
 

 

 

 

 

დამატებითი პირობები 

სესხები, რომლებიც მთლიანად ან ნაწილობრივ ფინანსდება ევროპის საინვესტიციო ბანკის 

სახსრებიდან. 

 

განსაზღვრებანი 

”ხელშეკრულება” ნიშნავს ფინანსურ ხელშეკრულებას, რომელიც ბანკმა და ევროპის 

საინვესტიციო ბანკმა გააფორმეს 2020 წლის 30 ივლისს. ”ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) 

განცხადება გარემოსდაცვითი და სოციალური პრინციპებისა და სტანდარტების შესახებ” ნიშნავს 

ბანკის ვებ – გვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებას, რომელშიც აღწერილია სტანდარტები, 

რომელსაც ბანკი ითხოვს მის მიერ დაფინანსებულ პროექტებთან დაკავშირებით და სხვადასხვა 

მხარის პასუხისმგებლობა. 

"გარემო“ ნიშნავს შემდეგს, რამდენადაც ის გავლენას ახდენს ადამიანის ჯანმრთელობასა და 

სოციალურ კეთილდღეობაზე: 

(a) ფაუნა და ფლორა; 

(b) ნიადაგი, წყალი, ჰაერი, კლიმატი და ლანდშაფტი; 

(c) კულტურული მემკვიდრეობა; და 

(d) განაშენიანებული გარემო, 

და მოიცავს, შეზღუდვის გარეშე, შრომისა და საზოგადოების ჯანმრთელობასა და 

უსაფრთხოებას. 

”გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტები” ნიშნავს: 

(a)  პროექტის ან კლიენტის მიმართ მოქმედ გარემოსდაცვით და სოციალურ 

კანონმდებლობას; და 

(b) EIB– ის გარემოსდაცვითი და სოციალური პრინციპებისა და სტანდარტების უწყისს. 

„გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა“ ნიშნავს: 

(a) ევროკავშირის კანონს, პრინციპებისა და სტანდარტების ჩათვლით; 

(b) საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობა და რეგულაციები; და 

(c) საერთაშორისო ხელშეკრულებები და კონვენციები, რომლებიც ხელმოწერილი და 

რატიფიცირებულია საქართველოს მიერ ან სხვაგვარად გამოიყენება საქართველოში და 

სავალდებულოა საქართველოსთვის, 

რომელთაგან ძირითად მიზანს წარმოადგენს გარემოს დაცვა, მისი გაფრთხილება ან 

გაუმჯობესება. 



”გარემოსდაცვითი ან სოციალური ნებართვა” ნიშნავს ნებისმიერ ნებართვას, ლიცენზიას, 

უფლებამოსილებას, თანხმობას ან სხვა ნებართვას, რომელიც მოითხოვება გარემოსდაცვითი 

კანონით ან სოციალური დაცვის კანონით, პროექტის მშენებლობასთან ან ექსპლუატაციასთან 

დაკავშირებით. 

„გამორიცხვის სიტუაცია“ ნიშნავს შესაბამის სუბიექტს რომელიმე შემდეგ სიტუაციაში: 

(i) გაკოტრებულია ან იწყებს გაკოტრების პროცესს, მისი საქმეები იმართება 

სასამართლოების მიერ, ამ კონტექსტში, მან შეთანხმება დადო კრედიტორებთან, შეაჩერა 

ბიზნეს საქმიანობა, ამ საკითხებთან დაკავშირებით არის სამართალწარმოების განხილვის 

საგანი, ან იმყოფება ეროვნული კანონმდებლობითა და რეგულაციებით 

გათვალისწინებული მსგავსი პროცედურიდან წარმოშობილ რაიმე ანალოგიურ 

ვითარებაში; 

(ii) იგი ან პირები, რომლებსაც გააჩნიათ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, 

გადაწყვეტილების მიღებისა და კონტროლის უფლება, მსჯავრდებულნი არიან 

დანაშაულში, რომელიც ეხება პროფესიულ ქცევას, იმ განჩინების საფუძველზე, 

რომელსაც გააჩნია „რეს იუდიკატა“ ძალა, (ერთხელ გადაწყვეტილი საქმის განმეორებითი 

განხილვის განმეორების დაუშვებლობის პრინციპი), რასაც შეიძლება ზემოქმედება 

ჰქონდეს მის მიერ სესხის გადახდის პროცესზე; 

(iii) იგი ან პირები, რომლებსაც გააჩნიათ წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, 

გადაწყვეტილების მიღებისა და კონტროლის უფლება, წარმოადგენენ იმ განჩინების 

საგანს, რომელსაც გააჩნია „რეს იუდიკატა“ ძალა, (ერთხელ გადაწყვეტილი საქმის 

განმეორებითი განხილვის განმეორების დაუშვებლობის პრინციპი), თაღლითობის, 

კორუფციის, დანაშაულებრივ ორგანიზაციაში მონაწილეობის, ფულის გათეთრების ან 

ევროკავშირის ფინანსური ინტერესების საზიანო ნებისმიერი სხვა უკანონო 

ქმედებისათვის; 

