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აბსტრაქტი 

 

სახელშეკრულებო ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის ზოგადი საფუძვლების 

ფორმირება ემსახურება  ვალდებულების დარღვევისას მხარის შელახული ინტერესების 

დაცვის უზრუნველყოფას. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში აღნიშნული საკითხის 

მომწესრიგებელი ნორმები ხშირ შემთხვევაში გაურკვეველი და ბუნდოვანია, რაც რიგ 

პრობლემებს ქმნის კანონშეფარდების პროცესის დროს. ამიტომ აუცილებელია, 

სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევისას ზიანის ანაზღაურების ზოგადი 

საფუძვლების შედარებით-სამართლებრივი კუთხით შესწავლა. 

 ნაშრომის ფარგლებში განხილული იქნება ქართული და გერმანული სამართლის 

მიდგომა აღნიშნული საკითხის მიმართ და მოხდება მათი შედარებით-სამართლებრივი 

ანალიზი. ამ ანალიზის შედეგებიდან გამომდინარე კი - გარკვეული რეკომენდაციებისა 

და საკანონმდებლო ხარვეზების აღმოფხვრის გზების შემუშავება.  

 ნაშრომის ბოლო ნაწილი დაეთმობა დასკვნას, სადაც შეჯამდება კვლევის 

შედეგები და კიდევ კიდევ ერთხელ ხაზი გაესმევა სახელშეკრულების ვალდებულების 

დარღვევისას ზიანის ანაზღაურების ზოგადი საფუძვლების ფორმირების აქტუალობას, 

აუცილებლობასა და მნიშვნელობას. 
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Abstract 

 

Contractual claim for damages for breach of the obligation to serve the general 

framework of the protection of the interests its  luster. Issue regulating norms designated in the 

Georgian civil code is often uncertain an vague, that causes some problems during the process of 

the law pertinence. That is why it is inevitable to study general principles of compensating the 

damage caused by abolishing the obligations, refering to the basis of justice comparison. 

Within the paperwork, there will be discussed the method of approach of the above 

mentioned issue between Georgian and German laws and their comparative analysis there will 

be collaborated some ways of making recommendations and eradicating legislative defects. 

The last part of this paperwork will be about the conclusion where results of analysis will 

be summarized and inevitability, actuality and significance of forming general basis will be 

highlighted in compensating the damage caused by abolishing the obligations. 
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