
ხელშეკრულება 

(ობიექტის დაცვის შესახებ) 

ქ. თბილისი                                                                                                                                                “___”   __________ 2013 წ.  

ერთი მხრივ,  “________________________________” (შემდგომში „დაცვითი ორგანიზაცია“) (საიდენტიფიკაციო 

კოდი: _______________), იურიდიული მისამართი: ____________________________, რომელიც შექმნილია 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, წარმოდგენილი მისი დირექტორის, _________________________ 

სახით, და  

მეორე მხრივ,  „____________________________”  (შემდგომში  „დამკვეთი“), ვხელმძღვანელობთ რა 

სახელშეკრულებო გულისხმიერებისა და კეთილსინდისიერების პრინციპებით, ვდებთ წინამდებარე 

ხელშეკრულებას და ვთანხმდებით შემდეგზე:  

1 ხელშეკრულების საგანი 

1.1 წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე  დამკვეთი ავალებს, ხოლო დაცვითი ორგანიზაცია 

კისრულობს ვალდებულებას დაიცვას დამკვეთის სარგებლობაში/საკუთრებაში არსებული ობიექტი 

(მდებარე: ________________________, საკადასტრო კოდი: ____________________) და მის ტერიტორიაზე 

არსებული მატერიალური ფასეულობები გარეშე პირთა ხელყოფისაგან. ამასთანავე უზრუნველყოს 

დაცვის ობიექტზე საზოგადოებრივი წესრიგი (შემდგომში ობიექტი ან დაცვის ობიექტი). 

1.2 დაცვითი ორგანიზაცია ობიექტის დაცვას განახორციელებს 24 საათიანი სამუშაო გრაფიკით, 

ხელშეკრულების დანართში მოცემული მორიგეობის განრიგის მიხედვით. 

1.3 მცველების რაოდენობა შეადგენს _____ დაცვის თანამშრომელს. 

1.4 დამკვეთისათვის დაცვითი ორგანიზაციის მიერ შესრულებული სამუშაოს შესახებ წერილობითი 

ანგარიშის პერიოდულობა განისაზღვრება თვეში ერთხელ. 

1.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში, ობიექტის დაცვისათვის საჭირო დაცვითი ტექნიკური 

საშუალებების დაპროექტება, მონტაჟი და ექსპლუატაციას განახორციელებს დაცვითი ორგანიზაცია, 

რასთან დაკავშირებითაც მხარეთა შორის წერილობითი ფორმით  გაფორმდება დამატებითი  

ხელშეკრულება. 

 

2 ხელშეკრულების ღირებულება და ანაზღაურება 

2.1 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურებისთვის ანაზღაურება განისაზღვრება 

______ (თანხა სიტყვიერად) ლარის ოდენობით, რაც მოიცავს საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებულ ყველა სახის გადასახადს. 

2.2 დამკვეთი 2.1 პუნქტში მითითებულ თანხას დაცვით ორგანიზაციას გადაუხდის ნაღდი ან უნაღდო 

ანგარიშსწორების წესით არაუგვიანეს ყოველი კალენდარული თვის ____ რიცხვისა. 

2.3 იმ შემთხვევაში, თუ დამკვეთის მიერ დარღვეულ იქნა წინამდებარე ხელშეკრულების 2.2 პუნქტით 

განსაზღვრული ვადა, დაცვით ორგანიზაციას აქვს უფლება, ხოლო ასეთ შემთხვევაში, დამკვეთი 

ვალდებულია გადაიხადოს  ერთჯერადი ჯარიმა  გადაუხდელი თანხის  ____%-ის ოდენობით და ასევე 

პირგასამტეხლო გადასახდელი თანხის ____%-ის ოდენობით  ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 

გადასახდელი თანხის დაცვითი ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშის ასახვის დღემდე. 

2.4 მხარეები ადასტურებენ, რომ ხელშეკრულების 2.3 პუნქტით გათვალისწინებული 

ჯარიმის/პირგასამტეხლოს ოდენობის შესახებ გადაწყვეტილება მხარეთა შორის მიღწეულია 

გონივრული განსჯის შედეგად, რასაც ეთანხმებიან და მომავალში სადავოდ არ მიიჩნევენ.  

2.5 დაცვითი ორგანიზაცია უფლებამოსილია განახორციელოს მოქმედი კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ყველა ქმედება ამ მუხლის ფარგლებში წარმოშობილი/არსებული 

ანაზღაურების/დავალიანების მიღების მიზნით. 

 

 



3 მხარეთა უფლება-მოვალეობები 

3.1 დაცვითი ორგანიზაცია ვალდებულია: 

3.1.1 განახორციელოს ობიექტზე საზოგადოებრივი წესრიგისა და მატერიალური ფასეულობების დაცვა 24  

საათიანი სამუშაო გრაფიკით, მოქმედი კანონმდებლობისა და ხელშეკრულების პირობების 

შესაბამისად. 

