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სამართლებრივ საკითხებზე კვლევითი და სარეკომენდაციო ხასიათის მომსახურების 

ხელშეკრულება 

 

წინამდებარე სამართლებრივ საკითხებზე კვლევითი და სარეკომენდაციო 

ხასიათისმომსახურების ხელშეკრულება („ხელშეკრულება“) გაფორმებულია                              

______ წლის __ ______ შემდეგ მხარეებს შორის: 

 

შპს „თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი“, რომლის საიდენტიფიკაციო კოდია: 211359448, 

ხოლო რეგისტრირებული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონში,    

ვაჟა ფშაველას გამზ. 40 („უნივერსიტეტი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის -------------------- 

(პირადი ნომერი: -------------- ) სახით,  

 

და 

 

[ფიზიკური პირის შემთხვევაში: [სახელი გვარი], დაბადების თარიღი: _______________; პირადი 

ნომერი: ______________; საცხოვრებელი მისამართი: ___________________________] 

 

[იურდიული პირის შემთხვევაში: [ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა, პირის 

სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო კოდი: ___________________; რეგისტრირებული მისამართი: 

___________________; წარმოდგენილი მისი [თანამდებობა] [სახელი და გვარი] [პირადი 

ნომერი]მიერ] 

 

(“კლიენტი”), ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე: 
 

პრეამბულა 

 

ვინაიდან,  უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტებს, საბაკალავრო სასწავლო 

პროგრამის ფარგლებში შესაძლებლობა ეძლევათ გაიარონ პრაქტიკა სამართლის 

კლინიკაში პროფესიონალი პრაქტიკოსი იურისტებისა და სხვა აკადემიური 

პერსონალის ხელმძღვანელობით; 

 

ვინაიდან, მხარეები თანხმდებიან, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის 

ტერმინი “კლინიკა” ერთობლივად აღნიშნავს 1) უნივერსიტეტის სტრუქტურულ 

ერთეულს - სამართლის კლინიკას და 2) ყველა იმ პირს, რომელიც არის 

უნივერსიტეტის სტუდენტი, ან იმყოფება უნივერსიტეტთან სახელშეკრულებო 

(მომსახურების ან შრომით) ურთიერთობაში და, რომელიც ვალდებულია 

მონაწილეობა მიიღოს ან ფაქტობრივად ღებულობს მონაწილეობას 

კლიენტისათვის მომსახურების (როგორც ეს ქვემოთაა განმარტებული) გაწევაში; 

 

ვინაიდან, კლინიკის საქმიანობა საგანამანათლებლო ხასიათისაა და იგი მიზნად ისახავს 

უნივერსიტეტის სამართლის სტუდენტებისათვის ბიზნეს–სამართალში 

პრაქტიკული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შესწავლას კონკრეტულ რეალურ 

სამართლებრივ საკითხებზე მუშაობის, კვლევის, ანალიზისა და შესაბამისი 

რეკომენდაციების შემუშავების შედეგად; 

 

ვინაიდან,   კლინიკა, ზემოაღნიშნული საგანმანათლებლო მიზნის მისაღწევად სთავაზობს 

წერილობით, უსასყიდლო, კვლევით და სარეკომენდაციო ხასიათის იურიდიულ 

მომსახურებას  (“მომსახურება”) ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს, რომელთაც 

ესაჭიროებათ იურიდიული კონსულტაცია ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, 

რომელთაც კლინიკის შეხედულებისამებრ, აქვთ უნივერსიტეტის 

სტუდენტებისათვის საგანმანათლებლო და სასწავლო ღირებულება; 
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ვინაიდან, კლიენტი აცნობიერებს, რომ კლინიკა, წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში, 

საკუთარი შეხედულებისამებრ გადაწყვეტს კლიენტის მიერ კლინიკისათვის 

მიმართულ რომელ კონკრეტულ საკითხთან / დავალებასთან დაკავშირებით 

გაუწევს მას მომსახურებას; 

