
პროექტი 

 

საქართველოსკანონი 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

მუხლი 1. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

(საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №12, 1984 წელი, მუხ. 421) შეტანილ 

იქნეს შემდეგი ცვლილება:  

 

1. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 861–ე მუხლი: 
 

„მუხლი 861. ნავსადგურსა და მის მიმდებარე წყლებში თევზჭერის აკრძალვის წესის 

დარღვევა 

 

1. ნავსადგურსა და მის მიმდებარე წყლებში თევზჭერის აკრძალვის წესის დარღვევა 

სამოყვარულო და სპორტული იარაღების საშუალებით - გამოიწვევს  დაჯარიმებას 50 

ლარით.  

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 

განმეორებით, ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან ერთი წლის განმავლობაში 

- გამოიწვევს დაჯარიმებას  100 ლარით. 

3. ნავსადგურსა და მის მიმდებარე წყლებში თევზჭერის აკრძალვის წესის დარღვევა  

ზომამცირე გემების (7 (შვიდი) მეტრი და ნაკლები სიგრძის გემი) საშუალებით – 

გამოიწვევს  დაჯარიმებას 200 ლარით.  

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, 

ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან ერთი წლის განმავლობაში - გამოიწვევს  

დაჯარიმებას 400  ლარით. 

5. ნავსადგურსა და მის მიმდებარე წყლებში თევზჭერის აკრძალვის წესის დარღვევა   

100 ტონა ან ნაკლები საერთო ტევადობის (7 (შვიდი) მეტრზე მეტი სიგრძის მცურავი 

საშუალებით) გემით - გამოიწვევს დაჯარიმებას  500 ლარით. 

6. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, 

ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან ერთი წლის განმავლობაში - გამოიწვევს 

დაჯარიმებას  1 500 ლარით. 

7. ნავსადგურსა და მის მიმდებარე წყლებში თევზჭერის აკრძალვის წესის დარღვევა 

100 ტონაზე მეტი საერთო ტევადობის მცურავი საშუალებებით - გამოიწვევს 

დაჯარიმებას          4 000 ლარით. 

8. ამ მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, 

ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან ერთი წლის განმავლობაში - გამოიწვევს 

დაჯარიმებას  8 000 ლარით. 

 

შენიშვნა: ამ კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრულ ვადაში ამ 

მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში, 

სამართალდამრღვევს დაეკისრება საურავი დაკისრებული ჯარიმის ორმაგი 



ოდენობით, ხოლო საურავის დაკისრებიდან 30 დღის ვადაში ჯარიმისა და საურავის 

გადაუხდელობის შემთხვევაში, განხორციელდება იძულებითი აღსრულება 

,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად.’’. 

 

2. კოდექსის 114-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„მუხლი 114. საზღვაო პორტებში დატვირთვის, გადმოტვირთვის და ტვირთის 

დაწყობის წესების დარღვევა 

საზღვაო პორტებში დატვირთვის, გადმოტვირთვისა და ტვირთის დაწყობის წესების 

დარღვევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით.“. 

 

3. კოდექსის 1142–ე მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1143 და 1144 
მუხლები: 
 

“მუხლი 1143. საზღვაო უსაფრთხოებისა და უშიშროების წესების დარღვევა 

 

1. ნავსადგურის მიერ სახელმწიფო ზედამხედველობისა და კონტროლის 

სახელმწიფო სამსახურებისთვის საზღვაო კოდექსით განსაზღვრული შესაბამისი 

პირობების არშექმნა, - 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით. 

2. ნავსადგურის მიერ სერტიფიცირებულ სალოცმანო სამსახურთან ხელშეკრულების 

არგაფორმება უფლებამოსილი ორგანოს მხრიდან შესაბამისი გაფრთხილების 

შემდეგ, - გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით. 

3. სერტიფიცირებული სალოცმანო სამსახურის მიერ ლოცმანობის მსურველი 

სტაჟიორის მომზადების თაობაზე, უფლებამოსილი ორგანოსგან მიღებული 

შეტყობინებით განსაზღვრულ ვადაში სტაჟიორის არმომზადება  - გამოიწვევს 

დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით, ერთი წლის განმავლობაში განმეორებით 

მოთხოვნის შეუსრულებლობა, - გამოიწვევს დაჯარიმებას 30 000 ლარის ოდენობით, 

ხოლო ერთი წლის განმავლობაში მე-3 და ყოველი მომდევნო მოთხოვნის 

შეუსრულებლობა, - გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 000 ლარის ოდენობით.  

4. ნავსადგურში არსებული ნავმისადგომების დადგენილ ტექნიკურ სტანდარტებთან 

შეუსაბამობა, - გამოიწვევს, თითო ნავმისადგომზე, დაჯარიმებას 10 000 ლარის 

ოდენობით. 

5. ნავსადგურის მიერ სატვირთო ოპერაციების წარმოება, რომელიც არ არის 

ნებადართული საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, თითოელ 

ნავმისადგომზე დაფიქსირებული შეუსაბამობისთვის, - გამოიწვევს დაჯარიმებას 15 

000 ლარის ოდენობით. 

 
შენიშვნა: ამ კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრულ ვადაში ამ 

მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში 

სამართალდამრღვევს დაეკისრება საურავი დაკისრებული ჯარიმის ორმაგი 

ოდენობით, ხოლო საურავის დაკისრებიდან 30 დღის ვადაში ჯარიმისა და საურავის 

გადაუხდელობის შემთხვევაში, განხორციელდება იძულებითი აღსრულება 

,,სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

 

მუხლი 1144.  საქართველოს სახელმწიფო დროშის ქვეშ მცურავი გემის მიერ წესების 



დარღვევა 

 

1. საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრიდან გემის სახელმწიფო 

რეგისტრაციიდან მოხსნის/შეწყვეტის ან შეჩერების შემდეგ მთავარი 

რეგისტრატორისათვის გემის სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობის ჩაუბარებლობა, 

– გამოიწვევს გემთმფლობელის/ოპერატორის/ დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით.  

2. საქართველოს სახელმწიფო დროშის უკანონო აღმართვა მცურავ საშუალებაზე, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 20 000 ლარის ოდენობით.  

3. მცურავი საშუალების სახელმწიფო რეგისტრაციისას არასწორი წყალწყვის 

მითითება, რამაც გამოიწვია გემის სარეგისტრაციო საფასურის მნიშვნელოვანი 

შემცირება, -გამოიწვევს დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით.  

4. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული მცურავი საშუალების მიერ ნაოსნობის 

განხორციელება სახელმწიფოს სარეგისტრაციო პროცედურებით მოთხოვნილი 

აუცილებელი განმასხვავებელი ნიშნების გარეშე, -გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 

ლარის ოდენობით.  

5. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული საქართველოს გემის კაპიტნის ან 

მფლობელის/ოპერატორის მიერ გემის სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობის 

გამოყენება იმ მცურავი საშუალებისათვის, რომლის მიმართაც აღნიშნული 

სერტიფიკატი არ გაცემულა, - გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით.  

6. საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში არსებული ტონაჟის შეზღუდვის 

უგულებელჰყოფა და სატვირთო ოპერაციებისას შეზღუდული ტონაჟის მოცულობის 

გამოყენება უფრო მეტი ტვირთის გადასაზიდად, -   გამოიწვევს დაჯარიმებას 5000 

ლარის ოდენობით.  

7. საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული საქართველოს გემის ეკიპაჟის უსაფრთხო 

დაკომპლექტების დოკუმენტით განსაზღვრული პირობების დარღვევა 

გემთმფლობელის/ოპერატორის ან კაპიტნის მიერ, - გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 000 

ლარის ოდენობით.  

8. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული, ნებისმიერი 

სავალდებულო მოწმობის გარეშე გემის მიერ ნაოსნობის განხორციელება, 

საერთაშორისო ნაოსნობაში ჩართული საქართველოს გემის მიერ, გარდა 

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული გამონაკლისებისა, - გამოიწვევს  

გემთმფლობელის დაჯარიმებას 4 000 ლარის ოდენობით. 

9. საქართველოს სახელმწიფო დროშის ქვეშ მცურავი გემის მიერ საერთაშორისო 

ნაოსნობის რეჟიმის დარღვევა, მათ შორის ნაოსნობისათვის დახურულ 

ნავსადგურებში შესვლა, - გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით.“. 

 

4. კოდექსის 209-ე მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 

„1. შინაგან საქმეთა ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 583,  

861, 107 1−107 3, 108-ე, 114 1, 114 2, 116-ე, 118-ე–119-ე, 120-ე–123-ე, 125-ედა 127-ე 

მუხლებით, 127 1 მუხლის პირველი, 11, მე-2, მე-6 და მე-7 ნაწილებით, 128-ე მუხლის 

პირველი და მე-2 ნაწილებით, 1291 მუხლით, 131-ემუხლით (საავტომობილო 

ტრანსპორტზე ჩადენილი სამართალდარღვევებისათვის), 134-ე და 1395 მუხლებით, 

1536 მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით, 155-ე და 170-ე მუხლებით, 171-ე მუხლის 

პირველი და მე-2 ნაწილებით,  17415 მუხლით (გარდა მე-4 ნაწილისა), 17416 და 1761 



მუხლებით, 1811 მუხლის პირველი ნაწილით, 1821, 182 2, 190-ე,  190 2 და 191-ე 

მუხლებით .“. 

5. კოდექსის 209-ე მუხლის მე-2
1

 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

 

„2
1

. ამ კოდექსის 861 მუხლით და  1142 მუხლით, 1536 მუხლის პირველი და მე-3 

ნაწილებით, 190-ე და 1902 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ჩადენისას, თუ შესაბამისი სამართალდარღვევა არ საჭიროებს 

ადმინისტრაციულ გამოკვლევას, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

უფლებამოსილი პირი ადგილზე განიხილავს ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმეს და სამართალდამრღვევ პირს ადგილზევე შეუფარდებს 

ადმინისტრაციულ სახდელს.“. 

6. კოდექსის 212-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 212. საზღვაო ტრანსპორტის ორგანოები 

 

საზღვაო ტრანსპორტის ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 44-ე 

მუხლის პირველი ნაწილით (საზღვაო ტრანსპორტზე ჩადენილი 

დარღვევებისათვის), 112-ე, 113-ე, 114-ე, 1143, 1144 მუხლებით, 115-ე მუხლის 

პირველი ნაწილით, 128-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 129-ე მუხლის პირველი 

ნაწილით, 130-ე, 131-ე მუხლებით (საზღვაო ტრანსპორტზე ჩადენილი 

დარღვევებისათვის). 

საზღვაო ტრანსპორტის ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების 

დადების უფლება აქვს - ნავსადგურის კაპიტანს ან ამ ორგანოთა შესაბამის 

უფლებამოსილ პირს;  

ნავსადგურის კაპიტანს უფლება აქვს 113-ე მუხლის მეორე და მესამე 

ნაწილებით, 129-ე მუხლის პირველი ნაწილით (საზღვაო ტრანსპორტზე ჩადენილი 

დარღვევებისათვის) და 130-ე მუხლის მეორე და მესამე ნაწილებით (საზღვაო 

ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისათვის) გათვალისწინებული ჯარიმა 

გადაახდევინოს სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილზე ოქმის შეუდგენლად, თუ 

დამრღვევი სადავოდ არ ხდის მასზე  დაკისრებულ ადმინისტრაციულ სახდელს.“. 

 

7. კოდექსის 239-ე მუხლის მე-13 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„13. ამ კოდექსის 45-ე, 58 3, 81-ე, 861, 107-ე, 114 1, 114 2, 116-ე, 118-ე−123-ე, 125-ე და 127-

ე მუხლებით, 1271 მუხლის პირველი, 11, მე-2, მე-6 და მე-7 ნაწილებით, 134-ე, 1395, 

150-ე და 1533 მუხლებით, 1536 მუხლის მე-2 ნაწილით, 166-ე, 173-ე, 1741, 17415, 17416, 

1752, 1761, 1771, 180–ე-183-ე, 190-ე, 1902 და 191–ე მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ შინაგან საქმეთა 

ორგანოები, ხოლო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამხედრო 

მოსამსახურის მიერ ამ კოდექსის 45-ე, 166-ე და 1972 მუხლებით გათვალისწინებული 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ჩადენის შემთხვევაში ოქმებს ადგენს 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი პირი.“. 
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https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_355
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_355
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_355
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_355
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_502
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https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_504
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https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216&lang=ge
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_69
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_69
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_258
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_259
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_260
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_263
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_263
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_288
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_295
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_295
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_297
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_298
https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=28216#part_259
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8. კოდექსის 242-ე მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
 
„2. ამ კოდექსის 861,  1142, 116-ე, 117-ე და 118-ე–122-ე მუხლებით, 123-ე მუხლის 

პირველი ნაწილით, 125-ე და 127-ე მუხლებით, 1271 მუხლის პირველი და მე-2 

ნაწილებით, 1291, 190-ე და 1902 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ჩადენისას ამ კოდექსის 209-ე მუხლის მე-2 და 21 ნაწილებით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჯარიმა ადგილზე არ გადაიხდევინება და 

სამართალდამრღვევს ადგილზე გამოეწერება საჯარიმო ქვითარი, რომელიც 

იმავდროულად არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი.“. 