3.1.2 არ დაუშვას ობიექტის ტერიტორიაზე/დან რაიმე სახის მატერიალური ფასეულობების 

გატანა/გადაადგილება დამკვეთის წინასწარი თანხმობის გარეშე. 

3.1.3 ობიექტის დაცვა განახორციელოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დამტკიცებული ფორმის 

ტანსაცმლით. 

3.1.4 სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებიოსას აღმოჩენილი/გამოვლენილი მართლსაწინააღმდეგო 

ქმედებების დაფიქსირების შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ აცნობოს დამკვეთსა ან/და შესაბამის 

კომპეტენტურ ორგანოებს. ამასთან, აღნიშნულ პირთა მისვლამდე დაცვითი ორგანიზაცია 

ვალდებულია უზრუნველყოს ობიექტზე არსებულ ფასეულობათა უსაფრთხოება. 

3.2 დამკვეთი ვალდებულია: 

3.2.1 დროულად განახორციელოს ანგარიშსწორება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად. 

3.2.2 შექმნას სათანადო პირობები მატერიალური ქონების  შენახვის უზრუნველსაყოფად. საჭიროების 

შემთხვევაში განახორციელოს შენობის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის გამაგრება. 

3.2.3 ხელშეკრულების ხელმოწერამდე 1 (ერთი) კვირით ადრე განუსაზღვროს დაცვით ორგანიზაციას  

დასაცავი ობიექტის პერიმეტრი. 

3.2.4 უზრუნველყოს დასაცავ ობიექტზე უწყვეტი სატელეფონო კავშირი და ელექტროენერგიით 

მომარაგება. 

3.2.5 უზრუნველყოს მცველებისათვის მოსასვენებელი ოთახის გამოყოფა შესაბამისი სანიტარულ-

ჰიგიენური მოთხოვნების დაცვით. 

3.2.6 1  (ერთი) თვით ადრე  წერილობითი ფორმით აცნობოს დაცვით ორგანიზაციას: 

3.2.6.1 ობიექტზე რაიმე სახის მშენებლობის დაწყების შესახებ. 

3.2.6.2 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი სახის ცვლილების შეტანის შესახებ. 

3.2.6.3 ისეთი გარემოების შესახებ, როდესაც შესაძლებელია მოხდეს დაცვის სისტემის, სამუშაო დროის 

მცველთა საშტატო ერთეულების ისეთი ცვლილებები, როდესაც შესაცვლელი იქნება საგუშაგოთა 

რაოდენობა. 

 

4 განსაკუთრებული პირობები 

4.1 მატერიალური ფასეულობების გადაცემის შესახებ მხარეთა შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი, 

რაც დადასტურებულ უნდა იქნას მხარეთა უფლებამოსილი პირების ორმხრივი ხელმოწერით. 

4.2 დაცვითი ორგანიზაციის პასუხისმგებლობა არ ვრცელდება შემდეგ პუნქტებთან მიმართებაში: 

4.2.1 ზარალზე/ზიანზე, რომლის დადგომის/გამოწვევის მიზეზი იყო დამკვეთის/მესამე პირის 

დაუდევრობა/განზრახი ქმედება. 

4.2.2 დასაცავი ობიექტის ტერიტორიის გარეთ დარჩენილ მატერიალურ ფასეულობებზე. 

 

5 მხარეთა პასუხისმგებლობა 

5.1 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში 

მხარეები პასუხს აგებენ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

5.2 დამკვეთი ვალდებულია წარმოადგინოს ზიანის დამდასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტაცია. 

 

6 ფორს-მაჟორი 

6.1 არც ერთი მხარე არ აგებს პასუხს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების მთლიანად ან 

ნაწილობრივ შეუსრულებლობისათვის, თუ ეს გამოწვეულია ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგად. 

ფორს-მაჟორულ გარემოებად მიიჩნევა მიწისძვრა, ხანძარი, წყალდიდობა ომი, აჯანყება, რევოლუცია, 



სამოქალაქო მღელვარება, მიტინგები და ა.შ. რომლის წინასწარი განსაზღვრა და თავიდან აცილება 

მხარეების შესაძლებლობას აღემატება და მასზე მხარეთა მიერ რაიმე ზემოქმედების მოხდება 

შეუძლებელია. ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შესახებ შეტყობინება მეორე მხარესთან უნდა 

განხორციელდეს დაუყოვნებლივ, პირველი შესაძლებლობისთანავე. 

6.2 ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობის შემთხვევაში მხარე თავისუფლდება  ვალდებულებების 

შესრულებისაგან ამ გარემოებების მოქმედების შეწყვეტამდე. ფორს-მაჟორული გარემოების არსებობა 

დადასტურებულ უნდა იქნეს შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოს მიერ.  

6.3 მხარეები მხოლოდ მაშინ თავისუფლდებიან ხელშეკრლებით გათვალისწინებული ვალდებულების 

შესრულებისა და პასუხისმგებლობისაგან, თუ ფორს-მაჟორული გარემოებები უშუალო გავლენას 

ახდენენ მათ საქმიანობაზე.  

