სტანდარტული პირობის ბათილობის
შემთხვევაში, საქონლის ან მომსახურების ღირებულების ფასი შეიცვლება
თავდაპირველად არსებულ ფასად, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში
შემთავაზებელს

ექნებოდა

არაკეთილსინდისიერი

საშუალება,

რომ

სამართლებრივად მართებულად ეთქვა უარი საკუთარი ვალდებულებების
შესრულებაზე.137

5.2. შესრულებაზე უარის თქმის უფლება
ბათილია დებულება, რომლითაც იზღუდება ან გამოირიცხება შესრულებაზე
უარის უფლება, რომელიც ხელშეკრულების მხარეს ამ კანონის თანახმად აქვს,
ან ხელშეკრულების მხარის უფლება, უარი თქვას შესრულებაზე, ვიდრე მეორე
მხარეს არ შეუსრულებია დაკისრებული ვალდებულება.138
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 348-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი არ უნდა
აგვერიოს სსკ-ის 347-ე მუხლის „გ“ ქვეპუნქტთან, რადგან ამ უკანასკნელში
საუბარია შემთავაზებელზე და ქვეპუნქტის მიზანია მისი სიძლიერის
მოთოკვა,

სამართლებრივი

სტაბილურობისა

და

თანასწორობის

ჩამოყალიბება. „ბ“ ქვეპუნქტი კი პირიქით იცავს სტანდარტული პირობების
მიმღებს იმ საფრთხისგან, რაც შეიძლება გამოწვეული იყოს შემთავაზებლის
არაკეთილსინდისიერებით და ამით საშუალებას აძლევს გამოიყენოს თავისი
136

რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 348, გვ. 257. ველი 5
137
იხ. იქვე. გვ. 258.
138
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 348-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი.
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უფლებები. მაგალითად, მხარეები შეთანხმდნენ საქონლის (შაქარი) ნაწილნაწილ მიწოდების შესახებ და

სტანდარტულ პირობაში, შემთავაზებელმა

ჩაწერა, რომ ხელშეკრულების პერიოდში საჭიროა არანაკლებ 2 მიწოდების ვერ
შესრულება, რათა მიმღებმა უარი თქვას ამ ხელშეკრულებაზე. მიმწოდებლის
სატვირთო მანქანა რითაც გადაჰქონდა საქონელი დაიწვა, ხოლო მისი
გამოცვლა მიმწოდებელს არ შეუძლია, შესაბამისად კონტრაჰენტს ეკარგება
ინტერესი ამ ხელშეკრულების მიმართ, რადგან ეს შაქარი წარმოებისთვის
სჭირდებოდა და ამის გამო მან საქმიანობა შეაჩერა.

ეს პირობა ბათილია

იქნება, სსკ-ის 348-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით, რომელიც გამყარებული
იქნებოდა სსკ-ის 486-ე მუხლით, სადაც წერია, რომ გაყიდული საქონლის
ნაწილ-ნაწილ მიწოდებისას, თუ ერთი მხარის მიერ მიწოდების მხოლოდ
ერთი ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო შეიქმნა რელური საშიშროებ
იმისა, რომ მომავალი მიწოდების ვალდებულებებიც არ შესრულდება, მაშინ
მეორე

მხარეს

შეუძლია

უარი

თქვას

ხელშეკრულებაზე.

ძალიან

მნიშვნელოვანია, რომ ამ ქვეპუნქტში, საუბარია ხელშეკრულებაზე უარის
თქმის უფლებაზე, მაგრამ არა მის მოშლის უფლებაზე, რაც არასწორად უნდა
იქნეს მიჩნეული, რადგან ამ ორ ცნებას სხვადასხვა სამართლებრივი შედეგი
მოჰყვება და შესაბამისად მიმღებს ორივე უფლება უნდა ჰქონდეს დაცული.139
აღნიშნული ქვეპუნქტი ბათილს ხდის იმ სტანდარტულ პირობას, რომელიც
ეწინააღმდეგება სამოქალაქო კოდექსის 369-ე მუხლს, რომელშიც საუბარია,
რომ იმ პირს რომელსაც ვალდებულება აკისრია ორმხრივი ხეშეკრულებიდან
გამომდინარე, შეუძლია უარი თქვას ვალდებულების შესრულებაზე საპასუხო
მოქმედების განხორციელებამდე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა იგი
ვალდეუბლი იყო თავისი ვალდებულება წინასწარი შეესრულებინა. 140
ეს დანაწესი გარკვეულწილად კლიენტის კერძო ავტონომიის უფლებას იცავს,
რადგან

გარკვეული

ვალდებულების

შესრულებაზე

საქართველოს

კანონმდებლობა უარის თქმის საშუალებას იძლევა, თუ არსებობს შესაბამისი
გარემოებები. მაგალითად საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 894-ე მუხლით
თავდებს შეუძლია უარი თქვას კრედიტორის დაკმაყოფილებაზე, ვიდრე
კრედიტორი

არ

შეეცდება

ძირითადი

მოვალის

მიმართ

იძულებით

აღსრულებას. აქედან გამომდინარე ბანკს ან სხვა კრედიტორს არა აქვს
თავმდებს პირობაში ჩაუწეროს რომ არასოლიდურ თავმდებს არა აქვს უფლება
უარი თქვას ვალდებულების შესრულებაზე, სანამ კრედიტორი ძირითად
მოვალესთან არ ამოწურავს სამართლებრივ ბერკეტებს.

139

განსხვავებები იხილეთ 5.7. ქვეთავში, გვ. 45
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 348, გვ. 257.
140
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5.3. ურთიერთმოთხოვნათა ჩათვლის აკრძალვა
ბათილია დებულება, რომლითაც ხელშეკრულების მხარეს ერთმევა უფლება,
გაქვითოს უდავო
მოთხოვნა.141

ან

სასამართლო

გადაწყვეტილებით

დადგენილი

მაგალითად, „ქალაქენერგოს,“ რომელიც ელექტროენერგიის მიმწოდებელია
ქალაქში, თავის სტანდარტულ პირობებში უწერია, რომ მომხმარებლებს არ
შეუძლიათ ელექტროენერგიის დავალიანება გაქვითონ სხვა მოთხოვნით.
შესაბამისად, როდესაც ერთ-ერთ მომხმარებელს ელექტროენერგიის მძლავრი
მიწოდების გამო გაუფუჭდა საყოფაცხოვრებო ტექნიკა და ამ ზიანის
ანაზღაურება სასამართლომ „ქალაქენერგოს“ დაავალა, ხოლო თავის მხრივ
კლიენტმა ამ მოთხოვნის გაქვითვა მოითხოვა ელექტროენერგიის
დავალიანების სახით, „ქალაქენერგომ“ უარი თქვა ასეთ გაქვითვაზე.142 მსგავსი
სტანდარტული პირობა ბათილია 348-ე მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით.
სამოქალაქო კოდექსის 442-ე მუხლის თანახმად ორ პირს შორის არსებული
ურთიერთმოთხოვნა შეიძლება გაქვითვით შეწყდეს, თუ დამდგარია ამ
მოთხოვნათა შესრულების ვადა, ამასთან გაქვითვა ხდება მეორე მხარის
შეტყობინებით. მოთხოვნის გაქვითვის თაობაზე გამოვლენილი ნება
ცალმხრივი გარიგებაა და სამოქალაქო კოდექსის 51.1 მუხლის შესაბამისად,
იგი ნამდვილია მას შემდეგ, რაც მეორე მხარეს მიუვა.143 შემთავაზებლის
მხრიდან გაქვითვის უფლების შეზღუდვა ან აკრძალვა მომხმარებლისთვის
საკმაოდ არაკეთილსინდისიერი ქმედებაა, რადგან ამით კონტრაჰენტის
ლიკვიდურობა მცირდება,144 რათა ის თავისუფლად ჩაერთოს სამოქალაქო
ბრუნვაში, ასევე გაქვითვის ინსტიტუტი აიოლებს კლიენტისთვის რთული და
ხანგრძლივი სასამართლო თუ სააღსრულებლო პროცესის გარეშე
დააკმაყოფილოს

