
 

ამონაკრები 

საქართველოს კანონიდან  

„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი“ 

13.01.2023 წლის მდგომარეობით  

  

   მუხლი 1. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის 

ამოცანები  

ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის ამოცანაა 

საკუთრების, მოქალაქეთა სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური და პირადი უფლებებისა და 

თავისუფლებების, აგრეთვე საწარმოთა, დაწესებულებათა, ორგანიზაციათა უფლებებისა და 

კანონიერი ინტერესების, მმართველობის დადგენილი წესის, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი 

წესრიგის დაცვა, სამართალდარღვევათა თავიდან აცილების უზრუნველყოფა, მოქალაქეთა 

აღზრდა საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონების ზუსტი და განუხრელი დაცვის, 

სხვა მოქალაქეთა უფლებების, პატივისა და ღირსების, საერთო ცხოვრების წესების პატივისცემის, 

დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულების სულისკვეთებით. 

ამ ამოცანის განსახორციელებლად საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსი განსაზღვრავს, თუ რომელი მოქმედება ან უმოქმედობა წარმოადგენს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევას, რომელი ადმინისტრაციული სახდელი, რომელი ორგანოს (თანამდებობის 

პირის) მიერ და რა წესით შეიძლება დაედოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენს. 

        მუხლი 17. უცხოელი მოქალაქის და მოქალაქეობის არმქონე პირის პასუხისმგებლობა  

1. საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფ უცხოელ მოქალაქეს და მოქალაქეობის არმქონე პირს 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ საქართველოს მოქალაქეთა თანაბრად, 

საერთო საფუძველზე, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

2. საქართველოს ტერიტორიაზე იმ უცხოელი მოქალაქის მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელიც საქართველოს კანონებისა და 

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების თანახმად სარგებლობს 

იმუნიტეტით საქართველოს ადმინისტრაციული იურისდიქციის მიმართ, გადაწყდება 

დიპლომატიური გზით. 
  

  

თავი VI. საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები  

       მუხლი 48. წყლის ობიექტის თვითნებური დაკავება  

წყლის ობიექტის თვითნებური დაკავება – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 00 ლარის ოდენობით. 

მუხლი 49. საქართველოს ტყის ტერიტორიის ან დაცული ტერიტორიის საზღვრების ფარგლებში 

მიწის თვითნებური დაკავება  

1. საქართველოს ტყის ტერიტორიის თვითნებური დაკავება – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით. 

2. დაცული ტერიტორიის საზღვრების ფარგლებში მიწის თვითნებური დაკავება – 



გამოიწვევს დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით. 
  

თავი VII. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის, 

ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა დაცვისა და აღზრდის სფეროში  

    მუხლი 51. მიწის დაცვის მოთხოვნათა შეუსრულებლობა  

 სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნისა და შენახვის და 

სამელიორაციო სამუშაოთა ჩაუტარებლობა, აგრეთვე რეკულტივაციის, ქარისმიერი და 

წყლისმიერი ეროზიისა და ნიადაგის მდგომარეობის გამაუარესებელი სხვა პროცესებისაგან 

ნიადაგის დაცვის მიწათმოსარგებლეზე დამოკიდებული სავალდებულო ღონისძიებების 

განუხორციელებლობა –  

გამოიწვევს დაჯარიმებას 750 ლარის ოდენობით. 

მუხლი 511. დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების 

მიწების არამიზნობრივი გამოყენება 

1. დაცული ტერიტორიების მართვისა და დაცვისათვის უშუალოდ პასუხისმგებელ პირთა მიერ 

დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების მიწების არა იმ 

მიზნით გამოყენება, რისთვისაც ისინი გამოიყო, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ას ორმოცდაათიდან ორას ლარამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი 

დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) 

ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნისა და საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი 

ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას სამასიდან ხუთას ლარამდე.  

      მუხლი 52. მიწის დაბინძურება, დეგრადაცია ან სხვაგვარი გაუვარგისება  

მიწის დაბინძურება, დეგრადაცია ან სხვაგვარი გაუვარგისება − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარიდან 800 ლარამდე. 

    მუხლი 531. დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების 

დადგენილი საზღვრების ფარგლებში მოქცეული, დროებით დაკავებული მიწების 

დროულად დაუბრუნებლობა  

   

1. დაცული ტერიტორიების დადგენილი საზღვრების ფარგლებში მოქცეული, დროებით 

დაკავებული მიწების დროულად დაუბრუნებლობა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 250 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი 

დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) 

ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნისა და საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი 

ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 350 ლარის ოდენობით. 

     მუხლი 55. სამიჯნე ნიშნის მოშლა, დაზიანება ან სასაზღვრო ზოლის თვითნებურად შეცვლა  

მიწათსარგებლობის საზღვრების სამიჯნე ნიშნის მოშლა, დაზიანება ან სასაზღვრო ზოლის 

თვითნებური შეცვლა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას სამასიდან შვიდას ლარამდე ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას ათი 

დღის ვადით, საზღვრის პირვანდელ მდგომარეობაში მოყვანით. 



იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათას ხუთასიდან ორი ათას ლარამდე. 

   მუხლი 554. დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების 

საზღვრების სამიჯნე ნიშნების მოსპობა  

   

1. დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების საზღვრების 

სამიჯნე ნიშნების მოსპობა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 70 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი 

დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) 

ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნისა და საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი 

ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 120 ლარის ოდენობით. 

    მუხლი 556. მუნიციპალიტეტის (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა) ტერიტორიაზე 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის უნებართვოდ დაკავება ან/და 

მიწათსარგებლობის უფლების გარეშე სარგებლობა  

1. მუნიციპალიტეტის (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა) ტერიტორიაზე 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის უნებართვოდ დაკავება ან/და 

მიწათსარგებლობის უფლების გარეშე სარგებლობა − 

გამოიწვევს პირის გაფრთხილებას. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, −     

გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით. 

შენიშვნა: 

1. თუ სამართალდამრღვევის ვინაობა ვერ დგინდება, უფლებამოსილ ორგანოს უფლება აქვს, 

მიიღოს ზომები სამართალდარღვევის აღმოფხვრის მიზნით. 

2. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით დაკისრებული ჯარიმის ამ კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი 

ნაწილით განსაზღვრულ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში სამართალდამრღვევს დაეკისრება 

საურავი ჩადენილი სამართალდარღვევისათვის აღნიშნული ჯარიმის ოდენობით. საურავის 

დარიცხვიდან 30 დღის ვადაში ჯარიმისა და საურავის გადაუხდელობის შემთხვევაში 

სამართალდამრღვევის მიმართ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

განხორციელდება ჯარიმისა და საურავის გადახდის უზრუნველყოფის ღონისძიება. 

საქართველოს 2019 წლის 26 ნოემბრის კანონი №5297 – ვებგვერდი, 04.12.2019წ.  

  მუხლი 581. დაცული ტერიტორიების ფარგლებში წყლის დაცვის წესების დარღვევა  

დაცული ტერიტორიების კანონმდებლობით დადგენილი საზღვრების ფარგლებში არსებული 

წყლის ობიექტების დაცვისა და გამოყენების რეჟიმის დარღვევა, –  

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორას ორმოცდაათიდან სამას ორმოცდაათ ლარამდე. 

იგივე ქმედება ჩადენილი განმეორებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოთხას ორმოცდაათიდან ხუთას ორმოცდაათ ლარამდე. 

საქართველოს 2000 წლის 14 ივნისის კანონი №380 – სსმ I, №24, 30.06.2000წ., მუხ.65  
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  მუხლი 63. ხეტყის დამზადებისას ტყითსარგებლობის წესების დარღვევა  

1. საანგარიშო ტყეკაფის დადგენის, ტყეკაფის გამოყოფის, ხეტყის ზეზეურად გაცემის, ჭრის 

წესების დარღვევა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 120 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ტყის 31 გრადუსიდან 36 გრადუსამდე დაქანების 

ფერდობზე, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით. 

   მუხლი 631. ეროვნული პარკის ტრადიციული გამოყენების ზონის, აღკვეთილის, მრავალმხრივი 

გამოყენების ტერიტორიაზე სპეციალურად გამოყოფილი ზონის, დაცული ლანდშაფტის, 

ბიოსფერული რეზერვატის ტრადიციულ-კულტურული ლანდშაფტის ზონის 

ტერიტორიის ტყეში ტყეკაფის გამოყოფის, გამოყენებისა და ტყითსარგებლობის 

კანონმდებლობით დადგენილი წესების დარღვევა  

ეროვნული პარკის ტრადიციული გამოყენების ზონის, აღკვეთილის, მრავალმხრივი 

გამოყენების ტერიტორიაზე სპეციალურად გამოყოფილი ზონის, დაცული ლანდშაფტის, 

ბიოსფერული რეზერვატის ტრადიციულ-კულტურული ლანდშაფტის ზონის ტერიტორიის 

ტყეში ტყეკაფის გამოყოფის, გამოყენებისა და ტყითსარგებლობის კანონმდებლობით დადგენილი 

წესების დარღვევა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორასიდან სამას ლარამდე. 

    მუხლი 64. სახელმწიფო ტყის მიწაზე ხე-ბუჩქნარისა და ტყის კულტურების მოსპობა ან 

დაზიანება  

სახელმწიფო ტყის მიწაზე ხე-ბუჩქნარისა და ტყის კულტურების მოსპობა ან დაზიანება, ტყის 

სანერგესა და პლანტაციაში ნათესების ან ნერგების მოსპობა ან დაზიანება, რამაც შეიძლება მათი 

ზრდის შეწყვეტა გამოიწვიოს, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის იარაღის კონფისკაციით 

ან უამისოდ და სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით. 

მუხლი 641. დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების 

საზღვრების ფარგლებში მერქნიან მცენარეთა უკანონო გაჩეხვა და დაზიანება  

   

1. დაცული ტერიტორიების დადგენილი საზღვრების ფარგლებში მერქნიან მცენარეთა 

უკანონო გაჩეხვა და დაზიანება – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 500 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის იარაღის 

კონფისკაციით ან უამისოდ და სამართალდარღვევის ობიექტის კონფისკაციით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი 

დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) 

ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნისა და საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი 

ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში ან საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 

სახეობების მიმართ, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის იარაღისა და 

სამართალდარღვევის ობიექტის კონფისკაციით. 

     მუხლი 642. ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლის დაზიანება  

1. ქარსაფარ (მინდორდაცვით) ზოლში მერქნიანი მცენარის (ხის) დაზიანება, რამაც შეიძლება 

მისი ზრდის შეწყვეტა გამოიწვიოს, − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. 



2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით. 

3. ქარსაფარ (მინდორდაცვით) ზოლში ხე-ბუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვა  − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით. 

საქართველოს 2021 წლის 2 ნოემბრის კანონი №969 – ვებგვერდი, 05.11.2021წ.  

