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 ხელშეკრულება ტურისტული მომსახურების შესახებ  

ქ.თბილისი                                                                                                           20-------- წელი 

 

ერთის მხრივ ტურისტული კომპანია შპს "_____________" , ს/ნ ___________ 

მის:_______________ ტელ: _____________ წარმოდგენილი მისი დირექტორის 

____________ სახით (შემდგომში  ტურისტული კომპანია)  და მეორეს მხრივ   

ფიზიკური პირი  (შემდგომში  ტურისტი)  _________________ პ/ნ _________________ 

მცხოვრები _______________, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე: 

1. ხელშეკრულების საგანი 

 

1.1 ტურისტი ავალებს, ხოლო ტურისტული კომპანია კისრულობს ვალდებულებას, 

წინამდებარე ხელშეკრულებით შეთანხმებული პირობებითა და წესით მოაწყოს 

ტურისტული მოგზაურობა ტურისტული მომსახურების პაკეტით,რომელშიც 

შედის: განთავსება მიმღები ქვეყნის ___ ვარსკვლავიან სასტუმროში ,ტრანსფერი, 

ავიაბილეთი. 

1.2 ტურიზმის ქვეყანა : ________ 

1.3 ტურიზმის ადგილდებარეობა : _________ 

1.4 ტურისტული მომსახურების განხორციელები ვადები: ______________________ 

1.5 ტურის ფორმატი, ასახულია ტურისტულ ვაუჩერში და წარმოადგენს 

წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს. 

1.6 ტურისტები წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისთვის არიან : 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

2. მომსახურების ღირებულება, ანგარისწორების წესი და პირობები 

 

2.1 ტურისტი ვალდებულია ტურისტული საგზურის (პაკეტის) შესყიდვის შესახებ 

საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოს დაკვეთის მიცემიდან  ____  დღეში და 

გადაიხადოს ტურისტული საგზურის შესყიდვისთვის ავანსი  ___ % -ის 

ოდენობით. ტურისტული მომსახურების საერთო ღირებულება შეადგენს 

______  ლარს .წინამდებარე ხელშეკრულებით ვთანხმდებით , რომ 



2 
 

მომსახურების ყველა საზღაური მხარეთა შორის განისაზღვრება _________ 

ექვივალენტით ლარებში, გადახდის მომენტისათვის შემსრულებლის 

მომსახურე ბანკის მიერ დადგენილი შესასყიდი კურსით .ანგარისწორების სახეა 

როგორც ნაღდი, ასევე უნაღდო წესი, ტურისტის სურვილის შესაბამისად.  

2.2 ანგარიშსწორება ტურისტსა და ტურისტულ კომპანიას შორის წარმოებს 

შემსრულებლის სალაროს შემოსავლის ორდერის ,ბანკის მიერ დამოწმებული 

სალაროს შემოსავლის ორდერით რაც ადასტურებს ტურისტის მიერ 

ტურისტული კომპანიის საბანკო ანგარიშზე თანხის შეტანის ფაქტს ან 

გადარიცხვას ბანკის მიერ დამოწმებული საგადახდო დავალების მეშვეობით 

ტურისტული კომპანიის ანგარიშზე.გადახდის თარიღად ითვლება ტურისტის 

მიერ შემსრულებლის სალაროში ან შემსრულებლის საბანკო ანგარიშზე ფულის 

ჩარიცხვის დღე. 

2.3 ტურისტული  მოგზაურობის დაწყებამდე არაუგვიანეს _____ სამუაშაო დღისა 

ტურისტი ვალდებულია გადაუხადოს ტურისტულ კომპანიას ტურის მთლიანი 

საფასური. 

 

 

3. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები 

 

3.1 ტურისტული კომპანია უფლებამოსილია მოსთხოვოს ტურისტს ტურისტული 

მომსახურების საფასურის ანაზღაურება არაუგვიანეს მე-2 მუხლში 

მითითებული ვადებისა ,წინააღმდეგ შემთხვევაში უარი განაცხადოს ამ 

ხელშეკრულებაში მითითებუი ტურისტული მომსახურების გაწევაზე. 

3.2  

თუ მოგზაურობის დაწყებამდე ტურისტი მოითხოვს წინამდებარე 

ხელშეკრულებაში მითითებული ტურისტის ნაცვლად მესამე პირის 

მონაწილეობას,უარი განუცხადოს მას ,თუ ეს პირი არ აკმაყოფილებს 

მოგზაურობისთვის აუცილებელ პირობებსან მოსთხოვოს ტურისტს იმ 

დამატებითი ხარჯების ანაზღაურება ,რომელიც გამოწვეული იყო 

მოგზაურობაში მესამე პირის მონაწილეობით,ამ შემთხვევაში შესაბამისი 

ცვლილებები ფორმდება გაფორმდება წერილობით და ხელმოწერილ იქნება 

ორივე მხარის მიერ  

 

