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შეცდომა, ნასყიდობა, მომხმარებელთა უფლებები 
 
 

ვახტანგ ზაალიშვილი1 
ალექსანდრე გიორგიძე2 

 
 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2016 წლის 31 მაისის გადაწყვეტილება, საქმე №2/3710-16  
თემა:  შეცდომით დადებული გარიგება,  

 ნასყიდობის ხელშეკრულება,  
 უსაფუძვლო გამდიდრება 

 
განმარტებული ნორმები:  

 სკ-ის3 72-ე, 73-ე და 976-ე მუხლები 
 
მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი გარემოებები: 
 
რ.ბ.-მ 500 აშშ დოლარის გადასახურდავებლად მიმართა ქ. თბილისში მდებარე შპს „ჯ.-
ას“ ვალუტის გადამცვლელ პუნქტს, სადაც„ერთი შეხედვით ყველაზე მაღალი“4 კურსით 
ყიდულობდნენ დოლარს. მან მიაწოდა ჯიხურში მომუშავე ქალბატონს 500 აშშ დოლარი, 
რომელმაც, თავის მხრივ, უკან დაუბრუნა 1020 ლარი. რ.ბ.-ს მოლოდინი იყო 1200 ლარის 
მიღება, რაც მან იქვე გააპროტესტა, რაზეც მიიღო პასუხი, რომ ჯიხური ამ ფასში 
ყიდულობდა დოლარს და, რადგანაც ოპერატორს ჩეკი უკვე გამოწერილი ჰქონდა, თანხას 
(500 აშშ დოლარს) უკან ვერ დაუბრუნებდნენ. 

რ.ბ. არ თანხმდებოდა 1020 ლარის აღებას; არც ოპერატორი იყო თანახმა 
გადასახურდავებელი თანხის უკან დაბრუნებაზე. პროვოკაციისა და კონფლიქტის თავიდან 
ასაცილებლად, რ.ბ.-მ გამოიძახა საპატრულო პოლიცია, რომელმაც დააფიქსირა, რომ 
„ნაკლული“ თანხა კვლავ ადგილზე იდო და რ.ბ.-მ, მხოლოდ ამის მერე, აიღო იგი. 
საპატრულო პოლიციის მტკიცებით, მათ მრავალი ანალოგიური გამოძახება ჰქონდათ 
ანალოგიურ შემთხვევებზე. 

რ.ბ. სასამართლოსაგან ითხოვდა 180 ლარის ანაზღაურებას, მატერიალური ზიანის 
სახით, მოტყუებით დადებული გარიგების გამო. 
 
სასამართლოს განმარტებები: 
 
სასამართლოს განმარტებით მხარეთა შორის დაიდო ნასყიდობის ხელშეკრულება სკ-ის 477-
ე მუხლის მიხედვით. ამასთან, სკ-ის 72-ე მუხლის თანახმად, გარიგება შეიძლება, საცილო 
გახდეს, თუ ნების გამოვლენა მოხდა არსებითი შედომის საფუძველზე. სასამართლო 
განმარტავს, რომ გამოვლენილი ნების შინაარსი იმგვარია, როგორც მას შეიცნობდა 
ადრესატი კეთილსინდისიერების პრინციპისა და ბაზრის ბრუნვის გათვალისწინებით. 
შედომაზე მსჯელობისას მოსამართლე მიუთითებს, რომ იგი არსებობს მაშინ, როდესაც 
„პირის რეალური და გამოხატული ნება ერთმანეთს არ ემთხვევა“ და იგი არსებითია მაშინ, 

                                                   
1 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. 
2 შავი ზღვის საერთაშრისო უნივერსიტეტისა და კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ასოცირებული 

პროფესორი. 
3 საქართველოს 1997 წლის №786 კანონი სამოქალაქო კოდექსი. ხელმისაწვდომია ვებ-გვერდზე: 

<https://matsne.gov.ge/document/view/31702?publication=103>. 
4 ივარაუდება, რომ ჯიხურის შესასვლელში აბრაზე გამოტანილი იყო მოქმედი კურსი, რომლითაც ოპერირებდა 

გადამცვლელი. სასამართლო გადაწყვეტილებაში ტერმინი „ერთი შეხედვით“ იმ მიზნით უნდა იყოს 

გამოყენებული, რომ, როგორც კონტექსტიდან ირკვევა, სავალუტო ჯიხურის მიერ გამოტანილი დოლარის 

შესყიდვის ფასად მითითებულ იყო 2.04 ლარი 1 აშშ დოლარისათვის, რაც საკმაოდ წააგავს ვიზუალურად 2.40 

ლარს. ეს უკანასკნელი საბოლოო ჯამში რ.ბ.-სთვსი სასურველი ფასი იყო. 
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როდესაც, ობიექტური გარემოებების გათვალისწინებით, ნების ასეთ გამოვლენას ადგილი 
არ ექნებოდა (ან გამოვლინდებოდა სხვანაირად) შემთხვევის ნამდვილი შემადგენლობის 
ცოდნისას. 

სასამართლო უთითებს დადგენლი ფაქტობრივ გარემოებებზე, რომელთა მიხედვითაც, 
ერთი მხრივ, ეროვნული ბანკის მიერ იმ დღისათვის დადგენილი კურსი (გამოქეყნებული 
ოფიციალურ ვებ-გვერდზე) შეადგენდა 2.4067 ლარს 1 აშშ დოლარისათვის და, მეორე მხრივ, 
მოწმის ჩვენებაზე, რომ რ.ბ. ითხოვდა მოლარე ოპერატორისგან 1200 ლარის გადაცემას, რის 
შემდეგაც გამოძახებულ იქნა პატრული; ეს უკანასკნელი განმარტავდა, რომ მსგავსი 
შემთხვევა იმ დღეს რამდენჯერმე დაფიქსირდა. აქედან გამომდინარე, მოსამართლე 
განმარტავს, რომ ამ შემადგენლობის ცოდნის შემთხვევაში მოსარჩელე რ.ბ. საერთოდ არ 
გამოავლენდა ნებას.  

სასამართლოს აზრით, კეთილსინდისიერების პრინციპისა და ბაზრის ბრუნვის 

გათვალისწინებით, მოლარეს რ.ბ.-სათვის 1200 ლარი უნდა დაებრუნებინა. 

მოსარჩელის მოთხოვნას 180 ლარზე სასამართლო ასაბუთებს სკ-ის 976-ე მუხლის 

საფუძვლეზე და მიიჩნევს, რომ ადგილი ჰქონდა მოპასუხის გამდიდრებას ამ თანხის 

ოდენობით, რადგან ამ თანხით გამდიდრება, როგორც შედეგი უკანონოა, ანუ იმდაგვარი 

მდგომარეობაა მოპასუხის, როცა „მას არ უნდა ჰქონდეს კანონიერი შესაძლებლობა, 

კომპენსაციის გარეშე მიითვისოს ... ქონება“. 

 

კომენტარი: 

 

უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ ფართოდ გავრცელებული პრაქტიკის 

გათვალისწინებით, რომელსაც მისდევს ვალუტის გამცვლელი პუნქტები, შექმნილია 

იმდაგვარი ვითარება, რომელიც არასახარბიელოდ შეიძლება შეფასდეს მომხმარებელთა 

უფლებების დაცვის კუთხით. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ხელშეკრულების 

თავისუფლების პრინციპზე დაყრდნობით მეწარმე სუბიექტები, რომლებიც მისდევენ ამ 

საქმიანობას, ბოროტად სარგებლობენ სამოქალო კოდექსით მოწესრიგებული 

ხელშეკრულების ფორმირების ზოგადი მექანიზმით, რომლებიც განკუთვნილია 

თვისებრივად თანასწორ სუბიექტებს შორის ურთიერთობის მოწესრიგებისთვის; 

მიმართავენ იმგვარ მარკეტინგულ ვიზუალურ მეთოდებს, რითაც ადვილად შეიძლება 

პოტენციური კონტრაჰენტების, განსაკუთრებით, კი გამოუცდელი ფიზიკური პირების 

შეცდომაში შეყვანა. ამას ხშირად ახერხებენ კიდევაც, რისი ნათელი მაგალითიც წინადებარე 

საქმის სახით გვაქვს. აქედან გამომდინარე, სასამართლოს მიერ გამოტანილი 

გადაწყვეტილების პათოსი სრულიად გასაზიარებელია, თუმცა სამართლებრივი 

კონსტრუქციები და არგუმენტაცია, რომლითაც სასამართლო მივიდა შედეგამდე, შესაძლოა, 

დაისვას კითხვის ნიშნის ქვეშ შემდეგი შენიშვნების სახით: 

 

1. შეცდომით დადებული - საცილო გარიგება თუ არდადებული ხელშეკრულება? 

 

მოსარჩელისა და მოპასუხის მიერ განხორციელებული მოქმედებები, ხელშეკრულების 

დადების მიზნით, იძლევა ალტერნატიული კვალიფიკაციის შესაძლებლობას. თუკი 

მივყვებით სკ-ის ლოგიკას, რომელიც, სტანდარტული მექანიზმით, ოფერტისა და აქცეპტის 

მეშვეობით, ხელშეკრულების დადების შესახებ მოწესრიგებიდან გამომდინარეობს, 

მივიღებთ შემდეგ სურათს: ზემოთ აღინიშნა ვარაუდი, რომ სავალუტო ჯიხურს აბრაზე 

მითითებული ჰქონდა დოლარის შესყიდვის კურსი 2.04 ლარი 1 აშშ დოლარისათვის; სკ-ის 

329-ე, II მუხლის მიხედვით შეთავაზება, რომელიც პირთა განუსაზღვრელი წრის მიმართ 

არის გაკეთებული (invitatio ad offerendum), მბოჭავი ხასიათის არა არის და იგი იმიჯნება 
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ოფერტისაგან საკანონმდებლო დონეზე5. გამიჯვნის კრიტერიუმად ორი რამ მიიჩნევა: ა) 

