
 დანართი 1 

 

ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საჯარო მოსამსახურეების მიერ 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ მოთხოვნების დაცვის 

უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული თანამდებობრივი ინსტრუქცია 

 

 

მუხლი 1. 

აღნიშნული ინსტრუქცია შემუშავებულია საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი“, საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის,  „საჯარო დაწესებულებაში 

ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის,  „საჯარო 

დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2017 წლის 20 აპრილის №200 დადგენილების შესაბამისად. 

მუხლი 2. 

აღნიშნული ინსტრუქცია ვრცელდება ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

აპარატის ყველა საჯარო მოსამსახურეზე (საჯარო მოხელე, შრომით ხელშეკრულებით 

დასაქმებული პირი- მათ შორის საკრებულოს მოწვეულ ექსპერტ-სპეციალისტები). 

მუხლი 3. 

ქალაქ  ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის  საჯარო მოსამსახურე ვალდებულია 

ზუსტად და განუხრელად დაიცვას  საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს 

საარჩევნო კოდექსი“, საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „საჯარო დაწესებულებაში 

ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის, „საჯარო 

დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2017 წლის 20 აპრილის №200 დადგენილებისა და  საქართველოში მოქმედი 

კანონმდებლობის მოთხოვნები. 

 

 

 

 



მუხლი 4. 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის შესაბამისად, საჯარო 

მოსამსახურეს უფლება არა აქვს, თავისი სამსახურებრივი მდგომარეობა პარტიული 

(პოლიტიკური) მიზნებისათვის ან/და ინტერესებისათვის გამოიყენოს. საჯარო მოსამსახურეს 

ასევე უფლება არა აქვს, სამუშაო საათებში ან სამსახურებრივი უფლებამოსილების 

განხორციელებისას მონაწილეობა მიიღოს აგიტაციასა და წინასაარჩევნო კამპანიაში. საჯარო 

მოსამსახურეს ეკრძალება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, საარჩევნო სუბიექტის, საარჩევნო 

სუბიექტობის კანდიდატის მხარდასაჭერი ან საწინააღმდეგო აგიტაციისა და კამპანიის 

პროცესში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. 

მუხლი 5. 

„საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 20 აპრილის №200 დადგენილებით დამტკიცებული წესის 

მე-6 მუხლის შესაბამისად: 

ა)  საჯარო მოსამსახურე თავისუფალი და ნეიტრალურია გადაწყვეტილების მიღებისას და 

მიჯნავს სახელმწიფოს ინტერესებს პოლიტიკური პარტიის ინტერესებისგან.  

ბ)  საჯარო მოსამსახურე ახორციელებს თავის უფლებამოსილებებს პოლიტიკური პარტიის 

კუთვნილებისა და პირადი პოლიტიკური შეხედულებებისაგან დამოუკიდებლად. 

გ)  საჯარო მოსამსახურე სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელებისას თავს იკავებს 

ისეთი ქმედებისაგან, რომელიც შესაძლებელია, აღქმულ იქნეს კონკრეტული პოლიტიკური 

პარტიის ინტერესების გატარებად.  

დ) საჯარო მოსამსახურე არ იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსს პოლიტიკური პარტიის 

მიზნებისათვის.  

ე) საჯარო მოსამსახურე თავს იკავებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას 

კომუნიკაციის საშუალებებით, მათ შორის, სოციალური ქსელების გამოყენებით, ისეთი 

ქმედებებისაგან, განცხადებებისაგან ან/და სოციალური აქტივობისაგან, რომელიც 

შესაძლებელია, აღქმულ იქნეს კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის ინტერესების გატარებად. 

მუხლი 6. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ მე-2 მუხლის „ჰ1“ 

ქვეპუნქტის შესაბამისად, წინასაარჩევნო აგიტაცია არის ამომრჩეველთა მოწოდება საარჩევნო 

სუბიექტის/საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ, 

აგრეთვე ნებისმიერი საჯარო მოქმედება, რომელიც ხელს უწყობს ან ხელს უშლის მის არჩევას, 



ან/და რომელიც შეიცავს წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნებს, მათ შორის, წინასაარჩევნო 

ღონისძიების ორგანიზებაში/ჩატარებაში მონაწილეობა, საარჩევნო მასალების შენახვა ან 

გავრცელება, მხარდამჭერთა სიებზე მუშაობა, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობებში 

ყოფნა. 

მუხლი 7. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 45-ე  მუხლის პირველი 

პუნქტის შესაბამისად, წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია) იწყება კენჭისყრის დღემდე 60 დღით 

ადრე. 

მუხლი 8. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 45-ე  მუხლის მე-4  

პუნქტის „თ“და „კ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, აგიტაციის უფლება არა აქვთ: 

ა)  საჯარო მოხელეებს – სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და როდესაც ისინი უშუალოდ 

ასრულებენ სამსახურებრივ ფუნქციებს. 

ბ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირების თანამშრომლებს (გარდა უმაღლესი და 

პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების, რელიგიური ორგანიზაციებისა და 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თანამშრომლებისა), სახელმწიფოს ან 

მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირების თანამშრომლებს, საჯარო სკოლების პედაგოგებს, − სამუშაო საათების განმავლობაში ან 

როდესაც ისინი უშუალოდ ასრულებენ სამსახურებრივ ფუნქციებს. 