 

9. კოდექსის 249-ე მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 
„2. ამ კოდექსის 582  მუხლით , 86- ე მუხლის მე -9 და მე -10 ნაწილებით , 861-ე 

მუხლის მე-5 და მე-7 ნაწილებით, 1141, 1282, 1551, 1552  და 157-ე მუხლებით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას ჯარიმის 

გადახდის უზრუნველყოფის მიზნით შეიძლება სამართალდარღვევის საგნის ან/და 

სატრანსპორტო საშუალების ჩამორთმევა. ჯარიმის საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილ ვადაში გადაუხდელობისას ჩამორთმეული საგნისა და სატრანსპორტო 

საშუალების რეალიზაცია განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით.“. 

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს. 

 

 

 

საქართველოს პრეზიდენტი     გიორგი მარგველაშვილი 
 
 
 
 
 
  



 
 
 

განმარტებითი ბარათი 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ ცვლილების 

შეტანის შესახებ 

      
 ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ: 

 

ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი: 

 

აღსანიშნია, რომ საქართველო, როგორც საზღვაო სახელმწიფო წარმოადგენს მთელი 

რიგი საერთაშორისო საზღვაო კონვენციების წევრს, რომელთა უმრავლესობა 

აღიარებულია როგორც საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის სავალდებულო 

ინსტრუმენტები (SOLAS 1978, STCW, COLREG, TONNAGE, Load Lines და სხვ.). 

აღნიშნული კონვენციების უმეტესობა შეიცავს დებულებებს კონვენციების 

ეფექტური აღსრულების კუთხით, რომლის შესაბამის ზომებადაც საერთაშორისო 
საზღვაო ორგანიზაცია მიიჩნევს ფულად ჯარიმებს. აღნიშნული დადასტურებელია 

არაერთი რეკომენდაციით, კერძოდ, მაგალითისთვის, 2010 წელს საქართველოში 

იმყოფებოდა საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის ფაქტების დამდგენი მისია, 

რომელმაც განახორციელა საქართველოს საზღვაო სფეროს შეფასება. სწორედ მათ 
მიერ წარმოდგენილი საბოლოო ანგარიშის შესაბამისად, გაცემულია 
რეკომენდაციები ასეთი ტიპის აღსრულების მექანიზმების დასანერგად.  
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ საზღვაო 

ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2012 წლის 31 აგვისტოს  №019 „ნავსადგურის 

წესების“ დამტკიცების შესახებ ბრძანების შესაბამისად, „ნავსადგურის შიდა 

აკვატორიაში, ფარვატერზე, საზღვაო რუკებზე აღნიშნული გემების ღუზაზე დგომისა 

და ინტენსიური მოძრაობის ადგილებში ცოცხალი რესურსების რეწვის, სათხევლის 

და სხვა სახის ბადის გამართვის, აგრეთვე ნავმისადგომიდან ანკესით ან სხვა 

საშუალებით თევზჭერის აკრძალვის საკითხები რეგულირდება სააგენტოს 
დირექტორის ბრძანებით სანაპირო დაცვასთან და საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი დაცვის სამინისტროს შესაბამის სამსახურთან შეთანხმებით“. 
აღნიშნულის გათვალისწინებით, უკვე მომზადებულია „ნავსადგურსა და მის 

მიმდებარე წყლებში თევზჭერის აკრძალვის წესი“-ს დამტკიცების შესახებ შესაბამისი 

ბრძანება (საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 

სსაზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორის 2013 წლის 21 მაისის ბრძანება №05 

„ნავსადგურსა და მის მიმდებარე წყლებში თევზჭერის აკრძალვის წესი“), რომელიც 

ამოქმედდება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

წინამდებარე ცვლილების განხორციელებისთანავე. ვინაიდან, ნავსადგურსა და მის 

მიმდებარე წყლებში თევზჭერის წესის დარღვევა  თავისი შინაარსით წარმოადგენს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას, შესაბამისად, მომზადდა „საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ შესატანი ცვლილების 

პროექტი, სადაც გათვალისწინებული იქნება ზემოაღნიშნული კანონიდან 

გამომდინარე ნავსადგურსა და მის მიმდებარე წყლებში თევზჭერის აკრძალვის წესის 

დარღვევისათვის ადმინისტრაციული სახდელის სათანადო ზომა.  



ცვლილება შედის კანონის 114-ე მუხლში, სადაც კონკრეტდება საზღვაო პორტებში 

დატვირთვა-გადმოტვირთვის  წესების დარღვევისთვის ჯარიმის ოდენობა, ვინაიდან 

არსებული რედაქციით გათვალისწინებულია ხელფასის ერთ მინიმალურ 

ოდენობამდე. აღნიშნული ცვლილება გამოწვეულია იმით, რომ როგორც წესი 

აღნიშნული ჯარიმა გამოიწერება გემის კაპიტანზე. ხშირია შემთხვევა, როდესაც 

კომპანიები სახელფასო სისტემას განსაზღვრავენ სახელფასე მინიმუმს დამატებული 

ბონუსური სისტემა. ამ პირობებში გემის კაპიტნის ოფიციალური ხელფასი ბონუსის 

გარეშე არის საკმაოდ დაბალი, რაც შესაძლოა არაპროპორციული იყოს იმ 

დარღვევისა, რაზეც სამართლადარღვევის ოქმი დგება. ამასთან, ნავსადგურის 

კაპიტანს მოქმედი რედაქციით ხელმძღვანელობისას უწევს მინიმალური ხელფასის 

ოდენობის დადგენა, რაც ასევე უკავშირდება დროს და შესაძლოა გამოიწვიოს გემის 

გაუმართლებელი მოცდენა. 

აქვე, კანონს დაემატება შესაბამისი მუხლები, რომლითაც განისაზღვრა ნავსადგურის 

მიერ საზღვაო კოდექსის მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ჯარიმის 

ოდენობა. ასევე სალოცმანო კომპანიის მიერ საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებით დამტკიცებული შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტით 

განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, დადგინდება 

ჯარიმა სალოცმანო კომპანიის მიმართ. ჯარიმების ოდენობას გააჩნია შემაკავებელი 

ფაქტორი. რამდენადაც თითოეულ კომპანიას გააჩნია საკმაოდ მაღალი შემოსავალი 

და ამასთან, სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული საზღვაო უსაფრთხოების სფეროში 

წარმოებული ბიზნესით იღებენ შემოსავალს, ცხადია, რომ სახელმწიფოს განზრახვაა 

სალოცმანო მომსახურება განახორციელონ კერძო კომპანიებმა. თუმცა, ვინაიდან 

საქართველოს კანონმდებლობა სალოცმანო მომსახურების ბიზნესში უშვებს 

კონკურენციას, მნიშვნელოვანია უკვე არსებულმა სალოცმანო კომპანიებმა ბოროტად 

არ გამოიყენონ ძალაუფლება და არ დაბლოკონ რომელიმე ნავსადგურში ახალი 

სალოცმანო კომპანიის შექმნა და კონკურენტი კომპანიის კადრების მომზადება. 

აღნიშნული ლეგიტიმური ინტერესი სახელმწიფოს ორ მიზანს ემსახურება, კერძოდ 

არ დადგინდეს ბაზარზე კონკურენციის შემზღდველი პირობები მონოპოლიური 

საქმიანობის გზით, ამასთან სალოცმანო მომსახურების სტრატეგიულ დარგში 

განხორციელდეს საკადრო რეზერვის შექმნა და თაობათა ცვლა. სწორედ, აღნიშნული 

ლეგიტიმური მიზნიდან გამომდინარეობს, სალოცმანო სამსახურებისათვის 

დადგენილი საჯარიმო სანქციები, რომელიც მუხლის ობიექტისა და მიზნის 

მიღწევის პირდაპირპროპორციულია.  

შემოთავაზებული ცვლილების პროექტი შეიცავს გემების რეგისტრაციის და 

საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გებემის მიმართ მოთხოვნების დარღვევაზე 

რეაგირების სათანადო მექანიზმებს და დაწესდება შესაბამისი სანქციები არასწორი 

ინფორმაციის ან დოკუმენტაციის მიწოდებაზეც, რათა მოხდეს აღნიშნული რისკების 

მაქსიმალური პრევენცია. საქართველოს, როგორც საზღვაო სახელმწიფოს ნაკისრი 

აქვს მთელი რიგი ვალდებულებები საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის 

კონვენციების ფრაგლებში, რომელთა ეფექტური აღსრულების მიზნით საჭიროა 

არსებობდეს ფულადი სანქციები, როგორც დარღვევის პრევენციისა და მასზე 

რეაგირების საშუალება. სანქციები დიფერენცირებულია საერთაშორისო ნაოსნობაში 

ჩართული გემებისა და შიდა ნაოსნობაში ჩართული გემების მიმართ, რამდენადაც 

მათი მფლობელების ფინანსური მდგომარეობა განსხვავდება. ამასთან, დარღვევის 

ხასიათი საერთაშორისო ნაოსნობაში და შიდა ნაოსნობაში ერთმანეთისგან 

განსხვავდება მათი ხარისხის მიხედვით. მაშინ როდესაც საერთაშორისო ნაოსნობაში 



ირღვევა, როგორც საერთაშორისო და ქართული, ასევე სხვა სახელმწიფოს 

კანონმბდელობაც, საქართველოში მხოლოდ საქართველოს კანონმბდელობა ირღვევა 

და მათზე რეაგირების მეთოდების გათანაბრება არათანაბ მდგომარეობაში ჩააყენებს 

შიდა და საერთაშორისო ნაოსნობის გემებს და გამოიწვევს არაპრორციულ სანქციებს.  

შემოთავაზებული ცვლილების პროექტი ასევე მიზნად ისახავს კერძო მესაკუთრეთა 

ან მეიჯარეთა საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებულ ნავსადგურებზე კონტროლის 

განსახორციელებელ მექანიზმებს. კერძოდ, საქართველოს კანონმდებლობაში 
დღემდე არ არის გაწერილი ეფექტური აღსრულების მექანიზმები იმ სავალდებულო 
მითითებების შეუსრულებლობის თაობაზე, რომელსაც ადგენს საქართველოს 
კანონმდებლობა ან კომპეტენტური ორგანოები კერძო ნავსადგურების მიმართ.  

 

ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი: 

 

წინამდებარე კანონის პროექტით, საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსს ემატება 861-ე მუხლი, რომელიც დაადგენს 

ნავსადგურსა და მის მიმდებარე წყლებში თევზჭერის წესის დარღვევისათვის 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ზომებს, რისთვისაც დაწესებულია 100 

ლარიდან 8000 ლარამდე ჯარიმა, რომელიც დამოკიდებული იქნება 

განმეორებითობის სიხშირეზე. სამართალდაღვევათა კოდექსში აღნიშნული მუხლის 

დამატება ხდება 86-ე მუხლის შემდეგ, რომლის შესაბამისადაც, ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევას წარმოადგენს თევზჭერა სამოყვარულო და სპორტული 

თევზჭერის იარაღისა და ხერხების გამოყენებით, წყლის ზომამცირე სატრანსპორტო 

საშუალების (8 მეტრამდე სიგრძის კატარღა, ნავი, ნახევარბარკასი ან სხვა), 100 ტონის 

ან მასზე ნაკლები საერთო ტევადობის და 8 მეტრზე მეტი სიგრძის წყლის 

სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებით და აღნიშნული 

სამართალდარღვევისათვის დაწესებული ჯარიმების ოდენობა განისაზღვრება 

გამომდინარე იქედან, თუ რა საშუალებები იქნება გამოყენებული თევზჭერისათვის. 

