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აბსტრაქტი 

უხსოვარი დროიდან მოყოლებული ვითარდებოდა და იხვეწებოდა სავაჭრო 

ურთიერთობები. დროთა განმავლობაში კომერციის მომძლავრებამ პარალელურად 

ხელი შეუწყო კონკურენციას და ისეთი დარგების აღმოცენებას, როგორიცაა 

მომხმარებელთა და ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი. ქვეყნის 

განვითარებასთან ერთად უფრო დეტალურად რეგულირდება საკანონმდებლო სივრცე 

და უახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს. 

ნებისმიერი ადამიანი არის მომხმარებელი. ყოველი ჩვენგანი შეიძლება აღმოჩნდეს 

არასამართლიანი კონკურენციის მსხვერპლი, რომელიც გვილახავს უფლებებს. არსებობს 

თუ არა დავდაცვის მექანიზმები და ვისი მხრიდან შეიძლება მათი განხორციელება. 

შესაძლებელია თუ არა სავალალო შედეგების თავიდან არიდება. 

წინამდებარე ნაშრომი მიზნად ისახავს კვლევის განხორციელებას და სასაქონლო ნიშნის 

უკანონო გამოყენებით მიყენებული ზიანის დროს არსებული პრობლემების წარმოჩენასა 

და  გვთავაზობს მისი გადაჭრის გზებს. ნაშრომის მიზნებიდან გამომდინარე 

განხილული იქნება საქართველოს, ევროპისა და აშშ-ს კანონმდებლობა, საერთაშორისო 

სტანდარტები და მიდგომები თეორიისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების 

გამოყენებით.  

ვისაუბრებთ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის საფუძვლებზე, როგორც დელიქტური 

ასევე სახელშეკრულებო სამართლიდან. ვნახავთ თუ რის შესაძლებლობას იძლევა 

კანონმდებელი კონკრეტული შემთხვევების არსებობისას და რამდენად იღებს 

მომხმარებელი სასურველ შედეგს არსებული ნორმებისა და პრაქტიკის  საფუძველზე. 
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Abstract 

From the ancient times, the trade relations developed time one after another. During the time, 

commerce has been able to contribute to competing and emerging fields such as consumers and 

intellectual property law. Together with the development of the country, the legislative space is 

regulated in more detail and approaches to the European standards. 

Every person on earth is a consumer. Every one of us may be a victim of unfair competition, 

which violates  our consumer  rights. Are there mechanisms of care and by whom they may  be 

implemented? Is there a possibility to avoid disastrous results? 

The presented master thesis aims at carrying out the research and presenting the problems of 

damage caused by the trademark infringement and offers ways to solve it. The objectives of the 

work will be considered by the legislation of Georgia, Europe and the US, international 

standards and approaches using the theory and court decisions. 

We will discuss the basis for claiming damages as  tortious as a contractual law. We will find out 

if the legislator provides specific cases and how the damaged party is having the desired result 

based on the existing norms and practices. 

 

 