    მუხლი 65. ტყითსარგებლობის კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და მოთხოვნების 

დარღვევა  

პლანტაციური მეურნეობის მოწყობის, მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებისა და ხის 

მეორეხარისხოვანი მასალების დამზადების, სახელმწიფო ტყის არამერქნული რესურსებით 

სარგებლობის, სახელმწიფო ტყითა და სახელმწიფო ტყის სატყეო, სპეციალური დანიშნულების, 

განსაკუთრებული დანიშნულებისა და გამოუყენებელი მიწებით სასოფლო-სამეურნეო მიზნით 

სარგებლობის, სახელმწიფო ტყით სპეციალური სარგებლობის, სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე 

სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო ღონისძიებების განხორციელების, სახელმწიფო ტყით 

საკურორტო, რეკრეაციული, სპორტული და სხვა კულტურულ-გამაჯანსაღებელი მიზნებით 

სარგებლობის, სახელმწიფო ტყით სამონადირეო მეურნეობის მოწყობის მიზნით სარგებლობის 

კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და მოთხოვნების დარღვევა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათიდან ას ორმოცდაათ ლარამდე. 

       მუხლი 66. უკანონო ტყითსარგებლობა, ტყითსარგებლობა საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილ მოთხოვნათა დარღვევით  

1. სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე ხეტყის დამზადება საქართველოს კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შესაბამისი დოკუმენტების გარეშე ან სამონადირეო მეურნეობის მოწყობა 

სათანადო ლიცენზიის გარეშე – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით, 

სამართალდარღვევის იარაღის კონფისკაციით ან უამისოდ. 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის იარაღისა და ხე-ტყის 

კონფისკაციით. 

21. (ამოღებულია – 25.03.2013, №453). 

22. (ამოღებულია – 25.03.2013, №453). 

3. ტყით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის, ხე-ტყის დამზადების სპეციალური 

ლიცენზიის, სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის ან ტყითსარგებლობასთან 

დაკავშირებული შესაბამისი ხელშეკრულების პირობებისა და მოთხოვნების დარღვევა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნისა და იარაღის 

კონფისკაციით ან უამისოდ. 

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ტყითსარგებლობასთან დაკავშირებული 

შესაბამისი ხელშეკრულების პირობებისა და მოთხოვნების დარღვევა, ჩადენილი განმეორებით, − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 4000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნისა და იარაღის 

კონფისკაციით. 

შენიშვნა: 

1. ტყით სარგებლობის გენერალური ლიცენზიის, ხე-ტყის დამზადების სპეციალური 

ლიცენზიის, სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის პირობების დარღვევისათვის 

პასუხისმგებლობის დაკისრების მიუხედავად (გარდა ამ კოდექსის 232-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა), ლიცენზიის მფლობელის მიერ სალიცენზიო პირობების 

დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობა „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს 

/ka/document/view/5270654#DOCUMENT:1;
/ka/document/view/1886831#DOCUMENT:1;
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კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად გამოიწვევს ამ მუხლის მე-3 ნაწილით 

გათვალისწინებული ჯარიმის გასამმაგებას. 

2. ლიცენზიის მფლობელის მიერ სალიცენზიო პირობების ამ შენიშვნის პირველი ნაწილით 

გათვალისწინებულ დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის შემდეგ პასუხისმგებლობის 

დაკისრების მიუხედავად (გარდა ამ კოდექსის 232-ე მუხლით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა), ლიცენზიის გამცემის მიერ განმეორებით დადგენილ ვადაში სალიცენზიო 

პირობების შეუსრულებლობა „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესის შესაბამისად გამოიწვევს დაჯარიმებას ამ მუხლის მე-3 ნაწილით 

გათვალისწინებული ჯარიმის ცხრამაგი ოდენობით. 

. 

    მუხლი 661. სახელმწიფო ტყის მიჩენილი უბნის არამიზნობრივი გამოყენება  

სახელმწიფო ტყის მიჩენილი უბნის არამიზნობრივი გამოყენება – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ასიდან ორას ლარამდე. 
 

    მუხლი 662. ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი 

ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის 

(CITES) დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას 

გორგლებით სარგებლობის ლიცენზიის პირობების დარღვევა  

ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური 

ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) 

დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით 

სარგებლობის ლიცენზიის პირობების დარღვევა − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით. 

შენიშვნა: 

1. ექსპორტის მიზნით სოჭის გირჩითა და „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური 

ფლორისა და ფაუნის სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) 

დანართებში შეტანილი თეთრყვავილას ბოლქვებით ან/და ყოჩივარდას გორგლებით 

სარგებლობის ლიცენზიის პირობების დარღვევისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების 

მიუხედავად (გარდა ამ კოდექსის 232-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა), 

ლიცენზიის მფლობელის მიერ სალიცენზიო პირობების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობა 

„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად 

გამოიწვევს ამ მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმის გასამმაგებას. 

2. ლიცენზიის მფლობელის მიერ სალიცენზიო პირობების ამ შენიშვნის პირველი ნაწილით 

გათვალისწინებულ დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის შემდეგ პასუხისმგებლობის 

დაკისრების მიუხედავად (გარდა ამ კოდექსის 232-ე მუხლით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა), ლიცენზიის გამცემის მიერ განმეორებით დადგენილ ვადაში სალიცენზიო 

პირობების შეუსრულებლობა „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესის შესაბამისად გამოიწვევს დაჯარიმებას ამ მუხლით გათვალისწინებული 

ჯარიმის ცხრამაგი ოდენობით. 

    მუხლი 663. „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით 

საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობის 

ცოცხალი ან არაცოცხალი ინდივიდით, ამ სახეობის ნაწილით ან დერივატით უკანონო 

ვაჭრობა, აგრეთვე ამ სახეობის, მისი ნაწილის ან დერივატის უკანონო ექსპორტი, 



იმპორტი, რეექსპორტი, ტრანზიტი ან ზღვიდან ინტროდუქცია  

   

1. „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით 

საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობის 

ცოცხალი ან არაცოცხალი ინდივიდით, ამ სახეობის ნაწილით ან დერივატით უკანონო ვაჭრობა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის 

კონფისკაციით. 

2. „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით 

საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობის 

ცოცხალი ან არაცოცხალი ინდივიდის, ამ სახეობის ნაწილის ან დერივატის უკანონო ექსპორტი, 

იმპორტი, ტრანზიტი, რეექსპორტი ან ზღვიდან ინტროდუქცია − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას შემდეგი ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით: 

ა) I დანართში შეტანილი სახეობის ცოცხალი ცხოველისა ან მცენარისა − 4 000 ლარის 

ოდენობით; 

ბ) I დანართში შეტანილი სახეობის არაცოცხალი ნიმუშისა (გარდა სპილოს მთლიანი ეშვისა ან 

მარტორქის მთლიანი რქისა) − 3 000 ლარის ოდენობით; 

გ) დაუმუშავებელი სახით სპილოს მთლიანი ეშვისა ან მარტორქის მთლიანი რქისა − 5 000 

ლარის ოდენობით; 

დ) სპილოს მთლიანი ეშვისა − 3 ცალისა ან 3 ცალზე მეტისა − 10 000 ლარის ოდენობით; 

ე) მარტორქის მთლიანი რქისა − 2 ცალისა ან 2 ცალზე მეტისა − 10 000 ლარის ოდენობით; 

ვ) II დანართში შეტანილი სახეობის ცოცხალი ცხოველისა (გარდა უხერხემლოებისა) ან 

მცენარისა − 3 000 ლარის ოდენობით; 

ზ) II დანართში შეტანილი უხერხემლოების ცოცხალი ინდივიდისა − 800 ლარის ოდენობით; 

თ) II დანართში შეტანილი სახეობის ნაწილისა − 800 ლარის ოდენობით; 

ი) II დანართში შეტანილი სახეობის დერივატისა − 500 ლარის ოდენობით; 

კ) III დანართში შეტანილი სახეობის ნიმუშისა − 300 ლარის ოდენობით. 

 

    მუხლი 664. „გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით 

საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი 

სახეობების, მათი ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და 

ზღვიდან ინტროდუქციის ნებართვის პირობების დარღვევა  

„გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ველური ფლორისა და ფაუნის სახეობებით 

საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი სახეობების, მათი 

ნაწილებისა და დერივატების ექსპორტის, იმპორტის, რეექსპორტისა და ზღვიდან ინტროდუქციის 

ნებართვის პირობების დარღვევა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის 

კონფისკაციით. 

 

    მუხლი 67. ტყის დაცვის, აღდგენა-გაშენებისა და მოვლის წესებისა და მოთხოვნების დარღვევა  

1. ტყის დაცვის, აღდგენა-გაშენებისა და მოვლის წესებისა და მოთხოვნების დარღვევა ან 

აღდგენა-გაშენების მიზნით მცენარეთა სახეობების შერჩევისა და გამოყენების წესებისა და 

მოთხოვნების დარღვევა − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოციდან ორმოცდაათ ლარამდე. 



2. ტყის დაცვის მიზნით ბიოლოგიური, ქიმიური ან სელექციური საშუალებების გამოყენების 

მოთხოვნათა დარღვევა − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათიდან ას ორმოცდაათ ლარამდე. 
 

    მუხლი 671. ეროვნული პარკის ბუნების მართვადი დაცვისა და აღდგენის ზონებში, აღკვეთილსა 

და ბიოსფერული რეზერვატის ბუნების მართვადი დაცვისა (მანიპულაციების) და 

აღდგენის ზონებში განახლებადი ბუნებრივი რესურსების აღდგენისა და მდგომარეობის 

გაუმჯობესების წესების დარღვევა  

ეროვნული პარკის ბუნების მართვადი დაცვისა და აღდგენის ზონებში, აღკვეთილსა და 

ბიოსფერული რეზერვატის ბუნების მართვადი დაცვისა (მანიპულაციების) და აღდგენის ზონებში 

განახლებადი ბუნებრივი რესურსების აღდგენისა და მდგომარეობის გაუმჯობესების წესების 

დარღვევა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორასიდან სამას ლარამდე. 

  

    მუხლი 68. სახელმწიფო ტყის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის დაზიანება  

1. სახელმწიფო ტყის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის დაზიანება – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 40 ლარის ოდენობით. 

2. დაცული ტერიტორიების დადგენილი საზღვრების ფარგლებში მდელოების, მინდვრების, 

ველების, სათიბი ან საძოვარი სავარგულების დაზიანება და ძოვების წესების დარღვევა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 40 ლარის ოდენობით წვრილფეხა პირუტყვზე (ცხვარი, თხა, ღორი) 

და 80 ლარის ოდენობით მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი 

დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) 

ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის, საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი 

ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 60 ლარის ოდენობით წვრილფეხა პირუტყვზე (ცხვარი, თხა, ღორი) 

და 130 ლარის ოდენობით მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე. 

4. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით წლის 

განმავლობაში, − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 120 ლარის ოდენობით წვრილფეხა პირუტყვზე (ცხვარი, თხა, ღორი) 

და 170 ლარის ოდენობით მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე. 

5. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით წლის 

განმავლობაში, − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 170 ლარის ოდენობით წვრილფეხა პირუტყვზე (ცხვარი, თხა, ღორი) 

და 240 ლარის ოდენობით მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე. 

    მუხლი 69. გარემოს დაცვის ნორმების დარღვევა  

1. გარემოს დაცვის კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების დარღვევა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ასიდან სამას ლარამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელსაც წლის განმავლობაში შეეფარდა 

ადმინისტრაციული სახდელი ამ მუხლით გათვალისწინებული დარღვევისათვის, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორასიდან ოთხას ლარამდე.  

     



    მუხლი 71. საქართველოს ტყის დანაგვიანება და დაზიანება  

 საქართველოს ტყის დანაგვიანება და დაზიანება რადიოაქტიური, ბაქტერიოლოგიური, 

ქიმიური ან სხვა მავნე ნივთიერებებით, რადიოაქტიური ნარჩენებით, სამრეწველო, 

საყოფაცხოვრებო ან სხვაგვარი ჩამდინარე წყლებით, მავნე ნივთიერებათა გამონაფრქვევებით, 

რამაც ტყის გახმობა ან დაავადება გამოიწვია, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით. 
 

   მუხლი 711. დაცული ტერიტორიების მიწების დანაგვიანება, დაზიანება 

1-4 ამოღებულია 
.  

5. დაცული ტერიტორიების მიწების რადიოაქტიური, ბაქტერიოლოგიური, ქიმიური ან სხვა 

მავნე ნივთიერებებით, რადიოაქტიური ნარჩენებით, სამრეწველო, საყოფაცხოვრებო ან სხვაგვარი 

ჩამდინარე წყლებით, აგრეთვე მავნე ნივთიერებათა გამონაფრქვევებით დაბინძურება ან 

დაზიანება − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000 ლარის ოდენობით. 

6. (ამოღებულია – 26.12.2014, №2998).  

7. (ამოღებულია – 26.12.2014, №2998).  

შენიშვნა: ამ მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების შედეგების 

გამოსასწორებლად სამართალდამრღვევს მიეცემა გონივრული ვადა. 

    

    მუხლი 721. საქართველოს ტყის აღრიცხვის წესის ან ტყითსარგებლობის დაგეგმვის 

მოთხოვნების დარღვევა  

1. საქართველოს ტყის აღრიცხვის წესის ან სახელმწიფო ტყის დაცული ტერიტორიების 

აღრიცხვის სისტემის განსაკუთრებულ მოთხოვნათა დარღვევა − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათიდან ას ორმოცდაათ ლარამდე. 

2. ტყითსარგებლობის დაგეგმვის მოთხოვნების დარღვევა ან ტყითსარგებლობისა და სატყეო-

სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელება ტყეთმოწყობის ან სპეციალური გამოკვლევის 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამტკიცებული დოკუმენტაციის გარეშე − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას სამოცდაათიდან ორას ლარამდე. 

    მუხლი 73. სახელმწიფო ტყის მიწაზე არსებული ტყის დასაშრობი თხრილების, სადრენაჟო 

სისტემებისა და გზების მოსპობა ან დაზიანება  

 სახელმწიფო ტყის მიწაზე არსებული ტყის დასაშრობი თხრილების, სადრენაჟო სისტემებისა 

და გზების მოსპობა ან დაზიანება – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით. 
 

    მუხლი 74. ტყეში სამიჯნე ნიშნების, ტყის ტერიტორიაზე შესვლისა და გადაადგილების 

მომწესრიგებელი ნიშნების მოსპობა ან დაზიანება  

ტყეში სამიჯნე ნიშნების, ტყის ტერიტორიაზე შესვლისა და გადაადგილების მომწესრიგებელი 

ნიშნების მოსპობა ან დაზიანება − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 70 ლარამდე. 
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   მუხლი 75. ტყის დაცვის განსაკუთრებული რეჟიმის დარღვევა  

1. ტყის უბნისთვის დაცვის განსაკუთრებული რეჟიმის მიკუთვნებისა და ამ რეჟიმის პირობებში 

სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელებისა და ტყითსარგებლობის წესების დარღვევა − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათიდან ას ორმოცდაათ ლარამდე. 

2. სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელებისა და ტყითსარგებლობის 

განხორციელების რეჟიმის დარღვევა სახელმწიფო ტყის იმ ნიადაგდაცვითი და 

წყალმარეგულირებელი უბნის ტერიტორიაზე, რომელსაც მიკუთვნებული აქვს დაცვის 

განსაკუთრებული რეჟიმი, ან სახელმწიფო ტყის განსაკუთრებული ფუნქციური დანიშნულების 

დარღვევა, ან ლანდშაფტური უბნის ტერიტორიაზე მეურნეობის წარმოების რეჟიმის დარღვევა – 

 გამოიწვევს დაჯარიმებას სამოცდაათიდან ას ორმოცდაათ ლარამდე. 

  

     მუხლი 76. ტყეში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა, ტყის ხანძრისგან დაცვის 

ღონისძიებათა დაგეგმვისა და განხორციელების მოთხოვნათა ან სახელმწიფო ტყეში 

ცეცხლის დანთების მოთხოვნათა დარღვევა  

1. ტყეში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა, ტყის ხანძრისგან დაცვის ღონისძიებათა 

დაგეგმვისა და განხორციელების მოთხოვნათა ან სახელმწიფო ტყეში ცეცხლის დანთების 

მოთხოვნათა დარღვევა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით. 

2. ტყის მოსპობა ან დაზიანება ცეცხლის წაკიდების ან ცეცხლისადმი დაუდევრად მოპყრობის 

ანდა სახელმწიფო ტყეში ცეცხლის დანთების მოთხოვნათა ან ტყეში სახანძრო უსაფრთხოების 

მოთხოვნათა დარღვევის შედეგად, რასაც მოჰყვა ტყეში ხანძრის გაჩენა ან მისი გარკვეულ 

ფართობზე გავრცელება, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. 

 

       მუხლი 85. გარეულ ცხოველთა საბინადრო გარემოს, გამრავლების არეალების, გადარჩენის 

სტაციების, სამიგრაციო და წყალთან მისასვლელი გზების დაცვის წესების დარღვევა, 

აგრეთვე გარეულ ცხოველთა თვითნებური გადასახლება ახალ საბინადრო გარემოში, 

თვითნებური ტრანსლოკაცია და ჰიბრიდიზაცია  

1. გარეულ ცხოველთა საბინადრო გარემოს, გამრავლების არეალების, გადარჩენის სტაციების, 

სამიგრაციო და წყალთან მისასვლელი გზების დაცვის წესების დარღვევა, აგრეთვე გარეულ 

ცხოველთა თვითნებური გადასახლება ახალ საბინადრო გარემოში, თვითნებური ტრანსლოკაცია 

(ინტროდუქცია, რეინტროდუქცია, რესტოკინგი) და ჰიბრიდიზაცია, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას სამასიდან ხუთას ლარამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ გარეულ ცხოველთა 

სახეობების მიმართ ან სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, 

ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) ზონის, 

მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნისა და საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიის 

დადგენილი საზღვრების ფარგლებში, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათასიდან ათას სამას ლარამდე. 
 

    მუხლი 851. ქიმიურ საშუალებათა (მათ შორის, მცენარეთა დაცვის და ნიადაგის განოყიერების 

ქიმიურ საშუალებათა) გარემოში გამოყენების ნორმებისა და ამ ქიმიურ საშუალებათა 

ტრანსპორტირების, შენახვისა და გამოყენების წესების დარღვევა, რამაც ზიანი მიაყენა 

ცხოველთა სამყაროს და მათ საბინადრო გარემოს  



ქიმიურ საშუალებათა (მათ შორის, მცენარეთა დაცვის და ნიადაგის განოყიერების ქიმიურ 

საშუალებათა) გარემოში გამოყენების ნორმებისა და ამ ქიმიურ საშუალებათა ტრანსპორტირების, 

შენახვისა და გამოყენების წესების დარღვევა, რამაც ზიანი მიაყენა ცხოველთა სამყაროს და მათ 

საბინადრო გარემოს, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ას ორმოცდაათიდან ორას ლარამდე. 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1985 წლის 16 ოქტომბრის ბრძანებულება №408 – 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №10-ის დანართი, ოქტომბერი, 1985 წ., მუხ.370 

 

    მუხლი 852. გარეულ ცხოველთა ზოოლოგიური კოლექციების (ზოოპარკების, ზოობაღების, 

ოკეანარიუმების, საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის 

წინაშე მყოფ სახეობათა გენოფონდის რეზერვატების) გარემოდან გარეულ ცხოველთა 

ამოღების გზით შექმნისა და შევსების წესების დარღვევა  

გარეულ ცხოველთა ზოოლოგიური კოლექციების (ზოოპარკების, ზოობაღების, 

ოკეანარიუმების, საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ 

სახეობათა გენოფონდის რეზერვატების) გარემოდან გარეულ ცხოველთა ამოღების გზით შექმნისა 

და შევსების წესების დარღვევა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ასიდან ორას ლარამდე.  
  

მუხლი 853. საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ 

გარეულ ცხოველთა მოსპობა ან მათი კვერცხის ნადების, კვერცხის, ბუნაგის და სხვა 

ნაგებობების განადგურება, რასაც შეიძლება მოჰყვეს მათი დაღუპვა, რაოდენობის 

შემცირება ან საბინადრო გარემოს დარღვევა, ან/და კანონით გათვალისწინებულ 

განსაკუთრებულ შემთხვევებში ცხოველთა მოპოვება მათი მოპოვებისათვის დადგენილი 

შეზღუდვების ან/და პირობების დარღვევით, მათი სათანადო ნებართვის გარეშე ყიდვა-

გაყიდვა ან დატყვევება  

   

საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ 

ცხოველთა მოსპობა ან მათი კვერცხის ნადების, კვერცხის, ბუნაგის და სხვა ნაგებობების 

განადგურება, რასაც შეიძლება მოჰყვეს მათი დაღუპვა, რაოდენობის შემცირება ან საბინადრო 

გარემოს დარღვევა, ან/და კანონით გათვალისწინებულ განსაკუთრებულ შემთხვევებში ცხოველთა 

მოპოვება მათი მოპოვებისათვის დადგენილი შეზღუდვების ან/და პირობების დარღვევით, მათი 

სათანადო ნებართვის გარეშე ყიდვა-გაყიდვა ან დატყვევება – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის იარაღის 

კონფისკაციით ან უამისოდ და სამართალდარღვევის ობიექტის კონფისკაციით. 

 

    მუხლი 854. გარეული ცხოველის უკანონოდ დატყვევება, უკანონოდ მოპოვებული ცხოველთა 

სამყაროს ობიექტით, მისი დერივატით ან მისგან გამომუშავებული პროდუქციით ვაჭრობა  

გარეული ცხოველის უკანონოდ დატყვევება, უკანონოდ მოპოვებული ცხოველთა სამყაროს 

ობიექტით, მისი დერივატით ან მისგან გამომუშავებული პროდუქციით ვაჭრობა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, უკანონოდ მოპოვებული ცხოველთა 

სამყაროს ობიექტის, მისი დერივატის ან მისგან გამომუშავებული პროდუქციის კონფისკაციით. 
 