 

ვინაიდან, კლიენტს სრულად განემარტა, და, შესაბამისად კლიენტი აცნობიერებს, რომ 

კლინიკის მომსახურების ფარგლებში იგი მიიღებს კონკრეტულ საკითხებთან / 

დავალებებთან დაკავშირებით წერილობით რეკომენდაციებს, და, რომ იგი 

საკუთარ თავზე იღებს ყველა იმ რისკსა და პასუხისმგებლობას, რაც უკავშირდება 

ამგვარი რეკომენდაციების შესრულებასა და / ან გამოყენებას, აგრეთვე, მათ 

შედეგებს; 

 

 

ამდენად, მხარეები თანხმდებიან შემდეგზე: 

 
 

1. მომსახურებისფარგლები, კლინიკის მიერ კლიენტისაგან დავალების მიღებისა და 

შესრულების წესი 
 

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულება არეგულირებს უნივერსიტეტის მიერ, კლინიკის 

მეშვეობით, კლიენტისათვის სარეკომენდაციო ხასიათის მომსახურების (როგორც ეს 

განმარტებულია პრეამბულაში) გაწევის პირობებს. 
 

1.2.  კლიენტი უფლებამოსილია მომსახურების მიღების მიზნით კონკრეტული დავალებით 

მიმართოს კლინიკას. 
 

1.3. მხარეები აცნობიერებენ, რომ კლინიკის მიერ მომსახურების ეფექტურად გაწევა 

დამოკიდებულია პრეამბულაში გაცხადებული გარემოებების ნამდვილობაზე, აგრეთვე, 

კლიენტის მხრიდან დროულად ინფორმაციის მოწოდებაზე, მხარეთა ეფექტურ 

კომუნიკაციასა და კლიენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის სისწორეზე. 

შესაბამისად, კლიენტი ვალდებულია სრულად დაიცვას წინამდებარე ხელშეკრულებით 

(მათ შორის პრეამბულით) განსაზღვრული ყველა პირობა, ითანამშრომლოს 

კლინიკასთან, სრულად და დროულად მიაწოდოს მას მომსახურების გაწევისათვის 

საჭირო ინფორმაცია (მათ შორის დოკუმენტაცია). 
 

1.4. კლინიკა უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ, საგანმანათლებლო 

მიზნებიდან გამომდინარე, განსაზღვროს კლიენტის რომელ დავალებასთან 

დაკავშირებით გასწევს მომსახურებას. აღნიშნულის თაობაზე, კლინიკა ატყობინებს 

კლიენტს წერილობითი ფორმით. მხარეები თანხმდებიან, რომ ყოველ კონკრეტულ 

დავალებასთან დაკავშირებით, რაზეც კლინიკა გამოთქვამს მომსახურების გაწევის 

თანხმობას, მხარეები გააფორმებენ დანართს. აღნიშნული დანართი უნდა მოიცავდეს 

კლინიკის მიერ შესასრულებელი დავალების აღწერილობას, კლიენტთან შესაბამის 

ინტერვიუს ოქმ(ებ)ზე მითითებასა და დავალების შესრულების სავარაუდო ვადას. 
 

1.5. კონკრეტულ დავალებასთან დაკავშირებით მომსახურების სრულად გაწევისა და 

დასრულების შესახებ კლინიკა წერილობით ატყობინებს კლიენტს და პირადად 

გადასცემს მას მომსახურების ფარგლებში მომზადებულ პროდუქტებს, მათ შორის 

დოკუმენტაციასა და სამართლებრივ დასკვნებს. აღნიშნულის (კონკრეტულ 

დავალებასთან დაკავშირებით მომსახურების დასრულების) თაობაზე მხარეები 

აფორმებენ მიღება-ჩაბარების აქტს. 
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1.6. იურიდიული კონსულტაცია ხორციელდება მხოლოდ წერილობითი ფორმით და 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად. შესაბამისად, 

კლიენტისადმი მიწოდებულ ნებისმიერი სახის ზეპირ  ინფორმაციას  არ გააჩნია 

იურიდიული ძალა.  

