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 ელექტროენერგიის მიწოდების  ხელშეკრულება  დაიდო (თვე, დღე, წელი)  (ძალაში 

შესვლის თარიღი) ერთის მხრივ (კომპანიის დასახელება,), რეგისტრირებული მისამართზე–

–––––––––––– (“მყიდველი”) და მეორეს მხრივ (კომპანიის დასახელება,), რეგისტრირებული 

მისამართზე––––––––––––– (“გამყიდველი”) შორის, [მის ჰიდრო ელექტრო სადგურთან 

დაკავშირებით – ჰიდრო ელექტრო სადგურის დასახელება, ნომერი და 

ადგილმდებარეობა, თუ გამყიდველს აქვს ერთი ან მეტი ჰიდრო ელექტრო სადგურის 

პროექტი] 

 
 

იმის გათვალისწინებით, რომ გამყიდველმა გააფორმა ურთიერთგაგების მემორანდუმი 

საქართველოს მთავრობასთან საქართველოში ჰიდრო ელექტრო სადგურის 

მშენებლობასთან, ექსპლუატაციასთან და საჭირო ინვესტიციებთან დაკავშირებით და 

აღნიშნული ურთიერთგაგების მემორანდუმი კვლავაც ძალაშია;  

 

და იმის გათვალისწინებით, რომ მყიდველი ელექტროენერგიის საბითუმო ბაზრის 

გამოცდილი მონაწილეა (იმ ქვეყნის დასახელება, რომელშიც ელექტროენერგიის 

იმპორტი უნდა განხორციელდეს); 

 

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში მოქმედი პოლიტიკა და კანონმდებლობა   

ელექტროენერგიის ბაზრის რეგისტრირებულ მონაწილეებს ნებას აძლევს თავისუფლად 

აწარმოონ ელექტროენერგიის ექსპორტი (მთელი წლის განმავლობაში, (გარდა შემდეგი 

შემთხვევბისა:  (ა) თუ ექსპორტის განხორციელების პერიოდი და მოცულობა შეზღუდულია 

მემორანდუმით; (ბ)  თუ ექსპორტის განხორციელება იზღუდება საქართველოს 

კანონმდებლობით პირდაპირ გათვალისწინებულ  შემთხვევებში), ხოლო თურქეთში 

მოქმედი კანონმდებლობა და პოლიტიკა ელექტროენერგიის თავისუფალი იმპორტის 

საშუალებას იძლევა; 

 

 
 

მხარეები თანხმდებიან შემდეგზე: 
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მუხლი 1. ტერმინების განმარტება  

 

1. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის ქვემოთ მოცემულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი 

მნიშვნელობები: 

 

„აფილირებული კომპანია“ –  ხელშეკრულების მხარეებთან მიმართებაში იგულისხმება  

ნებისმიერი სუბიექტი, რომელიც იმყოფება ხელშეკრულების მხარის პირდაპირი ან 

არაპირდაპირი კონტროლის ქვეშ ან  ნებისმიერი სუბიექტი, რომელიც პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ აკონტროლებს ხელშეკრულების მხარეს ან ნებისმიერი სუბიექტი, რომელიც 

იმყოფება ხელშეკრულების მხარის ზოგადი კონტროლის ქვეშ; 

"მყიდველი" – აქვს იგივე მნიშვნელობა, რაც ხელშეკრულების პრეამბულაში; 

“ხელშეკრულება” – ზემოთ მითითებული რიცხვით დათარიღებული ექსპორტის 

ხელშეკრულება მყიდველსა და გამყიდველს შორის, ყველა მისი დანართით, და იმ 

შესწორებებით, რომელიც შეიძლება დროდადრო მასში შევიდეს. 

“ავტორიზაციები” – ყველა ოფიციალური წერილობითი ნებართვა, ლიცენზია, ავტორიზაცია, 

თანხმობა, ბრძანებულება, უფლებაზე უარის თქმა, პრივილეგია, დამტკიცება, რეგისტაცია და 

დოკუმენტი,  რომლებიც მომქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სავალდებულოა ამ 

ხელშეკრულების შესასრულებლად. 

“სამუშაო დღე“ – ნებისმიერი დღე, გარდა შაბათისა, კვირისა და მხარეთა ოფიციალური უქმე 

დღეებისა.  

“თანხმობა”– იგულისხმება ნებისმიერი სახის წერილობითი ნებართვა, ლიცენზია, 

ავტორიზაცია, თანხმობა, ბრძანებულება, უფლებაზე უარის თქმა, პრივილეგია, დამტკიცება 

ან სხვა სახის რეგისტრაცია ან დოკუმენტი,  რომელიც მიღებულ უნდა იქნას სახელმწიფო 

უფლებამოსილი პირისგან ან გაცემული უნდა იყოს ასეთი პირის მიერ; 

“კონფიდენციალური ინფორმაცია” – აქვს  მე-16 მუხლით განსაზღვრული მნიშვნელობა; 

“საკონტრაქტო რაოდენობა” – აქვს მე–2  მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული  

მნიშვნელობა; 

"საკონტრაქტო მოცულობა"– იგულისხმება მხარეების მიერ შეთანხმებული სიმძლავრე, 

გამოსახული მეგავატებში; 

"საკონტრაქტო ფასი" – აქვს მე–5 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მნიშვნელობა; 
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"კონტროლი" – იგულისხმება, რომ მხარეს გააჩნია იურიდიული პირის  ორმოცდაათ 

პროცენტზე (50%) მეტი წილი, ხმის უფლებით, ხოლო ტერმინი „კონტროლირებადი“ 

გაგებულ უნდა იქნას შესაბამისად;   

"ხელშეკრულება კონტროლისა და მოგების გადაცემის შესახებ" – მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის 

„ა“ ქვეპუნქტში  („საკრედიტო რეიტინგი“) განსაზღვრული მნიშვნელობა. 

"მაკონტროლებელი მხარე" – აქვს მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში  („საკრედიტო 

რეიტინგი“) განსაზღვრული მნიშვნელობა.  

"ხარჯები" – აქვს მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპინქტში განსაზღვრული მნიშვნელობა;  

„საკრედიტო რეიტინგი“ – სუბიექტთან მიმართებაში შეიძლება გულისხმობდეს ქვემოთ 

ჩამოთვლილთაგან ნებისმიერს: (i) გრძელვადიანი, არაუზრუნველყოფილი (არ არის 

დაზღვეული მესამე მხარის კრედიტით)  სახელმწიფო ვალის რეიტინგი; (ii) ვალის გამცემის 

საკრედიტო რეიტინგი; ან (iii) „სტანდარტ და პუარს რეიტინგ გრუპის“ (Standard & Poor's 

Rating Group) ან „მუდის ინვესტორ სერვისის“ (Moody's Investor Services Inc.) მიერ  ყოველ 

ცალკეულ შემთხვევაში სუბიექტისათვის მინიჭებული კორპორატიული საკრედიტო 

რეიტინგი,  (i)–დან (iii)–მდე; 

"კრედიტის დამხმარე დოკუმენტები“ – შეიძლება მოიცავდეს, მაგრამ არა მხოლოდ,  მშობელი 

კომპანიის გარანტიას, საბანკო გარანტიას, კრედიტორის თანხმობის წერილს, აკრედიტივს ან 

დამხმარე ხელშეკრულებას; 

"საკრედიტო დახმარების პროვაიდერი" გამყიდველის შემთხვევაში არის 

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬_____________________  და  "საკრედიტო დახმარების 

პროვაიდერი" მყიდველის შემთხვევაში არის ______________; 

“ელექტროენერგიით სისტემათშორისი ვაჭრობის ხელშეკრულება“ (ETA) – იგულისხმება 

თურქეთის რესპუბლიკასა და საქართველოს შორის 2012 წლის 20 აგვისტოს დადებული 

მთავრობათაშორისი ხელშეკრულება ელექტროენერგიით სისტემათაშორისი ვაჭრობის 

შესახებ, ბორჩხა–ახალციხის ურთიერთდამაკავშირებელი ხაზის მეშვეობით. 

"ზიანი" – აქვს მე-11 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული მნიშვნელობა 

(„პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება“); 

"გადახდის დღე" – აქვს მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული მნიშვნელობა;  

“დღე” –  – იგულისხმება კალენდარული დღე. 

„მიწოდების პუნქტი “ –სს „სსე-ს“,TEIAS–სა და შპს „ენერგოტრანს შორის გაფორმებული 

ურთიერთდამაკავშირებელი ოპერირების შეთანხმებით (400 კ.ვ. ბორჩხა-ახალციხის 
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ურთიერთდამაკავშირებელი  ხაზის ასინქრონული მართვასთან დაკავშირებით) 

განსაზღვრული სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის წერტილი.  

“დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატი” –  სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, მისი 

სამართალმემკვიდრე ან ნებისმიერი პირი, რომელიც მოქმედი კანონმდებლობით 

უფლებამოსილია, აწარმოოს ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაცია. 

“გადახდის დღე” – აქვს   მე-6 მუხლით განსაზღვრული მნიშვნელობა; 

„ვადაზე ადრე შეწყვეტა“ –   აქვს მე-9  მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით 

(„ხელშეკრულების შეწყვეტა საფუძვლიანი მიზეზით“) განსაზღვრული მნიშვნელობა;  

„ვადაზე ადრე შეწყვეტის თარიღი“ –    აქვს მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვპუნქტით 

(„ხელშეკრულების შეწყვეტა საფუძვლიანი მიზეზით“) განსაზღვრული მნიშვნელობა; 

 „ძალაში შესვლის თარიღი“ – აქვს ამ ხელშეკრულების პირველ გვერდზე განსაზღვრული 

მნიშვნელობა; 

"სუბიექტი" – იგულისხმება პიროვნება, მთავრობა ან სახელმწიფო ან მისი ქვედანაყოფი, 

კორპორაცია, ამხანაგობა ან, კონტექსტიდან გამომდინარე, სხვა პირი;  

"ვადის გასვლის თარიღი" – აქვს  მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტით  ("ვადის გასვლის თარიღი") 

განსაზღვრული მნიშვნელობა; 

"ფორს–მაჟორი" – მნიშვნელობა განსაზღვრულია   მე-7  მუხლში ("ფორს–მაჟორი"); 

"ოპერაციებიდან მიღებული სახსრები"– იგულისხმება „შესაბამისი სუბიექტის“ მიერ 

საოპერაციო საქმიანობის შედეგად მიღებული ან გამოყენებული ფულადი სახსრები; 

"მოგება" – აქვს   მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით ("ანგარიშსწორების თანხა") 

განსაზღვრული მნიშვნელობა;  

“სსე”– იგულისხმება სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა, მისი 

სამართალმემკვიდრე ან ნებისმიერი პირი, რომელიც მომქმედი კანონმდებლობით 

უფლებამოსილია აწარმოოს ელექტროენერგიის დისპეტჩერიზაცია.  

“კარგი საწარმოო პრაქტიკა" – იგულისხმება დროის შესაბამის პერიოდში 

ელექტროსისტემების სფეროში მომუშავე საწარმოთა უმრავლესობის მიერ გამოყენებული ან 

დამტკიცებული პრაქტიკა, მეთოდები და ქმედებები, ან ისეთი პრაქტიკა, მეთოდები და 

ქმედებები, რომლებიც  ეყრდნობა გადაწყვეტილების მიღების მომენტში ცნობილი 

გარემოებების გონივრულ განსჯას, შეეძლო სავარაუდოდ გამოეწვია სასურველი შედეგი 

გონივრული დანახარჯების გზით და შეესაბამება საუკეთესო პრაქტიკის, საიმედობის, 
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უსაფრთხოების და შესრულების ვადების პრონციპებს. ტერმინი “კარგი საწარმოო 

პრაქტიკის" მიზანი არ არის შემოიფარგლოს  ოპტიმალური პრაქტიკით, მეთოდებით ან 

ქმედებებით და გამორიცხოს ყველაფერი სხვა; ის გულისხმობს რეგიონში ზოგადად 

მიღებულ პრაქტიკას, მეთოდებს ან ქმედებებს. 

“სემეკი” – საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული 

კომისია. 

“კანონები და მარეგულირებელი წესები”–  იგულისხმება ამ ხელშეკრულების მხარეების 

ადგილობრივი კანონმდებლობები."აკრედიტივი"  –  იგულისხმება  გამოუთხოვადი 

სარეზერვო აკრედიტივი, რომლის გადახდა ხდება მოთხოვნის საფუძველზე,  მომთხოვნი 

მხარისათვის დამაკმაყოფილებელი ფორმითა და შინაარსით, და რომელიც გაცემულია 

ისეთი საკრედიტო ორგანიზაციის მიერ, რომლის  საკრედიტო რეიტინგი შეესაბამება მე-13 

მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში  („საკრედიტო მხარდაჭერის პროვაიდერი ბანკის 

საკრედიტო რეიტინგი“) მოცემულ მოთხოვნებს;  

"ზარალი" – მნიშვნელობა განსაზღვრულია  მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტში 

(„ანგარიშსწოების თანხა“); 

"მნიშვნელოვანი უარყოფითი ცვლილება" – მნიშვნელობა განსაზღვრულია  მე-13 მუხლის 

მე-2 პუნქტში  ("მნიშვნელოვანი უარყოფითი ცვლილება");  

" საფუძვლიანი მიზეზი" – აქვს   მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტში  ("საფუძვლიანი მიზეზის 

განმარტება "); განსაზღვრული განმარტება.  

“MO” –  იგულისხმება  ბაზრის ოპერატორი  

„ბაზრის წესები” – ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბაზრის წესები, დამტკიცებული 

საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის ბრძანებით N 77,  30 აგვისტო, 2006. 

“თვე” – ერთი კალენდარული თვე, რომელიც იწყება წინა თვის უკანასკნელი დღის შუაღამის 

12.00 საათზე და მთავრდება მიმდინარე თვის უკანასკნელი დღის შუაღამის 12.00 საათზე. 

 “ურთიერთგაგების მემორანდუმი” – აქვს პრეამბულაში განმარტებული მნიშვნელობა.  

"ქსელის ოპერატორი" – იგულისხმება ერთობლივად ელექტროგადაცემის მომსახურების 

პროვაიდერები და ქსელები, ქსელის ან სისტემის ოპერატორები; 

"ჩვეულებრივი შეწყვეტა" – მნიშვნელობა განსაზღვრულია მე-9 მუხლის მე-2 პუნქტში  

("ვადის ამოწურვის თარიღი");  

“მხარე” – იგულისხმება ამ ხელშეკრულების მხარე;  
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"შესრულების გარანტია" – მნიშვნელობა განსაზღვრულია  მე-13  მუხლში ("შესრულების 

გარანტია“); 

“სადგური” – [ჩასვით ობიექტის აღწერილობა, ადგილმდებარეობის ჩათვლით]; 

“შემოთავაზებული საათობრივი გრაფიკი” – აქვს მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით  

განსაზღვრული მნიშვნელობა; 

"შესაბამისი სუბიექტი" – მნიშვნელობა განსაზღვრულია  მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტში 

("საკრედიტო რეიტინგი");  

"მომთხოვნი მხარე"– მნიშვნელობა განსაზღვრულია  მე-13 მუხლის პირველ პუნქტში 

("საკრედიტო რეიტინგი");  

“საანგარიშო  პერიოდი” – ერთი კალენდარული თვე; 

„გრაფიკი“ – ღონისძიებები, რომლებიც უნდა განახორციელოს „მხარემ“ 

ელექტროენერგიის მიწოდების ან მიღების მოვალეობების შესასრულებლად და 

რომელიც შეიძლება მოიცავდეს მეორე მხარისათვის (მისი აგენტისა ან უფლებამოსილი 

წარმომადგენლისათვის)  და ელექტროგადაცემის სისტემის ოპერატორისათვის 

ნომინაციას, განრიგის შედგენას, შეტყობინებას, მოთხოვნას და დადასტურებას 

ელექტროენერგიის საკონტრაქტო მოცულობის, სიმძლავრის, მიწოდების ადგილის და ამ 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა პირობების შესახებ, საბაზრო წესების, 

ელექტროგადაცემის სისტემაზე მოქმედი ყველა წესების და ელექტროგადაცემის სისტემის 

ოპერატორის წესების დაცვით, დარგში გავრცელებული პრაქტიკისა და პროცედურების  

შესაბამისად. ტერმინები „გრაფიკით განსაზღვრული“ და „გრაფიკის შედგენა“ გაგებულ უნდა 

იქნას ამ განმარტების შესაბამისად.  

