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Abstract 

 

The research topic of the study is the marriage contract as a guarantor of the property rights 

of the spouses and its legal features from a comparative legal point of view. 

Despite the fact that the said institution has existed in Georgia since the 20th century, it 

could not get a foothold in Georgia, which is caused by Georgia's many years of history, moral 

stereotypes, culture, views, etc. We can also think of the lack of awareness as a cause, because 

the majority think that only wealthy families make a marriage contract. Practice also shows 

that marriage contracts are mainly concluded with citizens of foreign countries. Therefore, the 

aim of the paper is to present the positive aspects of the marriage contract, to present it as a 

guarantor of the protection of property rights of the spouses, and to outline the perspectives of 

its future development and promotion. 

The given statistical data show that almost 50% of marriages in Georgia end in divorce 

every year. Considering these sad statistics, it is necessary to develop such mechanisms that 

will protect spouses and avoid problematic and painful issues related to divorce. A marriage 

contract is just such an institution. 

The historical method was used for the research, and by presenting the prehistory of the 

marriage contract, a certain idea was created about it. Using the comparative legal method, the 

legal regulation of different countries was reviewed and compared with the Georgian one, and 

the international legislation was also discussed, which showed us the common and 

distinguishing features in the law of Georgia and other countries. 

 

Main search words: marriage contract, guarantor, property rights, divorce, prospects. 

 