აქვე, 86-ე მუხლის მოქმედება ვრცელდება საქართველოს შავი ზღვის 

განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში, კონტინენტურ შელფზე და საერთო 

სარგებლობის ყველა წყალსატევზე (ტერიტორიული წყლები, მდინარეები, ტბები, 

ბუნებრივი ტბორები და წყალსაცავები), რომლებიც გამოიყენება ან შეიძლება 

გამოყენებულ იქნენ თევზის რეწვისათვის. რაც შეეხება 861-ე მუხლს, რომელიც 

ემატება წარმოდგენილი პროექტით,  აღნიშნული ეხება საქართველოს საზღვაო 

ნავსადგურის წყლებში, შიდა აკვატორიაში, ფარვატერზე, გემების ღუზაზე დგომისა 

და ინტენსიური მოძრაობის ადგილებში ცოცხალი რესურსების რეწვის, სათხევლის 

და სხვა სახის ბადის გამართვის, აგრეთვე ნავმისადგომიდან ანკესით ან სხვა 

საშუალებით თევზჭერის აკრძალვის წესს.  შესაბამისად, აღნიშნული მუხლით 

გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის გათვალისწინებულია შედარებით 

დაბალი ჯარიმები, ვიდრე 86–ე მუხლით.  

წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად, ზემოაღნიშნული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში, სამართალდარღვევათა შესახებ 



ოქმების შედგენის და საქმის განხილვის უფლებამოსილება ენიჭება  საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ორგანოებს.  

კანონპროექტის თანახმად, ცვლილება შედის ასევე კანონის 114-ე მუხლში, 

სადაც კონკრეტდება საზღვაო პორტებში დატვირთვა-გადმოტვირთვის  წესების 

დარღვევისთვის ჯარიმის ოდენობა.  

კანონს დაემატება ასევე შესაბამისი მუხლები, რომლითაც განისაზღვრება 

ნავსადგურის მიერ საზღვაო კოდექსის მოთხოვნების შეუსრულებლობის 

შემთხვევაში, სათანადო ჯარიმის ოდენობა.  

ასევე პროექტის შესაბამისად, სალოცმანო კომპანიის მიერ საქართველოს 

მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტით 

განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში დადგინდება 

ჯარიმა სალოცმანო კომპანიის მიმართ, რაც მომავალში გამორიცხავს ნავსადგურის ან 

სალოცმანო კომპანიის მიერ კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების 

უგულებელჰყოფას, რასაც დღეს ხშირ შემთხვევაში აქვს ადგილი. 

წარმოდგენილი პროექტის შესაბამისად, გემების რეგისტრაციის და 

საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემების მიმართ წაყენებული მოთხოვნების 

შეუსრულებლობისთვის დაწესდება სათანადო   სანქციები არასწორი ინფორმაციის 

ან დოკუმენტაციის მიწოდებაზე, რაც თავის მხრივ, ასევე ხელს შეუწყობს ზუსტი 

ინფორმაციის არსებობას გემების სახელმწიფო რეესტრშიც. 

 

ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი: 

ვინაიდან, ნავსადგურსა და მის მიმდებარე წყლებში თევზჭერის წესის  

დარღვევა, თავისი შინაარსით წარმოადგენს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევას, მომზადდა „საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსში“ შესატანი ცვლილებების პროექტი, სადაც 

გათვალისწინებული იქნება ზემოაღნიშნული კანონიდან გამომდინარე ნავსადგურსა 

და მის მიმდებარე წყლებში თევზჭერის აკრძალვის წესის დარღვევისათვის 

ადმინისტრაციული სახდელის ზომა. 

კანონს ემატება 1142 მუხლი, რომლითაც განისაზღვრება საქართველოს 

ნავსადგურების ადმინისტრაციის მიერ ნავსადგურის სახელმწიფო 

ზედამხედველობისა და კონტროლის სამსახურისთვის კანონმდებლობით 

დადგენილი პირობების შეუქმნელობისთვის პასუხისმგებლობა; ნავსადგურების 

მხრიდან საზღვაო კოდექსის უგელებელყოფა სალოცმანო კომპანიებთან 

ხელშეკრულების გაფორმების მხრივ, რაც საფრთხეს უქმნის საზღვაო უსაფრთხოებას 

და საზღვაო სააგენტოს არ გააჩნდა რაიმე სახის ბერკეტი ამ საკითხის 

დასარეგულირებლად, აღნიშნული მუხლით დგინდება ჯარიმის ოდენობა 

ხელშეკრულების არ გაფორმების შემთხვევაში; დგინდება ჯარიმის ოდენობა 

სალოცმანო კომპანიების მხრიდან, სააგენტოს მომართვის შემთხვევაში, ლოცმან-

სტაჟიორის სტაჟირებაზე არ გატარების შემთხვევაში; დგინდება ჯარიმა 

ნავსადგურში არსებული ნავმისადგომების დადგენილ ტექნიკურ სტანდარტებთან 



შეუსაბამობის დადგენაზე; დგინდება ჯარიმა ნავსადგურის მიერ იმ სატვირთო 

ოპერაციების წარმოებაზე, რომელიც არ არის ნებადართული საქართველოს 

კანონმდებლობის შესაბამისად, თითოელ ნავმისადგომზე დაფიქსირებული 

შეუსაბამობისთვის. 

კანონს ემატება 1143 მუხლი, რომლითაც საერთაშორისო ნაოსნობაში მყოფი 

გემებისთვის რეგისტრაციისას ან საქართველოს დროშის ქვეშ მცურავი გემებისთვის 

არასწორი ინფორმაცისს მიწოდებისთვის ისეთი დოკუმენტის გამოყენებისათვის, 

რომელიც არ შეესაბამება რეგისტრაციის დროს გამოცემულ დოკუმენტს, უწესდებათ 

სათანადო ჯარიმები. 

ტრანსპორტის სფეროს რეგულირების მექანიზმების შექმნის მიზნით ჯარიმების 

მსგავსი ოდენობა უკვე არსებობს სამოქალაქო ავიაციის სფეროში.  აქედან 

გამომდინარე, ხორციელდება ჯარიმების შესაბამისი ოდენობა განისაზღვრა მათი 

ეფექტურობის თვალსაზრისით.  

 

ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება: 

ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების 

დაფინანსების წყარო: 

კანონპროექტის მიღება არ საჭიროებს დამატებით დაფინანსების წყაროს. 

ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე: 

კანონპროექტი ითვალისწინებს სახდელის სახით ჯარიმის დაწესებას, რამაც 

შესაძლოა მოახდინოს გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე. შესაბამისი 

გაანგარიშების განსაზღვრა ამ ეტაპზე (წინასწარ) შეუძლებელია. 

ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ხარჯვით ნაწილზე: 

კანონპროექტის მიღება არ მოახდენს გავლენას ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე. 

 

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები: 

კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს სახელმწიფოს მიერ ახალი ფინანსური 

ვალდებულებების აღებას. 

 

ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა 

მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება: 

კანონპროექტის მიღება გამოიწვევს ფინანსურ შედეგებს იმ პირთათვის, 

რომლებიც ჩაიდენენ შესაბამის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს. 

 

ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის 

გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი: 

კანონპროექტი  ითვალისწინებს ჯარიმებს შესაბამისი 

სამართალდარღვევებისთვის, პროექტით წარმოდგენილი ოდენობებით. 

 

გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან: 



 

გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან: 

კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს.  

 

გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს 

წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: 

     კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს 

წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს. 

 

გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ 

ხელშეკრულებებთან: 

კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ 

ხელშეკრულებებს. 

 

დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: 

 

დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო 

ორგანიზაცია/დაწესებულება, ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს 

კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: 

ასეთი არ არსებობს. 

 

დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და 

ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: 

 ასეთი არ არსებობს. 

 

ე) კანონპროექტის ავტორი: 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში 

შემავალი - სსიპ „საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო”. 

 

ვ) კანონპროექტის ინიციატორი: 

საქართველოს მთავრობა. 

 

 

  



იმ მუხლის (მუხლების) მოქმედი სრული რედაქცია, რომელშიც (რომლებშიც) 

წარმოდგენილი კანონპროექტით შედის ცვლილება, მათ შორის, ხდება მისი (მათი) 

ამოღება 

 

 მუხლი 114. საზღვაო პორტებში დატვირთვის, გადმოტვირთვის და ტვირთის 

დაწყობის წესების დარღვევა 

  

საზღვაო პორტებში დატვირთვის, გადმოტვირთვისა და ტვირთის დაწყობის 

წესების დარღვევა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ერთ მინიმალურ ოდენობამდე. 

საქართველოს რესპუბლიკის 1994 წლის 17 მარტის კანონი №436 – საქართველოს 

პარლამენტის უწყებები, №16, მარტი, 1994 წ., მუხ.308 

 

  მუხლი 209. შინაგან საქმეთა ორგანოები 

  

1. შინაგან საქმეთა ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 58 3, 

107 1−107 3, 108-ე, 114 1, 114 2, 116-ე, 118-ე–119-ე, 120-ე–123-ე, 125-ე და 127-ე 

მუხლებით, 127 1 მუხლის პირველი, 1 1, მე-2, მე-6 და მე-7 ნაწილებით, 128-ე 

მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 129 1 მუხლით, 131-ე მუხლით 

(საავტომობილო ტრანსპორტზე ჩადენილი სამართალდარღვევებისათვის), 134-ე და 

139 5 მუხლებით, 153 6 მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით, 155-ე და 170-ე 

მუხლებით, 171-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 174 15 მუხლით (გარდა მე-

4 ნაწილისა), 174 16 და 176 1 მუხლებით, 181 1მუხლის პირველი ნაწილით, 182 1, 

182 2, 190-ე, 190 2 და 191-ე მუხლებით. 

2. ამ კოდექსის 116-ე და 118-ე−122-ე მუხლებით, 123-ე მუხლის პირველი 

ნაწილით, 125-ე და 127-ე მუხლებით, 127 1 მუხლის პირველი, 1 1, მე-2, მე-6 და მე-7 

ნაწილებითა და 129 1 მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების 

ჩადენისას, თუ სამართალდარღვევა არ საჭიროებს ადმინისტრაციულ გამოკვლევას, 

პოლიციელი, რომელიც უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა 

უსაფრთხოებას და ზედამხედველობს საგზაო მოძრაობის წესების დაცვას, ადგილზე 

განიხილავს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს და 

სამართალდამრღვევს ადგილზევე შეუფარდებს ადმინისტრაციულ სახდელს.   

2 1 .   ამ კოდექსის 114 2 მუხლით, 153 6 მუხლის პირველი და მე-3 

ნაწილებით, 190-ე და 190 2 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ჩადენისას, თუ შესაბამისი სამართალდარღვევა არ საჭიროებს 

ადმინისტრაციულ გამოკვლევას, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

უფლებამოსილი პირი ადგილზე განიხილავს ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმეს და სამართალდამრღვევ პირს ადგილზევე შეუფარდებს 

ადმინისტრაციულ სახდელს. 
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3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების 

(გარდა ამავე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისა) 

საქმეს განიხილავს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ უფლებამოსილი 

პირი. 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1985 წლის 16 ოქტომბრის 

ბრძანებულება №408 – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №10-ის 

დანართი, ოქტომბერი, 1985 წ., მუხ.370 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1986 წლის 11 ივნისის 

ბრძანებულება №785 – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №6, ივნისი, 

1986 წ., მუხ.140 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1987 წლის 19 ივნისის 

ბრძანებულება №1304 – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №6, 

ივნისი, 1987 წ., მუხ.151 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1987 წლის 22 ივნისის 

ბრძანებულება №1306 – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №6, 

ივნისი, 1987 წ., მუხ.152 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1987 წლის 3 აგვისტოს 

ბრძანებულება №1370 – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №8, 

აგვისტო, 1987 წ., მუხ.207 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1987 წლის 23 სექტემბრის 

ბრძანებულება №1426 – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №9, 

სექტემბერი, 1987 წ., მუხ.223 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1987 წლის 15 დეკემბრის 

ბრძანებულება №1527 – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №12, 

დეკემბერი, 1987 წ., მუხ.317 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1989 წლის 5 ივნისის 

ბრძანებულება №2156 – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №6, 

ივნისი, 1989 წ., მუხ.72 

საქართველოს 1991 წლის 30 იანვრის კანონი – საქართველოს რესპუბლიკის 

უზენაესი საბჭოს უწყებები, №1, იანვარი, 1991 წ., მუხ.38 

საქართველოს რესპუბლიკის 1991 წლის 28 ივნისის კანონი – საქართველოს 

რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები, №6, ივნისი, 1991 წ., მუხ.450 

