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ქ. ბათუმი, 30 დეკემბერი 2019 წ 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით  
გათვალისწინებულ ცალკეულ სამართალდარღვევებზე  

სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენაზე და სამართალდარღვევის  
საქმის განხილვაზე უფლებამოსილ პირთა წრის  

განსაზღვრის შესახებ 
 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 2093 მუხლისა 

და 239-ე მუხლის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის 
და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს №19 დად-
გენილებით დამტკიცებული „ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების“ 
მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ე.უ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,  

 
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 

 
1. მუნიციპალიტეტისათვის მიკუთვნებული კომპეტენციის ფარგლებში საქართვე-

ლოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ ცალკე-
ულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა-
ზე უფლებამოსილ პირებად განისაზღვრონ: 

ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ბათუმის მუნიციპა-
ლური ინსპექცია“ თანამშრომლები - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარ-
ღვევათა კოდექსის 43-ე, 431, 432, 513, 533, 55-ე, 552, 1253 მუხლის პირველი-მე-3 
ნაწილებით, 1271 მუხლის მე-5 ნაწილით, 148 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 150-
ე, 1501, 151-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 152-ე, 1522, 1534, 159-ე, 1591, 1726, 1735 

და 1792 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე; 
ბ) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები - საქართველოს ადმინისტრა-
ციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1726 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრა-
ციულ სამართალდარღვევებზე;  

გ) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მობილიზაციის, სამხედრო აღრიცხ-
ვისა და გაწვევის სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები - საქართველოს ადმინისტრა-
ციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1961, 1963, 1966, 197-ე, 1971 და 198-ე მუხლებით 
გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე; 

დ) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „სანდასუფთავება“-ს თანამშ-
რომლები - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 148-ე 
მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამარ-
თალდარღვევებზე; 

ე) 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 - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ-
დარღვევათა კოდექსის 148-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 150, 1501, 151-ე მუხ-
ლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 152-ე, 1522, 1534, 159-ე და 1591 მუხლებით გათვალის-
წინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე. 



2. თუ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი მუნიციპა-
ლიტეტისათვის მიკუთვნებული კომპეტენციის ფარგლებში წინამდებარე ბრძანების 
პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პირების მიერ შედგენილ ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა ოქმის საფუძველზე წარმოებულ ადმინისტრაციულ სამართალ-
დარღვევათა საქმის განხილვას არ მიაკუთვნებს საერთო სასამართლოების განსჯადობას, 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ 
ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე სამართალდარღვევათა საქმის 
განხილვაზე უფლებამოსილ პირებად განისაზღვრონ იმ სტრუქტურული ერთეულის ხე-
ლმძღვანელი (სამსახურის უფროსი) და იმ იურიდიული პირის ხელმძღვანელობაზე უფ-
ლებამოსილი პირი (დირექტორი), სადაც მუშაობს წინამდებარე ბრძანების პირველი 
პუნქტის შესაბამისად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენაზე უფ-
ლებამოსილი პირი. 

3. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალის-
წინებულ ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე, რომლებზეც საქართვე-
ლოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 2093 მუხლის შესაბამისად სა-
მართალდარღვევის ადგილზევე ხდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის 
განხილვა და სამართალდამრღვევზე ჯარიმის სახით ადმინისტრაციული სახდელის შე-
ფარდება, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვაზე უფლებამოსილ 
პირებად განისაზღვრონ:  

ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის „ბათუმის მუნიციპალუ-
რი ინსპექცია“ თანამშრომლები - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარ-
ღვევათა კოდექსის 556, 771, 772, 825 (პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი პარკების რე-
ალიზაციის ნაწილში), 103-ე, 1074, 1142 მუხლის მე-6 ნაწილით, 1191, 125-ე მუხლის მე-8, 
მე-12-მე-14 ნაწილებით, 1253 მუხლის მე-4-51 ნაწილებით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ 
ქვეპუნქტით, 135-ე, 1351, 1461, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 151-ე მუხლის მე-3 
ნაწილით, 1512 და 1561 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალ-
დარღვევებზე; 

