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შეთანხმების შედარებითი ანალიზი   

 არსებული ვარიანტი შეთანხმებული ვერსია რა გაუმჯობესდა 
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1. ამ თავით პარტიისთვის დადგენილი 

შეზღუდვები ასევე ვრცელდება: 

ა) იურიდიულ პირზე, თუ ის პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ არის დაკავშირებული 

პარტიასთან, სხვაგვარად იმყოფება პარტიის 

კონტროლის ქვეშ ან აქვს განცხადებული 

პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები; 

ბ) იურიდიულ პირზე, რომელიც 

წარმომადგენლის ან სხვა პირის მეშვეობით 

მოუწოდებს ამომრჩეველს რომელიმე 

პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერისკენ ან 

მხარდაჭერისაგან თავის შეკავებისკენ; 

გ) პირზე, რომელსაც აქვს განცხადებული 

პოლიტიკური და საარჩევნო  მიზნები და 

ამოცანები, მასთან დაკავშირებულ პირზე, 

აგრეთვე მასთან საქმიანი ურთიერთობის 

მქონე პირზე, რომელსაც აქვს პოლიტიკური 

და საარჩევნო მიზნები, ან ახორციელებს ისეთ 

საქმიანობას, რომელიც გავლენას ახდენს 

არჩევნებში, პლებისციტსა და რეფერენდუმში 

საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური 

ნების გამოვლენაზე და ეს ქმედებები 
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1. ამ თავით პარტიისთვის დადგენილი 

შეზღუდვები ვრცელდება: 

ა) პირზე, რომელსაც აქვს გაცხადებული საარჩევნო 

მიზნები და იყენებს შესაბამის ფინანსურ და 

მატერიალურ რესურსებს ამ მიზნის მისაღწევად; 

ბ) იმ პირზე, რომელსაც დაეკისრება 

პასუხისმგებლობა ამ კანონის დარღვევისათვის 

არაერთგზის, ან დარღვევა უკავშირდება 30 000 

ლარზე მეტი ოდენობით თანხას, ვრცელდება 

ფინანსური გამჭვირვალობის ამ თავით დადგენილი 

წესი. 

2. ამ კანონით გათვალისწინებული 

პასუხისმგებლობა ვრცელდება ნებისმიერ 

ქმედებაზე და პირზე, რომლის მიზანია კანონით 

დადგენილი შეზღუდვებისათვის თავის არიდება, 

მათ შორის, მოჩვენებით და თვალთმაქცურ 

გარიგებებზე. 

3. შეზღუდვების მიზანია პარტიის და 

გაცხადებული საარჩევნო მიზნების მქონე პირის 

პოლიტიკურ და საარჩევნო მიზნებთან 

დაკავშირებული შემოსავლებისა და ხარჯების 

რეგულირება და მათი გამჭვირვალობის  

უზრუნველყოფა. 

1. კანონში აღარ იარსებებს 
პოლიტიკურ პარტიასთან 
პირდაპირ და არაპირდაპირ 
დაკავშირებულ პირთა ცნება; 
2. პოლიტიკური სიმპათიის 
ან ანტიპათიის გამოხატვის  
გამო კონტროლის პალატას 
აღარ ექნება უფლება, პირს 
დაუწესოს შეზღუდვები; 
3. დავიწროვდება და 
მკაფიოდ განისაზღვრება იმ 
პირთა წრე, რომლებზეც 
გავრცელდება პოლიტიკური 
პარტიისათვის დაწესებული 
შეზღუდვები; 
4. განისაზღვრება ვადა, თუ 
როდემდე შეიძლება 
გავრცელდეს  პირზე 
კონტროლის პალატის მიერ 
დაწესებული შეზღუდვები.  
 
261-ს მე-2 პუნქტზე 
შეთანხმება არ არის 
მიღწეული და მასზე 
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ხორციელდება ამ კანონის 

რეგულაციებისთვის გვერდის ავლის მიზნით.  

 

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული 

პირების მიმართ  შეზღუდვები გავრცელდება 

მხოლოდ იმ ქმედებებზე, რომლებიც უკავშირდება 

პოლიტიკური ძალის სასარგებლოდ ფინანსების ან 

სხვა მატერიალური რესურსების გამოყენებას. 

