
შრომითი ხელშეკრულება  
 
 

ქ. თბილისი                                                            . . . . .  . წელი  

              

ერთის მხრივ, საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა 

ფედერაცია, შემდგომში ბაფი (მისამართი - ქ. თბილისი, წერეთლის გამზირი 61, 

საიდენტიფიკაციო კოდი   203 843 804) მისი დირექტორის  ლავრენტი ჭუმბურიძის  

სახით (შემდგომში – „«დამსაქმებელ»ი“) და  მეორეს მხრივ, __________________   

(შემდგომში «დასაქმ»ული“), მცხოვრები __________________________, პირადობის 

მოწმობა # ______________, პირადი # ______________, გაცემული 

_____________________ მიერ __________________ წელს.  

        

ვდებთ წინამდებარე უვადო შრომით ხელშეკრულებას შემდეგი პირობებით: 

 

 

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი 

 

„«დამსაქმებელ»ი“ იღებს «დასაქმ»ულს“  ------------- თანამდებობაზე, ხოლო 

«დასაქმ»ული“ კისრულობს ვალდებულებას, შეასრულოს ამ ხელშეკრულებით 

მისთვის დაკისრებული სამუშაო იმ მოცულობითა და წესით, რომელიც 

განსაზღვრულია ამ ხელშეკრულებით, შრომის შინაგანაწესით და თანამდებობრივი 

ინსტრუქციით. 

 

 

მუხლი 2. «დასაქმ»ულის მიერ შესასრულებელი სამუშაოები (ფუნქციები) 

 

2.1. «დასაქმ»ულს“ ევალება პირადად შეასრულოს სამუშაო 

2.2. «დასაქმ»ულის“ მიერ შესასრულებელი სამუშაოების (ფუნქციების) ჩამონათვალი 

განისაზღვრება თანამდებობრივი ინსტრუქციით.  

 

მუხლი 3. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები 
 

3.1. თანამდებობაზე ყოფნის დროს «დასაქმებულს“ უფლება აქვს: 

ა) დამსაქმებლისაგან მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

პირობების, შრომის შინაგანაწესისა და მოქმედი კანონმდებლობის დაცვა; 

ბ) დამსაქმებლისაგან მოითხოვოს შრომის უსაფრთხო პირობების შექმნა და დაცვა; 

გ) ისარგებლოს შვებულებით, დასვენებით, შესვენებით და უქმე დღეებით ამ 

ხელშეკრულების და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

დ) უარი განაცხადოს იმ სამუშაოს, დავალების ან მითითების შესრულებაზე, 

რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს, ან აშკარა და არსებით საფრთხეს უქმნის მისი 

ან მესამე პირის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და საკუთრებას. 

3.2. თანამდებობაზე ყოფნის დროს «დასაქმ»ული ვალდებულია: 

ა) შეასრულოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები კეთილსინდისიერად, დროულად და 

მაღალ პროფესიულ დონეზე; 



ბ) განუხრელად დაიცვას დამსაქმებლის წესდება, შრომის შინაგანაწესი და 

დამსაქმებლის სხვა აქტები; 

გ) განუხრელად დაიცვას შრომის შინაგანაწესი და თანამდებობრივი ინსტრუქცია; 

დ) არ გაავრცელოს დამსაქმებლის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც 

მისთვის ცნობილი გახდა სამუშაოს შესრულებისას. 

 

3.3.  «დამსაქმებელს „უფლება აქვს: 

ა) მოითხოვოს «დასაქმ»ულისგან დაკისრებული ვალდებულების ჯეროვნად და 

კეთილსინდისიერად შესრულება; 

ბ) დაადგინოს შრომის შინაგანაწესი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით; 

გ) «დასაქმ»ულისაგან მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით და შრომის შინაგანაწესით 

გათვალისწინებული პირობების დაცვა; 

დ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მოითხოვოს «დასაქმ»ულისგან 

ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულება შესაბამისი ანაზღაურებით. 

ე) გამოიყენოს შრომის შინაგანაწესითა და მოქმედი კანონმდებლობით 

ნებადართული სხვა უფლებები.    

ვ) საკუთარი შეხედულებით შრომის შედეგების მიხედვით მისცეს «დასაქმ»ულს 

დანამატი, ჯილდო ან პრემია. 