(iv) ახდენს არასწორ პრეზენტაციას კლიენტის სტატუსით არჩევისთვის საჭირო ინფორმაციის 

მოწოდებისას ან ვერ უზრუნველყოფს ამ ინფორმაციის მიწოდებას; და 

(v) რამდენადაც მისთვის ცნობილია, გონივრული გამოკვლევების შემდეგ, იგი 

გათვალისწინებულია გამონაკლისთა ცენტრალურ მონაცემთა ბაზაში, რომელიც შეიქმნა 

და ფუნქციონირებს ევროკომისიის მიერ ევროკომისიის 2008 წლის 17 დეკემბრის No 

1302/2008 რეგულაციის საფუძველზე, გამონაკლისთა ცენტრალურ მონაცემთა ბაზის 

შესახებ. 

იმ პირობით, რომ (ii) და (iii) პუნქტები არ გავრცელდება, როდესაც შესაბამისი სუბიექტი 

ადგენს, კრედიტორისთვის მისაღები პირობებით, რომ ადეკვატური ზომები იქნა 

შემუშავებული იმ პირთა მიმართ, რომლებსაც აქვთ წარმომადგენლობის, გადაწყვეტილების 



მიღების ან კონტროლის უფლებამოსილება, რომლებიც ექვემდებარებიან განჩინებას ან 

.ბრალდებას, (ii) და (iii) პუნქტებში აღნიშნული პირობების შესაბამისად. 

”ტერორიზმის დაფინანსება” ნიშნავს თანხების მიწოდებას ან შეგროვებას, ნებისმიერი 

საშუალებით, პირდაპირ ან ირიბად, იმ მიზნით, ან იმის ცოდნით, რომ ისინი უნდა იქნას 

გამოყენებული სრულად ან ნაწილობრივ, ნებისმიერი დანაშაულის ჩადენისთვის ტერორიზმის 

წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ ევროკავშირის და საბჭოს 2002 წლის 13 ივნისის ჩარჩო 

გადაწყვეტილების 2002/475 / JHA 1-ლი და მე -4 მუხლების მნიშვნელობით. 

“ILO” ნიშნავს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას. 

”ILO სტანდარტები ”ნიშნავს ILO-ს ნებისმიერ ხელშეკრულებას, კონვენციას ან შეთანხმებას, 

რომელსაც ხელი მოაწერა და რატიფიცირდება ან სხვაგვარად მოქმედებს და სავალდებულოა 

საქართველოსთვის და ძირითადი შრომის სტანდარტები (როგორც განსაზღვრულია ILO-ს 

დეკლარაციაში სამუშაოს დროს ძირითადი პრინციპებისა და უფლებების შესახებ). 

"სესხი" ნიშნავს ბანკის მიერ ხელშეკრულებით დროდადრო გაცემული თანხების ჯამს. 

”ფულის გათეთრება” ნიშნავს: 

(i) ქონების შეცვლა ან გადაცემა, იმის ცოდნის საფუძველზე, რომ ეს ქონება წარმოიშვა 

დანაშაულებრივი საქმიანობიდან ან ამ საქმიანობაში მონაწილეობის აქტივობიდან, 

ქონების უკანონო წარმოშობის დამალვის ან შენიღბვის მიზნით ან დახმარების გაწევა 

ნებისმიერი იმ პირისთვის, რომელიც მონაწილეობს ასეთი აქტივობის ჩადენაში 

საქმიანობის იურიდიული შედეგების თავიდან აცილების მიზნით; 

(ii) ნამდვილი ბუნების, წყაროს, ადგილმდებარეობის, განკარგვის, გადაადგილების, 

საკუთრების უფლების დამალვა ან შენიღბვა, იმის ცოდნის საფუძველზე, რომ ასეთი 

ქონება წარმოშობილია დანაშაულებრივი საქმიანობიდან ან ასეთ საქმიანობაში 

მონაწილეობის აქტივობიდან; 

(iii)   ქონების შეძენა, ფლობა ან გამოყენება, მიღების დროს იმის ცოდნა, რომ ასეთი ქონება 

წარმოშობილია დანაშაულებრივი საქმიანობიდან ან ასეთ საქმიანობაში მონაწილეობის 

აქტივობიდან; ან 

(iv) ნებისმიერი ზემოხსენებული პუნქტით გათვალისწინებულ ქმედებებში მონაწილეობა, 

ჩადენის მცდელობები და ჩადენაში დახმარების გაწევა, ხელშეწყობა, და კონსულტაციის 

გაწევა. 

