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რა არის სესხი? როდის, როგორ და ვისგან ვისესხოთ?

რა უნდა ვიცოდეთ:
• სესხის აღების წინ
• სესხის დაფარვისას
• ბანკთან, მიკროსაფინანსოსთან, კერძო 

გამსესხებელთან (მევახშესთან) ურთიერთობისას
• სესხთან დაკავშირებულ სასამართლო 

პროცესამდე
• სასამართლო პროცესის მსვლელობისას
• სასამართლო პროცესის შემდეგ
• სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების 

შემთხვევაში

• რა უნდა გავაკეთოთ
• რაზე უნდა დავფიქრდეთ
• რას უნდა მივაქციოთ 

ყურადღება
• რა უნდა ავირიდოთ თავიდან
• ვინ დადგება ჩვენ გვერდით
• ვის უნდა მოვერიდოთ
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ახალი 
ნივთის 

ან საინტერესო 
გამოცდილების მიღებისგან 

გამოწვეულ სიხარულს, 
ხშირად, სესხის შესახებ 

ნერვიულობა და უფრო  
დიდი ხარჯი და 

დაკარგული ქონება 
გადაწონის

რა არის სესხი? როდის, როგორ 
და ვისგან ვისესხოთ?
სესხის აღება მართებულია:

	Â საკუთარი თავის განვითარებისათვის

	Â საკუთარი საცხოვრებლის დასაფინანსებლად

	Â ბიზნესის დასაწყებად

	Â მოკლევადიანი პრობლემების გადასაჭრელად

	Â მოულოდნელი ხარჯების შემთხვევაში

ახალი
მობილური

ძვირიანი
საჩუქრები

ძვირფასი
ნივთები

ძვირიანი
ტანსაცმლი

ჯობს, არ ვისესხოთ, როცა 
საქმე ეხება რაღაცის შეძენას – 
ახალი მობილურის, ძვირიანი 
ტანსაცმლის, ძვირფასი 
ნივთების, საჩუქრების, 
სადღესასწაულო ნივთების 
შეძენისას, სამოგზაუროდ 
წასასვლელად, აზარტული 
თამაშისთვის:
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რა არის სესხი? როდის, როგორ და ვისგან ვისესხოთ?

ვინ გასცემს სესხს?

ძვე ლი ვა ლე ბის გა სას ტუმ რებ ლად ახა ლი, უფ

რო მა ღალ პ რო ცენ ტი ა ნი სეს ხის აღე ბა კარ გი 

სტრა ტე გია არ არის.

ამ შემ თხ ვე ვა ში უმ ჯო ბე სია სეს ხე ბის გა ერ თი ა

ნე ბა. ასეთ სტრა ტე გი ას ის პლუ სიც აქვს, რომ ყო

ველ თ ვი უ რად სხვა დას ხ ვა გამ სეს ხე ბელ თან რამ

დე ნი მე სხვა დას ხ ვა გა დახ დის ნაც ვ ლად, სეს ხის 

ერ თხელ და ფარ ვა მო გი წევთ. თუ ამას ვერ ახერ

ხებთ, ჯობს, არ სე ბულ მსეს ხე ბელ თან / მ სეს ხებ ლებ

თან აღი ა როთ არ სე ბუ ლი სეს ხი, და შე უ თან ხ მ დეთ 

მათ გა და ვა დე ბა ზე ან რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ა ზე.

არ აიღოთ სეს ხი სხვის მა გივ რად, თუნ დაც 

სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხი
სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხი არის სეს ხი, რო მელ საც 

იღებთ პი რა დი მოხ მა რე ბი სათ ვის ან გარ კ ვე უ ლი 

სა ქონ ლის და /ან მომ სა ხუ რე ბის შე სა ძე ნად. სა

მომ ხ მა რებ ლო სეს ხი შე და რე ბით მოკ ლე ვა დი ა ნი 

და ძვი რია (მაღალპროცენტიანია).

სეს ხი საკ რე დი ტო ბა რათ ზე (ბარათი)
საკ რე დი ტო ბა რა თი ბან კის ან მიკ რო სა ფი ნან სო 

მცირე და საშუალო სესხის გაცემა შეუძლია სამი ტიპის ფინანსურ ინსტიტუტს:

	Â ბანკს (ასეთი საქართველოში დღესდღეობით 15ია)

	Â მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას

	Â სესხის გამცემ სუბიექტს:

	y ლომბარდი

	y კერძო გამსესხებელი – მევახშე 

სამივე მათგანის სია გამოქვეყნებულია ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე.

მათ გარდა, აქაიქ არსებობენ გაუფორმებელი კერძო გამსესხებლები. მოერიდეთ მათ.

ეს იყოს ახ ლო ნა თე სა ვი ან კარ გი მე გო ბა რი. 

თქვენ არ იცით, რო გორ მო იქ ცე ვა სხვა ადა მი ა

ნი, იური დი უ ლად კი ყვე ლა ფერ ზე პა სუხს თქვენ 

(სასესხო ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე ხე ლის მომ წე რი პი

რი) აგებთ. და სა პი რის პი როდ – არ აიღოთ სეს ხი 

სხვი სი სა ხე ლის გა მო ყე ნე ბით – თუნ დაც ეს იყოს 

ახ ლო ნა თე სა ვი ან კარ გი მე გო ბა რი. ამ შემ თხ ვე

ვა ში შე იძ ლე ბა სხვა ადა მი ა ნი გა მო უ ვალ მდგო

მა რე ო ბა ში ჩა ა ყე ნოთ.

არ აიღოთ სეს ხი, თუ არ გაქვთ შე მო სავ ლის სტა

ბი ლუ რი წყა რო (ხელფასი, უცხო ე თი დან გად მო

რიცხ ვა, ბი ნის გა ქი რა ვე ბა და სხვ.)

ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ გა მოშ ვე ბუ ლი პლას ტი კუ რი 

სა გა დახ დო ბა რა თი ა. ამ შემ თხ ვე ვა ში, კრე დი

ტით ყი დუ ლობთ სა ქო ნელს ან ანაღ დებთ ფულს. 

გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ საკ რე დი ტო ბა რა თით 

ბან კო მა ტი დან თან ხის გა მო ტა ნა ზე მა ღა ლია 

გა ნაღ დე ბის სა კო მი სიო – უფ რო ხელ საყ რე ლია 

ეს ბა რა თი მა ღა ზი ა ში/ სა ვაჭ რო ობი ექ ტ ში ან ინ

ტერ ნე ტით სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის შე სა ძე

ნად გა მო ი ყე ნოთ (ტერმინალით გა დახ და). 

როგორი სესხები არსებობს?
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რა არის სესხი? როდის, როგორ და ვისგან ვისესხოთ?

ოვერ დ რაფ ტი
რო ცა არ გყოფ ნით ხელ ფა სი, ბან კი გთა ვა ზობთ 

ოვერ დ რაფტს – ანუ წი ნას წარ გიხ დით ხელ ფასს. 

რო გორც წე სი, ოვერ დ რაფ ტი მაქ სი მუმ 1თვიანია.

სა ლომ ბარ დე სეს ხი
რო ცა გჭირ დე ბათ თან ხა, შე გიძ ლი ათ „ჩადოთ” ლომ

ბარ დ ში გარ კ ვე უ ლი ძვირ ფა სი ნივ თი (ოქრო, ძვირ ფა

სი თვლე ბი, ტექ ნი კა), რის სა ნაც ვ ლო დაც ისეს ხებთ 

გარ კ ვე ულ თან ხას. რო გორც წე სი, სა ლომ ბარ დო 

სეს ხე ბი ყვე ლა ზე ძვი რია (მაღალპროცენტიანია).

ავ ტო – სეს ხი
სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხის სა ხე, რო მელ საც კონ კ

რე ტუ ლი მიზ ნობ რი ო ბა გა აჩ ნი ა, ანუ და კონ კ რე

ტე ბუ ლი ა, რომ გნე ბავთ ავ ტო მან ქა ნის შე ძე ნა.

იპო თე კუ რი სეს ხი
იპო თე კუ რი სეს ხი გა მო ი ყე ნე ბა უძ რა ვი ქო ნე ბის – 

შე სა ძე ნად, ასა შე ნებ ლად, ან გა სა რე მონ ტებ ლად. 

იპო თე კუ რი სეს ხი, რო გორც წე სი, უზ რუნ ველ ყო

ფი ლია უძ რა ვი ქო ნე ბით, ანუ, მომ ხ მა რებ ლის მი ერ 

აღე ბუ ლი სა სეს ხო ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ

ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, გამ სეს ხე ბელს უფ ლე ბა აქვს 

გა ყი დოს ან და ი სა კუთ როს უზ რუნ ველ ყო ფა ში არ

სე ბუ ლი უძ რა ვი ქო ნე ბა. იპო თე კუ რი სეს ხი ხან გ რ ძ

ლი ვია და შე და რე ბით და ბალ პ რო ცენ ტი ა ნი – რად

გან გამ სეს ხებ ლის თ ვის რის კი ნაკ ლე ბი ა.

გან ვა დე ბა
გან ვა დე ბაც სა მომ ხ მა რებ ლო ტი პის სეს ხი ა, რო მე

ლიც სა ვაჭ რო ან სერ ვის კომ პა ნი ა ში კონ კ რე ტუ ლი 

სა ქონ ლის ან მომ სა ხუ რე ბის შე სა ძე ნად გა ი ცე მა. 

გან ვა დე ბის გა ცე მის პრო ცე დუ რა, ჩვე უ ლებ რივ, 

სხვა სეს ხებ თან შე და რე ბით სწრა ფი ა, უშუ ა ლოდ 

სა ვაჭ რო თუ მომ სა ხუ რე ბის გამ წევ ობი ექ ტ ში ვე 

ხორ ცი ელ დე ბა, და რო გორც წე სი, უფ რო ძვი რი ა, 

ვიდ რე ჩვე უ ლებ რი ვი სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხი. 

სეს ხი კერ ძო გამ სეს ხე ბელ თან
სეს ხის აღე ბა შე იძ ლე ბა კერ ძო გამ სეს ხე ბელ თა

ნაც (მევახშესთან). ამ შემ თხ ვე ვა ში, სეს ხი, ხში

რად, უზ რუნ ველ ყო ფი ლია უძ რა ვი ქო ნე ბით და 

აქვს მა ღა ლი პრო ცენ ტი.

სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია
	Â უძ რა ვი ქო ნე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სეს ხი (ე.წ. ბი ნის ჩა დე ბა, იპო თე კა), რო გორც წე სი, 

უფ რო და ბალ პ რო ცენ ტი ა ნი ა, რად გან გამ სეს ხებ ლი სათ ვის რის კი ნაკ ლე ბი ა. მაგ რამ, აქ 

მსეს ხე ბე ლია საფ რ თხის წი ნა შე – თუ სესხს ვერ გა და ვიხ დით, ბანკს (მიკროსაფინანსოს, 

მე ვახ შეს) აქვს უფ ლე ბა, გა ყი დოს ჩვე ნი უძ რა ვი ქო ნე ბა სეს ხის გა და სახ დე ლად. ხში რად, 

ასეთ შემ თხ ვე ვა ში, უძ რა ვი ქო ნე ბა ბევ რად უფ რო იაფად იყი დე ბა, ვიდ რე მა თი რე ა ლუ

რი სა ბაზ რო ფა სი ა.

	y მი აქ ცი ეთ ყუ რადღე ბა! თუ თქვენ გაქვთ სეს ხი და მის დაბ რუ ნე ბას ვერ ახერ ხებთ, კრე

დი ტორს შე ეძ ლე ბა მი სი ამო ღე ბა თქვენ სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი ქო ნე ბი დან, მი უ ხე

და ვად იმი სა, გქონ დათ თუ არა ქო ნე ბა დატ ვირ თუ ლი იპო თე კა სა თუ გი რავ ნო ბა ში. 

ამას თან, კონ კ რე ტუ ლი ქო ნე ბა ზე მიბ მუ ლი სეს ხის გამ ცე მი უპი რა ტე სად იკ მა ყო ფი

ლებს მოთხოვ ნას, სხვა არა უზ რუნ ველ ყო ფილ კრე დი ტო რებ თან შე და რე ბით. 
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თა ნამ სეს ხებ ლო ბა და  
სო ლი და რუ ლი თავ დე ბო ბა
სეს ხის აღე ბი სას, შე საძ ლოა ისარ გებ ლოთ სო

ლი და რუ ლი თავ დე ბო ბის, ან თა ნამ სეს ხებ ლო

ბის სქე მით.

	Â თა ნამ სეს ხებ ლო ბის დროს, სეს ხის ხელ

შეკ რუ ლე ბით შე იძ ლე ბა თა ნამ სეს ხებ ლად 

გა ნი საზღ ვ როს ორი ან მე ტი პი რი. ამ შემ

თხ ვე ვა ში, თა ნამ სეს ხებ ლებს წარ მო ექ მ ნე

ბათ უფ ლე ბა, შე ას რუ ლონ ვალ დე ბუ ლე ბა.

	y თან ხის გამ სეს ხე ბელს შე უძ ლია თა ვი სი 

სურ ვი ლი სა მებრ ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ

ლე ბა მოს თხო ვოს ნე ბის მი ერ მო ვა ლეს 

რო გორც მთლი ა ნად, ასე ვე ნა წი ლობ რივ.

	y ერ თ ერ თი მო ვა ლის მი ერ ვალ დე ბუ

ლე ბის მთლი ა ნად შეს რუ ლე ბა ათა ვი

სუფ ლებს შეს რუ ლე ბი სა გან და ნარ ჩენ 

მო ვა ლე ებს. ამ შემ თხ ვე ვა ში, მო ვა ლეს, 

რო მელ მაც ამ გ ვა რი ვალ დე ბუ ლე ბა შე

ას რუ ლა, აქვს უკუ მოთხოვ ნის უფ ლე ბა 

და ნარ ჩენ მო ვა ლე თა მი მართ წილ თა თა

ნაბ რო ბის კვა ლო ბა ზე.

	Ü მა გა ლი თად, რო ცა და ძ მა ისეს ხებს 

10 000 ლარს, რო გორც თა ნამ სეს ხებ

ლე ბი, და შემ დეგ თან ხას მთლი ა ნად 

და ფა რავს ძმა ინ დი ვი დუ ა ლუ რად, მას 

(ძმას) ექ ნე ბა უფ ლე ბა, თან ხის ნა ხე ვა

რი თა ვის დას მოს თხო ვოს.

	y რო გორც წე სი, სეს ხის აღე ბი სას, ბან კე

ბი თა ნამ სეს ხებ ლად მხო ლოდ ახ ლო ნა

თე სა ვებს (დედმამა, და ძ მა, მე უღ ლე ე ბი) 

აღი ა რე ბენ, ხოლ მე.

	Â თავ დე ბო ბა ძა ლი ან გავ რ ცე ლე ბუ ლია მცი

რე და სა შუ ა ლო მო ცუ ლო ბის სეს ხის ხელ

შეკ რუ ლე ბის და დე ბი სას: რო ცა ძი რი თად 

მსეს ხე ბელს არ აქვს შე მო სავ ლის და დას

ტუ რე ბის სა შუ ა ლე ბა, ამ შემ თხ ვე ვა ში საქ

მე ში შე მო დის თავ დე ბი.