შეზღუდვების ფარგლებში არ ექცევა 

ეკონომიკური/სამეწარმეო საქმიანობა, საკუთრების 

უფლება და სხვა კერძო  სამართლებრივი უფლებები 

და თავისუფლებები, თუ ისინი არ უკავშირდება 

საარჩევნო მიზნებს და/ან არ ხორციელდება 

კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვების 

გვერდის ავლის მიზნით. 

5. ამ კანონით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ 

ვრცელდება საერთაშორისო ორგანიზაციებზე და იმ 

იურიდიულ პირებზე, რომელთა მიზანია 

პოლიტიკური გაერთიანებების ინსტიტუციურ 

განვითარება, რაც არ უკავშირდება რომელიმე 

პოლიტიკური ძალის მხარდაჭერას ან  

მხარდაჭერისგან თავის შეკავებას. 

6. ამ კანონით გათვალისწინებული შეზღუდვები არ 

შეიძლება გამოყენებულ იქნას გამოხატვის 

თავისუფლების, სამოქალაქო აქტივობის 

განხორციელების და წინასაარჩევნო აგიტაციის 

წინააღმდეგ. 

7 იმ შემთხვევაში, თუ სახეზე აღარ არის 261 მუხლის 

პირველი პუნქტის ა) ქვეპუნქტით განსაზღვრული 

გარემოებები, საქართველოს კონტროლის პალატა 

საკუთარი ინიციატივით ან 261 მუხლით დადგენილ 

შეზღუდვებს დაქვემდებარებული პირის 

განცხადების საფუძველზე, მარტივი 

ადმინისტრაციული წარმოების წესით განიხილავს 

პირისათვის შეზღუდვების გაუქმების საკითხს.  

8 ამავე მუხლის ბ) ქვეპუნქტის საფუძველზე 

მსჯელობა გაგრძელდება 
საკომიტეტო მოსმენებისას. 
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დადგენილი შეზღუდვები უქმდება არჩევნების 

შედეგების შეჯამებიდან ერთი თვის ვადაში. 

 

 
 „მუხლი 25

1
  

1. პარტიის და მასთან დაკავშირებული 

ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ 

წლის განმავლობაში მიღებული სახელმწიფო 

დაფინანსების, შემოწირულებებისა და 

კანონით დაშვებული სხვა ფორმებით 

მიღებული შემოსავლის საერთო რაოდენობა 

არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს წინა 

წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.2%-ს, 

ისევე, როგორც პარტიის მიერ გაწეული 

ხარჯის საერთო ოდენობა არ უნდა 

აღემატებოდეს საქართველოს წინა წლის 

მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.2%-ს. 

 

 

251 მუხლის: 

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

პოლიტიკური გაერთიანების/საარჩევნო სუბიექტის 

მიერ წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯის საერთო 

ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საქართველოს 

წინა წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.2%-ს. 

აღნიშნულ ოდენობაში შედის ა)პოლიტიკური 

გაერთიანებისა და მის სასარგებლოდ სხვა პირის 

მიერ გაწეული ხარჯები, რაც დადგენილია 

საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ.“ 

ბ) პირველ პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 

პუნქტი: 

„11. დამოუკიდებელი მაჟორიტარი კანდიდატის 

საარჩევნო წლიური ხარჯების საერთო რაოდენობის 

ზედა ზღვარი   განისაზღვრება შემდეგი წესით:  

პარტიებისათვის საარჩევნო კამპანიიაში 

დაშვებული ხარჯების ზედა ზღვარი (წინა წლის 

მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.2 %) უნდა გაიყოს 

ქვეყანაში ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობაზე, 

მიღებული რიცხვი  უნდა გამრავლდეს ამ საარჩევნო 

ოლქის ამომრჩეველთა რაოდენობაზე.“. 