3.3 ტურისტული კომპნია ვალდებულია შეთანხმებული განაცხადის 

საფუძველზე წარუდგინოს ტურისტს ტური,რომელიც გონივრულ ფარგლები  
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შეესაბამება ტურისტი მოთხოვნებ როგორც საქართველოშიასევე მიმღებ 

ქვეყანაში მიღებულ წესებს 

3.4   წარუდინოს ტურისტს აუცილებელი და საიმედო ინფორმაცია ტურის 

შესახება და პრინციპულ საკითხებზე ტურისტული მოგზაურობის დროს რაც 

გამოიხატება სამოგზაურო ქვეყნის თავისებურებაზე,წეს-

ჩვეულებებზე,რომელთა დაცვა აუცილებელია ტურისტთა 

უსაფრთხოებისთვის.ტურის ორგანიზების პროცესში განხორვიელებული 

ცვლილებების თაობაზე შეატყობინოს გონივრულ ვადაში 

3.5  მაღალაქტიური სეზონის პირობებში,მიმწები ქვეყნის სასტუმროს მიერ 

ადგილის ხელმეორედ გაყიდვის შემთხვევაში,კომპანიამ შესთავაზოს სხვა 

სასტუმროში განთავსება,რომელიც კლასით და საცხოვრებელი პირობებით 

შეაბამისობაშია თავდაპირველ სასტუმროსთან 

3.6 ტურისტი უფლებამოსილია მოითხოვოს შემსრულებლისგან 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვანი შესრულება 

,შეუსრულებლობის შემთხვევაში მოითხოვოს შესაბამისი  კომპენსაცია  

3.7  ტურისტი ვალდებულია შემსრულებლის მოთხოვნის შესაბამისად 

წარადგინოს ყველა საღირო დოკუმენტი ან/და საბუთი შემსრულებლის მიერ 

მითითებულ ვადაში ,ზუსტად დაიცვას ამ ხელშეკრულებით შეთანხმებული 

პირობები. 

3.8  ტურის მიმართ რაიმე პრეტენზიის ან სადაო საკითხის არსებობის 

შემთხვევაში,ტურისტი ვალდებულია მიმართოს სატუმროს ადმინისტრაციას 

3.9 ადგილზე პრობლემის მოუგვარებლობის შემთხვევაში,ტურის 

დასრულებიდან ერთი თვის ვადაში ტურისტი უფლრბამოსილია მიმართოს 

ტურისტულ კომპანიას საფუძვლიანი პრეტენზიით ,რაც უნდა დადასტურდეს 

დოკუმენტებით და წარმოადგინოს პრეტენზიის დამადასტურებელი 

დოკუმენტები:ქვითრები,ანგარიშები ,ფოტოებიდა სხვა. 

3.10   ოქმი ,ყველა იმ ნაკლზე,რაც ეხება ტურისტულ მომსახურებას ,დგება 

წერილობით ,მიმღებ ქვეყანაში ნაკლის აღმოჩენის ადგილზე ,რაც დასტურდება 

ტურისტის ,სასტუმროს ადმინისტრაციის ან/და შემსრულებლის მიერ 

გაგზავნილი წარმომადგენელის ხელმოწერებით და ბეჭდით (არსებობისას) 

,ოქმის ორიგინალს იტოვებს ტურისტი 

3.11     ტურისტული კომპანია ვალდებულია წინა პუნქტში მითითებული წესით 

გაფორმებულიდა დოკუმენტალურად დასაბუთებული პრეტენზია განიხილოს 

10 სამუშაო დღეში .ფორმის დარღვევით ან დაუსაბუთებელი პრეტენზიები 

განხილვას არ ექვემდებარება . 
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4. მხარეთა პასუხისმგებლობა 

 

4.1 წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით ტურისტი ადასტურებს ,რომ 

შემსრულებლის მიერ გაფრთხილებულია შემდეგზე: იმ შემთხვევაში თუ 

ტურისტი უარს განაცხადებს ტურისტული მომსახურებით სარგებლობაზე მას 

შემდეგ რაც მან გადაიხადა მომსახურების სრული (ან ნაწილობრივი) საფასური 

და ტურისტულ კომპანიას გაწული აქვს პაკეტის მომსახურებისთვის 

გამიზნული შესაბამისი ხარჯები (სასტუმრო,აეროპორტი და ა.შ.) ტურისტული 

კომპანია დააკავებს საკომისიოს ამ მუხლით გათვალისწინებული წესით,ხოლო 

დარჩენილ თანხას დაუბრუნებს ტურისტს,რაზეც ტურისტი წინასწარ აცხადებს 

თანხმობას წინამდებარე ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით.საკომისიო დაკავდება 

შემდეგი წესით:    

 