 

"ანგარიშსწორების თანხა“ – აქვს მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტით  განსაზღვრული მნიშვნელობა  

(„ანგარიშსწორების  თანხა“); 

"განსაზღვრული დავალიანება" – იგულისხმება ყველა ფინანსური დავალიანება (როგორც 

მიმდინარე, ასევე მომავალი, პოტენციური თუ სხვა,  იქნება ეს სესხის ძირი, გარანტია თუ 

სხვა თანხა) წარმოქმნილი ნასესხებ სახსრებთან დაკავშირებით, რაც მოიცავს აფილირებული 

კომპანიებისთვის გადასახდელ დავალიანებას ან ფინანსური ინსტიტუტებისთვის 

გადასახდელ სავალო ინსტრუმენტებს); 

„სუფთა მატერიალური აქტივები“ – იგულისხმება აქციონერების მიერ  „შესაბამისი 

სუბიექტის“ სააქციო კაპიტალის ანგარიშზე ან  სხვა კაპიტალის ანგარიშზე (რომელიც 

განკუთვნილია აღნიშნული მიზნებისათვის) შეტანილი ყველა  გადახდილი ნაღდი თანხების  

და  ნებისმიერ აკუმულირებული შემოსავლის ჯამს გამოკლებული აკუმულირებული 



eleqtroenergiis miwodebis xelSekrulebis nimuSi 

8 

 proeqti –მარტი 2014 

 

გაუნაწილებელი ზარალი და არამატერიალური აქტივები, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, 

რეპუტაცია და კავშირები; 

“ნებართვების მისაღებად განაცხადის წარდგენის დაგეგმილი თარიღი” – აქვს 7(ბ)(i) მუხლით 

განსაზღვრული მნიშვნელობა;  

"გადასახადი" – იგულისხმება ნებისმიერი არსებული ან მომავალი გადასახადი, 

მოსაკრებელი, გადასახდელი, შეფასება ან ნებისმიერი სახის საზღაური (მათ შორის 

პროცენტები, საურავები და მათი დამატებები), რომლებიც დაწესებულია მთავრობის ან სხვა 

საგადასახადო უფლებამოსილი პირის მიერ (სულერთია იქნება ეს თავის სასარგებლოდ თუ 

არა)  ამ ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ გადახდასთან დაკავშირებით, გარდა 

საგერბო გადასახადისა, რეგისტრაციის, დოკუმენტაციის ან სხვა მსგავსი გადასახადისა;  

“TEİAŞ” – იგულისხმება თურქეთის ელექტროგადაცემის კორპორაცია ან მისი 

სამართალმემკვიდრე; 

"ხელშეკრულების შემწყვეტი მხარე" –  მნიშვნელობა განსაზღვრულია  მე-9 მუხლის მე-3 

პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში ("ხელშეკრულების შეწყვეტა მნიშვნელოვანი მიზეზით“); 

"ხელშეკრულების შეწყვეტის თანხა" –  მნიშვნელობა განსაზღვრულია  მე-10 მუხლის 

პირველ პუნქტში ("ხელშეკრულების შეწყვეტის თანხა“); 

"მთლიანი კაპიტალიზაცია" – იგულისხმება, კონკრეტულ პერიოდთან მიმართებაში, 

„მთლიანი ვალის“ და აქციონერების მიერ  „შესაბამისი სუბიექტის“ სააქციო კაპიტალის 

ანგარიშზე ან  სხვა კაპიტალის ანგარიშზე (რომელიც განკუთვნილია აღნიშნული 

მიზნებისათვის) შეტანილი ყველა  გადახდილი ნაღდი თანხების ჯამი; 

"მთლიანი ვალი" – იგულისხმება კონკრეტულ პერიოდთან მიმართებაში, ნასესხები 

სახსრებიდან გამომდინარე ფინანსური დავალიანებების ჯამი (რაც მოიცავს როგორც 

აფილირებული კომპანიებისთვის გადასახდელ თანხებს, ასევე ფინანსური ინსტიტუტების 

სავალო ინსტრუმენტების საფუძველზე გადასახდელ თანხებს); 

 “ესო” – იგულისხმება ელექტროგადაცემის სისტემის ოპერატორი; 

“ გადამცემი სისტემა” – იგულისხმება ქვეყნის მაღალი ძაბვის ელექტროგადაცემის ქსელი და 

მასთან დაკავშირებული ყველა მოწყობილობა. 

“DAP” (Delivered at Place) - იგულისხმება საერთაშორისო სავაჭრო ტერმინების განმარტება,  

რომელიც მოცემულია  „INCOTERMS 2010“ გამოცემა ICC№ 715-ში. 
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2. გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს გამომდინარეობს ხელშეკრულების 

კონტექსტიდან ან მკაფიოდაა  ჩამოყალიბებულ დებულებებში, ამ ხელშეკრულებაში: 

ა) ამ ხელშეკრულების ის მუხლები, რომლებიც გამყიდველს ეხება, გულისხმობს როგორც 

ერთი ან მეტი ჰიდრო ელექტრო სადგურის მესაკუთრეს;  

ბ) სათაურები და პარაგრაფების ნუმერაცია მოცემულია მხოლოდ მოხერხებულობის მიზნით 

და ზეგავლენას არ ახდენს ამ ხელშეკრულების ინტერპრეტაციაზე; 

გ) დოკუმენტებისა და სხვა ინსტრუმენტების მითითებისას აგრეთვე იგულისხმება მათი 

შესწორებები, ცვლილებები და დამატებები, იმ პირობით, თუ შეტყობინება ასეთი 

შესწორებების, ცვლილებების და დამატებების შესახებ თითოეულ მხარეს მიეწოდება 

მაქსიმალურად შესაძლო გონივრულ დროში; 

დ) მხოლობითი რიცხვი გულისხმობს მრავლობით რიცხვსაც, და პირიქით;  

ე) ტერმინი „პირი“ აგრეთვე გულისხმობს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთერთს ან 

რამდენიმეს: ნებისმიერ ფირმას, პიროვნებას, კომპანიას, კორპორაციას, მთავრობას, 

სახელმწიფოს ან მის აგენტს, ან ნებისმიერ ასოციაციას ან ამხანაგობას (სულერთია იქნება თუ 

არა იგი ცალკე იურიდიული პირი); 

ვ) თუ კონტექსტიდან სხვაგვარად არ გამომდინარეობს, „მუხლები“ და „დანართები“ 

გულისხმობს ამ ხელშეკრულების მუხლებსა და დანართებს;  

ზ) იგულისხმება, რომ ამ ხელშეკრულების საფუძველზე თითოეულ მხარეს ეკისრება  თავისი 

მოვალეობების კეთილსინდისიერად შესრულების ვალდებულება; 

 

მუხლი 2. ელექტროენერგიის მიწოდებისა და მიღების ძირითადი ვალდებულებები   

 

1. „მიწოდება და მიღება“: გამყიდველი ვალდებულია შეადგინოს გრაფიკი, გაყიდოს და 

მიაწოდოს ან უზრუნველყოს მიწოდება, ხოლო მყიდველი ვალდებულია შეადგინოს 

გრაფიკი, იყიდოს და მიიღოს, ან უზრუნველყოს მიღება, ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული რაოდენობისა („საკონტრაქტო რაოდენობა“) მიღების წერტილში; 

და მყიდველი ვალდებულია გადაუხადოს გამყიდველს შესაბამისი საკონტრაქტო 

ფასი.   ელექტროენერგიის მიწოდება ხორციელდება DAP-ის პირობების შესაბამისად 

საქართველო-თურქეთის საზღვარზე.  

 

2. „საკონტრაქტო რაოდენობა“: მხარეები თანხმდებიან, რომ ამ ხელშეკრულების 

ფარგლებში საანგარიშო  პერიოდში ელექტროენერგიის საკონტრაქტო ოდენობის 

მიწოდება და მიღება განხორციელდება შემდეგნაირად:  
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ა. „კომერციული ოპერირების დაწყების თარიღიდან“ პირველი ….  თვის 

განმავლობაში თითოეულ „ საანგარიშო პერიოდში“ ამ ხელშეკრულების 

საფუძველზე მისაწოდებელი და მისაღები ელექტროენერგიის „საკონტრაქტო 

რაოდენობა“ (რომელიც იზომება მეგავატ საათებში) განსაზღვრულია N1 

დანართის N 1 ცხრილში. პირველი თვე იქნება უფრო ხანმოკლე, რადგანაც დაიწყება  

„კომერციული ოპერირების დაწყების თარიღიდან“ და დასრულდება 

კალენდარული თვის ბოლო რიცხვით; 

ბ. „საკონტრაქტო რაოდენობის“  მაქსიმალური სიმძლავრე (მვტ), რომლისთვისაც 

გეგმის მიხედვით უნდა შედგეს ამ ხელშეკრულების საფუძველზე „კომერციული 

ოპერირების   დაწყების თარიღიდან“ პირველი … თვის თითოეული საანგარიშო  

პერიოდის საათობრივი გრაფიკი, განსაზღვრულია ამ ხელშეკრულების N1 

დანართის N1 ცხრილში. 

გ. N1 დანართის N1 ცხრილში მითითებული … პერიოდის დასრულებამდე 

არაუგვიანეს ... ვადაში, აგრეთვე  ყოველი მომდევნო წლის დასრულებამდე 

არაუგვიანეს ... ვადაში, მხარეები უნდა შეთანხმდნენ ხელშეკრულების ვადის 

დასრულებამდე დარჩენილი ყოველი წლის თითოეული „საანგარიშო  პერიოდის“ 

„საკონტრაქტო რაოდენობის“ მოცულობებსა და სიმძლავრეებზე. გამყიდველი 

ვალდებულია შეავსოს N1 დანართის  N2 – N 10 ცხრილები და მხარეებმა 

სათანადოდ ხელი უნდა მოაწერონ თითოეულ ცხრილს. 

დ.  თითოეულ …  პერიოდს უნდა გამოაკლდეს ის პერიოდი და რაოდენობა, რაც 

უკვე გაფორმებული მემორანდუმითაა გათვალისწინებული.  

ე.. ნებისმიერ დროს, მაგრამ არაუგვიანეს N1 დანართში მითითებული ნებისმიერი 

წლის ნებისმიერი საანგარიშო პერიოდის „საოპერაციო დღიდან“ … დღით ადრე, 

მხარეები უფლებამოსილნი არიან წერილობით შეთანხმდნენ „საკონტრაქტო 

რაოდენობის“ მოცულობების სიმძლავრეების (ან ერთად ორივეს) გაზრდაზე 

აღნიშნული „საანგარიშო პერიოდისათვის“, ყველა ჰიდრო ელექტრო სადგურის 

შემთხვევაში ტექნიკურ ოპერატორებთან წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე. 

 

3. საკუთრების უფლებების გადაცემა: მიწოდება გულისხმობს „საკონტრაქტო 

სიმძლავრის“  „საკონტრაქტო რაოდენობის“ მიწოდებას „მიწოდების პუნქტში“. 

„საკონტრაქტო რაოდენობის“  მიწოდება და მიღება და მყიდველისათვის ამ 

ელექტროენერგიაზე მესამე პირების პრეტენზიებისაგან თავისუფალი და უნაკლო  

ყველა უფლების გადაცემა  უნდა განხორციელდეს „მიწოდების პუნქტში“.  



eleqtroenergiis miwodebis xelSekrulebis nimuSi 

11 

 proeqti –მარტი 2014 

 

4.  გამყიდველისა და მყიდველის რისკები: გამყიდველი ვალდებულია თავის თავზე აიღოს 

ყველა ის რისკი და ხარჯი, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიიდან 

„საკონტრაქტო რაოდენობის“ ექსპორტს მიწოდების პუნქტამდე. მყიდველი ვალდებულია 

თავის თავზე აიღოს ყველა ის რისკი და ხარჯი, რომელიც უკავშირდება მიწოდების 

პუნქტიდან  „საკონტრაქტო რაოდენობის“ იმპორტს თურქეთის ტერიტორიაზე.  

 

5. თითოეული მხარე ვალდებულია შეასრულოს შესაბამისი კანონმდებლობის, პოლიტიკის, 

ინსტრუქციების, საოპერაციო პროცედურების, ქსელის კოდექსის, ლიცენზიებისა და სხვა 

სამთავრობო ნებართვების მოთხოვნები. ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების 

შესრულების მიზნით,   ელექტროენერგიის მიწოდებისა და მიღების უზრუნველსაყოფად 

თითოეული მხარე ვალდებულია იმოქმედოს საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის 

საფუძველზე.  

 

მუხლი 3. გრაფიკის შედგენა  

 

1. საათობრივი გრაფიკები: მთლიანი „საკონტრაქტო რაოდენობის“ და 

ელექტროგადაცემის ნორმატიული დანაკარგების გათვალისწინებით, მხარეები უნდა 

შეთანხმდნენ თითოეული  „საანგარიშო პერიოდის“ ყოველი 24 საათიანი კალენდარული 

დღის განმავლობაში მისაწოდებელი და მისაღები ელექტროენერგიის საათობრივ გრაფიკზე.  

გამყიდველი ვალდებულია მოამზადოს ასეთი საათობრივი გრაფიკი და დასამტკიცებლად 

გაუგზავნოს ის მყიდველს.  შესაბამისი საანგარიშო  პერიოდის“ დაწყებამდე არანაკლებ .… 

დღით ადრე  გამყიდველი ვალდებულია წარუდგინოს დამტკიცებული საათობრივი გრაფიკი 

საქართველოს დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატს.  მხარეები უფლებამოსილნი არიან 

დამტკიცებულ გრაფიკში შესწორებების შეტანის თხოვნით მიმართონ დისპეტჩერიზაციის 

ლიცენზიატს შესაბამისი საანგარიშო  პერიოდის“ დაწყებამდე არანაკლებ …. დღით ადრე. 

