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1. ხელშეკრულების მხარეები 

1.1  გამსესხებელი/იპოთეკარი 

1.1.1  სახელწოდება: სახელწოდება 

1.1.2   საიდენტიფიკაციო ნომერი: 00000000 

1.1.3   იურიდიული მისამართი:  ქ. თბილისი, _______________________________________, 

1.1.4   ფაქტობრივი მისამართი:  ქ.თბილისი, ________________________________________, 

1.1.5   სს (სახელწოდება) დირექტორის (სახელი, გვარი), წარმომადგენელი (სახელი, გვარი) 

1.1.5.1  სახელი და გვარი - სახელი, გვარი 

1.1.5.2  პირადი ნომერი - 00000000000 

1.1.5.3   თანამდებობა ( სტატუსი) - მინდობილი პირი 

1.1.5.4   უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი:  მინდობილობა დამოწმებული               

ნოტარიუს ( სახელი, გვარი ) მიერ, 00.00.2013 წელს, რეგისტრაციის ნომერი # 0000000000 

მისამართი: ქ. თბილისი, __________________________________________________________, 

 

 

1.2     მსესხებელი/მესაკუთრე 

1.2.1  სახელწოდება/ სახელი და გვარი -  სახელი  და გვარი  

1.2.2   საიდენტიფიკაციო ნომერი/პირადი ნომერი: 00000000000 

1.2.3.  ფაქტობრივი მისამართი: ქ.თბილისი , _________________________________________,  

 

 

2. ხელშეკრულების საგანი 

2.1.  ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესის შესაბამისად, გამსესხებელი იღებს  

ვალდებულებას მისცეს სესხი მსესხებელს შემდეგი პირობით:  



2.1.1 სესხის ოდენობა შეადგენს _____  ( სესხის ოდენობა სიტყვიერად), აშშ დოლარის 

ექვივალენტს ქართულ ლარში , რაც ხელშეკრულების დამოწმების დღეს შეადგენს ____ 

ქართულ ლარს.  

2.1.2. ყოველთვიური საპროცენტო სარგებელი: 0,0 % (პროცენტის ოდენობა სიტყვიერად)  

2.2  მსესხებელი კისრულობს ვალდებულებას ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში და 

წესით, შესაბამისი სარგებლით დაუბრუნოს  სესხი გამსესხებელს. 

2.3 უზრუნველყოფილი მოთხოვნები  უზრუნველყოფილია  მსესხებლის/მესაკუთრის 

უძრავი ქონების იპოთეკით, თუმცა ეს არ გამორიცხავს ამავდროულად  თანაბარი 

პრიორიტეტულობით დაიკმაყოფილოს  გამსესხებელმა მოვალის მიმართ არსებული 

ნებისმიერი მოთხოვნა მოვალის საკუთრებაში არსებული ნებისმიერი ქონებიდან ( როგორც 

უზრუნველყოფილად გამოყენებულის, ისე არაუზრუნველყოფილი ქონებიდან).  

 

 

3. ტერმინთა განმარტება  

3.1  თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული, შემდეგ ტერმინებს და 

გამოთქმებს ექნებათ შემდეგი მნიშვნელობები:  

3.2     გამსესხებელი/იპოთეკარი - პირი, რომელიც განსაზღვრულია ამ ხელშეკრულების  1.1 

პუნქტით და რომელიც აძლევს მსესხებლებს სარგებლიან სესხს ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული პირობებით.  

3.3     მსესხებელი/მესაკუთრე - პირი, რომელიც  განსაზღვრულია  ამ  ხელშეკრულების 1.2 

პუნქტით და რომელიც ირებს გამსესხებლისგან სარგებლიან სესხს ამ ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული პირობებით.  

3.4    მხარე/მხარეები - გამსესხებელი ან/და მსესხებელი, კონტექსტის შესაბამისად. 

3.5  მესამე პირი - გამსესხებლის ან/და  მსესხებლის გარდა ფიზიკური და იურიდიული 

პირ(ებ)ი  ან/და  საქართველოს ან სხვა ქვეყნის  კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა 

ორგანიზაციული წარმონაქმნ(ებ)ი, რომელიც/რომლებიც არ წარმოადგენს/წარმოადგენენ 

იურიდიულ პირებს.  

