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1.  ხელშეკრულების საგანი 

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულება სატრანსპორტო საშუალების (სს) იჯარის შესახებ 

მართვის მომსახურების გაწევის გარეშე (შემდგომში „ხელშეკრულება“) არის 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების „RENTMOTORS GEORGIA“-ის 

(შემდგომში „მეიჯარე“) შეთავაზება მოიჯარისთვის. შეთავაზება წინამდებარე 

ხელშეკრულების პირობების შესახებ, ისევე როგორც მისი წერილობითი ფორმა 

(განუყოფელი ნაწილი), ითვლება გაგზავნილად ამ ხელშეკრულების გამოქვეყნების 

მომენტიდან ვებ მისამართზე: https://rentmotors.ru/agreement და მოქმედებს ამ 

ხელშეკრულების მითითებულ მისამართზე განთავსების მთელი პერიოდის 

განმავლობაში. მოიჯარე ეთანხმება წინამდებარე ხელშეკრულებას, ისევე როგორც 

მის წერილობით ფორმას, იმ მომენტიდან, როდესაც ხელს მოაწერს ხელშეკრულების 

წერილობით ფორმას (ხელშეკრულების მიღება). ამავდროულად, მეიჯარე და 

მოიჯარე, შემდგომში მოხსენიებული, როგორც მხარეები, თანხმდებიან, რომ 

ხელშეკრულების წერილობითი ფორმა შეიცავს ყველა აუცილებელ პირობას, 

რომელიც სავალდებულოა იჯარით აღებული სატრანსპორტო საშუალების მისი 

დანიშნულებისამებრ გამოსაყენებლად და მოიჯარის საჭიროებების შესაბამისად, 

ხოლო ბმულზე განთავსებული ხელშეკრულების პირობები შეიცავს სხვა 

სავალდებულო და (ან) დამატებით წესებს, პირობებსა და მოთხოვნებს 

ხელშეკრულების მხარეებისთვის, რომლებიც დაკავშირებულია სატრანსპორტო 

საშუალების გამოყენების პროცედურასთან. 

1.2. მხარეები წინამდებარედ ადასტურებენ მოიჯარისათვის კონკრეტული 

სატრანსპორტო საშუალების (შემდგომში სატრანსპორტო საშუალების ან 

ავტომობილი), რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების წერილობით ფორმაში, 

იჯარით გადაცემას. მოიჯარე ეთანხმება წინამდებარედ დადგენილ ხელშეკრულების 

პირობებს, რაც დასტურდება მისი ხელმოწერით იჯარის ხელშეკრულების 

წერილობით ნაწილზე. 

1.3. ამ ხელშეკრულების გაფორმებით, მოიჯარე ადასტურებს, რომ წაიკითხა 

ხელშეკრულების პირობები, გაიაზრა მასში მითითებული დოკუმენტების 

მნიშვნელობა, ეთანხმება მათ შინაარსს და იღებს ვალდებულებას, დაიცვას მათ მიერ 

დადგენილი მოთხოვნები, ასევე იაზრებს ხელშეკრულების გაფორმების შედეგებს. 

1.4. ხელშეკრულების თანახმად, მოიჯარეს შეიძლება მიეწოდოს დამატებითი სერვისები, 

რომლებიც მითითებულია ხელშეკრულების წერილობით ფორმაში, ისევე როგორც 

მოიჯარის მიერ მოგვიანებით მიღებული, ხელშეკრულების მთელი ვადის 

განმავლობაში. ხელშეკრულების ხელმოწერამდე მოიჯარე იცნობს ამ სერვისების 

მიწოდების ყველა აუცილებელ და დამატებით პირობას და ღირებულებას და 

გამოხატავს თანხმობას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ასეთი სერვისების 

მიწოდებაზე. 

1.5. მოიჯარის უსაფრთხოებისა და დამატებითი იდენტიფიკაციის უზრუნველსაყოფად, 

მეიჯარეს უფლება აქვს, ხელშეკრულების გაფორმებამდე მოსთხოვოს მოიჯარეს 

გაუგზავნოს მეიჯარეს ფოტოსურათი (პირადი ფოტო), თუ ეს მოთხოვნა არ 

დაკმაყოფილდება, უარი თქვას ხელშეკრულების გაფორმებაზე (გააუქმოს 

შეთავაზება). 

 

2.  სატრანსპორტო საშუალების მიღება და დაბრუნება 

2.1 წინამდებარე ხელშეკრულების ვადა მითითებულია ხელშეკრულების წერილობით 

ფორმაში, ხოლო ფინანსური ვალდებულებების შესრულების კუთხით, 



 

 

ავტომობილის დაბრუნების ვალდებულებები, დანაკარგების (ზარალის) 

ანაზღაურების ვალდებულებები და ჯარიმების გადახდის კუთხით – ამ 

ვალდებულებების სრულ შესრულებამდე. 

2.2 იჯარის დაწყებამდე მოიჯარე ახორციელებს სატრანსპორტო საშუალების გარე 

შემოწმებას. თუ შემოწმების დროს არ გამოვლინდა სატრანსპორტო საშუალების 

გარეგანი დაზიანება ან სხვა ხარვეზები, მხარეები ხელს აწერენ ავტომობილის მიღება-

ჩაბარების მოწმობას/აქტს, რომელიც ადასტურებს მოიჯარის მიერ ტექნიკურად 

გამართული და დეფექტის/ხარვეზების გარეშე სატრანსპორტო საშუალების მიღებას. 