              ა)  ტურისტის მხრიდან ტურის გაუქმების შმთხვევაში (გარდა 3.1           

პუნქტის ბ, გ და დ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევისა)-მთლიანი 

საფასურის -___ %; 

               ბ)   ტურის დაწყებამდე ___დან ___ კალენდარულ დღემდე გაუქმება _ 

მთლიანი საფასურის ___% ; 

               გ)    ტურის დაწყებამდე ___დან ___ კალენდარულ დღემდე გაუქმება _ 

მთლიანი საფასურის ___% ; 

             დ) ტურის დაწყებამდე ___დან ___ კალენდარულ დღემდე გაუქმება _    

მთლიანი საფასურის ___% ; 

4.2        ტურისტი ვალდებულია გაითვალისწინოს შემდეგი პირობები: 

               ა)   თვითმფრინავში ალკოჰოლური სასმელის მიღება დაუშვებელია; 

               ბ)  თვითმბრინავში მოწევა სასტიკად აკრძალულია; 

               გ)   _________________________________________ 

              დ)    ტურისტი (მგზავრი) პასუხისმგებელია ნებისმიერი ზიანის 

ანაზღაურებაზე                                         ,რომელიც გამოწვეულია მისი ბრალეული 

ქმედების შედეგად ეკიპაჟის მიერ                   გახმოვანებული ინსტრუქციის და 

გაფრთხილების შეუსრულებლობით; 

              ე) მგზავრის მხრიდან დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში 

თვითმფრინავის     დანიშნულების ადგილზე ჩასვლის შემდგომ ინფორმაცია 
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გადაეცემა პოლიციას რომელიც იხელმძღვანელებს,ადგილობრივი სამართლის 

ნორმების გამოყენებით 

4.3      უცხო ქვეყნის საკონსულო არის საქართველოსა და მისი                    

კანონმდებლობისაგან დამოუკიდებელ დიპლომატიური სტრუქტურა და მათ 

ტერიტორიაზე ვრცელდება მხოლოდ იმ ქვეყნის კანონმდებლობა, რომელსაც 

ისინი წარმოადგენენ,ტურისტული კომპანია არ აგებს პასუხს საკონსულოს მიერ 

მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. 

4.4     ტურისტული კომპანია არ აგებს პასუხს შემდეგზე: 

            ა) ბარგის დაკარგვა ,დაზიანება ან ბარგის აღების შეყოვნება აეროპორტში; 

            ბ)პირადი ნივთების ან სხვა დოკუმენტაციის დაკარგვა; 

           გ)პრობლემები,რაც შესაძლოა შეექმნათ ტურისტ(ებ)ს მესაძღვრეებთან               

,მებაჟეებთან ,პოლიციასთან და სხვა ორგანოებთან; 

          დ)ტურისტთა მიერ ქვეყნის მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევის 

ფაქტები; 

          ე) მესამე პირის მიერ მიყენებული ზიანი; 

          ვ)აეროპორტში რეგისტრაციის დროს ტურისტთა დაგვიანება ; 

          ზ) ტურისტის მიერ მიმღები ქვეყნის საზოგადოებრივი თავშეყრის 

ადგილებში ,ტრანსპორტში ან სხვა ადგილებში ქცევის წესების დარღვევაზე ან 

მსგავსი ქმედებით გამოწვეულ შედეგზე 

4.5 ტურისტული კომპანია არ წარმოადგენს გადამზიდველს და არ იღებს 

პასუხისმგებლობას შემდეგ ქმედებაზე:ავიარეისის დაგვიანება,სამგზავრო 

ბორტის შეცვლა,ავიარეისის განრიგის დარღვევა და ა.შ 

(ავიაგადაზიდვებიწარმოებს ტვირთზიდვის სერთასორისო წესის თანახმად,რაც 

მითითებულია ავიაბილეთში) 

 

5. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და შეწყვეტის წესი 

 

5.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის დღიდან და 

მოქმედებს მხარეების მიერ აღნიშნული ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე; 

5.2 წინამდებარე ხელშეკრულება ფორმდება ___ (------) კვირის/თვის ვადით 20-- 

წლის __________ დან  20-- წლის _____________მდე; 

5.3 ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელება შესაძლებელია მხარეებს 

შორის შეთანხმებული და ხელმოწერილი დამატებითი შეთანხმების 

გაფორმების გზით.   
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5.4 წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველია მხარეთა მიერ ნაკისრ 

ვალდებულებათა შესრულება.  