3.6 მოვალე - ხელშეკრულების მხარე(ებ)ი  (გარდა გამსესხებლისა) ან/და ის პირები, 

რომლებიც მომავალში გახდება(იან) ხელშეკრულების მხარე(ები); 

3.7 ხელშეკრულება - მხარეთა შორის დადებული ნებისმიერი გარიგება, რომელიც 

დაკავშირებულია ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საგანთან და ნებისმიერი 



დამატებითი დანართები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაიდება მომავალში 

მსესხებლის მიერ, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სესხით სარგებლობასთან 

მიმართებაში, მათში პერიოდულად შეტანილი ცვლილებების და დამატებების ჩათვლით.  

3.8. დანართი - თუკი ცალსახად სხვაგვარად არ იქნა გათვალისწინებული ხელშეკრულებით, 

ხელშეკრულების დანართ(ებ)ი  (კონტექსტის შესაბამისად), რომლებიც წარმოადგენს 

ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოქმედებს მასთან ერთად.  

3.9 სესხი - გამსესხებლის მიერ მსესხებლისთვის საკუთრებაში სარგებლიანად უკან 

დაბრუნების პირობით გადაცემული ფული. 

3.10.საპროცენტო სარგებელი -  ხელშეკრულებით განსაზღვრული სესხის თანხით 

სარგებლობისთვის გამსესხებლისთვის გადასახდელი სარგებელი, რომელიც დაიანგარიშება 

და გადახდილ იქნება ხელშეკრულების შესაბამისად.  

3.11. პირგასამტეხლო (ჯარიმა) -  მსესხებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ფინანსური 

ან/და სხვა ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის 

გადასახდელი თანხა, რომლის ოდენობა და გადახდის პირობები განისაზღვრება 

ხელშეკრულების დებულებების შესაბამისად.  

3.12.  გრაფიკი - ხელშეკრულების საფუძველზე გაცემული სესხის თანხაზე დარიცხული 

საპროცენტო სარგებლის, პირგასამტეხლოს და სხვა გადასახდელების (მათ შორის 

საკომისიოს) დაბრუნების/გადახდის გრაფიკი.  

3.13. სესხის გაცემის საკომისიო - გამსესხებლის მიერ სესხის გაცემისათვის გაწეული 

მომსახურების ასანაზღაურებელი თანხა.  

3.15  განცხადებები და გარანტიები - მსესხებლის მიერ გამსესხებლისათვის მიცემული 

გარანტიები, რომელიც ერთიანობაში ქმნის გამსესხებლის ნდობას ( თანხმობას ) 

ხელშეკრულების დასადებად და რომლის დარღვევის შემთხვევაშიც გამსესხებელს შეუძლია 

ხელშეკრულებაზე უარის თქმა.  

3.16    უზრუნველყოფილი მოთხოვნები - ხელშეკრულებიდან გამომდინარე გამსესხებლის 

სასარგებლოდ არსებული, სამომავლო ან/და  პირობითი მოთხოვნები არსებული ან/და 

სამომავლო მოვალე(ებ)ის მიმართ (მათ შორის, ნებისმიერი სახის დავალიანება, საკომისიო, 

პირგასამტეხლო/ჯარიმა და გამსესხებლისთვის მიყენებული ზიანი/ზარალი), ასევე 

სასამართლოს (მათ შორის საარბიტრაჟო სასამართლოს), აღსრულების და ამგვარი 

მოთხოვნებიდან გამომდინარე ნებისმიერი სხვა ხარჯი.  

3.17.  ხელშეკრულებაში გამოყენებული ყველა სხვა ტერმინი გამოიყენება და განიმარტება 

კანონმდებლობის შესაბამისად.  

 



4. სესხის გაცემის პირობები 

4.1  ხელშეკრულება უნდა დარეგისტრირდეს საჯარო რეესტრში, რაც გულისხმობს , რომ 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა უფლება, რომელიც ექვემდებარება 

რეგისტრაციას უნდა დარეგისტრირდეს მარეგისტრირებელ ორგანოში.  