 

 

 

 

 

2. მხარეთა პასუხისმგებლობა 
 

2.1. თითოეული მხარის პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება მეორე მხარისათვის პირდაპირ 

მიყენებული ზიანით, რომელიც გამოწვეულია პირველი მხარის მიერ ჩადენილი 

განზრახ ბრალეული ქმედების შედეგად. შესაბამისად, მხარეს არ დაეკისრება 

პასუხისმგებლობა, თუ მეორე მხარეს ზიანი მიადგა პირველი მხარის 

გაუფრთხილებელი მოქმედების შედეგად. ორაზროვნებისა და გაუგებრობის თავიდან 

აცილების მიზნით მხარეები ადასტურებენ, რომ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება 

არ წარმოეშობა ერთ მხარეს, თუ აღნიშნულის საფუძველს წარმოადგენს მეორე მხარის 

მიერ ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევა (მაგალითისათვის, 

კლინიკას არ წარმოეშობა პასუხისმგებლობა კლიენტისათვის მიყენებულ ზიანთან 

დაკავშირებით, თუ აღნიშნულის საფუძველს წარმოადგენს კლიენტის მიერ არასწორი 

ინფორმაციის მიწოდება კლინიკისათვის, რაც არის 1.3 მუხლით განსაზღვრული 

ვალდებულების დარღვევა). 
 

2.2. მხარეები თანხმდებიან, რომ ყველა პრეტენზია და მოთხოვნა, რომელიც წარმოიშობა 

კლიენტის მხრიდან წინამდებარე ხელშეკრულების საფუძველზე და მასთან 

დაკავშირებით, მიმართული იქნება უნივერსიტეტის წინააღმდეგ და არა რომელიმე 

სხვა პირის მიმართ, რომელიც ჩართულია კლინიკის მუშაობაში და მონაწილეობას 

ღებულობს კლიენტისათვის მომსახურების გაწევაში. შესაბამისად, კლიენტი თანახმაა 

არ წაუყენოს რაიმე სახითა და ფორმით რაიმე მოთხოვნა ან პრეტენზია (რაც მოიცავს 

მაგრამ არ შემოიფარგლება სასამართლოში საქმის აღძვრით) უნივერსიტეტის გარდა 

კლინიკაში შემავალ სხვა პირებს.  

 

2.3. კლინიკის მიერ კლიენტისათვის გასაწევი მომსახურების ნებისმიერი პროდუქტი 

მომზადებულია კლინიკის მიერ იმ ვარაუდით და კლიენტის იმ დაპირების 

საფუძველზე, რომ კლინიკა პასუხისმგებელია მომსახურების შესრულებაზე კლიენტის 

წინაშე. მხარეები ადასტურებენ, რომ მესამე პირებისათვის მომსახურების შედეგად 

მიღებული პროდუქტების მიწოდება, ან მათ მიერ მომსახურების პროდუქტებით რაიმე 

სარგებელის მიღება ქმნის იმის რისკს, რომ ასეთმა მესამე პირებმა შეიძლება 

მოთხოვნები და პრეტენზიები წაუყენონ ცენტრსა და კლინიკაში შემავალ პირებს. 

შესაბამისად, კლიენტი კისრულობს სრულ პასუხისმგებლობას ასეთი მესამე პირების 

მიერ უნივერსიტეტისა და კლინიკის წინააღმდეგ რაიმე სახითა თუ ფორმით რაიმე 

მოთხოვნის ან პრეტენზიის მიმართ, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ 

უკავშირდება და გამომდინარეობს მომსახურების ხელშეკრულებიდან და კისრულობს 

უპირობო ვალდებულებას აუნაზღაუროს უნივერსიტეტის ყველა ის ხარჯი (მათ შორის 

იურიდიული მომსახურების საფასური) რაც შეიძლება მას წარმოეშვას ასეთ 

შემთხვევებში. 
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3. პროფესიული ეთიკის ნორმები და კონფიდენციალურობა 
 

3.1. კლინიკა მინდობილ საკითხებს/დავალებებს მოეპყრობა გულისხმიერებით და 

იმოქმედებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ მიღებული ეთიკის კოდექსის 

შესაბამისად კლინიკისა და კლიენტის პროფესიულ ურთიერთობასთან მიმართებაში.  