კრედიტორის

(შემთავაზებელი)

მოთხოვნები.145

საინტერესოა ის ფაქტიც, ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა წარმოადგენს არა
ვალდებულების შესრულებას, არამედ მის სუროგატს.146 ამ გარემოებების

141

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 348-ე მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი.
ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე,
გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 348, გვ. 206.
143
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2019 წლის 17 მაისის განჩინება სამოქალაქო საქმეზე
Nას-753-721-2016.
144
Jauernig/Stadler, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2021, § 309, Rn. 4.
145
ზოიძე ბ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე, გამომცემლობა
„სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 442, გვ. 545.
146
Staudinger/Gursky Vorbem zu § 387. Rn. 8. მოხსენიებულია ზოიძე ბ/ საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე, გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001,
მუხლი 442, გვ. 546.
142
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მიუხედავად გაქვითვის უფლების შეზღუდვა არ არის აბსოლიტურად
შეზღუდული,

მაგალითად,

შემთავაზებელს

შეუძლია

კონტრაჰენტს

მოსთხოვოს გაქვითვის მოთხოვნის წერილობითი წარდგენა, თუმცა ესეთი
შეზღუდვები უნდა იყოს განპირობებული მხარეთა ინტერესებიდან
გამომდინარე, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-8 (III) მუხლის
გათვალისწინებით.147
348-ე მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის გავრცელება შესაძლებელია იურიდიული
პირების მიმართაც, მაგალითად როდესაც ქირავნობის ხელშეკრულების
სტანდარტული პირობებში ნათქვამია, რომ დამქირევებელს არა აქვს
გაქვითვის უფლება გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გაქვითვის საფუძველია
ქირავნობის

ხელშეკრულება

და

ის

გადაწყვეტილებით ან/და უდავოა.

148

დადასტურებულია

სასამართლოს

მსგავსი სტანდარტული პირობის

ბათილობა განპირობებულია იმით, რომ სახეზეა მეორე მხარის დაუშვებელი
დაზიანება და მისი ბათილობის საფუძველი იქნება საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის 346-ე მუხლი.149

5.4. გაფრთხილება ვალდებულების შესრულების შესახებ; ვადის დანიშვნა
ბათილია დებულება, რომლითაც შემთავაზებელი თავისუფლდება კანონით
გათვალისწინებული იმ მოვალეობისაგან, რომ ხელშეკრულების მხარე
გააფრთხილოს ან დაუნიშნოს მას ვადა ვალდებულების შესასრულებლად.150
მაგალითად, მენარდეს თავის სახელოსნოში უწერია სტანდარტული პირობა
განცხადების სახით, რომ ის პასუხს არ აგებს უხარისხო ნაკეთობაზე, თუ
ნაკეთობის ნაკლოვანება გამოწვეულია შემკვეთის მიერ მოტანილი უხარისხო
მასალით, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 647-ე
მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტს, რომელშიც ნათქვამია, რომ მენარდე
ვალდებულია დროულად გააფრთხილოს შემკვეთი, თუ შემკვეთისგან
მიღებულის მასალა უხარისხოა.151

147

რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 348, გვ. 259-260, ველი 10
148
Jauernig/Stadler, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2021, § 309, Rn. 4.
149
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 348, გვ. 260.
150
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 348-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტი
151
ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე,
გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 348, გვ. 207.
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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში განსაზღვრულია პრინციპი, რომ
„ხელშეკრულება უნდა შესრულდეს,“ ხოლო ზოგ შემთხვევაში მოვალეს
სჭირდება დამატებითი ვადა რათა თავისი ვალდებულებები შეასრულოს.
შესაბამისად სამოქალაქო კოდექსი კრედიტორს ავალდებულებს მოვალეს
მისცეს კიდევ ერთი შანსი დამატებითი ვადის სახით, რათა მან
კეთილსინდისიერად მოახდინოს შესრულება და არ მოხდეს სამართლებრივი
ურთიერთობის უდროო შეწყვეტა. სამოქალაქო კოდექსის 405-ე და 394-ე
მუხლები

სწორედ

ზემოთ

აღნიშნული

პრინციპის

გამოვლინებაა

და

შემთავაზებელს არ უნდა მიეცეს შესაძლებლობა არაკეთილსინდისიერად
მოახდინოს ამ უფლების ჩამორთმევა კონტრაჰენტზე. რა თქმა უნდა, ამ
შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ 405-ე მუხლისა (II) და 394-ე მუხლის
(III) დანაწესი, რომლითაც დამატებითი ვადის მიცემის ვალდებულება არ
არსებობს

კრედიტორისთვის

მოკლებულია,

152

თუ

ასეთი

ვადის

მიცემა

საფუძველს

ანუ ბათილი არ არის ისეთი სტანდარტული პირობის

დანაწესი რომელშიც ნათქვამია, რომ შემთავაზებელი განთავისუფლებულია
მეორე მხარე გააფრთხილოს ან დამატებითი ვადა მისცეს ვალდებულების
შესრულებისთვის თუ ესეთი ქმედებით ვერ მიიღწევა ვალდებულების
შესრულება.

5.5. ზიანის ანაზღაურების გადამეტებული მოთხოვნა
ბათილია შეთანხმება, ზიანის ოდენაბაზე მეტი თანხის მოთხოვნის შესახებ.153
ზიანის

ანაზღაურების

მოთხოვნა

სტანდარტული

პირობებით

მეტად

გავრცელებული პრაქტიკაა საქართველოს რეალობისთვის, განსაკუთრებით
ასეთ პირობებს იყენებენ კომერციული ბანკები, რომლებიც შეუსაბამოდ
მაღალ პროცენტს ან/ პირგასამტეხლოს აწესებს იმ შემთხვევაში თუ მოვალემ
დააგვიანა გადახდა. 154
ზოგ შემთხვევაში, შემთავაზებელი თავისი ადამიანური რესურსისა და დროის
დაზოგვის მიზნით აწესებს ფიქსირებულ თანხას, რომლის ფარგლებში უნდა
ანაზღაურდეს ზარალი, თუმცა ეს ზარალი, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს
გადამეტებული.155 მაგალითად, ავეჯის მაღაზიის სტანდარტული პირობა,
152

რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 348, გვ. 260, ველი 12
153
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 348-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტი
154
ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე,
გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 348, გვ. 208.
155
Jauernig/Stadler, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2021, § 309, Rn. 9.
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რომლითაც

ის

აწესებს

შესყიდული

ავეჯის

შენახვისათვის

(ვადაგადაცილებული დღეები) ნასყიდობის საგნის 5%-ს ან მეტს ესეთი
სტანდარტული პირობა ჩაითვლება ბათილად 348-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის
საფუძველზე,156 რადგან მსგავსი პროცენტი ფიქსირებულია და არ შეიძლება
ყველა დარღვევაზე ფიქსირებული პროცენტის დაწესება, ხოლო თუ
პირობითად თანხა განსაზღვრული იქნებოდა, მაგალითად 10 000 ლარი, მაშინ
500 ლარი ყოველ დღე ზიანის ანაზღაურების სახით წარმოუდგენლად
დიდია.157
მნიშვნელოვანია იმის ხსენება, რომ სტანდარტული პირობები მის მიმღებს
პირდაპირ უნდა აძლევდეს უფლებას, რომ ამტკიცოს შემთავაზებლის
არაკეთილსინდისიერება, კერძოდ, რომ მან არ მიიღო დიდი ოდენობის ზიანი
ან საერთოდ არ მიიღო.158 რა თქმა უნდა, ზიანის მოთხოვნის გადამეტებას არ
ექნება

