პროექტი

საქართველოს კანონი
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
მუხლი 1. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში (საქართველოს სსრ
უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №12, 1984 წელი, მუხ. 421) შევიდეს შემდეგი ცვლილება:
4
1. კოდექსის 125-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 6 ნაწილი:
4
„6 . დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ტრანზიტული მოძრაობა (გარდა იმ გზისა,
რომელზეც დაშვებულია ტრანზიტული მოძრაობა), გამოიწვევს სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.“.
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2. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 135 , 135 და 135 მუხლები:
2
„მუხლი 135 . დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატვირთო ავტომობილის ან
დისტრიბუციის
განმახორციელებელი
სატრანსპორტო
საშუალებისთვის
დედაქალაქის
თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ მოძრაობისთვის განსაზღვრული ადგილის
ან/და დროის დარღვევა
1. დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატვირთო ავტომობილის (N1, N2 და N3
კატეგორიების) მოძრაობა დედაქალაქის თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ
განსაზღვრული ადგილის ან/და დროის დარღვევით, გამოიწვევს სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.
2. დედაქალაქის თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული
ადგილის ან/და დროის დარღვევით სატრანსპორტო საშუალებით პირის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის
განმახორციელებელი პირისთვის სამეწარმეო საქმიანობისთვის საქონლის მიწოდება/ტრანსპორტირება, გამოიწვევს სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.
შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმების ნებაყოფლობითი აღსრულებისათვის ამ
კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ, ამ მუხლით
გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის პირს დაერიცხება საურავი
დაკისრებული ჯარიმის ორმაგი ოდენობით. საურავის დარიცხვიდან 30 დღის ვადაში ჯარიმისა და
საურავის გადაუხდელობის შემთხვევაში დამრღვევის მიმართ განხორციელდება ჯარიმისა და საურავის
გადახდის უზრუნველყოფის ღონისძიება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
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მუხლი 135 . დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში დედაქალაქის თვითმმართველობის
მიერ განსაზღვრულ ქუჩებზე დადგენილი ავტობუსების გაჩერებების ადგილების გარდა სხვა ადგილებზე
გაჩერება და ავტობუსების გაჩერებების ადგილებზე სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება ან
დგომა
1. დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში დედაქალაქის თვითმმართველობის მიერ
განსაზღვრულ ქუჩებზე დადგენილი ავტობუსების (M2 და M3 კატეგორიების) გაჩერებების ადგილების
გარდა სხვა ადგილებზე გაჩერება, გამოიწვევს სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.

2. დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში დედაქალაქის თვითმმართველობის მიერ
განსაზღვრულ ქუჩებზე დადგენილი ავტობუსების (M2 და M3 კატეგორიების) გაჩერებების ადგილებზე
სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებების გაჩერება ან დგომა, გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით.
შენიშვნა:
1. ამ მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმების ნებაყოფლობითი აღსრულებისათვის ამ კოდექსის
290-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ, ამ მუხლით
გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის პირს დაერიცხება საურავი
დაკისრებული ჯარიმის ორმაგი ოდენობით. საურავის დარიცხვიდან 30 დღის ვადაში ჯარიმისა და
საურავის გადაუხდელობის შემთხვევაში დამრღვევის მიმართ განხორციელდება ჯარიმისა და საურავის
გადახდის უზრუნველყოფის ღონისძიება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
2. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენისას სატრანსპორტო
საშუალება დაუყონებლივ ექვემდებარება სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანას. სატრანსპორტო
საშუალება მის მესაკუთრეს/მფლობელს დაუბრუნდება ტრანსპორტირებისა და სპეციალურ დაცულ
სადგომზე შენახვის ხარჯების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის, სატრანსპორტო საშუალების
სარეგისტრაციო მოწმობის ან მინდობილობის და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის
წარდგენისთანავე.
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მუხლი 135 . საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით-ტაქსით (M1 კატეგორია)
გადაყვანის განხორციელება სანებართვო პირობების დარღვევით ან შესაბამისი ნებართვის გარეშე
1. საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით-ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის
განხორციელება სანებართვო პირობების დარღვევით –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.
2. საქართველოს დედაქალაქში მსუბუქი ავტომობილით-ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის
განხორციელება შესაბამისი ნებართვის გარეშე –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.
შენიშვნა:
1. ამ მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენის მიზნით
კონტროლის განმახორციელებელი უფლებამოსილი სამსახური, ფიზიკური ან იურიდიული პირი
უფლებამოსილია კალენდარული წლის განმავლობაში, ნებისმიერ დროს, შეუზღუდავად განახორციელოს
შემოწმება.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სახდელის დადების
შემდეგ კონტროლის განმახორციელებლის მიერ ნებართვის მფლობელისთვის სანებართვო პირობების
დარღვევის თაობაზე წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის შემთხვევაში ნებართვის მფლობელის მიერ
სანებართვო პირობების დარღვევის ნებართვის გამცემის მიერ დადგენილ ვადაში აღმოუფხვრელობა
1
გამოიწვევს პასუხისმგებლობას ამ კოდექსის 36 მუხლით დადგენილი წესით.
3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმების ნებაყოფლობითი აღსრულებისათვის ამ კოდექსის
290-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ, ამ მუხლით
გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის პირს დაერიცხება საურავი
დაკისრებული ჯარიმის ორმაგი ოდენობით. საურავის დარიცხვიდან 30 დღის ვადაში ჯარიმისა და
საურავის გადაუხდელობის შემთხვევაში დამრღვევი მძღოლის ან ავტოტრანსპორტის მესაკუთრის მიმართ
განხორციელდება ჯარიმისა და საურავის გადახდის უზრუნველყოფის ღონისძიება საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“.
3. 209-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.
საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
ორგანოები
განიხილავენ
ადმინისტრაციულ
3
1
1
3
5
სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 58 , 86 , 107 –107 , 107 ,
1
2
3
1
108-ე, 114 , 114 , 116-ე–116 , 118-ე–119-ე, 120-ე–123-ე, 125-ე და 127-ე მუხლებით, 127 მუხლის პირველი–

2

1
მე-2, მე-6 და მე-7 ნაწილებით, 128-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 129 მუხლით, 131-ე მუხლით
(საავტომობილო ტრანსპორტზე ჩადენილი დარღვევებისათვის), 134-ე, 1352, 1353 მუხლებით და 1354
5
6
მუხლის მე-2 ნაწილით, 139 მუხლით, 153 მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით, 155-ე და 170-ე
1
მუხლებით, 171-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 171 მუხლით (ყველა დაწესებულების (გარდა
სამედიცინო და ფარმაცევტული დაწესებულებებისა, შეიარაღებული ძალებისა და პენიტენციური
დაწესებულებისა), სატრანსპორტო საშუალების (გარდა რკინიგზის, საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტისა)
მძღოლის, რკინიგზის, საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტის მესაკუთრის/მფლობელის, აგრეთვე ფიზიკური
15
პირის მიმართ (გარდა ფიზიკური პირის მიერ რკინიგზის ტრანსპორტში ჩადენილი დარღვევისა)), 174
15
16
1
1
მუხლით (გარდა 174
მუხლის მე-4 ნაწილისა), 174
და 176 მუხლებით, 181 მუხლის პირველი
1
2
2
ნაწილით, 182 , 182 , 190-ე, 190 და 191-ე მუხლებით. (17.05.2017. N861 ამოქმედდეს 2018 წლის 1 მაისიდან)
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3
2. ამ კოდექსის 107 , 116-ე–116 და 118-ე−122-ე მუხლებით, 123-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 125-ე
1
1
და 127-ე მუხლებით, 127 მუხლის პირველი–მე-2, მე-6 და მე-7 ნაწილებით, 129 მუხლით, 1352, 1353
მუხლებით
და
1354
მუხლის
მე-2
ნაწილით
გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევების ჩადენისას, თუ სამართალდარღვევა არ საჭიროებს ადმინისტრაციულ
გამოკვლევას, პოლიციელი, რომელიც უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა უსაფრთხოებას
და ზედამხედველობს საგზაო მოძრაობის წესების და თოვლზე/ყინულზე სასრიალო ფერდობზე ან/და
გზაზე (ტრასაზე) უსაფრთხოების წესების დაცვას, ადგილზე განიხილავს ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის საქმეს და სამართალდამრღვევს ადგილზევე შეუფარდებს ადმინისტრაციულ
სახდელს.“.
4. 2093 მუხლის პირველი-მეორე ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ამ კოდექსის 555, 771, 772, 103-ე და 1072–1074 მუხლებით, 1142 მუხლის მე-6 ნაწილით, 125-ე
მუხლის მე-8 ნაწილით, 1252 და 1253 მუხლებით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 135-ე, 1351–
1354 და 1461 მუხლებით, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 1511, 1512
და 1523 მუხლებითა და 1536 მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა საქმეებს განიხილავს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამისი
სამსახური ან მის მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი.
4
2
2
2. ამ კოდექსის 107 მუხლით, 114 მუხლის მე-6 ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 125
1
3
მუხლით, 125 მუხლის მე-4 და მე-5 ნაწილებით, 1353 მუხლის მე-2 ნაწილით და 146 მუხლით
გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევების
ჩადენისას
ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური ან/და
იურიდიული პირი ადგილზე განიხილავს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს და
სამართალდამრღვევს ან ავტოსატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრეს ადგილზევე შეუფარდებს
ადმინისტრაციულ სახდელს (ჯარიმას).”.
5. 2093 მუხლის მესამე-მეოთხე ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
5
„3. ამ კოდექსის 55 და 103-ე მუხლებით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 135-ე, 1351–
1
2
1354 მუხლებით, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილითა და 151 , 151 და
3
152 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამისი სამსახური ანდა მის მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური ან
იურიდიული პირი, თუ სამართალდამრღვევის იდენტიფიცირებისათვის ან სხვა ფაქტობრივი
გარემოებების დადგენისათვის ადმინისტრაციული წარმოება საჭირო არ არის, ადგილზე განიხილავს