"არათანამშრომლური იურისდიქცია" ნიშნავს ნებისმიერ იურისდიქციას, რომელიც არ 

თანამშრომლობს ევროკავშირთან საერთაშორისო დონეზე შეთანხმებული საგადასახადო 

სტანდარტის გამოყენებასთან დაკავშირებით ”(ანუ ნებისმიერი იურისდიქცია, რომელიც 

ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) და საგადასახადო 

მიზნებისთვის ინფორმაციის გამჭვირვალობისა და გაცვლის გლობალური ფორუმის მიერ 



აღიარებულია, როგორც „შეუსაბამო“იურისდიქცია, დროდადრო, თუ კრედიტორის მიერ სხვა 

ინფორმაცია არ იქნება მოწოდებული). 

„შეუსაბამო იურისდიქცია“ ნიშნავს იურისდიქციას, რომელიც 

(i) ჩამოთვლილია ევროპის საბჭოს დასკვნების I დანართში საგადასახადო მიზნებისთვის 

ევროკავშირის არამეზობლური იურისდიქციის შესწორებული ჩამონათვალის შესახებ, 

რომელიც მიღებულ იქნა ევროსაბჭოს მიერ 2019 წლის 12 მარტს გამართულ სხდომაზე; 

(ii) ჩამოთვლილია 2016 წლის 14 ივლისის კომისიის დელეგირებული რეგულაციის (EU) 

2016/1675 დანართში, რომელიც წარმოადგენს ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2015/849 

დირექტივას (EU) დამატებას რისკიანი მესამე ქვეყნების იდენტიფიცირების შესახებ, 

რომლებსაც გააჩნია სტრატეგიული ხარვეზები; 

(iii) შეფასებულია როგორც „ნაწილობრივ შესაბამისი“, „დროებით ნაწილობრივ შესაბამისი“ ან 

„შეუსაბამო“ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) 

და საერთაშორისო სტანდარტით, მოთხოვნისთანავე ინფორმაციის გაცვლისთვის და 

საგადასახადო მიზნებისთვის ინფორმაციის გამჭვირვალობისა და გაცვლის გლობალური 

ფორუმის მიერ; 

(iv) "შედის ფინანსური ზომების შემუშავების სამოქმედო ჯგუფის" საჯარო განცხადებაში "(ე.ი. 

ქვეყნები ან იურისდიქციები ისეთი სერიოზული სტრატეგიული ხარვეზებით, რომ 

ფინანსური ზომების შემუშავების სამოქმედო ჯგუფი მოუწოდებს მის წევრებსა და 

არაწევრ ქვეყნებს გამოიყენონ საწინააღმდეგო ზომები, რისთვისაც ფინანსური ზომების 

შემუშავების სამოქმედო ჯგუფი მოითხოვს თავისი წევრებისგან, რომ გამოიყენონ 

გაძლიერებული ზომები ფინანსური მდგომარეობის შემოწმებისთვის); ან 

(v) შედის ფინანსური ზომების შემუშავების სამოქმედო ჯგუფის განცხადებაში „გლობალურ 

AML/CFT-თან შესაბამისობის გაუმჯობესება“:მიმდინარე პროცესი“ (ანუ ”ქვეყნები ან 

იურისდიქციები, რომლებსაც აქვთ სტრატეგიული სისუსტეები AML/CFT  ღონისძიებების 

განხორციელების საქმეში, მაგრამ მათ მაღალ დონეზე შეასრულეს ფინანსური სამოქმედო 

ჯგუფის მიერ შემუშავებული სამოქმედო გეგმა), 

(vi) "თითოეულ შემთხვევაში, ასეთი განცხადება, ჩამონათვალი, დირექტივა ან დანართი 

შეიძლება დროდადრო შეიცვალოს და / ან შეივსოს. 

” აკრძალული საქციელი ”ნიშნავს ტერორიზმის, ფულის გათეთრების ან აკრძალული პრაქტიკის 

ნებისმიერ დაფინანსებას. 

"აკრძალული პრაქტიკა " ნიშნავს ნებისმიერ: 

(i) იძულებით პრაქტიკას, რაც გულისხმობს პირდაპირი ან არაპირდაპირი გზით რომელიმე 

მხარის ან მხარის ქონების დაზიანებას ან ზიანის მიყენებას ნებისმიერ მხარეს ან 

მხარის ქონებას, რომელიც არასათანადო გავლენას ახდენს მხარის მოქმედებაზე; 



შეთქმულება, რაც გულისხმობს შეთანხმებას ორ ან მეტ მხარეს შორის, რომელიც მიზნად 

ისახავს არასათანადო მიზნის მიღწევას, მათ შორის სხვა მხარის ქმედებებზე 

არასათანადოდ ზემოქმედებას; 

(iii) კორუფციული პრაქტიკა, რაც გულისხმობს მხარის მიერ რაიმე ფასეულობის 

შეთავაზებას, მიცემას, მიღებას ან შუამდგომლობას, პირდაპირ ან ირიბად, სხვა მხარის 

ქმედებებზე არასათანადოდ ზემოქმედების მიზნით; 