გ) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„5. საარჩევნო ბლოკში შემავალი პარტიების მიერ, 

აგრეთვე, მათ სასარგებლოდ გაწეული ხარჯების 

საერთო რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ამ 

მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ ზღვრულ 

ოდენობას.“ 

 

1.მოიხსნებება 
პარტიებისათვის  
შეზღუდვები შემოსავლებზე. 
2.განისაზღვრა 
დამოუკიდებელი  
მაჟორიტარი დეპუტატობის 
კანდიდატის ხარჯების ზედა 
ზღვარი.  
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 27-ე მუხლი მე7 პუნქტი: 

7. თუ შემომწირველი ფიზიკური პირები 

შემოსავალს მთლიანად ან ნაწილობრივ 

იღებენ ერთი წყაროდან (ფიზიკური ან 

იურიდიული პირებისაგან ან მათთან 

დაკავშირებული პირებისაგან), მაშინ მათ მიერ 

ერთი საარჩევნო სუბიექტის სასარგებლოდ 

წლის განმავლობაში განხორციელებულ 

შემოწირულებათა საერთო ოდენობა არ უნდა 

აღემატებოდეს 500 000 ლარს, ამასთანავე, 

თითოეულის მიერ განხორციელებული 

შემოწირულების საერთო ოდენობა არ უნდა 

აღემატებოდეს 60 000 ლარს.“ 

27-ე მუხლს   დაემატოს 71 პუნქტი 

თუ კონტროლის პალატამ დაადგინა, რომ 

შემოწირულების მიღებით ირღვევა ამ კანონით 

დადგენილი მოთხოვნები, გამოსცემს 

ინდივიდუალურ-სამართლებრივ აქტს, რომლის 

ჩაბარებიდან ხუთი დღის ვადაში პარტია 

ვალდებულია, შემოწირულობის ის ნაწილი, 

რომელიც აჭარბებს კანონით დადგენილ ზღვრულ 

ოდენობას, დაუბრუნოს შემომწირველს. 

 

ამ დამატებით 
განისაზღვრება, რომ, თუ  
შემოწირულობამ გადააჭარბა 
500 000 ლარიან ლიმიტს, 
კონტროლის პალატა 
პარტიას, რომელმაც მიიღო 
შემოწირულობა, აცნობებს ამ 
დარღვევის შესახებ და, 
თუკი პარტია ამ 
შემოწირულობას 5 დღის 
ვადაში დაუბრუნებს 
შემომწირველს, არც მას და 
არც შემომწირველს ჯარიმა 
არ დაეკისრება. 

 
„მუხლი 27

1
 

1. შემოწირულების შესახებ ინფორმაცია 

პარტიამ 3 დღის ვადაში უნდა წარუდგინოს 

საქართველოს კონტროლის პალატას. 

2. თუ შემოწირულების მიღებით ირღვევა 

ამ კანონით დადგენილი მოთხოვნები, პარტია 

ვალდებულია, თანხა მის საბანკო ანგარიშზე 

ჩარიცხვიდან 3 დღის ვადაში დაუბრუნოს 

შემომწირველს. ამ ვალდებულების 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში თანხა 

გადაირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტში.  

3. პარტიის უფლებამოსილი თანამდებობის 

პირის მიერ შესაბამისი ვალდებულების 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მას 

დაეკისრება  საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი პასუხისმგებლობა.“. 

271  მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. შემოწირულების, ასევე, საწევრო შენატანის 

განხორციელების შესახებ ინფორმაცია პარტიამ 5 

სამუშაო დღის ვადაში უნდა წარუდგინოს 

საქართველოს კონტროლის პალატას. 

 2. თუ შემოწირულების მიღებით, ასევე, 

საწევრო შენატანის განხორციელებით ირღვევა ამ 

კანონით დადგენილი მოთხოვნები, პარტია 

ვალდებულია, თანხა მის საბანკო ანგარიშზე 

ჩარიცხვიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში, დაუბრუნოს 

შემომწირველს/საწევრო შენატანის 

განმახორციელებელ პირს. ამ ვალდებულების 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში, თანხა 

გადაირიცხება სახელმწიფო ბიუჯეტში. თუ 

პარტიამ არ იცოდა და არც შეიძლებოდა 

სცოდნოდა შემოწირულობის უკანონობის შესახებ, 

1. პარტიებს გაეზრდებათ 
კონტროლის პალატისათვის 
ინფორმაციის მიწოდების 
ვადა 3-დან 5 დღემდე. 
2. იმ შემთხვევაში, თუ 
პარტიას არ შეიძლებოდა 
სცოდნოდა უკანონო 
შემოწირულობის შესახებ, 
მაშინ მას ასეთი 
შემოწირულობის 
დაბრუნების ვალდებულება 
წარმოექმნება არა 
შემოწირულობის მიღების 
დღიდან, არამედ 
კონტროლის პალატის მიერ 
შესაბამისი მოთხოვნის 
მიღების დღიდან.    
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 ფულის უკან დაბრუნების ვალდებულება 

წარმოიშვება კონტროლის პალატის მოთხოვნის 

მომენტიდან.“.   