 

    მუხლი 855. გარეული ცხოველების რაოდენობის რეგულირების წესების დარღვევა  



სანიტარიულ-ეპიდემიოლოგიური, მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის დაცვის, 

სასოფლო-სამეურნეო და სხვა შინაურ ცხოველთა დაავადებების პროფილაქტიკის, ბუნებრივი 

გარემოსა და სამეურნეო საქმიანობისათვის ზიანის თავიდან აცილების მიზნით 

განხორციელებული, გარეული ცხოველების რაოდენობის რეგულირების წესების დარღვევა, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას ორასიდან სამას ლარამდე. 

საქართველოს 1997 წლის 12 ივნისის კანონი №759 – პარლამენტის უწყებანი, №33, 31.07.1997წ., გვ.3  

მუხლი 86. თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის წესების, ნადირობის წესების და ცხოველთა 

სამყაროს ობიექტებით სხვაგვარი სარგებლობის წესების დარღვევა  

   

1. სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერის იარაღისა და ხერხების გამოყენებით თევზჭერისა 

და თევზის მარაგის დაცვის წესების დარღვევა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 120 ლარის ოდენობით, მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი 

ორგანიზმის კონფისკაციით. 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის იარაღისა და 

მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის კონფისკაციით. 

3. თევზჭერის სპეციალური მოთხოვნების დარღვევა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. 

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, 

ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან 1 წლის განმავლობაში, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით. 

5. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის 

წესების დარღვევა (გარდა ამ მუხლის პირველი–მე-4 და მე-9 ნაწილებით გათვალისწინებული 

დარღვევებისა) – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის იარაღისა და 

მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის კონფისკაციით. 

6. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 600 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის იარაღისა და 

მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის კონფისკაციით. 

7. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი წყლის ზომამცირე 

სატრანსპორტო საშუალების (8 მეტრამდე სიგრძის კატარღა, ნავი, ნახევარბარკასი ან სხვა) 

გამოყენებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 600 ლარის ოდენობით, მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი 

ორგანიზმისა და სამართალდარღვევის იარაღის კონფისკაციით, წყლის სატრანსპორტო 

საშუალების კონფისკაციით ან უამისოდ. 

8. ამ მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1200 ლარის ოდენობით, მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა 

ცოცხალი ორგანიზმის, სამართალდარღვევის იარაღისა და წყლის სატრანსპორტო საშუალების 

კონფისკაციით. 

9. ელექტროდენით, ელექტროშოკის აპარატით, თვითნაკეთი ელექტრონული ხელსაწყოთი, 

ფეთქებადი ან მომწამლავი ნივთიერებით ან თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის 

მასობრივი განადგურების სხვა საშუალებით თევზჭერა, აგრეთვე საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ 

შეტანილი თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მოპოვება – 

/ka/document/view/31672


გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000 ლარის ოდენობით, მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა 

ცოცხალი ორგანიზმის, სამართალდარღვევის იარაღისა და წყლის სატრანსპორტო საშუალების 

კონფისკაციით. 

10. 100 ტონის ან 100 ტონაზე ნაკლები საერთო ტევადობის, 8 მეტრზე მეტი სიგრძის წყლის 

სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის წესების დარღვევა (გარდა ამ მუხლის პირველი–მე-4 

ნაწილებით გათვალისწინებული დარღვევებისა) – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 4 500 ლარის ოდენობით, მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა 

ცოცხალი ორგანიზმის კონფისკაციით, სამართალდარღვევის იარაღისა და წყლის სატრანსპორტო 

საშუალების კონფისკაციით ან უამისოდ. 

11. 100 ტონაზე მეტი საერთო ტევადობის წყლის სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებით 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის წესების 

დარღვევა (გარდა ამ მუხლის პირველი–მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული დარღვევებისა) – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 40 000 ლარის ოდენობით, მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა 

ცოცხალი ორგანიზმის კონფისკაციით. 

12. თევზჭერის ლიცენზიის მფლობელის მიერ თევზჭერის ლიცენზიის პირობებისა და 

მოთხოვნების დარღვევა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით. 

13. ნადირობისათვის დაშვებულ გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობისას ნადირობის წესების 

დარღვევა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით, მოპოვებული ობიექტის კონფისკაციით და 

სანადირო იარაღისა და მოწყობილობის კონფისკაციით ან უამისოდ. 

14. ამ მუხლის მე-13 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით, მოპოვებული ობიექტისა და სანადირო 

იარაღისა და მოწყობილობის კონფისკაციით და სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების 

უფლების ჩამორთმევით 1 წლის ვადით. 

15. ნადირობის ობიექტებისთვის მიკუთვნებულ ცხოველთა სამყაროს ობიექტებზე 

ნადირობისას ნადირობის წესის დარღვევა (გარდა ამ მუხლის მე-13 და მე-14 ნაწილებით 

გათვალისწინებული დარღვევებისა) – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით, მოპოვებული ობიექტისა და სანადირო 

იარაღისა და მოწყობილობის კონფისკაციით ან უამისოდ და სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის 

ტარების უფლების ჩამორთმევით 1 წლის ვადით. 

16. ამ მუხლის მე-15 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 600 ლარის ოდენობით, მოპოვებული ობიექტისა და სანადირო 

იარაღისა და მოწყობილობის კონფისკაციით და სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების 

უფლების ჩამორთმევით 2 წლის ვადით. 

17. ნადირობის წესების დარღვევა (გარდა ამ მუხლის მე-13–მე-16 ნაწილებით 

გათვალისწინებული დარღვევებისა) – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 600 ლარის ოდენობით, მოპოვებული ობიექტისა და სანადირო 

იარაღისა და მოწყობილობის კონფისკაციით და სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების 

უფლების ჩამორთმევით 1 წლის ვადით. 

18. ამ მუხლის მე-17 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 200 ლარის ოდენობით, მოპოვებული ობიექტისა და სანადირო 

იარაღისა და მოწყობილობის კონფისკაციით და სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების 

უფლების ჩამორთმევით 2 წლის ვადით. 



19. ცხოველთა სამყაროს ობიექტებით სხვაგვარი სარგებლობის წესების დარღვევა (გარდა ამ 

მუხლის მე-13–მე-18, მე-20 და 21-ე ნაწილებით გათვალისწინებული დარღვევებისა) – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 900 ლარის ოდენობით, მოპოვებული ობიექტისა და სანადირო 

იარაღის ან/და მოწყობილობის კონფისკაციით ან უამისოდ. 

20. იმ იარაღით, საშუალებით ან მეთოდით ნადირობა, რომლით ნადირობაც აკრძალულია 

(გარდა ამ მუხლის მე-13–მე-19 ნაწილებით გათვალისწინებული დარღვევებისა), – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 500 ლარის ოდენობით, მოპოვებული ობიექტისა და სანადირო 

იარაღისა და მოწყობილობის კონფისკაციით და სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების 

უფლების ჩამორთმევით 2 წლის ვადით. 

21. ამ მუხლის მე-20 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000 ლარის ოდენობით, მოპოვებული ობიექტისა და სანადირო 

იარაღისა და მოწყობილობის კონფისკაციით და სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების 

უფლების ჩამორთმევით 3 წლის ვადით. 

შენიშვნა: 

1. ამ მუხლის მე-13 და მე-15 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დამატებითი 

ადმინისტრაციული სახდელის სახით სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის კონფისკაცია 

გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ნადირობის განმახორციელებელ პირზე საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების 

სააგენტოს მიერ არ არის გაცემული „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 

შესაბამისი ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი. 

2. თუ ამ მუხლის მე-13 და მე-15 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ნადირობის 

განმახორციელებელ პირს თან არ აქვს ამ შენიშვნის პირველი ნაწილით განსაზღვრული 

დოკუმენტი, სამართალდამრღვევს დროებით, საქმის განხილვის დასრულებამდე ჩამოერთმევა 

ცეცხლსასროლი იარაღი, ხოლო მისი დაბრუნება ან სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცევა ხდება 

საქმის განხილვის უფლებამოსილების მქონე ორგანოს/თანამდებობის პირის კანონიერ ძალაში 

შესული გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

3. ამ მუხლით (გარდა ამ მუხლის მე-3, მე-4 და მე-12 ნაწილებისა) გათვალისწინებულ 

შემთხვევაში პირს ჩამოერთმევა მოპოვებული ცხოველთა სამყაროს ობიექტი/ობიექტები და, თუ 

მისი/მათი მოპოვების შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანი მნიშვნელოვანი არ არის, 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმის შემდგენი ორგანო უფლებამოსილია 

მოპოვებული ცხოველთა სამყაროს ობიექტი/ობიექტები დადგენილი წესით დაუყოვნებლივ, 

უსასყიდლოდ გაანაწილოს სოციალური მიზნებისათვის, ხოლო თუ მოპოვებულ ცხოველთა 

სამყაროს ობიექტს/ობიექტებს საკვებად უვარგისობის დამადასტურებელი ნიშნები ახასიათებს 

(შეცვლილი აქვს ჩვეული ფერი ან/და აღენიშნება ჯანსაღი პროდუქციისათვის უჩვეულო, 

უსიამოვნო სუნი) – დაუყოვნებლივ გაანადგუროს იგი/ისინი დამარხვით ან შესაბამის 

ინსინერატორში დაწვით. 

4. თუ ამ შენიშვნის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შესაბამისი 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვის უფლებამოსილების მქონე 

ორგანოს/თანამდებობის პირის საბოლოო გადაწყვეტილებით პირს დაუბრუნდება ჩამორთმეული 

ცხოველთა სამყაროს ობიექტი/ობიექტები, ეს პირი უფლებამოსილია საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოითხოვოს ცხოველთა სამყაროს ობიექტის/ობიექტების 

ჩამორთმევის შედეგად მისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. 

5. თევზჭერის ლიცენზიის პირობების დარღვევისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების 

მიუხედავად (გარდა ამ კოდექსის 232-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა), 

ლიცენზიის მფლობელის მიერ სალიცენზიო პირობების დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობა 



„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესის შესაბამისად 

გამოიწვევს ამ მუხლის მე-12 ნაწილით გათვალისწინებული ჯარიმის გასამმაგებას. 

6. ლიცენზიის მფლობელის მიერ სალიცენზიო პირობების ამ შენიშვნის მე-5 ნაწილით 

გათვალისწინებულ დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის შემდეგ პასუხისმგებლობის 

დაკისრების მიუხედავად (გარდა ამ კოდექსის 232-ე მუხლით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა), ლიცენზიის გამცემის მიერ განმეორებით დადგენილ ვადაში სალიცენზიო 

პირობების შეუსრულებლობა „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესის შესაბამისად გამოიწვევს დაჯარიმებას ამ მუხლის მე-12 ნაწილით 

გათვალისწინებული ჯარიმის ცხრამაგი ოდენობით. 