ადგილი,

თუ

მსგავსი

რამ

კანონით

პირდაპირ

არის

გათვალისწინებული ან სამოქალაქო ბრუნვის პრაქტიკაში მიღებულია დიდი
ოდენობის ზიანის განსაზღვრა.159

5.6. პასუხისმგებლობა გაუფრთხილებლობის გამო
ბათილია დებულება, რომელიც გამორიცხავს ან ზღუდავს პასუხისმგებლობას
იმ ზიანისთვის რაც გამოწვეულია შემთავაზებლის ან მისი წარმომადგენლის
მიერ უხეში გაუფრთხილებლობით ვალდებულების დარღვევის გამო.160
მაგალითად, ავტომობილების სამრეცხაოში გამოკრულია განცხადება, რომ
ავტოსამრეცხაო არ აგებს პასუხს რეცხვის პროცესში დაზიანებულ მანქანაზე,161
ან ბანკში დეპოზიტის გახსნის დროს სტანდარტულ პირობებში წერია, რომ
ბანკის დაყაჩაღების ან გაქურდვის დროს დეპოზიტზე არსებული თანხა
მხოლოდ ნაწილობრივ ანაზღაურდება.
სამოქალაქო კოდექსის 348-ე მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტში ნათქვამია, რომ
პასუხისმგებლობის გამორიცხვა არ შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ

156

ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე,
გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 448, გვ. 208.
157
Jauernig/Stadler, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2021, § 309, Rn. 9.
158
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 348, გვ. 261, ველი 14
159
იხ. იქვე.
160
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 348-ე მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტი
161
ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე,
გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 348, გვ. 209.
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შემთავაზებელი უხეშად არღვევს თავის ვალდებულებებს. სამართალი იცნობს
გაუფრთხილებლობის ორ ფორმას: 1) უხეში გაუფრთხილებლობა; და 2)
მარტივი გაუფრთხილებლობა.162 „უხეში გაუფრთხილებლობით მოქმედებს
ის, ვინც თავისი ქმედებით სამოქალაქო ბრუნვისათვის დამახასიათებელ
აუცილებელი ყურადღებიანობის მოთხოვნებს არღვევს უჩვეულოდ მაღალი
ხარისხით,“ ხოლო მარტივი გაუფრთხილებლობა

ნიშნავს „გონივრული

წინდახედულობისა და ყურადღებინობის“ შედარებით მცირე დარღვევას.163
გაუფრთხილებლობა

შეიძლება

იყოს

როგორც

მოქმედებით,

ისე

უმოქმედობით. ესეიგი შემთავაზებელი რომელიც არ სარგებლობს დაცვის
მომსახურებით ბანკში,

უხეში

გაუფრთხილებლობით,

ამ

შემთხვევაში

უმოქმედობით აყენებს ზიანს მეანაბრეს, რადგან ბანკი მაღალი რისკის
მატარებელი ადგილია, სადაც ინახება უამრავი ფული და შესაბამისად დიდია
ალბათობა მისი დაყაჩაღების, შესაბამისად ბანკს ყოველთვის უნდა ჰქონდეს
უსაფრთხოება მაღალ დონეზე. რაც შეეხება მარტივ გაუფრთხილებლობას, აქ
უნდა ითქვას, რომ მართალია ეს დათქმა არ არის მოცული „ვ“ ქვეპუნქტში,
თუმცა კონტრაჰენტს მაინც აქვს უფლება ბათილად ცნოს სტანდარტული
პირობა კეთილისინდისიერებისა და ნდობის პრინციპის საფუძველზე,164 თუ
სამოქალაქო კოდექსი არ ითვალისწინებს უფრო სპეციალურ ნორმას მსგავსი
ურთიერთობის მოსაწესრიგებლად. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ „ვ“
ქვეპუნქტში არ არის საუბარი ისეთ შემთხვევაზე, როდესაც შემთავაზებელი
კლიენტს განზრახ აყენებს ზიანს. „განზრახ ქმედებად ითვლება პირის
გაცნობიერებული ქცევა, რომელიც გამიზნულად (შეგნებულად) მიმართულია
ქმდების სამართლებრივი შედეგების წარმოშობისაკენ, ასევე უხეში
გაუფრთხილებლობით განხორციელებული ქმედებაც, რომლის დროსაც პირი
ითვალისწინებს თავისი ქცევის მოსალოდნელ სამართლებრივ შედეგს,
მართალია მიზანმიმართულად არ მიისწრაფვის, მაგრამ გულგრილად
ეკიდება მის დადგომას.“165 შემთავაზებლის მიერ კლიენტისთვის განზრახ
მიყენებული ზიანის ანაზღაურებისგან პასუხისმგებლობის მოხსნა ისედაც
ბათილია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 395-ე (II) მუხლის მიხედვით,
სადაც ნათქვამია, რომ დაუშვებელია მხარეთა წინასწარი შეთანხმება მოვალის
მიერ

განზრახი

მოქმედებით

ვალდებულების

დარღვევისას

ზიანის

162

უხეში გაუფრთხილებლობა (culpa lata), მარტივი გაუფრთხილებლობა (culpa levis). იხილეთ:
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2020 წლის 9 მარტის გადაწყვეტილება Nას-1633-2019.
(102)
163
იხ. იქვე.
164
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 348, გვ. 262, ველი 18
165
Lando/ Beale, Principles of European Contract Law, Part I and II, Kluwer Law International, The
Hague/London/Boston, 2000, 125.). მოხსენიებულია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2020
წლის 9 მარტის გადაწყვეტილება Nას-1633-2019. (103)

43

ანაზღაურებისაგან მისი განთავისუფლების შესახებ, რაც ასეთ შეთანხმებას
თავისთავად

ბათილს

მომწესრიგებელ

ხდის,166

ნორმებში

თუმცა

მაინც

სტანდარტულ
არის

ასეთი

პირობების
შემთვევები

გათვალისწინებული, რომლებზეც ქვევით იქნება საუბარი.
აღნიშნული ქვეპუნქტით ბათილია როგორც თვითონ შემთავაზებლის მიერ
უხეში გაუფრთხილებლობით მიყენებული ზიანის გამორიცხვა, ასევე მისი
წარმომადგენელითაც. მსგავსი დებულება გამყარებულია საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის 396-ე მუხლით,167 რომელშიც ნათქვამია, რომ მოვალემ
თავისი კანონიერი წარმომადგენლის და იმ პირთა მოქმედებისათვის,
რომელთაც იგი იყენებს საკუთარ ვალდებულებათა შესასრულებლად,
ისეთივე მოცულობით უნდა აგოს პასუხი, როგორც საკუთარი ბრალეული
მოქმედების დროს. ასეთი დათქმა მართებულია, რადგან ზოგ შემთხვევაში
კრედიტორის წინაშე ვალდებულებას ასრულებს არა უშუალოდ მოვალე,
არამედ

მისი

წარმომადგენელი,

გარდა

იმ

შემთხვევისა,

როდესაც

ვალდებულება უშუალოდ მოვალემ უნდა შეასრულოს, მაგალითად, როდესაც
გამოჩენილი

მომღერალი

ღებულობს

ვალდებულებას

რომ

გამართოს

კონცერტი.168
რაც შეეხება მეწარმე სუბიექტებს, მათ საქართველოს სამოქალაქო სამოქალაქო
კოდექსი 348-ე მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე არ შეუძლიათ მსგავსი
სტანდარტული პირობის ბათილობა, თუმცა სამოქალაქო კოდექსის 346-ე
მუხლით შეუძლიათ,169 რადგან სტანდარტული პირობების ბათილობის
ზოგადი საფუძველია და ის მოქმედებს როგორც ფიზიკურ, ასევე მეწარმე და
იურიდიულ პირებზე.
5.7. ძირითადი ვალდებულების შესრულების დარღვევა
ბათილია დებულება, რომლითაც შემთავაზებლის მიერ ძირითადი
ვალდებულების დარღვევისას: ხელშეკრულების მეორე მხარეს ერთმევა ან
ეზღუდება უფლება, უარი თქვას ხელშეკრულებაზე, ან ხელშეკრულების
მეორე მხარეს ერთმევა ან „ვ“ ქვეპუნქტის საწინააღმდეგოდ ეზღუდება

