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) შეტანილ იქნეს
შემდეგი ცვლილება:
1. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1502 და 1503 მუხლები:
„მუხლი 1502. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის იერსახის დამახინჯება
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის წარწერების, ნახატების,
სიმბოლოების თვითნებური შესრულება შენობათა ფასადებზე, ვიტრინებზე, ღობეებზე,
სვეტებზე, ხე-ნარგავებზე, ფეხით მოსიარულეთა და სატრანსპორტო საშუალებების სავალ
ნაწილზე, ასევე პლაკატების, ლოზუნგების, ბანერების განთავსება ისეთ ადგილებზე,
რომლებიც საამისოდ არ არის გამოყოფილი, ღობეებისა და შენობების შეუღებავად
მიტოვება, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.
3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა სახის წარწერების, ნახატების,
სიმბოლოების თვითნებურად შესრულება ადმინისტრაციული ორგანოების შენობათა
ფასადებზე, აგრეთვე მათ მიმდებარე ტერიტორიაზე, მათ შორის, ფეხით მოსიარულეთა და
სატრანსპორტო საშუალებების სავალ ნაწილზე, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.
4. ამ მუხლის მე-3
ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის
განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით ან, თუ საქმის
გარემოებებისა და დამრღვევის პიროვნების გათვალისწინებით ამ ზომის გამოყენება
არასაკმარისად იქნება მიჩნეული, – ადმინისტრაციულ პატიმრობას 15 დღემდე ვადით.
5.
ამ
მუხლის
პირველი
ნაწილით
გათვალისწინებული
ქმედება,
ჩადენილი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ
კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.
6. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით,გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.
7. ამ მუხლით გათვალისწინებული დარღვევის გამოუსწორებლობა დაჯარიმებიდან
10 დღის ვადაში, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.“.
მუხლი 1503. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის იერსახის თვითნებური შეცვლა
1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის იერსახის თვითნებური შეცვლა, მათ შორის,
შენობა-ნაგებობის ფერის შეცვლა, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.
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2. იგივე ქმედება, ჩადენილი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს
კანონით დადგენილ კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით.
3. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სავენტილაციო სისტემის,
ბანკომატის, სარეცხის საშრობის, გისოსების, ჯიხურების, დახლების ან/და სხვა მსუბუქი
კონსტრუქციის თვითნებური მონტაჟი ან/და განთავსება, –
გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, ხოლო
იურიდიული პირის, დაწესებულების, ორგანიზაციის დაჯარიმებას – 1000 ლარის
ოდენობით.
4. იგივე ქმედება, ჩადენილი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს
კანონით დადგენილ კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით.
5. ამ მუხლით გათვალისწინებული დარღვევის გამოუსწორებლობა დაჯარიმებიდან
20 დღის ვადაში, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1500 ლარის ოდენობით.“.
2. 1523-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1523 . ქალაქ თბილისის ტერიტორიის დაზიანება სამშენებლო ან სარემონტო
სამუშაოების წარმოებისას
1. ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ეზოების, სკვერების, ქუჩებისა და მოედნების
თვითნებური გადათხრა ან/და დაზიანება, სამშენებლო მასალებით მათი ჩახერგვა,
გადათხრის ადგილების პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანის გარეშე მიტოვება ან/და
უფლებამოსილი ორგანოს მიერ სამუშაოების წარმოებისთვის დადგენილი პირობების
დარღვევა ან/და შეუსრულებლობა −
გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, იურიდიული
პირის დაჯარიმებას 3000 ლარის ოდენობით.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს
კანონით დადგენილი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში, −
გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით, იურიდიული
პირის დაჯარიმებას 6000 ლარის ოდენობით.
შენიშვნა: ამ კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრულ ვადაში ამ
მუხლის შესაბამისი ნაწილით დაკისრებული ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში
სამართალდამრღვევს დაეკისრება საურავი ჩადენილი სამართალდარღვევისათვის ამ
მუხლის შესაბამისი ნაწილით დაკისრებული ჯარიმის ოდენობით. საურავის დარიცხვიდან
30
დღის
ვადაში
ჯარიმისა
და
საურავის
გადაუხდელობის
შემთხვევაში
სამართალდამრღვევის მიმართ განხორციელდება ჯარიმისა და საურავის გადახდის
უზრუნველყოფის ღონისძიება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.“.
3. 1536-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1536 . ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობა
შესაბამისი ნებართვის გარეშე
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1. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობა შესაბამისი
ნებართვის გარეშე –