	Â თავ დე ბო ბის ნამ დ ვი ლო ბი სათ ვის სა ჭი

როა თავ დე ბის წე რი ლო ბი თი გან ცხა დე

ბა და თვით თავ დე ბო ბის დო კუ მენ ტ ში 

(ხელშეკრულებაში) და თავ დე ბის პა სუ ხის

მ გებ ლო ბის რა ო დე ნობ რი ვად გან საზღ ვ რუ

ლი მაქ სი მა ლუ რი თან ხის მი თი თე ბა, თავ

დე ბი პა სუხს აგებს მხო ლოდ თავ დე ბო ბის 

დო კუ მენ ტ ში მი თი თე ბუ ლი ზღვრუ ლი თან

ხის ოდე ნო ბამ დე.

	Â თავ დებს შე უძ ლია უარი თქვას კრე დი ტო

რის მოთხოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე, ვიდ

რე კრე დი ტო რი არ შე ეც დე ბა ძი რი თა დი 

მო ვა ლის მი მართ იძუ ლე ბით აღ ს რუ ლე

ბას.

	Â რე ა ლუ რად, ყვე ლა ზე ხში რად ფორ მ დე ბა 

სო ლი და რუ ლი თავ დე ბო ბა, რა დრო საც 

გამ სეს ხე ბელს შე უძ ლია თავ დებს წა უ ყე ნოს 

მოთხოვ ნა, თუ ძი რი თად მა მო ვა ლემ გა და

ა ცი ლა გა დახ დის ვა დას და უშე დე გოდ იქ ნა 

გაფ რ თხი ლე ბუ ლი (მას და უ რე კეს ან სა ფოს

ტო შეტყო ბი ნე ბით გა აფ რ თხი ლეს ვა ლის 

გა დახ დის თა რი ღის შე სა ხებ, მან კი ვა ლი 

არ და ფა რა).

	Â თუ ძი რი თად მა მო ვა ლემ გა და ა ცი ლა გა დახ

დის ვა დას, კრე დი ტორ მა უნ და აც ნო ბოს 

ამის შე სა ხებ თავ დებს. თავ დე ბის მოთხოვ

ნით, კრე დი ტორ მა ნე ბის მი ერ დროს უნ და 

მი ა წო დოს მას ცნო ბე ბი ძი რი თა დი ვა ლის 

მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ.
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	Â თავ დებს შე უძ ლია წა მო ა ყე ნოს ძი რი თა

დი მო ვა ლის კუთ ვ ნი ლი შე სა გებ ლე ბი. მათ 

შო რის, შე უძ ლია მი უ თი თოს შე უ სა ბა მოდ 

დიდ პირ გა სამ ტეხ ლო ზე, პრო ცენ ტ ზე, ხან

დაზ მუ ლო ბა ზე და ა.შ – ნე ბის მი ე რი ის არ

გუ მენ ტი, რაც შე იძ ლე ბა მსეს ხე ბელს გა აჩ ნ

დეს გამ სეს ხებ ლის სარ ჩე ლის წი ნა აღ მ დეგ.

	Â თუ თავ დე ბი და აკ მა ყო ფი ლებს გამ სეს ხებ

ლის მოთხოვ ნას, მას ზე გა და დის კრე დი ტო

რის მოთხოვ ნა ძი რი თა დი მო ვა ლის მი მართ 

– ანუ, პრაქ ტი კუ ლად, თავ დე ბი დგე ბა გამ

სეს ხებ ლის როლ ში და მას შე უძ ლი ა, მოს

თხო ვოს თან ხის და ფარ ვა ძი რი თად მსეს

ხე ბელს.

	Â ხში რად ხდე ბა, რომ მსეს ხე ბე ლი ვერ ახერ

ხებს ვა ლის გა დახ დას და ამ ვალ დე ბუ ლე ბის 

შეს რუ ლე ბა უწევს თავ დებს. ამ შემ თხ ვე ვა

ში, თავ დებს აქვს უფ ლე ბა, რომ ვალ დე ბუ

ლე ბის შეს რუ ლე ბის შემ დეგ, თან ხა ძი რი

თად მო ვა ლეს მოს თხო ვოს. პრაქ ტი კა ში, 

მსგავს შემ თხ ვე ვებ ში, თავ დე ბე ბი თან ხის 

ამო ღე ბას ძა ლი ან იშ ვი ა თად ახერ ხე ბენ.

იცოდეთ, რომ 
სოლიდარული თავდებობისას, ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, 
საბანკო დაწესებულებები სარჩელში მოპასუხედ უთითებენ როგორც 
უშუალოდ მსესხებელს, ასევე, თავდებსაც. ეს იმას იწვევს, რომ 
სასამართლო გადაწყვეტილება გამოიცემა როგორც მსესხებლის, ისე თავდების 
წინააღმდეგ. ქონების დაყადაღებისა და აუქციონზე რეალიზაციის საფრთხეც, 
შესაბამისად, თანაბრად ეხება როგორც მსესხებელს, ისე თავდებს.

სასამართლომ, შეიძლება, დააყადაღოს როგორც ძირითადი მსესხებლის, ისე 
თავდების ქონება. თავდებმა უნდა იცოდეს, თავდებად ჩადგომის დროს  იგი 
პასუხს აგებს თავისი უძრავი და მოძრავი ქონებით.

მაგალითად, როცა 
თქვენ სოლიდარული 

თავდებობით ისესხებთ 1000 
ლარს, რომელსაც ვერ აბრუნებთ, 

გამსესხებელს შეაქვს 
სარჩელი როგორც ძირითად 

მსესხებელზე, ასევე 
თავდებ პირზე.
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ასე ვე მი აქ ცი ეთ ყუ რადღე ბა:
	Â რეკ ლა მა ში ან ვებ სა იტ ზე ასა ხუ ლი პრო

ცენ ტი ხში რად არ ემ თხ ვე ვა რე ა ლურს 

(ეფექტურ პრო ცენტს)

	Â რო ცა სა იტ ზე ან რეკ ლა მა ში წე რია „სესხი 

გარ კ ვე უ ლი პრო ცენ ტი დან” (როცა გა მო ი ყე

ნე ბა მარ კე ტინ გუ ლი ტერ მი ნი „პროცენტი

დან”), ეს ნიშ ნავს, რომ ეფექ ტუ რი პრო ცენ

ტი, ძი რი თა დად, ბევ რად მე ტია ხოლ მე

	Â რეკ ლა მა ში და წე რი ლი მცი რე პრო ცენ

ტი მარ ტო მა შინ მოქ მე დებს, რო ცა თქვენ 

მსეს ხებ ლის შე მო თა ვა ზე ბულ გარ კ ვე ულ პი

რო ბას აკ მა ყო ფი ლებთ (მაგალითად, სესხს 

იღებთ გარ კ ვე უ ლი ვა დით, ან შე და რე ბით 

დი დი თან ხის სესხს)

	Â სეს ხის ფა სი შე იძ ლე ბა გა ი ზარ დოს მცი რე 

დარ ღ ვე ვი სას (მაგალითად, ერ თი დღით და

გაგ ვი ან დათ მი სი შე ტა ნა) – თუ ეს ხელ შეკ რუ

ლე ბით ასეა შე თან ხ მე ბუ ლი და ხელ მო წე რი ლი.

	Â თუ რეკ ლა მა ში უფა სო სესხს გთა ვა ზო ბენ, 

კარ გად გა არ კ ვი ეთ, სად არის და მა ტე ბი თი, 

და ფა რუ ლი ხარ ჯი – გამ სეს ხებ ლის ინ ტე

რეს ში უფა სო სეს ხის გა ცე მა ნამ დ ვი ლად 

არ არის 

	Â ზოგ ჯერ, სეს ხის პრო ცენტს უთი თე ბენ 

თვი უ რი პრო ცენ ტის სა ხით (და არა წლი უ

რის) – და აკ ვირ დით! ყო ველ თ ვის, მი აქ ცი ეთ 

ყუ რადღე ბა წლი ურ პრო ცენტს.

	Â ხში რად გა ი გებთ რეკ ლა მას „0%იანი გან

ვა დე ბა” სხვა დას ხ ვა ნივ თის შე ძე ნი სას 

(მაცივრის, ტე ლე ვი ზო რის, მო ბი ლუ რის 

და ა.შ.) ნოლ პ რო ცენ ტი ა ნი გან ვა დე

ბა არ არ სე ბობს. გან ვა დე ბის ეფექ ტუ რი 

პრო ცენ ტი უმე ტე სად უფ რო მე ტი ა, ვიდ

რე სა მომ ხ მა რებ ლო სეს ხის პრო ცენ ტი. 

0% გან ვა დე ბა სა რეკ ლა მო ხრი კია და 

ის არ არ სე ბობს.

ეფექ ტუ რი და ნო მი ნა ლუ რი  
საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი
ეფექ ტუ რი პრო ცენ ტი (ეფექტური საპ რო ცენ

ტო გა ნაკ ვე თი) – არის წლი უ რი საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თი, ყვე ლა აუცი ლე ბე ლი ფი ნან სუ რი ხარ

ჯი და ამ ხარ ჯე ბის გა წე ვის პე რი ო დი;

სეს ხის სა ფა სუ რი (პროცენტი)
ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი არის წლიური სა პრო ცენ

ტო განაკვეთი ყველა აუცილებელი ფინანსური ხარჯის გათ

ვა ლის წინებით. ყო ველ თ ვის მი აქ ცი ეთ ყუ რადღე ბა წლი ურ 

ეფექ  ტურ პრო ცენტს! და არა და რიცხულ პრო ცენტს, ნო მი ნა

ლურ პრო ცენტს და სხვა ტერ მი ნებს. ყო ველ თ ვის და ა ზუს ტეთ 

გამ სეს ხე ბელ თან, რა არის წლი უ რი ეფექ ტუ რი პრო ცენ ტი.
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ყვე ლა ხარ ჯი შე იძ ლე ბა იყოს – ნო მი ნა ლუ რი საპ

რო ცენ ტო ხარ ჯი (უბრალოდ – სეს ხ ზე და რიცხუ

ლი პრო ცენ ტი) სეს ხის დამ ტ კი ცე ბის სა კო მი სი ო, 

სეს ხის გა ტა ნის სა კო მი სი ო, სა ორ გა ნი ზა ციო 

ხარ ჯი, სეს ხის დაზღ ვე ვის ხარ ჯი, კრე დი ტის გა

ცე მის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სახ დე ლი და ყვე ლა 

სხვა მსგავ სი ხარ ჯი). 

ყო ველ თ ვის ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ეთ ეფექ

ტურ პრო ცენტს (ეფექტური საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თი) და არა – სხვა ტი პის ინ ფორ

მა ცი ას ან ტერ მინს პრო ცენ ტის შე სა ხებ 

(ნომინალური პრო ცენ ტი, უბ რა ლოდ პრო

ცენ ტი, და რიცხუ ლი პრო ცენ ტი თუ სხვა 

ტერ მი ნი)

ბან კე ბი და მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 

ვალ დე ბულ ნი არი ან, გაც ნო ბონ ეფექ ტუ რი საპ

რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი, დამ რ გ ვა ლე ბუ ლი, სულ 

მცი რე, მე ა თე დამ დე, ხელ შეკ რუ ლე ბის თავ სარ

თ ში. ყუ რადღე ბა მი აქ ცი ეთ მას.

გა მო ნაკ ლი სი: ინ დექ სი რე ბუ ლი სეს ხი

ინ დექ სი რე ბუ ლი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 

არის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი, რო მე ლიც გარ

კ ვე უ ლი წე სით მიბ მუ ლია რა ი მე სა ჯა რო ინ

დექ ს ზე (ინფლაცია, ბან კის რე ფი ნან სი რე ბის 

გა ნაკ ვე თი თუ სხვ.) და რომ ლის ცვლი ლე ბაც 

აღ ნიშ ნუ ლი ინ დექ სის ცვლი ლე ბი თაა გა მოწ ვე

უ ლი. გან სა კუთ რე ბუ ლი სიფ რ თხი ლით მო

ე კი დეთ ამ ტი პის სესხს, რად გან ასეთ შემ

თხ ვე ვა ში საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი შე იძ ლე ბა 

გა რე შე მოვ ლე ნე ბის გა მო, საგ რ ძ ნობ ლად გა ი

ზარ დოს სეს ხის მიმ დი ნა რე ო ბი სას.

რას უნ და და ვაკ ვირ დეთ სა სეს ხო კონ ტ რაქ ტის 
(ხელშეკრულების) და დე ბი სას
სა სეს ხო ხელ შეკ რუ ლე ბა (კონტრაქტი), რო

მელ საც ბან კი (მიკროსაფინანსო ორ გა ნი ზა ცი ა, 

კერ ძო გამ სეს ხე ბე ლი/ ლომ ბარ დი) გთა ვა ზობთ, 

შე თან ხ მე ბის სა გა ნია თქვენ სა და მათ შო რის. 

ყო ველ თ ვის ევაჭ რეთ მათ წი ნას წარ! – მო

ითხო ვეთ უფ რო და ბა ლი ეფექ ტუ რი პრო ცენ

ტი, და ვის გა დაწყ ვე ტის თქვენ თ ვის ხელ საყ რე

ლი მე ქა ნიზ მი, უფ რო ხან გ რ ძ ლი ვი ვა და და ა.შ. 

(დეტალურად ქვე მოთ). ყო ველ თ ვის იცო დეთ, 

რომ ის, რა საც ბან კი (მიკროსაფინანსო, კერ

ძო მსეს ხე ბე ლი) გთა ვა ზობთ, შე იძ ლე ბა შე იც

ვა ლოს. მათ მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი კონ ტ რაქ ტი 

არ არის სა ბო ლო ო. თუმ ცა ამ ხელ შეკ რუ ლე ბის 

ხელ მო წე რის შემ დეგ, თქვე ნი ხე ლე ბი შეკ რუ ლია 

და ვალ დე ბუ ლი ხართ, იქ ჩა წე რი ლი პი რო ბე ბი 

შე ას რუ ლოთ. ამი ტომ, ყო ველ თ ვის ზედ მი წევ

ნით გა ე ცა ნით კონ ტ რაქ ტის პი რო ბებს, თუ 

სა შუ ა ლე ბა გაქვთ, გა და ა ხე დეთ ის იურის ტ ს /

ად ვო კატს ან ამ სა კითხის მცოდ ნე პირს წი

ნას წარ (ხელმოწერამდე).

მი უ თი თეთ ზუს ტი ინ ფორ მა ცია 
თქვენ თან და კავ ში რე ბი სათ ვის!

ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის დროს, სწო რად მი უ თი

თეთ თქვე ნი პი რა დი ინ ფორ მა ცია – საცხოვ რე ბე

ლი მი სა მარ თი, ტე ლე ფო ნი, ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს

ტა. აღ ნიშ ნუ ლი გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 

რად გან ხში რია შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც მო ვა ლე ე

ბი არას წო რად ან უზუს ტოდ უთი თე ბენ მი სა მართს 

და შემ დ გომ, უკ ვე პირ და პირ აღ ს რუ ლე ბის და ან

გა რი შე ბის და ყა და ღე ბით იგე ბენ, რომ მათ წი ნა

აღ მ დეგ, მთე ლი რი გი პრო ცე დუ რა ჩა ტარ და. ბან
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კი კი აცხა დებს, რომ იგი იყე ნებ და მო ვა ლის მი ერ 

მი წო დე ბულ ინ ფორ მა ცი ას. 