ადრესატი(ებ)ს განსაზღვრულობა და ბ) ბოჭვის ნება. ნათელია, რომ ჯიხურების მიერ, 

როგორც წესი, აბრაზე გარეთ ან სათავსოს შიგნით გამოცხადებული ვალუტის კურსი ყველა 

პოტენციური კლიენტის მიმართაა დემონსტრირებული და ამ ნაწილში რთულია სხვაგვარი 

ინტერპეტაცია. რაც შეეხება ბოჭვის ნებას, რომელზედაც კანონი და დოქტრინაც6 მუთთებს, 

სხვადასხვაგვარი მოსაზრებანი შეიძლება არსებობდეს. აბრის შინაარსი, უმეტესწილად, იმ 

კურსით შემოიფარგლება რაც კონკრეტულ ვალუტას აქვს განსაზღვრულ მომენტში და, 

ამდენად, შეთავაზებაში „პირდაპირ“ სავალდებულოობაზე მითითება არ არის. სხვა 

საკითხია თანმხელბი გარემოებებიდან შეიძლება თუ არა იმ დასკვნის გამოტანა, რომ 

ვალუტით მოვაჭრე, კურსის გამოფენით, კისრულობს უპირობო ვალდებულებას, რომ 

დადებს გარიგებას ნებისმიერ მსურველთან. არგუმენტაცია ორივე მიმართულებით 

შეიძლება გაკეთდეს. გამოფენილი კურსის შემთავაზებლისათვის სავალდებულო ხასიათის 

სასარგებლოდ შეიძლება ითქვას ის, რომ ამგვარ გადამცვლელ პუნქტებში დადებული 

გარიგეგბების ღირებულება არცთუ მაღალია, რაც მომხმარებლის მხრიდან იმის ვარაუდს 

ბადებს, რომ კურსის შემთავაზებელი პრაქტიკულად ყველასთან არის მზად გარიგების 

გასაფორმებლად, თუმა არსებობს საპირისპირო არგუმენტებიც, რომლებიც ამ დასკვნას 

აბათილებს; კერძოდ, კურსი დინამიკურია და შემთავაზებელიც დამოკიდებულია საბაზრო 

ფასზე; ეს უკანასკნელი პრაქტიკაში, ხშირად, დღეში რამდენჯერმე იცვლება და ამას 

განაპირობებს ის რყევები ბაზარზე, რომელიც თან ახლავს არასტაბილურ, ჯერ კიდევ 

ჩამოყალიბების სტადიაში მყოფ ფინასურ ბაზარს. ამასთან, მცირე ღირებულებიდან 

გამომდინარე ყველასთან გარიგების დადების მზაობაზე არგუმენტი თავისთავად მყიფეა და 

არ გამორიცხავს კონკრეტული გადამცვლელისათვის განსაზღვრულ მომნტში ფინანსური 

რესურსის ამოწურვას. აქედან გამომდინარე, უფრო ლოგიკურია დავასკვნათ, რომ აბრაზე 

მოცემული კურსის ნიშნული მოწვევაა ოფერტზე და არა მბოჭავი შეთავაზება. 

ზემოთ მოყვანი ანალიზი მიდის იქითკენ, რომ, მოცემულ კონკრეტულ სიტუაციაში, 

რ.ბ.-ს მიერ 500 აშშ დოლარის მიწოდება ოპერატორისათვის უნდა დაკვალიფიცირებულიყო 

ოფერტად სკ-ის 329-ე, I მუხლის მიხედვით, რომელზედაც სკ-ის 330-ე, I მუხლიდან 

გამომდინარე ადრესატის აქცეპტი იყო აუცილებელი ხელშეკრულების დასადებად. სანამ, 

თავისთავად, აქცეპტის საკითხზე გადავალთ, მნიშვნელოვანია, რომ განვსაზღვროთ 

მოსარჩელის მოქმედების ოფერტად კვალიფიკაციის რაიმე დაბროკელება ხომ არ შეიძლება 

არსებობდეს. მხედველობაში გვაქვს მისი შინაარსი, რადგან ოფერტი იმდაგვარი ნების 

გამოვლენაა, რომელიც შინაარსობრივად დასადები ხელშეკრულების ყველა არსებით 

პირობას (essentialia negotii) მოიცავს, სკ-ის 327-ე, I მუხლის მიხედვით და რომელზეც 

მარტივი თანხმობითაც შეიძლება რეაგირება.7 ოპერატორისათვის თანხის მიწოდება, 

როგორც ნების გამოვლენის კონკლუდეტური ფორმა, თავის თავში ნამდვილად მოიცავს 

ნასყიდობის ხელშეკრულებისათვის აუცილებელ ერთ არსებით პირობას, კერძოდ ნივთს, 

რომლის გაყიდვაც სურს შემთავაზებელს, თუცა, სკ-ის 477-ე, I, II მუხლი მიხედვით, სახეზე 

უნდა იყოს მეორე არსებითი პირობაც - ფასი. დიდი ალბათობით, შეიძლება ვივარაუდოთ, 

რომ ფასის კომპონენტზე რ.ბ.-ს შინაგანი ნების ფორმირება მოხდა აბრაზე გამოკრული 

                                                   
5 ცხადია, საუბარია ისეთ მოწვევაზე, რომლის შინაარსიდან უცილობელი ბოჭვის ნება არ გამომდინარეობს - 

„...თუ ამ წინადადებაში სხვა რამა რა რის პირდაპირ მითითებული“ (მითითებული ნორმის მე-2 ნაწილში 

მოცემული პირობა). 
6 იხ. ბაღიშვილი, ე., სკ-ის 329-ე მუხლის კომენტარი, III ნაწილი, მე-19 და შემდგ. ველები, გერმანიის 

საერთაშორისო თანამშრომლობის აზოგადოებისა (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH) და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა 

და სამართლებრივი გაძლიერების (JILEP) ასევე კანონის უზენაესობის მხარდაჭერის პროექტების 

(PROLoG) ერთობლივი პროექტი, 6 და შემდგ. გვ. 
7 „სისრულის კრიტერიუმი“ - შეად. იქვე, 2; ასევე, Markesinis, B., Unberath H., Johnston A., German Law of Contracts, 

A Comparative Treaties, 2nd ed., Hart Publishing, 2006, 59. 
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შინაარსის შესაბამისად და, ლოგიკურად, გადამცვლელისათვისაც თანხი მიწოდების ფაქტი 

ლოგიკურად იმას უნდა ნიშვდეს, რომ კლიენტს მხედველობაში აქვს აბრაზე მითითებული 

შეთავაზება, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ამ უკანასკნელისგან განსხვავებულ ფასზე რაიმე 

დამატებითი კომუნიკაცია მაინც უნდა არსებობდეს მხარეებს შორის. ამდენად, 

ოპერატორისათვის, თანმხლები გარემოებიდან გამომდინარე, ობიექტურად შეცნობადი 

შინაარსი ფასის კომპონენტთან დაკავშირებით სწორედ აბრაზე მითითებული კურსია. 

ოპერატორის მოქმედება, რომელიც 1020 ლარის დაბრუნებაში გამოიხატა, თავის მხრივ 

თამყოფი პირის მიმართ გაკეთებული აქცეპტია და ამით ხელშეკრულება დადებულად 

ითვლება პირობებით 500 აშშ დოლარი 1020 ლარის სანაცვლოდ. 

მიუხედავად ამისა, სხვა ობიექტური გარემოებები კოტექსტში შეიძლება, მოვლენათა 

განვითარების განხვავებული სამართლებრივი შეფასებისაკენ გვიბიძგებდეს. კერძოდ, თუკი 

დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებად მივიჩნევთ იმას, რომ ჯიხურისათვის, როგორც 

სავალუტო ოპერაციების სფეროში მოღვაწე პირისათვის, ცნობილი უნდა ყოფილიყო, რომ 

მის მიერ შეთავაზებული კურსი აბრაზე (2.04 ლარი) მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა 

ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული კურსისაგან (2.4 ლარი). ეს უკანასკნელი კი, 

როგორც წესი, უფრო დაბალია ხოლმე პრაქტიკაში, ვიდრე კერძო გადამცვლელების მიერ 

მომხმარებლისათვის შეთავაზებული კურსი, მოპასუხეს უნდა სცოდნოდა, რომ, დიდი 

ალბათობით, შემთავაზებელი ყაბულს არ იქნებოდა მის მიერ აბრაზე შეთავაზებულ ფასზე, 

რადგან მისი შინაგანი ნების შინაარსის ფორმირების წყარო უკეთეს პირობებს 

ითავალისწინებდა. ამიტომ ჯიხური მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლებოდა ყოფილიყო 

კეთილსინდისიერი ვარაუდში, რომ მომხმარებელს სწორედ აბრაზე შეთავაზებული ფასი 

ჰქონდა მხედველობაში, თუკი გარშემო არ იქნებოდა სხვა ალტერნატივა და შეთავაზება 

გაკეთდა, მიუხედავად აბრაზე მითითებული ფასისა. 

ეს ყოველივე გვიბიძგებს იქითკენ, რომ 1020 ლარის დაბრუნება უფრო აქცეპტია 

შეცვლილი პირობებით, სკ-ის 333-ე, II მუხლის მიხედვით (რაც, თავის მხრივ, ახალი 

ოფერტია, რომელიც შემდგომ აქცეპტს საჭიროებდა რ.ბ-სგან),ვიდრე დამაგვირგვინებელი 

თანხმობა, რომლითაც ხელშკრულება დაიდო. შესაბამისად, ამ ლოგიკით მიხედვით, 

ხელშეკრულება საერთოდ არ დადებულა, რადგან მოსარჩელემ გადათვალა მიწოდებული 

თანხა, აღმოაჩინა, რომ წინადადება მისთვის მიუღებელი იყო და უარი თქვა შეთავაზებაზე. 

საქმეში მრავლადაა ამის დამადასტურებელი ფაქტობრივი გარემოებები. აქედან 

გამომდინარე, 500 აშშ დოლარის გადაცემის შედეგად მივიღეთ ვალდებულების გარეშე 

გადახდის ფაქტი, რომელიც უკან დაბრუნებას ექვემდებარებს სკ-ის 385-ე და 976-ე 

მუხლების საფუძველზე.8 

                                                   
8 თუმცა აქვე გასათვალისწინებელი სანივთოსამართლებრივი ასპექტიც, რადგან უსაფუძვლო გამდიდრების 

ცნება უნდა მოიცავდეს გამდიდრების კომპონენტს, რაც, ჩვენს შემთხვევაში, იმას ნიშნავს, რომ ჯიხურის ქონების 

მატებას უნდა ჰქონოდა ადგილი, რაც გადაცემულ 500 აშშ დოლარზე საკუთრების უფლების შეძენაში უნდა 

გამოხატულიყო. სკ-ის 186-ე მუხლის მიხედვით, (ამ პრობლემაზე განსხვავებული კონტექსტით იხ. კერესელიძე, 
დ., უსაფუძვლო გამდიდრების ნორმების გამოყენება, ქართული სამართლის მიმოხილვა (ჟურნალი), 6/2003-4, 

თბილისი, 600 და შემდ. გვ.) ნივთის გადაცემას საფუძვლად „ნამდვილი უფლება“ უნდა ჰქონდეს იმისთვის რომ 

მოხდეს საკუთრების უფლების გადასვლა მოძრავ ნივთზე, რაც ჩვენს შემთხვევაში სახეზე არ არის, ამიტომ 

კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება სკ-ის 976-ე გამოყენების მართებულობა, თუმცა ფული, თავისთავად, სპეციფიკური 

მოძრავი ნივთია (მისი მოხმარებადი ხასიათიდან გამომდინარე) და სკ-ის 385-ე მუხლი, როგორც სპეციალური 

ნორმა განსაკუთრებული წესით უთითებს უსაფუძვლო გამდიდრების რეჟიმის ამოქმედების შესაძლებლობაზე 

და, შესაძლოა, გამართლებულიც იყოს გამდიდრების კომპონენტის იგნორირება ასეთ შემთხვევებში. ეს 

მოსაზრება მაინც ტოვებს მის მართებულობაზე ეჭვებს, რადგან ნივთის მოხმარებადი ხასიათი რელევანტურია იმ 

შემთხვევაში, როდესაც არსებობს შესაძლებლობა მფლობელის/მპყრობელის მიერ მისი გამოყენების, რაც იწვევს 

მის განადგურებას და ეს ქმნის იმდაგვარ ფაქტობრივ მდგომარეობას, რაც, თვისებრივად, მიახლოებულია 

მესაკუთრის პოზიციასთან (სულ მცირე, იმ მესამე პირთან მიმართებით, ვისაც განკარგვითი მოქმედებები ეხება). 