(iv) თაღლითური პრაქტიკა, ნებისმიერი ქმედება ან უმოქმედობა, მათ შორის არასწორი 

ჩვენება, რომელიც შეგნებულად ან გაუცნობიერებლად აცდუნებს მხარეს ან შეცდომაში 

შეჰყავს მხარე ფინანსური ან სხვა სარგებლის მისაღებად ან ვალდებულების თავიდან 

ასაცილებლად; ან 

(v) ობსტრუქციული პრაქტიკა, რაც გულისხმობს ამ სესხთან ან პროექტთან დაკავშირებით 

იძულებითი, შეთქმულებითი, კორუბციული ან თაღლითური პრაქტიკის 

გამოძიებასთან დაკავშირებით, (a) გამოძიებისათვის მტკიცებულების მასალის 

განზრახ განადგურება, ფალსიფიკაცია, შეცვლა ან დამალვა; და / ან რომელიმე მხარის 

მუქარა, შევიწროება ან დაშინება, რათა მან ხელი შეუშალოს გამოძიების რელევანტურ 

საკითხებზე ცოდნის გამჟღავნებას ან გამოძიების განხორციელებას ან (b) აქტივობები, 

რომელთა მიზანია არსებითად შეაფერხოს აუდიტის ან ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობის სახელშეკრულებო უფლებების განხორციელება. 

”პროექტი” ნიშნავს საქმიანობის ერთობლიობას, რომლისთვისაც გაიცა სესხი. 

"სანქცირებული პირი" ნიშნავს ნებისმიერ ფიზიკურ პირს ან საწარმოს (ეჭვის თავიდან 

ასაცილებლად, ტერმინი სუბიექტი მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ ნებისმიერი 

მთავრობით, დაჯგუფებით ან ტერორისტული ორგანიზაციით), რომელიც წარმოადგენს 

სანქციების სამიზნეს ან სხვაგვარად ექვემდებარება სანქციებს. 

"სანქციები" ნიშნავს ეკონომიკურ ან ფინანსურ სანქციებს, კანონს, რეგულაციებს, სავაჭრო 

ემბარგოს ან სხვა შემაკავებელ ზომებს (რომელიც მოიცავს, თუმცა არ შემოიფარგლება, 

ტერორიზმის დაფინანსებასთან დაკავშირებული ღონისძიებებით), რომელიც ამოქმედდა, 

განხორციელდა და / ან აღსრულდა დროდადრო შემდეგი ქვემოთ ჩამოთვლილი პირების მიერ: 

(a) გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია და ნებისმიერი სააგენტო ან პირი, რომელიც 

სათანადოდ არის დანიშნული, უფლებამოსილი ან უფლება მინიჭებული 

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მიერ, განახორციელოს სანქციების 

ამოქმედება, მართვა, განხორციელება და / ან აღსრულება; 

(b) ევროკავშირი და ნებისმიერი სააგენტო ან პირი, რომელიც სათანადოდ არის 

დანიშნული, უფლებამოსილი ან უფლება მინიჭებული ევროკავშირის მიერ, 

განახორციელოს სანქციების ამოქმედება, მართვა, განხორციელება და / ან აღსრულება; 

და 

(c) შეერთებული შტატების სახაზინო სამსახურის საგარეო აქტივების კონტროლის 

დეპარტამენტი (OFAC), შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და / ან 

შეერთებული შტატების სავაჭრო დეპარტამენტი. 

„სოციალური კანონი“ ნიშნავს თითოეულ ქვემოთ ჩამოთვლილს: 

(a) სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით საქართველოში მოქმედი ნებისმიერი კანონი, წესი 

ან რეგულაცია; 

(B) ILO-ს სტანდარტები; 



(c) გაეროს ნებისმიერი ხელშეკრულება, კონვენცია ან პაქტი ადამიანის უფლებების შესახებ, 

რომელსაც ხელს აწერს და რატიფიცირებს უკეთებს საქართველო ან რომელიც სხვაგვარად 

მოქმედებს საქართველოში და სავალდებულოა საქართველოსთვის. 

„კლიენტის მართვა“ კლიენტი იღებს ვალდებულებას გონივრულ ვადებში მიიღოს შესაბამისი 

ზომები მისი მართვის ორგანოების ნებისმიერი წევრის მიმართ, რომლებიც: 

(i) ხდება სანქცირებული პირი; ან 

(ii) ექვემდებარება სასამართლოს საბოლოო და შეუქცევად გადაწყვეტილებას, მათი 

პროფესიული მოვალეობის განხორციელების დროს ჩადენილ აკრძალულ 

საქციელთან დაკავშირებით, 

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ასეთი წევრი იქნეს  შეჩერებული, გათავისუფლებულია 

ან ნებისმიერ შემთხვევაში გამოირიცხოს კლიენტის ნებისმიერი საქმიანობიდან, 

სესხთან და პროექტთან დაკავშირებით. 

