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აბსტრაქტი 

თანამედროვე საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობებში მატერიალური აქტივების 

აკუმულირება, იმთავითვე გადაჯაჭვულია საქონლის სწრაფ და ეფექტურ 

ბრუნვაუნარიანობაზე. ამისათვის, აუცილებელია ხელისშემწყობი სამართლებრივი 

ინსტრუმენტების ჩამოყალიბება. სწორედ ასეთ მექანიზმებს სთავაზობს ბიზნეს 

საზოგადოებას გაეროს 1980 წლის საქონლის საერთაშორისო ნასყიდობის კონვენცია, 

რომელიც ამ მიზნის მისაღწევად ბიზნეს პრაქტიკისა და სავაჭრო ჩვეულების 

არსებობას განამტკიცებს.  

ამრიგად, წინამდებარე ნაშრომის მთავარი ამოცანაა განსაზღვროს ბიზნეს პრაქტიკისა 

და სავაჭრო ჩვეულების გამოყენების თავისებურებები. უფრო კონკრეტულად, 

დაადგინოს მათი ჩამოყალიბების ფაქტობრივ - სამართლებრივი წინამძღვრები და 

კონვენციურ ინსტიტუტებზე ზემოქმედების მასშტაბი. ამასთან, კონვენციის 

ფარგლებში ხაზი გაუსვას კერძო ავტონომიურობისა და სახელშეკრულებო 

თავისუფლების პრინციპების რაობას და მათ საფუძველზე, წარმოაჩინოს ბიზნეს 

პრაქტიკისა და სავაჭრო ჩვეულების უპირატესი იურიუდლი ძალმოსილება. ასევე, 

განსაზღვროს მათი განმარტებითი და ნორმატიული ღირებულებები. ამ მიზნის 

მისაღწევად, ნაშრომში გამოყენებულია დოქტრინალური, შედარებით-

სამართლებრივი, სიტუაციური  და კრიტიკული კვლევის მეთოდები, რომლებიც 

ნათლად წარმოაჩენენ საკვლევი საკითხების აქტუალურობას და რომელთა 

საფუძველზედაც დგინდება, რომ ბიზნეს პრაქტიკა და სავაჭრო ჩვეულება 

ფუნდამენტური კონვეციური ინსტრუმენტებია. ასევე, განისაზღვრება ისიც, რომ მათი 

გამოყენების თავისებურებები უმეტესწილად მხარეთა თავისუფალ ნებაზე გადის. 

საკვანძო სიტყვები: ბიზნეს პრაქტიკა, სავაჭრო ჩვეულება, საქონლის საერთაშორისო 

ნასყიდობის ხელშეკრულება, კერძო ავტონომია. 
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Abstract 

In modern international trade relations, the accumulation of material assets is closely linked 

to the rapid and efficient circulation of goods. For this, it is necessary to establish supporting 

legal instruments. Such mechanisms are offered to the business community by the UN 

Convention on the International Sale of Goods of 1980, which will reinforce the existence of 

business practices and trade usages to achieve this goal. 

Hence, the main goal of the present paper is to determine the peculiarities of the use of business 

practices and trade usages. More specifically, to determine the factual and legal preconditions 

of their formation and the extent of the impact on conventional institutions. In addition, 

within the framework of the convention, to emphasize the importance of the principles of 

party autonomy and contractual freedom and based on them to demonstrate the superior 

juridical force of business practices and trade usages. Furthermore, to establish their 

explanatory and normative values. To achieve this goal, the paper uses doctrinal, comparative-

legal, situational and critical research methods, which clearly show the relevance of the 

research issues and on the basis of which it is established that business practice and trade usages 

are fundamental conventional tools. Also, it is demonstrated that the features of their use are 

largely up to the free will of the parties. 

Key words: business practice, trade usages, contract on international sale of goods, party 

autonomy. 

 

 

 

 

 