ეს მოსაზრება განსახილველი კონკრეტული შემთხვევისათვის ნაკლებ შესაფერისია და დასაფიქრებელია, თანხის 

უკან გამოთხოვის საფუძვლად უფრო მართებული სანივთოსამართლევრივი რეჟიმი ხომ არ იქნებოდა - 

იგულისხმება ვიდიკაციურ მოთხოვნა სკ-ის 172-ე, I მუხლის საფუძველზე. შენიშვნა მოთხოვნის ამ 
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წარმოდგენილი მსჯელობის პირველი ალტერნატივა იმ დათქმას ეფუძნება, რომ 

რეალურად ჯიხურს თავის წინადადება აბრის მეშვეობით ჰქონდა დეკლარირებული, რაც 

შეიძლება მხოლოდ ვივარაუდოთ და, პირდაპირი სახით, როგორც აღინიშნა, 

გადაწყვეტილების ტექსტში არ არის მოყვანილი. ამ ვარაუდის არ არსებობისას ცხადია, რომ 

ჯიხურის მხრიდან არანაირ ინდიკატიურ ინფორმაციაზე არ არის საუბარი, რომლითაც რ.ბ.-

ს შეეძლო, კონკრეტულ გადამცვლელთან დასადებ ხელშეკრულებაზე წინასწარ შინაგანი 

ნების ჩამოყალიბება შინაარსთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში ლოგიკურია, რომ გონიერი 

ადამიანი შესაძლოა, დაეყრდნოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ გაცვლით კურსს, თუმცა 

ისიც გასათვალისწინებელია, რომ (როგორც ზემოთ უკვე აღინიშნა) გადამცვლელ 

ჯიხურებში მოცემული ფასი თითქმის ყოველთვის უფრო ხელსაყრელია, ვიდრე ეროვნული 

ბანკისა და ეს ნიუანსი, წესით, არც რ.ბ.-სათვის უნდა ყოფილიყო უცნობი. მიუხედავად 

ამისა, მხოლოდ ფულის მიწოდება უსიტყვოდ, ავტომატურად, ნაკლებად შეიძლება 

ნიშნავდეს იმას, რომ „შეთავაზება“ აკმაყოფილებს„სისრულის“ კრიტერიუმს. ძალიან 

რთულია იმის მტკიცება, რომ ჯიხურის მეპატრონეს უნდა ევარაუდა, რომ მომხმარებლის 

შინაგანი ნების ფორმირების წყარო ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსი იქნებოდა 

და უსიტყვოდ სწორედ ეს შინაარსი იყო შეთავაზების ნაწილი. ასეც რომ იყოს, ფული 

გადაცემა ოფერტია, ხოლო 1020 ლარის დაბრუნება აქცეპტი შეცვლილი პირობებით. 

საწინააღმდეგო ინტერპრეტაციისას ფულის გადაცემა უბრალოდ მოქმედებაა, რომელიც 

ოფერტად ვერ კვალიფიცირდება და 1020 ლარი დაბრუნებაა პირველი შეთავაზება, 

რომელზედაც რ.ბ. უარს აცხადებდა. 

 

2. შეცდომა თუ მოტყუება? 

 

სასამართლოს მტკიცებით მოსარჩელემ დადო საცილო გარიგება არსებითი შეცდომის 

საფუძველზე სკ-ის 72-ედა 73-ე მუხლის მიხედვით. ეს მოსაზრება, ავტომატურად, უნდა 

გულისხმობდეს იმას, რომ ხელშეკრულების ფორმირებისათვის საჭირო კონსენსუს 

ოფერტისა და აქცეპტის სახით დასრულებული სახე აქვს და ისინი, როგორც ცალმხრივი 

გარიგებები ძალაშია შესული. პრაქტიკულად, ამ მაგალითში გამოდის, რომ, მოსამართლის 

აზრით, უკანასკნელი მოქმედება (აქცეპტი), რომლითაც ვალდებულებითსამართლებრივი 

ურთიერთობა ჩამოყალიბდა (დაიდო ნასყიდობის ხელშეკრულება) იყო ოპერატორის მიერ 

რ.ბ.-სათვის 1020 ლარის მიწოდება, რითაც აშშ დოლარის მყიდველმა (ან, სკ-ის 521-ე, I 

მუხლის მიხედვით, ხელშკრულების „გაცვლად“ კვალიფიკაციის შემთხვევაში, ლარის 

გამყიდველმა) ერთდროულად თანხმობაც განაცხადა შეთავაზებაზე და შეასრულა კიდევაც 

ნაკისრი ვალდებულება ნივთის გადაცემის თაობაზე (ხელმისაწვდომი გახადა ნივთი 

კონტრაჰენტისათვის). აქვე აუცილებელ წინაპირობად უნდა მივიჩნიოთ ის დაშვება, რომ 

ჯიხურს, აბრის მეშვეობით მაინც, უნდა გაეხადა ხელმისაწვდომი მისთვის სასურველი 

კურსი - 2.04 ლარი 1 აშშ დოლარისათვის - რათა ლოგიკური გამხდარიყო მისი მხრიდან 

მტკიცება იმისა, რომ რ.ბ-ს მიერ თანხის მიწოდება, თავის თავში, მოიცავდა ამ შინაარსს; 

წინააღმდეგ შემთხვევაში, ოპერატორი ვერაფრით ივარაუდებდა იმას, რომ რ.ბ.-ს მიერ 

თანხის გადაცემა სწორედ ჯიხურისათვის სასურველი კურსის შინაარსის (ადრესატის 

ობიექტური თვალსაწიერიდან დანახული ნების გამოვლენის შინაარსი9) შემცველი 

იყო.შესაბამისად, შეცდომის არსებობა არ არსებობაზე მსჯელობისას, უნდა გამოვიდეთ ამ 

                                                                                                                                                                  
სამართლებრივი საფუძვლის ურთიერთმფარავ ხასიათზე უსაფუძვლო გამდიდრების ნორმებთან იხ. შნიტგერი, 
ჰ., უსაფუძვლო გამდიდრება, დოკუმენტი მომზადებულია ევროპული კავშირის პროქტის ფარგლებში: „კერძო 

და ადმინისტრაციული სისტემების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში“, 6, ხემისაწვდომია: 

<http://eulegalreform.ge/wp-content/uploads/5-Heinrich-Schnitger-Vortrag-Unjust-enrichment-ge.pdf>.  
9 ცალმხრივი, მიღებასავალდებულო ნების განმარტების მეთოდი - გამოვლენილი შინაარსი; გამომდინარეობს სკ-
ის 52-ე მუხლიდან. შეად. ჭანტურია, ლ., სკ-ის 52-ე მუხლის კომენტარი, მე-13 და მე-14 ველები, დასახ. 
კომენტარი, მე-6 სქ., 4, 5. 
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კომბინაციიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მივიღებთ სურათს, რომ ეროვნული ბანკის მიერ 

გამოცხადებული კურსი, რომელზედაც უთითებს მოსამართლე, სავალდებულოა ყველა 

ვალუტის გადამცვლელისათვის, მიუხედავად კონკრეტული გარიგების თანმხლები 

გარემოებებისა და მხარეთა ნებასურვილისა;10 ეს დასკვნა კი კარდინალურ წინააღმდეგობაში 

მოვა ხელშეკრულების შინაარსის განსაზღვრის თავისუფლებასთან და ეს სრულიად 

დაუშვებელია. 
ზოგადად, პირი ცდება, თუკი მისი შინაგანი სურვილი, შინაარსობრივი თვალსაზრისით, 

აცდენილია გამოხატულ მნიშვნელობასთან11, რაც განმარტების მეშვეობით დგინდება. ამ 
შემთხვევაში რ.ბ.-ს მოქმედების - ოპერატორისათვის ფულის გადაცემის - შინაარსი, 
სუბიექტური თვალსაწიერიდან (1 აშშ დოლარი = 2,4 ლარს),აცდენილი იყო ობიექტურად 
აღქმადი შინაარსისაგან (1 აშშ დოლარი = 2,04 ლარს). 

აუცილებელია ხაზი გავუსვათ იმას, რომ საუბარია ნასყიდობაზე, სადაც აშშ დოლარი 
გარიგების ობიექტად გამოდის; რ.ბ.-ის შეცდომა ეხებოდა პრეტენზიას ამ ობიექტის ფასთან 
დაკავშირებით, რაც, საგნის თვისებად არ განიხილება, რადგან მისი შემადგენელი 
მახასიათებელი არა არის.12 შეცდომის სამართლებრივი დასაბუთებაც არ გაკეთებულა სკ-ის 
74-ე, II მუხლის საფუძვლეზე. სასამართლო განმარტავს, რომ ადგილი ჰქონდა არსებით 
შეცდომას, თუმცა აღარ აკონკრეტებს, სკ-ის 73-ე მუხლით რეგულირებულ რომელ 
შემთხვევას გულისხმობს (რადგან გადაწყვეტილებაში მთლიანად ნორმის შინაარსია 
მითითებული ზუსტი ციტირების სახით). დიდი ალბათობით, საქმის გარემოებებიდან 
გამომდინარე, სასამართლოს ა) ქვეპუნქტი ჰქონდა მხედველობაში (დეკლარირების 
შეცდომა) შეცდომა; დოქტრინაში არსებული მოსაზრების თანახმად, ნორმის ფართო 
განმარტებით, იგი უნდა მოიცავდეს ე.წ. „წაცდენას“13, როდესაც გამომვლენმა არ იცის, რას 
გამოხატავს, ხოლო ცოდნის შემთხვევაში უარს იტყოდა ნების გამოვლენაზე14 განსხვავებით 
შინაარსში შეცდომისაგან (სკ-ის 73-ე, ბ) მუხლი), სადაც ნების გამომვლენმა იცის და სურს ის 

