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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 ანციტირებული სათანადო 

წესების შესაბამისად. 

 

ხელმოწერა:  

 

სალომე მიქაია  
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აბსტრაქტი 

 

ღირსების ცნება ადამიანის უფლებების საყოველთაო დეკლარაციის 

პრეამბულაში გამოტანილი უმაღლესი ფასეულობა და ყველა სხვა უფლებისა და 

თავისუფლების საფუძველია. 

მორალური  ზიანი დაკავშირებულია ადამიანის პატივისა და ღირსების 

შელახვიდან გამომდინარე  გარკვეულ სულიერ განცდებთან, ტანჯვასთან, რამაც 

შეიძლება მნიშვნელოვნად დააზარალოს პიროვნება. უზენაესმა სასამართლომ ერთ-

ერთ თავის გადაწყვეტილებაში განმარტა და მკაფიოდ აღიარა მორალი როგორც 

სამართლით დაცული სიკეთე. როდესაც ადგილი აქვს ზარალს ჩნდება ზიანის 

ანაზღაურების პასუხისმგებლობა, რომელიც ზიანის მიყენების შედეგად წარმოიშობა 

მართლსაწინააღმდეგოდ. სხვისთვის ზიანის მიყენება კანონის ძალით წარმოშობს 

ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებას.  და მისი ფულადი ანაზღაურება შეიძლება 

მოთხოვნილ იქნეს, მხოლოდ კანონით ზუსტად განსაზღვრულ შემთხვევაში, 

გონივრული და სამართლიანი ანაზღაურების სახით.   

მიყენებული ზიანის შედეგად წარმოშობილი ვალდებულებები ცდება 

სამოქალაქო სამართლის კომპეტენციის სფეროს  იგი მოიცავს საკითხთა დიდ წრეს, 

რომელთა გადაწყვეტა არსებითად განსხვავდება სახელშეკრულებო 

ურთიერთობების სფეროში წარმოშობილი საკითხების მოწესრიგებისაგან.  მასში 

კონცენტრირებულია არა მხოლოდ სამოქალაქო–სამართლებრივი ურთიერთობები, 

არამედ მთლიანად სამართლის მეცნიერების პრობლემები. 

ნაშრომში განხილულია პატივისა და ღირსების შელახვისას მორალური 

ზიანის ანაზღაურებასთან  დაკავშირებული პრობლემები, კანონმდებლობის 

ჩამოყალიბების ისტორიული ასპექტები,  ქართული და უცხოეთის ქვეყნების 

კანონმდებლობისა და პრაქტიკის მაგალითზე.  
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Abstract  

 

The concept of  Dignity bears the highest value and the foundation of all other rights 

and freedoms in the Universal Declaration of Human Rights  

Moral harm to human Dignity and Honor deals with the spiritual experiences of 

suffering, which can seriously damage a person. The Supreme Court has explained and  

clearly recognized the Moral in its decision as one of the benefits of morality of a law. When 

the damage takes place, there arises the responsibility of remuneration which arises as a 

result of damage against the Law, whenthe harm and damages arises,law gives rise to liability 

for damages and also there may be claimed the monetary-compensation, only as a well-

defined case law and a  form of reasonable and equitable case. 

The obligations which arises beyond the damage coversthe  civil law. It also covers a 

wide range of the terms of references, whose solution is essentially different from the 

settlement of the issues in the field of Contractual Relationships. It focuses not only on Civil-

legal relations, but also  on the problems of Law-Science. 

Thesis deals with the problemsof  Honor and Dignity Abasement, thehistorical aspects 

of  legislation establishment and deals with the examples and practices of Georgian and 

Foreign legislation. 
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