5.5   ხელშეკრულების ნებისმიერ მხარეს უფლება აქვს უარი თქვას 

ხელშეკრულებაზე იმ შემთხვევაში, თუკი მეორე მხარე სისტემატურად უხეშად 

(იმგვარად, რომ შეუძლებელია ან მხარისათვის აშკარად საზიანოა 

ხელშეკრულების მოქმედების გაგრძელება) არღვევს ხელშეკრულებით ნაკისრ 

ვალდებულებებს და არ აღმოფხვრის ამგვარ დარღვევას უფლებამოსილი 

მხარის მოთხოვნის დაყენებიდან დარღვევის აღმოსაფხვრელად განსაზღვრულ 

გონივრულ ვადაში  _  დღეში. დაუშვებელია ხელშეკრულების მოშლა წინასწარი  

წერილობითი შეტყობინების გარეშე. 

5.6 წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების ვადა შეიძლება შეწყდეს ნებისმიერ 

დროს, თუ ერთი მხარე, ერთი კვირით ადრე, წერილობით აცნობებს მეორე 

მხარეს ხელშეკრულების შეწყვეტის სურვილის შესახებ. 

5.7  ხელშეკრულების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს 

პასუხისმგებლობისაგან. 

 

 

6. ფორს-მაჟორი 

 

6.1 თუ ხელშეკრულების მხარეები  ვერ ასრულებენ თავიანთ ვალდებულებას 

გაუთვალისწინებელი გარემოებების გამო, ეს ფაქტი არ ჩაითვლება 

ვალდებულების დარღვევად და შესრულება გადავადდება იმ უახლოეს 

დღემდე, როცა ეს გარემოებანი აღმოიფხვრება. 

6.2 ამ მუხლის მიზნებისთვის, „ფორს-მაჟორი“ განისაზღვრება, ხელშეკრულების 

მოქმედების პერიოდში წარმოქმნილი გაუთვალისწინებელი ის მოვლენები,რაც 

შეუძლებელი იყო გათვალისწინებინათ წინასწარ რაც გავლენას ახდენს 

ხელშეკრულების შესრულებაზე ან ტურის საფასურის დადგენაზე (სტიქიური 

უბედურებები,ქვეყვინ ეკონომიკური მდგომარეობის ცვლილება ,საომარი 

მოქმედებების დაწყება ,ტერორისტული აქტის 

განხორციელება,გაფიცვები,სავიზო რეჟიმის შეცვლა ქვეყანაში რომელშიც 

იგეგმება ტურისტული მოგზაურობადა სხვა პროცესები ,რაც მხარეთა 

კონტროლს არ ექვემდებარებაზემოთ აღნიშნული მოვლენების არსებობისას, 

მხარე ვალდებულია ამის შესახებ შეატყობინოს მეორე მხარეს კომუნიკაციის 

ყველაზე ხელმისაწვდომი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საშვალების 

გამოყენებით. 
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6.3 ხელშეკრულების მონაწილე მხარეებმა დაუყოვნებლივ უნდა ჩააყენოონ საქმის 

კურსში ერთმანეთი მისაღები პასუხიმგებლობისგან .თუ ფორს მაჯორი 

განვითარდა ტურისტის მიმღებ ქვეყანაში ყოფნისას,ტურისტული კოპანია  

მიმართავს ყველა ღონისძიებას მისი დაბრუნების მიზნით ,ასეთ შემთხვევაში 

დაბრუნების დამატებით ხარჯებს გადაიხდის ________________. 

 

 

 

7. დავის გადაჭრის წესი 

 

7.1  წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დავა უნდა 

გადაწყდეს ურთიერთმოლაპარაკების გზით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დავას 

განიხილავს სასამართლო.  

 

8. ცვლილებები და დამატებები 

 

8.1  წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან/და დამატება უნდა 

შესრულდეს წერილობითი ფორმით, რომელიც წარმოადგენს ამავე 

ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს. 

8.2  მხარეები იღებელ ვალდებულებას დაიცვან ხელშეკრულების 

კონფიდენციალურობა  

 

 

9. დასკვნითი დებულებები 

 

9.1  ის სამართლებრივი ურთიერთობები, რომლებიც არ რეგულირდება 

წინამდებარე ხელშეკრულებით, დარეგულირდება სსკ-ის მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

9.2   ხელშეკრულების რომელიმე მუხლის ბათილობა არ იწვევს მთლიანად 

ხელშეკრულების ბათილობას. 

9.3   წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ორ, თანაბარი იურიდიული ძალის 

მქონე ეგზემპლარად, თითოეული მხარისათვის გადასაცემად. 

9.4  მხარეები ადასტურებენ, რომ გაეცნენ აღნიშნული ხელშეკრულება და რომ იგი 

სრულად გამოხატავს მათ ნებას. 
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10. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები 

 

 

            ტურისტული კომპანია:                                                   ტურისტი: 

--------------------------------------------                             - -----------------------------------------------

-----------------------------------                                           ------------------------------------------------ 

 

 

ხელმოწერა                                                                       ხელმოწერა 

        ________________                                                              _____________________ 

 

 

 

        წინამდებარე ხელშეკრულება მომზადებულია ხათუნა ხაჩიძის მიერ                    