 

 

3.2. მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ მომსახურების ხელშეკრულებით რეგულირებული 

ურთიერთობების ფარგლებში მათთვის შესაძლოა ხელმისაწვდომი გახდეს ინფორმაცია 

ზეპირად, წერილობით, გამოსახულებით, ან მედია საშუალებით. მხარეები 

თანხმდებიან, რომ თუ ზემოაღნიშნული ინფორმაციასთან დაკავშირებით ერთმხარეს 

მეორე მხარისათვის წერილობით აქვს მითითებული გადაცემული ინფორმაციის 

კონფიდენციალური ხასიათის შესახებ, მაშინ ასეთი ინფორმაცია ჩაითვლება 

„კონფიდენციალურ ინფორმაციად“. ორაზროვნებისა და გაუგებრობის თავიდან 

აცილების მიზნით მხარეები ადასტურებენ, რომ ზეპირად გადაცემული ინფორმაცია 

შეიძლება იყოს „კონფიდენციალური ინფორმაცია“ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ იგი 

წერილობითი ფორმით იქნა მოგვიანებით შედგენილი, შესაბამისი მხარე 

დაადასტურებს ამ ინფორმაციის სისწორესა და მოითხოვს მის კონფიდენციალურ 

ინფორმაციად ცნობას (მაგალითად, ინტერვიუს დროს კლიენტის მიერ კლინიკისათვის 

ზეპირად მიწოდებული ინფორმაცია, კლიენტის დავალებაზე მომუშავე სტუდენტის 

მიერ იქნება წერილობითი ფორმით შესაბამის ოქმში ასახული, რომელიც გაეგზავნება 

კლიენტს, და რომელიც, კლიენტის მითითებით, ცნობილი იქნება კონფიდენციალურ 

ინფორმაციად). 
 

3.3. ინფორმაციის კონფიდენციალურობა მკაცრად უნდა იყოს დაცული და არ უნდა 

გამჟღავნდეს პირდაპირი, ან არაპირდაპირი გზით მესამე პირებზე. ამასთან, 

წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული შემთხვევების გარდა, არ მოხდება 

ინფორმაციის გამოყენება ინფორმაციის გამცემი მხარის წინასწარ წერილობითი 

თანხმობის გარეშე. 

 

3.4. კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე წვდომა ექნება მხოლოდ კლინიკას. 

კონფიდენციალურ ინფორმაციაზე წვდომა და ასეთი ინფორმაციით სარგებლობის 

უფლება დაიშვება მხოლოდ ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული მიზნებით. 

 

3.5. კლინიკა უფლებამოსილია გაუმჟღავნოს კონფიდენციალური ინფორმაცია სახელმწიფო 

ორგანოებს, რომელთაც აქვთ ასეთი ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. აღნიშნული საფუძვლით კონფიდენციალური 

ინფორმაციის გამჟღავნება არ წარმოშობს პასუხისმგებლობას. 

 

3.6. კონფიდენციალური ინფორმაციის გაუვრცელებლობასთან დაკავშირებული 

ვალდებულებები მოქმედებს წინამდებარე ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის 

მომენტიდან 3 (სამი) წლის განმავლობაში. 
 

