დამტკიცებულია:
საქართველოს სახალხო დამცველის
2018 წლის 14 ივნისის #228 ბრძანებით
დანართი #1

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში თამბაქოს მოხმარების წესი

მუხლი 1.
1. ეს წესი ადგენს საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში (შემდგომში - აპარატი) თამბაქოს
მოხმარების წესს.
2. აპარატში თამბაქოს მოხმარების წესი შემუშავებულია საქართველოს კონსტიტუციის,
„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის სხვა საკანონმდებლო და
კანონქვემდებარე აქტების საფუძველზე.
3. ეს წესი ვრცელდება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის როგორც ცენტრალური, ისე
რეგიონული ოფისების საქმიანობაზე.
მუხლი 2.
1. აკრძალულია თამბაქოს მოწევა აპარატის ცენტრალური და რეგიონული ოფისების შენობაში
და აპარატის ტერიტორიაზე.
2. აპარატის ცენტრალურ და რეგიონულ ოფისებში დასაქმებულ საჯარო მოსამსახურეებს,
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირებს, აგრეთვე აპარატში სტუმრად მყოფ პირებს
თამბაქოს მოწევა შეუძლიათ სახალხო დამცველის აპარატის შენობის და ტერიტორიის გარეთ,
სპეციალურად გამოყოფილ ადგილზე.
4. მოსაწევი ადგილი განკუთვნილი უნდა იყოს მხოლოდ თამბაქოს მოწევისათვის.
5. მოსაწევ ადგილას განთავსებული უნდა იყოს შესაბამისი ნიშანი და ურნა.
6. აპარატის ყველა შესასვლელში და სხვა თვალსაჩინო ადგილებში განთავსებული უნდა იყოს
თამბაქოს მოწევის აკრძალვასთან დაკავშირებული წესები, წარწერა და თამბაქოს მოწევის
აკრძალვის ნიშანი.
7. თამბაქოს მოხმარების წესის დარღვევის ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში შესაბამის პირს
შეუძლია დაუკავშირდეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირს - „112“ (ტელ.: 112) და
ა) საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში (მდებარე, ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ.
#150) - მალხაზ საბანიძე (ტელ.: 577 122 787);

ბ) იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის სამმართველოს ოფისში (ქ. ქუთაისი,
შ.რუსთაველის ქ. №18) - მადონა ბასილაძეს (ტელ.:577 553 381);
გ) აჭარის სამმართველოს ოფისში (ქ. ბათუმი, გ. მაზნიაშვილის ქ. №9 ) - ლანა მოდებაძეს (ტელ.:
598 642 008 );
დ) სამეგრელოს სამმართველოს ოფისში (ქ. ზუგდიდი, კოსტავას ქ. №58) - ლევან პაპავას (ტელ.:
595 525 356)
ე) ზემო სვანეთის ოფისში (დაბა მესტია,სეტის მოედანი N19) - ირინე გურჩიანს (591 508 262);
ვ) შიდა ქართლის ოფისში (ქ. გორი,სამების ქ. №1) - ანა ჯანიაშვილს (551 661 477);
ზ) ქვემო ქართლის ოფისში (ქ. მარნეული, რუსთაველის № 59) - ირმა მჭედლიძეს (ტელ.: 595 525
357)
თ) სამცხე-ჯავახეთის ოფისში (ქ. ახალქალაქი, ჭავჭავაძის №4) - სალომე ყულჯანიშვილს (ტელ.:
592 517 517)
ი) კახეთის ოფისში (ქ. თელავი, ჩოლოყაშვილის ქ. №36) - ნათია ფიცხელაურს (ტელ.: 591 883
538);
კ) გურიის ოფისში (ქ. ოზურგეთი, აღმაშენებლის ქ. №9) - ანა გახოკიძეს (ტელ.: 591 449 197).

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის 30 ივლისის ბრძანება #281.

მუხლი 3.
1. სახალხო დამცველის აპარატში სპეციალურ პასუხისმგებელ პირს შეუძლია მოსთხოვოს
დამრღვევს დარღვევის აღკვეთა, ხოლო მისი მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში,
შეუძლია დაუკავშირდეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირს - „112“ (ტელ.: 112).
2. პირის მიერ ამ წესით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა გამოიწვევს მის
პასუხისმგებლობას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
3. აპარატში დასაქმებული საჯარო მოსამსახურის ან/და შრომითი ხელშეკრულებით
დასაქმებული პირის მიერ ამ წესით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა შეიძლება გახდეს
მისთვის დისციპლინური პასუხიმგებლობის დაკისრების საფუძველი.
4. აპარატში სტუმრად მყოფი პირის მიერ ამ წესით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა
შეიძლება გახდეს მის მიერ აპარატის ვადამდე დატოვების მოთხოვნის საფუძველი.