3

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს და სამართალდამრღვევს ადგილზევე შეუფარდებს
ადმინისტრაციულ სახდელს (ჯარიმას).
5
4
2
4. ამ კოდექსის 55 , 103-ე და 107 მუხლებით, 114 მუხლის მე-6 ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-8
2
3
ნაწილით, 125 მუხლით, 125 მუხლის მე-4 და მე-5 ნაწილებით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“
1
ქვეპუნქტით, 135-ე, 1351–1354 და 146 მუხლებით, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 151-ე მუხლის
1
2
3
6
მე-3 ნაწილით, 151 , 151 და 152 მუხლებითა და 153 მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით
გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის
ჩადენისათვის,
ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამისი სამსახურის ან მის მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური პირის ან
იურიდიული პირის მიერ შეფარდებული ადმინისტრაციული სახდელის (ჯარიმის) ზემდგომ ორგანოში
(თანამდებობის პირთან) ამ კოდექსით დადგენილი წესით გასაჩივრებისას საჩივარს განიხილავს და
გადაწყვეტილებას იღებს ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს შესაბამისი
სამსახური.“.
6. 219-ე მუხლს დაემატოს 32 ნაწილი შემდეგი რედაქციით:
,,32. ამ კოდექსის 1352 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ჩადენისას, თუ შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა არ საჭიროებს
ადმინისტრაციულ გამოკვლევას, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში
შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − შემოსავლების სამსახურის საამისოდ უფლებამოსილი
პირი ადგილზე განიხილავს ამ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს და სამართალდამრღვევს
ადგილზევე
ადებს
ადმინისტრაციულ
სახდელს.
ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის
ადმინისტრაციული გამოკვლევის საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ოქმი ადგილზე არ შედგეს და სამართალდამრღვევს ჩაბარდეს საქართველოს
საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით. ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის
ოქმზე სამართალდამრღვევის ხელმოწერა სავალდებულო არ არის. ამასთანავე, ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის ფაქტი შესაძლებელია დაფიქსირდეს ტექნიკური საშუალებით (ფოტო-ან/და
ვიდეოგადაღების მეშვეობით).”.
7. 239-ე მუხლის:
ა) მე-13 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1
5
1
2
3
3
„13. ამ კოდექსის 45-ე, 58 , 81-ე, 86 , 107-ე, 107 , 114 , 114 , 116-ე–116 , 118-ე−123-ე, 125-ე და 127-ე
1
მუხლებით, 127 მუხლის პირველი–მე-2, მე-6 და მე-7 ნაწილებით, 134-ე, 1352 და 1353 მუხლებით, 1354
5
3
6
1
მუხლის მე-2 ნაწილით, 139 , 150-ე და 153 მუხლებით, 153 მუხლის მე-2 ნაწილით, 166-ე, 173-ე, 174 ,
15
16
2
1
1
2
1
174 , 174 , 175 , 176 , 177 , 180-ე–183-ე, 190-ე, 190 , 191-ე და 199 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
2
197 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ჩადენის შემთხვევებში
შესაბამის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს უფლებამოსილი პირი.“;