166

რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 348, გვ. 262.
167
იხ. იქვე.
168
ზოიძე ბ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე, გამომცემლობა
„სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 396, გვ. 393.
169
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 348, გვ. 262. ველი 19
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ხელშეკრულების

შეუსრულებლობისათვის

ზიანის

ანაზღაურების

მოთხოვნის უფლება.170
მაგალითად,

ბანკსა

და

მომხმარებელს

შორის

დაიდო

საკრედიტო

ხელშეკრულება, რომლითაც კლიენტზე გაიცა სესხი 20 000 ლარის ოდენობით.
ამ შემთხვევაში, ბანკის სტანდარტული პირობა, რომლითაც მომხმარებელს
აუკრძალავს ხელშეკრულების შეწყვეტას იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც ის
დაუგვიანებს სესხის გაცემას, იქნება ბათილი სსკ-ის 348-ე მუხლის „ზ“
ქვეპუნქტით, რომელიც თავის მხრივ ამ შემთხვევაში განპირობებული იქნება
405-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ბ“ პუნქტით,171 რომელშიც წერია, რომ მხარეს
შეუძლია გავიდეს ხელშეკრულებიდან დამატებითი ვადის მიცემის გარეშე,
თუ ვალდებულება არ შესრულდა ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადაში,
ხოლო

კრედიტორმა

ურთიერთობის

გაგრძელება

ხელშეკრულებით

დაუკავშირა ვალდებულების დროულ შესრულებას.
საკმაოდ უცნაურია, როდესაც „ზ“ ქვეპუნქტში ნახსენებია „ვ“ ქვეპუნქტი,
რადგან იქმნება ისეთი შთაბეჭდილება, თითქოს სამოქალაქო კოდექსი ნორმის
დუბლირებას აკეთებს, რაც მიუღებელია. სინამდვილეში საქმე უნდა
ეხებოდეს
იმას,
რომ
„ვ“
ქვეპუნქტი
შეზღუდულია
უხეში
გაუფრთხილებლობის თამასით, ხოლო „ზ“ ქვეპუნქტი არეგულირებს ისეთ
შემთხვევებს, როდესაც კლიენტს ეზღუდება შემთავაზებლის ბრალეული ან
მარტივი

გაუფრთხილებლობით

გამოწვეული

ზიანის

ანაზღაურების

მოთხოვნა. ეს ნიშნავს, რომ „ზ“ ქვეპუნქტი რაღაც მხრივ სპეციალური ნორმაა
და ასეთ შემთხვევებში, როდესაც საქმე არ ეხება უხეშ გაუფრთხილებლობას,
სტანდარტული პირობის ბათილობისთვის საჭიროა არა სსკ-ის 346-ე მუხლი,
არამედ „ზ“ ქვეპუნქტი.
ძირითადი ვალდებულება არის ის შესრულება, რომლის საფუძველზეც
დაიდო ხელშეკრულება და მისი შეზღუდვა-გამორიცხვით გარეგიების მიზანს
საფრთხე ექმნება.172 მაგალითად, თუ ონლაინსერვისის შემთავაზებელი
აცხადებს, რომ მისი მომსახურება 24/7-ზეა, მაშინ ის ვერ განთავისუფლდება
პასუხისმგებლობისგან ტექნიკური მიზეზით შეფერხების გამო.173
არაფერია მუდმივი და სახელშეკრულებო ურთიერთობაც არ არის
გამონაკლისი. ხელშეკრულების შეწყვეტის უამრავი გზა არსებოს, როგორიცაა

170

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 348-ე მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტი
ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე,
გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 348, გვ. 210.
172
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 348, გვ. 263, ველი 23
173
იხ. იქვე.
171
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დეპონირება, ვალის პატიება, შეწყვეტა ვალდებულების შესრულებით,
ვალდებულების შეწყვეტა ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვით და ა.შ.174 თუმცა
„ზ“ ქვეპუნქტის მიზნებისთვის საჭიროა სხვა სახის შეწყვეტებზე საუბარი.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი იცნობს ხელშეკრულების მოშლისა და
ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (ხელშეკრულებიდან გასვლა) ცნებას და
მიუხედავად მათი მნიშვნელოვანი განსხვავებებისა მათ ხშირად სინონიმებად
იყენებს.175 ამ ორი ცნების განსხავება საკმაოდ მნიშვნელოვანია, რადგან მათ
გააჩნიათ სხვადასხვა სამართლებრივი შედეგები და ისინი აწესრიგებენ
სხვადასხვა შინაარსის ხელშეკრულებებს.
5.7.1. ხელშეკრულებაზე უარის თქმა ( ხელშეკრულებიდან გასვლა)
ხელშეკრულებაზე უარის თქმას (ხელშეკრულებიდან გასვლა) აწესრიგებს
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 352-359-ე მუხლები და ამ ცნების
მნიშვნელობა მის სამართლებრივ შედეგში - რესტიტუციაში მდგომარეობს.176
სსკ-ის 352-ე მუხლში წერია, რომ თუ ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარე 405-ე
მუხლით

გათვალისწინებული

პირობების

არსებობისას

უარს

იტყვის

ხელშეკრულებაზე, მაშინ მიღებული შესრულება და სარგებელი მხარეებს
უბრუნდებათ (ნატურით დაბრუნება), თუმცა აღნიშნული მუხლი იძლევა იმის
საშუალებას,

რომ

დაბრუნება

მოხდეს

ფულადი

ანაზღაურებით.

ხელშეკრულებიდან გასვლის საფუძველი შეიძლება იყოს მხარის მიერ
ვალდებულების მთლიანად ან ნაწილობრივ დარღვევა. ამ შემთხვევაში
ნაწილობრივი

დარღვევა

ობიექტურად

ისეთი

ზიანის

ან

ინტერესის

დამკარგველი უნდა იყოს მეორე მხარისთვის, რომ მთლიანი ვალდებულების
შესრულებას აზრი დაეკარგოს.177 ასევე ერთ-ერთ საფუძვლად შეიძლება
მივიჩნიოთ სსკ-ის 398-ე მუხლი, სადაც ნათქვამია, რომ ხელშეკრულებიდან
გასვლა შესაძლებელია, თუ შეცვლილი გარემოებიდან გამომდინარე მხარეთა
სამართლებრივი ურთიერთობის გაგრძელება მიზანშეწონილი არ არის, ან ის
საფუძველი რაც დაედო ხელშეკრულების დადებას არასწორი აღმოჩნდა.
მსგავსი საფუძველი სპეციფიკურია და რა თქმა უნდა, შეუსაბამობა უნდა
დადგინდეს