მუხლი 9. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 79-ე მუხლის 

შესაბამისად, ამ კანონის მოთხოვნათა დარღვევით წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის 

მიღება – გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით. 

მუხლი 10. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 45-ე მუხლის მე-6 და მე-

7 პუნქტების შესაბამისად: 

ა)  წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მუნიციპალიტეტის ორგანოები ვალდებული არიან, 

ხელი შეუწყონ პოლიტიკურ პარტიებს/საარჩევნო სუბიექტებს ამომრჩევლებთან შეხვედრებისა 

და კრებების, საჯარო დებატებისა და დისკუსიების, შეკრებებისა და მანიფესტაციების 

ორგანიზებასა და ჩატარებაში,  უზრუნველყონ  ამ ღონისძიებების  უსაფრთხოება.  



ბ) აკრძალულია საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის/მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის 

დაფინანსებით ორგანიზებულ ღონისძიებაზე/პრეზენტაციაზე ორგანიზატორის მიერ 

წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევა. აღნიშნული  ქმედება  ჩაითვლება  ადმინისტრაციული  

რესურსების გამოყენებად. 

მუხლი 11. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 48-ე მუხლის პირველი  

პუნქტის შესაბამისად: 

1. საქართველოს ორგანული კანონით „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 45-ე მუხლის მე-

4 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულ წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის 

უფლების მქონე ნებისმიერ პირს წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ეკრძალება 

რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის, საარჩევნო 

სუბიექტის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ წინასაარჩევნო აგიტაციისა და 

კამპანიის პროცესში ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება; მათ შორის, 

იკრძალება:  

ა) სახელმწიფო ხელისუფლებისა და მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ, აგრეთვე იმ 

ორგანიზაციების მიერ, რომლებიც საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

ფინანსდებიან, დაკავებული შენობების გამოყენება იმ შემთხვევაში, თუ სხვა 

პოლიტიკურ პარტიებს, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატებს, საარჩევნო სუბიექტებს 

არა აქვთ იმავე ან ანალოგიური დანიშნულების შენობების იმავე პირობებით 

გამოყენების შესაძლებლობა;  

ბ) სახელმწიფო ხელისუფლების დაწესებულებებისათვის ან მუნიციპალიტეტის 

ორგანოებისა და იმ ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტიდან ფინანსდებიან (გარდა პოლიტიკური პარტიებისა), განკუთვნილი 

საკომუნიკაციო საშუალებების, საინფორმაციო მომსახურებისა და სხვადასხვა სახის  

ტექნიკის გამოყენება;  

გ) სახელმწიფო ხელისუფლების ან მუნიციპალიტეტის ორგანოების საკუთრებაში 

არსებული სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება. 

მუხლი 12. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 49-ე მუხლის 

შესაბამისად: 



1. წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირს, რომელსაც 

სახელმწიფო ხელისუფლების ან ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოში უკავია 

თანამდებობა, ეკრძალება რომელიმე პოლიტიკური პარტიის, საარჩევნო სუბიექტობის 

კანდიდატის, საარჩევნო სუბიექტის მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ წინასაარჩევნო 

აგიტაციისა და კამპანიის წარმოების პროცესში თავისი თანამდებობრივი ან 

სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენება, რაც ამ მუხლის მიზნებისთვის 

გულისხმობს:  

ა) სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირის ჩაბმას 

ისეთ საქმიანობაში, რომელიც ხელს უწყობს კანდიდატის წარდგენას ან/და არჩევას;  

ბ) სახელმწიფო ხელისუფლების ან მუნიციპალიტეტის ორგანოს მიერ დაფინანსებული 

სამსახურებრივი  მივლინებების  დროს ხელმოწერების  შეგროვებას  და  წინასაარჩევნო  

აგიტაციის გაწევას; 

 გ) წინასაარჩევნო აგიტაციის გაწევას სამუშაო საათების განმავლობაში ან/და 

სამსახურებრივი ფუნქციების შესრულებისას. 

 2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვა არ 

ვრცელდება ამ კანონით განსაზღვრულ პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე (მათ 

შორის საკრებულოს თანამდებობის პირებზე, საკრებულოს წევრებზე), აგრეთვე 

ტელერადიომაუწყებლობის მიერ წინასაარჩევნო აგიტაციისათვის გამოყოფილი დროის 

გამოყენების შემთხვევაზე. 

 3. არჩევნების დღემდე მე-60 დღიდან არჩევნების დღის ჩათვლით აკრძალულია ისეთი 

პროექტების/პროგრამების განხორციელება, რომლებიც მანამდე არ იყო 

გათვალისწინებული საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის 

რესპუბლიკურ ან  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

პროექტები/პროგრამები ფინანსდება არჩევნების დღემდე არანაკლებ 60 დღით ადრე 

შესაბამისი ბიუჯეტის სათანადო პროგრამული კოდით გათვალისწინებული 

ასიგნებების ფარგლებში ან/და ამ ასიგნებებიდან გამოყოფილი სახსრებით, აგრეთვე 

დონორების მიერ გამოყოფილი სახსრებით. ამ პუნქტით გათვალისწინებული წესის 

დარღვევის შემთხვევაში უფლებამოსილ პირს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და 

მოითხოვოს ხარჯების შეჩერება. 