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს 1992 წლის 3 აგვისტოს დეკრეტი – 

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ნორმატიული აქტების კრებული, 

ტ.I, 1992 წ., მუხ.128 

საქართველოს რესპუბლიკის 1994 წლის 17 მარტის კანონი №436 – საქართველოს 

პარლამენტის უწყებები, №16, მარტი, 1994 წ., მუხ.308 

საქართველოს რესპუბლიკის 1994 წლის 14 ივნისის კანონი №519 

საქართველოს რესპუბლიკის 1994 წლის 30 ივნისის კანონი №542 – საქართველოს 

პარლამენტის უწყებები, №19, ივნისი, 1994 წ., მუხ.419 

საქართველოს 1996 წლის 27 ივნისის კანონი №313 – პარლამენტის უწყებანი, №19-

20, 30.07.1996წ., გვ. 32 

საქართველოს 1997 წლის 13 მაისის კანონი №696 – პარლამენტის უწყებანი, №23-

24, 07.06.1997წ., გვ. 3 

საქართველოს 1999 წლის 23 ივნისის კანონი №2148 – სსმ I, №27(34), 06.07.1999წ., 

მუხ.143 
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საქართველოს 2002 წლის 4 ივლისის კანონი №1621 – სსმ I, №23, 24.07.2002წ., 

მუხ.110 

საქართველოს 2003 წლის 5 დეკემბრის კანონი №3136 – სსმ I, №32, 22.12.2003წ., 

მუხ.234 

საქართველოს 2004 წლის 24 თებერვლის კანონი №3409 – სსმ I, №5, 04.03.2004წ., 

მუხ.18 

საქართველოს 2005 წლის 23 ივნისის კანონი №1753 - სსმ I, №38, 15.07.2005წ., 

მუხ.251 

საქართველოს 2005 წლის 9 ნოემბრის კანონი №2024 - სსმ I. №48, 29.11.2005წ., 

მუხ.321 

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი №2962 - სსმ I, №15, 16.05.2006წ., 

მუხ.110 

საქართველოს 2006 წლის 23 ივნისის კანონი №3382 - სსმ I, №24, 29.06.2006წ., 

მუხ.190 

საქართველოს 2007 წლის 3 ივლისის კანონი №5179 - სსმ I, №28, 18.07.2007წ., 

მუხ.276 

საქართველოს 2008 წლის 5 დეკემბრის კანონი №620 - სსმ III, №35, 05.12.2008წ., 

მუხ.226 

საქართველოს 2010 წლის 28 ოქტომბრის კანონი №3779 - სსმ I, №63, 10.11.2010 წ., 

მუხ.406 

საქართველოს 2011 წლის 11 ოქტომბრის კანონი №5097 - ვებგვერდი, 03.11.2011წ. 

საქართველოს 2012 წლის 24 აპრილის კანონი №6058 – ვებგვერდი, 07.05.2012წ. 

საქართველოს 2012 წლის 22 მაისის კანონი №6246 – ვებგვერდი, 08.06.2012წ. 

საქართველოს 2013 წლის 20 სექტემბრის კანონი №1272   – ვებგვერდი, 26.09.2013წ. 

საქართველოს 2013 წლის  27  ნოემბრის კანონი №1644  - ვებგვერდი, 13.12.2013წ. 

საქართველოს 2013 წლის   11  დეკემბრის კანონი №1700  - ვებგვერდი, 25.12.2013წ. 

საქართველოს 2013 წლის   25 დეკემბრის კანონი №1868 - ვებგვერდი, 30.12.2013წ. 

საქართველოს 2013 წლის  24  დეკემბრის კანონი №1835 - ვებგვერდი, 03.01.2014წ. 

საქართველოს 2014 წლის 5 მარტის  კანონი №2046  – ვებგვერდი, 17.03.2014წ. 

საქართველოს 2014  წლის 2  მაისის კანონი №2375 - ვებგვერდი, 16.05.2014წ. 

საქართველოს 2014  წლის  17  ოქტომბრის კანონი №2698 - ვებგვერდი, 

31.10 .2014 წ. 

 

  მუხლი 212. საზღვაო ტრანსპორტის ორგანოები 

  

საზღვაო ტრანსპორტის ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულიაამ კოდექსის 44-ე 

მუხლის პირველი ნაწილით (საზღვაო ტრანსპორტზე ჩადენილი 

დარღვევებისათვის), 112-ე, 113-ე, 114-ე მუხლებით,115-ე მუხლის პირველი 
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ნაწილით, 128-ე მუხლის მეორე ნაწილით, 129-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 130-

ე, 131-ე მუხლებით (საზღვაო ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისათვის). 

საზღვაო ტრანსპორტის ორგანოების სახელით ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების 

დადების უფლება აქვთ: 

პორტის კაპიტანს და მის მოადგილეს, ცვლის უფროსს, უფროს კაპიტანს და 

საპორტო ზედამხედველობის კაპიტანს, საზღვაო ვაგზლის უფროსს და მის 

მოადგილეს, გემის კაპიტანს; 

რაზმის უფროსს და მის მოადგილეს, ცალკეული რაზმის უფროსს, ცალკეული 

რაზმის ხანძარსაწინააღმდეგო პროფილაქტიკის უფროს ინსტრუქტორს და 

ინსტრუქტორს. 

ცვლის უფროსის, უფროსი კაპიტნის და საპორტო ზედამხედველობის კაპიტნის 

მიერ დადებული ჯარიმის ოდენობა არ შეიძლება აღემატებოდეს შრომის 

ანაზღაურების ნახევარ მინიმალურ ოდენობას. 

ამ მუხლში დასახელებულ თანამდებობის პირებს უფლება აქვთ 113-ე მუხლის 

მეორე და მესამე ნაწილებით, 129-ე მუხლის პირველი ნაწილით (საზღვაო 

ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისათვის) და 130-ე მუხლის მეორე და მესამე 

ნაწილებით (საზღვაო ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისათვის) 

გათვალისწინებული ჯარიმა გადაახდევინონ სამართალდარღვევის ჩადენის 

ადგილზე ოქმის შეუდგენლად, თუ დამრღვევი სადავოდ არ ხდის მასზე 

დაკისრებულ ადმინისტრაციულ სახდელს. 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1987 წლის 3 აგვისტოს 

ბრძანებულება №1370 – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №8, 

აგვისტო, 1987 წ., მუხ.207 

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს 1992 წლის 3 აგვისტოს დეკრეტი – 

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ნორმატიული აქტების კრებული, 

ტ.I, 1992 წ., მუხ.128 

  

 

მუხლი 239. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 

  

1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შესახებ შედგება ოქმი, 

საამისოდ უფლებამოსილი თანამდებობის პირის ან საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციისა თუ საზოგადოებრივი თვითმოქმედების ორგანოს წარმომადგენლის 

მიერ, ოქმი არ დგება ამ კოდექსის 242-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში; 

2. ამ კოდექსის 421 და 422 მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმს ადგენს კოლექტიური შრომითი დავის მომწესრიგებელი სამსახური; 

2 1 . ამ კოდექსის 42 3 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა 

და სოციალური დაცვის სამინისტრო. 

3. ამ კოდექსის 572 მუხლით, 601 მუხლის მე-2 ნაწილით, 61-ე, 95-

ე, 1281 და 1735 მუხლებით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა შესახებ 
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ოქმებს ადგენენ ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექციის 

ორგანოები. 

4. ამ კოდექსის 48-ე, 49-ე, 51-ე–51 2, 51 4−53 2, 54-ე, 54 1, 55 1, 55 4, 56-ე, 57-ე–59-

ე, 59 3, მე-60, 60 3, 61 1, 63-ე−65-ე, 66-ე−69-ე, 69 4, 695, 71-ე, 71 1, 72 1−78-ე, 79 1–

79 3, 82 1, 82 2, 84-ე−86-ე, 87 1–87 3, 89-ე–89 3, 91 2, 103 1, 104-ე და 128 2–

128 5 მუხლებით, 151-ე მუხლით (გარდა 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილისა) და 

173 5 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების 

შესახებ ოქმებს თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ადგენენ საქართველოს 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი 

დაწესებულებების უფლებამოსილი თანამშრომლები. 

41. ამ კოდექსის 592 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდა

რღვევათა შესახებოქმებს ადგენენ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 

რესურსების დაცვის სამინისტროს უფლებამოსილი თანამშრომლები. 

42 . ( ამოღებულ ია – 25.03.2013, №453 ). 

43 . ამ კოდექსის 51-ე და 512  და 541 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები.   

5. (ამოღებულია); 

6. ამ კოდექსის 95-ე მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ აგრეთვე გაზის მეურნეობის საამისოდ 

უფლებამოსილი მუშაკები თავისი კომპეტენციის ფარგლებში. 

7. (ამოღებულია); 

8. (ამოღებულია); 

9. ამ კოდექსის 921 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენს საქართველოს ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ უფლებამოსილი 

პირი. 

10. ამ კოდექსის 88-

 ე და 144 10 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევა

თა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის 

სამინისტროს საამისოდ უფლებამოსილი პირები ან მისი მმართველობის სფეროში 

შემავალი ორგანოების საამისოდ უფლებამოსილი პირები საქართველოს 

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მიერ დელეგირებულ 

უფლებამოსილებათა ფარგლებში. 

101 . აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ამ 

კოდექსის 88-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს თავიანთი კომპეტენციის 

ფარგლებში ადგენენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა 

და სპორტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის – აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს საამისოდ 

უფლებამოსილი პირები. 

11. ამ კოდექსის 1071 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ პოლიციის, რკინიგზის, საზღვაო და 

სამდინარო ტრანსპორტის ორგანოების მიერ უფლებამოსილი თანამდებობის 

პირები; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_124
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1886831#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_93
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_94
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_94
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_104
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_104
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_206
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_202
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_187
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_187
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_326
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_326
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_241


12. ამ კოდექსის 1072 და 1073 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ მეტროპოლიტენით სარგებლობის 

წესების დაცვისადმი ზედამხედველობის განმახორციელებელი თანამდებობის 

პირები; 

13. ამ კოდექსის 45-ე, 58 3, 81-ე, 107-ე, 114 1, 114 2, 116-ე, 118-ე−123-ე, 125-ე და 

127-ე მუხლებით, 127 1 მუხლის პირველი, 1 1, მე-2, მე-6 და მე-7 ნაწილებით, 134-ე, 

139 5, 150-ე და 153 3 მუხლებით, 153 6 მუხლის მე-2 ნაწილით, 166-ე, 173-ე, 174 1, 

174 15, 174 16, 175 2, 176 1, 177 1, 180-ე–183-ე, 190-ე, 190 2 და 191-ე მუხლებით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს 

ადგენენ შინაგან საქმეთა ორგანოები, ხოლო საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურის მიერ ამ კოდექსის 45-ე, 166-ე და 

197 2 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების 

ჩადენის შემთხვევებში ოქმებს ადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

უფლებამოსილი პირი. 

131 . ამ კოდექსის 173-ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლის 

მიმართ ჩადენისას, აგრეთვე ამავე კოდექსის 246-ე მუხლის „გ1“ 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმს ადგენს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის 

თანამშრომელი.     

132 . ამ კოდექსის 173 -

ე მუხლით გათვალისწინებულ ი ადმინისტრაციულ ი სამართალდარღვევ ის შესახებ 

ოქმს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ადგენს აღსრულების პოლიციელი. 

14. ამ კოდექსის 51 3 , 53 3 , 55-ე, 55 2 , 55 3 და 107 4 მუხლებით, 114 2 მუხლის მე-6 

ნაწილით, 119 1 მუხლით, 127 1 მუხლის მე-5 ნაწილით, 145-ე, 146 1 , 148-ე, 150-

ე, 150 1 , 151-ე, 152-ე და 153 4 მუხლებით, 153 6 მუხლის მე-2 ნაწილით, 159-

ე და 159 1 მუხლებითგათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმებს ადგენენ შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოების მიერ უფლებამოსილი პირები. 

15. (ამოღებულია). 

16. ამ კოდექსის 153-ე, 1531 , 1541 , 1542 , 1551 , 158-ე, 1581 , 1594 , 163-

ე, 1653 და 178-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ შინაგან საქმეთა ორგანოების 

მუშაკები, სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების მიერ უფლებამოსილი პირები, 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო ორგანოები ან სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურის ორგანოების უფლებამოსილი პირები. 