ობიექტური

გარემოებებით

როგორიცაა,

მაგალითად

174

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 427-454-ე მუხლები.
ბერაშვილი ქ/ ხელშეკრულები შეწყვეტა VS ხელშეკრულებიდან გასვლა ქართული
კანონმდებლობისა და ევროპული სახეშეკრულბო სამართლი მიხედვით, ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სამართლის კლინიკა. ხელმისაწვდომია: https://tinyurl.com/5xzh35zx
176
ჯანაშია ლ/ სახელშეკრულებო სამართალი, გამომცემლობა მერიდიანი, თბილისი 2014, გვ.
503
177
იხ. იქვე. გვ. 505
175
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ეკონომიკური მდგომარეობის ცვლილება, რომლის კონტროლის ან წინასწარ
განჭვრადის შესაძლებლობა მხარეებს არ ჰქონდათ.178
ხელშეკრულებიდან გასვლას აქვს თავისი წინაპირობები. ხელშეკრულებაზე
უარის თქმა საქართველოს სამქოალაქო კოდექსის 395-ე მუხლის საფუძველზე
საჭიროებს მეორე მხარის გაფრთხილებას, რომლის ფორმა იმპერატიულად
განსაზღვრული არ არის სსკ-ის მიერ და ასევე საჭიროა მეორე მხარისთვის
დამატებითი ვადის მიცემა, თუ ასეთი ვადის მიცემა სამართლებრივი შედეგის
მომტანია.179
მნიშვნელოვანია ისეთი გარემოებების განსაზღვრა, რომლის საფუძველზეც
დაუშვებელია ხელშეკრულებაზე უარის თქმა. საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის 358-ე მუხლში ნათქვამია, რომ დაუშვებელია ხელშეკრულებიდან
გასვლა ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო, თუ მოვალეს შეეძლო
გაქვითვისთვის
დაუყოვნებლივ

შეესრულებინა ვალდებულება და გასვლის შემდეგ
განაცხადებს
ვალდებულების
გაქვითვის
შესახებ.

ხელშეკრულებიდან

გასვლის

დაუშვებლობის

სხვა

საფუძვლები

განსაზღვრულია სსკ-ის 405-ე მუხლის მე-3 ნაწილში სადაც საუბარია ისეთ
გარემოებებზე, როგორიცაა, ვალდებულების უმნიშვნელო დარღვევა,
კრედიტორის ბრალეულობა ვალდებულები დარღვევისთვის და სხვა. ეს
პირობები ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა, გაგებული უნდა იყოს
348-ე მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში, ანუ ის სტანდარტული პირობა,
რომელიც ამ საფუძვლებით უარს ეუბნება კლიენტს, რათა მან უარი თქვას
ხელშეკრულებაზე ბათილად არ უნდა იქნეს მიჩნეული.
5.7.2. ხელშეკრულების მოშლა
ხელშეკრულების მოშლა, ანუ შეწყვეტა განსხვავდება გარიგებაზე უარის
თქმისგან, მისი სამართლებრივი შედეგით. მსგავსი ინსტიტუტი ძირითადად
გამოიყენება გრძელვადიანი სამართლებრივი ურთიერთობების დროს,
როდესაც კრედიტორს მოვალის ბრალეული ქმედებით მიადგა ზიანი, არ/ვერ
მიიღო ვალდეულების დროული შესრულება ან სხვა მხრივ დაკარგა
ხელშეკრულების გაგრძელების ინტერესი, მაგრამ მას არ სურს წინა
სამართლებრივი სიკეთისა

და სარგებლის

დაბრუნება, არამედ უნდა

მომავლისთვის შეწყვიტოს მსგავსი ურთიერთობა და სწორედ მსგავსი

178
179

იხ. იქვე.
იხ. იქვე. გვ. 506-507
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სამართლებრივი შედეგის დადგომის გამო განსხვავდება ხელშეკრულებაზე
უარის თქმისგან.180
5.7.3. შუალედური შეჯამება
ხელშეკრულებაზე უარის თქმისა და ხელშეკრულების მოშლის გაანალიზება
საშუალებას გვაძლევს ვიმსჯელოთ თუ რამდენად სწორია 348-ე მუხლის „ზ“
ქვეპუნქტში განსაზღვრული ფრაზა „უარი თქვას ხელშეკრულებაზე“ და
რატომ უნდა იყოს ხელშეკრულების მოშლის ცნებაც. ამ შემთხვევში მეორე
ტერმინის დამატებაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან სტანდარტული
პირობა შესაძლოა ჩადებული იყოს გრძელვადიან ხელშეკრულებაში, რა
დროსაც, თუ მხარეები გადაწყვეტენ ხელშეკრულების შეწყვეტას მათ არ
მოუწიოთ რესტიტუცია, არამედ დაიტოვონ ის სამართლებრივი სარგებელი
რაც მიიღენ, ხოლო მომავალ ურთიერთობაზე უარი თქვან. მაგალითისთვის
შეძლება მოვიყვანოთ ქირავნობის ხელშეკრულება, რომელიც მხარეებმა
დადეს განუსაზღვრელი ვადით და რომლითაც უკვე 10 წელია შებოჭილები
არიან. ამ შეთხვევაში, თუ შემთავაზებელი (გამქირავებელი) დაარღვევს თავის
ძირითად

ვალდებულებას,

ხოლო

სტანდარტული

პირობით

ასეთი

დარღვევისათვის ხელშეკრულების მოშლა (და არა უარის თქმა) დაუშვებელია
არის, ესეიგი დამქირავებელს ერთმევა უფლება რომ ხელშეკრულება ისე
შეწყვეიტოს, რომ თავისი მიღებული სარგებელი უკან არ დააბრუნოს? ამ
შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, საშველად მოდის საქართველოს სამოქალაქო
კოდექსის 346-ე მუხლი რომელიც ასეთ პირობას არაკეთილსინდისიერად
მიიჩნევს და მისი ბათილობის საფუძველი იქნება, თუმცა კანონში ასეთი
ხარვეზი გამოსასწორებელია.

5.8. ინტერესის დაკარგვა ვალდებულების ნაწილობრივ შესრულებისას
ბათილია დებულება, რომელიც შემთავაზებლის მიერ ვალდებულების
ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში ხელშეკრულების მეორე მხარეს
ართმევს

უფლებას,

მოითხოვოს

ზიანის

ანაზღაურება

მთლიანი

ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის ან უარი თქვას ხელშეკრულებაზე,
თუკი მას დაეკარგა ინტერესი ნაწილობრივი შესრულებისადმი.181

180

ბერაშვილი ქ/ ხელშეკრულები შეწყვეტა VS ხელშეკრულებიდან გასვლა ქართული
კანონმდებლობისა და ევროპული სახეშეკრულბო სამართლი მიხედვით, ილიას სახელმწიფო
უნივერსიტეტი, სამართლის კლინიკა.
181
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 348-ე მუხლის „თ“ ქვეპუნქტი
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მაგალითად, ტექნიკის მაღაზიამ გამოაცხადა აქცია, რომლითაც დიდი
პლაზმური ტელევიზორის შესყიდვის შემთხვევაში, მყიდველს გადაეცემოდა
სათამაშო კონსოლი რამდენიმე თამაშით. ვაჟა, რომელიც ვიდეო თამაშების
დიდი მოყვარულია გამოიყენა ეს შესაძლებლობა და გადაწყვიტა დიდი
ტელევიზორის ყიდვა, თუმცა შემდეგ აღმოაჩინა, რომ შემთავაზებელმა
საჩუქარი

შეცვალა

შემთხვევაში,

ვაჟას

და

კონსოლის

უფლება

აქვს

მაგივრად
უარი

უთოს
თქვას

ვალდებულებისგან, რადგან მან ინტერესი დაკარგა,

182

ჩუქნიდა.
ნივთის

ასეთ

ყიდვის

შესაბამისად მაღაზიის

სტანდარტული პირობა, რითაც კრძალავს ამ შემთხვევაში ხელშეკრულებიდან
გასვლას იქნება ბათილი. აღნიშვნულ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია იმის
ხაზგასმა, რომ ამ ქვეპუნქტშიც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი იყენებს
ხელშეკრულებაზე უარის თქმის ცნებას და შესაბამისად სტანდარტული
პირობების