3.7. მხარეები პასუხს აგებენ ერთმანეთის წინაშე ამ მუხლით განსაზღვრული 

კონფიდენციალურობის დაცვის პირობების, როგორც განზრახ აგრეთვე, 

გაუფრთხილებლობით დარღვევის შემთხვევაში. წინამდებარე მუხლის დარღვევასთან 

დაკავშირებული პასუხისმგებლობის საკითხები დამატებით რეგულირდება მეორე 

მუხლის მეორე და მესამე პუნქტის პირობათა ანალოგიურად. 
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3.8. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა მხარეები თანხმდებიან, რომ კლინიკა 

უფლებამოსილია ცალმხრივად, კლიენტის თანხმობის გარეშე შეცვალოს 

კონფიდენციალური ინფორმაცია ისეთი ფორმით, რომ შეუძლებელი იყოს მხარეთა 

იდენტიფიცირება (ასეთ შემთხვევაში მოცემული ინფორმაცია აღარ ჩაითვლება 

კონფიდენციალურად), და გამოიყენოს ამგვარად სახეშეცვლილი ინფორმაცია 

საგანმანათლებლო მიზნებისათვის, მათ შორის კლინიკის მომავალ საქმიანობაში, 

კლინიკაში დასაქმებული სტუდენტებისათვის გამოცდილების გაზიარების, 

პროფესიული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შესწავლის მიზნით. 

 

3.9. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა მხარეები თანხმდებიან, რომ კონფიდენციალურად არ 

ჩაითვლება ის ინფორმაცია, რომელიც საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი მხარეებისათვის, 

ან რომელი ინფორმაციაც მეორე მხარისათვის ცნობილი გახდა მესამე პირისაგან, მანამ, 

სანამ პირველი მხარე მოითხოვდა ასეთი ინფორმაციის კონფიდენციალურად ცნობას. 
 

 

 

4. მომსახურებისსაფასური, ხარჯები და ანგარიშსწორების პირობები 
 

4.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით განსაზღვრული მომსახურება უსასყიდლოა და არ 

წარმოშობს კლიენტისათვის რაიმე სახის ფინანსურ ვალდებულებას. 
 

 

5. ფორსმაჟორი 
 

5.1. მხარის მიერ მოცემული შეთანხმებით აღებული ვალდებულების შეუსრულებლობა არ 

ჩაითვლება შეთანხმების დარღვევად და არ წარმოშობს მის პასუხისმგებლობას, თუ 

ასეთი შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორსმაჟორული გარემოების დადგომის 

შედეგად, რომელიც მხარეს არ შეეძლო წინასწარ გაეთვალისწინებინა ან თავიდან 

აეცილებინა მიზანშეწონილი ზომების მიღებით. ასეთი გარემოებები მოიცავს მაგრამ არ 

შემოიფარგლება შემდეგით: წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური 

მოვლენები, ასევეომი, სამხედროოპერაცია, გაფიცვა, მთავრობის მოქმედებები და 

აქტები, სხვა მსგავსი ხასიათის გარემოეები.  
 

5.2. მხარე, რომელზეც იმოქმედა ფორსმაჟორულმა გარემოებამ, გათავისუფლდება თავისი 

ვალდებულებებისგან მხოლოდ იმ ფარგლებში, რა ფარგლებშიც მასზე შეთანხმების 

შესრულებისას იმოქმედა ასეთმა გარემოებებმა. შესაბამისად, ასეთი მხარე არ 

თავისუფლდება შეთანხმების სხვა ვალდებულებებისგან, რომლებზეც ფორსმაჟორულ 

გარემოებებს ზემოქმედება არ გაჩნიათ.   
 

5.3. მხარე, რომელიც ეყრდნობა ფორსმაჟორულ გარემოებებს, უფებამოსილია გამოიყენოს 

მიზანშეწონილი დამატებითი ვადა ამ გარემოებებით შეფერხებული ან დაგვიანებული 

ვალდებულებების შესრულებისთვის.   