2. გრაფიკის შედგენა ...  საათით ადრე (Day Ahead): მას შემდეგ, რაც დისპეტჩერიზაციის 

ლიცენზიატი და ელექტროგადაცემის სისტემის ოპერატორი შექმნიან სისტემას, რომელიც 

საშუალებას იძლევა შემუშავდეს საექსპორტო ელექტროენერგიის გადაცემისა და 

დისპეტჩერიზაციის გრაფიკები „ერთი დღით ადრე“, მხარეები უფლებამოსილნი არიან 

შესწორებები შეიტანონ დამტკიცებულ გრაფიკში არაუგვიანეს ... საათიანი გრაფიკის 

დაწყების .... საათამდე (არაუგვიანეს).  მხარეებს სურვილი აქვთ შესწორებები შეიტანონ 

გრაფიკებში კალენდარული დღის განმავლობაში, თუ დღის მანძილზე ასეთი  გრაფიკების  

შედგენა დაშვებული იქნება დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატებისა და ელექტროგადაცემის 

სისტემის ოპერატორების მიერ. 
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3. ელექტროენერგიის მიწოდებისა და მიღების გრაფიკების შედგენისას მხარეები 

ვალდებულნი არიან დაიცვან გრაფიკის მომზადების, დამტკიცების და შესწორების წესები, 

რომლებიც განსაზღვრულია საქართველოსა და თურქეთის „ბაზრის წესებით“. 

 

მუხლი 4. აღრიცხვა და ანგარიშგება  
 

1. აღრიცხვა, მრიცხველების დამონტაჟებასთან, ექსპლუატაციასთან და ინსპექტირებასთან 

დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება  სს „სსე-ს“, TEIAS-სა და შპს „ენერგოტრანს“ 

შორის გაფორმებული ურთიერთდამაკავშირებელი ოპერირების შეთანხმების  (400 კ.ვ. 

ბორჩხა-ახალციხის ურთიერთდამაკავშირებელი  ხაზის ასინქრონული მართვასთან 

დაკავშირებით) საფუძველზე.  

2. საანგარიშო პერიოდში საქართველოს ენერგოსისტემიდან თურქეთის ენერგოსისტემაში 

გადაადგილებული ელექტროენერგიის ფაქტიური რაოდენობა განისაზღვრება კონკრეტული 

ელექტროენერგიის გადამცემი ხაზის მიწოდების წერტილებში ფაქტიურად მიწოდებული 

მოცულობების გაანგარიშების მეთოდიკის საფუძველზე შედგენილი,  ელექტროენერგიის 

ფაქტიური მოცულობების აღრიცხვის აქტის საფუძველზე, რომელიც ფორმდება მიწოდების 

წერტილში არსებული ელექტროენერგიის კომერციული აღრიცხვისათვის არსებული 

მოწყობილობების მონაცემებზე დაყრდნობით.  

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტში მითითებულ აქტში მოცემული მონაცემების საფუძველზე, 

საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს .... დღისა, გამყიდველი მყიდველს 

წარუდგენს ელექტროენერგიის მიღება-ჩაბარების ორმხრივ აქტს 5 ეგზემპლარად.  აქტში 

მითითებული უნდა იყოს საანგარიში პერიოდში გამყიდველის მიერ მყიდველისათვის 

მიწოდებული ელექტროენერგიის ფაქტიური რაოდენობა. თავის მხრივ ხელმოწერილ 

ორმხრივ აქტს გამყიდველი მყიდველს წარუდგენს ელექტრონულად, ორიგინალის ფოსტის 

სავალდებულოდ მიწოდების პირობით.    მიღებიდან  .... კალენდარული დღის ვადაში 

მყიდველი ვალდებულია წარუდგინოს ანგარიში TEIAS–ს.  მხარეებმა თანაბრად უნდა გაიყონ 

ნებისმიერი ჯარიმა, რომელიც მათ დაეკისრებათ დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიანტისთვის 

გრაფიკების დაგვიანებული წარდგენის გამო. 

4. მყიდველი ვალდებულია ამ მუხლში მითითებული ელექტროენერგიის მიღება ჩაბარების 

ორმხრივი აქტის ელექტრონულად  მიღებიდან არაუგვიანეს .... კალენდარულ დღეში 

ხელმოწერით დაადასტუროს აღნიშნული აქტი ან გააპროტესტოს აღნიშნული აქტი 

წერილობითი დასაბუთებული უარის   გზით. ხელმოწერილი აქტი ან დასაბუთებული უარი 

მყიდველის მიერ გაეგზავნება გამყიდველს ელექტრონულად, დედნის ფოსტის 

სავალდებულოდ მიწოდების პირობით.     
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5. ფაქტობრივი მიწოდებისა და მიღების დოკუმენტაცია: გონიერების ფარგლებში 

გაკეთებული მოთხოვნის მიღების შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია: 

ა. მიაწოდოს მეორე მხარეს მის ხელთ არსებული დოკუმენტაცია ან მისცეს კონტროლის 

საშუალება, რომლითაც დასტურდება ელექტროენერგიის გრაფიკები, ოდენობები, მიწოდება 

და მიღება და რომლებიც საჭიროა გრაფიკით გაწერილ და ფაქტობრივ მიწოდება–მიღებას 

შორის არსებული განსხვავებების მიზეზების დასადგენად საფუძვლიანი მიზეზის 

დადასტურების მიზნით და   

ბ. მიიღოს გონივრული და სათანადო ზომები, რომ მოითხოვოს და მოიპოვოს 

ელექტროგადაცემის სისტემის ოპერატორისგან გრაფიკით გაწერილი და ფაქტიური 

ნაკადების შესადარებლად და შეუსაბამობების აღმოსაფხვრელად საჭირო დამატებითი 

დოკუმენტაცია  და მიაწოდოს ის მეორე მხარეს საფუძვლიანი მიზეზის დადასტურების 

მიზნით.  

 

მუხლი 5. ფასები 

 

1. „საკონტრაქტო ფასი“ – გულისხმობს კონკრეტულ „საანგარიშო  პერიოდში“ 

მიწოდებული და მიღებული 1 მვტ.სთ ელექტროენერგიის ფასს, რომელიც მყიდველმა უნდა 

გადაუხადოს გამყიდველს ამ ხელშეკრულების შესაბამისად და რომელიც იანგარიშება 

შემდეგნაირად: 

[ფასის გაანგარიშების ფორმულა – მოცემულია მხოლოდ მაგალითისათვის: 

(GP = (( TFS – GP – CS) / 2) 

სადაც: 

GP  = „საკონტრაქტო ოდენობის“ 1 მვტ.სთ ელექტროენერგიის ფასი, რომელზეც 

მხარეები უნდა შეთანხმდნენ ყოველი „საანგარიშო  პერიოდისათვის“) 

 

TFS = კონკრეტულ „საანგარიშო პერიოდში“, თურქეთში, 1 მვტ.სთ საბაზისო 

ელექტროენერგიის „მომდევნო თვის ფორვარდული ფასი“, რომელიც 

დადგენილია და გამოქვეყნებულია „Turkish Derivatives Exchange“–ის 

(TURKDEX)მიერ; 

CS  = „საანგარიშო პერიოდში“, 1 მვტ.სთ ელექტროენერგიის გადაცემისათვის 

გაწეული საშუალო ხარჯები = (ელექტროგადაცემის ხარჯების ჯამი) / 

(„საკონტრაქტო ოდენობა“ მვტ.სთ–ში) კონკრეტულ „საანგარიშო პერიოდში“.  
 

სადაც ელექტროგადაცემის ხარჯები = სულ ელექტროენერგიის გადაცემის და 

დისპეტჩერიზაციის ხარჯები და სიმძლავრის განაწილების საფასური 



eleqtroenergiis miwodebis xelSekrulebis nimuSi 

14 

 proeqti –მარტი 2014 

 

(ელექტროგადაცემის დანაკარგების ჩათვლით), რომელიც გაიღო გამყიდველმა 

ჰიდრო ელექტრო სადგურიდან „მიწოდების წერტილამდე“ ელექტროენერგიის 

მისაწოდებლად.   მაგალითის დასასრული]  

 

2. მხარეებს შორის N1 დანართით გაფორმებული სხვაგვარი შეთანხმების არარსებობის 

შემთხვევაში საკონტრაქტო ფასი უნდა განისაზღვროს ევროში (€).  

 

მუხლი 6. ინვოისები და ანგარიშსწორება  

 

1. მიღება-ჩაბარების აქტი: საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს . . .  დღისა 

გამყიდველი ვალდებულია მყიდველს გაუგზავნოს მის მიერ ხელმოწერილი ორმხრივი 

მიღება-ჩაბარების აქტის პროექტი, რომელიც შედგენილია სისტემათაშორისო ხაზით 

ექსპორტირებული ელექტროენერგიის განაწილების აქტის საფუძველზე.   თუ მყიდველი 

ეთანხმება მიღება-ჩაბარების აქტის პროექტს, ვალდებულია . . .  დღის ვადაში ხელი 

მოაწეროს მას და მიაწოდოს გამყიდველს.   თუ მყიდველი არ ეთანხმება მიღება-ჩაბარების 

აქტის პროექტსან/და ინვოისს, მყიდველი ვალდებულია წერილობითიშენიშვნები ინვოისისა 

და მიღება-ჩაბარების აქტის პროექტის მიმართ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 

წარუდგინოს გამყიდველს იმავე ვადაში.   

2. ინვოისი : საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს . . .  დღისა გამყიდველი 

ვალდებულია გაუგზავნოს მყიდველს ინვოისი მყიდველისთვის მიწოდებული 

ელექტროენერგიის მთლიან მოცულობებზე,  

3. გადახდა: საანგარიშო  პერიოდის დასრულებიდან  . . . . კალენდარული დღის ვადაში   

ან . . . -ე დღეს,  მყიდველი ვალდებულია გამყიდველის საბანკო ანგარიშზე გადარიცხოს 

ინვოისში მითითებული თანხა, ამ ხელშეკრულების მე–18 მუხლში დასახელებულ 

ვალუტაში და გამყიდველი ვალდებულია დაფაროს საკუთარი საბანკო ხარჯები. 

ვალდებულება შესრულებულად ითვლება გამყიდველის ანგარიშზე ინვოისში მითითებული 

თანხის სრულად ჩარიცხვის დღეს. იმ შემთხვევაში, თუ მყიდველი არ გადაუხდის ან 

არასრულად გადაუხდის გამყიდველს ინვოისში მითითებულ თანხას, გამყიდველი 

უფლებამოსილია მყიდველს დაარიცხოს საურავი ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 

გადაუხდელი თანხის 0.075%.  საურავის დარიცხვა დაიწყება ანგარიშსწორების დღის 

მომდევნო დღეს და დასრულდება თანხის გადახდის მომდევნო დღეს (მომდევნო დღის 

ჩაუთვლელად). გამყიდველი მყიდველს დარიცხულ საურავზე წარუდგენს ცალკე ინვოისს 

თანდართული გაანგარიშებით. მყიდველს საურავის გადახდის ვალდებულება წარმოეშვება 

აღნიშნული ინვოისის მიღებდან  . . . . კალენდარული დღის ვადაში. 
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4. ინვოისში შესწორებების შეტანა: იმ შემთხვევაში თუ ამ მუხლის პირველი   პუნქტით 

გათვალისწინებულ ვადაში გამყიდველი მიიღებს მყიდველის შენიშვნებს და დაეთანხმება 

მათ,  ინვოისი სათანადოდ უნდა შესწორდეს შენიშვნების მიღებიდან არაუგვიანეს . . . . 

დღის ვადაში.   

 

5. „სადავო თანხები“: იმ შემთხვევაში, თუ გამყიდველი არ დაეთანხმება ამ მუხლის მე-2 

პუნქტით გამოთქმულ შენიშვნებს და არ მოახდენს ინვოისის და გადახდის კორექტირებას, 

მაგრამ დავის საბოლოოდ გადაწყვეტის შემდეგ დადასტურდება, რომ გადახდილი სადავო 

თანხა გადახდას არ ექვემდებარებოდა, აღნიშნული თანხა, მყიდველის სურვილისამერ, 

შეიძლება კრედიტში დაესვას ან დაუბრუნდეს მყიდველს დავის გადაწყვეტიდან . . . .  

სამუშაო დღის ვადაში.  

 

მუხლი 7. ვალდებულებების შეუსრულებლობა ფორს-მაჟორის გამო 

 

1. ფორს–მაჟორის განმარტება: ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის ტერმინი „ფორს–

მაჟორი“ ნიშნავს, რომ ადგილი აქვს მოვლენას, რომელიც, გონიერების ფარგლებში, სცილდება 

ფორს–მაჟორის არსებობის შესახებ განმცხადებელი მხარის (ამიერიდან „ფორს– მაჟორში 

მყოფი მხარე“) კონტროლს, და აღნიშნულ მხარეს, გონიერების ფარგლებში, არ შეეძლო თავი 

აერიდებინა ან დაეძლია აღნიშნული გარემოება, რის გამოც შეუძლებელი გახდა ფორს–

მაჟორში მყოფი მხარის მიერ მიწოდების ან მიღების ვალდებულებების შესრულება, მათ 

შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ქვემოთ ჩამოთვლილი ერთი ან რამოდენიმე მიზეზით:  

ა. ძალადობის აქტები, რომელთა შორისაა: ომი, საომარი მოქმედებები, ბლოკადა, 

მობილიზაცია, რეკვიზიცია ან ემბარგო;  აჯანყება, რევოლუცია, სამოქალაქო არეულობა, 

სამხედრო გადატრიალება და ხელისუფლების უზურპაცია ან სამოქალაქო ომი;  

საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევა, სამოქალაქო არეულობა, საბოტაჟი;  ტერორისტული 

აქტები;  

 

ბ.   მეხი, ხანძარი, შტორმი, ქარი,  წყალდიდობა, წყლის დაბალი დონე, მიწისძვრა, 

ჭექაქუხილი და სხვა ბუნებრივი კატაკლიზმები; 

 

გ. საქართველოს ან თურქეთის სხვა უფლებამოსილი უწყების მიერ გამოცხადებული 

საგანგებო სიტუაცია ან დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატისა  და TEIAS მიერ გამოცხადებული 

ავარიული სიტუაცია, რომლის დროსაც  გამყიდველს არ შეუძლია მიაწოდოს, ხოლო 

მყიდველს არ შეუძლია მიიღოს  მოცემული საანგარიშო პერიოდისთვის გრაფიკით 

გათვალისწინებული მთლიანი „საკონტრაქტო რაოდენობა“. 
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2. მიწოდების ან მიღების ვალდებულებისაგან განთავისუფლება: თუ ფორს-მაჟორის 

გამო მხარე სრულად ან ნაწილობრივ ვერ ასრულებს ელექტროენერგიის მიღების ან 

მიწოდების ვალდებულებას ერთი ან მეტი „ინდივიდუალური ხელშეკრულების“ 

ფარგლებში და ამ მხარემ შეასრულა ამ ხელშეკრულების 26-ე მუხლის მოთხოვნები 

(„შეტყობინება ფორს მაჟორის შესახებ და ფორს-მაჟორული გარემოებების შერბილება“), 

აღნიშნული გარემოება არ ჩაითვლება ფორს-მაჟორში მყოფი მხარის მხრიდან 

ხელშეკრულების დარღვევად ან დეფოლტად და ის უნდა განთავისუფლდეს ამ 

ვალდებულებების შესრულებისგან (და არა უბრალოდ დროებით შეუჩერდეს 

ვალდებულებები) ფორს-მაჟორის პერიოდში. ამ შემთხვევაში, ფორს-მაჟორში მყოფ მხარეს 

არ დაეკისრება ზარალის ანაზღაურების ვალდებულება 28–34-ე მუხლების შესაბამისად 

(„მიწოდებისა და მიღების ვალდებულების შეუსრულებლობასთან დაკავშირებული 

სანქციები“), ფორს-მაჟორის გამო მოუწოდებელ ან მიუღებელ ოდენობებთან 

დაკავშირებით. 