 

1. EIB-ის მონაწილეობა 

1.1. კრედიტორი ამით აცნობებს კლიენტს, რომ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

დაფინანსება ხორციელდება ევროპის საინვესტიციო ბანკის (შემდგომში - EIB) მხარდაჭერით, 

ევროკავშირის მხარდაჭერით ევროკავშირის და NIP– ის გარანტიით. 

 

2. ზოგადი წარმომადგენლობები და გარანტიები 

2.1. კლიენტი წარმოადგენს და იძლევა გარანტიებს კრედიტორის წინაშე, რომ: 

(a) რამდენადაც მისთვის ცნობილია, პროექტში ჩადებული თანხები არალეგალური 

წარმოშობის არ არის, მათ შორის არ წარმოადგენს ფულის გათეთრების პროდუქტებს ან არ 

არის დაკავშირებული ტერორიზმის დაფინანსებასთან. 

(b) ნებისმიერი ინფორმაცია ან დოკუმენტი, რომელიც კრედიტორს გადაეცა პროექტთან 

დაკავშირებით, არის მართალი და სწორი. 

(c) ნებისმიერ დროს ხუთი (5) წლის განმავლობაში ბანკის მიერ შესაბამისი სესხის 

შემფასებლის შეფასებამდე, სასესხო ხელშეკრულების თანახმად დაფინანსების მიზნით, იყო 

განსაკუთრებულ სიტუაციაში. 

(d) ის არ არის დაფუძნებული არათანამშრომელ იურისდიქციაში. 

(e) წინსწრებით დაფარა სესხი ზემოთ ჩამოთვლილი პირობების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში. 

 

3. კლიენტის ვალდებულებები 



3.1. ოპერატიულად მიაწოდოს კრედიტორს ან EIB- ს (იქნება ეს თავად ევროკომისიისგან ან 

ევროკომისიის სახელით) ნებისმიერი დოკუმენტი ან ანგარიში, რომელსაც ითხოვს ბანკი და / 

ან EIB სესხთან ან / და პროექტთან დაკავშირებით. 

3.2. კლიენტმა არ უნდა: (i) იქონიოს საქმიანი ურთიერთობა სანქცირებულ პირთან, ან (ii) გამოყოს 

ნებისმიერი თანხა პირდაპირ ან ირიბად ნებისმიერი სანქცირებული პირის სასარგებლოდ ; 

3.3. გამოიყენოს სესხი ექსკლუზიურად პროექტის დასრულებისთვის ან განსახორციელებლად, 

სესხის მიზნობრიობის შესაბამისად. 

3.4. განახორციელოს და ამუშაოს პროექტი გარემოსდაცვითი და სოციალური სტანდარტების 

შესაბამისად; მიიღოს, შეინარჩუნოს და შეასრულოს შესაბამისი გარემოსდაცვითი ან 

სოციალური ნებართვების პირობები;  შესაბამისად, საქართველოს გარემოსდაცვითი 

კანონმდებლობის შესაბამისად და ბანკი მოთხოვნით, წარადგინოს მტკიცებულებები ამ 

ვალდებულების შესრულების დასადასტურებლად. 

3.5. სათანადოდ დააზღვიოს პროექტის შემადგენელი ყველა დაზღვეული სამუშაო და ქონება. 

3.6. ძალაში შეინარჩუნოს ყველა სახის უფლებების , აგრეთვე ყველა ნებართვა და ავტორიზაცია, 

რომლებიც აუცილებელია პროექტის განხორციელებისა და ექსპლუატაციისთვის და დაიცვას 

ყველა კანონი, რომელსაც ექვემდებარება იგი ან პროექტი. 

3.7. მოითხოვოს ყველა თანხის გამოყოფა კლიენტისგან და გადაუხადოს ყველა თანხა კლიენტს 

სესხის ხელშეკრულების შესაბამისად კრედიტორის ანგარიშზე, კლიენტის სახელით, 

რომელიც მას გააჩნია სათანადოდ უფლებამოსილ და შესაბამისად რეგულირებულ ფინანსურ 

დაწესებულებასთან, იმ ნებადართულ ქვეყანაში, რომელშიც კლიენტი ახორციელებს 

პროექტს. 

3.8. შეინარჩუნოს, შეაკეთოს, კაპიტალურად გაარემონტოს და განაახლოს ყველა ის ქონება, 

რომელიც წარმოადგენს პროექტის შემადგენელ ნაწილს, რაც საჭიროა ქონების კარგი სამუშაო 

პირობების შენარჩუნებისთვის. 

3.9. შეისყიდოს ყველა სამუშაო, საქონელი და მომსახურება, რომლებიც ეხება პროექტს 

ეკონომიკურად ყველაზე ხელსაყრელი ალტერნატივის შესაბამისად, შესაბამისი 

პროცედურების დაცვით, გარემოებების გათვალისწინებით და ადგილობრივი 

კანონმდებლობის შესაბამისად, რომელიც ბანკისათვის მისაღები პირობებით, შეესაბამება 

შესყიდვების სახელმძღვანელოში აღწერილ პოლიტიკას. 

