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აბსტრაქტი 

       აღვნიშნული ნაშრომის კვლევის საგანია -  სასესხო ურთიერთობები 

და მხარეთა პასუხისმგებლობის ფარგლები. სასესხო პროდუქტი 

წარმოადგენს დღევანდელი რეალობის ყველაზე მოთხოვნილ და 

გამოსაყენებელ პროდუქტს, როგორც საქართველოს მოსახლეობის 

ცხოვრებაში ასევე საზღვარგარეთაც. საქართველოს მოსახლეობის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სასესხო-ხელშეკრულების მონაწილე, 

როგორც ფიზიკური ასევე იურიდიული პირებიც. აღნიშნული 

მდგომარეობას მნიშვნელოვანი როლი უკავია საქართველოს 

ეკონომიკურ ცხოვრებაში. დღევანდელი რეალობით სასესხო 

პროდუქტებზე არსებული მაღალი მოთხოვნა საქართველოს ბაზარშო 

გამოიწვია სესხების სახეების  დახვეწა და მრავალფეროვნება. 

აღვნიშნულიდან გამომდინარე ნათლად ჩანს  ბანკების პრიორიტეტი , 

დომინალური მდგომარეობა მომხმარებლის მიმართ და კანონდარღევები 

აღვნიშნულ სფეროში. აღვნიშნული მდგომარეობის გამოსასწორებლად 

საჭიროა საკანმდებლო ცხლილებები დ მათი პრაკტიკული გამოყენება, 

მომხმარებლის უფლების დაცვა. აღვნიშნული ცვლილებები 

გამოასწორებენ როგორც მოქალაქის უფლების დაცვას ასევე ქვეყნის 

ეკონომიკურ მდგომარეობას. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: სესხის ხელშეკრულება / სასესხო 

პროდუქტი. 
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                                      ABSTRACT 

      The subject of the study is the subject of research - loan relationships and the 
scope of the parties' responsibility. The loan product is the most demanded and 
utilized product of today's reality, both in the life of the Georgian population and 
abroad. A significant part of the Georgian population is a participant in the loan 
agreement, both physical and legal entities. This situation plays an important role 
in the economic life of Georgia. 
      In today's reality, the high demand on loan products of the Georgian market has 
led to the improvement and diversity of the types of loans. Depending on the above 
mentioned, the banks' priority, the dominant position of the user and the 
lawlessness in the field. In order to address the situation, legislative hawks and 
their practical use, protection of user rights are required.  
 
The amendments will be corrected as well as the protection of citizens' right to the 
country's economic situation. 
      Key search terms: Loan Agreement / Loan Product. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                              

                                                