აღ ნიშ ნუ ლი მი სა მარ თის (ტელეფონის, ელექ

ტ რო ნუ ლი ფოს ტის) ცვლი ლე ბი სას, მო ვა ლე 

ვალ დე ბუ ლი ა, ინ ფორ მა ცია მი ა წო დოს გამ სეს

ხე ბელს. ეს მო ვა ლის ვალ დე ბუ ლე ბაა და მი სი გა

ნუ ხორ ცი ე ლებ ლო ბა სწო რედ მას აზი ა ნებს.

რო დე საც მსეს ხე ბე ლი იც ვ ლის საცხოვ რე ბელ 

მი სა მართს, ტე ლე ფონს ან ელექ ტ რო ნულ ფოს

ტას: აც ნო ბეთ ამის თა ო ბა ზე გამ სეს ხე ბელს. ეს 

სწო რედ მო ვა ლის (მსესხებლის) ვალ დე ბუ ლე ბა ა.

ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი
და აკ ვირ დით, რა არის ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო 

გა ნაკ ვე თი და არ აგე რი ოთ ის ნო მი ნა ლურ, რე ა

ლურ, ან სხვა მო ნა ცემ ში, რო მე ლიც კონ ტ რაქ ტ ში 

წე რი ა. ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი აუცი

ლებ ლად უნ და ეწე როს კონ ტ რაქ ტის თავ სარ თ ში.

ყუ რადღე ბა: მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბის მი

ხედ ვით, ეფექ ტუ რი საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თი 

არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს წლი ურ 50%ს.

ჯა რი მე ბი, პირ გა სამ ტეხ ლო ე ბი და სხვა 
ნე ბის მი ე რი სა კო მი სი ო, პირ გა სამ ტეხ ლო, ჯა რი

მა, ფი ნან სუ რი სან ქ ცია (როგორც არ უნ და ეწე როს 

ის კონ ტ რაქ ტ ში, არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს სეს ხის 

ნარ ჩე ნი ძი რი თა დი თან ხის 0.27 პრო ცენტს თი თო

ე უ ლი დღის თ ვის. თუ ეს სან ქ ცი ე ბი ჯა მუ რად 0.27 

პრო ცენ ტ ზე მე ტი ა, თქვენ ეს შე გიძ ლი ათ გა ა სა ჩივ

როთ ჯერ სა კუთ რივ სეს ხის გამ ცემ თან, შემ დეგ 

ეროვ ნულ ბან კ ში, თუ სა სა მარ თ ლო ში.

მი უ ხე და ვად ამი სა – 0.27% ყო ველ დღე ზე ძა ლი

ან დიდ თან ხად შე იძ ლე ბა იქ ცეს. მა გა ლი თად, თუ 

თქვენ გაქვთ სეს ხის ნარ ჩე ნი თან ხა 5000 ლა რი, და 

გაითვალისწინეთ, 

როცა სესხს ვერ იხდით და გამსესხებელი გიჩივით, 
სასამართლო პრაქტიკით, მაღალი ჯარიმა მცირდება ხოლმე. 

ამიტომ, 
ყოველთვის 

გამოცხადდით 
სასამართლოში, 

წარმოადგინეთ თქვენი 
არგუმენტები.  

ეს ჯარიმის 
შემცირებაში 
დაგემარებათ.
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და აგ ვი ა ნეთ მი სი გა დახ და, ყო ველ გა და ცი ლე ბულ 

დღე ზე და გე რიცხე ბათ 14 ლა რი ჯა რი მა. (თვე ში – 

420 ლა რი, წე ლი წად ში – 5000 ლარ ზე მე ტი ჯა რი მა!)

სესხის ხელშეკრულების ნებისმიერი პირო ბის 

დარ ღ ვე ვის გამო მსესხებლისათვის ხელ შეკ რუ

ლე ბით ნებისმიერი ფორმის ფი ნან სუ რი სანქ ციის 

ოდენობა ყოველი ვა დის გა და ცი ლე ბი სას ჯა მუ

რად არ უნდა აღე მა ტე ბო დეს სესხის მიმ დი ნა რე 

ნარჩენი ძი რითადი თან ხის 1.5მაგ ოდენობას.

მაგალითად – როცა თქვენი ნარჩენი თანხაა 

5000 ლა რი, ფინანსური სანქციების ჯამური 

რაო დენო ბა ვერ იქ ნება 7500 ლარზე მეტი.

ვინ წყვეტს და ვას მსეს ხე ბელ სა და 
გამ სეს ხე ბელს შო რის?
რო ცა თქვენ და ფი ნან სუ რი ორ გა ნი ზა ცია (ბანკი, 

მიკ რო სა ფი ნან სო, კერ ძო გამ სეს ხე ბე ლი) რა ი მე 

სა კითხ ზე ვერ თან ხ მ დე ბით, კონ ტ რაქ ტი ით ვა

ლის წი ნებს თქვენს შო რის და ვის გა დაწყ ვე ტის 

სხვა დას ხ ვა მე ქა ნიზმს. და აკ ვირ დით, რა წე რია 

სა სეს ხო ხელ შეკ რუ ლე ბა ში.

ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის წინ, ყო ველ თ ვის შე

ე ცა დეთ მკა ფი ოდ იპო ვოთ ხელ შეკ რუ ლე ბის ის 

ნა წი ლი, რო მე ლიც და ვის გა დაწყ ვე ტის წესს ეხე

ბა. ყუ რადღე ბა: ეს დე ტა ლე ბი შე საძ ლო ა, არ 

ეწე როს პირ ველ გვერ დ ზე (თავსართში). არ 

და ი ზა როთ, იპო ვეთ შე სა ბა მი სი თა ვი ხელ შეკ

რუ ლე ბა ში. შე ე ცა დეთ, მო ი ლა პა რა კოთ ბან კის 

(მიკროსაფინანსოს, გამ სეს ხებ ლის) წარ მო მად

გე ნელ თან, რომ და ვა გა დაწყ დეს სა ერ თო სა სა

მარ თ ლო ე ბის თ ვის მი მარ თ ვის გზით და ამას თან 

ერ თად – არ იქ ნეს გა წე რი ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა ში 

და უ ყოვ ნებ ლივ აღ ს რუ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.

	Â
თუ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში სა ერ თოდ არ არის 

აღ ნიშ ნუ ლი და ვის გა დაწყ ვე ტის წე სი, მა შინ 

კა ნო ნის მი ხედ ვით, და ვა მა ინც საერთო სა

სა მარ თ ლო ში უნ და შედ გეს

	Â ხში რად, ხელ შეკ რუ ლე ბა ში წე რი ა, რომ ვალ

დე ბუ ლე ბის დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვა ში, მსეს

ხე ბელს აქვს უფ ლე ბა პირ და პირ მი მარ თოს 

ნო ტა რი უსს სა აღ ს რუ ლე ბო ფურ ც ლის გა სა

ცე მად (სასამართლოს გვერ დის ავ ლით). ასე

თი პუნ ქ ტი მსეს ხებ ლის თ ვის უკი დუ რე სად სა

ზი ა ნო ა: ამ შემ თხ ვე ვა ში არ შე გიმ ცირ დე ბათ 

პირ გა სამ ტეხ ლო/ ჯა რი მა (რასაც სა სა მარ თ

ლო ხში რად აკე თებს), მსეს ხე ბე ლი მო ი გებს 

დროს და ბევ რად უფ რო მა ლე მი ი ღებს აღ ს

რუ ლე ბის ფურ ცელს და და იწყებს პრო ცე დუ

რებს ვა ლის ამო სა ღე ბად (აღსასრულებლად) 

შე ე ცა დეთ, არ და უშ ვათ მსგავ სი პუნ ქ ტის 

არ სე ბო ბა ხელ შეკ რუ ლე ბა ში.

	Â ხში რად მსეს ხებ ლე ბი უთი თე ბენ, რომ მსეს

ხე ბე ლი ეთან ხ მე ბა, რომ და ვის შემ თხ ვე ვა ში, 

პირ ვე ლი ინ ს ტან ცი ის სა სა მარ თ ლოს გა დაწყ

ვე ტი ლე ბა და უ ყოვ ნებ ლივ შე იძ ლე ბა აღ ს

რულ დეს. შე ე ცა დეთ, არ და უშ ვათ მსგავ სი 

პუნ ქ ტის ხელ შეკ რუ ლე ბა ში და მა ტე ბა.

	Â გამ სეს ხებ ლე ბი უთი თე ბენ ხოლ მე, რომ მხა

რე ებს შო რის და ვა გა დაწყ დეს არ ბიტ რაჟ ში 

(კერძო სა სა მარ თ ლო ში). რო გორც წე სი, ასე თი 

ტი პის სა სა მარ თ ლო მათ თ ვის უფ რო ხელ საყ

რე ლი ა: სა არ ბიტ რა ჟო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ბევ

რად უფ რო სწრა ფია და ამით, გამ სეს ხე ბე ლი 

მო ი გებს დროს. ასე ვე, არ ბიტ რა ჟის პრო ცეს ში 

კერ ძო არ ბიტ რე ბის მი უ კერ ძო ებ ლო ბა, ხან და

ხან, ეჭ ვ ქ ვე შა ა. ისი ნი შე იძ ლე ბა გამ სეს ხე ბელ

თან და კავ ში რე ბუ ლი პი რე ბი იყ ვ ნენ, და მათ 

მხა რეს დად გ ნენ. შე ე ცა დეთ, გა ით ვა ლის წი

ნოთ ზე მოთ და სა ხე ლე ბუ ლი გა რე მო ე ბე ბი 

თან ხ მო ბის გაცხა დე ბი სას.

	Â ზოგ ჯერ, ხელ შეკ რუ ლე ბა ში იწე რე ბა, რომ 

კლი ენ ტი/ მ სეს ხე ბე ლი ბან კ ს / მიკ რო სა ფი

ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ას / კერ ძო გამ სეს ხე ბელს 
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რა არის სესხი? როდის, როგორ და ვისგან ვისესხოთ?

აძ ლევს უფ ლე ბას უაქ ცეპ ტოდ (თანხმობის 

გა რე შე) მო უხ ს ნას ან გა რი ში დან თან ხა და მი

სი მეშ ვე ო ბით და ფა როს არ სე ბუ ლი ვალ დე

ბუ ლე ბა. ამ შემ თხ ვე ვა ში, სეს ხის გა დახ დის 

დაგ ვი ა ნე ბი სას, ბან კი იძი ებს ყვე ლა იმ ან გა

რიშს, რაც იმა ვე ბან კ შია გახ ს ნი ლი (იქნება ეს 

პენ სი ა, ანა ბა რი, სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა თუ 

სხვ.) და უაქ ცეპ ტოდ (თანხმობის გა რე შე) მო

უხ ს ნის ან გა რი ში დან. შე ე ცა დეთ, აირი დოთ 

ასე თი ჩა ნა წე რი ხელ შეკ რუ ლე ბა ში.

ცალ მ ხ რი ვი ცვლი ლე ბა  
ხელ შეკ რუ ლე ბა ში
ხელ შეკ რუ ლე ბა თა უმ რავ ლე სო ბა ით ვა ლის წი ნებს 

გამ სეს ხებ ლის მი ერ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში ცალ მ ხ

რი ვი ცვლი ლე ბის წე სის არ სე ბო ბას. თუმ ცა, მათ 

გარ კ ვე უ ლი წე სე ბი უნ და და იც ვან:

	Â ცვლი ლე ბის დროს, ხელ შეკ რუ ლე ბის თავ სარ

თ ში მი უ თი თონ მომ ხ მა რებ ლის (მსესხებლის) 

ინ ფორ მი რე ბის წე სი და ვა და

	Â მსეს ხე ბე ლი ვალ დე ბუ ლი ა, შე მოგ ვ თა ვა ზოს 

მი ნი მუმ ერ თი მომ ხ მა რებ ლის თ ვის ხელ მი

საწ ვ დო მი და მი სა ღე ბი, მომ ხ მა რებ ლი სათ ვის 

უფა სო წი ნას წა რი შეტყო ბი ნე ბის ინ დი ვი დუ

ა ლუ რი სა კო მუ ნი კა ცი ო, მათ შო რის, მა ტე

რი ა ლუ რი ან ელექ ტ რო ნუ ლი არ ხი (მოკლე 

ტექ ს ტუ რი შეტყო ბი ნე ბა, ინ ტერ ნეტ ბან კი, 

სა ტე ლე ფო ნო ზა რი და ა.შ.) და ხელ შეკ რუ

ლე ბა ში გა ით ვა ლის წი ნოს შეტყო ბი ნე ბის 

მომ ხ მა რე ბელ თან შე თან ხ მე ბუ ლი არ ხი, წე სი 

და ვა და. აირ ჩი ეთ თქვენ თ ვის შე სა ფე რი სი 

შეტყო ბი ნე ბის ტი პი ხელ შეკ რუ ლე ბის და

დე ბის წინ. 

	Â იმ შემ თხ ვე ვა ში კი თუ არ ეთან ხ მე ბით ცვლი ლე

ბას, დრო უ ლად აც ნო ბოთ ამის თა ო ბა ზე ხელ

შეკ რუ ლე ბის მე ო რე მხა რეს – კონ ტ რა ჰენტს.
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რა არის სესხი? როდის, როგორ და ვისგან ვისესხოთ?

თუ ხვდე ბით, რომ სეს ხის და ფარ ვა და გიგ

ვი ან დე ბათ, არ და ა ყოვ ნოთ. რაც უფ რო 

ად რე იმოქ მე დებთ, მით უფ რო დი დი შან

სია თა ვი დან აიცი ლოთ შე საძ ლო უხერ ხუ

ლო ბა და გაზ რ დი ლი ხარ ჯი:

	Â პირ ველ რიგ ში, და უ კავ შირ დით გამ

სეს ხე ბელს წი ნას წარ (ანუ მა შინ, რო

ცა ჯერ კი დევ ყვე ლა ფე რი წეს რიგ ში 

გაქვთ) და შე ე ცა დეთ, აუხ ს ნათ სი ტუ

ა ცია (დაკარგეთ სამ სა ხუ რი, შე გიმ

ცირ დათ ხელ ფა სი თუ სხვ.)

	Â თუ პრობ ლე მა ერ თ ჯე რა დი ა, შე ე ცა დეთ 

და არ წ მუ ნოთ გამ სეს ხე ბე ლი, გა და დოს 

სეს ხი (თუმცა და აკ ვირ დით მათ შე მო

თა ვა ზე ბებს – იქ შე იძ ლე ბა ნა გუ ლის ხ

მე ბი იყოს სხვა დას ხ ვა ჯა რი მა)

	Â გრძელ ვა დი ა ნი პრობ ლე მის შემ თხ ვე

ვა ში (მაგალითად – და კარ გეთ სამ სა

ხუ რი), შე ე ცა დეთ, სეს ხი უფ რო ხან გ რ

ძ ლივ ვა და ზე გა და ა ნა წი ლოთ.

	Â რო ცა გაქვთ ერ თ ზე მე ტი სეს ხი, სცა

დეთ სეს ხე ბის კონ სო ლი და ცი ა, ანუ 

სეს ხე ბის გა ერ თი ა ნე ბა ერთ სეს ხად, 

უფ რო და ბალ პრო ცენ ტ ში.

	y მი მარ თეთ არა ერთ, არა მედ რამ

დე ნი მე ბანკს ან მიკ რო სა ფი ნან სოს. 

არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა რამ დე ნი

მე უარის შემ დეგ, ბო ლოს, თქვენ თ

ვის შე სა ფე რის პა სუხს მი ი ღებთ

	Â რო ცა ხვდე ბით, რომ სეს ხი შე იძ ლე ბა 

ვერ და ფა როთ, იპო ვეთ თქვენს მი ერ 

ხელ მო წე რი ლი კონ ტ რაქ ტი და კარ

გად გა და ხე დეთ ჯა რი მებს, პირ გა

სამ ტეხ ლოს და მა თი გა ცე მის წე სებს. 

თუ გაქვთ სა შუ ა ლე ბა, გა და ა ხე დეთ ეს 

კონ ტ რაქ ტი ად ვო კატს.

	Â თუ ვერ პო უ ლობთ ან და კარ გეთ ხელ

შეკ რუ ლე ბა, და უ კავ შირ დით სეს ხის 

გამ ცემს და მო ი პო ვეთ ხელ შეკ რუ ლე

ბის ას ლი ხე ლახ ლა (ისინი მოგ ცე მენ 

ახალ კონ ტ რაქტს და ბეჭ დი ლი სა ხით)

ურ თი ერ თო ბა  
გამ სეს ხე ბელ თან:  
რო გორ გა დავ ჭ რათ ვა ლის  
და ფარ ვის პრობ ლე მა

და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ და (დაგვიანებული გა დახ და)
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ურთიერთობაგამსესხებელთან:როგორგადავჭრათვალისდაფარვისპრობლემა

სეს ხის მოთხოვ ნა გამ სეს ხებ ლის მი ერ
	Â თუ თქვენ არ გა და იხ დით სესხს გარ კ ვე

უ ლი ხნის გან მავ ლო ბა ში, გამ სეს ხე ბე ლი 

მო ითხოვს სეს ხის სრუ ლად და ფარ ვას. ეს 

ნიშ ნავს, რომ ერ თ დ რო უ ლად უნ და და უბ რუ

ნოთ მთე ლი თქვე ნი და ვა ლი ა ნე ბა – მათ შო

რის პრო ცენ ტი, ჯა რი მა და სხვა ხარ ჯე ბი.

	y გამ სეს ხებ ლებს აქვთ უფ ლე ბა, რომ სეს

ხი მთლი ა ნად მო ითხო ვონ თან ხის გა და

უხ დე ლო ბის პირ ვე ლი ვე თვი დან. თუმ ცა, 

რო გორც წე სი, სეს ხის სრუ ლად და ფარ

ვის მოთხოვ ნამ დე გამ სეს ხებ ლე ბი გარ კ

ვე უ ლი პე რი ო დი იც დი ან. 

	y რო გორც წე სი, ყვე ლა ზე ნაკ ლებ დროს, 

ხში რად, თვე ზე ნაკ ლებს იც დი ან კერ ძო 

გამ სეს ხებ ლე ბი, ხო ლო უფ რო დიდ ხანს, 

ხში რად, 3 თვეს – ბან კე ბი.

	y  ხდე ბა ხოლ მე, რომ გამ სეს ხე ბე ლი ელო

დე ბა კა ნო ნით გან საზღ ვ რულ მაქ სი მა

ლურ ვა დას (3 წე ლი) და თან ხას სრუ ლად 

ითხოვს ამ პე რი ო დის ბო ლო ნა წილ ში 

(მაგალითად – 2 წე ლი წად სა და 9 თვე ში), 

რო ცა გა და უხ დე ლო ბის ჯა რი მა და სხვა 

სა უ რა ვე ბი მაქ სი მა ლუ რად გაზ რ დი ლი ა.

	Â სეს ხე ბის გა და უხ დე ლო ბა იწ ვევს თქვენს 

ე.წ. კრე დიტ ინ ფოს „შავ სი ა ში” შეყ ვა ნას, 

რაც მო მა ვალ ში გა გირ თუ ლებთ სხვა სეს

ხის მი ღე ბას.

	y ყუ რადღე ბა! ხში რად, ფი ნან სუ რი ორ გა

ნი ზა ცი ე ბი ან ამომ ღე ბი სა ა გენ ტო ე ბი 

ეუბ ნე ბი ან მსეს ხე ბელს, რომ გარ კ ვე უ ლი 

თან ხის და უბ რუ ნებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, 

ეს ტყუილია. 
ასეთი რამ კანონით  
განსაზღვრული არ არის.

 დამატებითი საკითხები:  
ხშირად ფინანსური ორგანიზაციები ან ამომღები 
სააგენტოები ეუბნებიან მსესხებელს, 

რომ გარკვეული თანხის არ დაბრუნების შემთხვევაში 
მათ წინააღმდეგ შეიძლება წამოიწყონ 

სისხლის სამართლის საქმე, ან რომ მათ არ ექნებათ 
ქვეყნის დატოვების უფლება ვალის გადახდამდე. 
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მათ წი ნა აღ მ დეგ შე იძ ლე ბა წა მო იწყონ 

სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მე, ან რომ მათ 

არ ექ ნე ბათ ქვეყ ნის და ტო ვე ბის უფ ლე ბა 

ვა ლის გა დახ დამ დე. ეს ტყუ ი ლი ა. ასე თი 

რამ კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი არ არის.

სეს ხის აღი ა რე ბა და გა და ვა დე ბა 
(რესტრუქტურიზაცია)

	Â გამსესხებელსა და მსესხებელს შორის 

შეიძლება დაიდოს ახალი ხელშეკრულება 

და შეიქმნას განვადების ახალი კალენდარი. 

ამ გა მო სა ვალს ხში რად აქვს აზ რი, მაგ რამ, 

ხში რად, ამას გა ნა პი რო ბებს ე.წ. სეს ხის 

აღი ა რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბა. ყუ რადღე ბა მი

აქ ცი ეთ შემ დეგ მნიშ ვ ნე ლო ვან დე ტა ლებს 

და ხრი კებს:

	y და ვა ლი ა ნე ბა შე იძ ლე ბა გა ი ზარ დოს ჯა

რი მით ან პირ გა სამ ტეხ ლო თი.

	y გამ სეს ხე ბელ მა ან ე.წ. პრობ ლე მუ რი 

სეს ხე ბის ბი უ რომ შე იძ ლე ბა ხელ შეკ რუ

ლე ბა ში ჩა წე როს ნო ტა რი უ სის მი ერ სა

აღ ს რუ ლე ბო ფურ ც ლის გა ცე მის შე საძ

ლებ ლო ბა, რაც თქვენ სა სა მარ თ ლო ში 

დაც ვის სა შუ ა ლე ბას გი კარ გავთ

	y გამ სეს ხე ბელ მა შე იძ ლე ბა მო ითხო ვოს 

ახა ლი იპო თე კა თქვენს სეს ხ ზე

	y ზოგ ჯერ, გამ სეს ხე ბელ მა შე იძ ლე ბა შე

მოგ თა ვა ზოს სხვა, უფ რო მა ღალ პრო

ცენ ტი ა ნი სეს ხი (მაგალითად – ექ ს პ რეს 

 სეს ხი) ძვე ლი კრე დი ტის გა და სა ფა რად. 

ასე თქვე ნი და ვა ლი ა ნე ბა შე იძ ლე ბა უფ

რო გა ი ზარ დოს

	y სეს ხის ასე თი ცვლი ლე ბა ბევრ სირ თუ

ლეს შე ი ცავს – ამი ტომ ყო ველ თ ვის შე ე

ცა დეთ, აჩ ვე ნოთ ახა ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა 

ად ვო კატს ან მცოდ ნე პირს.

	y თუ თქვე ნი სეს ხი ვა და გა და ცი ლე ბუ ლია 

და უახ ლოვ დე ბა ხან დაზ მულ ვა დას, 

რო მე ლიც არის 3 წე ლი (შეამოწმეთ ამ 

3 წლის ათ ვ ლის დაწყე ბის თა რი ღი!), 

ნე ბით არ და იწყოთ სეს ხის და ფარ ვა, 

რად გან ამ შემ თხ ვე ვა ში, ხან დაზ მუ ლო

ბა „ნოლდება” და დრო ის ათ ვ ლა თა ვი

დან და იწყე ბა, სეს ხი კი რჩე ბა. ამ დროს 

უმ ჯო ბე სი ა, და ე ლო დოთ კონ ტაქტს 

გამ სეს ხებ ლის გან.

	y რო ცა სეს ხი ხან დაზ მუ ლია (3 წელს ზე

მოთ), მაგ რამ გამ სეს ხე ბელს მა ინც შე აქვს 

სარ ჩე ლი სა სა მარ თ ლო ში – ყო ველ თ ვის 

მი უ თი თეთ ეს ფაქ ტი სა სა მარ თ ლოს შე

სა გე ბელ ში წე რი ლო ბით, და ასე ვე, ზე პი

რად, უშუ ა ლოდ სა სა მარ თ ლო პრო ცე სის 

დროს. მი უ თი თებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, 

თან ხა მა ინც და გე კის რე ბათ და მოხ

დე ბა იძუ ლე ბი თი აღ ს რუ ლე ბაც.

სეს ხის ხან დაზ მუ ლო ბა
	Â კა ნო ნით სეს ხის ხან დაზ მუ ლო ბა არის 

მოთხოვ ნი დან 3 წე ლი – რომ ლის ვა

დაც იწყე ბა კონ კ რე ტუ ლი ვალ დე ბუ

ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის მო მენ ტი დან 

(მაგალითად – რო ცა აღარ გა და ი ხა დეთ 

სეს ხი).

	Â ამი ტომ, ყო ველ თ ვის გა არ კ ვი ეთ თქვე ნი ვე 

ხელ შეკ რუ ლე ბა ში – კონ კ რე ტუ ლად რა მო

მენ ტი დან იწყე ბა ხან დაზ მუ ლო ბა. მა გა ლი

თად, თუ თქვენ უნ და გა და გე ხა დათ სეს ხის 

თვი უ რი გა და სა ხა დი 2020 წლის 1 იან ვარს, 

2023 წლის 1 იან ვ რი დან გამ სეს ხებ ლის 

მოთხოვ ნა იქ ნე ბა ხან დაზ მუ ლი.

	Â ამას თან, კრე დი ტო რე ბი ცდი ლო ბენ, რომ სეს

ხის და ფარ ვა გა ნახ ლ დეს, რომ 3წლიანი ვა დის 

ათ ვ ლა თა ვი დან და იწყოს. თუ თქვენ, მა გა ლი

თად, არ იხ დი დით სესხს 2 წე ლი, და ერ თხელ 

გა და ი ხა დეთ მცი რე თან ხა – 3წლიანი ვა დის 

ათ ვ ლა ამ ახა ლი გა დახ დი დან და იწყე ბა 
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	Â ხან დაზ მუ ლო ბის სტან დარ ტუ ლი ვა დაა სა

მი წე ლი. ამას თან, ზო გი ერთ გამ სეს ხე ბელს 

სეს ხის ხელ შეკ რუ ლე ბა ში უფ რო გრძე ლი 

ვა და აქვს ან და ფარ ვის გრა ფიკ ზე მო ლა პა

რა კე ბე ბის დროს ვა რა უ დობს, რომ იგი გაგ

რ ძელ დე ბა. ასე თი ჩა ნა წე რე ბი უკა ნო ნო ა.

	Â თუ გამ სეს ხე ბე ლი შე სა ბა მის ვა და ში წა

მო იწყებს და ვას (სესხის გა და უხ დე ლო

ბის მო მენ ტი დან 3 წლის ფარ გ ლებ ში) და 

სა სა მარ თ ლო გა მო ი ტანს მის თ ვის ხელ

საყ რელ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას – ამ ძა ლა ში 

შე სუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის აღ ს რუ ლე ბის 

ხან დაზ მუ ლო ბაა 10 წე ლი. მა გა ლი თად, 

თუ გამ სეს ხე ბე ლი გი ჩივ ლებთ და სა სა

მარ თ ლო მის თ ვის ხელ საყ რელ გა დაწყ

ვე ტი ლე ბას გა მო ი ტანს, ამ გა დაწყ ვე ტი

ლე ბის აღ ს რუ ლე ბის სა ბო ლოო ვა დაა 

10 წე ლი, რის გან მავ ლო ბა შიც აღ მას რუ

ლე ბელს ექ ნე ბა უფ ლე ბა, და ე უფ ლოს და 

გან კარ გოს თქვე ნი ქო ნე ბა სა სა მარ თ ლო 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის აღ ს რუ ლე ბის, სეს ხის 

და ჯა რი მე ბის და ფარ ვის ფარ გ ლებ ში.

სეს ხის ამო ღე ბის გზე ბი
	Â რო ცა აღარ იხ დით სესხს, ხში რად, თქვე ნი 

ვალ დე ბუ ლე ბა „გადაეცემა” სეს ხის ამო ღე

ბის ბი უ როს (ამომღებ კომ პა ნი ას).

	Â თუ უც ნო ბი კომ პა ნია მოგ თხოვთ გა დახ დას, 

იკითხეთ სა ი დან არის ეს სეს ხი? ნუ გა და იხ

დით ისეთ სესხს, რო მე ლიც არ გე ხე ბათ.

	Â არ გა და ი ხა დოთ არც ერ თი თეთ რი მხა

რე თა შო რის (თქვენს და ამომ ღებ ორ

გა ნი ზა ცი ას შო რის) წე რი ლო ბით და

დე ბუ ლი შე თან ხ მე ბის გა რე შე. ხში რია 

შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა ამომ ღე ბი ორ გა ნი ზა

ცი ე ბი ახ დე ვი ნე ბენ მსეს ხებ ლებს ათა სო

ბით ლარს, რაც მთლი ა ნად მი დის ჯა რი

მებ ში და არ აკ ლ დე ბა ძირ თან ხას. ამი ტომ 

ყო ველ თ ვის და დეთ წე რი ლო ბი თი შე თან ხ

მე ბა, სა დაც გა ნი საზღ ვ რე ბა რა ში რამ დენს 

და რო დის გა და იხ დით.

	Â ამომ ღე ბე ბი ხში რად მი მარ თა ვენ ფსი ქო

ლო გი ურ ზე წო ლას და გარ კ ვე ულ ინ ფორ

მა ცი ას აწ ვ დი ან მსეს ხე ბელს, ხში რად, მა თი 

ინ ფორ მა ცია სი მარ თ ლეს არ შე ე სა ბა მე ბა. 

მიუთითებლობის 
შემთხვევაში,  
თანხა მაინც 

დაგეკისრებათ  
და მოხდება იძულებითი 

აღსრულებაც.

როცა სესხი ხანდაზმულია  
 (3 წელს ზემოთ), მაგრამ გამსესხებელს მაინც შეაქვს სარჩელი სასამართლოში  
ყოველთვის მიუთითეთ ეს ფაქტი სასამართლოს შესაგებელში  
წერილობით და ზეპირადაც სასამართლო პროცესის დროს. 
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გა და ა მოწ მეთ ეს ინ ფორ მა ცი ა!

