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თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №07 

დადგენილებაში „თელავის  მუნიციპალიტეტის  მერიაში ადმინისტრაციულ  

სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების დოკუმენტების ფორმების დამტკიცების 

შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე     

     

      „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 

პუნქტის შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს: 

 

მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 

18 იანვრის №07 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების  დოკუმენტების  ფორმების დამტკიცების შესახებ“ 

(www.matsne.gov.ge, 29/01/2018, 010250050.35.163.016385). 

 

1. დამტკიცდეს „საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის“ 

ფორმა დანართის შესაბამისად.   

 

მუხლი 2. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                             არჩილი თხლაშიძე 

  



დანართი 
საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 

საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი № 

ნაწილი I. 

                                                                                          ბ.ა. 

1. შედგენის ადგილი: _________________ 2. შედგენის თარიღი: ________________ 

                                                                                                              (რიცხვი, თვე, წელი) 

 3. ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი, მამის სახელი, გვარი: 

______________________________________________________________________ 

4. სამართალდამრღვევის მონაცემები: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ფიზიკური პირი (პირადი №, სახელი, გვარი, მისამართი) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

იურიდიული პირი (დასახელება, მისამართი, გადასახადის გადამხდელის 

საიდენტიფიკაციო ნომერი) 

5. სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო, არსი: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. პასუხისმგებლობა აღნიშნული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევისთვის განსაზღვრულია საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის _________ მუხლის _________ ნაწილით, 

რომელიც ითვალისწინებს ჯარიმას _________ ლარის ოდენობით. 

7. მოწმის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) სახელი, გვარი, პირადი 

მონაცემები: 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. ოქმს ერთვის სამართალდამრღვევის ახსნა-განმარტება: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

(ახსნა-განმარტების არსებობისას მიეთითება მისი რეკვიზიტები, ფურცლების 

რაოდენობა) 

მიმღები მოლარე: ____________________        ______________________ 

                     (ხელმოწერა, თარიღი)     (საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი) 

სამართალდამრღვევის ხელმოწერა:    _________________________ 

ოქმის შემდგენლის ხელმოწერა:             _________________________ 

მოწმის ხელმოწერა:                                _________________________   

აღნიშვნა სამართალდამრღვევის მიერ ხელმოწერაზე ან ქვითრის ჩაბარებაზე 

უარის თქმის შესახებ: ___________________________________________________ 

 

საჯარიმო ქვითრის ყუა № 

ნაწილი II.  

(ეს ნაწილი რჩება საბანკო დაწესებულებაში) 

 

1. _________________________________________ 

(გადამხდელის სახელი და გვარი/დასახელება) 

2. _________________________________________ 

(გადამხდელის მისამართი) 

3. _________________________________________ 

 (გადამხდელის პირადი №/საიდენტიფიკაციო №) 

4. _________________________________________ 

(ჯარიმის ოდენობა) 

5. _________________________________________ 

(ნარჩენების მართვის კოდექსის მუხლი, ნაწილი) 

6. _________________________________________ 

(სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი) 

7. _________________________________________ 

(საბიუჯეტო შემოსავლის სახაზინო კოდი) 

8. მიმღები მოლარე: ________________________ 

                                   (ხელმოწერა) 

9. შემომტანი: ______________________________ 

                          (ხელმოწერა) 

 

                                                       ბ.ა. 

 

თარიღი: ______________________________                                                                                                                                    

                                            (რიცხვი, თვე, წელი) 

 

            საჯარიმო ქვითრის ყუა ივსება საბანკო 

     დაწესებულების ან საჯარიმო თანხის შემომტანის   

მიერ.  

 

      

 



      

          საჯარიმო ქვითრის (ოქმის) შედგენისას დამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული  უფლებები და მოვალეობები:   

         „ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს 

ახსნა-განმარტებანი, წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდგომლობანი; საქმის განხილვისას 

ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; გამოვიდეს სახელმწიფო ენაზე და თუ არ იცის 

მიმდინარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით; გაასაჩივროს საქმის გამო 

მიღებული დადგენილება. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე განიხილება იმ პირის 

თანდასწრებით, რომელიც მიცემულია ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში. ამ პირის დაუსწრებლად საქმე 

შეიძლება განხილულ იქნეს მხოლოდ ისეთ შემთხვევაში, როცა არის ცნობა მისთვის საქმის განხილვის 

ადგილისა და დროის დროული შეტყობინების შესახებ და მისგან არ არის შემოსული შუამდგომლობა 

საქმის განხილვის გადადების თაობაზე.“ 

          მოქალაქეს მიეცა განმარტება, რომ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსის 2341 მუხლით დადგენილი წესით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის ადგილზე 

განხილვისას მიღებული დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს მხარისათვის შესაბამისი დადგენილების 

ჩაბარებიდან 10 დღის ვადაში ამავე კოდექსის 273-ე მუხლის შესაბამისად. 