     

     მუხლი 88. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების წარმოების, მისი მოვლა-

პატრონობის, მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების) განთავსების, 

ქუჩის, მოედნის სახელდების წესების დარღვევა  

1. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე სამუშაოების ან არქეოლოგიური სამუშაოების 

წარმოების კანონმდებლობით დადგენილი წესების, შესაბამისი პროექტის ან სხვა სანებართვო 

პირობების დარღვევა, ასევე უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული გაფრთხილების 

პირობების შეუსრულებლობა ან არასათანადოდ შესრულება, რაც დაკავშირებულია 

„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული კულტურული 

მემკვიდრეობის ძეგლის მოვლა-პატრონობის ვალდებულების შეუსრულებლობასთან, – 

გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 5000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის ან 

ამხანაგობის დაჯარიმებას 10000 ლარით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი ეროვნული მნიშვნელობის ძეგლის მიმართ, – 

გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 7000 ლარით, იურიდიული პირის ან ამხანაგობის 

დაჯარიმებას 12000 ლარით. 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი მსოფლიო 

მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი ძეგლის მიმართ, – 

გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 9000 ლარით, იურიდიული პირის ან ამხანაგობის 

დაჯარიმებას 15000 ლარით. 

4. მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების) განთავსების, ქუჩის, მოედნის 

სახელდების წესების დარღვევა, – 

გამოიწვევს მოქალაქეთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების ხუთ 

მინიმალურ ოდენობამდე, თანამდებობის პირთა გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას შრომის 

ანაზღაურების ათ მინიმალურ ოდენობამდე. 

5. ამ მუხლით განსაზღვრული დაჯარიმების საფუძვლების აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში 

შესაბამისი ჯარიმის ოდენობა გასამმაგდება წინა ჯარიმის ოდენობასთან შედარებით, ყოველ 6 

თვეში. 

შენიშვნა: ამ მუხლის მე-4 ნაწილით განსაზღვრული განთავსების წესის დარღვევით 

განთავსებული მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების) დემონტაჟი 

ხორციელდება სამართალდამრღვევის ხარჯებით. 
 

    მუხლი 89. დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების 

დაცვის წესებისა და რეჟიმის დარღვევა  

1. დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების დაცვის 

წესებისა და რეჟიმის დარღვევა – 
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გამოიწვევს დაჯარიმებას 60 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონის, სახელმწიფო 

ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული 

რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის, 

საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში, 

– 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 70 ლარის ოდენობით. 

 

   მუხლი 891. ბუნების ძეგლის დაზიანება  

1. ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ ბუნების ძეგლის დაზიანება − 

გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 250 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის, 

დაწესებულების, ორგანიზაციის დაჯარიმებას – 700 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, − 

გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის, 

დაწესებულების, ორგანიზაციის დაჯარიმებას – 1 000 ლარის ოდენობით. 
 

მუხლი 892. სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, 

ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) ზონის, მსოფლიო 

მემკვიდრეობის უბნის ტერიტორიაზე ვიზიტორის მიერ ნებისმიერი მოწყობილობის 

(გარდა მეცნიერული არამანიპულაციური დაკვირვებისა) შეტანა  

   

1. სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, ბიოსფერული 

რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის 

ტერიტორიაზე ვიზიტორის მიერ ნებისმიერი მოწყობილობის (გარდა მეცნიერული 

არამანიპულაციური დაკვირვებისა) შეტანა – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 170 ლარის ოდენობით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელსაც წლის განმავლობაში დაედო 

ადმინისტრაციული სახდელი ამ მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევისათვის, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 220 ლარის ოდენობით. 

 

მუხლი 893. დაცულ ტერიტორიაზე ცეცხლსასროლი იარაღით ან ნებისმიერი სახის თევზსაჭერი 

საშუალებით უკანონოდ შესვლა, შეღწევა ან გადაადგილება ან აღნიშნული ქმედების ნავის 

გამოყენებით განხორციელება  

   

1. დაცულ ტერიტორიაზე პირის ცეცხლსასროლი იარაღით უკანონოდ შესვლა, შეღწევა ან/და 

გადაადგილება (გარდა იმ ტერიტორიისა, სადაც მენეჯმენტის გეგმით ან დროებითი 

რეგულირების წესით დაშვებულია ნადირობა, ან იმ პირისა, რომელსაც უფლება აქვს, 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ატაროს სამსახურებრივ-საშტატო 

ცეცხლსასროლი იარაღი) – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 270 ლარის ოდენობით, ცეცხლსასროლი იარაღის კონფისკაციით ან 

უამისოდ. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი 

დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) 



ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის, საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი 

ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, ცეცხლსასროლი იარაღის კონფისკაციით ან 

უამისოდ. 

3. დაცულ ტერიტორიაზე (გარდა იმ ტერიტორიისა, სადაც მენეჯმენტის გეგმით ან დროებითი 

რეგულირების წესით დაშვებულია თევზჭერა) პირის ნებისმიერი სახის თევზსაჭერი საშუალებით 

შესვლა, შეღწევა ან გადაადგილება ან აღნიშნული ქმედების ნავის გამოყენებით განხორციელება – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 270 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის, მათ შორის, 

ნავის, კონფისკაციით ან უამისოდ. 

4. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი 

დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) 

ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის, საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი 

ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის, მათ შორის, 

ნავის, კონფისკაციით ან უამისოდ. 

     მუხლი 103. ძაღლისა და კატის ყოლის წესების დარღვევა  

1. ძაღლისა და კატის ყოლის წესების დარღვევა –  

გამოიწვევს მოქალაქის დაჯარიმებას შრომის ანაზღაურების მეხუთედ მინიმალურ 

ოდენობამდე, ხოლო თანამდებობის პირის დაჯარიმებას – შრომის ანაზღაურების ნახევარ 

მინიმალურ ოდენობამდე.  

2. ძაღლის საბმელის ან ალიკაპის გარეშე ყოლა თვითმმართველი ქალაქის 

ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ბულვარში, პარკში ან სკვერში – 

გამოიწვევს მფლობელის გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 20 ლარის ოდენობით. 

3. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით წლის განმავლობაში, –  

გამოიწვევს მფლობელის დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით.  
 

    მუხლი 1031. გარეული ცხოველების ტყვეობასა და ნახევრად თავისუფალ პირობებში დაცვის, 

შენახვის, გამოყენებისა და გამრავლების წესების დარღვევა  

გარეული ცხოველების ტყვეობასა და ნახევრად თავისუფალ პირობებში დაცვის, შენახვის, 

გამოყენებისა და გამრავლების წესების დარღვევა, –  

გამოიწვევს დაჯარიმებას ათიდან ორმოცდაათ ლარამდე.  

საქართველოს 1997 წლის 12 ივნისის კანონი №759 – პარლამენტის უწყებანი, №33, 31.07.1997წ., გვ.3  

  

მუხლი 104. ცხოველისადმი არასათანადო მოპყრობა  

   

ცხოველისადმი არასათანადო მოპყრობა, რამაც მისი ტანჯვა, სხეულის დაზიანება, მისთვის 

ტკივილის მიყენება გამოიწვია, როგორც ერთჯერადად, ისე განსაზღვრული პერიოდის 

განმავლობაში − 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარიდან 500 ლარამდე ოდენობით. 

საქართველოს რესპუბლიკის 1994 წლის 17 მარტის კანონი №436 – საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 

№16, მარტი, 1994 წ., მუხ.308 

საქართველოს 2019 წლის 29 მაისის კანონი №4611 – ვებგვერდი, 05.06.2019წ.  
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    მუხლი 151. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მწვანე ნარგავების დაზიანება 

ან/და თვითნებური განადგურება  

1. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ტერიტორიაზე (გარდა კერძო 

საკუთრებაში არსებული ტერიტორიისა) მწვანე ნარგავების დაზიანება, თვითნებური მოჭრა, 

განადგურება −  

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის კონფისკაციით.  

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, −  

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის 

კონფისკაციით.  

3. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში არსებულ ბულვარში, პარკში ან სკვერში 

შინაური ცხოველის მიერ მწვანე ნარგავების დაზიანება ან/და განადგურება –  

გამოიწვევს შინაური ცხოველის მესაკუთრის დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით.  

    შენიშვნა:  

1. ჯარიმის გადახდა შინაური ცხოველის მესაკუთრეს არ ათავისუფლებს მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.  

2. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ შინაური ცხოველი იმყოფება 

მეთვალყურეობის გარეშე, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმის შედგენაზე 

უფლებამოსილი პირი შინაურ ცხოველს გადაიყვანს სპეციალურ ადგილზე და ამ მუხლით 

გათვალისწინებული გარემოებების დადგომამდე განახორციელებს მის მოვლა-პატრონობას. 

მესაკუთრეს შინაური ცხოველი დაუბრუნდება მხოლოდ ჯარიმის, მისი სპეციალურ ადგილზე 

გადაყვანისა და მოვლა-პატრონობის ხარჯების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის 

წარდგენის შემდეგ.  

3. სამართალდამრღვევის მიერ ამ კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილ 

ვადაში ჯარიმის გადაუხდელობის შემთხვევაში მისთვის დაკისრებული ჯარიმისა და პირუტყვის 

მოვლა-პატრონობის ხარჯების ანაზღაურების უზრუნველსაყოფად ხდება პირუტყვის რეალიზება 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს 1992 წლის 3 აგვისტოს დეკრეტი – საქართველოს 

რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ნორმატიული აქტების კრებული, ტ.I, 1992 წ., მუხ.128  

საქართველოს რესპუბლიკის 1994 წლის 17 მარტის კანონი №436 – საქართველოს პარლამენტის უწყებები, 

№16, მარტი, 1994 წ., მუხ.308  

საქართველოს 2006 წლის 25 ივლისის კანონი №3516 – სსმ I, №36, 04.08.2006 წ., მუხ.261  

საქართველოს 2006 წლის 29 დეკემბრის კანონი №4283 – სსმ I, №5, 15.01.2007წ., მუხ.66   

საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4035 – სსმI,№76,29.12.2010 წ.,მუხ.490  

საქართველოს 2011 წლის 5 მაისის კანონი №4651 – ვებგვერდი,13.05.2011წ.  

საქართველოს 2012 წლის 15 მაისის კანონი №6173 – ვებგვერდი, 18.05.2012წ.  

საქართველოს 2016 წლის 2 მარტის კანონი №4798 – ვებგვერდი, 14.03.2016წ. 