 31. სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს ან მუნიციპალიტეტის ორგანოს ეკრძალება 

არჩევნების დღემდე მე-60 დღიდან არჩევნების დღის ჩათვლით მაუწყებლის ეთერში 



ისეთი  სარეკლამო ვიდეორგოლის განთავსება, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას 

შესაბამისი უწყების მიერ შესრულებული ან დაგეგმილი სამუშაოს შესახებ. 

 4. არჩევნების დღემდე მე-60 დღიდან არჩევნების დღის ჩათვლით აკრძალულია 

სოციალური გასაცემლების (პენსია, სოციალური დახმარება, შემწეობა და სხვა) 

ოდენობების ზრდა, გარდა იმ გასაცემლებისა, რომელთა ოდენობების ზრდა 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული იყო არჩევნების დღემდე 

არანაკლებ 60 დღით ადრე, აგრეთვე ისეთი სოციალური გასაცემლების (პენსია, 

სოციალური დახმარება, შემწეობა და სხვა) ან/და შეღავათების დაწესება, რომლებიც 

არჩევნების დღემდე არანაკლებ 60 დღით ადრე გათვალისწინებული არ იყო 

საქართველოს კანონმდებლობით. ამ პუნქტით გათვალისწინებული წესის დარღვევის 

შემთხვევაში უფლებამოსილ პირს შეუძლია მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს 

ხარჯების შეჩერება. 

 5. ამ მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების მოქმედება არ ვრცელდება სტიქიური 

უბედურების ან სხვა ფორსმაჟორული გარემოების შედეგების სალიკვიდაციო 

ღონისძიებებისა და ამ კანონის შესაბამისად სახელმწიფო ან/და მუნიციპალიტეტის 

ორგანოთა მიერ კენჭისყრის შენობის მოწყობის ან/და სარემონტო სამუშაოების 

დაფინანსებაზე.  

6. წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში აკრძალულია საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის/მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებით ისეთი სააგიტაციო მასალის, 

ვიდეო- ან აუდიომასალის დამზადება, ვებგვერდის ან მისი ნაწილის შექმნა, 

რომელშიც/რომელზედაც ასახულია ესა თუ ის საარჩევნო სუბიექტი/პოლიტიკური 

პარტია ან მისი არჩევნებში მონაწილეობის რიგითი ნომერი ან/და რომელიც შეიცავს ამა 

თუ იმ საარჩევნო სუბიექტის/პოლიტიკური პარტიის მხარდასაჭერ/საწინააღმდეგო 

ინფორმაციას. იმავე პერიოდში აკრძალულია საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის/მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სახსრებით დამზადებულ სოციალურ 

რეკლამაში საარჩევნო სუბიექტის/პოლიტიკური პარტიის ან მისი რიგითი ნომრის 

გამოყენება. 

მუხლი 13. 

საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 88-ე მუხლის 

შესაბამისად, წინასაარჩევნო აგიტაციისას და კამპანიისას ადმინისტრაციული რესურსების 

გამოყენებისას და თანამდებობრივი ან სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებისას ამ 



კანონით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა – გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის 

ოდენობით. 

მუხლი 14. 

საქართველოს კანონის „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი“ 164 4-ე მუხლის 

შესაბამისად: 

1. ამომრჩევლის ნებაზე ზეგავლენა ან/და საარჩევნო ხმის ფარულობის დარღვევა, ჩადენილი 

იძულებით ან მუქარით, − ისჯება ჯარიმით, შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ერთ 

წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.  

2. ამომრჩევლის ნებაზე ზეგავლენა ან/და საარჩევნო ხმის ფარულობის დარღვევა, ჩადენილი 

ძალადობით, მატერიალური ან სამსახურებრივი დამოკიდებულების გამოყენებით, − ისჯება 

ჯარიმით, შინაპატიმრობით ვადით ექვსი თვიდან ორ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით 

ვადით სამ წლამდე. 

 3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი:  

ა) არაერთგზის; 

 ბ) ორი ან მეტი პირის მიმართ;  

გ) ჯგუფურად, − ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხ წლამდე. 

მუხლი 15. 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საჯარო მოსამსახურეს უფლება აქვს და 

ვალდებულია ზემოხსენებული სამართლებრივი აქტების დარღვევის შესახებ ინფორმაციის 

მიღების შემთხვევაში,  ინფორმაცია მიაწოდოს (მათ შორის ანონიმურად) შესაბამის ორგანოებს, 

საკრებულოს თავმჯდომარეს, საკრებულოს აპარატის უფროსს, განყოფილების უფროსს და 

მისი როგორც მამხილებლის უფლებები დაცული იქნება „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის,  „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და 

კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის  V1  თავის შესაბამისად. 

 