          ჯარიმის ნებაყოფლობითი აღსრულებისთვის საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული 30-დღიანი ვადის 

გასვლის შემდეგ პირს დაერიცხება საურავი ჩადენილი დარღვევისთვის ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისი პუნქტით გათვალისწინებული ჯარიმის ოდენობით. 

საურავის დარიცხვიდან 30 დღის ვადაში ჯარიმისა და საურავის გადაუხდელობის შემთხვევაში 

დამრღვევის მიმართ განხორციელდება ჯარიმისა და საურავის გადახდის უზრუნველყოფის ღონისძიება 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

სფს-ს რეგისტრაციის № 

 

 

დამკვეთი: თელავის მუნიციპალიტეტის მერია  

 

დამამზადებელი: 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                         არჩილი თხლაშიძე 
 

 

 



 

ქ. თელავი                                                                                                                         13.01.2020 წ. 

 
გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი   ბ ა რ ა თ ი 

 
თელავის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №07 

დადგენილებაში „თელავის  მუნიციპალიტეტის  მერიაში ადმინისტრაციულ  

სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების  დოკუმენტების  ფორმების დამტკიცების 

შესახებ“ ცვლილების შეტანის თაობაზე       

 

          თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ინიცირებული პროექტი ეხება „თელავის 

მუნიციპალიტეტის მერიაში სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების დოკუმენტების  

ფორმების დამტკიცების შესახებ“ თელავის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის 18 

იანვრის №07 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის საკითხს.  

           ნორმატიულ აქტში ცვლილების შეტანის მიზეზს წარმოადგენს საქართველოს კანონში 

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი“ შესული ცვლილება, 

რომელიც ამოქმედდა 2019 წლის დეკემბრის თვეში. განხორციელებული ცვლილების 

შედეგად, საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს დაემატა 556  

მუხლი, რომელიც ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის (გარდა ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტისა) ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის 

ნაკვეთის უნებართვოდ დაკავების ან/და მიწათსარგებლობის უფლების გარეშე სარგებლობის 

შემთხვევაში გაფრთხილებას, ხოლო განმეორებით ჩადენისას - საჯარიმო სანქციას 2000 

ლარის ოდენობით.  

           აღნიშნული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას მერიის შესაბამისი 

სტრუქტურული ერთეულის უფლებამოსილი მოსამსახურე, თუ სამართალდამრღვევის 

იდენტიფიცირებისათვის ან სხვა ფაქტობრივი გარემოებების დადგენისათვის 

ადმინისტრაციული წარმოება საჭირო არ არის, ადგილზე განიხილავს ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმეს და სამართალდამრღვევს ადგილზევე შეუფარდებს 

ადმინისტრაციულ სახდელს (ჯარიმას), რა დროსაც სამართალდამრღვევს გამოეწერება 

საჯარიმო ქვითარი, რომელიც იმავდროულად არის ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმი.  

         თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №07 დადგენილებაში 

ცვლილების შეტანის მიზანს წარმოადგენს ზემოთხსენებული საჯარიმო ქვითარი - 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის დამტკიცება, რათა თელავის 

მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის უფლებამოსილ მოსამსახურეს მიეცეს 

შეაძლებლობა მოახდინოს სამართალდამრღვევის დაჯარიმება საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 556 მუხლის საფუძველზე.   

         დასამტკიცებელი საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 

ფორმის ნიმუში ენობრივი სისწორის თვალსაზრისით შეთანხმებულია საქართველოს 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან.  

          წარმოდგენილი ცვლილების პროექტის დამტკიცება გამოიწვევს მუნიციპალიტეტის 

ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის გაზრდას, საქართველოს კანონის „საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 556 მუხლით გათვალისწინებულ 

სამართალდაღვევაზე დაკისრებული ჯარიმების შემოსვლის გზით.  

          პროექტის ავტორი და წარმდგენი გახლავთ თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის 

იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი.  