ბ) მე-19 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
4
2
3
1
„19. ამ კოდექსის 66 და 91 მუხლებით, 91 მუხლის პირველი ნაწილით, 127 მუხლის მე-2
2
1
5
1
2
3
ნაწილით, 135 მუხლის მე-2 ნაწილით, 153-ე, 153 , 153 , 155 და 155 მუხლებით, 155 მუხლის პირველი–
5
6
4
3
5
3
მე-10 და მე-13–მე-20 ნაწილებით, 155 , 155 , 157-ე, 158-ე, 164-ე, 164 , 165-ე–165 , 171 , 178-ე, 179 , 194-ე და
195-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოების უფლებამოსილი პირები. (17.05.2017. N861

4

ამოქმედდეს 2018 წლის 1 მაისიდან).“.
გ) 27-ე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„27. ამ კოდექსის 555, 771, 772, 1072 და 1073 მუხლებით, 125-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 1252 და 1253
მუხლებით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 135-ე, 1351–1354, 1461, 1501, 1511, 1522 და 1523
მუხლებითა და 1536 მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამისი
სამსახური ან მის მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი.“.
8. 2401 მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
4
2
„1. ამ კოდექსის 103-ე და 107 მუხლებით, 114 მუხლის მე-6 ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-8 ნაწილით,
2
3
125 მუხლით, 125 მუხლის მე-4 და მე-5 ნაწილებით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 135-ე,
6
1351–1354 მუხლებითა და 153
მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმის შინაარსს და მისი გამოწერის წესს განსაზღვრავს
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო.“.
9. 242-ე მუხლის:
ა) მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1
5
2
3
„2. ამ კოდექსის 86 , 107 , 114 , 116-ე–116 და 118-ე–122-ე მუხლებით, 123-ე მუხლის პირველი
1
1
ნაწილით, 125-ე და 127-ე მუხლებით, 127 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 129 , 1352–1354, 190-ე და
2
190 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას ამ კოდექსის
1
209-ე მუხლის მე-2 და 2 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჯარიმა ადგილზე არ
გადაიხდევინება და სამართალდამრღვევს ადგილზე გამოეწერება საჯარიმო ქვითარი, რომელიც
იმავდროულად არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი.“;
ბ) მე-4 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
4
2
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„4. ამ კოდექსის 107 მუხლით, 114 მუხლის მე-6 ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 125
3
მუხლით, 125 მუხლის მე-4 და მე-5 ნაწილებით, 1353 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული
3
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ჩადენისას, ამ კოდექსის 209 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.“;
გ) მე-5 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. ამ კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 135-ე, 1351–1354 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.“.
10. 243-ე მუხლის:
1
ა) 2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
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„2 . ამ კოდექსის 55 , 107 და 107 მუხლებით, 125-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 130-ე მუხლის მე-4
1
1
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ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით და 135-ე, 1351–1354, 146 , 151 და 153 მუხლებით გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის სამართალდამრღვევი საამისოდ უფლებამოსილმა
პირმა შეიძლება მიიყვანოს პოლიციაში, თუ მას არ აქვს პიროვნების დამადასტურებელი საბუთები და არ
არიან მოწმეები, რომლებსაც შეუძლიათ მიაწოდონ საჭირო ცნობები მის შესახებ.“.
1
11. 252-ე მუხლის 1 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1
2
3
„1 . ამ კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 125 მუხლით, 125 მუხლის მე-4 და მე -5
ნაწილებით, 1353 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
ჩადენისას ადმინისტრაციული სახდელი (ჯარიმა) პირს შესაძლოა შეეფარდოს მის დაუსწრებლადაც.
აღნიშნულ შემთხვევაში ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს ამ მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები უნდა განემარტოს წერილობით.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს --------------------------------------.
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