       
 

     მუხლი 1512. საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ განსაკუთრებული რეგულირების 

ტერიტორიაზე ან/და დაცული ტერიტორიის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიაზე 

(გარდა სახელმწიფო ტყის მიწისა) მწვანე ნარგავის/ნარგავების თვითნებური მოჭრა ან/და 

გადაბელვა  

1. საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ განსაკუთრებული რეგულირების 

ტერიტორიაზე ან/და დაცული ტერიტორიის მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიაზე 
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(გარდა სახელმწიფო ტყის მიწისა) მწვანე ნარგავის/ნარგავების თვითნებური მოჭრა ან/და 

გადაბელვა –  

გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნისა და 

სამართალდარღვევის იარაღის კონფისკაციით. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, –  

გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნისა და იარაღის 

კონფისკაციით.  

შენიშვნა:  

1. უფლებამოსილი ორგანოს წარმომადგენლის კანონიერი მოთხოვნისადმი 

სამართალდამრღვევის დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში უფლებამოსილ ორგანოს უფლება აქვს, 

სამართალდარღვევის ფაქტის განგრძობადობის აღკვეთის ან სამართალდარღვევის გამოვლენის 

მიზნით სამართალდამცავ ორგანოებს მიმართოს.  

2. დაუმორჩილებლობა გულისხმობს სამართალდამრღვევის მიერ პირადობის 

დამადასტურებელი მოწმობის ან სხვა საიდენტიფიკაციო მონაცემების წარუდგენლობას, 

სამართალდარღვევის ფაქტის განგრძობადობის აღკვეთის ან სამართალდარღვევის გამოვლენის 

მიზნით მისთვის მიცემული სიტყვიერი მითითების შეუსრულებლობას.  

3. ამ მუხლის შესაბამისი ნაწილით დაკისრებული ჯარიმის ამ კოდექსის 290-ე მუხლის 

პირველი ნაწილით განსაზღვრულ ვადაში 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. ამ კოდექსის მიზნებისათვის ტერმინებს „მწვანე ნარგავები“ და „გადაბელვა“ აქვს 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით – 

„დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი 

დებულებები“ – განსაზღვრული მნიშვნელობები.  

საქართველოს 2016 წლის 19  თებერვლის კანონი №4788  – ვებგვერდი, 07.03.2016წ.  

საქართველოს 2018 წლის 20  ივლისის  კანონი №3230  –  ვებგვერდი, 13.08.2018წ  
საქართველოს 2020 წლის 22 მაისის კანონი №5961 – ვებგვერდი, 28.05.2020წ. 

 

    

            მუხლი 191. საქართველოში უცხოელისა და მოქალაქეობის არმქონე პირის ყოფნის, აგრეთვე 

მათ მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტით მგზავრობის წესების დარღვევა  

 1. უცხოელის ან მოქალაქეობის არმქონე პირის ყოფნა საქართველოში კანონიერად ყოფნის 

ვადის ამოწურვის დღიდან 3 თვემდე პერიოდის განმავლობაში –  

 გამოიწვევს დაჯარიმებას 180 ლარის ოდენობით.  

 2. უცხოელის ან მოქალაქეობის არმქონე პირის ყოფნა საქართველოში კანონიერად ყოფნის 

ვადის ამოწურვის დღიდან 3 თვეზე მეტ ხანს –  

გამოიწვევს დაჯარიმებას 360 ლარის ოდენობით.  

 3. უცხოელის ან მოქალაქეობის არმქონე პირის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ტრანზიტით 

მგზავრობის წესების დარღვევა –  

გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.  

 4. საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული ან ფიზიკური პირის მიერ უცხოელის ან 

მოქალაქეობის არმქონე პირის საქართველოში მოწვევა ან/და მისი მომსახურების უზრუნველყოფა 
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ან/და მისი მომსახურებით სარგებლობა საქართველოში ცხოვრების, მუშაობისა და სწავლის 

უფლების მოპოვების დადგენილი წესების დარღვევით –  

 გამოიწვევს გაფრთხილებას ან დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.  

შენიშვნა: ამ მუხლის პირველი–მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული ჯარიმის 

გადაუხდელობის შემთხვევაში ამის თაობაზე ეცნობებათ საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტროსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ორგანოებს, რომლებიც 

ამ მუხლის პირველი−მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში პირის მიერ ჯარიმის 

გადახდამდე მასზე არ გასცემენ საქართველოს ვიზას და მას არ მიეცემა საქართველოში შემოსვლის 

ნებართვა.  

   

თავი XVI. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების ქვემდებარეობა  

  

    მუხლი 208. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს განსჯადი ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეები  

რაიონული (საქალაქო) სასამართლო განიხილავს იმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 43-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 431−443, 445, 

447−4411, 45-ე−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−მე-80, 821, 822, 825, 84-ე−86-ე, 871−893, 912, 913, 94-ე, 95-ე, 99-ე, 1001, 1002, 1031, 104-

ე და 1051 მუხლებით, 116-ე მუხლის მე-3, მე-5, მე-6, მე-8 და მე-9 ნაწილებით, 1271 მუხლის მე-5 

ნაწილით, 1281−1286, 143-ე, 144-ე, 14410, 145-ე, 1461, 148-ე, 150-ე, 1501, 151-ე, 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 მე-3−მე-5 ნაწილებით, 1557−156-ე და 1571−158
1 მუხლებით, 1585 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 159-ე, 1591, 1594−15910, 163-ე, 164-ე, 1644, 165
1−1653, 166-ე, 1661 და 1701 მუხლებით, 171-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 1712−1714 მუხლებით, 171
5 მუხლის პირველი, მე-2, მე-4−მე-6, მე-8 და მე-9−მე-18 ნაწილებით, 172-ე, 1724−1726, 173-ე, 1734−173
7, 1739, 17314, 17315 და 1741 მუხლებით, 17415 მუხლის მე-4 ნაწილით, 1751 და 1752 მუხლებით, 177-ე 

მუხლის მე-4, მე-5, მე-8, მე-12 და მე-13 ნაწილებით, 1778, 1779, 17711და 17712 მუხლებით, 177
13 მუხლით (მხოლოდ ამ კოდექსის 245-ე მუხლის 41 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში), 

178-ე, 1791−1793 და 180-ე მუხლებით, 1811 მუხლის მე-2 ნაწილით, 182-ე, 183-ე, 187-ე, 1871, 189-ე, 192-

ე, 195-ე, 1963, 1966, 1971 და 1972 მუხლებით, 1973 მუხლის მე-2 ნაწილითა და 1991 მუხლით. 

 

    [მუხლი 208. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს განსჯადი ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეები  

რაიონული (საქალაქო) სასამართლო განიხილავს იმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 43-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 43  1 −44  3 , 44 
 5 , 44  7 −44  11 , 45-ე−46  4 , 48-ე, 49-ე, 50  1 , 51-ე−55  4 , 56-ე, 57-ე−59-ე, 59  2 −მე-60, 60  3 −61  1 , 63-ე−65-ე, 

66-ე−69-ე, 71-ე, 71  1 , 72  1 −78-ე, 79  1 −მე-  80, 82  1 , 82  2 , 82  5 , 84-ე−86-ე, 87  1 −89  3 , 91  2 , 91  3 , 94-ე, 95-

ე, 99-ე, 100  1 , 100  2 , 103  1 , 104-ე და 105  1  მუხლებით, 116-ე მუხლის მე-3, მე-5, მე-6, მე-8 და მე-9 

ნაწილებით, 127  1  მუხლის მე-5 ნაწილით, 128  1 −128  6 , 143-ე, 144-ე, 144 10 , 145-ე, 146  1 , 148-ე, 150-

ე, 150  1 , 151-ე, 152-ე, 152  2 , 153-ე, 153  1  და 153 3 −153 5  მუხლებით, 153  6  მუხლის მე-2 და მე-5 

ნაწილებით, 154-ე−154  2 , 155 1  და 155  2  მუხლებით, 155  3  მუხლის მე-11−მე-20 ნაწილებით, 155  

6  მუხლის მე-3−მე-5 ნაწილებით, 155  7 −156-ე და 157  1 −158  1  მუხლებით, 158  5  მუხლის მე-3 და მე-

4 ნაწილებით, 159-ე, 159  1 , 159  4 −159  10 , 163-ე, 164-ე, 164  4 , 165  1 −165  3 , 166-ე, 166 1 და 170  

1  მუხლებით, 171-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 171  2 −171 4 მუხლებით, 171  5  მუხლის პირველი, მე-2, 



მე-4−მე-6, მე-8 და მე-9−მე-18 ნაწილებით, 172-ე, 172  4 −172  6 , 173-ე, 173  4 −173  7 , 173  9 , 173  14 , 173  

15  და 174 1  მუხლებით, 174  15  მუხლის მე-4 ნაწილით, 175  1  და 175  2  მუხლებით, 177-ე მუხლის მე-

4, მე-5, მე-8, მე-12 და მე-13 ნაწილებით, 177  8 , 177  9 , 177  11  და 177  12  მუხლებით, 177  13  მუხლით 

(მხოლოდ ამ კოდექსის 245-ე მუხლის 4 1  ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში), 178-ე, 179  1 

−179  3 , 180-ე, 182-ე, 183-ე, 187-ე, 187  1 , 189-ე, 192-ე, 195-ე, 196  3 , 196  6 , 197  1  და 197  2  მუხლებით, 

197 3  მუხლის მე-2 ნაწილითა და 199  1  მუხლით.  (ამოქმედდეს 2023 წლის 10 იანვრიდან)]  

საქართველოს 2022 წლის 14 დეკემბრის კანონი №2294 – ვებგვერდი, 27.12.2022წ.  

   [მუხლი 208. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს განსჯადი ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეები  

რაიონული (საქალაქო) სასამართლო განიხილავს იმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 43-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 43  1 −44  3 , 44 
 5 , 44  7 −44  11 , 45-ე−46  4 , 48-ე, 49-ე, 50  1 , 51-ე−55 1 , 55 3 , 55 4 , 56-ე, 57-ე−59-ე, 59  2 −მე-60, 60  3 −61  1 , 

63-ე−65-ე, 66-ე−69-ე, 71-ე, 71  1 , 72 1 −77-ე, 78-ე, 79  1 −მე-80, 82  1 , 82  2 , 82  5 , 84-ე−86-ე, 87  1 −89  3 , 91  

2 , 91 3 , 94-ე, 95-ე, 99-ე, 100  1 , 100  2 , 103  1 , 104-ე და 105  1  მუხლებით, 116-ე მუხლის მე-3, მე-5, მე-6, 

მე-8 და მე-9 ნაწილებით, 127  1  მუხლის მე-5 ნაწილით, 128 1 −128 6 , 143-ე, 144-ე, 144  10 , 145-ე და 

150-ე მუხლებით, 151-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 153-ე, 153  1 , 153 3  და 153 
5  მუხლებით, 153 6  მუხლის მე-2 და მე-5 ნაწილებით, 154-ე−154  2 , 155 1  და 155 2  მუხლებით, 155  

3  მუხლის მე-11−მე-20 ნაწილებით, 155  6  მუხლის მე-3−მე-5 ნაწილებით, 155 7 −156-ე და 157 1 −158 
1  მუხლებით, 158  5  მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 159  4 −159 10 , 163-ე, 164-ე, 164 4 , 165 1 −165  3 , 

166-ე, 166 1  და 170 1  მუხლებით, 171-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 171 2 −171 4  მუხლებით, 171 
5  მუხლის პირველი, მე-2, მე-4−მე-6, მე-8 და მე-9−მე-18 ნაწილებით, 172-ე, 172 4 −172 6 , 173-ე, 173  4 

−173 7 , 173 9 , 173 14 , 173 1 5  და 174 1  მუხლებით, 174 15  მუხლის მე-4 ნაწილით, 175  1  და 175 
2  მუხლებით, 177-ე მუხლის მე-4, მე-5, მე-8, მე-12 და მე-13 ნაწილებით, 177 8 , 177 9 , 177 11  და 177 1 

2  მუხლებით, 177 13  მუხლით (მხოლოდ ამ კოდექსის 245-ე მუხლის 4 1  ნაწილით 

გათვალისწინებულ შემთხვევაში), 178-ე, 179 1 −179 3 , 180-ე, 182-ე, 183-ე, 187-ე, 187  1 , 189-ე, 192-ე, 

195-ე, 196 3 , 196  6 , 197 1 და 197 2  მუხლებით, 197 3  მუხლის მე-2 ნაწილითა და 199 
1  მუხლით.  (ამოქმედდეს 2023 წლის 1 აპრილიდან)]  

საქართველოს 2022 წლის 22 დეკემბრის კანონი №2483 – ვებგვერდი, 29.12.2022წ.  