 

3. „შეტყობინება ფორს მაჟორის შესახებ და ფორს-მაჟორის შედეგების შერბილება“: 

ფორს-მაჟორში მყოფი მხარე ვალდებულია, ფორს-მაჟორის შესახებ ინფორმაციის 

მიღებიდან შეძლებისდაგვარად სწრაფად, შეატყობინოს მეორე მხარეს ფორს-მაჟორის 

დაწყების შესახებ და, იმდენად რამდენადაც ეს აღნიშნულ დროსაა შესაძლებელი, 

მიაწოდოს მას ფორს-მაჟორის შესაძლო ხანგრძლივობის არა–სავალდებულო შეფასება. 

ფორს-მაჟორში მყოფი მხარე ვალდებულია მიიღოს ყველა შესაძლო ზომა ფორს-მაჟორის 

შედეგების შესამცირებლად; ფორს-მაჟორში მყოფი მხარე ვალდებულია, მიიღოს ყველა 

კომერციულად გამართლებული ზომა, რომ შეარბილოს ფორს–მაჟორის ეფექტები და, 

ფორს-მაჟორის პერიოდში შეძლებისდაგვარად მიაწოდოს მეორე მხარეს გონივრული 

განახლებული პროგნოზი, თუ რამდენ ხანს და რა მოცულობით ვერ შეასრულებს ის 

თავის ვალდებულებებს. 

 

4. ფორს-მაჟორული გარემოებების ზემოქმედება მეორე მხარეზე:  ფორს-მაჟორის გამო 

გამყიდველი თავისუფლდება მიწოდების ვალდებულებისაგან და შესაბამისად, არც 

მყიდველს ეკისრება მიღების ვალდებულება. თუ მყიდველი თავისუფლდება მიღების 

ვალდებულებისაგან ფორს მაჟორის გამო, არც გამყიდველს ეკისრება მიწოდების 

ვალდებულება.  

 

მუხლი 8. სანქციები მიწოდების და მიღების ვალდებულებების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში 
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1. მიწოდების  ვალდებულებების შეუსრულებლობა:  თუ გამყიდველი სრულად ან 

ნაწილობრივ ვერ აწვდის მყიდველს ამ ხელშეკრულებით დადგენილ „საკონტრაქტო 

მოცულობას“ „მიწოდების პუნქტში“ და ეს არ არის გამოწვეული ფორს–მაჟორით ან 

მყიდველის  მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობით, გამყიდველი 

ვალდებულია  გადაუხადოს მყიდველს ზარალის კომპენსაცია, რომელიც უდრის: 
 

Mcomp=(Vcont-Vact) * (Tact-Tcont),    

ამასთან დაცულია პირობა: (Vcont-Vact)>0 და (Tact-Tcont)>0 ,     სადაც 

Mcomp- საკომპენსაციო თანხა, ევრო (€) 

Vcont - ელექტროენერგიის საკონტრაქტო მოცულობა შესაბამისი საანგარიშო პერიოდისათვის, კვტ.სთ 

Vact –შესაბამის საანგარიშო პერიოდში ამ კონტრაქტის ფარგლებში ფაქტიურად  მიწოდებული 

ელექტროენერგიის მოცულობა, კვტ.სთ 

Tact –ელექტროენერგიის  საბაზრო ფასი, რომლითაც კომერციული თვალსაზრისით 

გონივრულად მოქმედი მყიდველი იძენს ან შეუძლია შეიძინოს ელექტროენერგიის 

მიუწოდებელი მოცულობა შესაბამის საანგარიშო პერიოდში, ევრო (€)  1 კვტ.სთ–ზე 

Tcont ––ელექტროენერგიის  საკონტრაქტო ფასი, ევრო (€)  1 კვტ.სთ–ზე 

თუ ფაქტიური ფასი Tact  დაფიქსირებულია თურქულ ლირებში, კურსი (ევრო (€)–

თურ/ლირა) აღებული უნდა იქნას შესაბამისი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის 

თურქეთში ოფიციალურად დადგენილი კურსი. 

საკომპენსაციო თანხაზე გამოიწერება ცალკე ინვოისი. დავის არარსებობის შემთხვევაში 

მყიდველი ვალდებულია გამყიდველს გადაუხადოს საკომპენსაციო თანხა ინვოისის 

მიღებიდან . . . . დღის ვადაში.  

ამასთან, მყიდველი ვალდებულია გამყიდველს წარმოუდგინოს Tact შესახებ რაიმე სახის 

დოკუმენტი (ინვოისი).  

2. მიღების  ვალდებულებების შეუსრულებლობა: თუ მყიდველი შესაბამის საანგარიშო 

პერიოდში სრულად ან ნაწილობრივ ვერ იღებს ელექტროენერგიის „საკონტრაქტო 

მოცულობას“ „მიწოდების  პუნქტი “, ანუ (Vcont-Vact)>0 ამ ხელშეკრულების პირობების 

შესაბამისად და ეს არ არის გამოწვეული ფორს–მაჟორით ან მეორე მხარის მიერ 

სახელშეკრულებო ვალდებულებების შეუსრულებლობით, მყიდველი ვალდებულია 

გადაუხადოს გამყიდველს ზარალის კომპენსაცია, რომელიც უდრის: 

a) თანხა (დადებითი სხვაობის შემთხვევაში), რომლითაც „საკონტრაქტო ფასი“ აღემატება 

საბაზრო ფასს, რომლითაც გამყიდველს შეუძლია ან შეძლებს მყიდველის მიერ მიუღებელი 

ელექტროენერგიის გაყიდვას ბაზარზე, კომერციული თვალსაზრისით გონივრული 
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მოქმედების შემთხვევაში; გამრავლებული  

b) Mcomp=(Vcont-Vact) * (Tcont-Tact),   
ამასთან დაცულია პირობა: (Vcont-Vact)>0 და (Tcont-Tact)>0 ,     სადაც 

 Mcomp- საკომპენსაციო თანხა, ევრო (€) 

Vcont - ელექტროენერგიის საკონტრაქტო მოცულობა შესაბამისი საანგარიშო პერიოდისათვის, კვტ.სთ 

Vact –შესაბამის საანგარიშო პერიოდში ამ კონტრაქტის ფარგლებში ფაქტიურად  მიწოდებული 

ელექტროენერგიის მოცულობა, კვტ.სთ 

Tact –ელექტროენერგიის  საბაზრო ფასი, რომლითაც კომერციული თვალსაზრისით 

გონივრულად მოქმედ გამყიდველს შეუძლია ან შეძლებს მყიდველის მიერ მიუღებელი 

ელექტროენერგიის გაყიდვას ბაზარზე, ევრო (€ ) 1 კვტ.სთ–ზე 

Tcont ––ელექტროენერგიის  საკონტრაქტო ფასი, ევრო (€ ) 1 კვტ.სთ–ზე 

თუ ფაქტიური ფასი Tact  დაფიქსირებულია ლaრში, კურსი  (ევრო (€)/ლaრი) აღებული უნდა 

იქნას შესაბამისი საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

დადგენილი კურსი. 

საკომპენსაციო თანხაზე გამოიწერება ცალკე ინვოისი. დავის არარსებობის შემთხვევაში 

გამყიდველი ვალდებულია მყიდველს გადაუხადოს საკომპენსაციო თანხა ინვოისის 

მიღებიდან . . . . დღის ვადაში.  

ამასთან, გამყიდველი ვალდებულია მყიდველს წარმოუდგინოს Tact შესახებ რაიმე სახის 
დოკუმენტი (ინვოისი). 
 
 

3. გადასახდელი თანხა: 28–ე და 29–ე მუხლების შესაბამისად გადასახდელ თანხებზე 

ცალკე ინვოისის წარდგენა და გადახდა უნდა მოხდეს ამ ხელშეკრულების მე–19 მუხლის 

(„ინვოისის წარდგენა და გადახდა“) შესაბამისად. 

 

4. დამატებითი  ხარჯების ანაზღაურება: თუ ერთმა მხარემ მეორე მხარის თხოვნით 

ან მეორე მხარის მიერ წამოჭრილი დავის გადასაწყვეტად გასწია გონივრული 

დამატებითი ხარჯები იმის დასამტკიცებლად, რომ მეორე მხარემ სათანადოდ ვერ 

შეასრულა თავისი სახელშეკრულებო ვალდებულებები, ეს ხარჯები უნდა  ანაზღაურდეს 

დეფოლტში მყოფი მხარის მიერ. 

 

5. მიწოდების შეჩერება: თუ მყიდველის მიერ წარდგენილი არ არის „საკრედიტო 

მხარდაჭერის დოკუმენტი“, ვალდებულება არ არის შესრულებული და ,,საკრედიტო 

მხარდაჭერის დოკუმენტით’’ გათვალისწინებული ,,საგარანტიო თანხა’’ ვერ ფარავს 
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წარმოშობილ ვალდებულებას, გამყიდველს უფლება აქვს მყიდველისთვის წერილობითი 

შეტყობინების ჩაბარებიდან არანაკლებ . . .  სამუშაო დღის ვადაში შეწყვიტოს 

ელექტროენერგიის მიწოდება (და გათავისუფლდეს [საერთოდ და არა დროებით] 

მიწოდების ვალდებულების შესრულებლისაგან). ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, ვიდრე 

გამყიდველი არ მიიღებს მის მიერ მოთხოვნილ გარანტიას ან მთლიან კუთვნილ თანხას 

(დეფოლტის გამო დარიცხული საპროცენტო განაკვეთისა და ხარჯების ანაზღაურების 

ჩათვლით), რაც გამყიდველისთვის გადაუხდელ ყველა თანხას ეხება.  თუ მყიდველის 

მიერ ვალდებულება არ არის შესრულებული და ,,საკრედიტო მხარდაჭერის 

დოკუმენტით’’ გათვალისწინებულმა ,,საგარანტიო თანხამ’’ დაფარა წარმოშობილი 

ვალდებულება, მყიდველს ევალება განახლებული ,,საკრედიტო მხარდაჭერის 

დოკუმენტით’’ გათვალისწინებული საგარანტიო თანხის წარდგენა  გამყიდველისთვის. 

 

6. თუ დეფოლტის ან ფორს–მაჟორის შედეგად  „საკონტრაქტო მოცულობების“  

მიწოდება დროებით შეჩერდა, მაგრამ ხელშეკრულება არ შეწყვეტილა, მხარეები 

ვალდებულნი არიან შეთანხმდნენ მიწოდების შეცვლილ გრაფიკზე, რომელიც უნდა 

გაფორმდეს ამ ხელშეკრულების დამატებითი შეთანხმების სახით და ძალაში შევიდეს 

დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მიერ მისი რეგისტრაციის მომენტიდან. 

 

 

მუხლი 9. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა და მისი შეწყვეტის უფლებები 

 

1. ხელშეკრულება ძალაშია საქართველოს დისპეტჩერიზაციის ლიცენზიატის მიერ  მისი 

რეგისტრაციის დღიდან და  თურქეთის მთავრობის კომპეტენტური უწყების (ამჟამად 

ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს) მიერ მისი დამტკიცების დღიდან. 

2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვის თარიღი: ამ გენერალური 

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა დასრულდება ორივე მხარის მიერ მისი 

ხელმოწერიდან . . .  წლის ვადაში (ხელმოწერის დღის ჩათვლით). ასეთი „ჩვეულებრივი 

შეწყვეტის“ შემთხვევაში, ხელშეკრულება ძალაში რჩება მხარეებისათვის მანამ, სანამ 

ორივე მხარე  არ განახორციელებს ამ ხელშეკრულების „ჩვეულებრივ შეწყვეტამდე“ 

წარმოშობილ ყველა უფლებასა და ვალდებულებას და ხელშეკრულება ძალაში დარჩება 

მხოლოდ აღნიშნულ უფლებებთან და ვალდებულებებთან მიმართებაში. 

3. ხელშეკრულების შეწყყვეტა „საფუძვლიანი მიზეზით“:  

ა) თუ რომელიმე მხარეს შეექმნა და კვლავაც გრძელდება ისეთი გარემოებები, 

რომლებიც მეორე მხარეს ხელშეკრულების შეწყვეტის „საფუძვლიან მიზეზს“ აძლევს (ამ 
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ტერმინის ქვემოთ მოყვანილი განმარტების შესაბამისად), მეორე მხარე (ამიერიდან 

„ხელშეკრულების შემწყვეტი მხარე“)  უფლებამოსილია შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება 

(„ხელშეკრულების ვადამდელი შეწყვეტა“), რის შესახებაც მან უნდა შეატყობინოს მეორე 

მხარეს. შეტყობინება ხელშეკრულების ვადამდელი შეწყვეტის შესახებ შეიძლება 

გაკეთდეს ტელეფონით, თუ ის  შემდგომში  წერილობით დადასტურდება  . . . . 

სამუშაო დღის ვადაში.  

 

ბ) ხელშეკრულების ვადამდელი შეწყვეტის შესახებ გაკეთებულ შეტყობინებაში 

მითითებული უნდა იყოს ხელშეკრულების ვადამდელი შეწყვეტის „საფუძვლიანი 

მიზეზი“ და თარიღი („ხელშეკრულების ვადამდელი შეწყვეტის თარიღი“). 

„ხელშეკრულების ვადამდელი შეწყვეტის თარიღი“ არ შეიძლება წინ უსწრებდეს  

ხელშეკრულების ვადამდელი შეწყვეტის შესახებ შეტყობინების მიღების თარიღად 

მიჩნეულ თარიღს, ან გადასცდეს მას . . . დღეზე მეტი ვადით. დაწყებული 

„ხელშეკრულების ვადამდელი შეწყვეტის თარიღიდან“, ამ ხელშეკრულების ფარგლებში 

ყველა შემდგომი თანხების გადახდისა და მოვალეობების შესრულების ვალდებულება 

ითვლება შეწყვეტილად (და არა გადავადებულად) და მხარეების არსებულ  

მოვალეობებსა და ვალდებულებებს ჩაანაცვლებს მხოლოდ დეფოლტში მყოფი მხარის 

მიერ მეორე მხარისათვის ზარალის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)   ანაზღაურების 

ვალდებულება, რომლის თანხის გაანგარიშებაც უნდა მოხდეს („ხელშეკრულების 

ვადამდელი შეწყვეტისას გადასახდელი თანხა“) შესაბამისად. 

 

გ)  თუ „ხელშეკრულების ვადამდელი შეწყვეტის შეტყობინების“ გზით „ხელშეკრულების 

ვადამდელი შეწყვეტის თარიღი“ დასახელდა,  ხელშეკრულება აღნიშნულ თარიღში 

უნდა შეწყდეს მაშინაც კი, თუ „საფუძვლიანი მიზეზის“ მოქმედება უკვე აღარ  

გრძელდება. „ხელშეკრულების ვადამდელი შეწყვეტის თარიღში“ ან „ხელშეკრულების 

ვადამდელი შეწყვეტის თარიღის“ შემდეგ შეძლებისდაგვარად უახლოეს თარიღში, 

ხელშეკრულების შემწყვეტმა მხარემ უნდა დაითვალოს (კომერციულად გონივრული 

წესით) და შეატყობინოს მეორე მხარეს „ხელშეკრულების შეწყვეტისას გადასახდელი 

თანხა“ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც უნდა მიიღოს ან გადაიხადოს მან 

და რომელიც გამოიანგარიშება ყველა „ანგარიშსწორების თანხის“ გათვალისწინებით, 

მუხლში „ხელშეკრულების ვადამდელი შეწყვეტისას გადასახდელი თანხა“ 

განსაზღვრული წესით.  