4.2  გამსესხებელი სესხის თანხას გადასცემს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მსესხებელი მას 

წარუდგენს ამონაწერს ან სხვა ჯეროვან ცნობას მარეგისტრირებელი ორგანოდან, რომელიც 

ადასტურებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა რეგისტრირებაუნარიანი 

უფლების რეგისტრაციის ფაქტს (იპოთეკა და ა.შ), სადაც გამსესხებელი რეგისტრირებული 

იქნება როგორც პირველი რიგის იპოთეკარი და იპოთეკის საგანი არ იქნება დატვირთული 

მესამე პირის სასარგებლოდ ნებისმიერი სანივთო უფლებით ან სხვა ვალდებულებით, გარდა 

გამსესხებლის სასარგებლოდ რეგისტრირებული იპოთეკისა, ასევე იპოთეკის საგანზე არ 

იქნება რეგისტრირებული სხვა კერძო ან საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა. იმ 

შემთხვევაში თუ რეგისტრაციის შემდეგ აღმოჩნდება, რომ იპოთეკის საგანი დატვირთულია 

მესამე პირის სასარგებლოდ ნებისმიერი სანივთო უფლებით ან სხვა ვალდებულებით ან 

იქნება რეგისტრაირებული საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვა, გარდა გამსესხებლის 

სასარგებლოდ რეგისტრირებული იპოთეკისა, მსესხებელი ვალდებულია დაუბრუნოს სესხის 

ძირი თანხა და გაწეული ხარჯები ( სანოტარო, საკომისიო და სარეგისტრაციო ხარჯი).  

4.3  თუ მსესხებელი ვერ შეასრულებს ამ ხელშეკრულების 4.2 პუნქტით გათვალისწინებულ 

ვალდებულებას, გამსესხებელი არ იქნება ვალდებული მისცეს მსესხებელს სესხი, 

მსესხებელი ვალდებულია აუნაზღაუროს გამსესხებელს სანოტარო, საკომისიო და 

რეგისტრაციის ხარჯი და წინამდებარე ხელშეკრულება ჩაითვლება გაუქმებულად.  

4.4  სესხის გადაცემა მოხდება მხარეთა შეთანხმების შესაბამისად ნაღდი ან საბანკო  

ანგარიშსწორებით.  

4.5  ნაღდი ანგარიშსწორების შემთხვევაში მხარეები სესხის თანხის გადაცემის შესახებ 

შეადგენენ წერილობით აქტს, რომელიც  უნდა დამოწმდეს სანოტარო წესით. უნაღდო 

ანგარიშსწორების შემთხევაში, მსესხებლის მიერ მითითებულ ანგარიშზე სესხის თანხის 

ჩარიცხვის მომენტიდან გამსესხებლის მიერ სესხის მიცემის ვალდებულება შესრულებულად 

ჩაითვლება.  

 

5. სესხის ვადა და გადახდის გრაფიკი  

5.1  პირველი გადახდა - მსესხებელი ვალდებულია გადაუხადოს გამსესხებელს პირველი 

თვის სარგებელი ამ ხელშეკრულების შესაბამისად სესხის ძირი თანხის მსესხებლისთვის 

გადაცემისთანავე.  



5.2   მეორე გადახდა -  მსესხებელი ვალდებულია გადაუხადოს გამსესხებელს მეორე თვის 

სარგებელი არაუგვიანეს 2013 წლის ( თვე და რიცხვი) .  

5.3  მსესხებელი ვალდებულია დაუბრუნოს გამსესხებელს სესხი არაუგვიანეს 2013 წლის ( 

თვე და რიცხვი).  

5.4 მსესხებელი უფლებამოსილია წინსწრებით შეასრულოს ყველა ან ზოგიერთი 

ვალდებულება.  

5.5   მსესხებლის განცხადების საფუძველზე გამსესხებელი უფლებამოსილია გაუგრძელოს 

მსესხებელს სესხის დაფარვის ვადა. სესხის დაბრუნების ვადის გაგრძელების შესახებ 

გადაწყვეტილებას გამსესხებელი იღებს ერთპიროვნულად.  

