
ვებ პორტალი, 110405013, 05.04.2011 

სარეგისტრაციო კოდი 

020000000.05.001.016267 

 

საქართველოს კანონი 

 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 
 

მუხლი 1. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 

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

იქნეს შემდეგი ცვლილებები და დამატებები: 

1. 555 მუხლის შენიშვნა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„შენიშვნა:  

1. თუ ვერ დგინდება სამართალდამრღვევი პირის ვინაობა, უფლებამოსილ 

ორგანოს უფლება აქვს, მიიღოს ზომები სამართალდარღვევის აღმოფხვრის მიზნით. 

2. 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.“. 

2. 1511 მუხლის შენიშვნას დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 ნაწილი: 

„3. 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. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1523 მუხლი: 

„მუხლი 1523. ქ. თბილისის ტერიტორიის დაზიანება სამშენებლო ან 

სარემონტო სამუშაოების წარმოებისას 

1. ქ. თბილისის ტერიტორიაზე ეზოების, სკვერების, ქუჩებისა და მოედნების 

თვითნებური გადათხრა, 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 500 ლარის ოდენობით, 

იურიდიული პირის დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი „კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით დადგენილი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავ ზონაში, 

− 

გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, 

იურიდიული პირის დაჯარიმებას 4000 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.“. 

4. 2093 მუხლის: 

ა) პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„1. ამ კოდექსის 555, 103-ე, 1072, 1073 და 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 და 1351 მუხლებით, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 

ნაწილებით, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 1511 და 1523 მუხლებით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს განიხილავს 

ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ 

უფლებამოსილი ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი.“; 

ბ) მე-3 და მე-4 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„3. ამ კოდექსის 555 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, 151-ე 

მუხლის მე-3 ნაწილით, 1511 და 1523 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოს შესაბამისი სამსახური ან მის მიერ უფლებამოსილი 

ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი ადგილზე განიხილავს ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმეს და სამართალდამრღვევს ადგილზევე შეუფარდებს 

ადმინისტრაციულ სახდელს (ჯარიმას). 



4. ამ კოდექსის 555, 103-ე და 1074 მუხლებით, 1142 მუხლის მე-6 ნაწილით, 125-

ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 1252 მუხლით, 1253 მუხლის მე-4 და მე-5 ნაწილებით, 130-ე 

მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 135-ე და 1351 მუხლებით, 148-ე მუხლის მე-3 

და მე-4 ნაწილებით, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 1511 და 1523 მუხლებით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის 

შეფარდებული ადმინისტრაციული სახდელის (ჯარიმის) ზემდგომ ორგანოში 

(თანამდებობის პირთან) გასაჩივრებისას საჩივარს განიხილავს და გადაწყვეტილებას 

იღებს ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს შესაბამისი 

სამსახური.“. 

5. 239-ე მუხლის 27-ე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„27. ამ კოდექსის 555, 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, 

1501, 1511, 1522 და 1523 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის შესახებ ოქმს ადგენენ ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოს შესაბამისი სამსახურები ან მათ მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური ან/და 

იურიდიული პირი.“. 

6. 242-ე მუხლის 31 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„31. ამ კოდექსის 555, 1511 და 1523 მუხლებით გათვალისწინებული 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ჩადენის შემთხვევებში 

სამართალდამრღვევს გამოეწერება საჯარიმო ქვითარი, რომელიც იმავდროულად 

არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი.“. 

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2011 წლის 16 აპრილიდან. 

 

საქართველოს პრეზიდენტი                                                           მიხეილ  
სააკაშვილი 

 

თბილისი, 

2011 წლის 22 მარტი. 

№4464–Iს 

 
 


