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აბსტრაქტი 

 

  ჩემს მიერ წარმოდგენილი ნაშრომის კვლევის საგანია - ხელშეკრულების მონაწილე 

მხარეთა მოთხოვნის უფლებები ლიზინგის ხელშეკრულებაში (შედარებითი ანალიზი 

საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობის მაგალითზე). 

ლიზინგი თანამედროვე მსოფლიოს ეკონომიკაში ფულადი სახსრების ინვესტირების 

ერთ-ერთ გზად განიხილება. ლიზინგი არამარტო საქართველოსთვის, არამედ ქვეყნების 

უმრავლესობისთვის აქტუალური სამართლებრივი ინსტიტუტია. ეკონომიკურად 

ორიენტირებულ მსოფლიოს მომსახურების ბაზარზე კაპიტალდაბანდების 

მნიშვნელოვანი ნაწილი ფინანსურ კონტრაქტებზე მოდის რომელთა ნაწილშიც ასევე 

მოიაზრება ლიზინგის ხელშეკრულებები. ამასთან ეკონომიკური განვითარების 

ტენდეციების ცვალებადობასთან ერთად სალიზინგო ურთიერთობის ბაზარიც მუდმივ 

ზრდას და განვითარებას განიცდის, მისი სამართლებრივი რეგულირება, ამავე ბაზრის 

პროგრესირებად განვითარებასთან ერთად განახლებულ მიდგომებს მოითხოვს. 

მოცემულ სფეროსთან დაკავშირებით, საქართველოში არსებული მწირი 

საკანონმდებლო ინფორმაციისა და პრაქტიკის პირობებში, მხარეთა სიმრავლე და დიდი 

ფინანსური ინტერესი, ბანკების კონკურეციის გასაწევად გაღებული მაღალი რისკი, 

უფლებათა დარღვევის დიდ ალბათობას განაპირობებს. შესაბამისად ამ ინსტიტუტის 

კარგად შესწავლა, მოიცავს არსებული საკანონმდებლო მასალის სწორ ინტერპრეტაციას, 

მისი კანონზომიერი  სამართლებრივი რეგულირება ერთ-ერთი აქტუალური 

სამართლებრივი ამოცანაა, რაც თავისთავად ქართული ეკონომიკური განვითარების 

ტენდენციებისათვის მნიშვნელოვანი მექანიზმია.  

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ლიზინგის ხელშეკრულება, ლიზინგის 

სუბიექტები/ობიექტები, ლიზინგის ხელშეკრულების შეწყვეტა. 
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ABSTRACT 

 

  The subject of the thesis provided by me is Demand rights of contractual parties of leasing 

agreement (a comparative analysis of U.S.A and Georgian laws on the exampies). Leasing in the 

modern world economy is considered as one of the way of investing funds. Leasing is very 

important legal institution not only for Georgia also for the whole word. Economically oriented 

word market for financial contracts is an important part of Capital Investments, which is 

considered part of leasing contracts. In edition to the changes with economic development 

trends, leasing services markets is experiencing constant growth and developmets, therefore its 

legal regulation, thogether with existing market’s progressing developmets requires revised 

approach. In Georgia, the lack of information and practices of the parties and set a financial 

interest in the banking sector is open to competition for furnishing high-risk, the greate the 

probability of the stipulation. According to the study of this institution, which involves the 

correct interpretation of the material, and the nature of legal regulation is a key legal challenge, 

which is in itself an important mechanism for the Georgian economic development trends. 

Key search Keywords: contract of leasing, subjects/objects of leasing, termination of liseanig 

agreement 

 

 

 

 

 

 