დ)   „ხელშეკრულების შემწყვეტი მხარის“ მიერ შეტყობინების მიწოდების დღიდან . . .  

სამუშაო დღეში შესაბამისი მხარე ვალდებულია გადაუხადოს მეორე მხარეს 

„ხელშეკრულების შეწყვეტისას გადასახდელი თანხა“.    
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(ე) „ხელშეკრულების შემწყვეტ მხარეს“ შეუძლია გაითვალისწინოს „ვალდებულებების 

შესრულების გარანტია“ ან კრედიტი, რომელიც ხელმისაწვდომია ამ ხელშეკრულების ან 

„საკრედიტო მხარდაჭერის დოკუმენტის“ საფუძველზე.  

(ვ)   ხელშეკრულების ვადამდელი შეწყვეტის თარიღის დადგენის უფლება („საფუძვლიანი 

მიზეზით შეწყვეტის“ მუხლით) არის დამატებითი უფლება, ამ ხელშეკრულებით ან 

კანონით მინიჭებულ ყველა სხვა სანქციებთან ერთად 

4.  „საფუძვლიანი მიზეზის“ განმარტება: ამ ხელშეკრულების შეწყვეტა შეიძლება 

ნებისმიერ დროს, ქვემოთ ჩამოთვლილი მიზეზებიდან ერთის ან მეტის არსებობის 

შემთხვევაში  (თითოეული მოიხსენიება როგორც „საფუძვლიანი მიზეზი“):  

(ა) მოვალეობების შეუსრულებლობა: როდესაც ერთ-ერთმა მხარემ ან მისი საკრედიტო 

უზრუნველყოფის წარმომდგენმა დროულად არ გადაიხადა თანხა, ვერ წარმოადგინა 

„მოვალეობების შესრულების გარანტია“ ან ვერ შეასრულა სხვა მნიშვნელოვანი 

ვალდებულება (გარდა იმ ვალდებულებებისა, რომლის შესრულებისგანაც ის 

განთავისუფლებულია ფორს–მაჟორის გამო (მუხლით „ვალდებულებების 

შეუსრულებლობა ფორს-მაჟორის გამო“):  ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, იმ პირობით, 

თუ გადახდის დეფოლტის შემთხვევაში დარღვევა არ გასწორდა წერილობითი 

მოთხოვნის მიღებიდან . . .  სამუშაო დღეში ან სამუშაოს სათანადო შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში, დარღვევა არ გასწორდა წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან . . . .  

სამუშაო დღეში; საკრედიტო მხარდაჭერის დოკუმენტის  ფარგლებში (შესაბამისი 

შეტყობინების ან საშეღავათო პერიოდის შემდეგ); ან  „ვალდებულებების შესრულების 

გარანტიის“ ფარგლებში (მუხლი „ვალდებულებების შესრულების გარანტია“).  

(ბ) ჯვარედინი დეფოლტი  

I. ნებისმიერი თანხის გადახდის დეფოლტი („განსაზღვრული დავალიანების“ 

მუხლის შესაბამისად), როდესაც მთლიანი გადაუხდელი ძირითადი თანხა 

უდრის (aa) შესაბამისი მხარის ან (bb) შესაბამისი მხარის „საკრედიტო 

უზრუნველყოფის წარმომდგენის“ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან (cc) შესაბამისი 

მხარის მაკონტროლებელი მხარის (თუ შესაბამის მხარეს არ ჰყავს „საკრედიტო 

უზრუნველყოფის წარმომდგენი“, მაგრამ ჰყავს „მაკონტროლებელი მხარე“) 

მატერიალური აქტივების წმინდა ღირებულების სამ პროცენტს (3%), დეფოლტის 

თარიღის მდგომარეობით, ან  

II. მხარის ან მისი „საკრედიტო უზრუნველყოფის წარმომდგენის“ ან მისი 

„მაკონტროლებელი მხარის“ მიერ ერთი ან მეტი თანხის გადაუხდელობა, როდესაც 

მხარეებს ან მათ შვილობილ/პარტნიორ კომპანიებს შორის გაფორმებული 

ხელშეკრულებებით ან სხვა  ინსტრუმენტებით გათვალისწინებული მთლიანი 
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გადაუხდელი თანხა (ცალცალკე ან ერთობლივად) შეადგენს არანაკლებ ერთ მილიონ 

ევროს  ექვივალენტს (შესაბამისი შეტყობინების ან საშეღავათო პერიოდის შემდეგ).  

(გ) კომპანიის საქმიანობის შეწყვეტა/გადახდისუნარიანობის დაკარგვა/შერწყმა: როდესაც 

მხარე ან მისი „საკრედიტო უზრუნველყოფის წარმომდგენი“:  

I. წყვეტს არსებობას  (კონსოლიდაციის, გაერთიანების ან შერწყმის გარდა);  

II. ხდება გადახდისუუნარო ან აღარ შეუძლია  დავალიანების დაფარვა ან დროულად 

ვერ იხდის გადასახდელ თანხას ან წერილობით აღიარებს, რომ ვერ შეძლებს 

ვალდებულებების დაფარვას გადახდის ვადის დადგომისას;  

III. დებს შესაბამის შეთანხმებას ან კომპრომისულ გარიგებას მისი კრედიტორების 

სასარგებლოდ;  

IV. მის წინააღმდეგ აღძრულია ან იწყება გადახდისუუნარობის ან გაკოტრების საქმის 

წარმოება ან სხვა სახის პროცესი, რომლის მიზანია კრედიტორების უფლებების 

რეალიზაცია გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის კანონის შესაბამისად, ან 

კრედიტორთა უფლებების დამცავი სხვა მსგავსი კანონის საფუძველზე, ან 

წარმოდგენილია შუამდგომლობა კომპანიის საქმიანობის შეწყვეტის ან მისი 

ლიკვიდაციის შესახებ, და ესშუამდგომლობა არ იქნა გამოტანილი . . . დღის მანძილზე 

ან და ზემოხსენებული პროცესები არ შეწყდა ან არ შეჩერდა . . .  დღის მანძილზე;  

V. მიღებულ იქნა სასამართლო დადგენილება კომპანიის საქმიანობის შეწყვეტის, 

მართვაში გადაცემის ან ლიკვიდაციის შესახებ (კონსოლიდაციის, გაერთიანების ან 

შერწყმის გარდა);   

VI. კომპანიაში დაინიშნა გაკოტრების მმართველი  ან დროებითი მმართველი, 

დროებითი ლიკვიდატორი, მეურვე, მიმღები, ზედამხედველი ან სხვა მსგავსი 

ოფიციალური პირი კომპანიის ყველა აქტივთან ან მათ ძირითად ნაწილთან 

მიმართებაში;  

VII. კომპანიის ყველა აქტივი ან მათი ძირითადი ნაწილი გარანტიის საფუძველზე 

გადაეცა „გარანტიის მქონე მხარეს“ ან გამოყენებულ იქნა ვალების დასაფარად, ან  

კომპანიის წინააღმდეგ ძალაშია აღსრულების გადაწყვეტილება, ან  მისი აქტივები ან 

მათი ძირითადი ნაწილი დაყადაღებულია, ან მოხდა მათი კონფისკაცია ან ადგილი აქვს 

სხვა მსგავსი სამართლებრივი პროცესების გზით ვალდებულებების დაკისრებას, 

იძულებით აღსრულებას ან სარჩელს კომპანიის წინააღმდეგ, მის ყველა აქტივთან ან 

მათ ძირითად ნაწილთან მიმართებაში;  
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VIII. იწვევვს ისეთ გარემოებებს ან არის ისეთი გარემოებების ზემოქმედების ქვეშ, 

რომლებიც ნებისმიერი იურისდიქციის მოქმედი კანონმდებლობით  იძლევა (I) – (VII) 

პუნქტებში (ჩათვლით) აღწერილი შედეგების მსგავს შედეგებს;  

IX. კომპანია ახორციელებს ისეთ ღონისძიებებს, რომლითაც ის ხელს უწობს, 

თანხმობას იძლევა,  ამტკიცებს, თმობს ან უსიტყვოდ ეთანხმება ისეთ ზომებს, 

რომლებიც გამოიწვევენ ამ ქვეთავში აღწერილ გარემოებ(ებ)ს.  

(დ) მიწოდების ან მიღების ვალდებულების შეუსრულებლობა: მხარის მიერ ამ 

ხელშეკრულების შესაბამისად ელექტროენერგიის მიწოდების ან მიღების 

ვალდებულების შეუსრულებლობა (გარდა იმ ვალდებულებებისა, რომლის 

შესრულებისგანაც ის განთავისუფლებულია ფორს–მაჟორის გამო, მუხლით 

„ვალდებულებების შეუსრულებლობა ფორს-მაჟორის გამო“) ზედიზედ . .  . მანძილზე ან 

. . . .  პერიოდის განმავლობაში ჯამში . . .  მეტი დღის მანძილზე.  

(ე)  ფორს–მაჟორი: ფორს–მაჟორის შემთხვევაში მხარე თავისუფლდება მისი 

სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებისაგან ერთი კალენდარული წლის 

განმავლობაში უწყვეტი . . .  დღიანი პერიოდის მანძილზე ან ჯამური . . .  დღიანი 

პერიოდის განმავლობაში.  

(ვ) განცხადებები და გარანტიები: თუ დადასტურდა, რომ ამ ხელშეკრულების 

მხარის მიერ გაკეთებული, გამეორებული ან გაკეთებულად მიჩნეული განცხადებები ან 

ამ ხელშეკრულების მხარის საკრედიტო უზრუნველყოფის წარმომდგენის მიერ 

საკრედიტო მხარდაჭერის დოკუმენტში გაკეთებული განცხადებები და გარანტიები 

მნიშვნელოვან ნაწილში მცდარი ან შეცდომაში შემყვანი იყო მათი გაკეთების, 

გამეორების ან გაკეთებულად მიჩნევის მომენტში. 

(ზ) ამ ხელშეკრულების  მე-19 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევა.  

ზემოხსენებული „საფუძვლიანი მიზეზები“ წარმოადგენენ ამ მუხლით „ხელშეკრულების 

ვადამდელი შეწყვეტის“ ექსკლუზიურ საფუძველს. 

 

მუხლი 10. ხელშეკრულების შეწყვეტისას გადასახდელი თანხების გამოანგარიშება 

 

1. ხელშეკრულების ვადამდელი შეწყვეტისას გადასახდელი თანხა: ხელშეკრულების 

შემწყვეტი მხარე ვალდებულია დაითვალოს ის თანხა („ხელშეკრულების შეწყვეტისას 

გადასახდელი თანხა“), რომლის გადახდაც უნდა მოხდეს „საფუძვლიანი მიზეზით 

ხელშეკრულების შეწყვეტის“ მუხლის შესაბამისად და რომელიც უდრის ამ 
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ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა „ანგარიშსწორების თანხის“ ჯამს (დადებითი ან 

უარყოფითი ნიშნით) პლუს ყველა სხვა თანხა, რომელიც გადასახდელია მხარეებს 

შორის ამ ხელშეკრულების საფუძველზე ან მასთან დაკავშირებით.  

 

2. ანგარიშსწორების თანხა: ანგარიშსწორების თანხა არის „მოგებას“ გამოკლებული ის 

„ზარალი“ და „ხარჯები“, რომელიც გასწია ხელშეკრულების შემწყვეტმა მხარემ ამ 

ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად. ამ მუხლის მიზნებისათვის:   

(ა) "ხარჯები" ნიშნავს საბროკერო გადასახდელებს, საკომისიოებს და მესამე მხარეებთან 

დაკავშირებულ სხვა გონივრულ ხარჯებს, რომელთა გაღებაც მოუწია ხელშეკრულების 

შემწყვეტ მხარეს  ახალი გარიგებების დასადებად, აგრეთვე ხელშეკრულების შემწყვეტი 

მხარის მიერ გაღებულ ყველა გონივრულ იურიდიულ ხარჯს;  

(ბ) "მოგება" ნიშნავს ხელშეკრულების შემწყვეტი მხარის მიერ მიღებული ეკონომიკური 

სარგებლის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიმდინარე ღირებულებას (ხარჯების 

გამოკლებით), რომელიც განაპირობა ამ ხელშელშეკრულების შეწყვეტამ და რომელიც 

დადგინდა კომერციულად გონივრული გზით; და  

(გ) "ზარალი" – თანხა, რომელიც უდრის ხელშეკრულების შემწყვეტი მხარის მიერ 

მიღებული ეკონომიკური ზარალის მიმდინარე ღირებულებას, ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში (ხარჯების გამოკლებით), რაც გამოწვეულია ამ ხელშეკრულების შეწყვეტით 

და რომელიც დადგინდა კომერციულად გონივრული გზით.  

3. ანგარიშსწორების თანხების დათვლისას  ხელშეკრულების შემწყვეტ მხარეს 

უფლება აქვს, მაგრამ ვალდებული არ არის, საკუთარი გადაწყვეტილებისამებრ 

დაითვალოს  ხელშეკრულების ვადამდელი შეწყვეტის დღის მდგომარეობით არსებული 

„მოგება“ და „ზარალი“ იმ შემთხვევაშიც, თუ ის არ დადებს სხვა სანაცვლო გარიგებებს. 

 

 

მუხლი 11. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა 

 

1.  პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება:  

ქვემოთ მოცემული მე–3 და მე–4 პუნქტების გათვალისწინებით, გარდა ხელშეკრულების 

შესაბამისი მუხლებით (მიღება-მიწოდების ვალდებულების შეუსრულებლობის სანქციები 

ან ხელშეკრულების შეწყვეტა „საფუძვლიანი მიზეზის“ გამო) განსაზღვრული 

გადასახდელი თანხებისა, მხარე და მისი თანამშრომლები, ოფიცრები, კონტრაქტორები 

და/ან აგენტები პასუხს არ აგებენ მეორე მხარის წინაშე მისთვის ამ ხელშეკრულების 
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საფუძველზე ან მისგან გამომდინარე მიყენებული ნებისმიერი დანაკარგის, ხარჯის,  ან 

ზარალის („ზარალი“)  (მათ შორის და არა მხოლოდ ხელშეკრულების საფუძველზე 

ელექტროენერგიის მიწოდებაში არსებული შეფერხებების გამო წამოჭრილი 

ვალდებულების) გამო თუ აღნიშნული ზარალი მხარის, მისი თანამშრომლების, 

ოფიცრების, კონტრაქტორების და/ან აგენტების დაუდევრობით, განზრახ ან 

თაღლითური ქმედებით არ არის გამოწვეული.  

2. არაპირდაპირი ზარალი და პასუხისმგებლობის შეზღუდვა: მე–4 პუნქტის 

გათვალისწინებით,  მოცემული ხელშეკრულების საფუძველზე ან მისგან გამომდინარე 

მხარე: 

(i)  პასუხს არ აგებს არაპირდაპირ და/ან თანმდევ ზარალზე, მათ შორის, მაგრამ არა 

მხოლოდ, მოგების, რეპუტაციის, კომერციული შესაძლებლობის ან სავარაუდო 

დანაზოგის დაკარგვაზე; და 

(ii) შემოიფარგლება იმ ოდენობით, რომელიც მხარისთვის მოცემული ხელშეკრულების 

საფუძველზე მიწოდებული ან მისაწოდებელი ელექტროენერგიის საფასურის ტოლია.  

აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება შესაბამისი მუხლებით (მიღება-მიწოდების 

ვალდებულების შეუსრულებლობის სანქციები ან ხელშეკრულების შეწყვეტა 

საფუძვლიანი მიზეზის გამო) განსაზღვრულ თანხებზე..  