თუ მოიჯარე აღმოაჩენს რაიმე ხარვეზს სატრანსპორტო საშუალების იჯარის 

დაწყებამდე, რომელიც გავლენას არ მოახდენს მისი ექსპლუატაციის 

უსაფრთხოებაზე, იდენტიფიცირებული ხარვეზები აისახება მოიჯარის მიერ მანქანის 

მიღებისას/ჩაბარებისას მიღება-ჩაბარების მოწმობაში/აქტში, რომელსაც ხელს აწერენ 

ხელშეკრულების ორივე მხარე.  

2.3 მოიჯარე იღებს ვალდებულებას დააბრუნოს სატრანსპორტო საშუალება იმავე 

მდგომარეობაში ყველა დოკუმენტითა და დამატებითი აღჭურვილობით 

ხელშეკრულების წერილობით ნაწილში მითითებულ დღეს და ადგილას, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც მხარეები დამატებით შეთანხმდებიან ავტომობილის 

დაბრუნების განსხვავებულ პროცედურაზე (პუნქტი 2.8). . სატრანსპორტო 

საშუალების ამ პუნქტით დადგენილი წესით დაბრუნების სათანადო მტკიცებულებაა 

სატრანსპორტო საშუალების მიღება-ჩაბარების აქტის ორივე მხარის მიერ ხელმოწერა. 

2.4 მოიჯარე აღიარებს, რომ 24 საათის შემდეგ სატრანსპორტო საშუალების არ 

დაბრუნება მითითებულ ადგილას და დროს შეიძლება ჩაითვალოს მიზანმიმართულ 

ქურდობად და მეიჯარეს აქვს საფუძველი მიმართოს კომპეტენტურ ორგანოებს, რათა 

დაიწყოს ჩხრეკის პროცედურა როგორც მანქანის, ასევე თავად მოიჯარის. 

სატრანსპორტო საშუალების დაგვიანებით დაბრუნების შემთხვევაში მოიჯარე 

ვალდებულია გადაიხადოს გადასახადი სატრანსპორტო საშუალების იჯარის 

ფაქტობრივად სარგებლობის ვადის შესაბამისად, ხოლო მოიჯარე იტოვებს უფლებას 

დააკისროს ჯარიმა ხელშეკრულების თანხის 2.0%-ის ოდენობით სატრანსპორტო 

საშუალების სარგებლობის ყოველი ისეთი დღისთვის, რომელიც სცილდება 

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადას. 

2.5 მოიჯარე აღიარებს, რომ მეიჯარესთან შეუთანხმებლად სატრანსპორტო საშუალების 

დაბრუნების ადგილისა და დროის ცვლილებამ შეიძლება გამოიწვიოს მისთვის 

დამატებითი საფასურის დაკისრება; 

2.6 მეიჯარე იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს გააუქმოს ხელშეკრულება და 

მოითხოვოს ავტომობილის დაბრუნება/ამოღება წინასწარი შეტყობინების და ასევე 

მოიჯარის ხარჯების დაფარვის გარეშე იმ შემთხვევაში, თუ იჯარით აღებული 

სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია მოხდება ხელშეკრულების პირობების 

დარღვევით. ამ შემთხვევაში მეიჯარე არ არის პასუხისმგებელი მოიჯარის ისეთი 

ქონების დაკარგვაზე ან დაზიანებაზე, რომელიც იმყოფებოდა ავტომობილში მისი 

ამოღების მომენტში, თუმცა მეიჯარე მიიღებს ზომებს მოიჯარის ინტერესების 

დასაცავად. 

2.7 მხარეთა შეთანხმებით შეიძლება შეიცვალოს იჯარის ვადა. ამისათვის მოიჯარე 

ნებისმიერ დროს, მაგრამ არა უგვიანეს 24 საათისა მანქანის დაბრუნების თარიღისა და 

დროის გასვლამდე, უგზავნის მოიჯარეს თხოვნას შეცვალოს ქირავნობის პერიოდი 

ელექტრონული ფოსტის მისამართზე და (ან) ტელეფონზე. წინამდებარე 

ხელშეკრულების მე-8 ნაწილში მოცემული ნომერი, სადაც მითითებულია 



 

 

ინფორმაცია ადრე დადებული ხელშეკრულების შესახებ და მისი განზრახვა 

შეცვალოს ასეთი ხელშეკრულებით იჯარით აღებული ავტომობილის იჯარის ვადა 

ახალი იჯარის ვადის მითითებით. სატრანსპორტო საშუალების ახალი იჯარის ვადის 

შეთანხმების შესახებ მეიჯარისგან შეტყობინების მიღება არის დამქირავებლის მიერ 

ქირავნობის ღირებულების 100%-იანი წინასწარი გადახდის ან გადაანგარიშებული 

იჯარის თანხის დაბრუნების საფუძველი. მეიჯარის ანგარიშზე წინასწარი თანხის 

მიღების შემდეგ მოიჯარეს უფლება აქვს ისარგებლოს სატრანსპორტო საშუალებით 

ახალი ვადის გასვლამდე. ამ შემთხვევაში სატრანსპორტო საშუალების დაბრუნება 

სატრანსპორტო საშუალების მიღება-ჩაბარების მოწმობით ხდება მოიჯარის მიერ 

ახალი იჯარის ვადის გასვლისთანავე. 