161 . ამ კოდექსის 15910 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ საქართველოს შრომის, 

ჯან მ რთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები და 

შინაგან საქმეთა ორგანოების უფლებამოსილი პირები. 

17. (ამოღებულია). 

18. ამ კოდექსის 1733 მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის შესახებ 

ოქმს შეადგენს დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_242
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_243
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_428
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_601
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_601
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_428
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_428
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_428
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_95
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_102
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_102
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_105
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_107
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_107
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_108
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_108
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_244
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_244
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_244
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_262
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_262
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_262
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_262
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_273
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_273
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_273
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_287
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_287
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_287
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_328
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_330
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_330
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_336
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_339
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_339
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_339
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_339
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_340
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_342
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_353
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_353
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_353
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_355
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_355
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_355
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_376
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_376
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_377
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_377
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_377
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_348
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_349
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_357
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_358
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_361
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_373
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_374
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_380
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_391
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_391
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_401
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_475
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_387
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_387
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_387
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28216#part_431


19. ამ კოდექსის 127 1 მუხლის მე-2 ნაწილითა და 153-ე, 153 1, 153 5, 155 1–155 6, 

157-ე, 158-ე, 164-ე, 164 4, 165-ე–165 3, 178-ე, 179 3, 194-ე და 195-ე მუხლებით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს 

ადგენენ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოების 

უფლებამოსილი პირები. 

20. ამ კოდექსის 1734 მუხლით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა შესახებ 

ოქმს ადგენს სახალხო დამცველი; 

21. ამ კოდექსის 173 5 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ კანონით განსაზღვრული კონტროლისა 

და ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოების საამისოდ 

უფლებამოსილი პირები; 

22. ამ კოდექსის 179 2 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შინაგან საქმეთა ორგანოებისა და 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საამისოდ უფლებამოსილი 

პირები; 

23. ამ კოდექსის 1742  მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის შესახებ ოქმს ადგენენ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო 

კომისია, მისდამი დაქვემდებარებული საარჩევნო კომისიები, მის მიერ 

უფლებამოსილი პირები ან/და საქართველოს შინაგან საქმეთა ორგანოების საამისოდ 

უფლებამოსილი პირები; 

24. 1778, 1779 და 17710 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმს ადგენენ სახელმწიფო გეოდეზიური ზედამხედველობის 

სახელმწიფო ინსპექტორები და ადგილობრივი თვითმმართველობისა ან 

მმართველობის ორგანოების მიერ უფლებამოსილი პირები; 

241. ( ამოღებულია); 

242. ( ამოღებულია); 

243. (ამოღებულია); 

25. (ამოღებულია – 08.05.2012, №6156); 

26. (ამოღებულია – 01.07.2011, №5004); 

27. ამ კოდექსის 55 5, 107 2 და 107 3 მუხლებით, 125-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 

125 2 და 125 3 მუხლებით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 135-ე, 135 1, 

146 1, 150 1, 151 1, 152 2 და 152 3 მუხლებით და 153 6 მუხლის პირველი და მე-3 

ნაწილებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების 

შესახებ ოქმებს ადგენენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამისი 

სამსახურები ან მათ მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი. 

28. ამ კოდექსის 127 1 მუხლის მე-3 და მე-8 ნაწილებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმების შედგენის და 

ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვს საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის − სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს საამისოდ 

უფლებამოსილ პირს. 

29. ამ კოდექსის 91 2 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა  შესახებ ოქმებს ადგენს 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო ორგანო კანონით 

უფლებამოსილი ორგანოს დასკვნის საფუძველზე. 
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30. (ამოღებულია);   

31. ადგილობრივი ტყის ფონდის მიწებზე ამ კოდექსის 49-ე, 51-ე, 512, 52-ე, 63-ე, 

64-ე, 65-651, 66-67-ე, 68-ე, 71-ე, 73-76-ე და 86-ე მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ მმართველობის 

ადგილობრივი ორგანოების მიერ უფლებამოსილი თანამდებობის პირები; 

32. (ამოღებულია); 

33. ამ კოდექსის 157 1 –

157 4 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესა

ხებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები ან ფინა

ნსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის სათანადოდ უფლებამოსილი თანამდებო

ბის პირები ; 

34. ამ კოდექსის 94-ე მუხლით ენერგეტიკის სფეროში გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენს საქართველოს 

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია; 

35. ამ კოდექსის 141–142-ე, 1441–1449 მუხლებით გათვალისწინებული 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის ოქმს ადგენენ საქართველოს 

კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისიის საამისოდ უფლებამოსილი პირები; 

36. „ ნავთობისა და გაზის შესახებ “ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ნავთო

ბისა და გაზის ოპერაციების წარმოების და ნავთობის გადამუშავების , ბუნებრივი გა

ზის დამუშავების , ნავთობის ან ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების საქმიანობის ს

ფეროში ჩადენილ , ამ კოდექსის 56- ე , 57- ე , 57 2, 

96 2 და 173 5 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევა

თა შესახებ ოქმებს ადგენს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს სისტემაში შემავ

ალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –

 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს საამისოდ უფლებამოსილი თანამდებ

ობის პირი . 

37. ამ კოდექსის 159 5–159 9 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

უფლებამოსილი პირები ან/და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ორგანოები. 

38. ამ კოდექსის 442 , 445  და 447 –4412   მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი 

სამსახურები. 

39. ამ კოდექსის 105 2 მუხლითა და 164 5 მუხლის პირველი ნაწილით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენს 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ღვინის ეროვნული სააგენტო; 

391. (ამოღებულია – 08.05.2012, №6156); 

40. (ამოღებულია); 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18424
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41. ამ კოდექსის 582  მუხლითა და 86- ე მუხლის მე -9 და მე -

10 ნაწილებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულსამართალდარღვევათა საქართ

ველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოების მიერ გამოვლენის შემთხვევაში ა

დმინისტრაციულსამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს შინა

გან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები ( საქართველოსგარემოსა და ბუნებ

რივი რესურსების დაცვის სამინისტროს შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე ორგან

ოსთან ერთად ). ამ კოდექსის 86- ემუხლის პირველი , მე -2, მე -5– მე -10 და მე -12–

 მე -

15 ნაწილებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათასასაზღ

ვრო ზოლსა და ზონაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოების მი

ერ გამოვლენის შემთხვევაში ადმინისტრაციულსამართალდარღვევათა შესახებ ოქმე

ბს ადგენენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები ( საქ

ართველოსგარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს შესაბამისი უ

ფლებამოსილების მქონე ორგანოსთან ერთად ). 

42. ამ კოდექსის 461 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უფლებამოსილი 

თანამდებობის პირები;     

43. (ამოღებულია); 

44. ამ კოდექსის 43-ე, 44-ე, 441, 443 მუხლებით, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 

601 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 603, 1735, 17711მუხლებით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის ოქმს ადგენენ 

სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის განმახორციელებელი ორგანოების 

საამისოდ უფლებამოსილი პირები; 

45. ამ კოდექსის 1781–1782 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები, 

ხოლო 1783 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმს ერთობლივად ადგენენ საქართველოს ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიისა და საქართველოს 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი 

ორგანოს საამისოდ უფლებამოსილი პირები. 

46. ამ კოდექსის 425–429 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის შესახებ ოქმს ადგენენ საქართველოს სოციალური დაზღვევის 

ერთიანი სახელმწიფო ფონდის უფლებამოსილი პირები; 

47. ამ კოდექსის 139 2 და 139 3 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების 

დადების უფლება აქვთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების – 

სახმელეთო ტრანსპორტის, საზღვაო ტრანსპორტისა და სამოქალაქო ავიაციის 

სააგენტოების უფლებამოსილ თანამდებობის პირებს, ხოლო 139 4 მუხლით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების 

განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება – შესაბამისი 

ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოს უფლებამოსილ თანამდებობის პირებს. 



471 . ამ კოდექსის 109-ე და 111-ე−1115  მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს 

ადგენენ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტ

ემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სამოქალაქო ავიაციის 

სააგენტოს უფლებამოსილი პირები. 

48. ამ კოდექსის 155 3 –155 6 , 1711–171 3 და 191-ე მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები თავიანთი კომპეტენციის 

ფარგლებში. 

49. (ამოღებულია – 08.05.2012, №6156); 

50. ამ კოდექსის 96 1 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენს ელექტროენერგეტიკის ან ბუნებრივი 

გაზის სექტორის სათანადო ლიცენზიატი საქართველოს ენერგეტიკისა და 

წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დადგენილი 

წესების შესაბამისად. 

51. ამ კოდექსის 44 4 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, სოფლის მეურნეობის სამინისტროების და 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის სათანადოდ 

უფლებამოსილი თანამდებობის პირები. 

52. (ამოღებულია). 

521 . ამ კოდექსის 1291  მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ჩადენის შემთხვევებში ქვეყნის საზღვრების შიგა სივრცეში 

ოქმებს ადგენენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხოლო საბაჟო გამშვები 

პუნქტის გავლით ავტოსატრანსპორტო საშუალების საქართველოს ტერიტორიაზე 

შემოსვლისას ან მის მიერ საქართველოს ტერიტორიის დატოვებისას – საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის სათანადოდ უფლებამოსილი 

თანამდებობის პირები. 

53. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურის მიერ ამ 

კოდექსის 45-ე, 166-ე, 1972 და 1973 მუხლებით გათვალისწინებული 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების შემთხვევაში აღნიშნული მუხლებით 

გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენს საქართველოს 

თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტის შესაბამისი 

უფლებამოსილი პირი. 

54. (ამოღებულია - 28.12.2011, №5662). 

55. ამ კოდექსის 185-ე, 185 1 და 185 2 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს თავიანთი კომპეტენციის 

ფარგლებში ადგენენ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები. 

56. ამ კოდექსის 1282 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალ

დარღვევათა შესახებ ოქმებს 

ადგენენ შინაგან საქმეთა ორგანოები ან/და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რე

სურსების დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები.  

57. ამ კოდექსის 99-ე და 165 10 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს ფინანსთა 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1659901
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1542623


სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის – შემოსავლების სამსახურის საამისოდ უფლებამოსილი თანამდებობის 

პირები. 

58. (ამოღებულია). 

59. (ამოღებულია – 27.12.2011, №5653). 

60. ამ კოდექსის 172 4, 172 5, 173 6, 173 7, 173 9 და 175 1 მუხლებით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს 

ადგენენ შინაგან საქმეთა ორგანოების და მეურვეობისა და მზრუნველობის 

ორგანოების საამისოდ უფლებამოსილი პირები, ხოლო ამ კოდექსის 172 7 და 

173 13 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმებს – მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოების საამისოდ 

უფლებამოსილი პირები. 

60 1. ამ კოდექსის 155-ე, 170-ე, 171-ე და 172-ე მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ შინაგან საქმეთა 

ორგანოების უფლებამოსილი პირები. 

[ 60 2 . ამ კოდექსის 177-ე მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენს სახელმწიფო სახანძრო და სამოქალაქო 

უსაფრთხოების ზედამხედველობის ორგანოს უფლებამოსილი პირი.  (ამოქმედდეს 

2016 წლის 1 იანვრიდან)] 

61. ამ კოდექსის 964 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენს პირველადი წყალმოსარგებლე 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის 

შესაბამისად. 

62. ამ კოდექსის 149-

 ე მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ო

ქმებს ადგენენ სასმელი წყლის მიმწოდებელი კომპანიები საქართველოს ენერგეტიკი

სა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დადგენილი წ

ესების შესაბამისად . 

63. ამ კოდექსის 17312 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენს სასამართლო . 

64. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს სისტემის მოსამსახურის მიერ პატიმრობისა და 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების ან თავისუფლების შეზღუდვის 

დაწესებულების ტერიტორიაზე ამ კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალისწინებული 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევაში აღნიშნული 

სამართალდარღვევის ოქმს ადგენს საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა 

და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის 

შიდა ინსპექტირების სამმართველოს თანამშრომელი. 