3.10. საჭიროების შემთხვევაში, შეისყიდოს საქონელი, მოწყობილობა, უზრუნველყოს მომსახურება 

და შეუკვეთოს სამუშაოები თითოეული პროექტისთვის ღია საერთაშორისო ტენდერის 

საშუალებით, საჭიროების შემთხვევაში, ან შესყიდვის სხვა მისაღები პროცედურის 

მეშვეობით, რომელიც, ბანკისათვის მისაღები პირობებით, შესაბამისობაში მოვა შესყიდვების 



სახელმძღვანელოში აღწერილ პოლიტიკასთან, რომელიც ძალაში იქნება ამ ხელშეკრულების 

თარიღისთვის. 

3.11. უზრუნველყოს, რომ პროექტის ფარგლებში შესასყიდ ყველა ხელშეკრულებაში, ამ 

ხელშეკრულების თარიღის შემდეგ (შესყიდვების პროცედურების შესაბამისად, რომლებიც 

მოცემულია ზემოთ 3.9 პუნქტში) გათვალისწინებული იყოს: 

(i) უზრუნველყოს მოთხოვნა, რომ შესაბამისმა კონტრაქტორმა ოპერატიულად აცნობოს 

ბანკს ჭეშმარიტ მტკიცებასთან, საჩივართან ან ინფორმაციასთან დაკავშირებით, 

რომელიც შეეხება პროექტთან დაკავშირებულ აკრძალულ ქცევას; 

(ii) უზრუნველყოს მოთხოვნა, რომ შესაბამისმა კონტრაქტორმა აწარმოოს ყველა 

ფინანსური ოპერაციისა და ხარჯების აღრიცხვა, რაც დაკავშირებულია პროექტთან; და 

(iii) უზრუნველყოს ბანკის უფლება, სავარაუდო აკრძალულ ქცევასთან დაკავშირებით, 

განიხილოს შესაბამისი კონტრაქტორის სააღრიცხვო ჩანაწერები პროექტთან 

მიმართებაში და გადაიღოს დოკუმენტების ასლები კანონით ნებადართულ დონეზე. 

აკრძალული ქცევა: 

(i) კლიენტი არ მონაწილეობს აკრძალულ ქცევაში პროექტთან ან ამ შეთანხმებასთან, 

ტენდერის პროცედურასთან ან რაიმე გარიგებასთან დაკავშირებით, რომელიც 

გათვალისწინებულია ნებისმიერი პროექტით ან ამ ხელშეკრულებით. 

 (ii) კლიენტი იღებს ვალდებულებას, მიიღოს ისეთი ზომები, რამდენადაც ბანკი 

გონივრულად მოითხოვს იმისათვის, რომ გამოიკვლიოს ან შეწყვიტოს 

ნებისმიერი აკრძალული საქციელის სავარაუდო ან საეჭვო შემთხვევა 

რაიმე პროექტთან  ან ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. 

(iii) კლიენტი თანახმაა, რომ კრედიტორს მისცეს შესაძლებლობა, გამოიკვლიოს ან 

შეწყვიტოს ნებისმიერი აკრძალული საქციელის სავარაუდო ან საეჭვო 

შემთხვევა, პროექტთან ან ამ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. 

სანქციები: 

კლიენტი ვალდებულია, პირდაპირ ან ირიბად: 

(i) შეინარჩუნოს ან შევიდეს საქმიან ურთიერთობაში, ან / და ხელმისაწვდომი 

გახადოს ნებისმიერი თანხა ან / და ეკონომიკური რესურსი პროექტთან 

დაკავშირებით სანქცირებული პირისათვის, ან მის სასარგებლოდ, ან 

(ii) გამოიყენოს სესხის შემოსავლებიდან მთლიანი ან ნაწილობრივი თანხა, შეიტანოს 

ან სხვაგვარად გახადოს ხელმისაწვდომი ასეთი თანხა ნებისმიერი პირისთვის, 

თითოეულ შემთხვევაში, ნებისმიერი ფორმით, რაც გამოიწვევს მის მიერ ან 

ბანკის მიერ მოქმედი სანქციების დარღვევას; ან 

(iii) დააფინანსოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნებისმიერი გადახდა 

მთლიანად ან მისი მხოლოდ ნაწილი, რომელიც წარმოიშობა საქმიანობიდან 

მიღებული შემოსავლებიდან ან საქმიანი ურთიერთობის შედეგად 

სანქცირებულ პირთან, სანქციების დამრღვევ პირთან ან ნებისმიერი იმ 

ფორმით მიღებული თანხიდან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მის მიერ ან 



ბანკის მიერ სანქციების დარღვევა. 

3.12. დაუყოვნებლივ აცნობოს კრედიტორს სასესხო ხელშეკრულების ნებისმიერი დარღვევის 

შესახებ; 

3.13. უზრუნველყოს ყველა საჭირო ინფორმაცია ბანკის მოთხოვნის საფუძველზე პროექტისა და 

კლიენტის შესახებ. 