ბ) შპს „სანდასუფთავება“-ს თანამშრომლები - საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 825 (პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეა-
ლიზაციის ნაწილში), 1461, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით და 151 მუხლის მე-3 
ნაწილით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე; 

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 - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდ-
არღვევათა კოდექსის 825 (პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეალიზაციის 
ნაწილში), 103-ე, 1074, 1461, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 151-ე მუხლის მე-3 
ნაწილით და 1512 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვე-
ვებზე; 

4. დაევალოს ამ ბრძანების პირველი და მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ სტრუქტუ-
რული ერთეულების ხელმძღვანელებს (სამსახურის უფროსი) და იურიდიული პირების 
ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილ პირებს (დირექტორი) სამართლებრივი აქტით გან-
საზღვრონ ის პირები, რომლებიც ვალდებული იქნებიან სამართალდარღვევათა ოქმის 
შედგენიდან ან/და დადგენილების გამოტანიდან 10 დღის ვადაში დადგენილი წესით 
აცნობონ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის სტრუქტურულ ქვედა-
ნაყოფს (ერთიან საინფორმაციო ბანკს). 

5. წინამდებარე ბრძანების მე-3 პუნქტის შესაბამისად სამართალდარღვევის საქმის 
ადგილზევე განხილვისას და სამართალდამრღვევზე ჯარიმის სახით ადმინისტრაცი-
ული სახდელის ადგილზევე შეფარდებისას, სამართალდამრღვევს ადგილზე გამოეწე-



რება საჯარიმო ქვითარი, რომელიც იმავდროულად არის ადმინისტრაციული სამარ-
თალდარღვევის შესახებ ოქმი. 

6. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის შემდეგ, ადმინისტრა-
ციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირის მიერ დაუყოვ-
ნებლივ მოხდეს ოქმის განსახილველად გადაგზავნა საამისოდ უფლებამოსილი ორგა-
ნოსადმი (სასამართლოსადმი, თანამდებობის პირისადმი).  

7. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურეების მიერ შედ-
გენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების სასამართლოში განხილვისას 
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება უზრუნველყოს ქალაქ ბათუ-
მის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის სასამართლოსთან ურთიერთობის და 
ადმინისტრაციული დავების განყოფილებამ. დაევალოს მერიის სტრუქტურული ერთე-
ულის ხელმძღვანელებს (სამსახურის უფროსებს) საქმის სასამართლოში განხილვის თა-
ობაზე დაუყოვნებლივ აცნობონ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინის-
ტრაციის სასამართლოსთან ურთიერთობის და ადმინისტრაციული დავების განყოფი-
ლებას, მიაწოდონ შესაბამისი მასალები და მოთხოვნისას უზრუნველყონ სამართალდარ-
ღვევათა ოქმის შემდგენი პირის სასამართლო სხდომაზე გამოცხადება. 

8. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურეების გარდა, 
წინამდებარე ბრძანებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილი პირების მიერ შედგენი-
ლი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების სასამართლოში განხილვისას 
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება უზრუნველყოს იმ იური-
დიული პირის შესაბამისმა უფლებამოსილმა პირმა, სადაც მუშაობს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირი. 

9. წინამდებარე ბრძანების საფუძველზე გამოსაყენებელი ადმინისტრაციული სა-
მართალდარღვევის ოქმის (მათ შორის საჯარიმო ქვითრის) წარმოებაზე და აღრიცხვა-
ანგარიშგებაზე უფლებამოსილ პირებად განისაზღვრონ იმ სტრუქტურული ერთეულის 
ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსი) და იმ იურიდიული პირის ხელმძღვანელობაზე 
უფლებამოსილი პირი (დირექტორი), სადაც მუშაობს ადმინისტრაციულ სამართალ-
დარღვევათა ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირი. 

10. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ-
დარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ ცალკეულ სამართალდარღვევებზე სამარ-
თალდარღვევათა ოქმის შედგენაზე და სამართალდარღვევის საქმის განხილვაზე უფლე-
ბამოსილ პირთა წრის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 
2018 წლის 07 მაისის №1827 ბრძანება. 

11. წინამდებარე ბრძანება გამოქვეყნდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მე-
რიის ინტერნეტგვერდზე. 

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

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