მიმღებს

აძლევს

შესაძლებლობას

ორმხრივი

რესტიტუცია

მოახდინოს, რაც ამ შემთხვევაში სწორია, რადგან წინააღმდეგ შეთხვევაში
შემთავაზებელს ექნებოდა შესაძლებლობა ნაწილობრივ შეესრულებინა
თავისი ვალდებულება ისე რომ არ შეშინებოდა შესაბამისი შედეგების.
მაგალითად, როდესაც ტექნიკის მაღაზიაში არის სტანდარტული პირობა, რომ
იმ შემთხვევაში, თუ მაღაზია მომხმარებელს არ მიაწოდებს ნასყიდობის საგანს
სრულად, მაშინ ორივე მხარეს აქვს უფლება ცალმხრივად შეწყვიტოს
ხელშეკრულება იმ ნაწილში რა ნაწილშიც ის არ შესრულდა.
აღნიშნული ქვეპუნქტი გამოდის სსკ-ის 405-ე მუხლის პირველი ნაწილის
მესამე წინადადების დათქმისგან, სადაც წერია, რომ თუკი ვალდებულება
მხოლოდ ნაწილობრივ დაირღვა, მაშინ კრედიტორს შეუძლია უარი თქვას
ხელშეკრულებაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ვადლებულების დარჩენილი
ნაწილის შესრულებამ მისთვის დაკარგა ინტერესი.183 მხარისთვის ინტერესის
დაკარგვა

უნდა

განისაზღვროს

ინდივიდუალურად,

ხელშეკრულების

პირობებისა და ფაქტობრივი გარემოებების ანალიზის შედეგად, ანუ შესაძლოა
ერთი და იგივე დარღვევა ან არაჯეროვანი შესრულება ერთ შემთხვევაში
ჩაითვალოს

ინტერესის დაკარგვად, ხოლო მეორეში

არა. აქ ძალიან

მნიშვნელოვანია ძირითადი ვალდებულების მიზნის შესრულება, ანუ მხარის
ვალდეულების

ნაწილობრივ

დარღვევით

რამდენად

იკარგება

ხელშეკრულების მიზანი.

მაგალითად, თუ კლიენტი უკვეთავს 100 ცალ

ნათურას

მიზნებისთვის

ღონისძიების

07

ივლისისთვის,

ხოლო

მიმწოდებელმა 50 ნათურა მიუტანა და დანარჩენის მიტანა დაპირდა 08
182

კონსოლი უფრო ძვირადღირებულია და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი რატომაც უნდოდა
ტელევიზორის ყიდვა იყო სათამაშო კონსოლზე მაღალი რეზოლუციით თამაში.
183
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 348, გვ. 265, ველი 27

49

ივლისს,

ესეთი

შესრულება

ჩაითვლება

კლიენტისათვის

ხელშეკრულებისადმი ინტერესის დაკარგვად, რადგან ეს ნათურები 07
ივლისის ღონისძიებისთვის სჭირდებოდა, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ 50
ნათურა 05 ივლისს მოიტანეს და 06 ივლისს დანარჩენი, ამ შემთხვევაში არ
შეიძლება ხელშეკრულებიდან გასვლა სამართლებრივად სწორად მივიჩნიოთ.

5.9. პასუხისმგებლობა ნივთის ნაკლოვანებისთვის
ბათილია დებულებები, რომლებიც კანონით გათვალისწინებული წესებისაგან
განსხვავებით, ზღუდავენ ახალწარმოებული საქონლის მიწოდებისას და
სამუშაოების შესრულებისას შემთავაზებლის პასუხისმგელობას ნივთის
ნაკლის გამო.184
მაგალითად,

საყოფაცხოვრებო

ნივთების

მაღაზიას

აქვს

გამოკრული

სტანდარტული პირობა განცხადების სახით, რომლითაც მომხმარებლებს
ატყობინებს,

რომ

ნივთი

არის

ისეთ

მდგომარეობაში,

როგორიც

დათვალიერების დროს იყო და ასევე ნასყიდობის საგნის უნაკლოებაზე
მაღაზია პასუხს არ აგებს და მომხმარებელმა ნებისმიერი პრეტენზიით უნდა
მიმართოს საქონლის მწარმოებელს.185 პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია იმის
განმარტება, რომ შემთავაზებლის მხრიდან ნივთის უნაკლოებაზე მითითება
მხოლოდ იმიტომ რომ ის ვიზუალურად ასე გამოიყურებოდა დათვალიერების
დროს, მას უფლებას აძლევს პასუხისმგებლობა მოიხსნას მხოლოდ იმ
ნაკლისთვის, რომელიც შეუიარაღებელი თვალით საშუალო სტატისტიკურ
ადამიანს შეეძლო დაენახა ვიზუალური დათვალირების შედეგად. რაც შეეხება
მომხმარებლის პასუხისმგებლობის მთლიან გამორიცხვას, ესეთი პირობა, რა
თქმა

უნდა,

ბათილია,

რადგან

შემთავაზებელმა

გამორიცხა

თავისი

პასუხისმგებლობა ნაკლის მქონეს ნივთისთვის და ის გადააკისრა მესამე პირს,
შესაბამისად
მომხმარებელი
იძულებულია
თავისი
უფლებების
განხორციელება მოსთხოვოს საერთოდ უცხო სამართლებრივ სუბიექტს,
რომელთანაც

შესაძლოა

კომუნიკაცია

გაუჭირდეს.186

მაგალითად,

თუ

მომხმარებელმა ვაჟამ მაღაზიიდან შეიძინა Toyota camry და მას ნაკლის მქონე
დისკები აღმოაჩნდა (დაბალი ხარისხი). ამ შემთხვევაში მაღაზიამ რომ
მოიხსნას პასუხისმგებლობა და ის ავტომობილის მწარმოებელს რომ
გადააკისროს ვაჟას შეექმნება პრობლემა, რადგან შესაძლოა ვაჟამ არ იცის
184

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 348-ე მუხლის „ი“ ქვეპუნქტი
ჭანტურია ლ/ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი,
გამომცემლობა „სამართალი“ თბილისი 2001, მუხლი 348, გვ. 212.
186
Jauernig/Stadler, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2021, § 309, Rn. 12.
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წიგნი

მესამე,
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ინგლისური ან არ იცის ტოიოტას მომსახურების საკონტაქტო ინფორმაცია და
ა.შ. მიუხედავად იმისა, რომ ტოიოტამ შესაძლოა მარკეტინგული სვლისთვის
და ბოდიშის საბაბით საერთოდ სტანდარტულზე უკეთესი დისკები ან
დამატებით
რაიმე
ღირებული
საჩუქარი
გადასცეს
ვაჟას,
ანუ
მომხმარებლისთვის უკეთესიც იყოს პირდაპირ მწარმოებელთან კომუნიკაცია,
მაგრამ როგორც უკვე ითქვა, მსგავსი ურთიერთობა შესაძლოა შეუძლებელიც
კი აღმოჩნდეს კლიენტისთვის, მრავალი ბარიერის გამო. მიუხედავად ასეთი
პოზიციისა, სამართალი სტანდარტული პირობების შემთავაზებელს მაინც
აძლევს შესაძლებლობას ნაწილობრივ მაინც გადააკისროს პასუხისმგებლობა
მესამე პირს. კერძოდ, შემთავაზებელს შეუძლია მხოლოდ სუბსიდიარული
პირადი პასუხისმგებლობა დაიტოვოს რა დროსაც შემთავაზებელი
ვალდებულია პასუხი აგოს ნივთის ნაკლის გამო, თუ მომხმარებელმა მესამე
პირს უკვე მოსთხოვა პასუხისმგებლობა და თავისი უფლება ვერ გამოიყენა.187
აქ უნდა ითქვას, რომ შემთავაზებელმა არ უნდა მოსთხოვოს კლიენტს, რომ
მესამე პირთან მოთხოვნის უფლება სასამართლო გზით დაიკმაყოფილოს და
მხოლოდ ასეთი მცდელობის განუხორციელობის შემთხვევაში მიმართოს მას,
ან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მესამე პირი გაკოტრდა.188
ამ

