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როგორც წარდგენილი სადისერტაციო 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 ან ციტირებული სათანადო წესების შესაბამისად. 
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აბსტრაქტი 
 

 

მოცემული ნაშრომი შეეხება ევროპის სახელშეკრულებლო სამართლის პრინციპებში 

განსაზღვრულ წინასახელშეკრულებო ეტაპზე კეთილსინდისიერებისა და კონფიდენ- 

ციალურობის დაცვის პრინციპს და მისი გადმოტანის მნიშვნელობას სსკ-ში.  

აღნიშნული ინსტიტუტი ამოქმედდა მას შემდეგ, რაც ევროპული სახელშეკრულებო სამართლის 

პრინციპები გამოქვეყნდა. ეს პრინციპები თავის თავში გულისხმობს, მხარეთა ვალდებულებას, 

წინასახელშეკრულებლო ეტაპზე იმოქმედონ კეთილსინდისიერად, დაიცვან 

კონფიდენციალურობა. მისი დარღვევა სხვადასხვა ქვეყნებში წარმოშობს ზიანის ანაზღაურების 

ვალდებულებას. სსკ–ში ეს პრინციპები წინასახელშეკრულებო ეტაპზე  არ არის ცალკე 

განმარტებული და მხოლოდ ზოგადი ნორმებითა და კანონის ანალოგიით არის შესაძლებელი 

წინასახელშეკრულებო ეტაპის  დარეგულირება. 

 დასმული საკითხის მიზანია განვსაზღვროთ კეთილსინდისიერებისა და კონფიდენციალურობის 

პრინციპის გადმოტანის აუცილებლობა წინასაელშეკრულებო ეტაპზე სსკ–ში, განვიხილოთ, 

რამდენად პრობლემურია ეს საკითხი საქართველოში და არსებობს თუ არა  ამ პრინციპის 

დამკვიდრების აუცილებლობა. ასევე, გამოიწვევს თუ არა აღნიშნული პრინციპების  გადმოტანა 

საკანანმდებლო ცვლილებებს. 

 

 

Abstract 

 

The given study concerns the protection of conscientiousness and confidentiality wich are defined in 

European Treaty law on pre-contractual stage, and the significance of its fetching in Georgian Civil Code. 

The mentioned institute was used since European Treaty law was put in motion.These principles 

themselves impose the parts of agreement act conscientiously an confidentaly in pre-contractual stage. In 

case of abrogation of the given principles the liability of reinbursment is emerged. In Georgian Civil Code 

–the given principles on the stage of pre-contractual are not defined separately and regulation of pre-

agreement is only possible by common rules and by analogy of the law. 

The purpose of derived cases is to define the necessity of fetching the principles of conscientiousness and 

confidentiality during the pre-contractual period in Georgian Civil Code. Discuss the necessity of 

strengthen of the given cases in Georgia. And also do the fetching of the mentioned principles will cause 

amendments in Georgian Legislation Law. 

 


