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აბსრაქტი 

წინამდებარე სამაგისტრო ნაშრომში განხილულია ხელშეკრულების თავისუფლების 

პრინციპის შეფასება ხელშეკრულების მოშლის და ხელშეკრულებიდან გასვლის 

ინსტიტუტებთან დაკავშირებით. თუ რა საფუძვლით და რა წინაპირობების არსებობის 

შემთხვევაში ენიჭება მხარეს უფლება დაასრულოს სახელშეკრულებო ურთიერთობა და 

რა სამართლებრივ შედეგებს წარმოშობს აღნიშნულ ინსტიტუტთა გამოყენება  

ხელშეკრულების მონაწილე მხარეთათვის. 

მნიშვნელოვანი ადგილი დაეთმობა ხელშეკრულებიდან გასვლის და ხელშეკრულების 

მოშლის ინსტიტუტთა შედარებით-სამართლებივ ანალიზს მათი თავისებურებების, 

განმასხვავებელი ნიშნების და ხარვეზების წარმოსაჩენად, რის საფუძველზეც 

განხილულ იქნება შესაბამისი სასამართლო პრაქტიკა და საკანონმდებლო 

რეგულაციები. კანონმდებლობასა თუ პრაქტიკაში არსებულ ხარვეზებთან 

დაკავშირებით განხილულ იქნება გერმანიის კანონმდებლობასა და საერთშორისო 

აქტებში ხელშეკრულებიდან გასვლის და ხელშეკრულების მოშლის ინსტიტუტებთან 

დაკავშირებით განსაზღვრული რეგულაციები. 

თვალსაჩინოებისთის მოხმობილი იქნება ცალკეული ხელშეკრულებების და 

სასამართლო პრაქტიკის მაგალითები, რის საფუძველზეც დასკვნის სახით 

წარმოდგენილ იქნება აღნიშნულ ინსტიტუტთა მნიშვნელობა, პრობლემის 

გადასაჭრელად შესაბამისი ცოდნის აუცილებლობა და მხარეთა მიერ ხელშეკრულებაში 

დაფიქსირებული ნიუანსების, თუ სასამართლოს შეფასების გამო, იმ შედეგების 

წარმოჩენა, რომელიც მხარეთათვის აღნიშნულ ინსტიტუტთა არასწორი სარგებლობის 

შედეგად შეიძლება დადგეს. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ხელშეკრულება, ხელშეკრულებიდან გასვლა, 

ხელშეკრულების მოშლა 
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Abstract  

Master's paper deals with the evaluation of the principle of freedom of the contract regarding 

institutes of termination of the contract and withdrawal from the contract. Which are the 

grounds and conditions which enable the party to complete the contractual relation and which 

are legal consequences created by the aforesaid  institutes for the parties to the contract.  

An important part is dedicated to the comparative legal analyses of institutes of termination of 

the contract and withdrawal from the contract for demonstrating their peculiarities, distinctive 

marks and shortcomings based on which the relevant court practice and legislative regulations 

shall be reviewed. In regard with shortcomings existed in legislation or practice, the paper shall 

review the means of regulations defined in connection with termination of the contract and 

withdrawal from the contract existed in German legislation and international rules.  

For visualization, we shall demonstrate the samples of individual contracts and court practice 

based on which, in conclusion, we shall present the importance of such institutes, inevitability 

of relevant knowledge and for solving the problem and for nuances fixed by the parties in the 

contract or court evaluation   identification of those outcomes which may occur as a result of 

incorrect application of this institutes by the parties.  

 

Key words: contract, withdrawal from the contract, termination of the contract. 

 

 

 

 

 

 


