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                                            აბსტრაქტი 

აბსტრაქტის ტექსტი ქართულ ენაზე: წინამდებარე ნაშრომში, საკანონმდებლო 

სიახლისა და სასამართლო პრაქტიკის ჭრილში განხილულია პირის მხარდაჭერის 

მიმღებად ცნობის საკითხი. ეს თემა აქტუალურია იმიტომ, რომ წარმოდგენს 

საკანონმდებლო სიახლეს საქართველოში. უნდა აღინიშნოს, რომ ქართულმა 

კანონმდებლობამ ევროპის ქვეყნებისაგან სრულიად განსხვავებულად მოაწესრიგა  

საკითხი. კერძოდ,უარყო ტერმინები: ქმედუუნარობა, ჭკუასუსტობა და სულით 

ავადმყოფობა და მის ნაცვლად შემოიტანა მხარდაჭერის მიმღების ცნება, 

რომელიც  ფაქტობრივად, ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების სტადიაზეა. 

ნაშრომში დეტალურადაა განხილული  შეცვლილი კანონმდებლობა  

ქმედუუნარობის საკითხთან მიმართებით,  სასამართლოს მიდგომა და მისი 

პრაქტიკული ანალიზი სხვადასხვა შემთხვევებსა და გარემოებებში, მოყვანილია, 

აგრეთვე,  ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის მიერ მოწესრიგებული ,,შესაძლო 

ქმედუუნარობის“  ცნება, რომლის ქართულ კანონმდებლობაში დანერგვაზეც 

ნაშრომში აზრი მკაფიოდაა დაფიქსირებული. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები:  მხარდაჭერის მიმღები, მხარდამჭერი,        

ქმედუნარიანი. 
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                                                  Abstract  

The texrt of the abstract in English:The present paper deals with the question of recognition of a 

person as the  support recipient in the context of  legislative novelty and judicial practice.This 

topic is relevant because it represents the legislative novelties in Georgia. It should be noted that 

the Georgian legislation is quite different from the issue settled in the European countries. In 

particular,  the terms disability, dementia and mental illness are rejected and Georgian 

Legislation  introduced the notion of the  support recipient, which in fact, is still in its stage of 

formation. 

There are detailed descriptions of the amended legislation and its practical approach to the 

analysis of various cases and circumstances in the paper. It also  includes the concept of “possible 

incapacity "regulated by several European countries and the opinion of its implementation in 

Georgian Legislation is clearly introduced there. 
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