3.14. აწარმოოს აღრიცხვა ყველა ფინანსური ოპერაციის, ხარჯების და კონტრაქტებისა, რომლებიც 

დაფინანსებულია სესხიდან მიღებული შემოსავლებით და პროექტიდან მიღებული თანხით. 

3.15. ყველა თვალსაზრისით შესაბამისობაში მოვიდეს ყველა კანონთან და რეგულაციასთან, 

რომელსაც ექვემდებარება იგი ან სესხი. 

3.16. სრულად ითანამშრომლოს ევროკავშირის ფინანსური ინტერესების დაცვაში ამ სესხის 

ფარგლებში ან მასთან დაკავშირებით. 

3.17. უზრუნველყოს ევროკომისიის უფლება, სრულყოფილად გამოიყენოს თავისი კომპეტენციები; 

3.18. ნებისმიერ დროს შეასრულოს შესაბამისი სტანდარტები და მოქმედი კანონმდებლობა 

საგადასახადო თაღლითობის თავიდან აცილების შესახებ, რომელსაც ის შეიძლება 

დაექვემდებაროს. 

3.19. გამოკვლევები და ინფორმაცია 

კლიენტი იღებს ვალდებულებას: 

(a) მიიღოს ისეთი ზომები, რამდენადაც ბანკი გონივრულად მოითხოვს იმისათვის, რომ 

გამოიკვლიოს ან /და შეწყვიტოს ნებისმიერი აკრძალული საქციელის სავარაუდო ან 

საეჭვო შემთხვევა რაიმე პროექტთან დაკავშირებით. 

3.20. კლიენტისათვის  ცნობილია ევროპის  

საინვესტიციო ბანკის მონაწილეობით მიღებული ფინანსური უპირატესობა. 

ევროპის საინვესტიციო ბანკი, ევროკავშირის დამფინანსებელი ინსტიტუტი, რომელიც 

შეიქმნა ევროკავშირის ფუნქციონირების ხელშეკრულების 308-ე მუხლის საფუძველზე, 

მონაწილეობს ადგილობრივ ფინანსურ ინსტიტუტებთან ერთად საინვესტიციო პროგრამების 

დაფინანსებაში, რომლებიც ევროკავშირის მიზნების ნაწილია.წინამდებარე სესხი 

აკმაყოფილებს ევროპის საინვესტიციო ბანკის მიერ დაფინანსების დასაშვებობის ყველა 

კრიტერიუმს.ევროპის საინვესტიციო ბანკი კლიენტს ანიჭებს ფინანსურ უპირატესობას, 

რომელიც აისახება საპროცენტო განაკვეთზე. ასეთი ფინანსური უპირატესობაა 0.50% (50 

საბაზისო ქულა) წლიურად ("ფინანსური უპირატესობა"), იმ წლიურ საპროცენტო 

განაკვეთთან შედარებით, რომელსაც კრედიტორი დააკისრებს ამ სესხს ევროპის 

საინვესტიციო ბანკის მონაწილეობის გარეშე "; 

 

3.21. EIB– ის ვიზიტები, წვდომის უფლებები და გამოკვლევა 



(a) რამდენადაც კანონით არ არის აკრძალული, კლიენტი საშუალებას აძლევს ევროპის 

საინტენსტიციო ბანკის მიერ დანიშნული პირებს, აგრეთვე ევროკავშირის 

კომპეტენტური ინსტიტუტების მიერ დანიშნულ პირებს, მათ შორის (შეუზღუდავად) 

ევროკავშირის აუდიტორულ სასამართლოს, ევროკომისიასა და ევროპის გაყალბების 

წინააღმდეგ ბრძოლის ოფისის მიერ დანიშნულ პირებს და ნებისმიერ გარე აუდიტორს, 

რომელსაც უფლებამოსილებას ანიჭებს ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული ორგანო: 

(i) ეწვიოს ობიექტს, მოინახულონ დანადგარები და სამუშაოები, რომლებიც 

გათვალისწინებულია პროექტში და კლიენტის შენობა-ნაგებობებს და ჩაატაროს 

ისეთი შემოწმებები, რომელთა ჩატარებაც მათ სურთ ამ სესხთან და პროექტთან 

დაკავშირებული მიზნებისათვის; 

(ii) გაესაუბროს კლიენტის წარმომადგენლებს და არ ჩაშალოს კონტაქტი ნებისმიერ 

სხვა პირთან, რომელიც მონაწილეობს პროექტში ან რომელზეც გავლენას ახდენს 

პროექტი; 

(iii) გადახედოს კლიენტის სააღრიცხვო ჩანაწერებს პროექტთან ან სასესხო 

ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით, ან რაიმე სავარაუდო აკრძალულ ქცევასთან 

დაკავშირებით და შეძლოს შესაბამისი დოკუმენტების ასლების გადაღება 

კანონით ნებადართულ ფარგლებში; და 

(iv) ხელი შეუწყოს ბანკისა და ევროკავშირის სხვა კომპეტენტური 

ინსტიტუტების ან ორგანოების მიერ წარმოებულ გამოძიებას 

აკრძალული ქცევის სავარაუდო ან საეჭვო ფაქტთან დაკავშირებით და 

უზრუნველყოს ბანკისათვის, ან უზრუნველყოს რომ ბანკს მიაწოდონ, 

ყველა საჭირო დახმარება ფინანსური ხელშეკრულების მუხლში Error! 