3.   ვალდებულების განზრახ შეუსრულებლობა, თაღლითობა,სახელშეკრულებო უფლებები 

და ვალდებულებები: ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს მხარის პასუხისმგებლობისგან 

გათავისუფლებას ან მისი პასუხისმგებლობის შეზღუდვას იმ შემთხვევაში თუ ადგილი 

აქვს:  

i. ვალდებულების განზრახ შეუსრულებლობას,  

ii. თაღლითობას; ან  

iii. ნებისმიერ ქმედებას, რომელიც საფრთხეს უქმნის   ან  არღვევს მხარის 

სახელშეკრულებო უფლებებსა და ვალდებულებებს. 

 

4. ზარალის შემცირების ვალდებულება: ეჭვის გამორიცხვის მიზნით და მოქმედი 

კანონმდებლობის შესაბამისად, თითოეული მხარე ვალდებულებას იღებს შეამციროს 

ზარალი  და აცხადებს, რომ იგი კომერციული თვალსაზრისით გონივრულ ძალისხმევას 

მიმართავს, რათა მინიმალურ დონემდე შეამციროს ნებისმიერი ზარალი, რომელიც მას 

აღნიშნული ხელშეკრულების საფუძველზე ან მისგან გამომდინარე შეიძლება მიადგეს.  
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მუხლი 12. გარანტიები და კრედიტის უზრუნველყოფა 

 

გარანტიები და კრედიტის უზრუნველყოფა: თითოეული მხარის კრედიტუნარიანობასთან 

დაკავშირებული რისკებისგან მეორე მხარის დაცვის მიზნით და გენერალური 

ხელშეკრულებიდან და ცალკე კონტრაქტებიდან გამომდინარე (რომელიც მხარეებს 

შორის შეიძლება დაიდოს) ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად, 

მხარეები მოცემული ხელშეკრულების ამოქმედების თარიღისთვის ან ნებისმიერ დროს 

მისი ამოქმედების შემდეგ, ასევე თითოეული ცალკე კონტრაქტის დადების   დროს 

შეიძლება შეთანხმდნენ ისეთ გარემოებაზე, რომელიც მოითხოვს რომელიმე მხარის 

სასარგებლოდ საკრედიტო მხარდაჭერის დოკუმენტების წარმოდგენას, საკრედიტო 

მხარდაჭერის დოკუმენტის ფორმის, საკრედიტო უზრუნველყოფის მოცულობის, და 

ერთი ან მეტი მისაღები საკრედიტო უზრუნველყოფის წარმომდგენის სახელის 

ჩათვლით.  

 

მუხლი 13. ვალდებულების შესრულების გარანტია 

 

1. ვალდებულების შესრულების გარანტიის მოთხოვნის უფლება: ნებისმიერ დროს და 

დროდადრო, როდესაც მხარე („მომთხოვნი მხარე“) დასაბუთებულად მიიჩნევს რომ  

მეორე მხარემ მნიშვნელოვანი უარყოფითი ცვლილება განიცადა, „მომთხოვნ მხარეს“ 

უფლება აქვს  წერილობითი ფორმით მოითხოვოს მეორე მხარისგან: (ა) აკრედიტივის; 

(ბ) ნაღდი ფულის; ან (გ) სხვა სახის გარანტიის გადაცემა (საბანკო ან დამფუძნებელი 

კომპანიის გარანტიის ჩათვლით) ან მათი მოცულობის „მომთხოვნი მხარისთვის“ 

გონივრულად მისაღები ფორმით და რაოდენობით (თითოეული ცალ-ცალკე 

"ვალდებულების შესრულების გარანტია") გაზრდა. ასეთი წერილობითი შეტყობინების 

მიღებიდან  . . .  სამუშაო დღის განმავლობაში მეორე მხარე „მომთხოვნ მხარეს“ 

გადასცემს ვალდებულების შესრულების გარანტიას. 

 

2. მნიშვნელოვანი უარყოფითი ცვლილება: მნიშვნელოვან უარყოფით ცვლილებად 

მიიჩნევა ქვემოთ ჩამოთვლილი მოვლენებიდან ერთ-ერთი ან რამდენიმე, რომელიც 

მოხდა და კვლავ გრძელდება:  

(ა)  საკრედიტო რეიტინგი: თუ საკრედიტო რეიტინგი იმ ობიექტებისა, რომელიც  (i)-(iii) 

ქვეპუნქტებშია მოცემული და მხარის „მნიშვნელოვან ობიექტადაა“ მიჩნეული    

გაუქმდება ან დაიწევს  _____________მინიმალურ რეიტინგზე დაბლა, რომელიც აქვს:  
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(i)  მეორე მხარეს (გარდა იმ შემხვევების, როდესაც მეორე მხარის ხელშეკრულებიდან 

გამომდინარე ყველა ფინანსური ვალდებულება  მთლიანად არის გარანტირებული ან 

გაცემული საკრედიტო უზრუნველყოფის დოკუმენტებით); ან  

(ii)  მეორე მხარის საკრედიტო უზრუნველყოფის წარმომდგენს (ბანკის გარდა); ან  

(iii)  ნებისმიერ ობიექტი, რომელიც წარმოადგენს  მეორე მხარესთან დადებულ 

კონტროლის და/ან მოგების განაწილების შესახებ ხელშეკრულების  მხარეს, და მეორე 

მხარე დაკავშირებულია ამ ობიექტთან, ამ ობიექტის კონტროლის ქვეშ მყოფ შვილობილ 

კომპანიასთან („მაკონტროლებელი მხარე“); ან  

(ბ) საკრედიტო უზრნველყოფის წარმომდგენის საკრედიტო რეიტინგი, როდესაც ასეთი 

უზრუნველყოფის წარმომდგენი არის ბანკი: თუ მეორე მხარის საკრედიტო 

უზურნველყოფის წარმომდგენი ბანკის საკრედიტო რეიტინგს გამოითხოვენ ან თუ ის 

დაიწევს _________ მინიმალურ რეიტინგზე დაბლა; ან  

(გ)  ფინანსური ვალდებულებები: იმ შემთხვევაში როდესაც შესაბამის ობიექტს არ აქვს 

საკრედიტო რეიტინგი და აღნიშნული ობიექტი, როგორც ეს მისი ბოლო ფინანსური 

ანგარიშიდან ჩანს, არ ასრულებს შემდეგი ფინანსური მოთხოვნებიდან ერთ-ერთს:  

(i)  პროცენტებისა და შემოსავლების გადახდამდე მოგების თანაფარდობა პროცენტთან: 

პროცენტებისა და შემოსავლების გადახდამდე მოგების თანაფარდობის კოეფიციენტი 

ყველა პროცენტის და ნასესხებ თანხებთან დაკავშირებული ფინანსური დავალიანების 

გამო პროცენტის სახით დარიცხული თანხების ჯამთან (რაც მოიცავს როგორც 

შვილობილი კომპანიებისთვის გადასახდელ ვალებს ასევე საფინანსო ინსტიტუტების 

სავალო ინსტრუმენტებს) ნებისმიერ ფისკალურ წელს აღემატება ამ ობიექტისთვის 

______________ კოეფიციენტს;  

(ii)  ოპერაციებიდან მიღებული სახსრები: ოპერაციებიდან მიღებული სახსრების 

თანაფარდობის კოეფიციენტი შესაბამისი ობიექტის მთლიან დავალიანებასთან 

ნებისმიერ ფისკალურ წელს აღემატება ______________ კოეფიციენტს; ან  

(iii) მთლიანი დავალიანების თანაფარდობა მთლიან კაპიტალიზაციასთან: ნებისმიერ 

ფისკალურ წელს შესაბამისი ობიექტის მთლიანი დავალიანების მთლიან 

კაპიტალიზაციასთან თანაფარდობის კოეფიციენტი ნაკლებია  ______________ 

კოეფიციენტზე; ან 

(დ) მატერიალური აქტივების წმინდა ღირებულების შემცირება: თუ მატერიალური 

აქტივების წმინდა ღირებულება ___________________–ზე მეტად მცირდება; ან  
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 (ე) ვალდებულების შესრულების გარანტიის ან საკრედიტო მხარდაჭერის დოკუმენტის 

ვადის გასვლა: თუ ვალდებულების შესრულების გარანტიას ან საკრედიტო მხარდაჭერის 

დოკუმენტს ვადა გაუვა, ან მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო მათი მოქმედება შეწყდება, ან 

ვალდებულების შესრულების გარანტიას, ან საკრედიტო მხარდაჭერის დოკუმენტს ვადა 

გაუვა ან მისი მოქმედება შეწყდება  _________ პერიოდში,  ან საკრედიტო მხარდაჭერის 

დოკუმენტი არ იქნება ძალაში ან მისი მოქმედება შეჩერდება  (თუ ეს მისი ან 

ხელშეკრულების პირობებით არ არის გათვალისწინებული) მეორე მხარის მიერ (ვისაც 

ეს საკრედიტო მხარდაჭერის დოკუმენტი უკავშირდება) ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული დაუფარავი ვალდებულებების სრულ შესრულებამდე „მომთხოვნი 

მხარის“ წერილობითი თანხმობის გარეშე.  

(ვ)  ვალდებულების შესრულების გარანტიით და საკრედიტო უზრუნველყოფის 

დოკუმენტით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა: საკრედიტო 

უზრუნველყოფის წარმომდგენი ან  ვალდებულებების შესრულების  გარანტიის 

წარმომდგენი   ნაწილობრივ ან მთლიანად უარყოფს,  არ აღიარებს, გააუქმებს, უარს 

განაცხადებს, უკუაგდებს ან კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს მის მიერ წარმოდგენილ 

საკრედიტო მხარდაჭერის დოკუმენტის ან ვალდებულებების შესრულების გარანტიის 

იურიდიულ ძალას, ან სხვაგვარად ვერ შეასრულებს საკრედიტო მხარდაჭერის 

დოკუმენტით ან ვალდებულებების შესრულების გარანტიით გათვალისწინებულ 

ვალდებულებებს და ვალდებულებების ამგვარი შეუსრულებლობა შესაბამისი 

საშეღავათო ან მდგომარეობის გამოსწორების მიზნით მიცემული ვადის შედეგ 

გრძელდება; ან  

(ზ) კონტროლისა და მოგების განაწილების შესახებ ხელშეკრულებით 

გათვალისიწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობა: თუ მეორე მხარის 

ნებისმიერი მაკონტროლებელი მხარე მთლიანად ან ნაწილობრივ უარყოფს, არ აღიარებს, 

გააუქმებს, უარს განაცხადებს, უკუაგდებს ან კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს მის მიერ 

დადებულ კონტროლის ან მოგების განაწილების შესახებ ხელშეკრულების იურიდიულ 

ძალას ან სხვაგვარად არ შეასრულებს კონტროლისა და მოგების განაწილების შესახებ 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს; ან  

(თ) ვალდებულებების შესრულების უნარის დაკარგვა: თუ „მომთხოვნი მხარე“ 

დასაბუთებულად და გონივრულობის ფარგლებში მიიჩნევს, რომ მნიშვნელოვნად 

შემცირდა შესაბამისი ობიექტის უნარი განახორციელოს მოცემული ხელშეკრულებით, 

ნებისმიერი საკრედიტო მხარდაჭერის დოკუმენტით ან კონტროლისა და მოგების 

განაწილების შესახებ ხელშეკრულებით  ნაკისრი ვალდებულებები საჭიროების 

შესაბამისად.  
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(ი)  გაერთიანება/შერწყმა: თუ მეორე მხარეს ან მისი საკრედიტო უზრუნველყოფის 

წარმომდგენს ეცვლება მაკონტროლებელი,  ხდება მისი კონსოლიდაცია, გაერთიანება, 

შერწყმა, მთელი ან თითქმის მთელი მისი აქტივების გადაცემა, მისი რეორგანიზაცია, 

ინკორპორაცია ან რეინკორპორაცია, ხელახლა შექმნა, რის შედეგადაც წარმოიქმნება სხვა 

ობიექტი, ან სხვა ობიექტი გადასცემს მას მთელ ან თითქმის მთელ აქტივებს, ხდება 

მისი რეორგანიზაცია, ინკორპორაცია ან რეინკორპორაცია, ან მისი ხელახლა შექმნა, რის 

შედეგადაც წარმოიქმნება მეორე მხარე ან მისი საკრედიტო უზრუნველყოფის 

წარმომდგენი და: 

(i) თუ აღნიშნული მხარის, მისი საკრედიტო უზრუნველყოფის წარმომდგენის, ან მისი 

სამართალმემკვიდრის კრედიტუნარიანობა  მეორე მხარის ან მისი საკრედიტო 

უზრუნველყოფის წარმომდგენის კრედიტუნარიანობაზე sustia da  

სამართალმემკვიდრე ვერ იღებს მეორე მხარის ან საკრედიტო უზრუნველყოფის 

წარმომდგენის ყველა ვალდებულებას, რომელიც მოცემული ხელშეკრულებიდან ან 

ნებისმიერი საკრედიტო მხარდაჭერის დოკუმენტიდან გამომდინარეობს (რომლის 

მხარესაც ის ან მისი წინამორბედი წარმოადგენდა მოქმედი კანონმდებლობის ან 

ხელშეკრულების საფუძველზე) გონივრულობის ფარგლებში „მომთხოვნი მხარისთვის“ 

დამაკმაყოფილებელ დონეზე; ან  

(ii) საკრედიტო მხარდაჭერის დოკუმენტის გარანტიები არ ვრცელდება („მომთხოვნი 

მხარის“ თანხმობის გარეშე)  სამართალმემკვიდრის მიერ ხელშეკრულებით 

განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებაზე.  

 

მუხლი 14. ფინანსური ანგარიშების წარმოდგენა და  მატერიალური აქტივების წმინდა 

ღირებულება  

 

1. ფინანსური ანგარიშების წარმოდგენა: ერთ-ერთი მხარის მიერ მოთხოვნის 

შემთხვევაში, მეორე მხარე ვალდებულია:  

 

(ა)  ფისკალური წლის დასრულებიდან . . .  დღის განმავლობაში გადასცეს მეორე 

მხარეს წლიური ანგარიშის ასლი, აღნიშნული ფისკალური წლის (ან დროის იმ 

მონაკვეთის, როდესაც მეორე მხარის ვალდებულებები საკრედიტო უზრუნველყოფით 

არის დაფარული) აუდიტორის მიერ შემოწმებულ კონსოლიდირებულ ფინანსურ 

ანგარიშგებებთან ერთად, ან იმ შემთხვევაში თუ ის კონტროლის ან მოგების 

განაწილების შესახებ ხელშეკრულების მხარეს წარმოადგენს, მისი საკრედიტო 

უზრუნველყოფის წარმომდგენის ან მაკონტროლებელი მხარის წლიური ანგარიშის 
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შესაბამისად, რომელიც მოიცავს აღნიშნული ფისკალური წლის აუდიტორის მიერ 

შემოწმებულ კონსოლიდირებულ ფინანსურ  ანგარიშგებებს, ან  

(ბ)  თითოეული ფისკალური წლის პირველი სამი კვარტალიდან თითოეული  

კვარტალის დასრულებიდან . . . დღის ვადაში,  მისი კვარტალური ანგარიშის ასლი 

აუდიტორის მიერ შემოწმებულ ფინანსურ ანგარიშგებებთან ერთად;  

  

2.  მატერიალური აქტივების წმინდა ღირებულების შემცირება: წმინდა ღირებულების 

შემცირების შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე, თითოეული მხარე ვალდებულია 

სწრაფად აცნობოს მეორე მხარეს მისი მატერიალური აქტივების წმინდა ღირებულების 

შემცირების შესახებ ან მისი საკრედიტო უზრუნველყოფის წარმომდგენის ან 

მაკონტროლებელი მხარის მატერიალური აქტივების წმინდა ღირებულების __________ 

დონეზე მეტად შემცირების შესახებ. 