2.8 მხარეთა შეთანხმებით სატრანსპორტო საშუალების დაბრუნება შეიძლება 

განხორციელდეს გამარტივებული პროცედურის მიხედვით გასაღებებისა და 

დოკუმენტების სპეციალიზებული ყუთის გამოყენებით (გასაღების ყუთი), რომელიც 

მდებარეობს აეროპორტის შენობაში (მეიჯარის ბრენდირებულ დახლზე), გაცემის 

პუნქტში. სატრანსპორტო საშუალების ან მხარეების მიერ შეთანხმებული სხვა 

ადგილის შესახებ. ამისათვის მოიჯარე ახორციელებს ავტომობილის დეტალურ 

ყოვლისმომცველ ფოტო ფიქსაციას (შიგნიდან და გარედან), მათ შორის, დაფის და 

ოდომეტრის ჩვენების ფოტოს სპეციალიზებულ ავტოსადგომზე, იღებს 

ინსტრუქციებს სატრანსპორტო საშუალების გამარტივებული წესით დაბრუნების 

შესახებ. ხელშეკრულების წერილობით ფორმაში მითითებული ელექტრონული 

ფოსტის მისამართი ან ტელეფონის ნომერი. მოიჯარემ გასაღების კოლოფში უნდა 

მოათავსოს გასაღები, ავტომობილის რეგისტრაციის მოწმობა (შემდგომში STS) და 

სადაზღვევო პოლისი. ამ პუნქტით გათვალისწინებული სატრანსპორტო საშუალების 

დაბრუნების გამარტივებული პროცედურა ათავისუფლებს მოიჯარეს სატრანსპორტო 

საშუალების მიღება-ჩაბარების მოწმობის მიხედვით ამ ხელშეკრულების 2.3 პუნქტით 

გათვალისწინებული წესით დაბრუნებისგან. 

2.8.1 მეიჯარე მეიჯარის საფირმო დახლის ან სატრანსპორტო საშუალების გაცემის 

პუნქტის გახსნიდან 24 საათის განმავლობაში ამოწმებს სატრანსპორტო საშუალებას 

დაზიანებაზე. თუ გამქირავებელი აღმოაჩენს სატრანსპორტო საშუალების 

დაზიანებას, მეიჯარე ვალდებულია არაუგვიანეს 12 საათისა გაუგზავნოს მოიჯარეს 

მოხსენება აღმოჩენილი დეფექტების შესახებ, რომელშიც მითითებული იქნება მასში 

აღმოჩენილი ყველა ხარვეზი. მოიჯარეს უფლება აქვს მითითებული აქტის 

მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში (ან მხარეთა მიერ შეთანხმებული სხვა ვადაში) 

გაუგზავნოს ინფორმაცია და დოკუმენტები მეიჯარეს ხელშეკრულების წინა გვერდზე 

მითითებული ელექტრონული ფოსტით, უარყოს დაზიანების ფაქტი, დამქირავებლის 

ბრალით გამოწვეული სხვა ხარვეზები (ვიდეო ჩანაწერი, სხვა). ამ შემთხვევაში 

გადაცემული სატრანსპორტო საშუალების მდგომარეობას მხარეები ადგენენ 

ურთიერთშეთანხმებით. 

2.8.2 თუ ამ ხელშეკრულების 2.8.1 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის გასვლის 

შემდეგ მეიჯარისგან გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ აქტის მიღების შემდეგ 

მეიჯარე არ გაუგზავნის მეიჯარეს შენიშვნების უარყოფას, ითვლება, რომ მოიჯარემ 

მიიღო ასეთ აქტში მითითებული შენიშვნები. 

2.8.3 მეიჯარის საფირმო დახლის ან სატრანსპორტო საშუალების გაცემის პუნქტის 

გახსნიდან 24 საათის შემდეგ, და იმ პირობით, რომ მეიჯარე არ გაუგზავნის 

კომენტარს მოიჯარეს, ავტომობილი ითვლება მოიჯარის მიერ გადაცემულად და 

მიღებულად მეიჯარის მიერ კომენტარის გარეშე. 

 



 

 

3.  მხარეთა პასუხისმგებლობა 

3.1 მოიჯარის მიერ სატრანსპორტო საშუალების მიღების/ჩაბარების მომენტიდან 

სატრანსპორტო საშუალების დაბრუნებამდე, სატრანსპორტო საშუალების 

შემთხვევითი დაზიანებისა და დაკარგვის რისკი, ასევე პასუხისმგებლობა 

სატრანსპორტო საშუალებით, როგორც გაზრდილი საფრთხის წყაროს მიერ, 

მიყენებულ ზიანზე ეკისრება მოიჯარეს. 

