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                                                                       ანოტაცია 

მოცემული ნაშრომი მიმოიხილავს ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის 

დამატებით საშუალებებს, - პირგასამტეხლოს, ბესა და მოვალის გარანტიას. 

ხელშეკრულების დადებისას, მხარეთა მიზანი შეთანხმებული პირობების 

ზედმიწევნით შესრულებაა, თუმცა, ყოველთვის არსებობს ვალდებულების 

დარღვევისა და ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის რისკი. 

ზემოაღნიშნული ინსტიტუტები სწორედ ამ რისკის პრევენციასა და ხელშეკრულების 

შესრულების უზრუნველყოფას ემსახურება.  

წინამდებარე ნაშრომი შედგება 6 თავისა და ქვეთავებისგან. პირველი თავი 

მიმოიხილავს პირგასამტეხლოს, როგორც მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებით 

საშუალებას, მის საკანონმდებლო რეგულირებასა და შინაარსს. 

ნაშრომის მეორე თავი  განიხილავს პირგასამტეხლოს სახეებსა და თითოეული 

მათგანისთვის დამახასიათებელ თანმდევ სამართლებრივ შედეგებს. 

მესამე თავი დაეთმობა პირგასამტეხლოს  სასამართლო კონტროლს,  მისი ოდენობის 

შემცირების ძირითად კრიტერიუმებს. 

ნაშრომის მომდევნო თავში განხილული იქნება  მოვალის გარანტიის ინსტიტუტი, 

მისი ადგილი და როლი ვალდებულების შესრულების პროცესში. 

ნაშრომის მეხუთე თავში მოცემული იქნება ბეს არსი, ფუნქციები, მასთან 

დაკავშირებით არსებული საკანონმდებლო რეგულაციები. 

ნაშრომის მეექვსე თავი დაეთმობა ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის 

დამატებითი საშუალებების შედარებით ანალიზს, მათი  ერთმანეთისაგან და სხვა 

მსგავსი სამართლებრივი ინსტიტუტებისაგან გამიჯვნის საკითხს. 

ნაშრომის მიზანია, შეაფასოს ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის 

დამატებითი საშუალებების როლი, წარმოაჩინოს მოცემულ საკითხთან 

დაკავშირებით კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზები  და განიხილოს 

სასამართლო პრაქტიკის ძირითადი მიმართულებები. 
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                                                                      Abstraqt 

This Paper describes additional ways of ensuring obligatory fulfillment, - penalty for breach 

of contract, deposit, debtor’s guarantee. While arranging the contract, both parties must 

fulfill enclosed terms, however, there always is a risk of abolishment of obligation and not 

completing the terms of contract. The judicial institutes this paper talks about is a way to 

prevent these risks and ensure the completing the contract terms.  

This work consists of 6 chapters and sub-chapters. First Chapter explains Penalty for breach 

of the contract as an additional way of ensuring obligatory fulfillment, legislative regulation 

and the essence of it. 

Second chapter discusses the types of Penalty for breach of the contract and legal results for 

each of those types. 

The third chapter discusses the judicial control and the criteria of reducing amount of 

Penalty for breach of the contract.  

The next chapter explains debtor’s guarantee, its role in fulfillment of obligation. 

Fifth chapter discusses the deposit, its functions and legal regulations. 

Sixth chapter will discuss the comparative analyses of additional ways of ensuring obligatory 

fulfillment, to isolate them from each other and from other judicial institutes.  

In conclusion the goal of this work is to evaluate the role of additional ways of ensuring 

obligatory fulfillment, show the mistakes made in legislation considering this aspect  and 

discuss the main ideas of court precedents.   

 

                                                                   

  