    მუხლი 2081  

თუ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისათვის სახდელის სახით 

გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული პატიმრობა ან ადმინისტრაციული პატიმრობა სხვა 

სახის სახდელთან ერთად და ადმინისტრაციული სახდელის შეფარდების შესახებ დადგენილების 

გამომცემი მივა დასკვნამდე, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენ პირს 

სახდელის სახით უნდა შეეფარდოს ადმინისტრაციული პატიმრობა ან ადმინისტრაციული 

პატიმრობა სხვა სახის სახდელთან ერთად, ადმინისტრაციული სახდელის შეფარდების შესახებ 

დადგენილების გამომცემი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენ პირს 

დაუყოვნებლივ წარუდგენს შესაბამის სასამართლოს, რომელიც განიხილავს საქმეს და გამოიტანს 

შესაბამის დადგენილებას.  

საქართველოს 2009 წლის 17 ივლისის კანონი №1505- სსმ I, №21, 03.08.2009წ., მუხ.116  

    
 

    მუხლი 209. შინაგან საქმეთა ორგანოები  

/ka/document/view/5640282#DOCUMENT:1;
/ka/document/view/5654229#DOCUMENT:1;
/ka/document/view/89584


1. საქართველოს შინაგან საქმეთა ორგანო განიხილავს იმ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 4210, 583, 861, 1071–

1073, 1075, 108-ე, 1141, 1142 და 1151 მუხლებით, 116-ე მუხლით (გარდა ამ კოდექსის 116-ე 

მუხლის  მე-3, მე-5, მე-6, მე-8 და მე-9 ნაწილებისა), 1161–1163, 118-ე–119-ე და 120-ე–123-ე 

მუხლებით, 125-ე მუხლით (გარდა ამ კოდექსის 125-ე მუხლის მე-16 ნაწილისა), 127-ე მუხლით, 127
1 მუხლის პირველი–მე-2 და მე-6−მე-7 ნაწილებით, 128-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 129
1 მუხლით, 131-ე მუხლით (საავტომობილო ტრანსპორტზე ჩადენილი ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევებისთვის), 134-ე, 1352−1354, 1395, 1527 და 1528 მუხლებით, 1536 მუხლის 

პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 155-ე, 167-ე და 170-ე მუხლებით, 171-ე მუხლის პირველი და 

მე-2 ნაწილებით, 1711 მუხლით (ყველა დაწესებულების (გარდა საქართველოს თავდაცვის 

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 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისა)), 17415 მუხლით 

(გარდა ამ კოდექსის 17415 მუხლის მე-4 ნაწილისა), 17416−17418, 1761 და 1763 მუხლებით, 177-ე 

მუხლით (გარდა ამ კოდექსის 177-ე მუხლის მე-4, მე-5, მე-8, მე-12 და მე-13 ნაწილებისა), 17715 და 

181-ე მუხლებით, 1811 მუხლის პირველი ნაწილითა და 1813, 1821, 1822, 190-ე და 1902−191
1 მუხლებით. 

[ 1. საქართველოს შინაგან საქმეთა ორგანოები განიხილავენ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 42  10 , 58  3 , 86  1 , 

107  1 –107  3 , 107  5 , 108-ე, 114  1 , 114  2  და 115  1  მუხლებით, 116-ე მუხლით (გარდა ამ კოდექსის 116-

ე მუხლის მე-3, მე-5, მე-6, მე-8 და მე-9 ნაწილებისა), 116  1 −116  3 , 118-ე–119-ე და 120-ე–123-ე 

მუხლებით, 125-ე მუხლით (გარდა ამ კოდექსის 125-ე მუხლის მე-16 ნაწილისა), 127-ე მუხლით, 127 
 1  მუხლის პირველი–მე-2 და მე-6−მე-7 ნაწილებით, 128-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 

129  1  მუხლით, 131-ე მუხლით (საავტომობილო ტრანსპორტზე ჩადენილი 

სამართალდარღვევებისთვის), 134-ე, 135  2 −135  4 , 139  5 , 152  7  და 152 8  მუხლებით, 153  6  მუხლის 

პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 155-ე, 167-ე და 170-ე მუხლებით, 171-ე მუხლის პირველი და 

მე-2 ნაწილებით, 171 1  მუხლით (ყველა დაწესებულების (გარდა საქართველოს თავდაცვის 

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 სამართალდარღვევისა)), 174 15  მუხლით (გარდა ამ კოდექსის 

174  15  მუხლის მე-4 ნაწილისა), 174 16 −174 18 , 176  1  და 176 3  მუხლებით, 177-ე მუხლით (გარდა ამ 

კოდექსის 177-ე მუხლის მე-4, მე-5, მე-8, მე-12 და მე-13 ნაწილებისა) და 177  15 , 181-ე, 181  1 , 181  3 , 

182  1 , 182  2 , 190-ე და 190  2 −191  1  მუხლებით.  (ამოქმედდეს 2023 წლის 10 იანვრიდან)]  

2. ამ კოდექსის 1075 და 1151 მუხლებით, 116-ე მუხლით (გარდა ამ კოდექსის 116-ე მუხლის მე-3, 

მე-5, მე-6, მე-8 და მე-9 ნაწილებისა), 1161–1163 და 118-ე−122-ე მუხლებით, 123-ე მუხლის პირველი 

ნაწილით, 125-ე მუხლით (გარდა ამ კოდექსის 125-ე მუხლის მე-16 ნაწილისა), 127-ე მუხლით, 127
1 მუხლის პირველი–მე-2 და მე-6−მე-7 ნაწილებითა და 1291 და 1352−1354 მუხლებით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას, თუ შესაბამისი 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა ადმინისტრაციულ გამოკვლევას არ საჭიროებს, 

პოლიციელი, რომელიც უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა უსაფრთხოებას და 

ზედამხედველობს საგზაო მოძრაობის წესებისა და თოვლზე/ყინულზე, სასრიალო ფერდობზე 

ან/და გზაზე (ტრასაზე) უსაფრთხოების წესების დაცვას, ამ ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმეს ადგილზე განიხილავს და სამართალდამრღვევს ადგილზევე ადებს 

ადმინისტრაციულ სახდელს. 



21. ამ კოდექსის 4210, 861, 1142, 1527 და 1528 მუხლებით, 1536 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 

ნაწილებით, 1711 მუხლით (ყველა დაწესებულების (გარდა საქართველოს თავდაცვის 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 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისა)), 17417 და 174
18 მუხლებით, 177-ე მუხლის პირველი, მე-2−მე-3, მე-6−მე-7, მე-9−მე-11 და მე-14 ნაწილებითა და 

17715, 190-ე და 1902 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ჩადენისას, თუ შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა ადმინისტრაციულ 

გამოკვლევას არ საჭიროებს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი პირი ამ 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს ადგილზე განიხილავს და სამართალდამრღვევს 

ადგილზევე ადებს ადმინისტრაციულ სახდელს. 

3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების (გარდა ამავე 

მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისა) საქმეს განიხილავს 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ უფლებამოსილი პირი.    
 

     მუხლი 2093. მუნიციპალიტეტის ორგანო  

1. ამ კოდექსის 465, 466, 555, 556, 771 და 772 მუხლებით, 825 მუხლით (პლასტიკის და 

ბიოდეგრადირებადი პარკების რეალიზაციის ნაწილში),  103-ე და 1072–1074 მუხლებით, 114
2 მუხლის მე-6 ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-8 და მე-12−მე-16 ნაწილებით, 1252−1254 მუხლებით, 130-

ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 1341, 135-ე−1355 და 1461 მუხლებით,  148-ე მუხლის მე-3 

და მე-4 ნაწილებით, 150-ე−1503 მუხლებით, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 1511, 1512 და 1523–152
9 მუხლებით, 1536 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 1539, 1561, 1583 და 1584 მუხლებით, 

1585 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებითა და 1728 და 1729 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს, ამ კოდექსის 2906 მუხლის გათვალისწინებით, 

განიხილავს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული 

მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული ან მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი. 

[ 1. ამ კოდექსის 46 5 , 46 6 , 55 2 , 55 5 , 55 6 , 77 1  და 77 2  მუხლებით, 82 5  მუხლით (პლასტიკის და 

ბიოდეგრადირებადი პარკების რეალიზაციის ნაწილში), 103-ე და 107  2 –107 4  მუხლებით, 114 
2  მუხლის მე-6 ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-8 და მე-12−მე-16 ნაწილებით, 125 2 −125 4  მუხლებით, 

130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 134 1 , 135-ე−135 5 , 146 1 , 148-ე და 150-ე−150 3 

მუხლებით, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 151 1 , 151 2 , 152-ე, 152 2 –152 9 და 153 4 მუხლებით, 153 
6  მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 153  9 , 156 1 , 158 3  და 158 4  მუხლებით, 158 5  მუხლის 

პირველი და მე-2 ნაწილებითა და  159-ე, 159 1 , 172  8  და 172  9 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს ამ კოდექსის 290 6  მუხლის გათვალისწინებით 

განიხილავს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული 

მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული ან მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური პირი ან იურიდიული 

პირი.  (ამოქმედდეს 2023 წლის 1 აპრილიდან)]  

 

2. ამ კოდექსის 1074 მუხლით, 1142 მუხლის მე-6 ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-8 და მე-12−მე-16 

ნაწილებით, 1252 მუხლით, 1253 მუხლის მე-4−51 ნაწილებით, 1254 მუხლით, 1353 მუხლის მე-2 

ნაწილითა და 1461 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ჩადენისას მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული 



მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული ან მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ამ 

კოდექსის 2906 მუხლის გათვალისწინებით, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს 

ადგილზე განიხილავს და სამართალდამრღვევს ან სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრეს 

ადგილზევე შეუფარდებს ადმინისტრაციულ სახდელს (ჯარიმას). 