5.6  იმ შემთხვევაში თუ მსესხებელი დაარღვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სესხის 

დაბრუნების ან სარგებლის გადახდის ვადას, მას გამსესხებლის სასარგებლოდ ავტომატურად 

დაეკისრება პირგასამტეხლო სესხის ძირი თანხის 0.0 %-ის ოდენობით ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე, სააღსრულებლო წარმოების დაწყების დღემდე.  

5.7  ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით მსესხებელი ადასტურებს, რომ ის აცნობიერებს და 

ეთანმხება ხელშეკრულებით დადგენილი პირგასამტეხლოს არსებობას და მის ოდენობას.  

5.8 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მსესხებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების ( გადასახდელების) შესრულებისგან.  

5.9  გადახდილი თანხა ჩაითვლება ზუსტად შესრულებულ ვალდებულებად, თუ ისინი 

გადახდილია ხელშეკრულებით დადგენილ თარიღში,ხოლო თუ ეს თარიღი ემთხვევა უქმე 

ან დასვენების დღეს, მაშინ გადახდა უნდა განცხორციელდეს არაუგვიანეს მომდევნო 

სამუშაო დღისა.  

 

6.  მოთხოვნათა  უზრუნველყოფა  

6.1.  გამსესხებლის მოთხოვნათა უზრუნველსაყოფად მსესხებელი/ მესაკუთრე იპოთეკით 

ტვირთავს 6.2.1 მუხლით გათვალისწინებულ უძრავ ქონებას ( შემსდგომში ,,იპოთეკის 

საგანი’’). 

6.2. გამსესხებლის მოთხოვნა მსესხებლის მიმართ უზრუნველყოფილია იპოთეკით რაც 

მოიცავს მესაკუთრის საკუთრებაში არსებულ შემდეგ იპოთეკის საგანს:  

6.2.1 ამონაწერის საჯარო რეესტრიდან უძრავი ქონების ( მიწის) შესახევ, მიწის საკადასტრო 

კოდი # 00.00.000.00.000, განცხადების რეგისტრაციის #0000000000, მომზადების თარიღი: 

00.00.0000, ზონა თბილისი 00, სექტორი _______ 00, კვარტალი 00, ნაკვეთი 000/0000; 



მისამართი: ქ, თბილისი, ______________________, ნაკვეთის საკუთრების ტიპი: 

თანასაკუთრება, ნაკვეთის ფუნქცია : არასასოფლო-სამეურნეო, დაზუსტებული ფართობი 

000.00 კვ.მ,  ფართი : სართული 00, ბინა #00, ფართობი: 00,00 კვ.მ; მესაკუთრე (სახელი, 

გვარი). 

6.3  მსესხებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით დადგენილ ვადებში და პირობებით 

უზრუნველყოს გამსესხებლის რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში, როგორც პირველი რიგის 

იპოთეკარი, რათა გამსესხებელს უფლება ჰქონდეს სხვა კრედიტორებთან შედარებით 

პირველ  რიგში დაიკმაყოფილოს უზრუნველყოფილი მოთხოვნა იპოთეკის საგნით.  

6.4  იპოთეკის საგნით გამსესხებლის მიერ მსესხებლის მიმართ არსებული ყველა მოთხოვნის 

სრულად ვერ დაკმაყოფილების შემთხვევაში გამსესხებელი უფლებამოსილია 

გადახდევინება მოახდინოს მსესხებლის/მესაკუთრის საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ 

ქონებაზე.  

  

 

7. იპოთეკის საგნის ნივთობრივი და უფლებრივი მდგომარეობა  

7.1 იპოთეკის საგანი არ არის ყადაღადადებული და არ არის დატვირთული სანივთო 

უფლებებით ან მესაკუთრის სხვა ვალდებულებებით მესამე პირის მიმართ, რაც 

დასტურდება ამონაწერით საჯარო რეესტრიდან, მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი 

00.00.000.00.000, განცხადების რეგისტრაციის #00000000, მომზადები თარიღი ( თვე, რიცხვი 

და წელი). 

