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აბსტრაქტი 

საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებამ წარმოშვა ხელშეკრულების 

მხარეთა ინტერსების დაცვის იმგვარი საშუალების არსებობის საჭიროება, რომელიც მათ 

შესაძლებლობას მისცემდა ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში სრაფად და 

ეფექტურად დაეკმაყოფილებინათ თავიანთი მოთხოვნები. უკანასკნელ წლებში, 

როგორც საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობებში, ასევე ქვეყნის შიგნით დადებული 

ხელშეკრულებების უზრუნველსაყოფად აქტიურად გამოიყენება საბანკო გარანტიის 

ინსტიტუტი. უპირველესი მიზეზი, რამაც განაპირობა საბანკო გარანტიის 

პოპულარიზაცია, არის მისი განსაკუთრებული თავისებურებები, რაც გამოარჩევს 

ვალდებულების უზრუნველყოფის სხვა საშუალებებისგან. თუ რა უპირატესობები 

გააჩნია საბანკო გარანტიას და რატომ არის ის დღესდღეობით კრედიტორის 

ინტერესების დაცვის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტი, ამაზე წინამდებარე 

ნაშრომში მექნება საუბარი, რომლის მიზანია საბანკო გარანტიის თავისებურებებზე 

მსჯელობის პროცესში გამოკვეთოს ის ხარვეზები რაც საბანკო გარანტიის 

მარეგულირებელ ქართულ კანონმდებლობას აქვს.  

 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: გარანტია, უზრუნველყოფა, უპირატესობა 
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Abstract 

The development of commercial relations has triggered the need of the protection of the 

interests of contracting parties in the way that would give them opportunity to satisfy their 

claims in a prompt and efficient manner. In the last years, bank guarantee institute is actively 

applied as in the international commercial relationship as well at the national level. First reason 

what caused popularization of the bank guarantee, are the special caracteristics, which differs 

security of the obligation from other means of protection. Namely, what are the privileges of 

bank guarantee and why it is one of the most efficient instrument in protection of the creditors’ 

interests, will be discussed below in the present working paper, the aim of which is to highlight 

flaws of Georgian legislation concerning bank guarantee when discussing general issues and 

particularities of bank guarantees.  

 

Key words: Guarantee, Security, Privilege 
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