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16. მხარეთა ხელმოწერები                                                                                                    

გამსესხებელი   მსესხებელი  

შპს ---------------   

______________________________ 

შპს ---------------   

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ხელშეკრულების თარიღი   ----------------  

2.  ხელშეკრულების ნომერი და ხელშეკრულების დასახელება 

  

დავალების ხელშეკრულება №---------------- /   

3. ხელშეკრულების მხარეები  

3.1. დავალების გამცემი  შპს ---------------- ს/ნ ----------------   

3.2. უფლებამოსილი პირი      დირექტორი     

3.3. მინდობილობის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)  - 

3.4. მისამართი  ქ.    

3.5.  ტელეფონი, ელ.ფოსტა - 

3.6.  ბანკი, ბანკის კოდი სს ---------------- ბანკი   

3.7.  ანგარიშის ნომერი    --------------- 

3.8. დავალების შემსრულებელი  შპს ---------------ს/ნ---------------   

3.9. უფლებამოსილი პირი დირექტორი --------------- ---------------   

3.10 მინდობილობის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) - 

3.11.  მისამართი  ქ. --------------- / г. --------------- 

3.12. ტელეფონი, ელ.ფოსტა --------------- 

3.13. ბანკი, ბანკის კოდი - 

3.14.  ანგარიშის ნომერი - 

4.   

 

ხელშეკრულების საგანი 

დავალების შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს  დავალების 

მიმცემის  დავალება, ხოლო დავალების მიმცემი ვალდებულია დავალების 

შესმრულებელს გადაუხადოს, დავალების შემსრულებლის მიერ  

შესრულებული სამუშაოსათვის ----------------.  

5.  დავალება დავალების შემსრულებელი   ვალდებულია -----------------------------;  

6.  თანხის გაანგარიშება    თანხის გაანგარიშება ხორციელდება შემდეგი სახით:  

7.  შესასრულებელი დავალების ჯერადობა  -------------------- 

8.   

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

  

 

ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის მომენტიდან  და 

მოქმედებს ---------------  კალენდარული --------------- განმავლობაში.  

9.  მხარეთა დასახელება  წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის,დავალების გამცემი და დავალების 

შემსრულებელი  ერთად მოიხსენებიან როგორც მხარეებ ან/და მხარე კონტექსტის 

მიხედვით 

 

10.  

 

პირგასამტეხლო  

მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალება, რომელიც გამოიყენება 

მსესხებლის მიერ ვალდებულების ჯეროვნად შესრულების უზრუნველსაყოფად 

და გადაიხდება --------------------------- დაბრუნების ვადის გადაცილების ან ამ 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში 

12.   

 

სესხის ხელშეკრულება  

მხარეთა შორის დადებული ხელშეკრულება შედგება შემდეგი დოკუმენტებისაგან: 

 (ა) წინამდებარე დავალების   ხელშეკრულება 

 (ბ)  ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები ან/და  

(გ) ნებისმიერი დამატებითი დანართი.  

13.   

უპირატესობა  

სესხის ხელშეკრულების ან/და დანართ(ებ)ის პირობებთან სტანდარტული 

პირობების წინააღმდეგობის არსებობისას უპირატესობა მიენიჭება სესხის 

ხელშეკრლების ძირითად პირობებს. 

14.   

ხელშეკრულების ენა  

ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე  2 

ეგზემპლარად ქართულ. თითო ეგზემპლარი გადაეცემა მხარეებს. შეუსაბამობის 

შემთვევაში უპირატესპობა მიენიჭება ქართულ ენაზე შედგენილ ხელშეკრულებას.  
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1.ხელშეკრულების მხარეები. 

1.1. ერთის მხრივ, დავალების მიმცემი და  და ,მეორეს მხრივ დავალების შემსრულებელი  ერთად “მხარეებად” ხოლო ცალ ცალკე 

“მხარედ” წოდებულნი, აფორმებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე.  

2. ხელშეკრულების საგანი.  