ქვეპუნქტის

განხილვისთვის

აუცილებელია

ნაკლოვანი

ნივთის

მნიშვნელობის გააზრება. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 488-ე მუხლში
პირდაპირაა განსაზღვრული თუ რა არის ნაკლოვანი ნივთი. მასში ნათქვამია,
რომ ნივთი ნივთობრივად უნაკლია, თუ იგი შეთანხმებული ხარისხისაა. თუ
ხარისხი არ არის წინასწარ შეთანხმებული, მაშინ ნივთი უნაკლოდ ჩაითვლება,
თუკი იგი ვარგისია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან ჩვეულებრივი
სარგებლობისთვის. ნაკლს უთანაბრდება, თუ გამყიდველი გადასცემს ნივთის
მხოლოდ ნაწილს, სულ სხვა ნივთს, მცირე რაოდენობით, ან, თუ ნივთის ერთი
ნაწილი ნაკლის მქონეა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ნაკლი არსებით გავლენას
ვერ მოახდენს შესრულებაზე. ამავე კოდექსის 489-ე მუხლით ნივთი
უფლებრივად უნაკლოა, თუ მესამე პირს არ შეუძლია განუცხადოს მყიდველს
პრეტენცია თავისი უფლებების გამო. უფლებრივ ნაკლს უთანაბრდება, თუ
საჯარო რეესტრში რეგსიტრირებული არარსებული უფლება. ეს ნიშნავს, რომ
შესაძლოა ავეჯის მაღაზიაში, სავარჯელი იდეალურ მდგომარეობაში იყოს,
როგორც ვიზუალურად, ასევე ხარისხის მხრივ, თუმცა ის დაგირევებული
იყოს, რაც მას ნაკლიან ნივთად ხდის. ესეიგი ნივთის ნაკლოვანება მხოლოდ
მისი ფიზიკური მახასიათებლებით არ უნდა იქნეს განსაზღვრული, არამედ
ასევე სასმართლებრივი თვალსაზრისითაც.
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იხ. იქვე.
იხ. იქვე.
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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 348-ე მუხლის „ი“ ქვეპუნქტი ეხება
მხოლოდ

ახალწარმოებული

საქონლის

მიწოდებისა

და

სამუშაოების

შესრულებას.
მიწოდება თავის თავში გულისხმობს ისეთ სამართლებრივ ურთიერთობებს,
როგორიცაა ნასყიდობა, ნარდობა (სსკ-ის 629-ე მუხლის მეორე ნაწილი),
გაცვლა და ჩუქება, ხოლო სამუშაოს შესრულებისას იგულისხმება ნარდობა.189
ახალწარმოებულ ნივთი არ ნიშვნავს, რომ ის საწარმოდან რამდენიმე წუთის ან
საათის გამოშვებულია, არამედ ის შეიძლება მივიჩნიოთ ისეთი ნივთებიც,
რომლებიც საწყობში ცოტა ხნით იყო განთავსებული, თუმცა ამასთან არ
შეიძლება ასეთ ნივთად აღვიქვად, მაგალითად სადემონსტრაციო
ავტომობილი190 ან მანეკენზე განთავსებული ტანსაცმელი. ესეიგი მსგავსი
ნივთი არ უნდა იყოს ექსპლუატაციაში გაშვებული და ამასთან მისი
საწარმოდან გამოშვებიდან დიდი ხანი არ უნდა იყოს გასული, თუმცა ამ
შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს თავად ნივთს და მის
მახასიათებლებს, მაგალითად მანქანას და ტანსაცმელს არ შეიძლება ერთი და
იმავე პერიოდში მოვხსნათ ახალწარმოებული პროდუქციის სტატუსი.
ეს დანაწესი არ მოქმდებეს მეორად ნივთებთან დაკავშირებით და ასევე
მეწარმე სუბიექტებზე, თუმცა მათ სასარგებლოდ შეიძლება გამოყენებული
იყოს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 346-ე მუხლის დანაწესი, ანუ
ნდობის და კეთილსინდისიერებისა პრინციპის საწინააღმდეგო პირობის
ბათილობა.191 ეს უფლება ასეთ სუბიექტებზე და ნივთებზე აუცილებელია,
რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ესეთ გარემოებაში მომხმარებელი ძლიერი
მხარის წინაშე დაუცველი აღმოჩნდებოდა.
„ი“ ქვეპუნქტიდან გამომდინარეობს აზრი, რომ ნაკლისთვის განსაზღვრული
პასუხისმგებლობის შეზღუდვა არ შეიძლება თუ კანონში განსაზღვრული
წესები ამის საპირისპირო დანაწეს აკეთებს უნდა გავიგოთ ზემოთ აღნიშნულ
კანონისმიერ პარადიგმის მნიშვნელობით.192 ესეიგი სტანდარტული პირობის
სამართლებრივი გამართულობის დადგენა შეიძლება იმით თუ რამდენად
შეესაბამება ის ისეთ დისპოზიციურ ნორმებს, რომლებიც იქნებოდნენ რომ არა
ხელშეკრულების

სტანდარტული

პირობები.

მაგალითად,

ნარდობის

ხელშეკრულების პირობებში რა დროსაც მენარდემ გასამრჯელოს სანაცვლოდ
გარკვეული მომსახურება (ნივთის შექმნა, შეკეთება) უნდა გაუწიოს შემკვეთს
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რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 348, გვ. 266, ველი 31
190
იხ. იქვე. გვ. 267.
191
იხ. იქვე.
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იხ. იქვე. ველი 34
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და რომ არ იყოს ნაკლის შედეგად გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების
შეუზღუდავი

ვალდებულება

მენარდის

მხრიდან,

ხელშეკრულების მიზანს საფრთხე დაემუქრებოდა.

მაშინ

ნარდობის

193

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, ნაკლის მქონე ნივთის მიწოდებისთვის,
კლიენტს აძლევს შესძლებლობას არა მხოლოდ ხელშეკრულებაზე უარის
თქმის უფლებას, არამედ რამდენიმე სხვა სახის პასუხისმგებლობასაც იცნობს,
როგორიცაა ნაკლის გამოსწორება დამატებით შესრულებით, გვაროვნული
ნივთის ჩანაცვლება, დამატებითი ხარჯების გადაკისრება, ხელშეკრულების
საგანზე ფასის დაკლება და
პასუხისმგებლობის რომელიმე

ა.შ. შემთავაზებლის მხრიდან
სახის შეზღუდვაც ბათილად

ასეთი
უნდა

ჩაითვალოს,194 რადგან ეწინააღმდეგება კანონისმიერ პარადიგმას. ასევე
ბათილია სტანდარტული პირობა, რომლითაც შემთავაზებელს უფლება აქვს
უარი თქვას ნაკლის მქონე ნივთის გამოსწორებაზე, მანამ სანამ კლიენტი არ
გადაიხდის მთლიან თანხას, თუ კონტრაჰენტს არ აქვს ვალდებულება
წინასწარ გადაიხადოს ნივთის ფასი, ისევე როგორც ბათილია ისეთი პირობა,
რომლითაც მცირდება ხანდაზმულობის ვადა.195

193

იხ. იქვე.
Jauernig/Stadler, Bürgerliches Gesetzbuch, Auflage 2021, § 309, Rn. 13.
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რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა/ სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, ვალდებულებითი
სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი 2019, მუხლი 348, გვ. 269. ველი 41-42
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დასკვნა
ზემოთ განხილული თემებიდან გამომდინარე უნდა გაკეთდეს დასკვნა, რომ
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი სტანდარტულ პირობებს გარკვეულ
სისტემურ ხასიათს ანიჭებს. თავდაპირველად ის მოწმდება ბუდნოვანებაზე
(345)