 

 

 

6. შეტყობინებები 
 

6.1. წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის, მხარეთა შორის კომუნიკაცია ხდება 

როგორც ზეპირად, აგრეთვე, წერილობით, მათ შორის ელექტრონული ფორმით. 

მხარეები თანხმდებიან, რომ ამ ხელშეკრულების საფუძველზე კომუნიკაციისათვის 

ისინი გამოიყენებენ შემდეგ ინფორმაციას: 
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კლიენტი:   

 

მისამართი:   

ტელ:   

ელ-ფოსტა:'  

 

 

კლინიკა: 
  

მისამართი: ------------------  

ტელ: 570 900 339  

ელ-ფოსტა:clc@freeuni.edu.ge'  

ვებგვერდი:www.NCCL.ge  

 

6.2. მხარეები თანხმდებიან, რომ მეექვსე მუხლის პირველ პუნქტში მითითებული 

საკონტაქტო ინფორმაციის გათვალისწინებით:  

 

6.2.1. ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი შეტყობინება მიღებულად ითვლება  

მიმღების ელექტრონული ფოსტის სერვერზე წერილის წარმატებით გადაგზავნის 

მომენტში; 

6.2.2.  სხვა სახის წერილობითი კორესპონდენცია მიღებულად ითვლება მხარის მიერ 

დაზღვეული ფოსტით ზემოაღნიშნულ მისამართზე გაგზავნიდან 3 (სამი) სამუშაო 

დღის გასვლის მომენტში; 

 

6.3. მხარეები თანხმდებიან, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი პირობა 

გავრცელდება ზეპირი ფორმით გადაცემული ინფორმაციაზე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ ასეთი ინფორმაცია ნებისმიერი მხარის მიერ მოგვიანებით გადაიცემა წერილობითი 

ფორმით, და მხოლოდ ასეთი წერილობითი ფორმით გადაცემის მომენტიდან. 

 

 

7. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და სხვა პირობები 
 

7.1. თუ წინამდებარე ხელშეკრულების ერთი ან მეტი პირობა რაიმე მიზეზით დაკარგავს 

იურიდიულ ძალას ან არ დაექვემდებარება აღსრულებას, ეს გარემოება არ მოახდენს 

გავლენას ხელშეკრულების სხვა პირობების მოქმედებაზე. 
 

7.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ტექსტი სრულად, პრეამბულისა და დანართების 

ჩათვლით, წარმოადგენს მთლიან შეთანხმებას მხარეებს შორის და მასში ასახული 

პირობების თაობაზე გააჩნია უპირატესი ძალა ყველა წინამორბედ შეთანხმებებთან 

მიმართებაში.  
 

7.3. ხელშეკრულება ძალაში შევა კლიენტის მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და ძალაშია 

2013 წლის 31 იანვრამდე ან იმ შემთხვევაში, თუ ამ თარიღისათვის არ არის 

დასრულებული რომელიმე დავალებასთან დაკავშირებით მომსახურების გაწევა - 

მოცემული დავალების შესრულების თაობაზე 1.5 მუხლით განსაზღვრული            

მიღება-ჩაბარების გაფორმების მომენტამდე.  
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7.4. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა ან სხვაგვარად შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ 

წერილობითი და მხარეთა მიერ ხელმოწერილი ფორმით. 

 
 
 

7.5. უნივერსიტეტი იტოვებს საავტორო და ინტელექტუალური საკუთრების სხვა უფლებებს 

მომსახურების გაწევის შედეგად ზეპირი ან მატერიალური ფორმით მიღებულ 

პროდუქტებზე, აგრეთვე, საკუთრების უფლებას სამუშაო დოკუმენტაციაზე.  
 

