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აბსტრაქტი 

 

კერძოსამართლებრივი ურთიერთობის განვითარება, ბრუნვის სტაბილურობა და 

კერძოსამართლებრივ ურთიერთობის მონაწილეთა უფლებების დაცვა დამოკიდებულია 

მოქმედ კანონმდებლობას, სასამართლო პრაქტიკასა და ევროპული კანონმდებლობის 

სახელმწიფოებრივ დონეზე ჰარმონიზაციაზე. სწორედ ამიტომ სამაგისტრო ნაშრომში 

განხილული იქნება სამოქალაქო ბრუნვისათვის დამახასიათებელი და მეტად 

აქტუალური ინსტიტუტი, როგორიცაა სტანდარტული პირობები და მასთან 

დაკავშირებით შემთავაზებლის მიერ პასუხისმგებლობის შეზღუდვის ანდა 

გამორიცხვის ფარგლები და შედეგები. საკითხის აქტულობა განპირობებილია იმით, 

რომ სტანდარტულ პირობებთან დაკავშირებული ურთიერთობა მაშტაბური ხასიათისაა 

მომხმარებლის მზარდი მოხოვნილებებიდან გამომდინარე, შესაბამისად, ეს 

ურთიერთობა მეტწილად სამომხმარებლო კანონმდებლობას უნდა 

მივაკუთნოთ.საკვლევ თემასთან დაკავშირებით პრობლემას წარმოადგენს და ამდენად 

აქტუალურია ის, რომ საკანონმდებლო რეგულაციით არ არსებობს სტანდარტული 

პირობების მიმღები მხარის დაცვის მყარი მექანიზმები, სასამართლო პრაქტიკა. 

არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე, როდესაც მძვინვარებს ბიზნესის 

მონოპოლია, ხდება მხოლოდ მოგებაზე და არა მომხმარებლის 

„კმაყოფილებაზე“ორიენტირება, მიმაჩნია, რომ დგას აღნიშნული თემის დახვეწის 

საჭიროება. მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ის ფაქტიც, რომ მიუხედავად 

საკითხის აქტუალობისა, მასთან დაკავშირებით დოქტრინა ძალიან მწირია, რაც 
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თავისმხრივ იმას მიუთითებს, რომ ეს საკითხი სათანადო ყურადღების გარეშეა 

დარჩენილი და საჭიროებს სამართლებრივ დამუშავებას.   

 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: სტანდარტული პირობები, შეზღუდვა, პასუხისმგებლობა, 

ბათილობა, მომხმარებელი, ჰარმონიზაცია.  

 

 

Abstract 
 

Development of private law relationships, market’s stability and defending the rights of those 

participating in such relations, is largely depended on current legislation, legal practice and 

implementation of European legislature into national law on the state level with the aim of 

further harmonization. Therefore, current paper will cover such significant institute of civil 

market, as standard terms, as well as the scope and consequences of restriction or exclusion of 

proposing party’s liabilities in connection with these terms. The main reason, making the topic 

relevant Is the fact, that based on consumer’s growing requirements, relationships connected 

with standard terms are of a global nature. Therefore, such relationships should be considered, 

as the part of Consumer Law.The problem connected to the topic, is the fact, that   there is no 

legal practice, nor firm mechanisms regulated by law for protection of the contractual party, 

accepting the standard terms. Basing on the current situation, when the monopoly in business is 

as fierce as ever and market is oriented solely on profit, forgetting consumer’s “satisfaction”, I 

strongly believe, this topic needs further refinement. 

 Despite the topic’s importance, main problem can be seen in the scarcity of the relevant 

doctrine, that unequivocally indicates at the lack of the proper attention and the need of further 

legal development. 

 

Key words:  standard terms, restriction, liability, invalidity, consumer, harmonization. 
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