                                                   
10 ამ დაშვებას ამყარებს სავალუტო ჯიხურების საქმიანობის დღევანდელი პრაქტიკა, უმეტესწილად, კლიენტთა 
მოსაზიდად, სავაჭრო ფანჯრის გარეთ (ფასადზე, აბრაზე) გაკეთებული სხვადასხვა ვალუტის მიმდინარე 
სავაჭრო კურსების მანათობელი ჩამონათვალი. ამასთან, ინფორმაციის მიწოდების ამგვარი ფორმა, 
განსახილველი გადაწყვეტილების მიღების მომენტში, ნაწილობრივ, საქართველს ეროვნული ბანკის 
პრეზიდენტის ნორმატივებითაც უნდა ყოფილიყო განპირობებული. მხედველობაში გვაქვს2012 
წლის 7 თებერვლის ბრძანება №27/04 ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეგისტრაციისა და რეგულირების 
წესის დამტკიცების შესახებ (ხელმისაწვდომია <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1580942>); ამ დოკუმენტის 
მე-5, II, ი) მუხლის მიხედვით, ვალუტის განდამცვლელის ვალდებულებაში შედის „...მომხმარებელს მიაწოდოს 
სრული ინფორმაცია ვალუტის გაცვლის კურსისა და მომსახურების საკომისიოს (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში) ოდენობის შესახებ“. აქვე ყურადღება მახვილდება საკომისიოს არსებობის თაობაზე ინფორმაციი 
მიწოდებაზე. მხოლოდ საკომისიოს ოდენობისათვის იყო, დავის განხილვის მომენტისათვის მოქმედი 
რედაქციით, თვალსაჩინო ადგილზე ინფორმაციის განთავსების მოთხოვნა. ეს მდგომარეობა, რამდენიმე თვეში 
(2016 წლის 5 ოქტომბრისათვის) მიღებული ცვლილებებით, კარდინალურად იცვლება და თვალსაჩინო ადგილას 
განსათავსებელ ინფორმაციას საკომისიოსთან ერთად ემატება კურსის ოდენობისა და ე.წ. „საყურადღებო 
კურსის“ (ყიდვა გაყიდვას შორის 3%-ზე მეტი სხვაობის (11-ლი მუხლი)) თვალსაჩინო ადგილას განთავსების 
ვალდებულება (ბრძანების ცვლილების ტექსტი ხელმისაწვდომია <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3406902 
>). ცალკე მსჯელობის საგანია იმავე მუხლის მე-2 პუნქტის ვ) ქვეპუნქტი, რომელში კვლავ (თუმცა უსარგებლოდ) 
რჩება მითითება მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ გაუქმებული კანონის (ხელმისაწვდომია 
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32974>) III1 თავის მოთხოვნათა დაცვის თაობაზე. ამ დებულებებით (343-ე 
მუხლი), მომხმარებელი უფლებამოსილი იყო, სავალუტო ოპერაციების განხორციელების ადგილის 
დატოვებამდე (მისი კოტრაჰენტის მიერ ხელშეკრულების დადებამდე სრულად ინფორმირების შემთხვევაში), 
ხოლო ინფორმაციის მიუწოდებლობისას 30 წუთის განმავლობაში, უარი ეთქვა ხელშეკრულებაზე და 
დაებრუნებინა თანხა ისევე, როგორც საკომოსიო. 
11რაც, სავსებით სამართლიანად, მითითებულია, ასევე გადაწყვეტილების ტექსტში. შეად. დარჯანია, თ., სკ-ის 
72-ე მუხლის კომენტარი, დასახ. კომენტარი, მე-6 სქ.,1. 
12 გერმანულ პრაქტიკაზე მითითებით, იხ. დარჯანია, თ., სკ-ის 74-ე მუხლის კომენტარი, მე-15 ველი, დასახ. 
კომენტარი, მე-6 სქ., 7; ასევე, კროპჰოლერი ი., 119-ე პარ. -ის კომენტარი, მე-13 ველი, გერმანიის სამოქალაქო 
კოდექსი, სასწავლო კომენტარი, ზ. ჭეჭელაშვილი (თარგმ.), მე-13 გადამუშავებული გამოც., საიას იურიდიული 
განათლების ხელშეწყობის ფონდის გამოც. GIZ-ის დავალებით, თბილისი, 2014, 43. 
13 კერესელიძე, დ., კერძო სამართლი უზიოგადესი სისტემური ცნებები, ევროპული და შედარებითი სამართლის 
ინსტიტუტის, თბილისი, 2009, 325. 
14 ამასვე ადასტურებს გადაწყვეტილებაში მოცემული ტექსტი: „მხარის მცდარი წარმოდგენა შემთხვევის 
შემადგენლობაზე “. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1580942
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3406902
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რასაც გამოხატავს, თუმცა ცდება ნების ექსტერნალიზაციის (სიტყვის, მოქმედების) 
შინაარსში. 

ეს შემადგენლობა შეცილების და გარიგების ბათილად ქცევის შესაძლებლობას იძლევა, 
თუმცა სკ-ის 72-ე მუხლის მიხედვით, `დასაფიქრებელია, სულ მცირე, ის, რომ შეცილების 
უფლების მქონე პირის დაუდევრობით გამოწვეული ნდობის გაცრუებით გამოწვეული 
ზიანის ანაზღაურების უფლება წარმოეშობა მეორე მხარეს. შესაბამისად, ჰიპოთეზურად, 
მეწარმემ, რომელსაც გარიგება შეუქცევადად ნამდვილი ეგონა, და გაიხადა, მაგალითად, 
მოგების გადასახადი ადგება ზიანი და ეს შეიძლება, გახდეს შეგებებული სარჩელის 
წაყენების საფუძველი სასამართლო პროცესზე. ამგვარი პრაქტიკის დამკვიდრება ნაკლებად 
სასურველი უნდა იყოს, რადგან, უმეტესწილად, გარიგებები მოცემული შინაარსით 
სამომხმარებლო ხასიათისაა და, საწყისშივე, სახეზეა, ერთ მხრივ, კონკრეტულ სფეროში 
გამოცდილი მეწარმე, რომელიც საქმიანობისა და ბაზრის თავისებურებებზე 
სრულყოფილად ინფორმირებული და გამოცდილია, მეორე მხრივ კი, მომხმარებელი, 
რომელიც საკუთარი საჭიროებისათვის დებს გარიგებას. 

სიტუაციის სპეციფიკურობიდან გამომდინარე, ჩნდება კიდევ ერთი კითხვა: სახეზეა 

შეცდომა თუ მოტყუებით დადებული გარიგება, რადგან გარემოებების თავისებურებიდან 

შეიძლება, გამოიკვეთოს შეცდომა, რომელიც განზრახაა გამოწვეული ჯიხურის მიერ იმ 

მიზნით, რომ გამოავლენინოს ნება პოტენციურ კლიენტს. 
ამ დეტალების გარკვევამდე აუცილებელია აღინიშნოს, რომ შემადგენლობა, რომელიც 

სახეზეა განსახილველ გადაწყვეტილებაში, ცალსახად არაა ორ თანასწორ სუბიექტს შორის 
ურთიერთობა. იგი სამომხმარებლოა, რადგან, ერთი მხრივ, სავალუტო ჯიხურია - მეწარმე, 
რომელიც თავის პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში მოქმედებს მეტი საბაზრო 
ძალაუფლების მატარებელია,15 ხოლო მომხმარებელია ის, ვინც, პირადი საჭიროებისათვის, 
დებს გარიგებას. ეს ვითარება ქმნის განსაკუთრებული, „სუსტ“ მხარეზე ორიენტირებული, 
რეგულირების აუცილებლობას და, აქედან გამომდინარე, არსებული ფონი, დღევანდელი 
საკანონმდებლო ვაკუუმის პირობებშიც16 კი, მოქმედი ნორმების გამოყენებაშიც 
განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს. მომხმარებლის სისუსტის ერთ-ერთი მთავარი 
შემადგენელი ინფორმაციის ნაკლებობაა, რაც საშუალებას აძლევს მას მიიღოს გააზრებული 
გადაწყვეტილება, რომელიც ალტერნატივათა ურთიერთშედარების გზით ხორციელდება.17 
სამომხმარებლო გარიგების კონტექსტი, სადაც ინფორმაციის მიწოდების განსაკუთრებულ 

                                                   
15 იხ. საკონსტიტუციო სასამართლოს 2002 წლის 30 დეკემბერის №1/3/136 გადაწყვეტილება, რომელშიც 
მომხმარებელი გამოიყოფა, როგორც სუსტი მხარე და ხაზი ესმება, მასთნ მიმართებით, ნორმატიული 
რეგულირების განსაკუთრებულ რეჟიმს. ხელმისაწვდომია <http://constcourt.ge/ge/legal-acts/judgments/saqartvelos-
moqalaqe-shalva-natelashvili-saqartvelos-parlamentis-saqartvelos-prezidentisa-da-saqartvelos-energetikis-maregulirebeli-
erovnuli-komisiis-semekis-winaagmdeg-103.page>. „სუსტი მხარის“ ევროპული კონცეფციისათვის იხ. ევროპული 
სასამართლოს (ECJ) 2010 წლის საქმე  
C-137/08 - VB Pénzügyi Lízing, სადაც მომხმარებლის არათანაბარი პოზიციის განმაპირობებლ ფაქტორებად 
მოლაპარაკებაში ნაკლებ მძლავრი პოზიცია და ინფორმაციის ნაკლებობა სახელდება. 
16 მას მერე, რაც გაუქმდა მომხმარებელთა უფლებების შესახებ კანონი (იხ. მე-7 სქ.) აღარ არსებობს მომხმარებლის 
ერთიანი ცნება, თუმცა კანონმდებელი, ცალკეული მიზნებისათვის, იყენებს ტერმინს „მომხმარებელი“ (მაგ., სკ-
ის 336-ე მუხლი), „საბოლოო მომხმარებელი“ (მაგ., 2012 წლის საქართველოს №6157-Iს კანონი პროდუქტის 
უსაფრთხოებისა და თავისუფლალი მიმოქცევის კოდექსი. ხელმისაწვდომია 
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1659419>). თანამედროვე ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისი 
მომხმარებლის დეფინიცია მოცემული იყო საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2011 წლის №35/04 
ბრძანებაში კომერციული ბანკების მიერ საბანკო მომსახურების გაწევისას მომხმარებლისათვის აუცილებელი 
ინფორმაციის მიწოდების წესის დამტკიცების შესახებ: „საბანკო მომსახურების, გარდა სავაჭრო, სამეწარმეო და 
პროფესიული საქმიანობის მიზნებიდან გამომდინარე, მიმღები ან ასეთი განზრახვის მქონე ფიზიკური 
პირი“ (ხელმისაწვდომია <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1326445>). ცხადია ტერმინთა ჩამონათვალი 
ამომწურავი არ არის. უკანასკნელი ნორმატიული აქტი ძალადაკარგულია; იგი ჩაანაცვლა იმავე უწყების 2016 
წლის №151/04 ბრძანებამ ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა 
უფლებების დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ, რომელშიც მომხმარებლის ცნება გაფართოებულია და მასში 
პირადი საჭიროებისათვის გარიგების დამდები ფიზიკური პირის გარდა მოიაზრება იურიდიული პირიც, რაც 
დაცვის უფრო მაღალ სტანდარტზე მიუთითებს. აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ეს ნორმატიული აქტი 
განსახილველი გადაწყვეტილების მიღების მომენტისათვის არ მოქმედებდა და, შესაბამისად, მისი მოთხოვნების 
გამოყენება სასამრთლოს არ შეეძლო. 
17 „ინფორმირებული მომხმარებლის“ ევროპული კავშირის სამართლებრივი კონცეფციის თაობაზე იხ. Reich, N. 
Micklitz, H. W., Rott, P., Tonner, K., European Consumer Law, 2nd Edition, Itersentia 2014, 45. კონცეფცია 
უზრუნველყოფს თავისუფალი გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას. 
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ვალდებულებაზეა საუბარი, სავალუტო ჯიხურების საქმიანობის შესახებ ზემოაღნიშნული 
ნორმატიული აქტებითაც ჩანს. მომხმარებლისათვის ინფორმაციის მიწოდების 
ვალდებულება წინასახელშეკრულებო ეტაპზე სკ-ის 318-ე მუხლის ზოგადი 
გულისხმიერების ვალდებულებისაგან გამორჩეულია. სკ-ის ამ მუხლით, 
კონტრაჰენტისათვის ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება, ფაქტობრივად, არ 
არსებობს,18 რადგან შესაძლოა, რომ მხარეებს ანტაგონისტური ინტერესები ამოძრავებდეს.19 
სამართლიანობის მიზნებისათვის, უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადი რეგულირების 
მინიმალისტური ბუნების გათვალისწინებითაც კი, განსახილველი საქმის გარემოებათა 
სუბსუმფცია სკ-ის 318-ე მუხლის შემადგენლობასთანაც შეიძლება. კერძოდ, სავალუტო 
ჯიხურის ვალდებულება იყო სწორედაც, რომ მიეწოდებინა კონტრაჰენტისათვის ის 
ინფორმაცია, რომელსაც მნიშვნელობა ჰქონდა „...ვალდებულების შინაარსის 
განსაზღვრისათვის“; აქ ხომ ნასყიდობის ფასზე ინფორმაციასთან გვაქვს საქმე. თუმცა ამ 
შემთხვევაში სპეციალური დანაწესები - 2012 წლის №27/04 ბრძანებით განსაზღვრული წესი 
ვალუტის გაცვლის კურსის თაობაზე „...სრული ინფორმაცი[ის]“ მიწოდების ვალდებულება 
მოქმედებს.  