 

7 კონფიდენციალურობა 

7.1 მხარეთა მიერ ურთიერთთანამშრომლობის შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია წარმოადგენს 

კონფიდენციალურ ინფორმაციას და არ დაიშვება მისი გაცნობა მესამე პირთათვის მეორე მხარის 

წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. აგრეთვე მხარეებმა უნდა უზრუნველყონ ხელშეკრულების 

შესრულებისათვის გამიზნული კორესპონდენციისა და სხვა საქმიანი დოკუმენტაციის მესამე პირთა 

ხელყოფისაგან დაცვა. 

7.2 მხარეთა 7.1 პუნქტში მითითებული მოვალეობა ძალაშია ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგაც. 

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მხარის მიერ მოხდება კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნება 

მესამე პირებზე, იგი ვალდებულია აუნაზღაუროს მეორე მხარეს ამ ინფორმაციის გამჟღავნების შედეგად 

მიყენებული ზიანი. 

 

8 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა  

8.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია 2013 წლის ______________დან  _____________ ჩათვლით. 

8.2 ხელშეკრულების მოქმედება წყდება: 

8.2.1 დამკვეთის მიერ  მეორე მხარისათვის  1 (ერთი) თვით ადრე გაგზავნილი წინასწარი წერილობითი 

შეტყობინების საფუძველზე. 

8.2.2 ცალმხრივად ერთ-ერთი მხარის მიერ თუ მეორე მხარე არ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ 

ვალდებულებებს. 

8.2.3 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

8.3 დაცვითი ორგანიზაცია უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს, საკუთარი ინიციატივით, ცალმხრივად 

შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედება დამკვეთისათვის წერილობითი შეტყობინების 

გაგზავნის გზით. 

 

9 სადავო საკითხების განხილვა 

9.1 მხარეთა მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობების 

შეუსრულებლობასთან დაკავშირებული დავა და უთანხმოება გადაწყდება ურთიერთმოლაპარაკების 

გზით. 

9.2 ურთიერთმოლაპარაკების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ 

სასამართლოს ან განახორციელონ კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა ქმედება დავის 

განხილვის მიზნით, მათ შორის: 

9.2.1  დაცვითი ორგანიზაცია უფლებამოსილია განცხადებით მიმართოს სსიპ „აღსრულების ეროვნულ 

ბიუროს“ დავალიანების გადახდევინების შესახებ ბრძანების მიღების მიზნით. 

9.2.2 „ნოტარიატის შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე-5 პუნქტის  შესაბამისად, მხარეები 

თანხმდებიან, რომ წინამდებარე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ფულადი თანხის 

დავალიანების გადახდევინების მიღების მიზნით სააღსრულებო ფურცელს გასცემს ნოტარიუსი 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 



9.3 ამასთან სასამართლოსადმი მიმართვის შემთხვევაში, პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ 

დაცვითი ორგანიზაციის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება მიქცეული იქნება დაუყოვნებლივ 

აღსასრულებლად. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლის  11 ნაწილის 

მოთხოვნათა შესაბამისად. 

 

10 სხვა დებულებები 

10.1 მხარეები აცხადებენ  და გარანტიას იძლევიან, რომ მათ აქვთ შესაბამისი უფლებამოსილება, რაც მათი 

სადამფუძნებო დოკუმენტებისა და მოქმედი კანონმდებლობათა მიხედვით აუცილებელია 

ხელშეკრულების ხელმოწერისა და შესრულებისათვის. 

10.2 წინამდებარე ხელშეკრულების მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან, ამავე მხარეთა შორის 

გაფორმებული ამ ხელშეკრულების წინამორბედი, ანალოგიურ საკითხთა მომწესრიგებელი ყველა 

ხელშეკრულება/შეთანხმება ითვლება ავტომატურად ძალადაკარგულად. 

10.3 ხელშეკრულების მუხლ(ებ)ი, პუნქტ(ებ)ი ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ი დანომრილია და დასათაურებულია 

მხოლოდ მოხერხებულობისათვის და ამ ფაქტს ხელშეკრულების ინტერპრეტაციისათვის მნიშვნელობა 

არ ენიჭება. 

10.4 იმ შემთხვევებში, რომლებიც არ არის გათვალისწინებული წინამდებარე ხელშეკრულებით,  მხარეები 

იხელმძღვანელებენ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, მათ შორის „კერძო დაცვითი 

საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით. 

10.5 წინამდებარე ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება ხორციელდება მხარეთა წერილობითი 

შეთანხმებით. 

10.6 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 

ეგზემპლარად, რომელთა თითო პირი გადაეცემა მხარეებს. 

 

11 მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები 

დაცვითი ორგანიზაცია 

ს/კ: 

მისამართი: 

საბანკო რეკვიზიტები: 

 

_______________________________________ 

 

_______________________ 

დირექტორი 

დამკვეთი 

ს/კ: 

მისამართი: 

საბანკო რეკვიზიტები: 

 

_____________________________________ 

 

_________________________ 

დირექტორი 

 