3.2 მოიჯარის პასუხისმგებლობა სატრანსპორტო საშუალების დაზიანების (დაკარგვის) 

და/ან ქურდობისთვის შეიძლება შემცირდეს წერილობით ხელშეკრულებაში 

მითითებულ დეპოზიტის ოდენობამდე, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

მოიჯარე დააბრუნებს მანქანის გასაღებების სრულ ნაკრებს და სადაზღვევო 

მოვლენების წარმოშობის დამადასტურებელ დოკუმენტებს, კანონმდებლობის 

საქართველო. 

3.3 მოიჯარე შეიძლება გათავისუფლდეს პასუხისმგებლობისგან ავტომობილის 

ფანჯრებისა და ბორბლების დაზიანებისთვის, იჯარის დაწყებამდე GT მომსახურების 

საფასურის გადახდის შემთხვევაში. ასეთი მომსახურება მიღებულად ითვლება 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მოიჯარემ გადაიხადა ამ მომსახურების საფასური. GT 

სერვისები არ არის დაზღვევა. 

3.4 დამქირავებელი შეიძლება სრულად განთავისუფლდეს პასუხისმგებლობისგან 

ავტომობილის ან მისი ნაწილების (მათ შორის ფანჯრებისა და საბურავების) 

დაზიანებისთვის, იჯარის დაწყებამდე SCDW მომსახურების საფასურის გადახდის 

შემთხვევაში. ასეთი მომსახურება მიღებულად ითვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ მოიჯარემ გადაიხადა ამ მომსახურების საფასური და დაარეგისტრირა 

სადაზღვევო შემთხვევის დადგომა კომპეტენტურ ორგანოებთან რუსეთის . SCDW 

სერვისი არ არის დაზღვევა. 

3.5 დამქირავებელი სრულად არის პასუხისმგებელი ნებისმიერ ხარჯზე, ჯარიმებზე, 

საჩივრებზე, მოთხოვნებზე და პრეტენზიებზე, რომლებიც წარმოიშვა სატრანსპორტო 

საშუალების იჯარის/ქირავნობის მთელი პერიოდის განმავლობაში, რომელიც 

შეიძლება წარმოადგინოს ნებისმიერმა მესამე მხარემ ქირავნობის პერიოდის 

განმავლობაში და მის შემდეგაც ნებისმიერი მიზეზით, სატრანსპორტო საშუალების 

გამოყენებასთან დაკავშირებით, მესამე მხარისთვის მიყენებული ზიანის ჩათვლით. ამ 

პუნქტის პირობები სრულად ან ნაწილობრივ არ ვრცელდება წინამდებარე 

ხელშეკრულების 3.5.1 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებზე. 

3.5.1 მესამე პირის (დაზარალებულთა) სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან ქონებას 

მიყენებულ ზიანს აზღვევს მეიჯარე. მოიჯარე არ არის პასუხისმგებელი მესამე 

პირების წინაშე, რომელთა სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას ან ქონებას ანაზღაურებს 

მზღვეველი სადაზღვევო თანხის ფარგლებში და ექვემდებარება მოვლენის 

სადაზღვევო მოვლენად აღიარებას. 

3.6  დაქირავებული სატრანსპორტო საშუალების დოკუმენტების, ანთების გასაღების, 

სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო სარეგისტრაციო ნომრების დაკარგვის ან/და 

დაზიანების შემთხვევაში მოიჯარე იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მეიჯარეს 

შესაბამისად გამოწვეული ყველა ზარალი/ზიანი, მეიჯარისგან შესაბამისი მოთხოვნის 

მიღების თარიღიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში, აგრეთვე გადაიხადოს 

ჯარიმა 250 GEL ოდენობით. 

3.7 მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მოიჯარის მიერ სატრანსპორტო საშუალების 

დაქირავების პერიოდში ავტომობილის ევაკუაციის შემთხვევაში, მოიჯარე 

ვალდებულია გამოიყვანოს სატრანსპორტო საშუალება საჯარიმო პარკინგიდან. 



 

 

მეიჯრეს შეუძლია დააბრუნოს ავტომობილი საჯარიმო პარკირებიდან დამატებითი 

800 GEL ოდენობით გადახდით. 

3.8 იმ შემთხვევაში, თუ სატრანსპორტო საშუალების გაქირავების პერიოდში დაზიანდა 

სატრანსპორტო საშუალების ძრავა ან შეჩერდა მისი ფუნქციონირება, ასევე თუ 

მანქანამ დაკარგა დამოუკიდებლად გადაადგილების უნარი სხვა მიზეზების გამო, მ.შ. 