Reference source not found. აღწერილი პირობების შესაბამისად. 

(v) საჭიროების შემთხვევაში, ჩაატაროს სრული აუდიტი დამხმარე საანგარიშგებო 

დოკუმენტების, სააღრიცხვო დოკუმენტებისა და ნებისმიერი სხვა დოკუმენტის 

საფუძველზე, რომელიც ეხება პროექტს.ასეთი შემოწმება, კონტროლი ან 

აუდიტი შეიძლება ჩატარდეს სესხის დაფარვის დღიდან შვიდი (7) წლის 

განმავლობაში. 

(b) კლიენტი ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ სესხით დაფინანსებული კონტრაქტები 

შეიცავდეს საჭირო დებულებებს, რაც საშუალებას მისცემს კლიენტს გამოიძიოს ან 

შეწყვიტოს აკრძალული საქციელის სავარაუდო ან საეჭვო შემთხვევა რომელიმე  

პროექტთან დაკავშირებით; 

(c) კლიენტი აცნობიერებს, რომ ევროპის საინვესტიციო ბანკი შეიძლება ვალდებული 

იყოს ევროკავშირის ნებისმიერ კომპეტენტურ დაწესებულებას ან ორგანოს გადასცეს 



კლიენტის შესახებ ინფორმაცია და პროექტი, მათ შორის ევროკავშირის აუდიტორულ 

სასამართლოს, ევროკომისიასა და ევროპის თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის 

ოფისს, რომლებიც აუცილებელია მათი ამოცანის შესასრულებლად, ევროკავშირის 

კანონმდებლობის შესაბამისად და აგრეთვე ევროკავშირის კანონის შესაბამისი 

სავალდებულო დებულებების შესაბამისად. 

4. გამოქვეყნება 

ბანკი უფლებამოსილია გამოაქვეყნოს თავის ვებ – გვერდებზე ან აწარმოოს პრეს რელიზები, 

რომლებიც შეიცავს ინფორმაციას კლიენტის შესახებ ამ სესხის ფარგლებში. კლიენტი 

უფლებამოსილია გააპროტესტოს გამოქვეყნება ამ ნაწილში მოცემული საფუძვლის გამო. 

b. ამრიგად, კლიენტი ადასტურებს, რომ ევროპის საინვესტიციო ბანკი უფლებამოსილია 

გამოაქვეყნოს თავიანთ ვებ – გვერდებზე ან აწარმოოს პრეს რელიზები, რომლებიც შეიცავს 

ინფორმაციას კლიენტის შესახებ, მათ შორის, (x) კლიენტის სახელი და მისამართი, აგრეთვე 

თანხის მითითება ევროში და (y) კლიენტის სახელი, მისამართი და დაფუძნების ქვეყანა, და 

მიღებული ფინანსური დახმარების სახე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც: 

1. კლიენტის მიმართ, ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფინანსური დახმარების 

მიღებამდე, კლიენტი აცნობებს კრედიტორს წერილობით და ადეკვატური დასაბუთების 

საფუძველზე, რომ: 

a. გამოქვეყნების მოთხოვნა საფრთხეს უქმნის მის კომერციულ 

ინტერესებს, ან 

b. ეს საფრთხეს უქმნის დაინტერესებული პირების უფლებებსა და 

თავისუფლებებს, რომლებიც დაცულია ევროკავშირის ძირითადი 

უფლებების ქარტიით; ან 

c. ეს უკანონო იქნება მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების 

შესაბამისად; 

 

2. კლიენტის მიმართ, სესხის ძირითადი ძირითადი თანხა არ აღემატება 15,000 ევროს, ან (y) 

სესხის ფარგლებში ფინანსური დახმარების მიღებამდე, კლიენტი აცნობებს კრედიტორს 

წერილობით და ადეკვატური დასაბუთების საფუძველზე, რომ: 

a. გამოქვეყნების მოთხოვნა საფრთხეს უქმნის მის კომერციულ 

ინტერესებს,  

b. ეს საფრთხეს უქმნის დაინტერესებული პირების უფლებებსა და 

თავისუფლებებს, რომლებიც დაცულია ევროკავშირის ძირითადი 

უფლებების ქარტიით; ან 



c. ეს უკანონო იქნება მოქმედი კანონებისა და რეგულაციების 

შესაბამისად. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