	Â ამომ ღე ბი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გენ

ლე ბი ხში რად არა ე თი კუ რად იქ ცე ვი ან – 

ისი ნი ემუქ რე ბი ან მსეს ხე ბელს, უკავ შირ დე

ბი ან მათ ნა თე სა ვებს, დღე ში რამ დენ ჯერ მე 

მო უ წო დე ბენ მათ, სა ზო გა დო ებ რი ვი თავ

შეყ რის ად გი ლებ ში არ ცხ ვე ნენ და სხვა. ნუ 

შე გე შინ დე ბათ ფსი ქო ლო გი უ რი ზე წო ლის, 

არა მედ შე ე ცა დეთ, იმოქ მე დოთ რა ცი ო ნა

ლუ რად, წე რი ლო ბით და წეს რი გის დაც ვით. 

ნუ აჰ ყ ვე ბით ამომ ღე ბი ორ გა ნი ზა ცი ის თა

ნამ შ რომ ლე ბის „თამაშის წე სებს”.

	Â რო ცა ხე დავთ, რომ ამომ ღე ბი კომ პა ნია მე

სა მე პი რებ თან (თქვენს მშობ ლებ თან, ნა თე

სა ვებ თან, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის მეშ ვე ო ბით 

თუ სხვა გზით) ავ რ ცე ლებს თქვენს პი რად 

ინ ფორ მა ცი ის შე სა ხებ მო ნა ცე მებს – რი სი 

უფ ლე ბაც თქვენ არ მი გი ცი ათ – თქვენ შე

გიძ ლი ათ მი მარ თოთ სა ხელ მ წი ფო ინ ს პექ

ტო რის სამ სა ხურს ამომ ღე ბის მი ერ პერ სო

ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დარ ღ ვე ვის ფაქ ტ ზე. 

დარ ღ ვე ვის და დას ტუ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 

სა სა მარ თ ლო წე სით შე გიძ ლი ათ იდა ვოთ 

მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზღა უ რე ბა ზე.

	Â თუ „ამომღები” კომ პა ნია თქვენ გე მუქ რე

ბათ, ან რა ი მე სხვა სა ხით არ ღ ვევს კა ნონს, 

მი მარ თეთ შსსს.

ვი სი დახ მა რე ბის იმე დი გვქონ დეს?
	Â ეროვ ნუ ლი ბან კის მომ ხ მა რე ბელ თა უფ

ლე ბე ბის დაც ვის დე პარ ტა მენ ტი

	Â უფა სო ად ვო კა ტე ბი მუ ნი ცი პა ლი ტე ტებ

ში/ გამ გე ო ბებ ში

	Â იური დი უ ლი დახ მა რე ბის სამ სა ხუ რი 

(სახაზინო ად ვო კა ტე ბი)

	Â სა ქარ თ ვე ლოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა 

ასო ცი ა ცია

	Â ახალ გაზ რ და ად ვო კა ტე ბი

არ გადაიხადოთ არცერთი თეთრი სესხის ამომღებ ბიუროსთან 
წერილობითი შეთანხმების გაფორმების გარეშე, სადაც აღწერილი 
იქნება, თუ რამდენს იხდით, როდის და რა მიზნით. 

თუკი 
შეწყვეტთ 

სესხის დაფარვას, 
თქვენი ვალდებულება 
შესაძლოა „გადაეცეს“ 

სესხის ამომღებ 
ბიუროს. 

თუკი გიკავშირდებათ 
უცნობი კომპანია და გთხოვთ ვალდებულების დაფარვას, იკითხეთ, თუ საიდან 

არის სესხი. ნუ დაფარავთ ვალდებულებას, რომელიც თქვენ არ გეხებათ.
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	Â ინ ტერ ნეტ გა მო ცე მა „საზოგადოება და 

ბან კე ბი”

	Â ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ად ვო კა ტე ბი

	Â სა ზო გა დო ებ რი ვი/ პო ლი ტი კუ რი მოძ რა ო

ბე ბი

	Â ფე ის ბუ კი და სო ცი ა ლუ რი მე დია

გამ სეს ხებ ლებ თან ურ თი ერ თო ბის  
ზო გა დი პრინ ცი პე ბი

	Â ნუ და ი მა ლე ბით. ნუ შე იქ მ ნით ილუ ზი ას, 

რომ სეს ხი არ არ სე ბობს. სა ბო ლოო ჯამ ში, 

მსეს ხე ბე ლი მა ინც შე ეც დე ბა თქვენს წი ნა

აღ მ დეგ ჩი ვილს და თან ხის ამო ღე ბას სხვა

დას ხ ვა გზით. თუ თქვენ მათ პა სუხს არ გას

ცემთ, ისი ნი თა ვის საქ მეს უფ რო ად ვი ლად 

გა ა კე თე ბენ.

	Â ყო ველ თ ვის შე ა მოწ მეთ თქვე ნი სახ ლის 

ფოს ტა, სა ტე ლე ფო ნო ზა რე ბი ან ელექ ტ

რო ნუ ლი ფოს ტა. თუ თქვენ არ ცხოვ რობთ 

მუდ მი ვი საცხოვ რებ ლის მი სა მარ თ ზე, ჩა

წე რეთ მი წო დე ბის მი სა მარ თი მო სახ ლე ო

ბის რე ეს ტ რ ში – მი ა წო დეთ თქვე ნი ახა ლი 

მი სა მარ თი მსეს ხე ბელს.

	Â რო ცა თქვენს მი სა მარ თ ზე მო ვა წე რი ლი 

(ფოსტა), ჩა ი ბა რეთ ის! თუ თქვენ არ ჩა ი

ბა რებთ წე რილს, თქვენ კარ გავთ შე საძ

ლებ ლო ბას, გა ი გოთ რა ხდე ბა თქვენ თავს 

– თქვენ წი ნა აღ მ დეგ შე ტა ნი ლია სარ ჩე ლი, 

დაწყე ბუ ლია გა მარ ტი ვე ბუ ლი აღ ს რუ ლე ბა 

თუ რა ი მე სხვა პრო ცე დუ რა. 

	Â თუ ხართ უცხო ეთ ში, ან სხვა მი ზე ზით 

პი რა დად ვერ პა სუ ხობთ შეტყო ბი ნე ბებს 

– გა ა კე თეთ მინ დო ბი ლო ბა ოჯა ხის წევ რ ზე 

ან სხვა ნდო ბით აღ ჭურ ვილ პირ ზე. 

	Â იმოქ მე დეთ წე რი ლო ბით: გა უგ ზავ ნეთ 

კრე დი ტორს ნე ბის მი ე რი შე თან ხ მე ბა, წი

ნა და დე ბა ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი შეტყო ბი ნე ბა 

რე გის ტ რი რე ბუ ლი ფოს ტით, ხე ლით ხელ

მო წე რი ლი, შე ი ნა ხეთ მი წო დე ბის ცნო ბა და 

თქვე ნი კო მუ ნი კა ცი ის ას ლი. ეს გა მო გად გე

ბათ სა სა მარ თ ლო პრო ცე სის შემ თხ ვე ვა ში, 

რო გორც მტკი ცე ბუ ლე ბა. 

	Â შე ი ნა ხეთ გა დახ დის და მა დას ტუ რე ბე

ლი ყვე ლა სა ბუ თი. ყო ველ თ ვის შე ი ნა ხეთ 

გა დახ დის ქვით რე ბი, ან გა რი შე ბის ამო ნა

წე რე ბი, რომ ლე ბიც აჩ ვე ნებს გა დახ დილ 

გან ვა დე ბებს, თუ სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა

ბუ თე ბი.

	Â არ იმოქ მე დოთ ემო ცი ებ ზე დაყ რ დ

ნო ბით. ხშირად გამსესხებელი ან ე.წ. 

„ამომღები სააგენტო” თქვენ ზე ახორ ცი

ე ლებს ზე წო ლას, ცდი ლობს თქვენს და ში

ნე ბას. ეს უსი ა მოვ ნო ა, მაგ რამ შე ე ცა დეთ, 

იფიქ როთ სა ღი გო ნე ბით და არ მი ი ღოთ გა

დაწყ ვე ტი ლე ბა ემო ცი უ რად. ზე წო ლის ქვეშ 

მოქ მე დე ბა არ წყვეტს პრობ ლე მას.

	Â არ შეჰ პირ დეთ შე უძ ლე ბელს. და პირ დით 

გამ სეს ხე ბელს მხო ლოდ იმას, რი სი გა კე თე

ბაც შე გიძ ლი ათ. რე გუ ლა რუ ლად მცი რე გა

დახ და უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე დი დი 

გა დახ დის და პი რე ბა და შემ დეგ ამ და პი რე

ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა.

	Â ყო ველ თ ვის გა არ კ ვი ეთ, რა ზე დაყ რ დ

ნო ბით სურს ესა თუ ის თან ხა თქვენს 

მსეს ხე ბელს. ჰკითხეთ – უმ ჯო ბე სია წე

რი ლო ბით – რამ დე ნია უშუ ა ლო სეს ხი 

(ძირი), რამ დე ნია და რიცხუ ლი პრო ცენ

ტი, რამ დე ნია ჯა რი მა, რამ დე ნი – პირ

გა სამ ტეხ ლო და რის სა ფუძ ველ ზე შედ გა 

ეს ჯა მუ რი თან ხა. გა მო ითხო ვეთ ეს ინ

ფორ მა ცია გამ სეს ხებ ლის გან წე რი ლო

ბით. ეს, შე საძ ლო ა, სა სა მარ თ ლო ში გა

მო გად გეთ.

	Â შე ე ცა დეთ, მი მარ თოთ პრო ფე სი ო ნალ 

ად ვო კატს ან დახ მა რე ბის სხვა გზას (იხ. 

ქვე მოთ).

ურთიერთობაგამსესხებელთან:როგორგადავჭრათვალისდაფარვისპრობლემა
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რა არის სესხი? როდის, როგორ და ვისგან ვისესხოთ?

ზო გა დად, სა ქარ თ ვე ლოს სა სა მარ

თ ლოს პრაქ ტი კა, ძი რი თა დად, სა

სარ გებ ლოა მსეს ხებ ლი სათ ვის! მარ

თა ლი ა, სეს ხის გა ნუ ლე ბა არ ხდე ბა, 

მაგ რამ უმ რავ ლეს შემ თხ ვე ვა ში ხდე

ბა ჯა რი მე ბის, პირ გა სამ ტეხ ლო ე ბის 

და სხვა თა შემ ცი რე ბა. ხში რად, რო ცა 

საქ მე ეხე ბა მე ვახ შეს – თვალ თ მაქ ცო

ბით და დე ბუ ლი „გირავნობის” (ე.წ. 

ნას ყი დო ბა გა მოს ყიდ ვის უფ ლე ბით 

კონ ტ რაქ ტი) უქ მ დე ბა.

შე ე ცა დეთ, ორ გა ნი ზე ბუ ლად მი უდ გეთ 

სა სა მარ თ ლო პრო ცესს, რად გან ასეთ 

შემ თხ ვე ვა ში, სა სა მარ თ ლო, უმ რავ ლე

სად, მსეს ხე ბელს უფ რო აწყობს.

რა უნ და ვი ცო დეთ 
სა სა მარ თ ლო პრო ცე სის 
შემ თხ ვე ვა ში

სა სა მარ თ ლო პრო ცე სის ვა რი ან ტე ბი
რო ცა მსეს ხე ბე ლი არ იხ დის სესხს, გამ სეს ხე ბე ლი მი მარ თავს სა სა მარ თ ლოს.

გა მო ნაკ ლი სი 1:

ზო გი ერთ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში წე რი ა, რომ 

ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვა

ში, გამ სეს ხე ბელს აქვს უფ ლე ბა პირ და

პირ მი მარ თოს ნო ტა რი უსს სა აღ ს რუ ლე

ბო ფურ ც ლის გა სა ცე მად (სასამართლოს 

გვერ დის ავ ლით). ასე თი ჩა ნა წე რი აუცი

ლებ ლად უნ და იყოს კონ ტ რაქ ტ ში – წი

ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, ასე თი მი მარ თ ვა 

ნო ტა რი უ სის მი მართ უკა ნო ნო ა.

გა მო ნაკ ლი სი 2: 

ხში რად, გამ სეს ხებ ლე ბი მი მარ თა ვენ გა

მარ ტი ვე ბუ ლი წარ მო ე ბით აღ ს რუ ლე ბის 

ეროვ ნუ ლი ბი უ როს, თავ მ ჯ დო მა რის თ ვის 

ბრძა ნე ბის გა მო ცე მა ზე გან ცხა დე ბის მეშ ვე

ო ბით – სა სა მარ თ ლო ე ბის გვერ დის ავ ლით. 

ამ შემ თხ ვე ვა ში თქვენ გაქვთ უფ ლე ბა, უარ

ყოთ ეს მოთხოვ ნა და შე სა ბა მი სად, საქმის 

წარმოება აღსრულების ეროვნულ ბიუროში 

შეწყდება. გა მო ი ყე ნეთ ეს უფ ლე ბა.
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რაუნდავიცოდეთსასამართლოპროცესისშემთხვევაში

სა ერ თო სა სა მარ თ ლო
გამ სეს ხე ბე ლი მი მარ თავს სა სა მარ თ ლოს ვა ლის 

ამო სა ღე ბად, რის თ ვი საც წერს სა სა მარ თ ლო 

სარ ჩელს. ამის თ ვის, ის მი მარ თავს სა სა მარ თ

ლოს (პირველ ინ ს ტან ცი ას). ეს შე იძ ლე ბა იყოს 

რა ი ო ნუ ლი ან სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო – მა გა

ლი თად, თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლო, თე

ლა ვის რა ი ო ნუ ლი სა სა მარ თ ლო, სამ ტ რე დი ის 

რა ი ო ნუ ლი სა სა მარ თ ლო და სხვა. ასე თი სა სა

მარ თ ლო 26ია და სა სა მარ თ ლოს ირ ჩე ვენ, რო

გორც წე სი, მო პა სუ ხის საცხოვ რე ბე ლი ად გი ლის 

მი ხედ ვით.

ამ შემ თხ ვე ვა ში, ორ მხა რეს შო რის იწყე ბა სა

მო ქა ლა ქო და ვა შე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ცი პით, 

რაც იმას ნიშ ნავს, რომ მხა რე ე ბი სარ გებ ლო ბენ 

თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბი თა და შე საძ ლებ ლო ბე ბით, 

და ა სა ბუ თონ თა ვი ან თი მოთხოვ ნე ბი და შე სა

გებ ლე ბი. მხა რე ე ბი თა ვად ირ ჩე ვენ იმ მტკი ცე

ბუ ლე ბებ საც, რაც მათ მო ნათხ რობს და ა დას ტუ

რებს. ამ დე ნად, მსეს ხე ბელს არ უნ და ჰქონ დეს 

მო ლო დი ნი, რომ მო სა მარ თ ლე თა ვი სი ინი ცი ა

ტი ვით და იწყებს მტკი ცე ბუ ლე ბა თა მოგ რო ვე ბას 

ან თქვენს დე ტა ლურ გა მო კითხ ვას. შე სა ბა მი

სად, თქვენს მი ერ წარ დ გე ნილ დო კუ მენ ტებს, 

ახსნაგანმარტებას, ამო ნა წერს, პი რად ინ

ფორ მა ცი ას და სხვა მო ნა ცე მებს ძა ლი ან დი

დი ფა სი აქვს სა სა მარ თ ლო პრო ცე სი სას!

