
 

 

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების  

მნიშვნელობა სახელშეკრულებო სამართალში 

 

 

 

 

ადა კალანდაძე 

 

 

 

ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის კერძო (ბიზნეს) 

სამართლის  ფაკულტეტზე მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების 

მოთხოვნების შესაბამისად 

 

 

 

სამართალი 

 

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ამირან მეშველიშვილი, მაგისტრი 

 

 

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

თბილისი, 2015  

1 
 



განაცხადი 

 

 

როგორც წარდგენილი სამაგისტრო ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ ნაშრომი 

წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ 

აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად წარდგენილ 

მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო 

წესების შესაბამისად. 

 

 

ადა კალანდაძე 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



მადლობა 

 

განსაკუთრებული მადლობა მინდა ვუთხრა ჩემს აკადემიურ ხელმძღვანელს ამირან 

მეშველიშვილს. მან საკუთარი კრიტიკული მოსაზრებებით, რჩევებით და 

წინადადებებით  მნიშვნელოვანი დახმარება აღმომიჩინა  კვლევის ყველა ეტაპზე.   

ასევე, დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ყველა იმ ადამიანს, ვინც კვლევის პროცესში 

არაერთი საგულისხმო რჩევა მომცა.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



სარჩევი  

 

 

აბსტრაქტი ..................................................................................................................................... 5 

Abstract .......................................................................................................................................... 6 

შესავალი...................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

ლიტერატურის მომიხილვა ..................................................... Error! Bookmark not defined. 

თავი 1. კვლევის შედეგები და მათი განსჯა ......................... Error! Bookmark not defined. 

1. ხელშეკრულება – არსი და მნიშვნელობა ...................... Error! Bookmark not defined. 

თვი 2. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ზოგადი დახასიათება ........ Error! 
Bookmark not defined. 

2. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ისტორიული განვითარება .... Error! 
Bookmark not defined. 
2.1  ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების გამოყენების უპირატესობები
 ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
2.2 ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების გამოყენების უარყოფითი 
მხარეები - რისკები და საფრთხეები .................................. Error! Bookmark not defined. 

თავი 3. ევროპაში არსებული  კანონმდებლობა ................... Error! Bookmark not defined. 

3. ევროკავშირის დირექტივა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ ..... Error! 
Bookmark not defined. 
3.1  ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების მიმოხილვა გერმანული 
სამართლის ბაზაზე ............................................................... Error! Bookmark not defined. 

3.2  ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები ქართული სამართლის მიხედვით
 ................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

ა)  ფორმალური მხარე ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

ბ) მატერიალური მხარე .................................................... Error! Bookmark not defined. 

თავი 4. სასამართლო პრაქტიკა ............................................... Error! Bookmark not defined. 

თავი 5. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების ....... Error! Bookmark not defined. 

მნიშვნელობა სახელშეკრულებო სამართალში ................... Error! Bookmark not defined. 

კვლევის ანალიზი...................................................................... Error! Bookmark not defined. 

დასკვნა ........................................................................................ Error! Bookmark not defined. 

გამოყენებული ლიტერატურა ................................................. Error! Bookmark not defined. 

 

 
 
 



 
 
 

აბსტრაქტი 
 

 

ნაშრომში განვიხილე ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების 

მნიშვნელობა სამოქალაქო სამართალში, მისი ისტორიული განვითარება და 

გამოყენების უპირატესობები, რომელსაც თანამედროვე ცხოვრებაში დიდი 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობა აქვს.      

ნაშრომში ასევე განვიხილე, ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების 

დადებითი და უარყოფითი მხარეები – რისკები და საფრთხეები.  განსაკუთრებული 

ყურადღება დავუთმე ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების გამოყენების 

რეალურობას საქართველოში.   

ობიექტს წარმოადგენს ხელშეკრულების სტანდარტული პირობების დაცვა 

ქართულ და გერმანული სამართლის,  საერთაშორისო დირექტივების საფუძველზე. 

აგრეთვე, თემის სათაურიდან გამომდინარე, განვიხილე ხელშეკრულების 

სტანდარტული პირობები თანამედროვე ცხოვრების მოთხოვნების ჭრილში და 

გავაკეთე დასკვნა მათი დაცვის სამართლებრივ მდგომარეობასა და აუცილებლობაზე 

დირექტივებით და ქართულ–გერმანულ სამართალზე დაყრდნობით.   

  

მიზნებსა და ამოცანებს წარმოადგენს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 

შესახებ, ევროკავშირის დირექტივისა და სტანდარტული პირობების შესახებ, 

გერმანული კანონმდებლობის დახმარებით, ხელშეკრულების სტანდარტული 

პირობების რაობისა და არსის გაგება, ქართული საკანონმდებლო რეალობის 

განხილვა, საკანონმდებლო პრობლემების წარმოჩენა და მათი გადაჭრის გზების 

მკითხველისათვის შეთავაზება. ეს მიზნები კი ემსახურება ერთი საერთო მიზნის 

მიღწევას, რაც გულისხმობს, რომ სტანდარტულ პირობებთან დაკავშირებით 

არსებული ნორმები სწორად იქნეს გაგებული, გამოყენებული და ამ საკითხებთან 

დაკავშირებით გაიზარდოს დაინტერესება, რამაც საბოლოო ჯამში სწორი და 



თანმიმდევრული სასამართლო პრაქტიკის და მეცნიერული მიდგომების 

ჩამოყალიბებას უნდა შეუწყოს ხელი.   

 

 

Abstract 
 

 

In the research I have discussed the role of the standard clauses in contract law. 

Because of the importance of this topic, I have shown the general review of standard clauses, 

its’ historical development, and benefits of use, which has a great public importance in 

modern life. Every state has the obligation to protect its citizens’ rights.  

I have also discussed the advantages and disadvantages of standard contract clauses 

and risks and dangers. Particular attention was also paid to the reality of standard contract 

clauses in Georgia. At the same time, the object of this research is the issue about how are 

the standard contract clauses protected based on international guidelines under Georgian and 

German law. Also, according to the title of the research, I have considered the standard 

contract clauses in the light of requirements of modern life and I have done the report about 

the legal condition of protection and the importance of standard contract clauses based on 

directives and Georgian-German law.  

The goal of this research is to understand the nature of standard contract clauses 

based on protection of consumer, the EU directives, the German law, and also to consider the 

Georgian legislature reality, to show the problems and the way how to solve them and fill 

the gaps in Georgian legislature.  These objectives are served by a common goal that the 

standard contract clauses should be correctly understood and used, Which in the end, will 

encourage the establishment of correct and consistent judicial practice and scientific 

approaches. It has to be also mentioned, that the Georgian legal literature is lack out of 

analytical and scientific materials about this issue. This fact indicates that this issue is left 

without the adequate attention and it needs the legal actives. 
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