მუხლი,

რადგან

შეუძლებელია

გარკვეული

პირობა

გახადო

სტანდარტული თუ მისი მნიშვნელობა ორაზროვანია. შემდეგ მოდის 342-ე
მუხლი და დგინდება საერთოდ არის თუ არა პირობა სტანდარტული, რის
შედეგადაც

დგინება

რამდენად

შესაძლებელია

მისი

გადაქცევა

ხელშეკრულების ნაწილად (343-ე მუხლი). სსკ-ის 344-ე მუხლი ასე ვთქვათ
მეორე ბარიერს აღმართავს, რათა დადგინდეს გახდება თუ არა სტანდარტული
პირობა ხელშეკრულების შემადგენელი ნაწილი. საბოლოოდ, შესაძლოა
პირობა გახდეს სტანდარტული, თუმცა 346-348-ე მუხლებით ბათილი გახდეს.
აქ მნიშვნელოვანია ის რომ 348-ე მუხლები უფრო სპეციალურები არიან და
მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ამ ორ მუხლში პირდაპირ არაა განსაზღვრული
სტანდარტული პირობის ბათილობა, მაშინ შეიძლება ბათილობის ზოგადი
მუხლის (346) გამოყენება. თუ სტანდარტული პირობები ბათილობის
სპეციალური მუხლებით არ იქნება ბათილი, არ შეიძლება
გასაბათილებლად ზოგადი ნორმის გამოყენება, ანუ 346-ე მუხლის.

მის

სტანდარტული პირობების ბათილობის საფუძვლები დეტალურად არის
ჩამოყალიბებული ზემოთ განხილულ მუხლებში, რადგან როგორც უკვე ითქვა
მომხმარებელი არის სუსტი მხარე, რომელსაც არ შესწევს შესაძლებლობა ასე
ვთქვათ, თანასწორ „ბრძოლაში“ ჩაერთოს შემთავაზებელთან, რის გამოც
კანონმმდებელი ცდილობს ყველანაირი განჭვრეტადი საფრთხისგან დაიცვას
ის, ხოლო რისი განსაზღვრაც შეუძლებელია, სამოქალაქო კოდექსი ზოგადი
ნორმით იცავს. ნაშრომზე მუშაობის დროს მრავალ ბუნდოვანებას წავაწყდი
რაც ნეგატიურად უნდა იქნეს მიჩნეული, რადგან სტანდარტული პირობის
არსი ზოგადად ადვილად აღქმადობის პრინციპზე უნდა იყოს დაყრდნობილი,
რათა შემთავაზებელმა შეძლოს თუნდაც ზედაპირულად მაინც, იურისტის
დახმარების გარეშე გაიგოს თავისი უფლებების შესახებ როგორც არის
გერმანული სამოქალაქო კოდექსის 305-311 პარაგფრაფებში, სადაც მეტნაკლებად უფრო დეტალურადაა განსაზღვრული თუ რა იგულისხმება ასეთი
სამართლებრივი ურთიერთობის მომწესრიგებელ ნორმებში. ბუნდოვანებაში
შეიძლება მიჩვნეული იყოს ის თუ როდის და როგორ შეიძლება გამოიყენოს
მეწარმე სუბიექტმა სტანდარტული პირობების ბათილობის ნორმები და
რატომ არ შეუძლია მას საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 347-348-ე
მუხლებით

განსაზღვრული

სტანდარტული

პირობების

ბათილობის
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სპეციალური ნორმების გამოყენება, რათა ადვილად მოახდინოს თუნდაც
არაკეთილსინდისიერი

ფიზიკური

პირის

შეთავაზებული

კაბალური

სტანდარტული პირობების ბათილობა. გასაგებია, რომ ამ უკანასკნელის ახსნა
კოდექსში წარმოუდგენელია, თუმცა იმის მითითება, რომ მეწარმე სუბიექტს
შეუძლია 346-ე მუხლით გააბათილოს კაბალური სტანდარტული პირობები,
ვფიქრობ აუცილებელია, რადგან როგორც უკვე იყო ნახსენები, ზოგჯერ
მეწარმე სუბიექტი, რომლის უმეტესობა იურიდიული პირებია, შესაძლოა
არამეწარმე ფიზიკურ პირზე გამოუცდელი და სუსტი იყოს სამართლებრივ
საკითხებში. ბუნდოვანია, რა განსხვავებაა სამოქალაქო კოდექსის 347-ე
მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტში, რადგან ისინი ერთი შეხედვით იდენტური
გეჩვენება. აქ შეიძლებოდა „ბ“ ქვეპუნქტში დამატებითი შესრულების
მნიშვნელობაზე დაკონკრეტება და ზემოთ არის ამაზე საუბარი. ასევე
რთულად აღსაქმადია 348-ე მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტი, სადაც ნახსენებია ამავე
მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტი, რაც ისეთ შთაბეჭდილებას ტოვებს რომ ზემოთ
ჩამოთვლილ ქვეპუნქტებიდან რომელიმე ზედმეტია. ეს და სხვა ბუნდოვანი
ნორმები რომლებიც განხილულია ზემოთ, საკმაოდ დამაფიქრებელია და
დასაზუსტებელია, რაც მიიღწევა როგორც სამეცნიერო ნაშრომებით, ასევე
სასამართლო პრაქტიკით.
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ქართულენოვანი ლიტერატურა
ბერიშვილი ქ., ხელშეკრულები შეწყვეტა VS ხელშეკრულებიდან გასვლა
ქართული კანონმდებლობისა და ევროპული სახეშეკრულბო სამართლი
მიხედვით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტ,
(ხელმისაწვდომია https://tinyurl.com/5xzh35zx);

სამართლის

კლინიკა,

გარიშვილი მ/ხოფერია მ., რომის სამართლის საფუძვლები, თბილისი 2010,
(ხელმისაწვდომია http://oldtbappeal.court.ge/upload/r_1258.pdf);
რუსიაშვილი გ/ალადაშვილი ა., სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები ვალდებულებითი სამართლის ზოგადი ნაწილი, წინგნი მესამე, თბილისი
2019, http://lawlibrary.info/ge/books/giz2019-ge-civil_code_comm_III_book.pdf
ჭანტურია ლ/ზოიძე ბ/ნინიძე თ/ შენგელია რ/ხეცურიანი ჯ., საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე, გამომცემლობა „სამართალი“
თბილისი 2001, (ხელმისაწვდომია თსუ-ს ციფრულ ბიბლიოთეკაში);
ჯორბენაძე ს/ახვლედიანი ზ/ ზოიძე ბ/ნინიძე თ/ჭანტურია ლ., საქართველოს
სამოქალაქო

კოდექსის

კომენტარი,

„სამართალი,“ თბილისი
ბიბლიოთეკაში);
ძლიერიშვილი

ზ/

1999,

ცერცვაძე

წიგნი

პირველი,

(ხელმისაწვდომია

გ/რობაქიძე

ი/სვანიძე

გამომცემლობა

თსუ-ს

ციფრულ

გ/ჯანაშია

ლ.,

სახელშეკრულებო სამართალი, გამომცემლობა მერიდიანი, თბილისი 2014,
(http://ewmi-prolog.org/images/files/8463Contract_Law_Textbook_GEO.pdf);
კერესელიძე დ., კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები,
ევროპული და შედარებითი სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა,
თბილისი 2009;
კაკოიშვილი დ., ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები, ქართული
ბიზნეს სამართლის მიმოხილვა, მესამე გამოცემა, გამომცემლობა “USAID
Georgia,” თბილისი 2013;
კროპჰოლერი ი., გერმანიის

სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი,

თბილისი 2014, (ხელმისაწვდომია http://www.library.court.ge/upload/giz2014ge-BGB-Komm-Translation.pdf)
ცვაიგერტი კ/კოტცი ჰ., შედარებითი სამართალმცოდნეობის შესავალი კერძო
სამართლის სფეროში, ტომი მეორე, თბილისი 2001;
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