სახეზეა თუ არა საერთოდ ინფორმაციის მიუწოდებლობის ფაქტი კამათის საგანი 
შეიძლება გახდეს ამ შემთხვევაში. კერძოდ, ვალუტის კურსების ამსახველ დაფაზე 
ინფორმაციის მიწოდება, თავისთავად, თუკი გარემოებებიდან აშკარად ჩანს, რომ ჯიხურის 
კურსი საბოლოოა გარიგების დადების მიზნებისათვის (სკ-ის 329-ე, I მუხლის გაგებით), 
გვიბიძგებს დასკვნისაკენ, რომ ვალდებულება ინფორმაციის მიწოდებაზე ნომინალურად 
შესრულებულია. კურსი 1 აშშ დოლარი=2,04 ლარსარაორაზროვანია, თუმცა რამდენად 
„სრულია“ (№27/04 ბრძანების მოთხოვნის მიხედვით) იგი სხვა საკითხია. ჰქონდა თუ 
არაჯიხურს დამატებით ვალდებულება ეცნობებინა მომხმარებლისათვის ამ კურსის 
სხვაობის თაობაზე ეროვნული ბანკის მიერ დეკლარირებულ კურსთან ცალკე შეკითხვად 
უნდა ჩამოყალიბდეს. დადებითი პასუხი გამოიწვევდა შედეგს, რომ მეწარმემ დაარღვია 
წინასახელშეკრულებო ვალდებულება, რამაც მომხმარებელს მოუსპო თავისუფალი 
არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა. ამ მოსაზრებას შეიძლება დავუპირისპიროთ ის, რომ 
არაორაზროვნება გამოხატული ციფრებში ბაზრის ნორმალური მონაწილისათვის 
გაუგებრობის შემქმნელი ნაკლებად შეიძლება იყოს და ის, ვინც მარტივ გამრავლებას ვერ 
აკეთებს, თავის ამ დაუდევრობას მეორე მხარეს ვერ გადააკისრებს. 

მიუხედავად ამისა, გასათვალისწინებელი, რომ აბრაზე მოცემული კურსი, ერთი მხრივ, 
მოწვევაა ოფერტზე და, სხვა რაკურსით კი, რეკლამაა არსებული კანონმდებლობის 
მიხედვით.20 რეკლამაზე კი ვრცელდება განსაზღვრული მოთხოვნები, კერძოდ კი ის, რომ 
მისმა შინაარსმა „განზრახ“ შეცდომაში არ უნდა შეიყვანოს ადრესატი („რეკლამის 
მომხმარებელი“).21 შეცდომაში შემყვანი რეკლამა „არასათანადო რეკლამის“ ერთ-ერთი სახეა 
და მისი გავრცელება იკრძალება კანონის მე-4 მუხლის მე-8 პუნქტის მიხედვით. პირველი, 
რაც ამ დროს აუცილებელია არის ის, რომ რეკლამას, ობიექტურად, უნდა შეეძლოს 

                                                   
18 შეად. კერესელიძე, დ., მე-13 სქ., 342. 
19 შეად. კროპჰოლერი ი., 123-ე პარ. -ის კომენტარი, მე-4 ველი, მე-12 სქ., 47.  
20 რეკლამის შესახებ 1998 წლის №1228 კანონის მე-3, I მუხლი. ხელმისაწვდომია 
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31840 >. 
21 კანონის მე-3 მუხლის 1-ლი პუნქტი: „შეცდომაში შემყვანი რეკლამა – რეკლამა, რომლის მეშვეობითაც 
რეკლამის დამკვეთს (რეკლამის მწარმოებელს, რეკლამის გამავრცელებელს) განზრახ შეჰყავს შეცდომაში 
რეკლამის მომხმარებელი და რომელსაც შეუძლია, დააზიანოს კონკურენტი“. ეს დებულება ერთგვარი ანარეკლია 
2006 წლის 12 დეკემბრის ევროპული არლამენტისა და საბჭოს შეცდომაში შემყვანი და შედარებითი რეკლამის 
შესახებ 2006/114/EC დირექტივაში (ტექსტი ხელმისაწვდომია <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri =OJ:L:2006:376:0021:0027:EN:PDF>) მოცემული კონცეფციის. ამ 
დირექტივის სრულფასოვანი იმპლემენტაციის ვალდებულება საქართველოს აღებული აქვს ასოცირების შესახებ 
შეთანხმებით. ხელმისაწვდომია <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959>.საყურადღებოა, რომ ამ 
დირექტივასთან ერთად, რომელიც, მიუხედავად იმის, რომ, რეკლამის შესახებ კანონის მიღების 
პერიოდისათვის (იგულისხმება მისი წინამორბედი, ანალოგიური დებულებების შემცველი 84/450/EEC 
დირექტივა), ვრცელდებოდა მომხმარებელსა და ბიზნესს შორის დადებულ გარიგებებზე, დღესდღეობით, 
მხოლოდ მეწარმეთა შორის არსებულ ურთიერთობებს არეგულირებს. სამომხმარებლო გარიგებათა მიმართ კი 
მნიშვნელოვნად დეტალიზებული 2005/29/EC დირექტივა (ხელმისაწვდომია <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:en:PDF>) მოქმედებს, რომელიც, ასევე უნდა 
იქნას გადმოტანილი ქართულ კანონმდებლობაში.  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31840#!
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31840
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შეცდომის გამოწვევა; იგი იმგვარი ხერხის გამოყენებით უნდა იყოს გაკეთებული, რაც 
ადრესატში რეალობის არაადეკვატური, სუბიექტური აღქმის გამომწვევია. შესაბამისად, ამ 
თეზასთან კავშირში წარმოდგენილი გარემოებების ანალიზი იმდაგვარად უნდა მოხდეს, 
რომ დადგინდეს, შეეძლო თუ არა კურსის აღმნიშვნელი ციფრების კომბინაციას 
ვიზუალურად შეექმნა მომხმარებლისათვის მცდარი წარმოდგენა ფასზე. ადვილად 
შესაძლებელია, რომ ციფრების კომბინაციას - 2,04, როგორც ხერხს, მცდარი ასოციაცია 
გამოეწვია მომხმარებელში, რომელსაც, გარემოებებიდან გამომდინარე, სულ მცირე, 2,4 
ლარის ღირებულებით გარიგების დადების მოლოდინი ჰქონდა.22ვიზუალური აღქმადობის 
კომპონენტი გადამწყვეტი შეიძლება იყოს ასეთ შემთხვევებში, რადგან შეცდომაში შეყვანის 
შესაძლებლობა, წესით უნდა მიანიშნებდეს იმას, რომ ის, ვინც ამგვარ ინფორმაციას 
აქვეყნებს, კეთილსინდისიერად შეიძლება მოქმედებს მხოლოდ მაშინ, თუ განსხვავებაზე 
დამატებით განუმარტავს ადრესატს საკუთარი ნამდვილი სურვილი თაობაზე. თუ ამ 
ლოგიკას გავყვებით, როგორც ზევით უკვე აღინიშნა, მოცემული შემადგენლობა სკ-ის 318-ე 
მუხლის მოთხოვნასაც კი ვერ უნდა აკმაყოფილებდეს, რაც, ისევ და ისევ, გარიგების 
შინაარსის განუსაზღვრელობამდე მიდის. ცხადია, თუკი პოტენციური კონტრაჰენტი 
არღვევს არსებით პირობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდების კანონისმიერ 
ვალდებულებას, რაც იმაში გამოიხატება, რომ მნიშვნელოვან კურსთა შორის სხვაობაზე 
სპეციალურად აქცენტი არ კეთდება შემთავაზებლის მხრიდან, შეცდომაში შემყვანი 
რეკლამის კვალიფიკაციისათვის საჭირო შემადგენლობა სახეზე უნდა იყოს. 

რეკლამის შესახებ კანონის მიხედვით, მეწარმის ქმედების შეფასებაში რჩება ორი 
წინაპირობა: „განზრახვა“ და კონკურენტისათვის ზიანის მიყენების შესაძლებლობა, რათა 
აბრაზე მოცემული კურსი „შეცდომაში შემყვან“ რეკლამად დაკვალიფიცირდეს. აქედან 
გამომდინარე ბრალი მოტყუების კვალიფიკაციისათვის გადამწყვეტია. 

სუბიექტურ კომპონენტს, განზრახვას ორი ხარისხი შეიძლება ჰქონდეს: პირდაპირ (dolus 
directus) და ევენტუალური/არაპირდაპირი (dolus eventualis).2324 ორივე შემთხვევაში 
მოქმედებისა და შედეგის გაცნობიერება სახეზეა. პირველის დროს,სუბიექტი შედეგის 
დადგომის სურვილით მოქმედებს ან ითვალისწინებს შედეგის გარდაუვალობას, მეორის 
დროს კი,შედეგის დაშვებასა აქვს ადგილი გულგრილი დამოკიდებულებით. 
გაუფრთხილებლობის მაღალი ხარისხის ერთ-ერთი ფორმა - (luxuria) შინაარსობრივად გავს 
ევნტუალურ განზრახვას, რადგან სახეზეა გაცნობიერებულად შედეგის დაშვება, თუმცა ამ 
დროს მას აკლია დელიქვენტის გულგრილობა.  

განსახილველ მაგალითში ნაკლებად სადავოა ის, რომ ჯიხურის მხრიდან ადგილი 
ჰქონდა აბრაზე მოცემული კურსის გაუცნობიერებლად გამოქვეყნებას; ისიც სავარაუდოა, 
რომ შედეგად მას სწორედ ამ შინაარსით გარიგების დადება სურდა, ამაზე მეტყველებს არა 
მარტო უარი ფულის უკან დაბრუნებაზე კლიენტისთვის, როდესაც ამ უკანასკნელმა 
პროტესტი განაცხადა, არამედ პატრულის მტკიცება, რომ მსგავს შემთხვევებზე ბევრჯერ 
მოუწიათ რეაგირება. კურსის ვიზუალური მსგავსება ოფიციალურ გაცვლით კურსთან, 
როგორც შეცდომაში შემყვანი ხერხი, ასევე გაცნობიერებულად იყო გამოყენებული. კურსებს 
შორის სხვაობის თაობაზე დუმილი კლიენტის მიერ ნებელობითი მოქმედებების 
შესრულებისას დამატებით მიანიშნებს იმაზე, რომ ოპერატორის მოქმედება მთლიანობაში 
მიმართული იყო შედეგისკენ, რომ ადრესატს გამოევლინა შესაბამისი ნება. 