საგზაო მოძრაობის წესების შეუთავსებლობის შემთხვევაში, მოიჯარემ არ უნდა 

განახორციელოს ბუქსირება სატრანსპორტო საშუალების კაბელის გამოყენებით, 

არამედ იგი ვალდებულია, აუცილებლობის შემთხვევაში, სატრანსპორტო საშუალება 

მიიტანოს უახლოეს საქირავო სადგურის ადგილას ევაკუატორის გამოყენებით, 

რომელიც შეთანხმებულია მეიჯარესთან. სატრანსპორტო საშუალების ევაკუაცია 

ხორციელდება მოიჯარის ხარჯზე, სატრანსპორტო საშუალების ევაკუაციისთვის 

გადახდის დადასტურებისას მოიჯარე აწვდის მეიჯარეს შესაბამის გადახდის 

დოკუმენტებს. მოიჯარის სატრანსპორტო საშუალების ევაკუაციის ხარჯები, 

დადასტურებული გადახდის დოკუმენტებით, ექვემდებარება ანაზღაურებას 

მეიჯარის მიერ იმ შემთხვევაში, თუ მეიჯარის ბრალია დადგინდა ზიანის დადგომა, 

რომელიც იყო სატრანსპორტო საშუალების ევაკუაციის მიზეზი. იმ შემთხვევაში, თუ 

სატრანსპორტო საშუალების ევაკუაციის მომსახურების ღირებულება აღემატება 2000 

რუბლს, მოიჯარე ვალდებულია ევაკუაციის დაწყებამდე შეათანხმოს სატრანსპორტო 

საშუალების ევაკუაციის ღირებულება მეიჯარესთან. ლიზინგის მიმღების მიერ 

მეიჯარესთან ევაკუაციის ღირებულების მითითებულ ჭარბი ოდენობის 

შეუთანხმებლობა მეიჯარეს ათავისუფლებს მოიჯარის ხარჯების კომპენსაციის 

ვალდებულებისაგან იმ ნაწილში, რომელიც აღემატება ამ პუნქტით დადგენილ 

სატრანსპორტო საშუალების ევაკუაციის მომსახურების ღირებულების ოდენობას. 

3.9 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული ყველა გადახდის, 

ჯარიმისა და კომპენსაციის ჩამოწერა ხდება მიმღების საბანკო ბარათიდან შესაბამისი 

თანხის ჩამოწერის გარეშე და ხორციელდება მეიჯარის შეხედულებისამებრ. თუ 

შეუძლებელია ლიზინგის მიმღების ვალის ჩამოწერა აქცეპტის გარეშე, მოიჯარე იღებს 

ვალდებულებას მოიჯარისთვის განაცხადში რეგისტრაციისას მითითებული 

ელექტრონული ფოსტით გაგზავნის დღიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის 

განმავლობაში ვალის შესახებ შეტყობინებას. , ლიზინგის მიმღების ამ 

ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ანგარიშსწორების ანგარიშზე სრულად გადარიცხოს 

მოიჯარის ვალები მეიჯარის წინაშე. 

3.10  მოიჯარე თანახმაა, რომ ავტომობილისთვის მიყენებული ზიანის ოდენობის, 

აგრეთვე რემონტისა და ტექნიკური ხარჯების და მათი თანხების დასადგენად, 

შეფასებას ახდენს მეიჯარე ან მის მიერ ჩართული პირები. შეფასება შეიძლება 

განხორციელდეს მეიჯარის შეხედულებისამებრ და არჩევანის საფუძველზე 

დამოუკიდებელი ექსპერტიზის გზით; ზარალის შეფასებით და სერვის ცენტრში 

(მომსახურების პუნქტში) განხორციელებული შეკეთების ღირებულების შეფასებით, 

მ.შ. ელექტრონული დოკუმენტის სახით შედგენილი წინასწარი შეკვეთების, ასევე 

წინასწარი შეკვეთების საფუძველზე. მოიჯარე ეთანხმება ასეთი შეფასების შედეგებს, 

ასევე მისი განხორციელების შედეგად განსაზღვრულ რემონტის ღირებულებას. 

 

4.  სატრანსპორტო საშუალების საიჯარო ქირის გადახდა 

4.1 მოიჯარე იღებს ვალდებულებას გადაიხადოს ყველა თანხა ხელშეკრულების 

წერილობით ფორმაში მითითებული ტარიფის პირობების შესაბამისად. ქირისა და 

დამატებითი მომსახურების ღირებულების გაანგარიშება ხორციელდება იჯარის 

დაწყებისას მოქმედი და ხელშეკრულების წერილობით ფორმაში მითითებული 



 

 

ტარიფების მიხედვით. საიჯარო გადასახადი ირიცხება იმ მომენტიდან, როდესაც 

მოიჯარე მიიღებს სატრანსპორტო საშუალების ქირავნობას და მანქანის დაბრუნების 

მომენტამდე კანონის შესაბამისად. სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია 

ხელშეკრულების პირობების დარღვევით ან დაზიანების არსებობით შეიძლება 

გამოიწვიოს დამქირავებელს დამატებითი ხარჯები მოიჯარის ან/და მესამე მხარის 

ორგანიზაციების მოქმედი ტარიფების შესაბამისად. 

4.1.1 ხელშეკრულების 4.1 პუნქტით გათვალისწინებული იჯარის გადახდის 

ვალდებულება დგინდება სატრანსპორტო საშუალების ფაქტობრივი გამოყენების 

მიუხედავად. 

4.2 გადახდა ხდება ხელშეკრულების დადებისას, წინასწარ, ხელშეკრულების 

წერილობით ფორმაში მითითებული ტარიფების მიხედვით გაანგარიშებული იჯარის 

ფასის 100%-ის ოდენობით. 

4.3 ხელშეკრულების გაფორმებისას მოიჯარე ახორციელებს საგარანტიო/სადაზღვევო 

გადახდას (დეპოზიტის) მოიჯარის პირად საბანკო ბარათზე დეპოზიტის თანხის 

დაბლოკვით. საგარანტიო გადახდის (დეპოზიტის) დაბლოკვა ხორციელდება 

„წინასწარ ავტორიზაციის“ ოპერაციით და რეგულირდება გადახდის სისტემის მიერ. 