7.2  მესაკუთრე აცხადებს და გარანტიას იძლევა: 

7.2.1. იპოთეკის საგანი არ არის სადავო, მთლიანად ან ნაწილობრივ არ არის გადაცემული 

მესამე პირზე გაყიდვით, გაცვლით ან უსასყიდლოთ გადაცემით ან სხვა ნებისმიერი 

ფორმით., არ მიმდინარეობს სასამართლო ან სხვა სახის დავა იპოთეკის საგანთან 

დაკავშირებით. 

7.2.2. სარგებლობის უფლება იპოთეკის საგანზე არ გადასცემია მესამე პირს იჯარის, 

აღნაგობის ან სხვა ფორმით.  

7.2.3. ხელშეკრულებით დადგენილი პირობებით იპოთეკის საგნის დატვირთვა არ 

ეწინააღმდეგება სამოქალაქო კოდექსს, სხვა საკანონმდებლო აქტებს და არ არღვევს პირთა 

კანონით დაცულ უფლებებსა და ინტერესებს.  

7.2.3 იპოთეკის საგანს არ გააჩნია რაიმე დაფარული თვისება, ნაკლი, რომელის გამჟღავნების 

შედეგად შემცირდება იპოთეკის საგნის ღირებულება.  



7.2.4. მესაკუთრე აცხადებს და იძლევა გარანტიას, რომ არ მიმდინარეობს რაიმე სამოქალაქო, 

სისხლისსამართლებრივი ამ ადმინისტრაციული წარმოება, იძულებითი აღსრულება ან სხვა 

უფლება რაც სადავოს ხდის მესაკუთრის საკუთრების უფლებას.  

7.3. მესაკუთრე აცნობიერებს, რომ გამსესხებელმა დადო წინამდებარე ხელშეკრულება 

მესაკუთრის ყველა განცხადებასა და გარანტიაზე სრული დაყრდნობით და მესაკუთრე 

პასუხისმგებელია მისი ყველა განცხადებისა და გარანტიის უტყუარობაზე.  

 

 

8.  იპოთეკის საგნის განკარგვა და მესაკუთრის შეზღუდვები  

8.1 მესაკუთრეს უფლება აქვს გაასხვისოს მის საკუთრებაში არსებული იპოთეკის საგანი.  

იპოთეკის საგნის მესამე პირისთვის გადაცემის შემთხვევაში მესამე პირი იძენს იპოთეკით 

დატვირთულ ქონებას. იპოთეკის საგნის მესაკუთრის შეცვლა არ არის იპოთეკის შეწყვეტის 

საფუძველი. ამ შემთხვევაში იპოთეკის საგნის მიმართ დადგენილი ვალდებულებითი 

ტვირთი და შეზღუდვები მიჰვება იპოთეკის საგანს.  

8.2 იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მოქმედების განმავლობაში მესაკუთრეს 

წარმოექმნება ნებისმიერი ოდენობის საგადასახადო დავალიანება გამსესხებელი 

უფლებამოსილია მოითხოვოს ვადამდე ადრე დაკმაყოფილება, ხოლო ვალდებულებების 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი იპოთეკარი უფლებამოსილია მიმართოს იძულებითი 

აღსრულების ღონისძიებებს.  

 

9.   იპოთეკის საგნის მოვლა და იპოთეკის საგნის შეცვლა 

9.1. მესაკუთრე პასუხისმგებელია იპოთეკის საგნის დაზიანებაზე და შემთხვევით 

დაღუპვაზე.  

9.2 მესაკუთრე/მსესხებელი ვალდებულია:  

9.2.1 შეინარჩუნოს იპოთეკის საგნის რეალური ღირებულება და იპოთეკის საგნის 

არსებობისთვის საფრთხის შექმნის შემთხვევაში გონივრულ ვადაში უზრუნველყოს ამ 

საფრთხის თავიდან აცილება.  

9.2.2. იპოთეკის საგნის ნებისმიერი მიზეზით დაზიანების შემთხვევაში ან ღირებულების 

შემცირების შემთხვევაში ჩაუტაროს კაპიტალური რემონტი უძრავ ქონებას.  



9.2.3 აცნობოს გამსესხებელს მის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 

შესრულებისთვის საფრთხის შექმნის შემთხვევაში.  

