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Abstract 

Freedom of contract is a determinant of the security of civil circulation. It has become 

an inseparable part of every person and a constituent element of everyday life,  

Contractual freedom and equality are the basis of contractual justice, However, sometimes 

the situation changes and the result is not achieved. Predetermined circumstances change 

And commitment becomes difficult At the same time, the law regulates the changed 

circumstances.  

The parties to the contract should take care to adapt it to the changed environment 

and save the relationship, Protection of the balance of interests between the parties to the 

main essence of the changed circumstances agreement, which significantly contributes to 

maintaining the stability of civil circulation. 

The Civil Code of Georgia determines how to adjust the concept caused by the changed 

circumstances 

However, it is defined with significant flaws, due to which its role in judicial practice is 

ineffective. 

The ambiguity of the content of the said legislative record creates the need for the issue to be 

studied which will be analyzed in the paper and recommendations will be presented.  

 

 

 

 