გამოიწვევს ფიზიკური ან/და იურიდიული პირის დაჯარიმებას 50 ლარით,
სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით.
2. იგივე ქმედება, რომელიც დაკავშირებულია შესაბამისი ორგანოს უფლებამოსილი
პირის კანონიერი განკარგულებისადმი ან მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობასთან, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით ან
ადმინისტრაციულ პატიმრობას 7 დღემდე ვადით, სამართალდარღვევის საგნის
კონფისკაციით.
3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენა
განმეორებით, −
გამოიწვევს ფიზიკური ან/და იურიდიული პირის დაჯარიმებას 300 ლარით,
სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით.
4. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენა
სატრანსპორტო ან მასზე მისაბმელი საშუალების, ან სხვა ნებისმიერ მოძრავი საშუალების
გამოყენებით, გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით.
5. ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რომელიც
შესაბამისი
ორგანოს
უფლებამოსილი
პირის
კანონიერი
დაკავშირებულია
განკარგულებისადმი ან მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობასთან, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით
ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 7 დღემდე ვადით, სამართალდარღვევის საგნის
კონფისკაციით.
შენიშვნა:
1. ამ კოდექსის 22-ე მუხლით
დადგენილი წესით ადმინისტრაციული
პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლება და სამართალდამრღვევი პირის მიმართ
სიტყვიერი შენიშვნის გამოყენება არ ათავისუფლებს პირს სამართალდარღვევის საგნის
კონფისკაციისაგან.
2. დაუმორჩილებლობა გულისხმობს სამართალდამრღვევი პირის მიერ პირადობის
დამადასტურებელი მოწმობის ან სხვა საიდენტიფიკაციო მონაცემების წარუდგენლობას,
სამართალდარღვევის ფაქტის განგრძობადობის აღკვეთის მიზნით მიცემული სიტყვიერი
მითითების შეუსრულებლობას.
3. თუ ამ მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული
სამართალდარღვევის აღმოჩენისას ვერ დგინდება სამართალდამრღვევი პირი,
სამართალდარღვევის საგნები ექვემდებარება კონფისკაციას .
4. სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციის შედეგად მიღებული ქონების
განკარგვის წესს ადგენს ქალაქ თბილისის წარმომადგენლობითი ორგანო.“.
4. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1538 მუხლი:
„მუხლი 1538 . ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების
სანებართვო პირობების დარღვევა და გარე რეკლამის განთავსება შესაბამისი ნებართვის
გარეშე
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1. ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსების სანებართვო
პირობების დარღვევა, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.
2. ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე გარე რეკლამის განთავსება შესაბამისი ნებართვის
გარეშე, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 3000 ლარის ოდენობით, უკანონო გარე რეკლამის
საშუალების კონფისკაციით.
შენიშვნა: ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული
სახდელის დადების შემდეგ ნებართვის მფლობელის მიერ სანებართვო პირობების
დარღვევის დადგენილ ვადაში აღმოუფხვრელობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას ამ
კოდექსის 361 მუხლით დადგენილი წესით.“.
5. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1583 და 1584 მუხლები:
„მუხლი 1583. ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეკლამის დაკვეთის, წარმოებისა და
გავრცელებისათვის და აბრის დაკვეთისა და განთავსებისათვის დადგენილი წესების
დარღვევა
1. ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე რეკლამის დაკვეთის, წარმოებისა და
გავრცელებისათვის დადგენილი წესების დარღვევა, –
გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო
იურიდიული პირის, დაწესებულების, ორგანიზაციის დაჯარიმებას – 3000 ლარის
ოდენობით.
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელსაც ერთი წლის განმავლობაში
ასეთი ქმედებისათვის შეფარდებული ჰქონდა ადმინისტრაციული სახდელი, –
გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით, ხოლო
იურიდიული პირის, დაწესებულების, ორგანიზაციის დაჯარიმებას – 7000 ლარის
ოდენობით.
3. აბრის დაკვეთისა და განთავსებისათვის დადგენილი წესების დარღვევა −
გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო
იურიდიული პირისას − 3000 ლარის ოდენობით.
4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი იმ პირის მიერ,
რომელსაც ერთი წლის განმავლობაში ასეთი ქმედებისათვის შეფარდებული ჰქონდა
ადმინისტრაციული სახდელი, –
გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით,
ხოლო იურიდიული პირის, დაწესებულების, ორგანიზაციის დაჯარიმებას – 6000 ლარის
ოდენობით.
მუხლი 1584. ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არასათანადო რეკლამის განთავსება
(გავრცელება)
1. ქალაქ თბილისის ტერიტორიაზე არასათანადო რეკლამის განთავსება
(გავრცელება),–
გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო
იურიდიული პირის, დაწესებულების, ორგანიზაციის დაჯარიმებას – 3000 ლარის
ოდენობით.“.