სა სა მარ თ ლო სარ ჩელს მი ი ღებთ ფოს ტით, 

თქვენს ოფი ცი ა ლურ საცხოვ რე ბელ, ან თქვენ 

მი ერ მი თი თე ბულ სხვა მი სა მარ თ ზე. ყო ველ თ

ვის ჩა ი ბა რეთ თქვე ნი მი სა მარ თით აღ ძ რუ ლი 

სარ ჩე ლი. მო ვა ლის მი ერ სარ ჩე ლის არ ჩა ბა რე

ბა (საფოსტო კუ რი ე რის თ ვის თა ვის არი დე ბა, კა

რის არ გა ღე ბა და სხვა) პა სუ ხის მ გებ ლო ბის გან 

არ გა ა თა ვი სუფ ლებს და იგი უმე ტეს შემ თხ ვე ვა

ში, და ამ ძი მებს მო ვა ლის მდგო მა რე ობს. 

სარ ჩე ლის ჩა ბა რე ბის წე სე ბი

სა სა მარ თ ლო უწყე ბა, მათ შო რის, სარ ჩე ლიც 

ად რე სატს ბარ დე ბა მხა რის მი ერ მი თი თე ბუ ლი 

ძი რი თა დი მი სა მარ თის (ფაქტობრივი ად გილ

სამ ყოფ ლის), ალ ტერ ნა ტი უ ლი მი სა მარ თის, სა

მუ შაო ად გი ლის, სა სა მარ თ ლოს თ ვის ცნო ბი ლი 

სხვა მი სა მარ თის, ან მხა რე თა შე თან ხ მე ბით გათ

ვა ლის წი ნე ბუ ლი ჩა ბა რე ბის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი წე

სის მი ხედ ვით. ამ შემ თხ ვე ვა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 

ისიც, თუ რა მი სა მარ თი მი უ თი თეთ სეს ხის ხელ

შეკ რუ ლე ბა ში – იქი დან გა მომ დი ნა რე რომ ად

გილ სამ ყოფ ლის შეც ვ ლის შემ თხ ვე ვა ში სწო რედ 

თქვენ, მო ვა ლეს გქონ დათ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, 

შე გეტყო ბი ნე ბი ნათ კრე დი ტო რის თ ვის საცხოვ

რებ ლის შეც ვ ლის თა ო ბა ზე.

თუ სა სა მარ თ ლო უწყე ბის ჩამ ბა რე ბელ მა სა სა

მარ თ ლო ში გა მო სა ძა ხე ბე ლი პი რი ვერ ნა ხა მხა

რის მი ერ მი თი თე ბულ მი სა მარ თ ზე, იგი უწყე ბას 

აბა რებს მას თან მცხოვ რებ ოჯა ხის რო მე ლი მე 

ქმე დუ ნა რი ან წევრს, ხო ლო თუ უწყე ბა ბარ დე

ბა სა მუ შაო ად გი ლის მი ხედ ვით – სა მუ შაო ად გი

ლის ად მი ნის ტ რა ცი ას.

სა სა მარ თ ლო, რო გორც წე სი, ცდი ლობს ყვე ლა 

სა შუ ა ლე ბა გა მო ი ყე ნოს სარ ჩე ლის ჩა სა ბა რებ

ლად, მათ შო რის, ზოგ ჯერ ხე ლახ ლა გზავ ნის 

სარ ჩელს მი სა მარ თ ზე ან / და ში ნა გან საქ მე თა სა

მი ნის ტ როს ად გი ლობ რივ ორ გა ნო ებს ავა ლებს, 

რო გორ მე ჩა ა ბა რონ მო სარ ჩე ლეს სარ ჩე ლი. ამას 

თქვენს (მოვალის) და სა ცა ვად აკე თებს. იმ შემ

თხ ვე ვა ში, თუ ყვე ლა გზა უშე დე გო აღ მოჩ ნ და, 

კეთ დე ბა სა ჯა რო შეტყო ბი ნე ბა. სა სა მარ თ ლო 

შეტყო ბი ნე ბა სა ჯა როდ ვრცელ დე ბა შე სა ბა მი სი 

სა სა მარ თ ლოს შე ნო ბა ში თვალ სა ჩი ნო ად გილ ზე, 

ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბით ან და ინ ტე რე სე ბუ ლი 

მხა რის მოთხოვ ნის შემ თხ ვე ვა ში – მი სი ვე ხარ

ჯე ბით იმ გა ზეთ ში, რო მე ლიც მა სობ რი ვა დაა 



გავ რ ცე ლე ბუ ლი მხა რის საცხოვ რე ბე ლი ად გი

ლის შე სა ბა მის ად მი ნის ტ რა ცი ულ  ტე რი ტო რი

ულ ერ თე ულ ში, ან ინ ფორ მა ცი ის სხვა წყა რო ებ

ში გა მოქ ვეყ ნე ბით.

სა სა მარ თ ლო უწყე ბა მხა რი სათ ვის ჩა ბა რე ბუ

ლად ით ვ ლე ბა სა სა მარ თ ლო შეტყო ბი ნე ბის შე

სა ბა მი სი სა სა მარ თ ლოს შე ნო ბა ში თვალ სა ჩი ნო 

ად გილ ზე ან ვებ გ ვერ დ ზე გან თავ სე ბი დან ან გა

ზეთ ში ან ინ ფორ მა ცი ის სხვა სა შუ ა ლე ბებ ში გა

მოქ ვეყ ნე ბი დან მე7 დღეს.

თუ ად რე სა ტი ან ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი პი რე

ბი უარს იტყ ვი ან სარ ჩე ლის ჩა ბა რე ბა ზე, იგი 

ჩა ბა რე ბუ ლად ჩა ით ვ ლე ბა.

შე სა გე ბე ლი

შე სა გე ბე ლი არის თქვე ნი იური დი უ ლი პა სუ

ხი სარ ჩე ლის ში ნა არ ს ზე. აქ შე გიძ ლი ათ და

წე როთ გა რე მო ე ბე ბი, თუ რა ტომ ვერ იხ დით 

სესხს, თქვე ნი მო საზ რე ბე ბი და სა მო მავ ლო 

გეგ მე ბი. (დეტალურად იხ. ქვე მოთ)

რო დე საც მსეს ხებ ლის წი ნა აღ მ დეგ ბან კი 

(მიკროსაფინანსო, კერ ძო გამ სეს ხე ბე ლი) წა მო

იწყებს სარ ჩელს და სარ ჩე ლი ჩა ბა რე ბუ ლი ა, მო

სა მარ თ ლე გან საზღ ვ რავს შე სა გებ ლის ჩა ბა რე

ბის ვა დას. ყვე ლა ზე ხში რად, ეს არის 10 ან 14 

კა ლენ და რუ ლი დღე. და აკ ვირ დით ამ ვა დას და 

არ გა მო ტო ვოთ ის.

ყო ველ თ ვის და წე რეთ შე სა გე ბე ლი. ისარ გებ

ლეთ იურის ტის /ად ვო კა ტის დახ მა რე ბით. თუ 

ეს შე უძ ლე ბე ლი ა, თქვენ თვი თონ და წე რეთ შე

სა გე ბე ლი. შე სა გებ ლის არ ჩა ბა რე ბას თქვე ნი ვე 

და წე რი ლი შე სა გე ბე ლი ჯობს.

	Â თუ მო პა სუ ხეს სა თა ნა დო წე სით ჩა ბარ დე ბა 

სარ ჩე ლი (იხ. წი ნა თა ვი) და ის არ წა რად

22
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გენს შე სა გე ბელს, რო გორც წე სი, მო სარ

ჩე ლის მოთხოვ ნა სრულად კმაყოფილდება, 

გამოიცემა ე.წ. დაუსწრებელი გადაწყვეტილება.

	Â აუცი ლებ ლად გა მოცხად დით სა სა მარ თ

ლო დარ ბაზ ში პრო ცე სის თ ვის. და უს წ რე

ბელ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღე ბენ მა ში ნაც, 

რო დე საც მო ვა ლე არ ცხად დე ბა სა სა მარ თ

ლო გან ხილ ვა ზე.

სა სა მარ თ ლო სხდო მა ზე მოქ მე დე ბის  

ზო გა დი პრინ ცი პე ბი

უპა სუ ხეთ გამ სეს ხებ ლის ყვე ლა არ გუ მენტს. 

სარჩელის საპასუხოთ წარდგენილი შესაგებელი 

გულდასმით შეავსეთ და არგუმენტირებულად 

უპასუხეთ მოსარჩელის თითოეულ მოსაზრებას. 

თუ სარ ჩელ ში რა ი მე ნა წილს არ ეთან ხ მე ბით, 

მაგ რამ ეს შე სა გე ბელ ში არ აღ გი ნიშ ნი ათ – ეს ნა

წი ლი საქ მის არ სე ბით გან ხილ ვა ში მო ნა წი ლე ო

ბას არ მი ი ღებს.

შე არ ჩი ეთ თქვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტე

ბი მსჯე ლო ბი სას. ნუ და ე ლო დე ბით მო სა მარ თ

ლის კითხ ვებს და მი ნიშ ნე ბებს – თქვენ თვი თონ 

მოჰ ყე ვით თქვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტე ბი

კარ გად გა მო ყა ვით და დო კუ მენ ტუ რად და ა

სა ბუ თეთ სეს ხის გა და უხ დე ლო ბის მი ზე ზე ბი. 

სეს ხის გა და უხ დე ლო ბის საპატიო მი ზე ზე ბის გა

მოკ ვე თას დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა გა აჩ ნი ა, მათ შო

რის, პირ გა სამ ტეხ ლოს შემ ცი რე ბა ზე მსჯე ლო ბი

სას. თქვე ნი პრობ ლე მე ბის და სა დას ტუ რებ ლად 

შე გიძ ლი ათ წა რად გი ნოთ რო გორც წე რი ლო ბი

თი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, (მაგ. სამ სა ხუ რი დან გა თა

ვი სუფ ლე ბის ბრძა ნე ბა, ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო

მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბის შე სა ხებ ცნო ბა და ა.შ) 

ასე ვე იშუ ამ დ გომ ლოთ შე სა ბა მი სი მოწ მე თა წარ

მოდ გე ნის თა ო ბა ზე.

თუ შე ი ნა ხეთ ბან კ თან კო მუ ნი კა ცი ის ჩა ნა წე რე

ბი, სა დაც ატყო ბი ნებ დით კრე დი ტორს ხელ

შეკ რუ ლე ბის დარ ღ ვე ვის მი ზე ზებს და სთა

ვა ზობ დით სეს ხის გა დახ დის ახალ გრა ფიკ ზე 

მო ლა პა რა კე ბე ბის დაწყე ბას – და ურ თეთ ეს სა

ბუ თე ბი შე სა გე ბელს და შემ დეგ აჩ ვე ნეთ ისი ნი 

მო სა მარ თ ლეს.

შუ ამ დ გომ ლო ბე ბი (მაგალითად – მოწ მის და

სა კითხად) და მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი (მაგალითად, 

დო კუ მენ ტე ბის ბან კი დან გა მოთხო ვა) – უნ და 

წა რად გი ნოთ მო სამ ზა დე ბე ლი სხდო მის დას

რუ ლე ბამ დე. საქ მის არ სე ბით სხდო მა ზე ამის 

გა კე თე ბა მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში შე იძ ლე ბა, 

თუ და ა სა ბუ თებთ, რომ მა ნამ დე ობი ექ ტუ რი და 

სა პა ტიო მი ზე ზის გა მო ვერ შე ძე ლით ეს.

პრო ცეს ზე, ფურ ცელ ზე მო ი ნიშ ნეთ მო წი ნა

აღ მ დე გის (გამსესხებლის) ძი რი თა დი მო საზ

რე ბე ბი და თი თო ე ულ მათ განს არ გუ მენ ტი

რე ბუ ლი პა სუ ხი გა ე ცით. არ სე ბით გან ხილ ვა ზე, 

თქვენ სიტყ ვა მო გე ცე მათ მო სარ ჩე ლის მო საზ

რე ბე ბის მოს მე ნის შემ დეგ.

და ი ცა ვით პა ტი ვის ცე მის და ზრდი ლო ბის 

ნორ მე ბი. მო წი ნა აღ მ დე გის თ ვის შე უ რაცხ ყო

ფის მი ყე ნე ბა მი იჩ ნე ვა სა სა მარ თ ლოს უპა ტივ

ცე მუ ლო ბად და შე საძ ლე ბე ლი არის გა მო ყე ნე

ბულ იქ ნას დის ციპ ლი ნუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რაც 

ვერ წა ად გე ბა თქვენ საქ მეს.

თუ გნე ბავთ გა სა ჩივ რე ბა: სხდო მა ზე გა დაწყ

ვე ტი ლე ბის გა მოცხა დე ბი დან 20დან 30 

დღის ვა და ში ვალ დე ბუ ლი ხართ, მიხ ვი დეთ 

სა სა მარ თ ლო ში და გან ცხა დე ბა და წე როთ წე

რი ლო ბი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გად მო ცე მის 

მოთხოვ ნით. 

და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა

თუ არ ჩა ა ბა რეთ შე სა გე ბე ლი, ან არ გა მოცხად
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დით და ნიშ ნულ სა სა მარ თ ლო ზე, სა სა მარ თ ლოს 

გა მო აქვს და უს წ რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. 

რო გორც წე სი, ამ დროს სრუ ლად კმა ყო ფილ დე

ბა მო სარ ჩე ლის მოთხოვ ნა, თუ ის კა ნონ სა წი ნა

აღ მ დე გო არა ა.

თქვენ შე გიძ ლი ათ გა ა სა ჩივ როთ და უს წ რე ბე

ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 10 კა ლენ და რულ დღე ში. 

სა ჩი ვარ ში შე გიძ ლი ათ აღ წე როთ ის გა რე მო ე ბე

ბი, რა მაც გა მო რიცხა თქვენს მი ერ დრო უ ლად 

შე სა გებ ლის წარ დ გე ნა ან სა სა მარ თ ლო გან ხილ

ვა ში მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა (მაგალითად – ჯან მ

რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა ან სხვ.)

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ თქვენ გა ა სა ჩივ რეთ და უს წ

რე ბე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, მაგ რამ იგი არ დაკ მა

ყო ფილ და და არ ეთან ხ მე ბით ში ნა არსს, შე გიძ

ლი ათ სა ა პე ლა ციო წე სი თაც მი სი გა სა ჩივ რე ბა.

სა ა პე ლა ციო და სა კა სა ციო სა ჩი ვა რი

მხა რე ებს შე უძ ლი ათ გა ა სა ჩივ რონ მათ წი ნა აღ მ

დეგ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი. სა ა პე ლა ციო 

სა ჩივ რის შე ტა ნი სას მომ ჩი ვან მა უნ და გა და ი ხა

დოს სა ხელ მ წი ფოს სა სარ გებ ლოდ და ვის საგ ნის 

ღი რე ბუ ლე ბის 4 პრო ცენ ტი, მაგ რამ არა ნაკ ლებ 

150 ლა რი. სა კა სა ციო სა სა მარ თ ლო ში სა ჩივ

რის შე ტა ნი სას კი, და ვის საგ ნის ღი რე ბუ ლე ბის 

5 პრო ცენ ტი მაგ რამ არა ნაკ ლებ 300 ლა რი. აღ

ნიშ ნუ ლი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა პირ ვე ლი 

ინ ს ტან ცი ა ში გა და სახ დელ თან ხას სა დაც 3% და 

შე სა ბა მი სად არა ნაკ ლებ 100 ლა რი, რო მე ლიც 

შე საძ ლოა გა ნა ხევ რ დეს თან ხის ოდე ნო ბი დან 

გა მომ დი ნა რე.