[64. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს, მის 

სისტემაში შემავალი პენიტენციური დაწესებულებების, იმავე სამინისტროს 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1558887


მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების – 

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს (მათ 

შორის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული 

სააგენტოს ტერიტორიული ორგანოების) და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრის ტერიტორიაზე მყოფი სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეების 

მიერ ამ კოდექსის 45-ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში აღნიშნული სამართალდარღვევის 

შესახებ ოქმს ადგენს საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფლებამოსილი 

თანამშრომელი.  ( ამოქმედდეს 2015 წლის 1 ივლისიდან )] 

65. ამ კოდექსის 15911 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ კონკურენციის სააგენტოს 

უფლებამოსილი პირები. 

66. ამ კოდექსის 1961, 197-ე და 198-ე მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და 

ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვს მუნიციპალიტეტის 

გამგებელს/მერს/თბილისის რაიონის გამგებელს ან მის მიერ უფლებამოსილ 

ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეს. 

67. ამ კოდექსის 1963, 1966 და 1971 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენის უფლება აქვს 

მუნიციპალიტეტის გამგებელს/მერს/თბილისის რაიონის გამგებელს ან მის მიერ 

უფლებამოსილ ადგილობრივი თვითმმართველობის მოსამსახურეს. 

68. ამ კოდექსის 1726 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმს თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ადგენენ 

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტროს, ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი 

ორგანოს საამისოდ უფლებამოსილი თანამდებობის პირები. 

69. ამ კოდექსის 17712 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმს ადგენენ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატის) უფლებამოსილი 

პირები. 

საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1990 წლის 4 სექტემბრის 

ბრძანებულება №2790 – საქართველოს სსრ უზენაესი საბჭოს უწყებები, №9, 

სექტემბერი, 1990 წ., მუხ.241   

საქართველოს რესპუბლიკის 1991 წლის 14 ივნისის კანონი – საქართველოს 

რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს უწყებები, №6, ივნისი, 1991 წ., მუხ.429 

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს 1992 წლის 3 აგვისტოს დეკრეტი – 

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ნორმატიული აქტების კრებული, 

ტ.I, 1992 წ., მუხ.128 

საქართველოს რესპუბლიკის 1993 წლის 8 ივლისის კანონი №290 – საქართველოს 

პარლამენტის უწყებები, №9, ივლისი, 1993 წ., მუხ.160 

საქართველოს რესპუბლიკის 1993 წლის 13 ივლისის კანონი №298 – საქართველოს 

პარლამენტის უწყებები, №9, ივლისი, 1993 წ., მუხ.168 

საქართველოს რესპუბლიკის 1994 წლის 15 თებერვლის კანონი №416 – 

საქართველოს პარლამენტის უწყებები, №15, თებერვალი, 1994 წ., მუხ.287 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32032
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32032
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https://matsne.gov.ge/ka/document/view/32566
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/93808
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https://matsne.gov.ge/ka/document/view/93862
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/93862


საქართველოს რესპუბლიკის 1994 წლის 17 მარტის კანონი №436 – საქართველოს 

პარლამენტის უწყებები, №16, მარტი, 1994 წ., მუხ.308 

საქართველოს რესპუბლიკის 1994 წლის 30 ივნისის კანონი №541 – საქართველოს 

პარლამენტის უწყებები, №19, ივნისი, 1994 წ., მუხ.418 

საქართველოს რესპუბლიკის 1995 წლის 23 თებერვლის კანონი №656 – 

საქართველოს პარლამენტის უწყებები, №27-30, 1994-1995წწ., მუხ.663 

საქართველოს რესპუბლიკის 1995 წლის 7 მარტის კანონი №667 – საქართველოს 

პარლამენტის უწყებები, №23-26, დეკემბერ-მარტი, 1994-1995წწ., მუხ.542 

საქართველოს რესპუბლიკის 1995 წლის 19 სექტემბრის კანონი №808 – 

საქართველოს პარლამენტის უწყებები, №31-33, აგვისტო-ოქტომბერი, 1995 წ., 

მუხ.689 

საქართველოს 1996 წლის 31 მაისის კანონი №263 – პარლამენტის უწყებანი, №15, 

19.06.1996წ., გვ.15 

საქართველოს 1996 წლის 27 ივნისის კანონი №313 – პარლამენტის უწყებანი, №19-

20, 30.07.1996წ., გვ. 32 

საქართველოს 1996 წლის 27 ივნისის კანონი №318 – პარლამენტის უწყებანი, №19-

20, 30.07.1996წ., გვ.26 

საქართველოს 1996 წლის 12 ნოემბრის კანონი №478 – პარლამენტის უწყებანი, 

№31-32/6, 25.12.1996წ., გვ.11 

საქართველოს 1996 წლის 27 ნოემბრის კანონი №510 – პარლამენტის უწყებანი, 

№31-32/6, 25.12.1996წ., გვ.4 

საქართველოს 1997 წლის 17აპრილის კანონი №648 – პარლამენტის უწყებანი, №17-

18, 09.05.1997წ., გვ.44 

საქართველოს 1997 წლის 1 მაისის კანონი №682 – პარლამენტის უწყებანი, №21-22, 

31.05.1997წ., გვ. 3 

საქართველოს 1997 წლის 12 ივნისის კანონი №759 – პარლამენტის უწყებანი, №33, 

31.07.1997წ., გვ.3 

საქართველოს 1997 წლის 27 ივნისის კანონი №815 – პარლამენტის უწყებანი, №33, 

31.07.1997წ., გვ.11 

საქართველოს 1997 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №974 – პარლამენტის უწყებანი, 

№44, 11.11.1997წ., გვ.81 

საქართველოს 1997 წლის 17 ოქტომბრის კანონი №984 – პარლამენტის უწყებანი, 

№44, 11.11.1997წ., გვ.83 

საქართველოს 1997 წლის 31 ოქტომბრის კანონი №1025 – პარლამენტის უწყებანი, 

№45, 21.11.1997წ., გვ. 45 

საქართველოს 1997 წლის 10 დეკემბრის კანონი №1141 – პარლამენტის უწყებანი, 

№47-48, 31.12.1997წ., გვ. 163 

საქართველოს 1998 წლის 18 თებერვლის კანონი №1231 – პარლამენტის უწყებანი, 

№11-12, 14.03.1998წ., გვ. 24 

საქართველოს 1998 წლის 28 აპრილის კანონი №1347 – პარლამენტის უწყებანი, 

№19-20, 30.05.1998წ., გვ. 17 

საქართველოს 1998 წლის 28 აპრილის კანონი №1349 – პარლამენტის უწყებანი, 

№19-20, 30.05.1998წ., გვ. 18 

საქართველოს 1998 წლის 17 სექტემბრის კანონი №1573 – სსმ I, №2, 26.10.1998წ., 

მუხ.6 
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საქართველოს 1998 წლის 30 ოქტომბრის კანონი №1682 – სსმ I, №4, 20.11.1998წ., 

მუხ.39 

საქართველოს 1998 წლის 25 ნოემბრის კანონი №1698 – სსმ I, №6, 24.12.1998წ., 

მუხ.46 

საქართველოს 1998 წლის 24 დეკემბრის კანონი №1747 – სსმ I, №1(8), 14.01.1999წ., 

მუხ.2 

საქართველოს 1999 წლის 30 აპრილის კანონი №1934 – სსმ I, №15(22), 14.05.1999წ., 

მუხ.63 

საქართველოს 1999 წლის 28 მაისის კანონი №1981 – სსმ I, №19(26), 04.06.1999წ., 

მუხ.77 

საქართველოს 1999 წლის 9 ივნისის კანონი №2070 – სსმ I, №24(31), 26.06.1999წ., 

მუხ.109 

საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი №2130 – სსმ I, №25(32), 02.07.1999წ., 

მუხ.133 

საქართველოს 1999 წლის 23 ივნისის კანონი №2148 – სსმ I, №27(34), 06.07.1999წ., 

მუხ.143 

საქართველოს 1999 წლის 22 ივლისის კანონი №2299 – სსმ I, №40(47), 11.08.1999წ., 

მუხ.203 

საქართველოს 1999 წლის 9 სექტემბრის კანონი №2382 – სსმ I, №43(50), 

21.09.1999წ., მუხ.221 

საქართველოს 2000 წლის 10 მარტის კანონი №199 – სსმ I, №12, 27.03.2000წ., 

მუხ.28 

საქართველოს 2000 წლის 24 მარტის კანონი №244 – სსმ I, №13, 13.04.2000წ., 

მუხ.34 

საქართველოს 2000 წლის 5 მაისის კანონი №285 – სსმ I, №18, 15.05.2000წ., მუხ.47 

საქართველოს 2000 წლის 14 ივნისის კანონი №380 – სსმ I, №24, 30.06.2000წ., 

მუხ.65 

საქართველოს 2000 წლის 28 ივნისის კანონი №419 – სსმ I, №26, 13.07.2000წ., 

მუხ.76 

საქართველოს 2000 წლის 29 ივნისის კანონი №439 – სსმ I, №26, 13.07.2000წ., 

მუხ.77 

საქართველოს 2000 წლის 13 დეკემბრის კანონი №686 – სსმ I, №51, 30.12.2000წ., 

მუხ.149 

საქართველოს 2001 წლის 2 მარტის კანონი №753 – სსმ I, №6, 20.03.2001 წ., მუხ.12 

საქართველოს 2001 წლის 2 მარტის კანონი №765 – სსმ I, №6, 20.03.2001წ., მუხ.18 

საქართველოს 2001 წლის 19 ივნისის კანონი №934 – სსმ I, №19, 02.07.2001წ., 

მუხ.64 

საქართველოს 2001 წლის 12 ოქტომბრის კანონი №1106 – სსმ I, №31, 01.11.2001წ., 

მუხ.123 

საქართველოს 2001 წლის 8 დეკემბრის კანონი №1193 – სსმ I, №36, 31.12.2001წ., 

მუხ.141 

საქართველოს 2002 წლის 1 მარტის კანონი №1316 – სსმ I, №5, 21.03.2002წ., მუხ.31 

საქართველოს 2002 წლის 21 ივნისის კანონი №1567 – სსმ I, №21, 12.07.2002წ., 

მუხ.95 

საქართველოს 2002 წლის 4 ივლისის კანონი №1619 – სსმ I, №23, 24.07.2002წ., 

მუხ.109 
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საქართველოს 2002 წლის 4 ივლისის კანონი №1621 – სსმ I, №23, 24.07.2002წ., 

მუხ.110 

საქართველოს 2002 წლის 4 ივლისის კანონი №1625 – სსმ I, №23, 24.07.2002წ., 

მუხ.112 

საქართველოს 2002 წლის 4 ივლისის კანონი №1637 – სსმ I, №23, 24.07.2002წ., 

მუხ.118 

საქართველოს 2002 წლის 6 ნოემბრის კანონი №1708 – სსმ I, №30, 27.11.2002წ., 

მუხ.133 

საქართველოს 2002 წლის 19 ნოემბრის კანონი №1738 – სსმ I, №31, 10.12.2002წ., 

მუხ.136 

საქართველოს 2002 წლის 19 ნოემბრის კანონი №1753 – სსმ I, №31, 10.12.2002წ., 

მუხ.139 

საქართველოს 2002 წლის 22 ნოემბრის კანონი №1770 – სსმ I, №31, 10.12.2002წ., 

მუხ.145 

საქართველოს 2002 წლის 25 დეკემბრის კანონი №1859 – სსმ I, №3, 17.01.2003წ., 

მუხ.12 

საქართველოს 2003 წლის 28 მარტის კანონი №2030 – სსმ I, №9, 16.04.2003წ., 

მუხ.49 

საქართველოს 2003 წლის 8 მაისის კანონი №2291 – სსმ I, №15, 04.06.2003წ., 

მუხ.111 

საქართველოს 2003 წლის 6 ივნისის კანონი №2352 – სსმ I, №18, 24.06.2003წ., 

მუხ.116 

საქართველოს 2003 წლის 23 ივლისის კანონი №2577 – სსმ I, №23, 12.08.2003წ., 

მუხ.170 

საქართველოს 2003 წლის 14 აგვისტოს კანონი №2963 – სსმ I, №27, 10.09.2003წ., 

მუხ.198 

საქართველოს 2003 წლის 5 დეკემბრის კანონი №3136 – სსმ I, №32, 22.12.2003წ., 

მუხ.234 

საქართველოს 2004 წლის 24 თებერვლის კანონი №3409 – სსმ I, №5, 04.03.2004წ., 

მუხ.18 

საქართველოს 2004 წლის 28 ოქტომბრის კანონი №549 - სსმ I, №33, 12.11.2004 წ., 

მუხ.158 

საქართველოს 2004 წლის 25 ნოემბრის კანონი №604 - სსმ I, №37,16.12. 2004 წ., 

მუხ.177 

საქართველოს 2004 წლის 9 დეკემბრის კანონი №662 - სსმ I, №37, 16.12.2004 წ., 

მუხ.184 

საქართველოს 2004 წლის 29 დეკემბრის კანონი №923 - სსმ I, №41, 30.12.2004 წ., 

მუხ.204 

საქართველოს 2004 წლის 29 დეკემბრის კანონი №961 - სსმ I, №3, 14.01.2005წ., 

მუხ.12 

საქართველოს 2004 წლის 29 დეკემბრის კანონი №976 - სსმI, №4, 17.01.2005წ., 

მუხ.18 

საქართველოს 2005 წლის 25 თებერვლის კანონი №1056 - სსმ I, №9, 17.03.2005 წ., 

მუხ.61 

საქართველოს 2005 წლის 22 მარტის კანონი №1126 - სსმ I, №13, 12.04.2005 წ., 

მუხ.78 
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საქართველოს 2005 წლის 13 მაისის კანონი №1442 - სსმ I, №23, 25.05.2005წ., 