 

3. აღრიცხვის პრინციპები: ყველა შემთხვევაში, 49–ე და 50–ე მუხლებში მითითებული 

ფინანსური ანგარიშები მზადდება შესაბამის იურისდიქციაში ზოგადად მიღებული 

აღრიცხვის პრინციპების შესაბამისად.  

 

მუხლი 15. უფლებების და ვალდებულებების გადაცემა 

 

1. აკრძალვა: არცერთ მხარეს არ აქვს უფლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

მისი უფლებები და ვალდებულებები მესამე მხარეს გადასცეს მეორე მხარის 

წერილობითი თანხმობის გარეშე. დაუშვებელია ასეთი თანხმობის მიცემის 

უსაფუძვლოდ შეყოვნება ან თანხმობის მიცემაზე უსაფუძვლოდ უარის თქმა  ან თავის 

შეკავება. ამ პუნქტის მიზნებისთვის წერილობითი თანხმობის გაცემის ან უარის თქმისათვის 

გონივრულ ვადად მიიჩნევა არაუმეტეს . . .  დღე. 

 

2.  უფლებებისა და ვალდებულებების შვილობილ კომპანიებზე გადაცემა: თითოეულ 

მხარეს უფლება აქვს ხელშეკრულებით განსაზღვრული უფლებები და ვალდებულებები 

თანაბარი ან უკეთესი კრედიტუნარიანობის მქონე შვილობილ კომპანიას მეორე მხარის 

წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე გადასცეს. უფლებების და ვალდებულებების 

გადაცემა ძალაში შევა მხოლოდ მეორე მხარის მიერ შესაბამისი შეტყობინების მიღების 

შემდეგ იმ პირობით, რომ უფლება–ვალდებულებების გადამცემი მხარის სახელზე 

გაცემული ან შეთანხმებული საკრედიტო მხარდაჭერის ნებისმიერი დოკუმენტი ჯერ 

ხელმეორედ გაიცა ან მასში შესწორებები შევიდა მეორე მხარის სასარგებლოდ 
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შვილობილი კომპანიის ვალდებულებების უზრუნველყოფის მიზნით.  

 

3. მიუხედავად  ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტებისა,  სადგურის მშენებლობის, 

ექსპლუატაციის და ტექმომსახურების დაფინანსების მიზნებისათვის, გამყიდველი 

უფლებამოსილია გასცეს ან შექმნას ამ ხელშეკრულებასთან, სადგურთან, ობიექტთან, 

გამყიდველის  მოძრავ ან ინტელექტუალურ საკუთრებასთან ან შემოსავლებთან 

დაკავშირებული უფლებებისა და ინტერესების გარანტია; მაგრამ იმ პირობით, რომ 

გამყიდველმა არ უნდა შექმნას ასეთი გარანტია მყიდველის წინასწარი თანხმობის გარეშე, 

რომლის მიცემა დაუსაბუთებლად არ უნდა დაგვიანდეს და რომელზეც არ უნდა ეთქვას 

დაუსაბუთებელი უარი. გამყიდველის გონივრული თხოვნის საფუძველზე მყიდველმა  

ხელი უნდა მოაწეროს გარანტიასთან დაკავშირებულ თანხმობას, წინა დებულების 

შესაბამისად. 

 

4. მყიდველი ვალდებულია მიიღოს ყველა გონივრული ზომა რომ გააფორმოს, დაამოწმოს 

და მიაწოდოს კრედიტორებს ან პერსპექტიულ კრედიტორებს ყველა დოკუმენტი და 

ინსტრუმენტი და განახორციელოს ყველა სხვა ქმედება, რომელიც შეიძლება საჭირო გახდეს 

ჰიდრო ელექტრო სადგურების დაფინანსებასთან ან რეფინანსირებასთან დაკავშირებით 

კრედიტორების ან პერსპექტიული კრედიტორების დასაბუთებული მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად; მათ შორის, ხელი მოაწეროს და მიაწოდოს კრედიტორებს თანხმობა 

ჰიდრო ელექტრო სადგურთან დაკავშირებულ დავალებაზე, რომელიც ფორმდება 

მყიდველსა და კრედიტორებს შორის პირდაპირი ხელშეკრულებით ან სხვა ფორმით, 

კრედიტორებისთვის დამაკმაყოფილებელი ფორმით.   ზემოთ მოყვანილი წინადადება არ 

უნდა იქნას გაგებული ისე, თითქოს მყიდველს მოეთხოვება ხელი მოაწეროს, აღიაროს და 

მიაწოდოს რაიმე სხვა დოკუმენტები და ინსტრუმენტები, ან განახორციელოს რაიმე ისეთი 

ქმედებები, რომლებიც შეუსაბამობაში მოდიან ამ ხელშეკრულებით მინიჭებულ 

უფლებებთან ან რომლებიც მკაფიოდ ექვემდებარება მყიდველის მიერ დამტკიცებას ან 

თანხმობას. 

 

მუხლი 16. კონფიდენციალურობა  

 

1. კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება:  მუხლის „კონფიდენციალურ 

ინფორმაციაში არსებული გამონაკლისები“ გათვალისწინებით, თითოეული მხარე 

ვალდებულია არ გადასცეს ინფორმაცია მესამე მხარეს ცალკეული კონტრაქტის  

პირობების შესახებ ("კონფიდენციალური ინფორმაცია"). 
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2. კონფიდენციალურ ინფორმაციაში არსებული გამონაკლისები: კონფიდენციალურად არ 

მიიჩნევა ინფორმაცია, რომელიც:  

(ა)  გაიცემა, მეორე მხარის წინასწარი წერილობითი თანხმობის შედეგად;  

(ბ)  ინფორმაცია, რომელსაც მხარე გადასცემს ქსელის ოპერატორს, მის დირექტორებს, 

თანამშრომლებს, შვილობილ კომპანიებს და აგენტებს, პროფესიონალ მრჩევლებს, ბანკს 

ან სხვა ფინანსურ ინსტიტუტს, სარეიტინგო სააგენტოს ან დანიშნულ 

სამართალმემკვიდრეს;  

(გ)  ინფორმაცია გაიცემა მოქმედი კანონმდებლობის, რეგულირების ნორმების, 

ნებისმიერი გაცვლის წესის, ოპერატორის ან მარეგულირებელი ორგანოს მოთხოვნების 

დაკმაყოფილების მიზნით ან სასამართლო ან მარეგულირებელ საქმის წარმოებასთან 

დაკავშირებით, იმ პირობით, რომ თითოეული მხარე, მოცემული კანონით, 

რეგულირების ნორმით და წესით დასაშვებ ფარგლებში გონივრულ ძალისხმევას 

მიმართავს აღკვეთოს ან შეზღუდოს ინფორმაციის გაცემა და სწრაფად შეატყობინოს 

მეორე მხარეს ამის შესახებ;  

(დ)  არის ან კანონიერად ხდება საჯაროდ ხელმისაწვდომი, ამ ხელშეკრულების  ამ 

მუხლის  პირველი და მეორე პუნქტებით განსაზღვრული პირობის დარღვევის გარეშე; ან  

(ე)  ინფორმაცია გადაეცემა შესაბამის უწყებებს ფასების გამოცხადების,     ინდექსის 

გამოთვლის ან სტატისტიკური  მიზნით, მეორე მხარის იდენტიფიკაციის გარეშე.   

  

მუხლი 17. მხარეთა განცხადებები და გარანტიები  

 

1. თითოეული მხარე აცხადებს და გარანტიას იძლევა მეორე მხარის წინაშე, რომ 

ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის:  

 

(ა)  იგი წარმოადგენს სათანადოდ დაფუძნებულ, კანონიერად არსებულ, მისი 

იურისდიქციის შესაბამისი კანონმდებლობის მიხედვით შექმნილ და 

დარეგისტრირებულ კომპანიას;  

(ბ)  მოცემული ხელშეკრულების და ნებისმიერი საკრედიტო მხარდაჭერის 

დოკუმენტის (რომლის მხარესაც ის წარმოადგენს) ხელმოწერა და გაფორმება და 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ოპერაციების განხორციელება არ არღვევს მისი 

სადამფუძნებლო დოკუმენტების რომელიმე დებულებას;  
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(გ)  მას შეუძლია და აქვს მოცემული ხელშეკრულებით და ნებისმიერი საკრედიტო 

მხარდაჭერის დოკუმენტით (რომლის მხარესაც ის წარმოადგენს) განსაზღვრული 

ვალდებულებების შესრულების უფლებამოსილება და მიიღო ყველა შესაბამის ზომა ამ 

ვალდებულებების შესრულების უფლებამოსილების მისაღებად და რომ მის მიერ ამ 

ხელშეკრულების დადება და ხელშეკრულებისა და საკრედიტო მხარდაჭერის 

დოკუმენტის პირობების განხორციელება  არ არღვევს და არ ეწინააღმდეგება  

ნებისმიერ სხვა ხელშეკრულებას (რომლის მხარესაც ის წარმოადგენს) , კონსტიტუციას, 

რომელიმე წესს, კანონს ან  ნორმას;  

 

(დ) მასთან დაკავშირებით არ მომხდარა ხელშეკრულებით განსაზღვრული 

„საფუძვლიანი მიზეზით“ („საფუძვლიანი მიზეზის“ განმარტება) გამოწვეული მოვლენა, 

რომლის საფუძველზეც წყდება ხელშეკრულება, და რომ ეს მოვლენა ამჟამად არ 

გრძელდება.  ამასთან, ასეთ მოვლენას ან გარემოებას არც ამ ხელშეკრულების დადება 

და ვალდებულებების შესრულება არ გამოიწვევს;  

 

(ე)  მას მიღებული აქვს ყველანაირი უფლება, ნებართვა და თანხმობა სახელმწიფოსა 

და მარეგულირებლებისგან და იგი შესაბამის მესამე მხარეებთან გააფორმებს ყველა  

ხელშეკრულებას, რომელიც აუცილებელია მის მიერ მოცემული ხელშეკრულებით და 

საკრედიტო მხარდაჭერის დოკუმენტით  გათვალისწინებული ვალდებულებების 

კანონიერად შესრულებისათვის;  

 

(ვ) აწარმოა მოლაპარაკებები, გააფორმა მოცემული ხელშეკრულება და ნებისმიერი 

საკრედიტო მხარდაჭერის დოკუმენტი (რომლის მხარესაც ის წარმოადგენს), როგორც 

პრინციპალმა (და არა აგენტმა, ან ნებისმიერი სხვა ფორმით, როგორც ფიდუციარმა და 

ა.შ.); 

 

(ზ) ის რეგულარულად დებს ხელშეკრულებებს ელექტროენერგიით ვაჭრობის შესახებ, 

როგორც ეს ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული, მოქმედებს პროფესიონალურად 

მისი საქმიანობის ძირითადი ხაზის შესაბამისად და შესაძლებელია მიჩნეულ იქნას  

ბაზრის  მონაწილედ; 

 

(თ)   იგი მოქმედებს საკუთარი სახელით (და არა როგორც კონსულტანტი, აგენტი, 

ბროკერი, ან ნებისმიერი სხვა ფორმით, ფიდუციარის სახით და ა.შ.), მის მიერ 

დამოუკიდებლად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნული ხელშეკრულების 

დადებისა და შესაბამისობის შესახებ, სხვა მხარის რჩევის ან რეკომენდაციების გარეშე; 

შეუძლია განსაზღვროს ხელშეკრულების სარგებელი; იგი აცნობიერებს და მისთვის 
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მისაღებია ხელშეკრულების პირობები და ვადები და მასთან დაკავშირებული რისკები;  

 

(ი)  მეორე მხარე არ მოქმედებს მისი ფიდუციარის ან კონსულტანტის სახით;  

 

(კ)  მოქმედებს მეორე მხარის მხოლოდ იმ განცხადებების საფუძველზე, რომლებიც 

მოცემულ ხელშეკრულებაში ან საკრედიტო მხარდაჭერის დოკუმენტში (რომლის 

მხარესაც ის წარმოადგენს) არის მკაფიოდ განსაზღვრული;  

(ლ)  თუ მხარე წარმოდგენილია სახელმწიფო დაწესებულების ან 

ელექტრომომარაგების კომუნალური სისტემის სახით, ასეთი სახელმწიფო 

დაწესებულება ან ელექტრომომარაგების კომუნალური სისტემა აცხადებს და გარანტიას 

იძლევა მეორე მხარის წინაშე, რომ: (i) მოცემული ხელშეკრულების სათანადოდ 

განსახორციელებლად აუცილებელი ყოველგვარი ქმედება, მათ შორის, მაგრამ არა 

მხოლოდ, საკონკურსო განცხადების, საჯარო განცხადების გამოქვეყნების, არჩევნების, 

რეფერენდუმის ჩატარების, პირველი მომხმარებლის უფლებასთან დაკავშირებული ან 

სხვა საჭირო პროცედურები უკვე განხორციელდა ან განხორციელდება სავალდებულო 

წესით; (ii) სახელმწიფო დაწესებულება ან  ელექტრომომარაგების კომუნალური სისტემა 

დებს და ახორციელებს მოცემულ ხელშეკრულებას სათანადო სახელმწიფოებრივი 

მიზნით, კონსტიტუციის ან სხვა მარეგულირებელი დოკუმენტების და მოქმედი 

კანონმდებლობის საფუძველზე; და (iii) ხელშეკრულების ვადა არ სცდება 

კონსტიტუციით ან სხვა მარეგულირებელი დოკუმენტებით თუ შესაბამისი 

კანონმდებლობით დაწესებულ ზღვარს; და  

 

(მ)   მხარე არ არის გადახდისუუნარო, არ არის დაგეგმილი ან მოსალოდნელი 

არანაირი იურიდიული ან ადმინისტრაციული საქმის წარმოება, რომელშიც იგი მხარის 

სახით მონაწილეობს და რომელიც მის ხელთ არსებული ინფორმაციის მიხედვით, 

მნიშვნელოვან უარყოფით ზეგავლენას მოახდენს მის შესაძლებლობაზე განახორციელოს 

მოცემული ხელშეკრულება ან ნებისმიერი საკრედიტო მხარდაჭერის დოკუმენტი, 

(რომლის მხარესაც ის წარმოადგენს) იმდენად, რომ შეიძლება ის გადახდისუუნარო 

გახდეს.  

 

(ო) შვილობილ კომპანიებთან ერთად (მის მიერ ელექტროენერგიის იმპორტის და 

ექსპორტის ჩათვლით) მისი წილი ბაზარზე ელექტროენერგიის მოხმარებისა და 

წარმოების თვალსაზრისით არ აღემატება შესაბამისი ქვეყნის ბაზარზე მოხმარებულ ან 

წარმოებულ ელექტროენერგიას იმ დროის მონაკვეთში, რომელსაც ითვალისწინებს 

ნებისმიერი შესაბამისი ხელშეკრულება, კანონი ან  რეგულაცია.   
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მუხლი 18. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და არბიტრაჟი  

 

1.   ეს ხელშეკრულება რეგულირდება  . . . კანონმდებლობით. 