9.3 გამსესხებლის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში  ამ უკანასკნელის მიერ დადგენილი 

ფორმით მიაწოდოს ინფორმაცია ან სხვა რაიმე დოკუმენტი რომელიც ასახავს:  

9.3.1 მსესხებლის საერთო აქტივებს/ქონებას, ფინანსურ მდგომარეობას, საქმიან ოპერაციებს, 

ამონაწერებს საბანკო ანგარიშებიდან.  

 

10. მხარეთა პასუხისმგებლობა 

10.1 მხარეები ვალდებულნი არიან კეთილსინდისიერად და სრულად, ხელშეკრულების 

პირობებისა და საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით, შეასრულონ 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.  

10.2 მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შეუსრულებლობისა და არაჯეროვნად შესრულებისათვის საქართველოს კანონმდებლობისა 

და ამ ხელშეკრულების შესაბამისად.  

10.3 მსესხებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, გამსესხებელი 

უფლებამოსილია მოითხოვოს ვადამდე დაკმაყოფილება.  

10.4 მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან ვალდებულებების 

შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის თუ ეს გამოწვეულია 

ფორსმაჟორული გარემოებებით, რომელთა წინასწარ გათვალისწინებას და თავიდან 

აცილებას ვერ შეძლებდა შესაბამისი მხარე  მიზანშეწონილი ღონისძიებების მიღებით. 

ფორსმაჟორულ გარემოებებს მიეკუთვნება ბუნებრივი მოვლენები: წყალდიდობა, 

ქარიშხალი, მიწისძვრა, საომარი მოქმედებები, ომი, გაფიცვა და სხვა დაუძლეველი ძალა, რაც 

შეუძლებელს ხდის ვალდებულების შესრულებას.  

10.5 ფორსმაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების მხარემ 

რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, 

დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს შეტყობინება მეორე მხარეს ასეთი გარემოებების და მათი 

გამომწვევი მიზეზის შესახებ. 

10.6 თუ დაუძლეველი ძალის მოქმედება  ერთ თვეზე მეტ ხანს გრძელდება, თითოეული 

მხარე უფლებამოსილია, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება სესხის ნაწილში.  

 



11. კომუნიკაცია მხარეებს შორის 

11.1 მხარეებს შორის ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა უნდა იყოს წერილობითი 

ხასიათის.  

11.2 შეტყობინება ჩაბარებულად ითვლება ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს თუ 

შეტყობინების მიღება დადასტურებულია ადრესატის მიერ ( მათ შორის ელექტრონული 

დოკუმენტით). 

11.3 მხარეები ურთიერთობას განახორციელებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ 

მისამართებზე. მხარე ვალდებულია აღნიშნული მისამართის ცვლილების შემთხვევაში 

დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს.  

 

12. დავების გადაწყვეტა  

12. 1 მხარეთა შორის ამ ხელშეკრულებიდან წარმოშობილი ან მასთან დაკავშირებული 

ნებისმიერი დავა განხილულ და გადაწყვეტილ იქნება ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მიერ.  

13. ხელშეკრულების მოქმედება 

13.1   ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი სანოტარო წესით დამოწმების დღიდან. ამასთანავე, 

იპოტეკა წარმოიშობა მისი საჯარო რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან.  

13.2 ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად 

შესრულებამდე.  

13.3 ხელშეკრულების შესრულების ადგილია ქ. ____________________. 

13.4  წინამდებარე ხელშეკრულება განიმარტება და რეგულირდება საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად.  

13.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა უფლება-მოვალეობა ვრცელდება მხარეთა 

უფლებამონაცვლეებზე/სამართალმემკვიდრეებზე.  

13.6  მხარეები ხელშეკრულების ხელმოწერით ადასტურებენ, რომ სრულად ესმით 

ხელშეკრულების დებულებათა შინაარსი და ეთანხმებიან მათ.  

 

გამსესხებელი                         (სახელი , გვარი)                                                 ხელმოწერა: 

მსესხებელი /მესაკუთრე      (სახელი, გვარი)                                                   ხელმოწერა:                      



 