მუხ.158 

საქართველოს 2005 წლის 3 ივნისის კანონი №1555 - სსმ I, №31, 27.06.2005წ., 

მუხ.193 

საქართველოს 2005 წლის 23 ივნისის კანონი №1732 - სსმ I, №38, 15.07.2005წ., 

მუხ.246 

საქართველოს 2005 წლის 23 ივნისის კანონი №1753 - სსმ I, №38, 15.07.2005წ., 

მუხ.251 

საქართველოს 2005 წლის 23 ივნისის კანონი №1756 - სსმ I, №38, 15.07.2005წ., 

მუხ.252 

საქართველოს 2005 წლის 23 ივნისის კანონი №1768 - სსმ I, №38, 15.07.2005წ., 

მუხ.253 

საქართველოს 2005 წლის 24 ივნისის კანონი №1789 - სსმ I, №40, 18.07.2005წ., 

მუხ.277 

საქართველოს 2005 წლის 1 ივლისის კანონი №1857 - სსმ I, №38, 15.07.2005წ., 

მუხ.257 

საქართველოს 2005 წლის 9 ნოემბრის კანონი №2024 - სსმ I. №48, 29.11.2005წ., 

მუხ.321 

საქართველოს 2005 წლის 16 დეკემბრის კანონი №2262 - სსმ I, №56, 28.12.2005წ., 

მუხ.389 

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი №2962 - სსმ I, №15, 16.05.2006წ., 

მუხ.110 

საქართველოს 2006 წლის 25 მაისის კანონი №3173 - სსმ I, №17, 30.05.2006წ., 

მუხ.117 

საქართველოს 2006 წლის 25 მაისის კანონი №3180 - სსმ I, №17, 30.052006წ., 

მუხ.125 

საქართველოს 2006 წლის 23 ივნისის კანონი №3382 - სსმ I, №24, 29.06.2006წ., 

მუხ.190 

საქართველოს 2006 წლის 23 ივნისის კანონი №3396 - სსმ I, №26, 14.07.2006 წ., 

მუხ.217 

საქართველოს 2006 წლის 24 ივლისის კანონი №3500 - სსმ I, №35, 03.08.2006 წ., 

მუხ.256 

საქართველოს 2006 წლის 25 ივლისის კანონი №3516 - სსმ I, №36, 04.08.2006 წ., 

მუხ.261 

საქართველოს 2006 წლის 7 დეკემბრის კანონი №3835 - სსმ I, №48, 22.12.2006წ., 

მუხ.316 

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4232 - სსმ I, №50, 30.12.2006წ., 

მუხ.383 

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4258 - სსმ I, №51, 31.12.2006წ., 

მუხ.418 

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4283 - სსმ I, №5, 15.01.2007წ., 

მუხ.66  

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4296 - სსმ I, №1, 03.01.2007წ., 

მუხ.8 

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4305 - სსმ I, №51, 31.12.2006წ., 

მუხ.413 
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საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4326 - სსმ I, №4, 12.01.2007წ., 

მუხ.63 

საქართველოს 2007 წლის 2 მარტის კანონი №4413 - სსმ I, №8, 23.03.2007წ., მუხ.77 

საქართველოს 2007 წლის 30 მარტის კანონი №4600 - სსმ I, №11, 10.04.2007წ., 

მუხ.104 

საქართველოს 2007 წლის 8 მაისის კანონი №4713 - სსმ I, №18, 22.05.2007წ., 

მუხ.143 

საქართველოს 2007 წლის 5 ივნისის კანონი №4863 - სსმ I, №22, 19.06.2007წ., 

მუხ.192 

საქართველოს 2007 წლის 8 ივნისის კანონი №4917 - სსმ I, №22, 19.06.2007წ., 

მუხ.200 

საქართველოს 2007 წლის 3 ივლისის კანონი №5179 - სსმ I, №28, 18.07.2007წ., 

მუხ.276 

საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5242 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., 

მუხ.306 

საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5244 - სსმ I, №29, 27.07.2007წ., 

მუხ.303 

საქართველოს 2007 წლის 11 ივლისის კანონი №5272 - სსმ I, №30, 30.07.2007წ., 

მუხ.343 

საქართველოს 2007 წლის 20 ნოემბრის კანონი №5471 - სსმ I, №40, 03.12.2007წ., 

მუხ.382 

საქართველოს 2007 წლის 18 დეკემბრის კანონი №5627 - სსმ I, №48, 27.12.2007წ., 

მუხ.417 

საქართველოს 2008 წლის 18 ივნისის კანონი №25 - სსმ I, №11, 04.07.2008წ., მუხ.81 

საქართველოს 2008 წლის 2 ოქტომბრის კანონი №309 - სსმ I, №24, 20.10.2008წ., 

მუხ.155 

საქართველოს 2008 წლის 5 დეკემბრის კანონი №620 - სსმ III, №35, 05.12.2008წ., 

მუხ.226 

საქართველოს 2008 წლის 5 დეკემბრის კანონი №630 - სსმ I, №36, 12.12.2008წ., 

მუხ.238 

საქართველოს 2008 წლის 30 დეკემბრის კანონი №956 - სსმ I, №41, 30.12.2008წ., 

მუხ.330 

საქართველოს 2009 წლის 27 მარტის კანონი №1142 - სსმ I, №9, 13.04.2009წ., 

მუხ.36 

საქართველოს 2009 წლის 11 ივლისის კანონი №1388 - სსმ I, №21, 03.08.2009წ., 

მუხ.106 

საქართველოს 2009 წლის 18 დეკემბრის კანონი №2389 - სსმ I, №48, 29.12.2009წ., 

მუხ.367 

საქართველოს 2009 წლის 18 დეკემბრის კანონი №2384 - სსმ I, №50, 31.12.2009წ., 

მუხ.401 

საქართველოს 2009 წლის 28 დეკემბრის კანონი №2512 - სსმ I, №3, 13.01.2010წ., 

მუხ.9 

საქართველოს 2010 წლის 8 აპრილის კანონი №2914 - სსმ I, №20, 19.04.2010წ., 

მუხ.115 

საქართველოს 2010 წლის 27 აპრილის კანონი №3007 - სსმ I, №23, 04.05.2010წ., 

მუხ.142 
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საქართველოს 2010 წლის 4 მაისის კანონი №3054 - სსმ I, №26, 20.05.2010წ., 

მუხ.174 

საქართველოს 2010 წლის 18 ივნისის კანონი №3116 - სსმ I, №30, 29.06.2010წ., 

მუხ.193 

საქართველოს 2010 წლის 28 ივნისის კანონი №3160 - სსმ I, №34, 09.07.2010წ., 

მუხ.201 

საქართველოს 2010 წლის 28 ივნისის კანონი №3166 - სსმ I, №34, 09.07.2010წ., 

მუხ.202 

საქართველოს 2010 წლის 6 ივლისის კანონი №3361 - სსმ I, №41, 21.07.2010წ., 

მუხ.261 

საქართველოს 2010 წლის 16 ივლისის კანონი №3448 - სსმ I, №44, 28.07.2010წ., 

მუხ.275 

საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3554 - სსმ I, №46, 04.08.2010წ., 

მუხ.280 

საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3535 - სსმ I, №47, 05.08.2010წ., 

მუხ.305 

საქართველოს 2010 წლის 24 სექტემბრის კანონი №3619 - სსმ I, №51, 29.09.2010 წ., 

მუხ.332 

საქართველოს 2010 წლის 17 სექტემბრის კანონი №3593 - სსმ I, №54, 12.10.2010 წ., 

მუხ.345 

საქართველოს 2010 წლის 28 ოქტომბრის კანონი №3779 - სსმ I, №63, 10.11.2010 წ., 

მუხ.406 

საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4067 - სსმI,№74,24.12.2010 

წ.,მუხ.457 

საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4035 - სსმI,№76,29.12.2010 

წ.,მუხ.490 

საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4072 - სსმI,№76,29.12.2010 

წ.,მუხ.502 

საქართველოს 2010 წლის 17 დეკემბრის კანონი №4133 - სსმI,№76,29.12.2010 

წ.,მუხ.509 

საქართველოს 2010 წლის 17 დეკემბრის კანონი №4145 - სსმI,№76,29.12.2010 

წ.,მუხ.517 

საქართველოს 2011 წლის 22 თებერვლის კანონი №4223 - ვებგვერდი , 10.03.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 11 მარტის კანონი №4429 – ვებგვერდი, 17.03.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 11 მარტის კანონი №4451 – ვებგვერდი, 25.03.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4464 – ვებგვერდი, 05.04.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 5 მაისის კანონი №4651 - ვებგვერდი,13.05.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 17 მაისის კანონი №4684 - ვებგვერდი, 18.05.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 3 ივნისის კანონი №4735 - ვებგვერდი, 22.06.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 24 ივნისის კანონი №4960 - ვებგვერდი, 06.07.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 24 ივნისის კანონი №4958 - ვებგვერდი, 11.07.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 24 ივნისის კანონი №4943 - ვებგვერდი, 14.07.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 1 ივლისის კანონი №5004 - ვებგვერდი, 15.07.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 11 ოქტომბრის კანონი №5097 - ვებგვერდი, 03.11.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 28 ოქტომბრის კანონი №5171 - ვებგვერდი, 07.11.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 24 ნოემბრის კანონი №5300 - ვებგვერდი, 01.12.2011წ. 
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1. ამ კოდექსის 981   მუხლით , 106-ე მუხლის მე-5 ნაწილით, 107-ე მუხლის მე-2–

მე-4 ნაწილებით, 112-ე მუხლით, 113-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 114-ე და 115-ე 

მუხლებით, 128-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 129-ე, 130-ე მუხლებით (გარდა 130-ე 

მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) და 

1794  და 1795  მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ჩადენისას, აგრეთვე სხვა შემთხვევებში, როდესაც 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ხორციელდება დაჯარიმება და 

ჯარიმის გადახდევინება, ხოლო გაფრთხილება ფორმდება ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

შესახებ ოქმი არ შედგება. 

2.    ამ კოდექსის 1142, 116-ე, 117-ე და 118-ე–122-ე მუხლებით, 123-ე მუხლის 

პირველი ნაწილით, 125-ე და 127-ე მუხლებით, 1271მუხლის პირველი და მე-2 

ნაწილებით, 1291, 190-ე და 1902 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ჩადენისას ამ კოდექსის 209-ე მუხლის მე-2 და 21 ნაწილებით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჯარიმა ადგილზე არ გადაიხდევინება და 

სამართალდამრღვევს ადგილზე გამოეწერება საჯარიმო ქვითარი, რომელიც 

იმავდროულად არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი. 

3. თუ სამართალდამრღვევი სადავოდ ხდის ამ მუხლის პირველი ნაწილით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის შეფარდებულ 

ადმინისტრაციულ სახდელს, შედგება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

შესახებ ოქმი, გარდა ამ კოდექსის 981 , 1794 და 1795  მუხლებით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისა. 

3 1 . ამ კოდექსის 55 5 , 151 1 და 152 3 მუხლებითა და 153 6 მუხლის პირველი და 

მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების 

ჩადენის შემთხვევაში სამართალდამრღვევს გამოეწერება საჯარიმო ქვითარი, 

რომელიც იმავდროულად არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ 

ოქმი. 

32 . ამ კოდექსის 981 , 1794 და 1795 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას საქართველოს სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფლებამოსილი პირი 

სამართალდამრღვევს გამოუწერს საჯარიმო ქვითარს, რომელიც იმავდროულად 

არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი. 

