
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი 

ბრძ ა ნ ე ბ ა  # 1 8 4 8  

ქ. ბათუმი, 30 დეკემბერი 2019 წ 

საქართველოს კანონით „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 
გათვალისწინებულ ცალკეულ სამართალდარღვევებზე 

სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენაზე და სამართალდარღვევის  
საქმის განხილვაზე უფლებამოსილ პირთა წრის 

განსაზღვრის შესახებ 
 
საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 47-ე მუხლის მე-8, მე-12-მე-

14-ე ნაწილების და საქართველოს კანონის „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსი“ 61-ე მუხლის შესაბამისად,  

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 
 

1. მუნიციპალიტეტისათვის მიკუთვნებული კომპეტენციის ფარგლებში საქართვე-
ლოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსი“ 31-ე-35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირვე-
ლი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე მუხლით, 43-ე მუხლის პირველი ნაწილითა და 46-ე 
მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე სამართალ-
დარღვევათა ოქმის შედგენაზე, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების 
განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლებამოსილ პირებად გა-
ნისაზღვრონ: 

ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ბათუმის მუნიციპალუ-
რი ინსპექცია“ თანამშრომლები;  

ბ) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „სანდასუფთავება“-ს თანამ-
შრომლები; 

გ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ბათუმის ბოტანიკური 
ბაღი“-ს და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის „ბათუმის ბულვარი“-ს თანამშრომ-
ლები მხოლოდ მათ საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებულ ან/და მოვლა-პატრონობი-
სათვის განსაზღვრულ ტერიტორიებზე. 

2. წინამდებარე ბრძანების პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრა-
ციული სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში, თუ სამართალდარღვევა არ საჭი-
როებს ადმინისტრაციულ გამოკვლევას, სამართალდარღვევის შესახებ ოქმის შედგენის 
უფლებამოსილების მქონე პირი ადგილზე განიხილავს ადმინისტრაციული სამართალ-
დარღვევის საქმეს და დამრღვევს ადგილზევე შეუფარდებს ადმინისტრაციულ სახდელს. 
ასეთ შემთხვევაში ჯარიმა ადგილზე არ გადაიხდევინება და დამრღვევს ადგილზე 
გამოეწერება საჯარიმო ქვითარი, რომელიც იმავდროულად არის ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი. 

3. დაევალოს ამ ბრძანების პირველი პუნქტით განსაზღვრულ იურიდიული პირე-
ბის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილ პირებს (დირექტორი) სამართლებრივი აქტით 
განსაზღვრონ ის პირები, რომლებიც ვალდებული იქნებიან სამართალდარღვევათა 
ოქმის შედგენიდან ან/და დადგენილების გამოტანიდან 10 დღის ვადაში დადგენილი 



წესით აცნობონ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურულ 
ქვედანაყოფს (ერთიან საინფორმაციო ბანკს). 

4. ამ ბრძანებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
საქმის წარმოება და სანქციის შეფარდება ხორციელდება საქართველოს კანონით „ნარ-
ჩენების მართვის კოდექსი“ და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსით დადგენილი წესებით. 

5. წინამდებარე ბრძანების საფუძველზე გამოსაყენებელი ადმინისტრაციული სა-
მართალდარღვევის ოქმის (საჯარიმო ქვითრის) წარმოებაზე და აღრიცხვა-ანგარიშგე-
ბაზე უფლებამოსილ პირად განისაზღვროს იმ იურიდიული პირის ხელმძღვანელობაზე 
უფლებამოსილი პირი (დირექტორი), სადაც მუშაობს ადმინისტრაციულ სამართალდარ-
ღვევათა ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირი. 

6. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს კანონით „ნარჩენების მართვის 
კოდექსი“ გათვალისწინებულ ცალკეულ სამართალდარღვევებზე სამართალდარღვევათა 
ოქმის შედგენაზე და სამართალდარღვევის საქმის განხილვაზე უფლებამოსილ პირთა 
წრის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 07 
მაისის №1830 ბრძანება. 

7. წინამდებარე ბრძანება გამოქვეყნდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 
ინტერნეტგვერდზე. 

8. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში (მის: ქალაქი 
ბათუმი, ზუბალაშვილის ქ. №30) მისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცნობი-
დან ერთი თვის ვადაში. 

9. ბრძანება ძალაშია 2020 წლის 3 იანვრიდან. 
 
 
ლაშა კომახიძე 
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი 