                                                   
22 შეცდომაში შეყვანაზე მსჯელობისას ჯიხურის ადგილმდებარეობა და მის გარშემო სხვა ჯიხურებისა და 
მსგავსი აბრების არარსებობამაც შეიძლება იქონიოს ზეგავლენა. თუკი სხვა მოვაჭრეებსაც ჰქონდათ დაფები 
გარშემო მსგავსი ვიზუალით და ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებულ კურსთან მიახლოებული, 
მეათიათასედებში განსხვავებული კურსის სხვაობით დებდნენ გარიგებას, მაგ., „2.401“ (რაც ხშირი პრაქტიკაა), 
მაშინ რეალურ კურსში, რომელიც ვიზუალურად ჰგავდა სხვებისას, ადვილად შეიძლება, მოტყუვდე; და 
პირიქით, თუკი ჯიხური განცალკევებით იდგა, ყოველგვარი სხვა აბრების გარეშე მის ირგვლივ, მაშინ ვალუტით 
მოვაჭრემ მეტად შეიძლება გაიმართლოს თავი იმ მოტივით, რომ დაკვირვებული მომხმარებელი უფრო 
ყურადღებიანი უნდა ყოფილიყო შეთავაზების ნახვისას, რადგან მისი მხედველობის არეში მხოლოდ ერთი 
მაჩვენებელი ხვდებოდა და სხვასთან აღრევას ვერ გამოიწვევდა. 
23 Markesinis, B. S., Unberath, U., დასახ. ნაშრომი, მე-7 სქ., 84.  
24 გამიჯვნა კეთდება 1999 წლის № 2287 კანონის, სისხლის სამართილი კოდექსის მე-9 მუხლის მიხედვით. 
ხელმისაწვდომია <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426>. 
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მოყვანილი ანალიზი მეტყველებს მოტყუებით დადებული გარიგების სასარგებლოდ. 

ამდენად, სასამართლოს მსჯელობები, შეცდომით დადებულ გარიგებასთან დაკვშირებით, 

ნაკლებად დამაჯერებლად წარმოჩნდება. 
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Mistake, Sales, Consumer Law 
 
 

Vakhtang Zaalishvili1 
Aleksandre Giorgidze2 

 
The Tbilisi City Court Decision of May 31, 2016, Case No.2/3710-16 
 
Subject:  Transaction Made by Mistake,  

 Contract of sale,  
 Unjustified enrichment 

 
Defined norms: 

Articles 72, 73, 976 of the Civil Code (CC)3  
 
Important Facts of the Case: 
 
R.B. has addressed to currency exchange office owned by “ -a” LLC, located in Tbilisi to exchange 
500 US dollars where the dollar was purchased “at first sight with the highest”4 exchange rate. He 
handed 500 USD to a woman, that worked at the currency exchange office who, in turn, gave him 
1020 GEL. R.B.'s expectation was to receive 1200 GEL. He protested instantly there, but he was 
answered that the currency exchange office was purchasing dollar for this price and since the 
operator had already drawn a cheque, the money (500 USD) could not be returned. 
 
Neither R.B. agreed to take 1020 GEL, nor the operator was willing to return the exchanged amount. 
To prevent provocation and conflict, R.B. called Patrol Police, who confirmed that the "less" money 
was still on the spot and R.B. only after this took it. The Patrol Police claimed that they had many 
analogous calls for similar cases. 
 
R.B. demanded compensation of 180 GEL for material damages before the Court, because the 
transaction was made by deceit. 
 
Court Interpretations: 
 
According to the Court's explanation, a contract of sale was concluded between the parties under 
Article 477 of CC. In addition, according to Article 72 of the CC, the transaction may become 
voidable if the declaration of intent has been made based on a substantial mistake. The Court 
clarifies that the content of the declared intent is as such as it would be understood by an addressee 
considering the principle of good faith and market circulation. While discussing the mistake, the 
judge points out that it exists when "the person's real and expressed intent do not coincide with each 
other" and it is substantial when considering the objective circumstances, such expression of the 
intent will not be made (or it will be declared otherwise) knowing the real circumstances of the case. 
 
The Court indicates to the established factual circumstances according to which, on the one hand, 
the rate set by the National Bank on that day (published on the official website) amounted to 2.4067 
GEL for 1 USD and, on the other hand, on witness testimony, who confirmed that R.B. demanded 
transfer of 1200 GEL from the cashier-operator, after which the patrol was called; The latter 

                                                   
1 Associate Professor, International Black Sea University. 
2 Associate Professor of International Black Sea University and Caucasus International Unversity. 
3 Georgian Law form 1997 No.786, Civil Code. Available at <https://matsne.gov.ge/document/view/31702?publication=103>. 
4 It is assumed that the current rate was written at the entrance of the currency exchange office on the signboard, by which 
the exchanger operated. In the court decision, the term "at first sight" tends to be used for the purpose that, as the context 
outlines, 2.04 GEL for 1 USD was indicated as the price of the currency purchase by the currency exchange office, which is 
visually quite similar to 2.40 GEL. The latter was ultimately the desired price for R.B. 
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explained that a similar case was observed several times at that day. Consequently, the judge states 
that knowing this circumstance, the claimant R.B. would not declare the intent at all.  
 
In the Court's opinion, taking into account the principle of good faith and market circulation, the 
cashier had to return 1200 GEL to R.B. 
 
The Court reasons claimant’s claim of 180 GEL based on Article 976 of CC and considers that the 
defendant was enriched by this amount of money since enrichment as the result is illegal, i.e. the 
situation is such in respect to the defendant that “the defendant must not have a legitimate 
opportunity to misappropriate property without compensation." 
 
Commentary: 

 

First of all, it should be noted that taking into consideration the widespread practices pursued by the 

currency exchange offices, the situation is such that it can be regarded as unfavorable in terms of 

consumer protection. Occasionally, relying on the principle of freedom of the contract 

entrepreneurial entities who follow such activities are abusing the general mechanism of the 

formation of a contract established by the Civil Code, which is intended to regulate the relationship 

between substantially equal subjects; Use such marketing visual methods that can easily mislead 

potential contracting parties, especially the inexperienced individuals. This often happens, the clear 

example of which we have in this case. Consequently, the pathos of Court's decision is completely 

acceptable, although the legal structures and arguments through which the Court has come to the 

result may be questioned by the following remarks: 

 

1. Voidable transaction made by mistake or unconcluded contract? 

 
The actions taken to conclude a contract by the plaintiff and defendant provide an opportunity for 
an alternative qualification. If we follow the logic of the CC, which derives from the regulation of 
conclusion of the contract through the standard mechanism - the offer and the acceptance, we will 
get the following picture: the assumption mentioned above was that the currency exchange office 
had written exchange rate 2.04 GEL for 1 USD - on the signboard. According to Article 329, II of the 
CC a proposal addressed to an unspecified circle of persons (invitatio ad offerendum) is not binding 
and is distinguished from the offer at the legislative level.5 Two things are considered to be 
differentiating criteria: a) specification of the addressee(s) and b) intent to be bound. It is clear that 
the exchange rate usually demonstrated by currency exchange offices on the signboard outside or 
inside are intended for all potential clients and this part is difficult to interpret otherwise. As for 
intent to be bound, which the law and also doctrine6 indicate to, there may be different opinions 
about it. The content of the signboard is mostly limited to the rate of a particular currency at a given 
moment and thus, there is no reference to the "direct" binding in the offer. There is another question 
whether from the accompanying circumstances, the conclusion can be made that by demonstrating 
the rate currency exchanger undertakes an unconditional obligation to conclude a transaction with 
any person who wishes it. Argumentation can be made in both directions. In favor of the obligatory 
nature of the demonstrated rate by the offeror it can be said that the value of the transactions made 
in such currency exchange offices is not so high that arises assumption from the consumer’s point 
that the offeror of the rate is ready to make transaction virtually with anyone, however there are 
opposite arguments that condemn this conclusion; In particular, the rate is dynamic and the offeror 

                                                   
5 Obviously, it is about the invitation from the content of which the unambiguous intent to be bound does not derive - "... 
unless otherwise is expressly indicated in this proposal" (the condition given in section 2 of the mentioned norm). 
6 see. Baghishvili, E., Commentary to Article 329 of the CC, part III, 19th and following fields, joint project of German 
Corporation for International Cooperation (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) and 
United States Agency for International Development’s Judicial Independence and Legal Empowerment Project and 
Promoting Rule of Law in Georgia project, 6 and following. 
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also depends on the market price; In practice the last often changes several times a day, and this is 
caused by fluctuations in the market, which accompanies an unstable financial market that is still at 
the stage of development. In addition, the argument on the willingness to make a transaction with 
anyone because of at a lower price is fragile itself and does not exclude the expiry of the financial 
resources of the particular exchanger at the specified time. Consequently, it is more logical to 
conclude that the rate shown on the signboard is an invitation on offer and not a binding offering. 
 
Abovementioned analysis lead to state that, in the given situation, handing 500 USD to the operator 
by R.B. shall be qualified as offer in accordance with Article 329 I, and addressee’s acceptance which 
was necessary to conclude a contract according to Article 330, I. Before moving itself to the issue of 
acceptance, it is important to determine if there is any obstacle to make qualification of the 
claimant’s action as offer. We are taking into consideration its content, since the offer is such 
declaration of will that includes all the essential terms of the contract to be concluded (essentialia 
negotii) in accordance with Article 327, I of the CC and responding on which can be made by a 
simple consent.7 Handing over the amount of money to the operator as a concludent form of 
expression of will, in itself includes one essential condition for the sale agreement, namely the thing 
which the offeror wants to sell, however, according to Article 477, I, II of CC, there must be second 
essential condition – the price. It is likely assumable that about price component R.B's inner will was 
formulated according to the content shown on the signboard and logically for the exchanger the fact 
of handing money shall mean that the client has considered the offer indicated on the signboard, 
otherwise at least some communication on different price should exist between the parties. Hence, 
deriving from the accompanying circumstances objectively understood content regarding price 
component for the operator is exactly the rate shown on the signboard. 
 
Operator's action, which was expressed in returning of 1020 GEL, in turn, is an acceptance made 
before a present person and thus the contract is deemed to be concluded under the terms of 500 USD 
for 1020 GEL.  
 