 

 

 მუხლი 32, პუნქტი 4 

4. პარტია ვალდებულია, საფინანსო 

დეკლარაციაში ასახოს მასთან პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ დაკავშირებული ან მისი 

კონტროლის ქვეშ სხვაგვარად მყოფი 

იურიდიული პირის ხარჯები.  

 

32-ე მუხლის: 

ა) მეოთხე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 

რედაქციით: 

4. პარტია ვალდებულია, წლიურ საფინანსო 

დეკლარაციაში ასახოს ამ კანონის 261 მუხლით 

გათვალისწინებულ შეზღუდვებს 

დაქვემდებარებული პირის მიერ გაწეული ის 

ხარჯები, რომელიც მოხმარდა პარტიის საარჩევნო 

მიზნებსა და საქმიანობას. აღნიშნულ ხარჯში არ 

იგულიხმება 261 მუხლის მე-5 პუნქტით 

განსაზღვრული პირების მიერ პარტიის 

ინსტიტუციონალური მხარდაჭერის მიზნით 

გაწეული ხარჯები.  

 

მკაფიოდ გაიწერა, თუ 
რომელი ორგანიზაციების 
ხარჯები უნდა ასახოს 
პარტიამ წლიურ 
დეკლარაციაში. 

  341 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი 

შინაარსის ,,ლ“ და „მ“  ქვეპუნქტები: 

„ლ) თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი 261 

მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების 

არსებობის თაობაზე,  საქართველოს კონტროლის 

პალატა უფლებამოსილია, პირისაგან გამოითხოვოს 

ფინანსური ანგარიში. 

მ) საქართველოს კონტროლის პალატა პირისთვის ამ 

კანონის  261-ე მუხლით დადგენილი შეზღუდვების 

გავრცელების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს 

მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით. ეს 

შეზღუდვები ვრცელდება არჩევნების 

დასრულებამდე.  

მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, გადაწყვეტილების 

ასლი მხარეს უნდა გადაეცეს აქტის გამოცემის 

კონკრეტულად განისაზღვრა 
კონტროლის პალატის მიერ 
პირისგან ინფორმაციის 
გამოთხოვისა და პირზე 
შეზღუდვების დაწესების 
თაობაზე გადაწყვეტილების 
მიღების მექანიზმი 
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მომდევნო დღის 12 საათამდე.“ 

 მუხლი 34
2
. პუნქტი 7 

7. ამ მუხლით გათვალისწინებული ნორმის 

არაერთგზის დარღვევის ან საქართველოს 

კონტროლის პალატის კანონიერი მოთხოვნის 

განზრახ შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ან, 

თუ სამართალდარღვევამ მნიშვნელოვანი 

ზიანი გამოიწვია, საქართველოს ცენტრალური 

საარჩევნო კომისია უფლებამოსილია, 

საქართველოს კონტროლის პალატის 

წარდგინების საფუძველზე, საარჩევნო 

სუბიექტს შეუჩეროს საარჩევნო რეგისტრაცია, 

თუ დარღვევა გულისხმობს არჩევნებამდე 1 

წლის განმავლობაში ჩადენილ ქმედებას. 

 

მუხლი 34
2
. პუნქტი 7 

7. ამ კანონის 331 მუხლით გათვალისწინებული 

გარიგების დადება,- 

გამოიწვევს დაჯარიმებას გარიგების ღირებულების 

ხუთმაგი ოდენობით. 

გაუქმდა ნორმა, რომლის 
საფუძველზეც სუბიქტს 
შეიძლება შეჩერებოდა 
საარჩევნო რეგისტრაცია, 
რაც, ფაქტობრივად, 
არჩევნებიდან მოხსნის 
ტოლფასი იყო. 

