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აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომი ეხება სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობისთვის 

ზიანის ანაზღაურების შესაძლებლობა ქართულ კანონმდებლობაში. ნაშრომში 

გაანალიზებულია ვინ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი აღნიშნული ზიანის 

ანაზღაურებისთვის და რა ფარგლებში. 

ნაშრომში ყურადღება გამახვილებულია ევროპული სასამართლოს მიდგომაზე სტიქიის 

შედეგად დაზარალებულთათვის სახელმწიფოს მხრიდან ზიანის ანაზღაურების 

კუთხით. პრობლემის რეალურობის გამოკვეთისთვის ნაშრომში გაანალიზებულია 

კონკრეტული ფაქტები საქართველოს ისტორიიდან, როცა მოსახლეობას მიადგა 

სტიქიის შედეგად ზიანი. ასევე განხილულია დაუძლეველი ძალის შედეგად 

მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესაძლებლობა ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვით. 

 სასამართლოს  გადაწყვეტილებების, ანგარიშებისა და საკანონმდებლო აქტების 

ანალიზის საფუძველზე გამოკვეთილია ის პრობლემები, რომლებიც დღეს არსებობს 

ქვეყანაში. ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით კი წარმოდგენილია ის 

რეკომენდაციები, რომლებიც  შედარებით სრულყოფს სტიქიის შედეგად 

დაზარალებულთა მიმართ ზიანის ანაზღაურების მომწესრიგებელ საკანონმდებლო 

ნორმებს. 

საკვანძო სიტყვები: ეკომიგრანტები, სტიქიური უბედურება, პოზიტიური ვალდებულება, 

ზიანის ანაზღაურება.  
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Abstract 

The present paper deals with the damage compensation issues of inhabitants affected by the 

disasters from the view of the Georgian legislation. Who may be responsible for this damage and 

within what scope is also analyzed in this research. 

The thesis analyzes the approach of The European Court about those affected by the disaster in 

terms of compensation from the state. In order to reveal the reality of the problem, the paper 

studies specific facts from the history of Georgia, when people were suffered as a result of the 

disaster. The possibility of compensation for the damage caused by force majeure is also 

discussed in accordance with our legislation. 

Based on the analysis of court decisions, reports and legislative acts, the problems that exist in 

the country today are highlighted. In view of all the above, there is presented the 

recommendations which relatively improves the legislative regulations governing compensation 

issues for those who were affected by disasters. 

Key words: Eco migrants, Natural Disaster, Positive Obligation, Compensation for Damage. 

 

 

 

 

 

 

 


