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   აბსტრარქტი 

        საბანკო გარანტიის, როგორც სამართლებრივი ინსტიტუტის როლი საკმაოდ 
მნიშვნელოვანია კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში. სასურველია  მისი, როგორც 
მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალების აქტიური  გამოყენება, რამდენადაც 
აღნიშნული განაპირობებს ქვეყანაში ბიზნესის ხელსეწყობას, ქვეყნის ეკონომიკურ და 
სამართლებრივ წინსვლას. 

      საბანკო გარანტიის ბენეფიციარის მოთხოვნის უფლების მართვასთან დაკავშირებით,  
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 878-890 მუხლებში, არსბეობს რამდენიმე 
ხარვეზული ნორმა, რომლებშიც ცვლილებების შეტანა, საბანკო გარანტიის მონაწილეთა 
უფლებებს კიდევ უფრო დაცულსა და მართვადს გახდის . პრობლემურია ბენეფიციარის 
მოთხოვნის უფლების არ შეზღუდვა, რაც განაპირობებს მისი მხირდან მოთხოვნის 
უფლების ბოროტად გამოყენებას. აღნიშნული პრაქტიკაში სამწუხაროდ საკმაოდ 
ხშირია. სსკ-ით სრულიად გამორიცხულია უპირობო გარანტიები, რაც წინააღმდეგობაში 
მოდის სსკ-ის 887- ე მუხლის   1-ლ ნაწილთან. ბენეფციარის მოთხოვნის უფლებას ამ 
შმთხვევაში მართავს გარკვეული პრიობები, კერძოდ ბენეფიციარის მოთხოვნაზე 
დამატებითი დოკუმენტების დართვის აუცილებლობა. 

     საბანკო გარანტიის ბენეფციიარის მოთხოვნის უფლების მართვასთან 
დაკავშირებული პრობლემური საკითხების დასარეგულირებლად საჭიროა 
კანონმდებლობაში შესაბამისი  ცვლილებების შეტანა. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: ბენეფციიარი, მოთხოვნა, უფლება, მართვა. 

                                            Abstract 

   The role of bank guarantee as a legal institution is very important among private relations and it’s 
favorable to be used  frequently  for  guaranteeing of enquiry  because it is  important for  
improving  business, economy and for our law to go in advance. 

   In civil code several  regulations have deficiency  and changes are necessary.  It’s a problem, that 
beneficiary enquiry is unrestricted and because of this sometimes we meet  misfeasance. 
According civil code absolute guarantee doesn’t  exist  and it is against  the first part of  887 clause.  
In this situation the enquiry of beneficiary is managed by several terms, it is inevitable the 
beneficiary enquiry to be annexed by additional documents. 

   According aforesaid it’s clear that several changes are necessary in our  legislation. 

     Key words: Beneficiary, Bank. Guarantee, enquiri 
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