 

2. ხელშეკრულების მხარეები მიიღებენ ყველა ზომას, რომ მეგობრული მოლაპარაკების 

გზით მოაგვარონ ნებისმიერი დავა, აზრთა სხვადასხვაობა ან პრეტენზია, რომელიც 

შეიძლება წარმოიშვას ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ან მასთან დაკავშირებით, ან 

ხელშეკრულების დარღვევასთან, შეწყვეტასთან, ძალის დაკარგვასთან ან 

ინტერპრეტაციასთან მიმართებაში. ამ საკითხთან დაკავშირებით მხარეები თანხმდებიან, 

რომ მათი სათანადოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლები რეგულარულად შეხვდებიან 

ერთმანეთს ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში და შეეცდებიან მოლაპარაკებების 

გზით  მოაგვარონ მათ შორის არსებული ნებისმიერი დავა. ნებისმიერი ასეთი 

მოლაპარაკების შედეგი  ძალაში შედის და სავალდებულოა მხარეებისთვის მხოლოდ თუ ის 

გაფორმებულია წერილობით  დადგენილი წესით და ხელმოწერილია მხარეების სახელით.   

 

3. თუ დავის წარმოქმნიდან  . . .  დღის განმავლობაში დავა ვერ მოგვარდება 

მეგობრული მოლაპარაკების გზით , ორივე მხარე უფლებამისილი იქნება,  არბიტრაჟის 

წესების შესაბამისად, დავა განსახილველად გადაეცეს  საერთაშორისო სავაჭრო პალატას, 

ერთ-ერთი მხარის მიერ მეორე მხარისაგან ასეთი წერილობითი  მოთხოვნის მიღებიდან . . .  

დღის ვადაში.  თითოეული მხარე ნიშნავს ერთ არბიტრს, ხოლო მათ მიერ დანიშნული ორი 

არბიტრი ნიშნავს მესამე არბიტრს, რომელიც თავმჯდომარის ფუნქციას შეასრულებს. თუ 

ორი არბიტრი ვერ შეთანხმდება  მესამე არბიტრის დანიშნვასთან დაკავშირებით, მესამე 

არბიტრს დანიშნავს საერთაშორისო სავაჭრო პალატა.  არბიტრაჟი გაიმართება ჟენევაში, 

შვეიცარიაში და არბიტრაჟის ენა იქნება ინგლისური. 

 

მუხლი 19. ცვლილებების შეტანა  

 

1. ცვლილებების შეტანა: წინამდებარე  ხელშეკრულებაში ცვლილებებისა და 

დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების 

საფუძველზე, რომელსაც ხელს ორივე მხარე აწერს.  ხელმოწერილი ცვლილებები უნდა 

დარეგისტრირდეს  მხარეთა ადგილობრივი კანონმდებლობებით დადგენილი წესით. .  

 

2. თითოეული მხარე ვალდებულია არაუმეტეს . . .  დღის ვადაში კეთილსინდისიერად 

განიხილოს მეორე მხარის თხოვნა ამ ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და 

წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ. ამასთან, 
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უარი ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე სავალდებულო წესით უნდა 

დასაბუთდეს.     

 

3. მხარეები  ვალდებულნი არიან შეთანხმდნენ ამ ხელშეკრულების ნებისმიერი 

დებულების შეცვლაზე, თუ გამყიდველის საქმიანობის მარეგულირებელ ქართულ 

კანონმდებლობაში შესული ცვლილებები ან მყიდველის  საქმიანობის მარეგულირებელ 

თურქულ კანონმდებლობაში შესული ცვლილები უშუალოდ იწვევს: 

ა. მიღებულ ელექტროენერგიაში მყიდველის მიერ გადასახდელი  საკონტრაქტო ფასის 

ცვლილებას;  

ბ. გამყიდველის მიერ მყიდველისათვის მისაწოდებელი „საკონტრაქტო რაოდენობის“ 

ცვლილებას;  

გ. ერთ-ერთი ან ორივე მხარის მიერ გადასახდელი ჯარიმის ან კომპენსაციის თანხის 

ცვლილებას;   

დ. ამ ხელშეკრულების საფუძველზე ელექტროენერგიის მიწოდების ან მიღების ვადებისა და 

პირობების სხვა ცვლილებებს.  

 

3. კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების ამოქმედებიდან . . .  დღის ვადაში  მხარეთა 

შეუთანხმებლობის შემთხვევაში თითოეული მხარე უფლებამოსილია გავიდეს 

ხელშეკრულებიდან.  ამ პერიოდში მხარეები ვალდებულნი არიან დაიცვან მოქმედ 

კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებების მოთხოვნები.   

 

მუხლი 20. სხვადასხვა 

 

1. სატელეფონო საუბრების ჩაწერა: თითოეულ მხარეს უფლება აქვს ჩაიწეროს 

ხელშეკრულებასთან დაკავშირე ბული სატელეფონო საუბრები.   მხარეებს აღნიშნული 

სატელფონო საუბრების ჩაწერა შეუძლიათ შემდგომი შეტყობინების გარეშე; ისინი 

ადასტურებენ, რომ ასეთი ჩანაწერების გაკეთებაზე მათი ოფიცრებისა და 

თანამშრომლებისგან ყველა აუცილებელი თანხმობა აქვთ მიღებული.  

 

2.  შეტყობინებები და კომუნიკაცია: ერთი მხარის მიერ მეორე მხარისთვის გაგზავნილი ყველა 

შეტყობინება, განცხადება, ან აინვოისი უნდა იყოს წერილობითი ფორმით და უნდა ჩაბარდეს 

წერილის ( ფოსტით, ან კურიერით,) სახით. თითოეულ მხარეს  შეუძლია შეცვალოს 

გაგზავნილი შეტყობინება მეორე მხარისთვის წერილობით გაგზავნილი შეტყობინებით. 

წერილობითი შეტყობინებები, განცხადებები, ან ინვოისები ჩაითვლება ჩაბარებულად და 

ძალაში შესულად შემდეგი წესის მიხედვით:  
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(ა) პირადად ჩაბარებული დოკუმენტები/შეტყობინებები მიწოდებულად ითვლება იმავე 

სამუშაო დღეს, ან, არასამუშაო დღის შემთხვევაში, მითითებული თარიღის შემდეგ პირველ 

სამუშაო დღეს;     

 

(ბ)  ფოსტით გაგზავნილი დოკუმენტები/შეტყობინებები მიწოდებულად ითვლება 

საფოსტო გზავნილზე მითითებული თარიღიდან მეორე სამუშაო დღეს, ან თუ გაგზავნილია 

ერთი ქვეყნიდან მეორეში, საფოსტო გზავნილზე მითითებული თარიღიდან მეხუთე სამუშაო 

დღეს, ან  

 

3. რომელიმე დებულების ბათილობა: თუ  ამ ხელშეკრულების  რომელიმე დებულება 

ნებისმიერი თვალსაზრისით მიიჩნევა უკანონოდ, ბათილად და განუხორციელებლად 

მხარეთა ადგილობრივი კანონმდებლობების მიხედვით, ეს არანაირ გავლენას არ 

მოახდენს ამ ხელშეკრულების სხვა დებულებების კანონიერებაზე, ბათილობაზე და 

განხორციელების შესაძლებლობაზე. მხარეები ვალდებულებას იღებენ არაკანონიერი, 

ბათილი ან განუხორციელებელი დებულება ჩაანაცვლონ ისეთი კანონიერი, 

იურიდიული ძალის მქონე განხორციელებადი დებულებით, რომლითაც უფრო 

ადვილად მიიღწევა ბათილი დებულების განზრახვა.  

 

4. შეტყობინებები, გრაფიკები, ანგარიშ–ფაქტურები და გადახდა  

გამყიდველი მყიდველი 

შეტყობინებები და კორესპონდენცია  

სახელი და თანამდებობა 

მისამართი  

ტელეფონი და ელ.ფოსტა 

შეტყობინებები და კორესპონდენცია  

სახელი და თანამდებობა 

მისამართი 

ტელეფონი და ელ.ფოსტა 

გრაფიკების შედგენა  

სახელი და თანამდებობა 

მისამართი 

ტელეფონი და ელ.ფოსტა 

გრაფიკების შედგენა  

სახელი და თანამდებობა 

მისამართი 

ტელეფონი და ელ.ფოსტა 

ანგარიშ–ფაქტურები ანგარიშ–ფაქტურები 
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სახელი და თანამდებობა 

მისამართი 

ტელეფონი და ელ.ფოსტა 

სახელი და თანამდებობა 

მისამართი 

ტელეფონი და ელ.ფოსტა 

გადახდა 

სახელი და თანამდებობა 

მისამართი 

ტელეფონი და ელ.ფოსტა 

გადახდა 

სახელი და თანამდებობა 

მისამართი 

ტელეფონი და ელ.ფოსტა 

 

 

 

ხელმოწერილია თითოეული მხარის სათანადოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ 

და ძალას იძენს „ძალაში შესვლის  თარიღიდან“. 

 

 

 

           

მხარის დასახელება    მხარის დასახელება 

 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის სახელი    ხელმომწერ(ებ)ის სახელი 

 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა   ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა 

 

 

 

danarTi #1 –sakontraqto  raodenobebi TormetTviani 

periodiebisaTvis 
 

1. „საანგარიშო პერიოდში“ ამ ხელშეკრულების საფუძველზე მისაწოდებელი და 

მისაღები “საკონტრაქტო რაოდენობები“ მოცემულია N1 ცხრილში.  მხარეებს შეუძლიათ 

გაზარდონ ან შეამცირონ ნებისმიერი „საანგარიშო  პერიოდის“ მოცულობა აქ მითითებული 

მოცულობის   . . .  პროცენტით, ამ ხელშეკრულების  მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად. 
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წინა 

თორმეტი თვის საანგარიშო  პერიოდის დასრულებამდე . . .  ადრე, მხარეები ვალდებულნი 

არიან შეთანხმდნენ ხელშეკრულების დარჩენილი ვადის ყოველი მომდევნო წლის 

“საკონტრაქტო რაოდენობებზე“ და შეავსონ და ხელი მოაწერონ ქვემოთ მოყვანილ 

ცხრილებს:   

ცხრილი 1 - წელი 1   2013/2014  

თვე 
მოცულობა 

(მვტ.სთ) 

მაქსიმალური საათობრივი 

სიმძლავრე (მვტ.) 

აპრილი     

მაისი    

ივნისი   

ივლისი   

აგვისტო    

სექტემბერი   

ოქტომბერი   

ნოემბერი   

დეკემბერი   

სულ:    
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მხარის დასახელება    მხარის დასახელება 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის სახელი    ხელმომწერ(ებ)ის სახელი 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა   ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა 

 

           

თარიღი   თარიღი 

 

ცხრილი 2 - წელი 2   2014/2015  

თვე 
მოცულობა 

(მვტ.სთ) 

მაქსიმალური საათობრივი 

სიმძლავრე (მვტ.) 

აპრილი     

მაისი    

ივნისი   

ივლისი   

აგვისტო    

სექტემბერი   

ოქტომბერი   

ნოემბერი   

დეკემბერი   

სულ:    
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მხარის დასახელება    მხარის დასახელება 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის სახელი    ხელმომწერ(ებ)ის სახელი 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა   ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა 

 

           

თარიღი   თარიღი 

 

ცხრილი 3 - წელი 3,   2015/2016  

თვე 
მოცულობა 

(მვტ.სთ) 

მაქსიმალური საათობრივი 

სიმძლავრე (მვტ.) 

აპრილი     

მაისი    

ივნისი   

ივლისი   

აგვისტო    

სექტემბერი   

ოქტომბერი   

ნოემბერი   

დეკემბერი   

სულ:    
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მხარის დასახელება    მხარის დასახელება 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის სახელი    ხელმომწერ(ებ)ის სახელი 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა   ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა 

 

           

თარიღი   თარიღი 

ცხრილი 4- წელი 4,   2016/2017  

თვე 
მოცულობა 

(მვტ.სთ) 

მაქსიმალური საათობრივი 

სიმძლავრე (მვტ.) 

აპრილი     

მაისი    

ივნისი   

ივლისი   

აგვისტო    

სექტემბერი   

 ოქტომბერი   

ნოემბერი   

დეკემბერი   

სულ:    
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მხარის დასახელება    მხარის დასახელება 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის სახელი    ხელმომწერ(ებ)ის სახელი 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა   ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა 

 

           

თარიღი   თარიღი 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი 5 - წელი 5   2017/2018  

თვე 
მოცულობა 

(მვტ.სთ) 

მაქსიმალური საათობრივი 

სიმძლავრე (მვტ.) 

აპრილი     

მაისი    

ივნისი   

ივლისი   

აგვისტო    

სექტემბერი   

ოქტომბერი   

ნოემბერი   

დეკემბერი   

სულ:    
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მხარის დასახელება    მხარის დასახელება 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის სახელი    ხელმომწერ(ებ)ის სახელი 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა   ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა 

 

           

თარიღი   თარიღი 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი 6 - წელი 6   2018/2019  

თვე 
მოცულობა 

(მვტ.სთ) 

მაქსიმალური საათობრივი 

სიმძლავრე (მვტ.) 

აპრილი     

მაისი    

ივნისი   

ივლისი   

აგვისტო    

სექტემბერი   

ოქტომბერი   

ნოემბერი   

დეკემბერი   

სულ:    
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მხარის დასახელება    მხარის დასახელება 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის სახელი    ხელმომწერ(ებ)ის სახელი 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა   ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა 

 

           

თარიღი   თარიღი 

ცხრილი 7 - წელი 7   2019/2020  

თვე 
მოცულობა 

(მვტ.სთ) 

მაქსიმალური საათობრივი 

სიმძლავრე (მვტ.) 

აპრილი     

მაისი    

ივნისი   

ივლისი   

აგვისტო    

სექტემბერი   

ოქტომბერი   

ნოემბერი   

დეკემბერი   

სულ:    
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მხარის დასახელება    მხარის დასახელება 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის სახელი    ხელმომწერ(ებ)ის სახელი 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა   ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა 

 

           

თარიღი   თარიღი 

 

ცხრილი 8 - წელი 8   2020/2021  

თვე 
მოცულობა 

(მვტ.სთ) 

მაქსიმალური საათობრივი 

სიმძლავრე (მვტ.) 

აპრილი     

მაისი    

ივნისი   

ივლისი   

აგვისტო    

სექტემბერი   

ოქტომბერი   

ნოემებერი   

დეკემბერი   

სულ:    
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მხარის დასახელება    მხარის დასახელება 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის სახელი    ხელმომწერ(ებ)ის სახელი 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა   ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა 

 

 

           

თარიღი   თარიღი 

 

 

 

 

 

 

 

ცხრილი 9 - წელი 9   2022/2023  

აპრილი     

მაისი    

ივნისი   

ივლისი   

აგვისტო    

სექტემბერი   

ოქტომბერი   

ნოემბერი   

დეკემბერი   

სულ:    
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მხარის დასახელება    მხარის დასახელება 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის სახელი    ხელმომწერ(ებ)ის სახელი 

 

           

ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა   ხელმომწერ(ებ)ის თანამდებობა 

 

           

თარიღი   თარიღი 

ცხრილი 10 - წელი 10   2021/2022  

თვე 
მოცულობა 

(მვტ.სთ) 

მაქსიმალური 

საათობრივი 

სიმძლავრე (მვტ.) 

აპრილი     

მაისი    

ივნისი   

ივლისი   

აგვისტო    

სექტემბერი   

ოქტომბერი   

ნოემბერი   

დეკემბერი   

სულ:    