 3.4. «დამსაქმებელი“ ვალდებულია: 

ა) დაიცვას ამ ხელშეკრულებით და მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული 

პირობები; 

ბ) თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში, «დასაქმ»ულს შეუქმნას ნორმალური 

მუშაობისათვის საჭირო სამუშაო პირობები; 

გ) «დასაქმ»ულს შეუქმნას შრომის უსაფრთხო პირობები; 

დ) დროულად და სრულად უზრუნველყოს «დასაქმ»ულისთვის შრომის  

ანაზღაურების მიცემა. 

 

 

მუხლი 4.  შრომის ანაზღაურება (ხელფასი) 
 

4.1. შესრულებული სამუშაოსათვის «დასაქმ»ულს ეძლევა შრომის ანაზღაურება 

(ხელფასი), რომლის ოდენობა შეადგენს –––––––– ლარს. 

4.2. შრომის ანაზღაურება (ხელფასი) გაიცემა ყოველთვიურად, ყოველი მომდევნო 

თვის 5 რიცხვამდე. 

4.3. შრომის ანაზღაურების (ხელფასის) გაცემა ხდება  უნაღდო ანგარიშსწორებით.  

4.4. «დამსაქმებელ»ი დაუკავებს «დასაქმ»ულს საშემოსავლო გადასახადს 

საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

 

მუხლი 5. სამუშაო დრო, შესვენების დრო,  შვებულება 

 

5.1. «დასაქმ»ულის“ ძირითადი სამუშაო დრო განისაზღვრება 8 საათიანი სამუშაო 

დღით, 5 დღიანი სამუშაო კვირით. დასვენების დღეებია შაბათი და კვირა. 

5.2. «დასაქმ»ულს“ უფლება აქვს ისარგებლოს 1 საათიანი შესვენებით სამუშაო დღის 

განმავლობაში.  



5.3. «დასაქმ»ულს“ უფლება აქვს არ იმუშაოს საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილ უქმე დღეებში. 

5.4. «დასაქმ»ულს“ უფლება აქვს ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით 

წელიწადში 24 სამუშაო დღის ოდენობით. 

5.5. «დასაქმ»ულს უფლება აქვს ისარგებლოს ანაზღაურების გარეშე შვებულებით 

წელიწადში 15 სამუშაო  დღის ოდენობით. ამ უფლების გამოსაყენებლად 

«დასაქმებულმა“ 2 (ორი) კვირით ადრე უნდა გააფრთხილოს «დამსაქმებელ»ი; 

 

მუხლი 6. მხარეთა პასუხისმგებლობა 

   

მხარეები პასუხისმგებელი არიან ერთმანეთის წინაშე ვალდებულებების 

შეუსრულებლობით წარმოშობილი ზიანისთვის, თუ იგი დაუძლეველი ძალის 

მოქმედებით არ იყო გამოწვეული. 
 

 

მუხლი 7. შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების  შეჩერება და შეწყვეტა 

 

წინამდებარე შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების შეჩერება და შეწყვეტა ხდება 

მოქმედი კანონმდებლობითა და შრომის შინაგანაწესით დადგენილი საფუძვლებითა 

და წესით.  

 

მუხლი 8.  დავა 

 

მხარეთა შორის წარმოშობილი დავის გადაწყვეტა ხდება მოქმედი კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით.  

 
 

მუხლი 9. ცვლილებები და დამატებები 

 

ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლა შესაძლებელია ორივე მხარის 

შეთანხმების საფუძველზე წერილობითი ფორმით.  

 

 

მუხლი 10. დასკვნითი დებულებები 

 

10.1. საკითხები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული წინამდებარე ხელშეკრულებით 

წესრიგდება მოქმედი კანონმდებლობითა და დამსაქმებლის შრომის 

შინაგანაწესით.  

10.2. ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე  

ეგზემპლიარად და ინახება მხარეებთან. 

 

 

მხარეთა ხელმოწერები 

 

  «დამსაქმებელ»ი                                                                                      «დასაქმ»ული 

–––––––––––––––––––––––                                                              ––––––––––––––––––––––   
 