Nevertheless, other objective circumstances in the context can lead us to a different legal assessment of 
the development of events. Videlicet, if we deem that it is an established factual circumstance, that the 
currency exchange office as a person acting in the field of currency operations, should have known that 
the rate offered on the signboard by him (2.04 GEL) was significantly different from the rate announced 
by the National Bank (2.4 GEL). The latter is usually lower in practice than the one offered to the 
consumers by private exchangers, the respondent shall have known that it was highly probable the 
offeror would not agree on the price proposed on the signboard, because the source of the formation of 
the content of his inner intent envisaged better conditions. That was why the exchange office could only 
be in good faith if it assumed that the consumer had considered the price offered on the signboard, unless 
there was another alternative and the offer was made, regardless of the price indicated on the signboard. 
 
All of this prompts us to consider that giving back 1020 GEL is more acceptance with changed terms 
under Article 333, II of the CC (which, in turn, is a new offer that requires further acceptance from R.B.) 
than the final consent by which the contract was concluded. Consequently, according to this logic, the 
agreement did not take place because the plaintiff counted the amount supplied, finding that the proposal 
was unacceptable to him and denied the offer. Many factual circumstances prove this. Hence, it is a fact 
of paying 500 USD without an obligation that is subject to be returned based on Articles 385 and 976 of 
CC.8 

                                                   
7 “Completeness criterion” – compare ibid, 2; also, Markesinis, B., Unberath H., Johnston A., German Law of Contracts, A 
Comparative Treaties, 2nd ed., Hart Publishing, 2006, 59. 
8 However, property law aspect should be considered here as the notion of unjustified enrichment shall include the 
enrichment component that in our case means the increase of the property of the currency exchange office should have 
taken place that was to be expressed in acquiring ownership on paid 500 US dollars. According to the Article 186 of CC, 
(see different context on this problem Kereselidze D., Using unjustified enrichment norms, Georgian Law Review 
(journal), 6/2003-4, Tbilisi, 600 and following (in Georgian)) Delivery of the thing shall be grounded on “valid right”, that 
is absent in our case, so correctness of using Article 976 of CC is questionable, however, money is itself peculiar movable 
property (considering its consumable nature) and Article 385 of CC as special norm specifically indicates to possibility of 
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The possibility of the first presented alternative is based on the condition that the exchange office 
had declared its proposal through the signboard, that can only be assumed, and in the direct form, as 
it was mentioned, is not provided in the text of the decision. While there is no such assumption, it is 
clear that there was no talking about any kind of information from the exchange office, which could 
be able to establish an inner intent of R.B. in advance regarding the content of the contract to be 
concluded with the particular exchanger. In this case, logically, the reasonable person may rely on 
the official exchange rate of the National Bank, but it should also be taken into consideration that (as 
already mentioned above) the price in the currency exchange offices is almost always more 
beneficial than the National Bank’s and this nuance should not have been unknown for R.B. 
However, only handing money without any word can hardly automatically mean the "offer" meets 
the criteria of "completeness". It is very difficult to prove that the owner of the currency exchange 
office should have assumed that the source of the formation of inner intent of the consumer was the 
rate set by the National Bank and without any word this content was part of the offer. Even if the 
giving money is an offer, returning 1020 GEL will be an acceptance with the changed terms. From 
the different point of interpretation, the money transfer is simply an action which cannot be 
qualified as an offer and returning 1020 GEL is the first offer which was refused by R.B. 
 
2. Mistake or deceit? 
 
The Court argued that the claimant had made a voidable transaction by a substantial mistake according to 
Articles 72 and 73 of the CC. This opinion should mean automatically that the consensus is finalised in 
the form of offer and acceptance as unilateral transactions are already entered into force that is needed 
for the formation of the contract. Practically in this example, according to the judge’s opinion, the last act 
(acceptance), by which the obligation-legal relationship was formed (Conclusion of sale contract) was 
handing 1020 GEL to R.B. by the operator through which the buyer of the US Dollar (or the seller of 
Lari, in case of qualification the contract as “Barter” in accordance with  rticle 521, I, of CC) agreed on 
offer and at the same time also performed undertaken obligation on transfer of the thing (made the thing 
available to the contracting party). Besides that we should consider supposition as necessary precondition 
that currency exchange office should have made accessible its desirable rate - 2.04 GEL for 1 USD - to 
make it logical to prove that handing amount of money by R.B. contained this content in itself; 
Otherwise, the operator could not suppose that the transfer of money by R.B. was in accordance with the 
office’s desired rate (the content of the expression of the intent from the objective view of the recipient9). 
Consequently, we should come out of this combination when discussing of the existence of the mistake. 
Otherwise, we will get a picture that rate announced by the National Bank on which the judge indicates, 
is mandatory for all currency exchangers regardless of the accompanying circumstances and the 
willingness of the parties;10 This conclusion will be contradictory to the freedom of the determining 
contents of the contract and that is completely inadmissible.  

                                                                                                                                                                  
launching unjustified enrichment regime and ignorance of the enrichment component may be justifiable in such cases. 
This argument still leaves doubts about its correctness, since the consumable nature of the item is relevant when there is 
possibility of its use by the owner/detentor that causes its destruction and creates the actual situation substantially close to 
the owner's position (at least in the third parties to whom disposing actions are related). This view is less appropriate for  a 
particular case and we should think about whether for recovering of the amount of money using property law regime is 
more correct – implying vindication claim based on  rticle 172, I of CC. Note the legal ground of this claim’s concurrent 
nature with the unjustified enrichment norms see: Schnitger H., Unjustified enrichment, document is prepared within the 
scope of EU project: „Promotion of development of private and administrative systems in Georgia“, 6, (in Georgian) 
Available at: <http://eulegalreform.ge/wp-content/uploads/5-Heinrich-Schnitger-Vortrag-Unjust-enrichment-ge.pdf>.  
9 Method of interpretation of unilateral intent that needs to be received – expressed content; derive from Article 52 of CC. 
Compare Chanturia L., Commentary to the Article 52 of the CC, 13th and 14th fields, supra note 6, 4, 5. 
10 This assumption is strengthened by the current practice of currency exchange offices’ activity, mostly the glowing list of 
different currencies on the outside of the trading window (on the façade, signboard) to attract customers.  t the same time, 
such form of providing of information should be partly determined by the regulations of the President of the National 
Bank of Georgia at the moment of the rendering the decision we are analysing. We mean order №27/04 of February 7, 
2012 on approval of Registration and Regulating Rules for Currency Exchange Offices (Available at: 
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1580942>); According to Article 5, II, i) of this document, it is currency 
exchanger’s obligation to „...provide consumers with full information about the currency exchange rate and service 
commission fee (if any)”. Also, attention is paid to providing information on the existence of commission fee. At the 
moment of hearing the dispute demand for placing the information on the visible place concerned only the amount of 
commission. This situation was cardinally changed in a few months (by October 5, 2016) by adopted amendments and 
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In general, the person is mistaken, if his inner desire is different from the expression in terms of the 
meaning11 which is determined by the interpretation. In this case, the content of R.B.’s action -
handing money to the operator - from the subjective viewpoint (1 USD = 2,4 GEL), was divergent 
from objectively perceptible content (1 USD = 2,04 GEL). 
 
It is necessary to emphasize that we are talking about the sale contract where the US dollar is an 
object of the transaction; The mistake of R.B. was related to the price of this object, which is not 
considered to be a feature of the object because this is not its constituent feature.12 The legal 
reasoning of the mistake was not made based on Article 74, II of the CC. The Court explains that 
there has been a substantial mistake, but no further specifies which case regulated by Article 73 of 
the CC it implies (since the summary of the norm is completely and exactly cited in the decision). 
Probably due to the circumstances of the case, the Court had considered it to be a mistake envisaged 
in subparagraph a) (declaration mistake); According to the doctrinal opinion, by the broad 
interpretation of the norm, it should include so-called "mismatch”13, when the expressor of intent 
does not know what he/she expresses and in case of knowing it,he/she will not have expressed it.14 
That is different from mistake in content (Article 73, b)), when the expressor of intent knows and 
wants what he/she expresses, however, makes a mistake in externalizing (word, action) of intent’s 
content. 

                                                                                                                                                                  
obligation to demonstrate the information with commission on the visible place was added amount of rate and the so called 
“notable rate” (more than 3% of the difference between selling and buying (Article 11)) (the amendment order is available 
at: <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3406902>). The subject of a separate discussion is the subparagraph f) of 
paragraph 2 of the same Article, which again (but uselessly) refers to the protecting of III1 chapter requirements of repealed 
Law on the Protection of Consumers' Rights (Available at: <https://matsne.gov.ge/en/document/view/32974> III1 for the 
Protection of its. According its provisions (Article 343), the consumer was authorized before leaving the place of execution 
of currency exchange operations (in case of not fully being informed by the contracting party before concluding contract), 
and repudiate a contract within 30 minutes in case of failure to provide information and return the amount, as well as the 
commission. The Order №27/04 of the President of the National Bank of Georgia of February 7, 2012 on approval of 
Registration and Regulating Rules for Currency Exchange Offices was repealed by the order №37/04 of the President of the 
National Bank of Georgia of February 28, 2018 on approval of Registration and Regulating Rules for Currency Exchange 
Offices (available at https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4081097) andby the same Order Registration and Regulating 
Rules for Currency Exchange Office was approved that came into force immediately from the moment of its publication, as 
it is stated in  rticle 3 of the order, “due to necessity to establish rule for informing consumers during providing services 
and for canceling currency exchange operation the obligation to determine it is envisaged in the Organic Law of Georgia 
on the National Bank of Georgia.” Particularly, according to paragraph 1 of  rticle 501 of the Organic Law of Georgia on 
the National Bank of Georgia (available at <https://matsne.gov.ge/document/view/101044>) “while providing service a 
currency exchanger is obliged to give full information to consumer about currency exchange rate and amount of 
commission fee (if any) for service.” Paragraph 2 of 501  rticle indicates that “cancellation of currency exchange operation 
and returning of exchanged currency may be conducted in accordance with the rule envisaged in paragraph 3 of this 
Article”, while according to paragraph 3 itself, “the National Bank determines rules for for informing consumers during 
providing services by currency exchange offices and for canceling currency exchange operation”. The last norm was 
implemented by the order №37/04 of the President of the National Bank of Georgia of February 28, 2018. According to 
Article 7, VI of Registration and Regulating Rules for Currency Exchange Offices that is approved by this order, 
“office/branch is obliged to orally give full information to consumer about currency exchange notable rate and amount of 
commission fee (if any) for service.” Subparagraphs I b.d) and VI g) establish obligation to demonstrate the following 
information at the cash desk or in the recipt: “Transaction can be cancelled within 30 minutes after you receive the 
receipt!“ The abovementioned subparagraphs I b.d) and VI g) were amended by the order №60/04 of the President of the 
National Bank of Georgia of April 5, 2018 (available at <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4131065>) and the 
maximum limit of the transaction value for unconditional cancellation of the transaction within 30 minutes after receiving 
the receipt was determined, in particular, aforementioned subparagraphs are formed as follows:“Transaction can be 
canceled within 30 minutes after receiving of the receipt if the transaction value does not exceed 5000 GEL or its 
equivalent in foreign currency!” 
11 That is completely fairly noted in the decision text. Compare Darjania, T., Commentary to Article 72 of the CC, 1st field, 
supra note 6, 1. 
12 Referring to German practice see Darjania, T., Commentary to Article 74 of the CC, 15th field, supra note 6, 7; also, 

Kropholler, I., Commentary to the Paragraph 119, 13th field, German Civil Code, Teaching Commentary, Chechelashvili, 
Z., (transl.), 13th revised edition, published by GYL ’s Foundation for the support of Legal Education with the mandate of 

GIZ, Tbilisi, 2014, 43. 
13 Kereselidze, D., General Systemic Concept of Private Paw, Institute of European and Comparative Law, Tbilisi, 2009, 

325.  
14 The text in the decision also confirms this: "The party's erroneous assumption about the composition of the case”. 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4081097


Mistake, Sales, Consumer Law                Vol. 1, Issue 1, 2019 

____________________________________________________________________________________ 

 220 

This composition allows to rescind and make the transaction void, but according to Article 72 of the 

CC, at least it is thinkable that the contracting party would have right to have damage compensated 

that is caused by disappointing trust due to the negligence of the person having the right to rescind. 