4.4 მოიჯარე იღებს ვალდებულებას გადაიხადოს/აანაზღაუროს: 

4.4.1 სატრანსპორტო საშუალების ქირა და ყველა იმდამატებითი მომსახურების 

საფასური, რომელიც გაწეული ან მიღებულია მოიჯარის მიერ მთელი 

ქირავნობის/იჯარის პერიოდის განმავლობაში. ქირავნობის მინიმალური ოდენობა 

შეადგენს ერთ დღეს, ავტომობილის მიღების მომენტიდან. სატრანსპორტო 

საშუალების დაბრუნების 120 წუთზე მეტი დაგვიანების შემთხვევაში მეიჯარე 

იტოვებს უფლებას დააკისროს დამატებითი გაქირავების დღე ქირავნობის 

ხელშეკრულებაში მითითებული ტარიფის შესაბამისად; 

4.4.2 ხელშეკრულების მე-3 პუნქტში მითითებული ზიანის ანაზღაურებისთვის 

განკუთვნილი ყველა თანხა, იმ თანხების ჩათვლით, რომლებიც არ ექვემდებარება 

პასუხისმგებლობის შეზღუდვას; 

4.4.3 სატრანსპორტო საშუალების მიწოდების ან/და დაბრუნების სერვისები მოქმედი 

ტარიფების შესაბამისად. ასევე დამატებითი გადასახადი აეროპორტში გაქირავების 

დასაწყისში ან ბოლოს, მაგრამ არა უმეტეს ერთხელ. 

4.4.4 საწვავის არასრული ავზით ავტომობილის დაბრუნების შემთხვევაში საწვავის 

შევსების მომსახურების საფასური მოქმედი ტარიფების მიხედვით. 

4.4.5 სატრანსპორტო საშუალების გადამეტებული გარბენის ხელშეკრულების წინა 

ნაწილში დადგენილი ტარიფებით, თუ ავტომობილი გაიცემა შეზღუდული გარბენის 

პირობებით; 

4.4.6 გადასახადები და მოსაკრებლები, დაბრუნების დროს მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად; 

4.4.7 სატრანსპორტო საშუალების დაბრუნების შემდეგ აღმოჩენილი და 

დამქირავებლის ბრალით გამოწვეული დაზიანებისა და დეფექტების შეკეთების 

ღირებულება.  

4.4.8 ნებისმიერი სხვა საფასური და მომსახურება, რომელიც მიღებულია მოიჯარის 

მიერ გაქირავების მთელი პერიოდის განმავლობაში. 

4.4.9 ყველა ადმინისტრაციული და საგზაო პოლიციის სხვა ჯარიმები, რომლებიც მათ 

შორის,ჩაწერილია სპეციალური ტექნიკური საშუალებების (კამერების) დახმარებით 



 

 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული 

ფასდაკლების გათვალისწინების გარეშე. მოიჯარე ანიჭებს მეიჯარეს უფლებას 

ჩამოწეროს დამატებითი თანხები მისი ანგარიშიდან გარეშე ადმინისტრაციული 

ჯარიმების გადასახდელად, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ საგზაო პოლიციის 

ჯარიმები. მოიჯარის ანგარიშზე სახსრების არასაკმარისი ოდენობის, აგრეთვე 

გარანტიის დეპოზიტიდან დავალიანების დაფარვის შეუძლებლობის შემთხვევაში, 

გამქირავებელი იტოვებს უფლებას დააკისროს ჯარიმები მთლიანი ინვოისის თანხის 

0,2%-ის ოდენობით ყოველი გადახდის დაგვიანებაზე. ყველა საჩივარი და პროტესტი 

ინვოისის გადახდასთან დაკავშირებით უნდა წარედგინოს მეიჯარეს მოიჯარის მიერ 

ინვოისის მიღებიდან 10 (ათი) დღის ვადაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი 

უარყოფილი იქნება. 

4.5 თუ სატრანსპორტო საშუალების დაბრუნების შემდეგ წარმოიშვა ადმინისტრაციული 

ან სხვა ჯარიმის გადახდის აუცილებლობა, მეიჯარეს უფლება აქვს ჩამოწეროს 

თანხები მოიჯარის ანგარიშიდან ჯარიმის თანხის გადასახდელად. მეიჯარე აცნობებს 

მოიჯარეს მოიჯარის მიმდინარე ანგარიშიდან თანხების ჩამოწერის ფაქტს და აწვდის 

ამგვარი ჩამოწერის დოკუმენტურ დასაბუთებას. მოიჯარის მიერ მითითებული 

ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნილი შეტყობინება ითვლება სწორად გაგზავნილად 

და ჩაბარებულად. მოიჯარეს უფლება აქვს გააპროტესტოს თანხების 

დებეტირება/ჩამოწერა, რისთვისაც მან წერილობით უნდა მიმართოს მეიჯარეს 

ჩამოწერის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 10 (ათი) დღის ვადაში, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში პროტესტი უარყოფილი იქნება. 