  342 მუხლის 1, 2, 3 პუნქტებში საჯარიმო სანქციები 

შემოწირულობის/საწევრო შენატანის ათმაგი 

ოდენობიდან შემცირდა ხუთმაგ ოდენობამდე. 

 

 342 მუხლის მე-8 პუნქტი 

8. საქართველოს კონტროლის პალატა ყადაღას 

ადებს პარტიის, ფიზიკური ან/და 

იურიდიული პირის ქონებას (მათ შორის, 

საბანკო ანგარიშებს), რომელიც შეიძლება 

სამართალდარღვევის თაობაზე მიღებულ 

დადგენილებასთან ერთად გასაჩივრდეს 

სასამართლოში. გასაჩივრება არ აჩერებს 

ყადაღის მოქმედებას. 

342 მუხლის მე10-11 პუნქტები 

10. ამ მუხლით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე 

კონტროლის პალატის უფლებამოსილი პირი 

ადგენს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ოქმს, რომელიც დაუყოვნებლივ განსახილველად 

ეგზავნება რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოს.   

11. თუ არსებობს გარემოება, რამაც შესაძლოა 

დააბრკოლოს სამართალდარღვევისათვის კანონით 

გათვალისწინებული სახდელის აღსრულება, 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 

შედგენასთან ერთად, კონტროლის პალატა 

უფლებამოსილია, ყადაღა დაადოს პარტიის, 

ფიზიკური ან/და იურიდიული პირის ქონებას (მათ 

შორის, საბანკო ანგარიშებს), შესაბამისი 

1. კანონით განისაზღვრა, თუ 
პირზე  სანქციის 
დაკისრებისას რა სახის 
დოკუმენტი უნდა  გამოსცეს 
კონტროლის პალატამ. 
2. განისაზღვრა, რომ ამ 
კანონის საფუძველზე 
პირისთვის ყადაღის დადება 
შეიძლება მხოლოდ სადავო 
თანხაზე (ქონებაზე) და არა 
პირის მთელ ქონებასა და 
ანგარიშებზე. კონტროლის 
პალატა პირის ქონებას  
ყადაღას ერთპიროვნულად 
ვეღარ დაადებს და  ეს 
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სამართალდარღვევისათვის გათვალისწინებული 

სანქციის პროპორციულად, რომელიც 

დაუყოვნებლივ ამოქმედდება და ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევის ოქმთან ერთად 

დასადასტურებლად წარედგინება  სასამართლოს.“. 

 

სანქცია სასამართლომ უნდა 
დაადასტუროს. 

  343. ამომრჩევლის მოსყიდვა 

 

რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტისთვის 

არჩევნებში ხმის მიცემის ან ხმის მიცემისგან თავის 

შეკავების მიზნით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ 

ფულის, ფასიანი ქაღალდის (მათ შორის, ფინანსური 

ინსტრუმენტის), სხვა ქონების, ქონებრივი 

უფლების, მომსახურების ან სხვა რაიმე 

უპირატესობის შეთავაზება, დაპირება, გადაცემა ან 

გაწევა 100 ლარამდე 

გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 200 

ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის 

დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.  

 

1. ამომრჩევლისათვის 100 
ლარამდე დახმარების 
გაწევისათვის პარტიას აღარ 
დაეკისრება სისხლის 
სამართლის 
პასუხისმგებლობა. 
2. 100 ლარამდე დახმარების 
მიღებისათვის ამომრჩეველს 
აღარ დაეკისრება სისხლის 
სამართლის 
პასუხისმგებლობა. 
 
ვერ მოხერხდა შეთანხმება 
რომ დახმარების 
მიღებისათვის ამომრჩეველს 
არ დაეკისროს 
პასუხისმგებლობა. 

 სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლი 

164
1

. ამომრჩევლის მოსყიდვა 

 

პოლიტიკური მიზნით, პირდაპირ ან 

არაპირდაპირ ფულის, ფასიანი ქაღალდის 

(მათ შორის, ფინანსური ინსტრუმენტის), სხვა 

ქონების, ქონებრივი უფლების, მომსახურების 

ან სხვა რაიმე უპირატესობის შეთავაზება, 

დაპირება, გადაცემა ან გაწევა, ან წინასწარი 

სისხლის სამართლის კოდექსი, „მუხლი164
1

. 