Consequently, hypothetically an entrepreneur, who thought that the transaction was irreversibly 

valid, and paid for example the income tax, suffers damages and it may become a basis for lodging a 

counterclaim at the trial. Establishing such practice should be less desirable, since mostly 

transactions of given content have consumer nature and initially there is an experienced 

entrepreneur in a particular sphere that is perfectly informed and experienced in the activities and 

characteristics of the market, on the one hand; and on the other hand, the consumer who makes a 

transaction for his/her own needs. 

 

Due to the specificity of the situation, there arises another question: it is a transaction made by 

mistake or deceit, since the specifics of the circumstances may outline a mistake that is intentionally 

caused by currency exchanger to encourage the potential client in declaring intent.  

 

Before defining these details it is necessary to note that the composition, which takes place in the 

decision, is not obviously a relationship between two equal subjects. It is a consumer transaction 

because, on the one hand, the currency exchange office is an entrepreneur, who operating within its 

professional activities has more market power,15 while the consumer is the one who makes a 

transaction for his/her personal needs. This situation creates a necessity of a special "weak" party-

oriented regulation and, therefore, the present background in terms of legislative vacuum,16 is 

granted a special meaning in applying the existing norms. One of the main components of the 

weakness of the consumer is the lack of information, which enables him to make an informed 

decision that is carried out through comparing alternatives.17 The context of the consumer 

transaction, where there is a special obligation to provide information, is shown in the 

abovementioned normative acts on the activities of the currency exchange offices. The obligation to 

provide information to the customer is distinguished from the general obligation of diligence 

provided in Article 318 of the CC at the pre-contractual stage. In fact, by this article, the obligation 

to provide information to the contracting party is not envisaged at all,18 as it may be that the parties 

                                                   
15 See Constitutional Court’s №1/3/136 decision of December 30, 2002 in which a consumer is distinguished as weak party 

and related the special normative regulation regime is underlined. Available at: <http://constcourt.ge/ge/legal-

acts/judgments/saqartvelos-moqalaqe-shalva-natelashvili-saqartvelos-parlamentis-saqartvelos-prezidentisa-da-saqartvelos-

energetikis-maregulirebeli-erovnuli-komisiis-semekis-winaagmdeg-103.page>. For the European concept of “weak party” 

see case C-137/08 - VB Pénzügyi Lízing of 2010 of European Court of  ustice of (EC ) in which less powerful position and 

the lack of information in the negotiation are named as factors causing unequal position of the consumer. 
16 The term "consumer" (e.g.  rticle 336 of the CC), “final consumer” (№6157-Iს Law of Georgia - Product Safety and Free 
Movement Code of 2012 Available at: <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1659419>) is still used for separate 
purposes, "Final User" by the legislator after the Law on the Protection of Consumers' Rights (see supra note 7) was 
repealed and there is no uniform term of consumer. Definition of a consumer corresponding to modern European 
standards was given in №35/04 Order of 2011 of the President of the National Bank of Georgia on  pproval of the Rules of 
Providing Information to the Customers by Commercial Banks while providing Banking Services: “Receiver of banking 
services or natural person with such intent except one pursuant to the purposes of trade, entrepreneurial and professional 
activities” ( vailable at: <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1326445>). Evidently, the list of terms is not exhaustive. 
The last normative act is invalid; It was replaced by Order №151/04 of the same body of 2016 on the approval of the Rules 
of Protection of Consumer’s Rights while providing service by Financial Organizations, in which the notion of the 
consumer is expanded and in addition to natural person making transaction due to personal needs, the legal entity is also 
considered to be included in it, which indicates a higher standard of protection. It is necessary to note that this normative 
act was not effective at the time of rendering the reviewed decision, and therefore the Court was not able to use its 
requirements.  
17  bout European Union concept of “informed consumer” see. Reich, N. Micklitz, H. W., Rott, P., Tonner, K., European 
Consumer Law, 2nd Edition, Itersentia 2014, 45. The concept provides for the opportunity of free decision making. 
18 Compare Kereselidze, D., supra note 13, 342. 
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are motivated by antagonistic interests.19 It is notable that for the purposes of justice, even 

considering minimum regulatory nature of the general regulation, the circumstances of the reviewed 

case may be subsumed into the composition of Article 318 of the CC. In particular, the obligation of 

the currency exchange office was to disclose to the contracting party the information having 

“significance for determining the content of the obligation”; indeed, it is information about the 

purchase price, however, in this case, the special rules - the rule for “…obligation providing full 

information” about currency exchange rate defined by the order No.27/04 of 2012. 

 
Whether there is the fact of non-disclosure of information may be matter of debate in this case. 
Specifically, showing the information on the currency rate signboard per se if it is evident from the 
circumstances that the currency exchange office’s rate is final for the purpose of making transaction 
(in accordance with Article 329, I of CC), leads us to make a conclusion that the obligation of 
information disclosure is nominally performed. The rate 1 USD = 2,44 lari is unambiguous, but it is 
another issue if it is "full" (according to the requirements of order No.27/04 ). Whether the currency 
exchange office had an obligation to inform the customer about the difference between this rate and 
the rate declared by the National Bank should be made as another question. Positive answer would 
have resulted in the conclusion that the entrepreneur violated a pre-contractual obligation that 
deprived consumer oppontunity to make a free choice. This opinion can be challenged by the fact 
that the unambiguousness reflected in numbers can hardly create misunderstanding for the normal 
market participant and someone who cannot make easy multiplication is not able to impose his/her 
negligence to another party. 
 
Although, it should be taken into consideration that the rate shown on the signboard is invitatio ad 
offerendum and from the another perspective, on the one hand, it is advertising according to the 
applicable legislation.20 Advertising is subject to the specific requirements, namely its content must 
not “intentionally” mislead the recipient (advertising customer").21 Misleading advertising is a type of 
improper advertising and its dissemination is prohibited by paragraph 8 of Article 4 of the Law. The 
first thing that is necessary in this case is that advertising should be able to objectively cause 
misleading; It must be done using such a method that causes the inadequate subjective perception of 
reality in the recipient. Consequently, the analysis of the circumstances in connection with this 
thesis should be made in such way to determine whether the combination of numerals denoting the 
rate could have visually created an incorrect impression for the consumers regarding the price. It is 
easily possible that the combination of numbers - 2,04, as a way, could make a false association in 
consumer, who considering the circumstances had expectations to concluding transaction with price 
of minimum of 2,4 GEL.22 The component of visual perception can be decisive in such cases as the 

                                                   
19 Compare Kropholler, I., Commentary to the Paragraph 123, 4th field, supra note 12, 47.  
20 Law of Georgia No.1228 on Advertising of 1998, Article 3, I. Available at: 
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31840>. 
21 Paragraph 6 of  rticle 3 of the Law: “Misleading advertising – advertisement by which an advertising customer (a 
producer and/or a disseminator of advertisement) intentionally misleads consumers of advertisement and which may harm 
a competitor”. This provision is sort of reflection of concept given in European Parliament and the Council’s Directive 
2006/114/EC of December 12, 2006 concerning misleading and comparative advertising (text is available at: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:376:0021:0027:EN:PDF>). Georgia has undertaken the duty to fully 
implement this Directive by the Association Agreement. Available at: 
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2496959>.It is noteworthy that, alongside this Directive, which although at the 
time of adopting Law of Georgia on Advertising (implying its predecessor, Directive 84/450/EEC containing the same 
provisions), was applicable to transactions between consumers and business, now only regulates the relations between 
entrepreneurs. Regarding consumer transactions is applicable significantly detailed Directive 2005/29/EC (Available at: 
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:en:PDF>) which also shall be 
transposed in Georgian legislation. 
22 When talking about deceit the location of the currency exchange office and absence of other offices and similar 
signboards can be influencing. If the other traders had signboards with a similar visibility and were making transactions 
with rate approximated to and different from the rate announced by the National Bank, the difference only by 
thousandths, e.g. "2.401" (which is a frequent practice), then a person can easily be deceived in a real course that visually 
looked like others’;  nd on the contrary, if the currency exchange office was situated separatly, without any other 
signboards around it, then the currency trader may be more likely to justify its action by the motive that the diligent 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31840
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possibility of misleading generally indicates that the person who publishes such information can act 
bona fide only if offeror additionally explains the recipient about his/her actual desire. Adhering this 
as already mentioned above, the given composition cannot even satisfy the requirement of Article 
318 of the CC, which, again goes to the indetermination of transaction’s content. Obviously, if a 
potential contracting party violates the statutory obligation of information disclosure by 
intentionally neglecting to emphasize the significant difference between rates by the offeror, 
necessary composition for qualifying it as misleading advertising exists.  

According to Law of Georgia on Advertising, to qualify the rate shown on the signboard as a 
"misleading" advertising two pre-conditions remain in the assessment of the entrepreneur’s action: 
"intention" and the ability to harm the competitor. Among them, the fault is decisive for qualifying 
deception.  

The subjective component, the intent may have two degrees: direct (dolus directus) and 
eventual/indirect (dolus eventualis).23/24 In both cases the understanding of the action and the 
consequence are evident. In the first case, the subject is acting with the desire of occurrence of the 
consequence or foresees the inevitability of the consequence, while in the second case, the result is 
permitted by indifferent attitude. One of the high degrees of negligence (luxuria) is very similar to 
the content of eventual intention, because the consequences are consciously permitted, but at this 
time it lacks the tortfeasor’s indifference.  

In the discussed example, it is less controversial that the currency exchange office had published the 
rate on signboard unconsciously; It is also probable that it wanted to make a transaction with this 
content, this is evident not only due to refusal to return the money to the client when the latter 
protested but also the patrol's testimony that they had to respond many times to such cases. Rate’s 
visual similarity with the official exchange rate as a method of misleading was also used consciously. 
When the client performs voluntary actions the silence on the difference between the rates 
additionally indicates that, the operator’s action was directed towards the outcome to lead the 
recipient to declare appropriate intent.  

The analysis given above suggests in favor of a transaction made by deceit. Thus, the Court’s 
conclusions about the transaction made by mistake appear to be less convincing. 

consumer should be more attentive when looking at the offer because there was only one signboard in his/her vision area 
and could not cause misunderstanding.  
23 Markesinis, B. S., Unberath, U., supra note 7, 84.  
24 Distinguishing is made in accordance with the Article 9 of the Law No. 2287 of 1999, the Criminal Code of Georgia. 
Available at: <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426>. 
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