5

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელსაც ერთი წლის განმავლობაში
ასეთი ქმედებისათვის შეფარდებული ჰქონდა ადმინისტრაციული სახდელი, –
გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით,
ხოლო იურიდიული პირის, დაწესებულების, ორგანიზაციის დაჯარიმებას – 6000 ლარის
ოდენობით.
6. 208-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 208. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს განსჯადი ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა საქმეები
ადმინისტრაციულ
რაიონული
(საქალაქო)
სასამართლო
განიხილავს
სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 421 და
422 მუხლებით, 43-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 431 −44 3 , 445 , 447 –464 , 48-ე, 49-ე, 501 , 51-ე–554 ,
56-ე, 57-ე–59-ე, 592 −მე-60, 603 −611 , 63-ე−65-ე, 66-ე−69-ე, 71-ე, 711 , 721 –78-ე, 791 –81-ე, 821 , 822 ,
84-ე–86-ე, 871 −893 , 912 , 913 , 94-ე, 95-ე, 99-ე, 1001 , 1002 , 1031 , 104-ე და 1051 მუხლებით,
1271 მუხლის მე-5 ნაწილით, 1281–1285 , 143-ე, 144-ე, 14410 , 145-ე, 1461 , 148-ე, 150-ე, 1501, 151ე, 152-ე, 1522 , 153-ე, 1531 და 1533 –1535 მუხლებით, 1536 მუხლის მე-2 და მე-5 ნაწილებით,
154-ე−1542 , 1551 და 1552 მუხლებით, 1553 მუხლის მე-11–მე-20 ნაწილებით, 1556 მუხლის მე3 და მე-4 ნაწილებით, 1557 , 1558 , 156-ე, 1571 –1581 , 159-ე, 1591 , 1594 –15910 , 163-ე, 164-ე, 1644 ,
1651 –1653 , 166-ე და 167-ე მუხლებით, 171-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 1712 –1714 მუხლებით,
1715 მუხლის პირველი, მე-2, მე-4–მე-6 და მე-8–მე-16 ნაწილებით, 172-ე, 1724 –1726 , 173-ე,
1734 –1737 , 1739 , 17312 და 1741 მუხლებით, 17415 მუხლის მე-4 ნაწილით, 1751 , 1752 , 1778 , 1779 ,
17711 და 17712 მუხლებით, 17713 მუხლით (მხოლოდ ამ კოდექსის 245-ე მუხლის 41 ნაწილით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში), 178-ე, 1791 –1793 , 180-ე და 181-ე მუხლებით, 1811 მუხლის
მე-2 ნაწილით, 182-ე, 183-ე, 187-ე, 1871 , 189-ე, 192-ე, 195-ე, 1963 , 1966 , 1971 , 1972 და 199
1 მუხლებით.“.
7. 209-ე მუხლის:
ა) პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. საქართველოს შინაგან საქმეთა ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 583 , 861 , 107
1 –1073 , 1075 , 108-ე, 1141 , 1142 , 116-ე–1163 , 118-ე–119-ე, 120-ე–123-ე, 125-ე და 127-ე მუხლებით,
1271 მუხლის პირველი–მე-2, მე-6 და მე-7 ნაწილებით, 128-ე მუხლის პირველი და მე-2
ნაწილებით, 1291 მუხლით, 131-ე მუხლით (საავტომობილო ტრანსპორტზე ჩადენილი
დარღვევებისათვის), 134-ე და 1395 მუხლებით, 1536 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4
ნაწილებით, 155-ე და 170-ე მუხლებით, 171-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით,
1711 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 პირის მიმართ (გარდა ფიზიკური პირის მიერ რკინიგზის
ტრანსპორტში ჩადენილი დარღვევისა)), 17415 მუხლით (გარდა 17415 მუხლის მე-4 ნაწილისა),
17416 და 1761 მუხლებით, 1811 მუხლის პირველი ნაწილით, 1821 , 1822 , 190-ე, 1902 და 191-ე
მუხლებით.“;
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ბ) 21 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„21. ამ კოდექსის 861 და 1142 მუხლებით, 1536 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4
ნაწილებით, 1711 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

პირის

მიმართ

(გარდა

ფიზიკური

პირის

მიერ

რკინიგზის

ტრანსპორტში ჩადენილი დარღვევისა)), 190-ე და 1902 მუხლებით გათვალისწინებულ
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას, თუ შესაბამისი ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევა

არ

საჭიროებს

ადმინისტრაციულ

გამოკვლევას,

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი პირი ადგილზე განიხილავს
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს და სამართალდამრღვევს ადგილზევე
ადებს ადმინისტრაციულ სახდელს.“.
8. 2093 მუხლის:
ა) პირველი ნაწილი 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 და 1461 მუხლებით, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 150ე, 1501, 1502 და 1503 მუხლების, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 1511, 1512 და 1523 მუხლებითა,
1536 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 1538 მუხლით და 1583 და 1584 მუხლებით
გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს განიხილავს
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ
უფლებამოსილი ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი.“;
ბ) 21 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ამ კოდექსის 1191 მუხლით და 1536 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებით
გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას, თუ შესაბამისი
სამართალდარღვევა არ საჭიროებს ადმინისტრაციულ გამოკვლევას, ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ უფლებამოსილი
ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი ადგილზე განიხილავს ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის საქმეს და სამართალდამრღვევ პირს ადგილზევე შეუფარდებს
ადმინისტრაციულ სახდელს (ჯარიმას).“;
გ) მე-3 და მე-4 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. ამ კოდექსის 555, 771, 772 და 103-ე მუხლებით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“
ქვეპუნქტით, 135-ე და 1351 მუხლებით, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 1502 და 1503
მუხლების,
151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 1511, 1512, 1523, 1538, 1583 და 1584
მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას, თუ
სამართალდამრღვევის იდენტიფიცირებისათვის ან სხვა ფაქტობრივი გარემოებების
დადგენისათვის ადმინისტრაციული წარმოება საჭირო არ არის, ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ უფლებამოსილი
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ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი ადგილზე განიხილავს ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის
საქმეს
და
სამართალდამრღვევს
ადგილზევე
ადებს
ადმინისტრაციულ სახდელს.
4. ამ კოდექსის 555, 771, 772, 103-ე და 1074 მუხლებით, 1142 მუხლის მე-6 ნაწილით, 125ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 1252 მუხლით, 1253 მუხლის მე-4 და მე-5 ნაწილებით, 130-ე მუხლის
მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 135-ე, 1351 და 1461 მუხლებით, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4
ნაწილებით, 1502 და 1503 მუხლების, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 1511, 1512 და 152
3 მუხლებით, 1536 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 1538 მუხლით, 1583 და 1584
მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისათვის
დადებული ადმინისტრაციული სახდელის (ჯარიმის) ზემდგომ ორგანოში (თანამდებობის
პირთან) გასაჩივრებისას საჩივარს იხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს ადგილობრივი
თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს შესაბამისი სამსახური.“.
9. 239-ე მუხლის:
ა) მე-13 და მე-14 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„13. ამ კოდექსის 45-ე, 583, 81-ე, 861, 107-ე, 1075, 1141, 1142, 116-ე–1163, 118-ე−123-ე, 125ე და 127-ე მუხლებით, 1271 მუხლის პირველი–მე-2, მე-6 და მე-7 ნაწილებით, 134-ე, 1395, 150ე და 1533 მუხლებით, 1536 მუხლის მე-2 და მე-5 ნაწილით, 166-ე, 173-ე, 1741, 17415, 17416, 1752,
1761, 1771, 180-ე–183-ე, 190-ე, 1902, 191-ე და 1991 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
შემთხვევებში
შესაბამის
ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
უფლებამოსილი პირი.
14. ამ კოდექსის 431, 432, 513, 533, 55-ე, 552, 553 და 1074 მუხლებით, 1142 მუხლის მე-6
ნაწილით, 1191 მუხლით, 1271 მუხლის მე-5 ნაწილით, 145-ე, 1461, 148-ე, 150-ე−151-ე, 152-ე და
1534 მუხლებით, 1536 მუხლის მე-2 და მე-5 ნაწილებით, 159-ე და 1591 მუხლებით
გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ
შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ორგანოთა მიერ უფლებამოსილი პირები.“;
ბ) 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, 1461, 1501,
1502, 1503, 1511, 1522 და 1523 მუხლებითა და 1536 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4
ნაწილებით, 1538, 1583 და 1584 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენს ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოს შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური პირი ან
იურიდიული პირი.“.
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10. 242-ე მუხლის 31 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„31. ამ კოდექსის 555, 1502, 1503, 1511 და 1523 მუხლებითა და 1536 მუხლის პირველი,
მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 1538, 1583 და 1584 მუხლებით გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ჩადენის შემთხვევაში სამართალდამრღვევს
გამოეწერება საჯარიმო ქვითარი, რომელიც იმავდროულად არის ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი

გიორგი მარგველაშვილი