სა ა პე ლა ციო და სა კა სა ციო სა სა მარ თ ლო ში 

თქვენ შე გიძ ლი ათ თა ვად წარ მო ად გი ნოთ თქვე

ნი თა ვი. იმ შემ თხ ვე ვა ში კი, თუ წარ მო მად გე ნე

ლი გჭირ დე ბათ, ის აუცი ლებ ლად იური დი უ ლი 

გა ნათ ლე ბის მქო ნე და შე სა ბა მი სი ლი ცენ ზი ის 

მქო ნე ად ვო კა ტი უნ და იყოს. ამას თან, სა სა მარ

თ ლო ებ ში, რო გორც სარ ჩე ლი, ისე ვე შე სა გე ბე

ლი, ასე ვე სა ა პე ლა ციო და სა კა სა ციო სა ჩი ვა რი 

შე დის წი ნას წარ, ყვე ლას თ ვის სა ვალ დე ბუ ლოდ 

იუს ტი ცი ის უმაღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ დად გე ნი ლი 

ფორ მით.

პრო ცე სე ბი სა ერ თო სა სა მარ თ ლოს 
გვერ დის ავ ლით
სამ წუ ხა როდ, პრაქ ტი კა ში არ სე ბობს გზე ბი, 

რომ ლი თაც კრე დი ტო რებს შე უძ ლი ათ გვერდი 

აუარონ სასამართლო დავას. ამის შემ დეგ მო ვა

ლე კარ გავს და ვის და მო უ კი დებ ლად გან ხილ ვის 

შე საძ ლებ ლო ბას.

კრე დი ტო რე ბის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი ყვე ლა ზე 

გავ რ ცე ლე ბუ ლი სქე მე ბი ა: სა არ ბიტ რა ჟო და ვა, 

და ნო ტა რი უ სის მი ერ გა ცე მუ ლი სა აღ ს რუ ლე ბო 

ფურ ცე ლი და მი მარ თ ვა აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ

ლი ბი უ როს თავ მ ჯ დო მა რეს.

სა არ ბიტ რა ჟო სა სა მარ თ ლო  
(კერძო სა სა მარ თ ლო)
რო ცა კონ ტ რაქ ტ ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია და

ვის სა არ ბიტ რა ჟო გზით გა დაწყ ვე ტა, ბან კი 

(მიკროსაფინანსო, კერ ძო გამ სეს ხე ბე ლი) თა

ვის მიზ ნის მი საღ წე ვად მი მარ თავს კონ ტ რაქ

ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ კერ ძო სა არ ბიტ რა ჟო 

სტრუქ ტუ რას (სასამართლოს).

არ ბიტ რაჟ ზე შე თან ხ მე ბა აუცი ლებ ლად წე რი

ლო ბი თი ფორ მით უნ და მოხ დეს. იმ შემ თხ ვე ვა ში 

თუ მსგავ სი შე თან ხ მე ბა არ სე ბობს, სა სა მარ თ ლო 

შე სა ბა მი სი შუ ამ დ გომ ლო ბის არ სე ბო ბის შემ თხ

ვე ვა ში შეწყ ვეტს საქ მის გან ხილ ვას და მხა რე ებს 

არ ბიტ რა ჟის შე სა ხებ შე თან ხ მე ბის არ სე ბო ბა ზე 

მი უ თი თებს.

გვახ სოვ დეს: სა ერ თო სა სა მარ თ ლო ებ თან შე

და რე ბით, არ ბიტ რა ჟებ ში საქ მის გან ხილ ვა 
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გა ცი ლე ბით დაჩ ქა რე ბუ ლად მიმ დი ნა რე ობს, 

შე სა ბა მი სად მო ვა ლე საც ნაკ ლე ბი შე საძ ლებ

ლო ბა აქვს, რომ ისარ გებ ლოს დრო ით და მო

ემ ზა დოს თან ხის და ფარ ვის თ ვის. 

აუცი ლე ბე ლია ვი ცო დეთ ისიც, რომ არ ბიტ რა ჟის 

მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ცნო ბა სა და 

აღ ს რუ ლე ბა ზე წა რედ გი ნე ბა პირ და პირ სა ა პე

ლა ციო სა სა მარ თ ლოს რო მე ლიც რო გორც წე სი 

ზე პი რი გან ხილ ვის გა რე შე ამოწ მებს დო კუ მენ

ტა ცი ას. ამას თან ის უგ ზავ ნის მო ვა ლეს შეტყო

ბი ნე ბას და აძ ლევს 7 დღეს, რომ და ა სა ბუ თოს 

თუ რა ტომ არ უნ და ცნოს მან არ ბიტ რა ჟის მი ერ 

მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა.

სა ფუძ ვ ლე ბი შე იძ ლე ბა იყოს: არ ბიტ რა ჟის შე

მად გენ ლო ბა ან სა არ ბიტ რა ჟო წარ მო ე ბა არ 

შე ე სა ბა მე ბო და მხა რე თა შე თან ხ მე ბას, მხა რე 

არ იყო ჯე როვ ნად ინ ფორ მი რე ბუ ლი არ ბიტ რის 

და ნიშ ვ ნის ან სა არ ბიტ რა ჟო გან ხილ ვის შე სა

ხებ, სა არ ბიტ რა ჟო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ცნო ბა 

და აღ ს რუ ლე ბა ეწი ნა აღ მ დე გე ბა სა ჯა რო წეს

რიგს და ა.შ

პრაქ ტი კა ში, არ ბიტ რა ჟი უფ რო ნაკ ლე ბად მომ

გე ბი ა ნია მსეს ხებ ლის თ ვის, არ ბიტ რე ბი ხში რად 

და კავ ში რე ბულ ნი არი ან კონ კ რე ტულ ბან კებ თან 

და მათ სა სარ გებ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს იღე

ბენ. ამი ტომ შე ე ცა დეთ, და ვა და იწყოთ სა ერ თო 

სა სა მარ თ ლო ში.

მი მარ თ ვა ნო ტა რი უ სის მი მართ  
სა აღ ს რუ ლე ბო ფურ ც ლის მოთხოვ ნით
კა ნონ მ დებ ლო ბის მი ხედ ვით, მხა რე ებს სეს ხის 

ხელ შეკ რუ ლე ბის, ასე ვე სეს ხი სა და იპო თე კის 

(უძრავ ნივ თ თან მი მარ თე ბით ხში რად შეც დო

მით მოხ სე ნი ე ბუ ლი რო გორც გი რავ ნო ბა) ხელ

შეკ რუ ლე ბის და დე ბი სას და სხვა შემ თხ ვე ვებ ში, 

შე უძ ლი ათ შე თან ხ მ დ ნენ პირ და პირ ნო ტა რი უ სის 

მი ერ სა აღ ს რუ ლე ბო ფურ ც ლის გა ცე მა ზე. 
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თუ ამის შე სა ხებ კონ ტ რაქ ტ ში გარ კ ვე ვით არ 

წე რი ა, გამ სეს ხე ბელს სა სა მარ თ ლოს გვერ დის 

ავ ლით ნო ტა რი უ სის მი მართ სა აღ ს რუ ლე ბო 

ფურ ც ლის მოთხოვ ნის უფ ლე ბა არ აქვს.

ნო ტა რი უ სის მი ერ გა ცე მუ ლი სა აღ ს რუ ლე ბო 

ფურ ც ლის სა ფუძ ველ ზე, გამ სეს ხე ბელს შე უძ ლია 

სა სა მარ თ ლო გან ხილ ვე ბის გა რე შე პირ და პირ 

აღ ს რუ ლე ბას მი მარ თოს და მო ითხო ვოს ვა და

მო სუ ლი და შე უს რუ ლე ბე ლი მოთხოვ ნის იძუ ლე

ბით შეს რუ ლე ბა.

აუცი ლე ბე ლი ა, მო ვა ლემ იცო დეს, რომ იმ შემ

თხ ვე ვა ში, თუ იგი არ ეთან ხ მე ბა სა აღ ს რუ ლე

ბო ფურ ც ლის ში ნა არსს, მას შე უძ ლია იგი გა ა

სა ჩივ როს სა მო ქა ლა ქო წე სით სა სა მარ თ ლო ში. 

ამ შემ თხ ვე ვა ში მო ვა ლეს, ნაც ვ ლად წი ნა თავ ში 

გან ხი ლუ ლი შე სა გებ ლი სა, მო უ წევს უკ ვე სარ ჩე

ლის წარ დ გე ნა და პირ ვე ლი ვე ინ ს ტან ცი ა ში სა

ხელ მ წი ფო ბა ჟის გა დახ დაც. ბა ჟი და ვის საგ ნის 

ღი რე ბუ ლე ბის 3%ს წარ მო ად გენს.

სა აღ ს რუ ლე ბო ფურ ც ლის გა სა ჩივ რე ბი სას შე

საძ ლე ბე ლია დაწყე ბუ ლი სა აღ ს რუ ლე ბო წარ მო

ე ბის შე ჩე რე ბის მოთხოვ ნაც.

ნო ტა რი უ სი გას ცემს სა აღ ს რუ ლე ბო ფურ

ცელს, თუ ამის თა ო ბა ზე არ სე ბობს მხა რე თა 

შე თან ხ მე ბა (კონტრაქტში გა წე რი ლი) და ნო

ტა რი უს მა სა ნო ტა რო აქ ტ ში წე რი ლო ბით გან

მარ ტა სა აღ ს რუ ლე ბო ფურ ც ლის გა ცე მის სა

მარ თ ლებ რი ვი შე დე გე ბი.

მი მარ თ ვა აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი 
ბი უ როს თავ მ ჯ დო მა რეს
სა აღ ს რუ ლე ბო წარ მო ე ბა თა შე სა ხებ კა ნო

ნის მი ხედ ვით გა მარ ტი ვე ბუ ლი წარ მო ე ბის 

დროს, კრე დი ტორს შე უძ ლია სა სა მარ თ ლოს 

და სხვა გა ჭი ა ნუ რე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბის 

გვერ დის ავ ლით პირ და პირ მი მარ თოს აღ ს

რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ როს თავ მ ჯ დო მა

რეს თან ხის და კის რე ბის მოთხოვ ნით.

ამის თ ვის სა ჭი რო ა, რომ კრე დი ტორს ქონ

დეს დო კუ მენ ტუ რად და დას ტუ რე ბუ ლი 

მოთხოვ ნა მო ვა ლის მი მართ და შე ავ სოს 

სპე ცი ა ლუ რი აპ ლი კა ცი ა. 

კრე დი ტო რის (აპლიკანტის) გან ცხა დე ბა ზე 

პა სუ ხის თ ვის მო ვა ლეს აქვს 10 კა ლენ და რუ

ლი დღის ვა და და ფა როს და ვა ლი ა ნე ბა ან 

გა ნაცხა დოს პრო ტეს ტი რომ არ ეთან ხ მე ბა 

გან ცხა დე ბას. ასე ვე, შე უძ ლი ა, ნა წი ლობ რივ 

ცნოს და ვა ლი ა ნე ბა წე რი ლით შეს თა ვა ზოს 

მო რი გე ბა და ა.შ. 

არ გა უშ ვათ ეს ვა და. ეს მე ქა ნიზ მი საკ მა ოდ 

კარ გად გა მო ი ყე ნე ბა ისეთ მსეს ხებ ლებ

თან, რო მელ თაც პა სუ ხის გა ცე მა არ იცი

ან, ან უჭირთ.

იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ 10 კა ლენ და რუ ლი 

დღის ვა და ში არ უპა სუ ხებთ აღ ს რუ ლე ბის 

ეროვ ნუ ლი ბი უ როს თ ვის მი მარ თ ვის გზით 

წე რილს, კრე დი ტო რის მოთხოვ ნა სრუ

ლად დაკ მა ყო ფილ დე ბა. ყა და ღა და ე დე ბა 

მსეს ხებ ლის ქო ნე ბაც.
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რა არის სესხი? როდის, როგორ და ვისგან ვისესხოთ?

აღ ს რუ ლე ბის დაწყე ბა
აღ ს რუ ლე ბა იწყე ბა აღ ს რუ ლე ბის ფურ ც

ლის გა ცე მის შემ დეგ. ამ ფურ ც ლის გა ცე

მის წი ნა პი რო ბა შე იძ ლე ბა იყოს:

	Â სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, 

	Â არ ბიტ რა ჟის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, 

	Â სა ნო ტა რო აქ ტი, 

	Â აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ როს 

თავ მ ჯ დო მა რის ბრძა ნე ბა და ვა ლი ა ნე

ბის გა დახ დე ვი ნე ბის შე სა ხებ.

აღ ს რუ ლე ბას უზ რუნ ველ ყოფს ან უშუ ა

ლოდ აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ როს აღ

მას რუ ლე ბე ლი ან კერ ძო აღ მას რუ ლე ბე ლი. 

ეს უკა ნას კ ნე ლი არ არის ეროვ ნუ ლი ბი უ

როს თა ნამ შ რო მე ლი, თუმ ცა საქ მი ა ნობს 

მა თი გა ცე მუ ლი ლი ცენ ზი ის სა ფუძ ველ ზე 

და ემორ ჩი ლე ბა კა ნონს. პრაქ ტი კუ ლად, 

კერ ძო აღ მას რუ ლე ბელ სა და აღ ს რუ ლე ბის 

ეროვ ნუ ლი ბი უ როს თა ნამ შ რომ ლის ქმე

დე ბებს შო რის დი დი გან ს ხ ვა ვე ბა არ არის.

აღ ს რუ ლე ბის პრო ცე სი
	Â რო დე საც გა მოს ცე მენ სა აღ ს რუ ლე ბო 

ფურ ცელს, გამ სეს ხე ბელს მი აქვს ის 

აღ ს რუ ლე ბის ბი უ რო ში/ კერ ძო გამ სეს

ხე ბელ თან. საქ მეს მი ე წე რე ბა აღ მას

რუ ლე ბე ლი, რო მე ლიც უკავ შირ დე ბა 

მსეს ხე ბელს და ცდი ლობს მო რი გე ბას. 

	Â ნე ბა ყოფ ლო ბით შეს რუ ლე ბის თ ვის, 

რო გორც წე სი, გა მო ი ყო ფა 10 კა ლენ

და რუ ლი დღე.

	Â მო უ რი გებ ლო ბის დროს, აღ მას რუ ლე

ბე ლი, იწყებს აღ ს რუ ლე ბის პრო ცესს.

რა შე უძ ლია  
აღ მას რუ ლე ბელს?

	Â და ა დოს ყა და ღა ქო ნე ბას და გა ყი დოს ის.

	Â ყა და ღა და ა დოს სა ბან კო ან გა რი შებს, 

ხელ ფასს, პენ სი ას და ჩა მოჭ რას თან ხე ბი.

	Â თუ არ და ე მორ ჩი ლე ბით, უფ ლე ბა აქვს 

გა მო ი ძა ხოს აღ ს რუ ლე ბის პო ლი ცი ა. 

	Â სა აღ ს რუ ლე ბო მოქ მე დე ბა გა ნა ხორ

ცი ე ლოს ნე ბის მი ერ დროს, მათ შო

რის, არა სა მუ შაო დროს და უქ მე დღეს, 

თუ ეს აუცი ლე ბე ლია კონ კ რე ტუ ლი 

სა აღ ს რუ ლე ბო წარ მო ე ბის ფაქ ტობ

რი ვი გა რე მო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე.