4.6 მოიჯარე უფლებას აძლევს მეიჯარეს, ჩამოწეროს სატრანსპორტო საშუალების 

იჯარის სრული საიჯარო ქირა და ნებისმიერი სხვა თანხა, რომელიც წარმოიქმნება 

ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, მოიჯარის საგადახდო ბარათიდან და 

გადახდის შემდეგ გასცეს მასზე ინვოისი, მაშინაც კი, თუ მოიჯარეს ხელი არ 

მოუწერია ამგვარ ანგარიშ-ფაქტურაზე ან ჩეკზე. 

 

5.  სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაციის პირობები 

5.1 მოიჯარე იღებს ვალდებულებას: 

5.1.1 გამოიყენოს ნაქირავები/იჯარით აღებული სატრანსპორტო საშუალება 

ფრთხილად და დაქირავებული ავტომობილის ექსპლუატაციის ინსტრუქციებში 

მითითებული წესების, მოთხოვნებისა და რეკომენდაციების შესაბამისად, ჩაკეტოსს 

კარები და გაააქტიუროს ავტომობილზე დამონტაჟებული ყველა ქურდობის 

საწინააღმდეგო სისტემა. მოიჯარე ვალდებულია მის კონტროლს დაუქვემდებაროს 

დაქირავებული სატრანსპორტო საშუალების საბუთები და გასაღები. 

5.1.2 დაუყოვნებლივ (პირველი ფიზიკური შესაძლებლობის შემთხვევაში) აცნობოს 

მეიჯარეს სატრანსპორტო საშუალების ქურდობის/ძარცვის, სატრანსპორტო 

საშუალების ნებისმიერი დაზიანების, მისი გაუმართაობის, ავარიის, ავტოსაგზაო 

შემთხვევის, მესამე მხარის პრეტენზიების შესახებ სატრანსპორტო საშუალების 

მიმართ ან მასთან დაკავშირებით,  ისეთი სატრანსპორტო საშუალების 

ექსპლუატაციის, მოვლენებისა და ფაქტების შესახებ, რის შედეგადაც მანქანა 

შეიძლება დაზიანდეს, ავტომობილის მართვის უფლების დაკარგვის შესახებ, 

სატრანსპორტო საშუალების აღჭურვილობის და/ან ავტომობილის ან/და 

სტანდარტული ნაკრების დაკარგვის ან გაფუჭების ფაქტის შესახებ, მიაწოდოს სანდო 

ინფორმაცია ამ ფაქტების შესახებ და მიჰყვეს მეიჯარის მითითებებს, ასევე მოქმედი 

კანონმდებლობის მოთხოვნებს.  



 

 

5.1.3 უბედური შემთხვევის, სადაზღვევო შემთხვევის, ავტომობილის დაკავების, 

მოიჯარის მიერ მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნების 

დარღვევის/უფლებამოსილი ორგანოების მიერ დარღვევების გამოვლენის 

შემთხვევაში, მოიჯარემ უნდა იხელმძღვანელოს  მოქმედი კანონმდებლობის 

მოთხოვნებით, მოძრაობის წესებით, ასევე მეიჯარის ინსტრუქციებით, რომლებიც არ 

ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას და იღებს ზომებს სატრანსპორტო 

საშუალების შესანარჩუნებლად, დაუყოვნებლივ (პირველ ფიზიკურ 

შესაძლებლობისას) დამოუკიდებლად აცნობოს ამის შესახებ საგზაო პოლიციას და 

სხვა უფლებამოსილ ორგანოებს. დანიშნულ თარიღზე დაესწროს უფლებამოსილ 

სახელმწიფო ორგანოებში ავტოსაგზაო შემთხვევებთან, დარღვევებთან, 

სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებასთან (ევაკუაციასთან) დაკავშირებული 

საკითხების განხილვისას; 

5.1.4 დაეკისროს ავტომობილის ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული დამატებითი 

ხარჯები, რომლებიც სცილდება მეიჯარის სადაზღვევო დაფარვის ფარგლებს, მათ 

შორის, მაგრამ არა მხოლოდ: სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილების გადახდა 

ფასიან გზებზე, პარკირების ხარჯები (გარდა პარკინგის გადასახადისა, სადაც 

ნებადართულია სატრანსპორტო საშუალების დატოვება), სატრანსპორტო 

საშუალების გადაადგილების ან/და შენახვისთვის სპეციალიზებულ (საჯარიმო) 

ავტოსადგომზე გაჩერების საფასური; 

5.1.5 შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა ვალდებულებები. 

