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ქ. ბათუმი, 14 დეკემბერი 2017 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 კოდექ-
სის 61-ე მუხლის და ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 
29 აგვისტოს №19 დადგენილებით დამტკიცებული „ქალაქ ბათუმის მუნიციპა-
ლიტეტის მერიის დებულების“ მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის „ე.უ“ ქვეპუნქტის შე-
საბამისად,  

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 
 

1. თვითმმართველი ერთეულისათვის (მუნიციპალიტეტისათვის) მიკუთ-
ვნებული კომპეტენციის ფარგლებში: 

1.1. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით 
გათვალისწინებულ ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე სამარ-
თალდარღვევათა ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილ პირებად განისაზღვრონ: 

ა) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახუ-
რის საჯარო მოსამსახურეები - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარ-

ღვევათა კოდექსის 513, 533, 55-ე, 552, 1253 მუხლის პირველი-მე-3 ნაწილებით, 148-

ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 150-ე, 1501, 151-ე მუხლის პირველი და 

მე-2 ნაწილებით, 152-ე, 1522, 1534, 159-ე, 1591 და 1792 მუხლებით გათვალისწინე-
ბულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე; 

ბ) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და ეკონო-
მიკური პოლიტიკის სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები - საქართველოს ადმი-
ნისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1271 მუხლის მე-5 ნაწილით გათ-
ვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე; 

გ) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოცია-
ლური დაცვის სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები - საქართველოს ადმინის-

ტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 43-ე, 431, 432 მუხლებით, 148-ე მუხ-

ლის პირველი და მე-2 ნაწილებით და 1735 მუხლით გათვალისწინებულ ადმი-
ნისტრაციულ სამართალდარღვევებზე;  



დ) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, 
სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები - საქართვე-
ლოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1726 მუხლით გათვა-
ლისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე;  

ე) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის მობილიზაციის, სამხედრო 
აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები - საქართველოს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1961, 1963, 1966, 197-ე, 1971 

და 198-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვე-
ვებზე; 

ვ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო“-ს თანამშრომლები - საქართველოს ად-

მინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1253 მუხლის პირველი-მე-3 ნა-
წილებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე; 

ზ) შპს „სანდასუფთავება“-ს თანამშრომლები - საქართველოს ადმინისტრა-
ციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 148-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწი-
ლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე; 

თ) ა(ა)იპ „ბათუმის ბოტანიკური ბაღი“-ს, ა(ა)იპ „ბათუმის ტურისტული 
ობიექტების მართვის სააგენტო“-ს, სსიპ „ბათუმის ბულვარი“-სა და შპს „შავი 
ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი“-ს 
თანამშრომლები, მხოლოდ მათ საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებულ ან/და 
მოვლა-პატრონობისათვის განსაზღვრულ ტერიტორიებზე - საქართველოს ადმი-
ნისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 148-ე მუხლის პირველი და მე-2 

ნაწილებით, 150, 1501, 151-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 152-ე, 1522, 

1534, 159-ე და 1591 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალ-
დარღვევებზე;  

ი) ა(ა)იპ „ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახუ-
რი“-ს თანამშრომლები - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევა-
თა კოდექსის 151-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებულ 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე.  

1.2. თუ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი 
თვითმმართველი ერთეულისათვის (მუნიციპალიტეტისათვის) მიკუთვნებული 
კომპეტენციის ფარგლებში წინამდებარე ბრძანების 1.1. პუნქტით გათვალისწინე-
ბული პირების მიერ შედგენილ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის 
საფუძველზე წარმოებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის გან-
ხილვას არ მიაკუთვნებს საერთო სასამართლოების განსჯადობას, საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ ცალ-
კეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე სამართალდარღვევათა საქმის 
განხილვაზე უფლებამოსილ პირებად განისაზღვრონ იმ სტრუქტურული ერთე-
ულის ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსი) ან/და იმ იურიდიული პირის ხელ-
მძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი (დირექტორი, გენერალური დირექტორი), 



სადაც მუშაობს წინამდებარე ბრძანების 1.1. პუნქტის შესაბამისად ადმინისტრა-
ციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირი. 

1.3. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით 
გათვალისწინებულ ცალკეულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე, რომ-

ლებზეც საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 2093 
მუხლის შესაბამისად სამართალდარღვევის ადგილზევე ხდება ადმინისტრაცი-
ული სამართალდარღვევის საქმის განხილვა და სამართალდამრღვევზე ჯარიმის 
სახით ადმინისტრაციული სახდელის შეფარდება, ადმინისტრაციული სამარ-
თალდარღვევის საქმის განხილვაზე უფლებამოსილ პირებად განისაზღვრონ:  

ა) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახუ-
რის საჯარო მოსამსახურეები - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარ-

ღვევათა კოდექსის 103-ე, 1074 მუხლებით, 1142 მუხლის მე-6 ნაწილით, 1191, 135-ე, 

1351, 1461 მუხლებით, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 151-ე მუხლის მე-3 
ნაწილით და 1512 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალ-
დარღვევებზე; 

ბ) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვისა და ეკონო-
მიკური პოლიტიკის სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები - საქართველოს ადმი-

ნისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 135-ე და 1351 მუხლებით გათვა-
ლისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე; 

გ) ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოცი-
ალური დაცვის სამსახურის საჯარო მოსამსახურეები - საქართველოს ადმინის-
ტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 103-ე მუხლით გათვალისწინებულ 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე; 

დ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის - „სატრანსპორტო 
ინფრასტრუქტურის მართვის სააგენტო“-ს თანამშრომლები - საქართველოს ად-
მინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 ნაწილით 

და 1253 მუხლის მე-4 და მე-5 ნაწილებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევებზე; 

ე) შპს „სანდასუფთავება“-ს თანამშრომლები - საქართველოს ადმინისტრა-
ციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1461, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწი-
ლებით და 151 მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევებზე; 

ვ) შპს „ბათუმის ავტოტრანსპორტი“-ს თანამშრომლები - საქართველოს ად-
მინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის 
„ა“ ქვეპუნქტით  გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე; 

ზ) ა(ა)იპ „ბათუმის ბოტანიკური ბაღი“-ს, ა(ა)იპ „ბათუმის ტურისტული 
ობიექტების მართვის სააგენტო“-ს, სსიპ „ბათუმის ბულვარი“-სა და შპს „შავი 
ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი“-ს 
თანამშრომლები მხოლოდ მათ საკუთრებაში ან სარგებლობაში არსებულ ან/და 
მოვლა-პატრონობისათვის განსაზღვრულ ტერიტორიებზე - საქართველოს ადმი-



ნისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 103-ე, 1074, 1461, 148-ე მუხლის 
მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით და 1512 მუხლით გათ-
ვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე; 

თ) ა(ა)იპ „ბათუმის გამწვანებისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების სამსახუ-
რი“-ს თანამშრომლები - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევა-

თა კოდექსის 1512 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალ-
დარღვევებზე.  

1.4. წინამდებარე ბრძანებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სა-
მართალდარღვევებისათვის შეფარდებული ადმინისტრაციული სახდელის (ჯა-
რიმის) ზემდგომ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) გასაჩივრებისას, საჩივარს 
განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
მერი. 

1.5. წინამდებარე ბრძანების 1.3. პუნქტის შესაბამისად სამართალდარღვევის 
საქმის ადგილზევე განხილვისას და სამართალდამრღვევზე ჯარიმის სახით ად-
მინისტრაციული სახდელის ადგილზევე შეფარდებისას, სამართალდამრღვევს 
ადგილზე გამოეწერება საჯარიმო ქვითარი, რომელიც იმავდროულად არის ად-
მინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი. 

2. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის შემდეგ, ადმი-
ნისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირის 
მიერ დაუყოვნებლივ მოხდეს ოქმის განსახილველად გადაგზავნა საამისოდ უფ-
ლებამოსილი ორგანოსადმი (სასამართლოსადმი, თანამდებობის პირისადმი).  

3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურეების 
მიერ შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების სასამარ-
თლოში განხილვისას წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება 
უზრუნველყოს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატის იურიდი-
ულმა განყოფილებამ. დაევალოს მერიის სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვა-
ნელებს (სამსახურის უფროსებს) საქმის სასამართლოში განხილვის თაობაზე 
დაუყოვნებლივ აცნობონ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატის 
იურიდიულ განყოფილებას, მიაწოდონ შესაბამისი მასალები და ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მერიის აპარატის იურიდიული განყოფილების მოთხოვნისას 
უზრუნველყონ სამართალდარღვევათა ოქმის შემდგენი პირის სასამართლო 
სხდომაზე გამოცხადება. 

4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის საჯარო მოსამსახურეების 
გარდა, წინამდებარე ბრძანებით განსაზღვრული სხვა უფლებამოსილი პირების 
მიერ შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმების სასამარ-
თლოში განხილვისას წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების განხორციელება 
უზრუნველყოს იმ იურიდიული პირის შესაბამისმა უფლებამოსილმა პირმა, სა-
დაც მუშაობს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენაზე უფ-
ლებამოსილი პირი. 



5. წინამდებარე ბრძანების საფუძველზე გამოსაყენებელი ადმინისტრაცი-
ული სამართალდარღვევის ოქმის (მათ შორის საჯარიმო ქვითრის) წარმოებაზე 
და აღრიცხვა-ანგარიშგებაზე უფლებამოსილ პირებად განისაზღვრონ იმ სტრუქ-
ტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (სამსახურის უფროსი) ან/და იმ იური-
დიული პირის ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი (დირექტორი, გენერა-
ლური დირექტორი), სადაც მუშაობს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი პირი.  

6. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს ადმინისტრაციულ სა-
მართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებულ ცალკეულ სამართალდარ-
ღვევებზე სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენაზე და სამართალდარღვევის საქ-
მის განხილვაზე უფლებამოსილ პირთა წრის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ ბათუ-
მის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 11 სექტემბრის №534 ბრძანება. 

7. წინამდებარე ბრძანება გამოქვეყნდეს ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
მერიის ინტერნეტგვერდზე. 

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

9. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე. 
 
 
ლაშა კომახიძე 
ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერი 