2.1. დავალების შემსრულებელი იღებს ვალდებულებას შეასრულოს  დავალების გამცემის დავალება, ხოლო ეს უკანასკნელი 

ვალდებულია გადაუხადოს, დავალების შემსრულებელს თანხა/ 

3.2. წინამდებარე ხელშეკრულება გამორიცხავს რაიმე სახის ვალდებულებას არსებობას რომელიც სცდება წინამდებარე 

ხელშეკრულების საგანს. 

4. თანხის გადახდის წესი და პირობები: 

4.1. მხარეები თანხმდებიან,  რომ გადახდა იწარმოებს მხოლოდ მიღება-ჩაბარების საფუძველზე;  

4.2.თანხის გადახდის ვადად განისაზღვრება გაფორმებული მიღება ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30  კალენდარული დღე.  

5. ინფორმაციის გადაცემა და დადასტურება.  

5.1. მხარეების თანხმდებიან რომ, დავალების გამცემი დავალების შემსრულებელს შესასრულებელი დავალების შესახებ შესახებ 

წინასწარ გააფრთიხლებს პრინციპალს,   ელექტრონული ფოსტიდან -------------------, საშუალებით შეტყობინება  გაუგზავნოს 

ელექტრონულ ფოსტაზე ---------------;  

5.2. აგენტი ინფორმაციის გადაცემას პრინციპალზე ახორციელებს იმ კალენდარულ დღემდე ადრე, რომელ კალენდარულ დღესაც  

აპირებს დავალების შესრულებას.  

6.  მხარეთა უფლება მოვალეობანი:  

6.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის ან არასათანადოდ 

შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ წინამდებარე ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული წესით.                                                                    

6.2. მხარეთა უფლება მოვალეობები:  

6.2.1. დავალების გამცემს უფლება აქვს: 

6.2.2.მოითხოვოს დავალების შემსრულებლისგან  ინფორმაცია. 

6.2.3. გაუწიოს ------------ მომსახურება ამ ხელშეკრულებით შეთანხმებულ ფარგლებში. 

6.2.4. წერილობითი ოფერის გზის, 1 კვირიანი ვადის დაცვით შეცვალოს წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული ნებისმიერი 

თუ პირობა, თუ პირობა რომლის შეცვლასაც ითხოვს პრინციპალი მკვეთრად შეიცვალა და ის არ არსებობდა ხელშეკრულების 

გაფორმების დროს, და რომ არსებულიყო მხარეები სხვა სახით გააფორმებდნენ აღნიშნული პირობას ან/და აღნიშნული არსებული 

პირობა აფერხებს ან/და შეუძლებელს ხდის წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას. 

ამასთანავე აღნიშნული ოფერის დადასტურება ხდება მუხლ 5 გათვალისწინებული წესით, რომელიც ეხება ინფორმაციის 

გადაცემასა და მის დადასტურებას.  

6.3. დავალების გამცემი ვალდებულია:  

6.3.1. არ გაახმაუროს დავალების შემსრულებლის  ფინანსური/კომერციული საიდუმლოება, თუ ასეთი მისთვის გახდა ცნობილი. 

6.3.2.პირადად შეასრულოს დავალების  წინაშე აღებული ვალდებულებები.  

6.4.  დავალების შემსრულელის უფლებები და ვალდებულებები: 

6.4.1. დავალების შემსრულებელი ვალდებულია  

6.4.2.მიიღოს დავალების გამცემისგან მის მიერ ჯეროვნად შესრულებული ვალდებულება.  

6.4.3. შეასრულოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები.  

6.4.4. არგაახმაუროს დავალების გამცემის   ფინანსური/ კომერციული საიდუმლოება, თუ ასეთი მისთვის გახდა ცნობილი. 

6.5. დავალების შემსრულებელი უფლებამოსილია: 

6.5.1. დავალების გამცემთან დროულად შეათანხმოს ნებისმიერი დეტალი, რომელმაც შეიძლება იმოქმედოს ხელშეკრულების 

პირობების შესრულებაზე. 

დავალების  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    
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