5.2 მოიჯარეს ეკრძალება: 

5.2.1 მგზავრებისა და ტვირთის გადაზიდვა საფასურის სანაცვლოდ; 

5.2.2 დაძვრა ან გადაყვანა ნებისმიერი სხვა მანქანის, მისაბმელის ან სხვა ობიექტი; 

5.2.3 მონაწილეობა მიიღოს რბოლებში, მიტინგებში, ტესტირებებში და სხვა მსგავს 

აქტივობებში; 

5.2.4 მართოს მანქანა ნასვამ მდგომარეობაში, ნარკოტიკების და ნებისმიერი სხვა 

ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ, რომელიც მოქმედებს გონებაზე და რეაქციის 

სიჩქარეზე და ასეთი ნივთიერებების გავლენის ქვეშ მყოფი სხვა პირისთვის 

სამართავად მინდობა; 

5.2.5 მძღოლისთვის მოქმედი რეგულაციებისა და წესების დარღვევა; 

5.2.6 სატრანსპორტო საშუალების ექსპლუატაცია გაუვალ და ასფალტის საფარის 

გარეშე გზებზე; 

5.2.7 სატრანსპორტო საშუალების სამართავად გადაცემა სხვა პირზე, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც ეს პირი უფლებამოსილია მეიჯარის მიერ, როგორც 

სატრანსპორტო საშუალების დამატებითი მძღოლი; 

5.2.8 გამგზავრება საქართველო გარეთ მეიჯარის წერილობითი ნებართვის გარეშე; 

5.2.9 სატრანსპორტო საშუალების ქვეიჯარა; 

5.2.10 ავტომობილში მწარმოებლის მიერ არარეკომენდებული ტიპისა და მარკის 

საწვავის გამოყენება ან არასერტიფიცირებულ სადგურებზე შევსება, ასევე ისეთი 

ტექნიკური სითხეების მოხმარება, რომლებიც არ შეესაბამება იმ სეზონს, რომელშიც 

ავტომობილი მუშაობს. 

5.2.11 სატრანსპორტო საშუალების დემონტაჟი და შეკეთება, ასევე მანქანის დიზაინში 

ჩარევა და მასზე დამატებითი აღჭურვილობის დაყენება. 



 

 

5.2.12 მართოს სატრანსპორტო საშუალება მისი მართვის უფლების არარსებობის 

შემთხვევაში (შესაბამისი კატეგორიის მოქმედი მართვის მოწმობის არქონა). 

5.3 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში მოიჯარეს 

ეკისრება სრული მატერიალური და პირადი პასუხისმგებლობა მეიჯარისა და მესამე 

პირებისთვის მიყენებული ზიანისათვის; 

5.4 მოიჯარე ადასტურებს, რომ აქვს მართვის გამოცდილება და ასაკი, რომელიც 

აკმაყოფილებს მეიჯარის მოთხოვნებს (მინიმალური ასაკი - 21 წელი და მართვის 

გამოცდილება - მინიმუმ 2 წელი). გამქირავებელი არ ამოწმებს მოიჯარის მიერ 

მოწოდებული ინფორმაციის სისრულესა და სიზუსტეს, ხოლო მოიჯარე 

პასუხისმგებელია მიზანმიმართულად ცრუ ინფორმაციის მიწოდებაზე მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

6.  მოიჯარის პირადი მონაცემები 

6.1 მოიჯარე ეთანხმება მეიჯარეს ამ ხელშეკრულებაში მითითებული მისი პირადი 

მონაცემების დამუშავებაზე. 

6.2 მოიჯარის პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება მეიჯარის მიერ 

კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული პირობებით და მიზნებით, 

რომელიც ხელმისაწვდომია განსახილველად: https://rentmotors.ru/private-policy. 

 

7.  სხვა პირობები 

7.1. მხარეებს შორის წარმოქმნილი ყველა დავა და უთანხმოება მოგვარდება 

მოლაპარაკებების გზით. მოლაპარაკების პროცესში სადავო საკითხების 

გადაუჭრელობის შემთხვევაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ან მასთან 

დაკავშირებული ყველა დავა ექვემდებარება განხილვას სასამართლოში, მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად, მეიჯარის ადგილზე. 

7.2. მხარეები აფორმებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას და წერილობით ადგენენ იჯარის 

საგანს და კონკრეტული სატრანსპორტო საშუალების გამოყენების პირობებს. 

7.3. მხარეები აღიარებენ შეტყობინებების, ისევე როგორც ელექტრონული ფოსტით 

გაგზავნილი და მიღებული დოკუმენტების სკანირებულ ასლებს, რაც შესაძლებელს 

ხდის საიმედოდ დადგინდეს, რომ შეტყობინება და/ან დოკუმენტი მომდინარეობს ამ 

შეთანხმების საფუძველზე. ლიზინგის მიმღებთან კომუნიკაციისთვის მეიჯარე 

იყენებს ხელშეკრულების წერილობით დადებისას მის მიერ მითითებულ იჯარის 

საკონტაქტო მონაცემებს. ლიზინგის მიმღები პასუხისმგებელია მეიჯარისთვის 

მიწოდებული ინფორმაციის, ელექტრონული ფოსტის მისამართის ჩათვლით. 

მოიჯარე ვალდებულია გამოიყენოს მეიჯარის ხელშეკრულებაში მითითებული 

მონაცემები მეიჯარესთან კომუნიკაციისთვის. 

 
 

8.  ინფორმაცია მეიჯარის შესახებ 
   

დასახელება RENTMOTORS GEORGIA LLC 

ადგილმდებარეობა Sakartvelo, K. Tbilisis, Vake-saburtalos Raioni, Perdobi Nutsubidze, 
Mikro/raioni IV, korpusi 9, Bina N29 

ინტერნეტის ვებ-გვერდი https://rentmotors.ru 

ტელეფონი +995-51-114-24-24 

ელ-ფოსტა crd@rentmotors.ru 

 
 


