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აბსტრაქტი 

წინამდებარე ნაშრომი შეეხება ხელშეკრულების და ნების გამოვლენის 

განმარტების მეთოდების კვლევას; მათ ურთიერთმიმართებასშედარებითი ანალიზის 

გზით; ნების გამოვლენის ფორმირების პროცესის აღწერას და დახასიათებას; 

ობიექტური განმარტების უპირატესობას ნების, როგოც სუბიექტური კომპონენტის 

განსხვავებულად გამოხატვის შემთხვევაში. ქართულ კანონმდებლობაში ჩადებული 

ხელშეკრულების განმარტების პრინციპების განხილვას და უცხოურიკოდიფიკაციებით 

რეგულირებულიანალოგიური საკითხების მიმართ საერთო შტრიხების ხაზგასმას; 

ხელშეკრულების განმარტების ე.წ. დამხმარე წესების მნიშვნელობას მხარეთა მიერ, 

ხელშეკრულების ტექსტში გამორჩენილი მნიშვნელოვანი დებულებების თუ 

დამატებითი ვალდებულებების შევსებითი განმარტებისას; ინტერპრეტატორის, 

როგორც მესამე გონიერი დამკვირვებლის ფუნქციას და სხვა საკითხებს. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: განმარტება, ხელშეკრულება, ნების გამოვლენა. 

Abstract 
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გოგუა გიორგი 

The present paper is concerned to study the methods of interpreting the contract and 

expression of will; their relationship through the way of comparative analysis; description and 

characteristic of the process of formation of expression of will; priority of objective explanation, 

when will, as a subjective component is differently expressed. The work is also devoted to 

consideration of the principles of contract explanation being included in Georgian legislation 

and are underlined common strokes towards analogical issues being regulated by foreign 

codifications; The paper is concerned to the importance of contract explanation, so called 

auxiliary rules, while determining “Additional” significant provisions or additional obligations 

which have been omitted in the text of contract as well; The function of  interpreter, as the 

third reasonable observer and other issues. 

Key Words: Interpretation, Contract, Expression of Will. 
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