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გირავნობის ხელშეკრულება N--------------- 

ქალაქი -------------- 

 

1 მუხლი. ხელშეკრულების მხარეები: 

ერთის მხრივ: 

1.1.  შპს    შემდგომში „მოგირავნე“; 

მისამართი:   

  

ტელეფონი:   ე.ფოსტა:   

მეორეს მხრივ: 

1.2.  ფ/პ  ,      

მის:   

ტელ:  

2 მუხლი. ხელშეკრულების საგანი: 

2.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით „დამგირავებელსა“ „მოგირავნეს“ და ფ/პ   შეთანხმებით ნაკისრი 

ვალდებულების შესრულების უზრუნველსაყოფად აგირავებს ქონებას - მექანიკურ სატრანსპორტო 

საშუალებას შემდგომში „გირავნობის საგანი“ რომლის მახასიათებლებია:  

-----------  

-----------  

-----------  

 

2.2. „დამგირავებელი“ აცხადებს რომ იგი არის „გირავნობის საგნის“ მესაკუთრე/მართლზომიერი 

მფოლბელი რაც დასტურდება. აღნიშნული დოკუმენტების ასლი თან ერთვის წინამდებარე 

ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.  

2.3. წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე, მოგირავნე უფლებამოსილია მსესხებლის მიერ საკუთარი 

ვალდებულებების შეუსრულებლობის, ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში უპირატესად 

დაიკმაყოფილოს მოთხოვნა გირავნობის საგნის ხარჯზე. წინამდებარე ხელშეკრულების „9.1.“ პუნქტში 

განსაზღვრული წესით. 

3 მუხლი. მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალება:  

3.1. მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებას წარმოადგენს “დამგირავებლის” მიერ  მოგირავნის 

სასარგებლოდ დაგირავებულლი წინამდებარე ხელშეკრულების „1.1“პუნქტში მითითებული  --------------.  

3.2. “დამგირავებელი” ადასტურებს და იძლევა გარანტიას, რომ გირავნობის საგანი არ არის სხვა 

ვალდებულებათა უზრუნველყოფის საგანი და მასზე არ არსებობს არანაირი დავა. ამასთანავე, 

დამგირავებელი ადასტურებს საკუთარ უფლებამოსილებას, წინამდებარე ხელშეკრულების გაფორმებაზე. 

3.3. “მოგირავნეს” უფლება აქვს, გირავნობის საგნის ხარჯზე, დამგირავებელთან წინასწარი შეთანხმების 

გარეშე, სხვა კრედიტორებთან შედარებით უპირატესად დაიკმაყოფილოს თავის მოთხოვნა მასთან 

დაკავშირებული სხვა დამატებითი უფლებების ჩათვლით. წინამდებარე ხელშეკრულების  მე-8 მუხლის 

შესაბამისად, თუ: 

3.3.1. მსესხებელი არაჯეროვნად ან არ ასრულებს „1.1“ პუნქტში აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ით ნაკისრ 

ვალდებულებებს; 

3.3.2. დაგირავებული ქონება დაიკარგა, გაფუჭდა ან გაუფასურდა და იგი დაკარგვის, გაფუჭებს ან 

გაუფასურების მომენტიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში არ შეიცვალა სხვა შესაბამისი სახისა და 

ხარისხის ქონებით; 

3.3.3. “დამგირავებელი” დაარღვევეს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს. 

მუხლის 4.  უზრუნველყოფილი მოთხოვნის აღწერა:  

4.1.წინამდებარე გირავნობის ხელშეკრულებისა და ხელშეკრულების „1.1“პუნქტში აღნიშნული -------------   
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შეთანმხების  საფუძველზე:  

4.1.1. წინამდებარე გირავნობით უზრუნველყოფილი მოთხოვნის მაქსიმალური ოდენობაა: ---------  ლარი.  

4.2.გირავნობის საგანი სრულად უზრუნველყოფს მსესხებლის მიმართ არსებულ მოგირავნის მოთხოვნას, 

მასთან დაკავშირებულ სხვა დამატებით უფლებებთან ერთად. კერძოდ, შესასრულებელ ვალდებულებას. 

შესაძლო პირგასამტეხლოს, სასამართლო, საარბიტრაჟო, სააღსრულებო რეალიზაციის, იძულებით 

გადაცემასთან დაკავშირებულ, შეუსრულებლობის, ზიანის ანაზღაურებისა და გირავნობის საგანზე 

გაწეულ სხვა ხარჯებს. 

მუხლი 5. გირავნობის რეგისტრაცია და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა: 

5.1. გირავნობის რეგისტრაცია ხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერის და სსიპ 

საქართველოს ------------------------- რეგისტრაციის გზით.  

5.2. წინამდებარე ხელშეკრულება მოქმედებს გირავნობით უზრუნველყოფილი ვალდებულებების სრულად 

ამოწურვამდე. 

მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობები: 

6.1. დამგირავებელი ვალდებულია: 
6.1.1. არ დაუშვას, წინამდებარე ხელშეკრულებით დაგირავებული ქონების ხელმეორედ დაგირავება, 

“მოგირავნის” წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე; 

6.1.2. გირავნობის საგნის დაკარგვის, გაფუჭების ან გაუფასურების შემთხვევაში, შეცვალოს იგი სხვა 

ტოლფასოვანი ქონებით. დაკარგვის, გაფუჭების ან გაუფასურების მომენტიდან 10 (ათი) დღის 

განმავლობაში. 

6.1.3. დაგირავებული ქონების გასხვისების შემთხვევაში, მიღებული თანხით, დაუყოვნებლივ და პირველ 

რიგში დაფაროს ამ გირავნობით უზრუნველყოფილი “მოგირავნის” მოთხოვნა. 

6.2.  დამგირავებელი უფლებამოსილია: 
გირავნობის  ხელშეკრულების სრული ვერსიის მისაღებად/საადვოკატო და იურიდიული კონსულტაციის მიღებისათვის  

დამიკავშირდით შემდეგ მისამართებზე: www.advokontu.ge facebook: Guram Kontuadze  

tel/viber/whatsapp: +995591976764 ელ. ფოსტა: guram.kontuadze@gmail.com  

ადვოკატი გურამ კონტუაძე, სრული იურიდიული და საადვოკატო მომსახურება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.   

პრეცედენტებს ვქმნით ჩვენ    

 