7.6. ხელშეკრულება შესრულებულია ქართულ ენაზე, ორი თანაბარი იურიდიული ძალის 

მქონე ეგზემპლიარის სახით.  
G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კლიენტის სახელით: 
     

_______________________ 

[სახელი გვარი] 

უნივერსიტეტის სახელით: 
  

_______________________ 
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დანართი #1                

         

        ___  _____________ _______ წელი 

 

 

უნივერსიტეტი და კლიენტი შეთანხმდენ შემდეგზე: 

 

1. მომსახურების საგანი 

1.1. კლიენტთან ჩატარებული ინტერვიუს, მის მიერ ხელმოწერილ „კლიენტის 

პირველადი ინფორმაციის“ ოქმი აღწერილი ფაქტობრივი გარემოებებისა და 

კლიენტის მიერ მოწოდებული დოკუმენტების საფუძველზე, უნივერსიტეტი  

იღებს ვალდებულებას გაუწიოს კლიენტს შემდეგი წერილობითი ფორმის 

იურიდიული მომსახურება: -----------------------------------------------------------

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

                                   
            

2. მომსახურების გაწევის სავარაუდო ვადა 

2.1. მხარეები თანხმდებიან რომ უნივერსიტეტი დაასრულებს წინამდებარე 

დანართით გათვალისწინებული მომსახურების მიწოდებას არაუგვიანეს  -----

----------- წლის --------------------------. 

2.2.2.1 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის გაგრძელება შესაძლებელია საპატიო 

მიზეზის ან/და მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.  

 

 

3. სხვა პირობები 

3.1.დანართი  შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 

ეგზემპლარის სახით. 

3.2. დანართში ყველა ცვლილება და დამატება უნდა იყოს შედგენილი 

წერილობითი ფორმით და ხელმოწერილი მხარეების მიერ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

კლიენტის სახელით: 
     

_______________________ 

[სახელი გვარი] 

უნივერსიტეტის სახელით: 
  

_______________________ 
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მიღება – ჩაბარების აქტი 

 

წინამდებარე მიღება ჩაბარების აქტი გაფორმებულია თბილისში ________ წლის ____ _________ 

შემდეგ მხარეებს შორის: 

 

შპს „თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი“,  რომლის საიდენტიფიკაციო კოდია: 211359448, 

ხოლო რეგისტრირებული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის საბურთალოს რაიონში, ვაჟა-

ფშაველას გამზ. 40 („უნივერსიტეტი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ------------------- 

(პირადი ნომერი: ------------------) სახით,  

 

და 

 

[ფიზიკური პირის შემთხვევაში: [სახელი და გვარი], დაბადების თარიღი: _______________; 

პირადი ნომერი: ______________; საცხოვრებელი მისამართი: ______________________] 

 

[იურდიული პირის შემთხვევაში: [ორგანიზაციულ სამართლებრივი ფორმა, პირის 

სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო კოდი: ___________________; რეგისტრირებული მისამართი: 

___________________; წარმოდგენილი მისი [თანამდებობა] [სახელი და გვარი] მიერ] 

(“კლიენტი”) 

 

წინამდებარე მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმებულია კლიენტსა და უნივერსიტეტს შორის 

___________ წლის ------------------- დადებული მომსახურების ხელშეკრულების 

(შემდგომში"ხელშეკრულება") საფუძველზე და ადასტურებს, რომ: 

 

1. კლიენტისსასარგებლოდ უნივერსიტეტმა სრულად და დროულად გასწია 

ხელშეკრულების #___ დანართით გათვალისწინებული მომსახურება და 

შეასრულა ყველა ნაკისრი ვალდებულება; 

 

2. კლიენტს არ აქვს რაიმე პრეტენზია ან მოთხოვნა უნივერსიტეტისა და კლინიკის 

(როგორც ეს განსაზღვრულია ხელშეკრულებაში) მიმართ პირველ პუნქტში 

მითითებულ მომსახურებასთან დაკავშირებით; 

 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის დასტურად მხარეები ხელს აწერენ წინამდებარე მიღება-

ჩაბარების აქტს 

 

 უნივერსიტეტის სახელით:  

_______________________ 

 

კლიენტის სახელით:  

_______________________ 

[სახელი გვარი] 