აღ ს რუ ლე ბა:  
რა უნ და იცო დეთ, რო დე საც  
აღ მას რუ ლე ბე ლი თქვენს 
კარ თა ნაა



აღსრულება:რაუნდაიცოდეთ,როდესაცაღმასრულებელითქვენსკართანაა

აღ ს რუ ლე ბის პრო ცე სი
	Â რო დე საც გა მოს ცე მენ სა აღ ს რუ ლე ბო ფურ

ცელს, გამ სეს ხე ბელს მი აქვს ის აღ ს რუ ლე

ბის ბი უ რო ში/ კერ ძო გამ სეს ხე ბელ თან. საქ

მეს მი ე წე რე ბა აღ მას რუ ლე ბე ლი, რო მე ლიც 

უკავ შირ დე ბა მსეს ხე ბელს და ცდი ლობს 

მო რი გე ბას. 

	Â ნე ბა ყოფ ლო ბით შეს რუ ლე ბის თ ვის, რო

გორც წე სი, გა მო ი ყო ფა 10 კა ლენ და რუ ლი 

დღე.

	Â მო უ რი გებ ლო ბის დროს, აღ მას რუ ლე ბე ლი, 

იწყებს აღ ს რუ ლე ბის პრო ცესს.

რა შე უძ ლა აღ მას რუ ლე ბელს?
	Â და ა დოს ყა და ღა ქო ნე ბას და გა ყი დოს ის.

	Â ყა და ღა და ა დოს სა ბან კო ან გა რი შებს, ხელ

ფასს, პენ სი ას და ჩა მოჭ რას თან ხე ბი.

	Â თუ არ და ე მორ ჩი ლე ბით, უფ ლე ბა აქვს გა

მო ი ძა ხოს აღ ს რუ ლე ბის პო ლი ცი ა. 

	Â სა აღ ს რუ ლე ბო მოქ მე დე ბა გა ნა ხორ ცი ე

ლოს ნე ბის მი ერ დროს, მათ შო რის, არა სა

მუ შაო დროს და უქ მე დღეს, თუ ეს აუცი

ლე ბე ლია კონ კ რე ტუ ლი სა აღ ს რუ ლე ბო 

წარ მო ე ბის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბი დან 

გა მომ დი ნა რე.

რჩევა:    

როდესაც გრძნობთ, რომ ვალს ვერ იხდით და ხვდებით, რომ 
საქმე მიდის აღსრულებისკენ, უმჯობესია თქვენი ქონება 
(უძრავი ქონება) გაყიდოთ საბაზრო ფასში, დაფაროთ 
დავალიანება და დარჩენილი თანხით იყიდოთ სხვა, 
უფრო დაბალი ფასის უძრავი ქონება.

როდესაც 
ქონება 

დაგიყადაღდებათ  
და საბოლოოდ, ის 

გაიყიდება აუცქიონზე, 
მისი ფასი საბაზროზე 

ბევრად დაბალი  
იქნება.
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მო ვა ლეს უფ ლე ბა აქვს 
	Â გა ეც ნოს სა აღ ს რუ ლე ბო მა სა ლებს 

	Â მი ი ღოს მა თი ას ლე ბი

	Â გა ა სა ჩივ როს აღ მას რუ ლებ ლის უკა ნო ნო 

ქმე დე ბა (მაგალითად – და გი ყა და ღათ ან

გა რი ში სრუ ლად) 15 კა ლენ და რულ დღე ში 

აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ როს თავ მ ჯ

დო მა რეს თან. 

	Â გა ა სა ჩივ როს აღ მას რუ ლებ ლის უკა ნო ნო 

ქმე დე ბა 1 თვის ვა და ში სა სა მარ თ ლო ში

	Â მო უ რიგ დეს გამ სეს ხე ბელს (კრედიტორს) 

აღ ს რუ ლე ბის ეტაპ ზე

სა ჩი ვა რი აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ როს თავ

მ ჯ დო მა რის მი ერ გა ნი ხი ლე ბა 30 კა ლენ და რუ ლი 

დღის ვა და ში.

გან წილ ვა დე ბა
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გვახ სოვ დეს: აღ ს რუ ლე ბის 

ეროვ ნუ ლი ბი უ რო მსეს ხებ ლის თ ვის თან ხის გან

წილ ვა დე ბა ზე (ნაწილნაწილ გა დახ და) გა დაწყ ვე

ტი ლე ბას გამ სეს ხებ ლის თან ხ მო ბის გა რე შე ვერ 

მი ი ღებს, გარ და იმ შემ თხ ვე ვის, რო ცა კრე დი

ტო რი სა ხელ მ წი ფო ა. 

სა სა მარ თ ლოს, რო მელ მაც გა მო ი ტა ნა საქ მე ზე 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, უფ ლე ბა აქვს, მხა რე თა თხოვ

ნით, მა თი ქო ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბი სა და სხვა 

გა რე მო ე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით, ერ თ ჯე რა დად, 

3 თვემ დე ვა დით გა და დოს ან ერთ წლამ დე ვა

დით გა და ა ნა წი ლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის აღ ს რუ

ლე ბა (თანხის გა დახ და), აგ რეთ ვე შეც ვა ლოს მი

სი აღ ს რუ ლე ბის სა შუ ა ლე ბა და წე სი.

აღ ს რუ ლე ბის გა და დე ბა
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გვახ სოვ დეს: თუ აღ ს რუ ლე ბის 

ად გილ ზე შექ მ ნი ლი გან სა კუთ რე ბუ ლი ვი თა რე

ბის (მოვალის ან მი სი ოჯა ხის წევ რის ან მას თან 

მცხოვ რე ბი პი რის ავად მ ყო ფო ბა, გარ დაც ვა ლე

ბა ან სხვა სა გან გე ბო შემ თხ ვე ვა) გა მო შე სა ბა

მი სი მოქ მე დე ბის გაგ რ ძე ლე ბა არ შე ე სა ბა მე ბა 

მო რა ლის ზო გად პრინ ცი პებ სა და ნორ მებს, მო

ვა ლის გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე აღ ს რუ ლე ბის 

ეროვ ნულ ბი უ როს შე უძ ლი ა:

	Â არა უმე ტეს 6 თვის ვა დით გა და დოს იძუ ლე

ბი თი აღ ს რუ ლე ბის ესა თუ ის ღო ნის ძი ე ბა.

	Â აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ რო უფ ლე ბა

მო სი ლია თა ვის მი ერ დად გე ნი ლი ვა და ერ

თ ჯე რა დად გა აგ რ ძე ლოს კი დევ 6 თვემ დე 

ვა დით. 

	Â თუ ვი თა რე ბა შემ დ გო მაც არ შე იც ვა ლა, 

მო ვა ლის გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე სა

სა მარ თ ლოს შე უძ ლია მთლი ა ნად ან ნა წი

ლობ რივ გა ა უქ მოს იძუ ლე ბი თი აღ ს რუ ლე

ბის ღო ნის ძი ე ბა, აკ რ ძა ლოს ან დრო ე ბით 

შე ა ჩე როს ესა თუ ის ღო ნის ძი ე ბა არა უმე

ტეს 3 თვის ვა დით.

მო ვა ლის საცხოვ რე ბელ ად გი ლას ოჯა ხის 

სხვა წევ რის ნივ თ ზე ყა და ღის და დე ბა

ხში რი ა, რო დე საც აღამ ს რუ ლე ბე ლი აყა და

ღებს მოძ რავ ქო ნე ბას, რო მე ლიც მსეს ხებ

ლის სა კუთ რე ბა არ არის. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში 

ნამ დ ვილ მე სა კუთ რეს (მაგალითად, ოჯა ხის 

წევრს ან თა ნამ ცხოვ რებს) შე უძ ლია სარ ჩე

ლი აღ ძ რას სა სა მარ თ ლო ში მი სი ნივ თე ბის 

ყა და ღის გან გა თა ვი სუფ ლე ბის თა ო ბა ზე. რო

გორც წე სი, ასე თი სარ ჩე ლი ად ვი ლად კმა

ყო ფილ დე ბა ხოლ მე. 

მო ვა ლე ასე ვე უფ ლე ბა მო სი ლია გა და ი ხა დოს 

ნივ თის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა და ამ გზით 

გა ა თა ვი სუფ ლოს ყა და ღის გან კონ კ რე ტუ ლი 

ნივ თი. ეს უკა ნას კ ნე ლი ქო ნე ბა აღარ და ყა

დაღ დე ბა.

აღსრულება:რაუნდაიცოდეთ,როდესაცაღმასრულებელითქვენსკართანაა
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ყა და ღას და იძუ ლე ბით აღ ს რუ ლე ბას 
არ ექ ვემ დე ბა რე ბა

	Â პი რა დი მოხ მა რე ბის ან სა ო ჯა ხო ნივ თე ბი, 

რომ ლე ბიც აუცი ლე ბე ლია მო ვა ლის თ ვის 

თა ვი სი პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის, ცხოვ

რე ბი სა და სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბი სათ ვის;

	Â მო ვა ლის, მი სი ოჯა ხი სა და მას თან ერ თად 

მცხოვ რე ბი პი რე ბი სათ ვის ოთხი კვი რის 

საკ ვე ბი, საწ ვა ვი და სა ნა თი სა შუ ა ლე ბე ბი, 

ან თუ დრო ის ამ მო ნაკ ვე თი სათ ვის ამ გ ვა რი 

მა რა გი არ არ სე ბობს და მა თი შე ძე ნა სხვა 

გზით არ არის შე საძ ლე ბე ლი, მა შინ მათ შე

სა ძე ნად სა ჭი რო თან ხა;

	Â წვრილ ფე ხა სა ქო ნე ლი შეზღუ დუ ლი რა ო

დე ნო ბით, ასე ვე ერ თი მეწ ვე ლი ძრო ხა, ან 

მო ვა ლის არ ჩე ვა ნით – ორი ღო რი, ცხვა რი 

ან თხა, თუ ისი ნი აუცი ლე ბე ლია მო ვა ლის, 

მი სი ოჯა ხის ან მას თან ერ თად მცხოვ რე

და ამავდროულად, შეინახონ შესაბამისი დამადასტურებელი 

დოკუმენ ტა ცია (ინ ვოისი, ქვითარი, გარანტია და ა.შ.).  

შედეგად, მარტივად შეძლებთ აღ მას რუ ლე ბელს 
დაუმტკიცოთ, რომ ნივთები თქვენი თანამაცხოვრებლის 
ან ოჯახის წევრის საკუთრებაა და, შესაბამისად, არ არის 
მართებული მათი დაყადაღება. 

 რეკომენდაცია:  

თუკი გრძნობთ, 
რომ ვერ შეძლებთ 
სესხის დაფარვას, 
ამას კი შედეგად 
მოჰყვება 
აღსრულება, 

სთხოვეთ თქვენთან 
ერთად მცხოვრებ 
პირებს საკუთარი 
ნივთები შეიძინონ 
თავიანთი სახელით  

(მაგალითად, მაცივარი, ტელევიზორი, კომპიუტერი და ა.შ.) 

აღსრულება:რაუნდაიცოდეთ,როდესაცაღმასრულებელითქვენსკართანაა
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ბი პი რე ბის გა მო საკ ვე ბად; ასე ვე სა მი თვის 

სამ ყო ფი პი რუტყ ვის საკ ვე ბის და ნამ ჯის 

მა რა გი, ან თუ ამ გ ვა რი მა რა გი არ არ სე

ბობს და მა თი შე ძე ნა ამ დრო ი სათ ვის სხვა 

გზით არ არის უზ რუნ ველ ყო ფი ლი, მათ შე

სა ძე ნად სა ჭი რო ფუ ლა დი თან ხა;

	Â პი რე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც სოფ ლის მე ურ

ნე ო ბას მის დე ვენ, სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბი

სათ ვის სა ჭი რო ხელ საწყო ი ა რა ღე ბი, პი

რუტყ ვი, სა სუ ქი და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 

პრო დუქ ცი ა, რამ დე ნა დაც ისი ნი სა ჭი როა 

მო ვა ლის, მი სი ოჯა ხის და და ქი რა ვე ბუ ლი 

მუ შე ბის შე სა ნა ხად, ან მო მა ვა ლი მო სავ ლის 

აღე ბამ დე იგი ვე ან და მსგავ სი პრო დუქ ცია 

მე ურ ნე ო ბის შემ დ გო მი წარ მარ თ ვი სათ ვის;

	Â პი რე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც შე მო სა ვალს 

იღე ბენ თა ვი ან თი ფი ზი კუ რი თუ გო ნებ რი ვი 

შრო მით ან სხვა საქ მი ა ნო ბით, ასე თი საქ მი

ა ნო ბი სათ ვის სა ჭი რო ნივ თე ბი.

	Â სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გა ცე მუ ლი მიზ ნობ რი ვი 

1 უიშვიათეს შემთხვევაში, ობიექტურად განსაკუთრებული გარემოებებისას, აუქციონის შეჩერება, 

სასამართლოს კონტროლის ქვეშ, შესაძლებელია

დახ მა რე ბა; – მა გა ლი თად, სო ცი ა ლუ რი და უც

ვე ლი ადა მი ა ნის ყო ველ თ ვი უ რი დახ მა რე ბა

	Â იმ სო ცი ა ლუ რად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო

ნა ცემ თა ერ თი ან ბა ზა ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი 

ოჯა ხის წევ რის ქო ნე ბა, გარ და მოთხოვ ნის 

უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბად გა მო ყე ნე ბუ

ლი ქო ნე ბი სა, რომ ლის სო ცი ა ლურ ე კო ნო მი

კუ რი მაჩ ვე ნე ბე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო

ბის მი ერ დად გე ნილ ზღვარ ზე ნაკ ლე ბი ა.

	Â სა არ სე ბო მი ნი მუმ ზე ნაკ ლე ბი შე მო სა ვა ლი.

და ნიშ ნუ ლი აუქ ცი ო ნი
ჩა მორ თ მე უ ლი ქო ნე ბის გა სას ხ ვი სებ ლად, ვა ლის 

და სა ფა რა ვად, იმარ თე ბა აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ

ლი ბი უ როს აუქ ცი ო ნი.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გვახ სოვ დეს: იძუ ლე ბი თი აუქ

ცი ო ნის სა ჯა როდ გა მოცხა დე ბის დღი დან და უშ

ვე ბე ლია აუქ ცი ო ნის (სააღსრულებო წარ მო ე ბის) 

შეწყ ვე ტა,1 შე ჩე რე ბა, გა და დე ბა და ქო ნე ბის ყა

და ღი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბა.

აღსრულება:რაუნდაიცოდეთ,როდესაცაღმასრულებელითქვენსკართანაა
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 ყურადღება:  
თუკი გერიცხებათ 

ყოველთვიური შემოსავალი 
(ხელფასი ან სხვა), თქვენ მიმართ 

კი გაცემულია სააღსრულებო 
ფურცელი, აღმასრულებელს 

უფლება აქვს აღნიშნული 
შემოსავლიდან ჩამოგაჭრათ 

გარკვეული თანხა. არსებული 

პრაქტიკით,  იჭრება ხელფასის 
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