4. ამ კოდექსის 107 4 მუხლით, 114 2 მუხლის მე-6 ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-8 

ნაწილით, 125 2 მუხლით და 125 3 მუხლის მე-4 და მე-5 ნაწილებით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ჩადენისას, ამ 

კოდექსის 209 3 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 

სამართალდამრღვევს ან ავტოსატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრეს ადგილზე 

გამოეწერება საჯარიმო ქვითარი, რომელიც იმავდროულად არის 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი. თუ სამართალდამრღვევი 



ან ავტოსატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე ადგილზე არ იმყოფება, საჯარიმო 

ქვითარი (ოქმი) განთავსდება ავტოსატრანსპორტო საშუალების საქარე მინაზე, 

ხოლო ერთი ეგზემპლარი ეგზავნება ავტოსატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრეს. 

4 1 . ამ კოდექსის 209 3 მუხლის 2 1 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 

ჯარიმა ადგილზე არ გადაიხდევინება და სამართალდამრღვევს ადგილზე 

გამოეწერება საჯარიმო ქვითარი, რომელიც იმავდროულად არის 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი. თუ სამართალდამრღვევი 

სადავოდ გახდის ამ კოდექსის 209 3 მუხლის 2 1 ნაწილით გათვალისწინებული 

სამართალდარღვევისათვის შეფარდებულ ადმინისტრაციულ სახდელს, მაშინ 

შედგება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი. 

5. ამ კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 135-ე და 

1351 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ჩადენისას ჯარიმა ადგილზე არ გადაიხდევინება და სამართალდამრღვევს 

ადგილზევე გამოეწერება საჯარიმო ქვითარი – ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი, რომელიც ივსება ბურთულიანი კალმით 

ან/და ელექტრონული ფორმით. 

შენიშვნა: 

1. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული საჯარიმო ქვითრის ფორმას, 

მისი შევსებისა და შინაგან საქმეთა ორგანოში წარდგენის წესს ამტკიცებს 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. 

2. ამ მუხლის 3 1, მე-4, 4 1 და მე-5 ნაწილებით გათვალისწინებული საჯარიმო 

ქვითრის ფორმას და მისი შევსების, ჩაბარებისა და წარდგენის წესს განსაზღვრავს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო. 

3. ამ მუხლის 32 ნაწილით გათვალისწინებული საჯარიმო ქვითრის ფორმას, მისი 

შევსებისა და წარდგენის წესს ამტკიცებს საქართველოს სოფლის მეურნეობის 

მინისტრი. 

4. რკინიგზის ტრანსპორტზე ჩადენილი ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევისათვის გათვალისწინებული საჯარიმო ქვითრისა და 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმას, მისი შევსების, ჩაბარებისა 

და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესს ამტკიცებს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრო. 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1985 წლის 16 ოქტომბრის 

ბრძანებულება №408 – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №10-ის 

დანართი, ოქტომბერი, 1985 წ., მუხ.370 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1987 წლის 3 აგვისტოს 

ბრძანებულება №1370 – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №8, 

აგვისტო, 1987 წ., მუხ.207 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1989 წლის 5 ივნისის 

ბრძანებულება №2156 – საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №6, 

ივნისი, 1989 წ., მუხ.72 
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საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს 1992 წლის 3 აგვისტოს დეკრეტი – 

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ნორმატიული აქტების კრებული, 

ტ.I, 1992 წ., მუხ.128 

საქართველოს 1997 წლის 13 მაისის კანონი №696 – პარლამენტის უწყებანი, №23-

24, 07.06.1997წ., გვ. 3 

საქართველოს 1999 წლის 23 ივნისის კანონი №2148 – სსმ I, №27(34), 06.07.1999წ., 

მუხ.143 

საქართველოს 2002 წლის 4 ივლისის კანონი №1625 – სსმ I, №23, 24.07.2002წ., 

მუხ.112 

საქართველოს 2003 წლის 8 მაისის კანონი №2291 – სსმ I, №15, 04.06.2003წ., 

მუხ.111 

საქართველოს 2005 წლის 23 ივნისის კანონი №1753 - სსმ I, №38, 15.07.2005წ., 

მუხ.251 

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი №2962 - სსმ I, №15, 16.05.2006წ., 

მუხ.110 

საქართველოს 2008 წლის 30 დეკემბრის კანონი №956 - სსმ I, №41, 30.12.2008წ., 

მუხ.330 

საქართველოს 2009 წლის 27 მარტის კანონი №1142 - სსმ I, №9, 13.04.2009წ., 

მუხ.36 

საქართველოს 2009 წლის 20 ოქტომბრის კანონი №1812- სსმ I, №30, 02.11.2009წ., 

მუხ.187 

საქართველოს 2010 წლის 27 აპრილის კანონი №3007 - სსმ I, №23, 04.05.2010წ., 

მუხ.142 

საქართველოს 2010 წლის 28 ოქტომბრის კანონი №3779 - სსმ I, №63, 10.11.2010 წ., 

მუხ.406 

საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4067 - სსმI,№74,24.12.2010 

წ.,მუხ.457 

საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4035 - სსმI,№76,29.12.2010 

წ.,მუხ.490 

საქართველოს 2011 წლის 11 მარტის კანონი №4451 – ვებგვერდი, 25.03.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 22 მარტის კანონი №4464 – ვებგვერდი, 05.04.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 3 ივნისის კანონი №4735 - ვებგვერდი, 22.06.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 24 ივნისის კანონი №4960 - ვებგვერდი, 06.07.2011წ. 

საქართველოს 2011 წლის 11 ოქტომბრის კანონი №5097 - ვებგვერდი, 03.11.2011წ. 

საქართველოს 2012 წლის 27 მარტის კანონი №5919 – ვებგვერდი, 03.04.2012წ. 

საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის კანონი №6147 – ვებგვერდი, 25.05.2012წ. 

საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის კანონი №6156 – ვებგვერდი, 25.05.2012წ. 

საქართველოს 2014  წლის  5  თებერვლის კანონი №1960 - ვებგვერდი, 19.02.2014წ. 

საქართველოს  2014  წლის 26  დეკემბრის კანონი №2998 – ვებგვერდი, 12.01.2015წ. 

 

 

 მუხლი 249. ნივთებისა და დოკუმენტების ჩამორთმევა 
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1. დაკავების, პირადი გასინჯვის ან ნივთების გასინჯვის დროს აღმოჩენილ 

ნივთებსა და დოკუმენტებს, რომლებიც წარმოადგენენ სამართალდარღვევის იარაღს 

ან უშუალო ობიექტს; ჩამოართმევენ ამ კოდექსის 246-ე და 248-ე მუხლებში 

აღნიშნული ორგანოების თანამდებობის პირები. ჩამორთმეულ ნივთებსა და 

დოკუმენტებს სამართალდარღვევის საქმის განხილვამდე ინახავენ იმ ორგანოების 

(თანამდებობის პირთა) მიერ განსაზღვრულ ადგილას, რომლებსაც ნივთების და 

დოკუმენტების ჩამორთმევის უფლება აქვთ, ხოლო საქმის განხილვის შემდეგ, 

განხილვის შედეგების მიხედვით, მათ დადგენილი წესით გაუკეთებენ კონფისკაციას 

ან დაუბრუნებენ მფლობელს, ანდა გაანადგურებენ, ხოლო სასყიდლით 

ჩამორთმევის შემთხვევაში რეალიზაციას გაუკეთებენ. ჩამორთმეული ორდენი, 

მედალი, საქართველოს საპატიო წოდების სამკერდე ნიშანი უნდა დაუბრუნდეს მათ 

კანონიერ მფლობელს, ხოლო თუ ის უცნობია, გაეგზავნოს შესაბამისად 

საქართველოს რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმს. 

2. ამ კოდექსის 58 2  მუხლით , 86- ე მუხლის მე -9 და მე -10 ნაწილებით , 114 1, 

128 2, 155 1, 155 2  და 157-

 ე მუხლებითგათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენის

ას ჯარიმის გადახდის უზრუნველყოფის მიზნით შეიძლებასამართალდარღვევის საგ

ნის ან / და სატრანსპორტო საშუალების ჩამორთმევა . ჯარიმის საქართველოს კანონმ

დებლობით დადგენილვადაში გადაუხდელობისას ჩამორთმეული საგნისა და სატრა

ნსპორტო საშუალების რეალიზაცია განხორციელდება საქართველოსკანონმდებლობ

ით დადგენილი წესით . 

21. ამ კოდექსის 1142 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ჩადენისას ჯარიმისა და საურავის გადახდის 

უზრუნველყოფის მიზნით შეიძლება განხორციელდე ს ზომამცირე გემის 

ჩამორთმევა. ჯარიმისა და საურავის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ 

ვადებში გადაუხდელობის შემთხვევაში განხორციელდება ჩამორთმეული 

ზომამცირე გემის რეალიზაცია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

22. ამ კოდექსის 66-ე და 1282 მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე 

სამართალდარღვევის ჩადენისას სამართალდამრღვევის დაკავების, პირადი 

გასინჯვის ან ნივთების გასინჯვის დროს აღმოჩენილი ხე-ტყე, რომელიც 

სამართალდარღვევის უშუალო ობიექტია, შეიძლება დროებით დარჩეს მის 

მფლობელთან ან/და შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს 

წარმომადგენელთან, ხოლო სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე 

ჩამორთმეული ან აღმოჩენილი ხე-ტყე – ტყის მართვის უფლების მქონე შესაბამისი 

ადმინისტრაციული ორგანოს ტყის დაცვაზე პასუხისმგებელ პირთან (გარდა 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში შესაბამისი ლიცენზიის 

მფლობელისთვის გადაცემულ ტერიტორიაზე ჩამორთმეული ან აღმოჩენილი ხე-

ტყისა, რომელიც მიბარდება ლიცენზიის მფლობელს ან მის წარმომადგენელს), 

რომლებიც ასევე პასუხისმგებელი არიან მიბარებული ხე-ტყის დაცვისთვის. თუ 

ადმინისტრაციული სახდელის შეფარდებისათვის ამ კოდექსით დადგენილ ვადებში 

ხე-ტყის მესაკუთრე ან კანონიერი მფლობელი ვერ დადგინდება, ხე-ტყის განკარგვა 

განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

3. ნივთებისა და დოკუმენტების ჩამორთმევისას შედგება ოქმი ან 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის, ნივთების გასინჯვის ანდა 

ადმინისტრაციული დაკავების ოქმებში კეთდება სათანადო ჩანაწერი. 



4. თუ ამ კოდექსის შესაბამისი მუხლით ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ჩადენისათვის ადმინისტრაციული სახდელის სახით 

გათვალისწინებულია სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეჩერება, 

მძღოლს საქმეზე დადგენილების გამოტანამდე ჩამოერთმევა მართვის მოწმობა და 

მიეცემა სატრანსპორტო საშუალების მართვის დროებითი ნებართვა, რაც აღინიშნება 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმში. სატრანსპორტო 

საშუალების მართვის უფლების შეჩერების შესახებ დადგენილების გამოტანის 

შემთხვევაში მძღოლს დროებით ჩამორთმეული მართვის მოწმობა არ დაუბრუნდება, 

ხოლო ამ დადგენილების გასაჩივრების (გაპროტესტების) შემთხვევაში მართვის 

დროებითი ნებართვის მოქმედება გაგრძელდება საჩივარზე (პროტესტზე) 

გადაწყვეტილების მიღებისათვის დადგენილი ვადით. 

5. ამ კოდექსის 167-ე, 180-ე მუხლებით, 181-ე მუხლის პირველი, მეორე 

ნაწილებით, 182-ე, 183-ე მუხლით გათვალისწინებული დარღვევების ჩადენისას 

მილიციის მუშაკებს უფლება აქვთ საქმის განხილვამდე ჩამოართვან ცეცხლსასროლი 

იარაღი, აგრეთვე საბრძოლო მასალები, რის შესახებ ოქმში კეთდება ჩანაწერი 

ჩამორთმეული იარაღის მარკის ან მოდელის, კალიბრის, სერიისა და ნომრის, 

საბრძოლო მასალების რაოდენობის და სახეობის აღნიშვნით იმ პირის მიმართ, 

რომელმაც სამართალდარღვევა ჩაიდინა სამსახურებრივ მოვალეობათა შესრულების 

დროს, ჩამორთმევა, პირადი გასინჯვა და ნივთების გასინჯვა გამოიყენება მხოლოდ 

გადაუდებელ შემთხვევებში. 
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