ამომრჩევლის მოსყიდვა 

 

1. რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტისთვის 

არჩევნებში ხმის მიცემის ან ხმის მიცემისგან თავის 

შეკავების მიზნით, პირდაპირ ან არაპირდაპირ 

ფულის, ფასიანი ქაღალდის (მათ შორის, ფინანსური 

ინსტრუმენტის), სხვა ქონების, ქონებრივი 

უფლების, მომსახურების ან სხვა რაიმე 

ამომრჩეველზე  არც 
ადმინისტრაციული და არც 
სისხლის სამართლის 
პასუხისმგებლობა აღარ 
გავრცელდება დახმარების 
მოთხოვნისათვის.  
 
ჯერ-ჯერობით, ვერ 
მოხერხდა შეთანხმება, რომ  
სისხლის სამართლის 
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შეცნობით ასეთის მოთხოვნა ან მიღება, ანდა 

კანონით დადგენილი შეზღუდვებისთვის 

თავის არიდების მიზნით მოჩვენებითი, 

თვალთმაქცური ან სხვა გარიგების დადება − 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთი 

თვადით სამ წლამდე ან ჯარიმით. 

შენიშვნა:  

1. ამ მუხლით გათვალისწინებულ 

ქონებაში არ იგულისხმება მოქალაქეთა 

პოლიტიკური გაერთიანების კამპანიის მცირე 

ღირებულების მქონე აქსესუარები − 

მაისურები, კეპები, ქუდები, დროშები და სხვა 

მსგავსი ნივთები.  

2. პირს სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება 

პოლიტიკური და საარჩევნო დაპირებისთვის, 

რომელიც უკავშირდება საბიუჯეტო 

სახსრების სამომავლო განაწილებას და 

სახელმწიფო პოლიტიკის სამომავლო 

განხორციელებას.  

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული 

ქმედებისათვის იურიდიული პირი (გარდა 

პარტიისა, რომელსაც არ ეკისრება 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა) 

ისჯება ლიკვიდაციით ან საქმიანობის 

უფლების ჩამორთმევით ან/და ჯარიმით. 

 

უპირატესობის შეთავაზება, დაპირება, გადაცემა ან 

გაწევა, ან მიღება 100 ლარზე მეტი ოდენობით, ანდა 

ამ მუხლით დადგენილი აკრძალვებისათვის თავის 

არიდების მიზნით მოჩვენებითი ან/და 

თვალთმაქცური გარიგების დადება − 

ისჯება ჯარიმით. 

2. იგივე ქმედება ჩადენილი დიდი ოდენობით - 

ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ 

წლამდე. 

შენიშვნა:  

1. ამ მუხლით გათვალისწინებულ ქონებაში 

არ იგულისხმება მოქალაქეთა პოლიტიკური 

გაერთიანების კამპანიის მცირე ღირებულების მქონე 

აქსესუარები − მაისურები, კეპები, ქუდები, 

დროშები, სხვა მსგავსი ნივთები და „მოქალაქეთა 

პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ 

საქართველოს კანონით დადგენილი სხვა 

გამონაკლისები.  

2. პირს სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება პოლიტიკური და 

საარჩევნო დაპირებისთვის, რომელიც უკავშირდება 

საბიუჯეტო სახსრების სამომავლო განაწილებას და 

სახელმწიფო პოლიტიკის სამომავლო 

განხორციელებას.  

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული 

ქმედებისათვის იურიდიული პირი ისჯება 

ლიკვიდაციით ან საქმიანობის უფლების 

ჩამორთმევით ან/და ჯარიმით. 

4.  ამ მუხლით გათვალისწინებული 

ქმედებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური 

გაერთიანება ისჯება ჯარიმით. 

5. ამ მუხლის მიზნებისათვის დიდი 

ოდენობა არის 5 000 ლარი;“ 

პასუხისმგებლობა აღარ 
გავრცელდეს მოქალაქეზე 
საჩუქრის მიღებისთვის. 
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