21. ამ კოდექსის 825 მუხლით (პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეალიზაციის 

ნაწილში), 1191 და 1524−1529 მუხლებით, 1536 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებითა და 156
1 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას, თუ 

შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა ადმინისტრაციულ გამოკვლევას არ 

საჭიროებს, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული მერიის 

სტრუქტურული ერთეული ან მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ 

უფლებამოსილი ფიზიკური ან იურიდიული პირი ადგილზე განიხილავს ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმეს და სამართალდამრღვევს ადგილზევე შეუფარდებს 

ადმინისტრაციულ სახდელს (ჯარიმას). 

3. თუ ამ კოდექსის 555, 556, 642, 771, 772 და 103-ე მუხლებით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ 

ქვეპუნქტით, 1341 და 135-ე−1355 მუხლებით, 148-ე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 1502 და 150
3 მუხლებით, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 1511, 1512, 1523−1529, 1539, 1561, 1583 და 1584 მუხლებითა 

და 1585 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ჩადენისას სამართალდამრღვევის იდენტიფიცირებისთვის ან სხვა 

ფაქტობრივი გარემოებების დადგენისთვის ადმინისტრაციული წარმოება საჭირო არ არის, 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული მუნიციპალიტეტის 

მერიის სტრუქტურული ერთეული ან მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ 

უფლებამოსილი ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი ამ კოდექსის 2906 მუხლის 

გათვალისწინებით ადგილზე განიხილავს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს და 

სამართალდამრღვევს ადგილზევე შეუფარდებს ადმინისტრაციულ სახდელს (ჯარიმას). 

4. ამ კოდექსის 555, 556, 642, 771, 772, 103-ე და 1074 მუხლებით, 1142 მუხლის მე-6 ნაწილით, 125-ე 

მუხლის მე-8 და მე-12−მე-16 ნაწილებით, 1252 მუხლით, 1253 მუხლის მე-4−51 ნაწილებით, 125
4 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 1341, 135-ე−1355 და 1461 მუხლებით, 148-ე 

მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 1502 და 1503 მუხლებით, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 1511, 151
2 და 1523−1529 მუხლებით, 1536 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 1539, 1583 და 158
4 მუხლებითა და 1585 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებული 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისთვის შეფარდებული ადმინისტრაციული 

სახდელის (ჯარიმის) ზემდგომ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) გასაჩივრებისას საჩივარს, ამ 

კოდექსის 2906 მუხლის გათვალისწინებით, განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული მუნიციპალიტეტის 

მერიის სტრუქტურული ერთეული ან მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ 

უფლებამოსილი პირი. 

[ 3. თუ ამ კოდექსის 55 2 , 55  5 , 55 6 , 64 2 , 77 1 , 77 2 და 103-ე მუხლებით, 130-ე მუხლის მე-4 

ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 134 1 , 135-ე−135 5 , 148-ე და 150 1 −150 3 მუხლებით, 151-ე მუხლის მე-3 

ნაწილით, 151 1 , 151 2 , 152-ე, 152 2 −152  9 , 153 4 , 153  9 , 156 1 , 158 3  და 158  4  მუხლებით, 158 5  მუხლის 

პირველი და მე-2 ნაწილებითა და 159-ე და 159 1  მუხლებით გათვალისწინებული 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას სამართალდამრღვევის 

იდენტიფიცირებისთვის ან სხვა ფაქტობრივი გარემოებების დადგენისთვის ადმინისტრაციული 

წარმოება საჭირო არ არის, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ 

განსაზღვრული მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული ან მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი ამ 



კოდექსის 290  6 მუხლის გათვალისწინებით ადგილზე განიხილავს ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმეს და სამართალდამრღვევს ადგილზევე შეუფარდებს 

ადმინისტრაციულ სახდელს (ჯარიმას).  

4. ამ კოდექსის 55 2 , 55  5 , 55  6 , 64 2 , 77  1 , 77  2 , 103-ე და 107  4  მუხლებით, 114  2 მუხლის მე-6 

ნაწილით, 125-ე მუხლის მე-8 და მე-12−მე-16 ნაწილებით, 125 2  მუხლით, 125  3  მუხლის მე-4−5  

1  ნაწილებით, 125 4  მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 134 1 , 135-ე−135 5 , 146 
1 , 148-ე და 150 1 −150 3 მუხლებით, 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 151  1 , 151  2 , 152-ე, 152 2 −152 9  და 

153 4 მუხლებით, 153  6  მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 153  9 , 158 3  და 158  4  მუხლებით, 

158 5  მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებითა და 159-ე და 159 1  მუხლებით გათვალისწინებული 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისთვის შეფარდებული ადმინისტრაციული 

სახდელის (ჯარიმის) ზემდგომ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) გასაჩივრებისას საჩივარს ამ 

კოდექსის 290  6  მუხლის გათვალისწინებით განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს 

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული მუნიციპალიტეტის 

მერიის სტრუქტურული ერთეული ან მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ 

უფლებამოსილი პირი.  (ამოქმედდეს 2023 წლის 1 აპრილიდან)]  
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     მუხლი 222. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის 

დეპარტამენტი, ამავე სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − დაცული 

ტერიტორიების სააგენტო და საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − ეროვნული 

სატყეო სააგენტო  

1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულების − გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 

უფლებამოსილ თანამშრომლებს აქვთ ამ კოდექსის 48-ე, 49-ე, 51-ე, 512, 514−532, 54-ე, 541,  551, 554, 

56-ე და 571 მუხლებით, 58-ე მუხლით (გარდა 58-ე მუხლის მე-5 და მე-6 ნაწილებისა), 581, 583, 59-ე, 

593, მე-60, 603, 611, 63-ე−65-ე, 66-ე−69-ე, 694–696, 71-ე, 711, 721−77-ე, 78-ე და 791–795 მუხლებით, 79
6 მუხლით (ცალკეული საშიში ქიმიური ნივთიერებების იმპორტის ნაწილში), 797, 798 და 821–82
4 მუხლებით, 825 მუხლით (პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი პარკების წარმოების ნაწილში), 84-

ე−855 მუხლებით, 86-ე მუხლით (გარდა 86-ე მუხლის მე-10 და მე-11 ნაწილებისა), 862, 871–873 და 

89-ე–893 მუხლებით, 913 მუხლის მე-3 ნაწილით, 1031 და 1282−1286 მუხლებითა და 151-ე მუხლით 

(გარდა 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილისა) გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების შეფარდების 

უფლება. 

2. ამ კოდექსის 583, 59-ე, 64-ე და 641 მუხლებით, 66-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 85
4 მუხლით, 86-ე მუხლის პირველი,  მე-2–მე-9, მე-13, მე-17 და მე-20 ნაწილებით, 862, 872, 873, 893, 128
2 და 1286 მუხლებითა და 151-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას, თუ შესაბამისი ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევა ადმინისტრაციულ გამოკვლევას არ საჭიროებს ან თუ სამართალდამრღვევი 

სადავოდ არ ხდის თავის მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტს და ამას 

ხელმოწერით ადასტურებს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 

სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების − გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის 

დეპარტამენტის შესაბამისი თანამშრომელი უფლებამოსილია ადგილზე განიხილოს 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე და სამართალდამრღვევს ადგილზევე 

შეუფარდოს შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის გათვალისწინებული 

როგორც ძირითადი, ისე დამატებითი ადმინისტრაციული სახდელი. 

3.  (ამოღებულია – 26.12.2018, №4150).   

31. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის – ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფლებამოსილ თანამშრომლებს აქვთ ამ 

კოდექსის 48-ე მუხლით, 49-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 51-ე, 512, 515, 63-ე და 64-ე მუხლებით, 

66-ე მუხლით (გარდა 66-ე მუხლით გათვალისწინებული სალიცენზიო საქმიანობებისა) და 71-ე, 

73-ე, 74-ე, 86-ე, 1282 და 1286 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების შეფარდების 

უფლება. 

4.  (ამოღებულია – 26.12.2018, №4150).   

41. ამ კოდექსის 48-ე მუხლით, 49-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 512, 515, 63-ე და 64-ე მუხლებით, 

66-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებითა და 71-ე, 73-ე, 74-ე, 86-ე, 1282 და 1286 მუხლებით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას, თუ შესაბამისი 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა ადმინისტრაციულ გამოკვლევას არ საჭიროებს ან თუ 

სამართალდამრღვევი სადავოდ არ ხდის თავის მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული 
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სამართალდარღვევის ფაქტს და ამას ხელმოწერით ადასტურებს, საქართველოს გარემოს დაცვისა 

და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ეროვნული 

სატყეო სააგენტოს შესაბამისი თანამშრომელი უფლებამოსილია ადგილზე განიხილოს 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე და სამართალდამრღვევს ადგილზევე 

შეუფარდოს შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის გათვალისწინებული 

როგორც ძირითადი, ისე დამატებითი ადმინისტრაციული სახდელი. 

5. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირის – დაცული ტერიტორიების სააგენტოს უფლებამოსილ თანამშრომლებს აქვთ 

ამ კოდექსის 49-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 531, 532, 554 და 641 მუხლებით, 68-ე მუხლის მე-2 და მე-4 

ნაწილებით, 86-ე მუხლით (გარდა 86-ე მუხლის  მე-10–მე-12 ნაწილებისა) და 89-ე–893 და 128
6 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების 

განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების შეფარდების უფლება. 

6. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით განსაზღვრული მუხლებით/მუხლების ნაწილებით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ჩადენისას, თუ შესაბამისი 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა არ საჭიროებს ადმინისტრაციულ გამოკვლევას, ან თუ 

დამრღვევი სადავოდ არ ხდის მის მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ფაქტს და ამას ხელმოწერით ადასტურებს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − დაცული ტერიტორიების 

სააგენტოს შესაბამისი თანამშრომელი უფლებამოსილია ადგილზე განიხილოს 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე და სამართალდამრღვევს ადგილზევე 

შეუფარდოს შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის გათვალისწინებული 

როგორც ძირითადი, ისე დამატებითი ადმინისტრაციული სახდელი.  
საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს 1992 წლის 3 აგვისტოს დეკრეტი – საქართველოს რესპუბლიკის 

სახელმწიფო საბჭოს ნორმატიული აქტების კრებული, ტ.I, 1992 წ., მუხ.128  
საქართველოს 1997 წლის 10 დეკემბრის კანონი №1141 – პარლამენტის უწყებანი, №47-48, 31.12.1997წ., გვ. 163  
საქართველოს 1999 წლის 28 მაისის კანონი №1981 – სსმ I, №19(26), 04.06.1999წ., მუხ.77  
საქართველოს 2002 წლის 19 ნოემბრის კანონი №1753 – სსმ I, №31, 10.12.2002წ., მუხ.139  
საქართველოს 2005 წლის 23 ივნისის კანონი №1768 – სსმ I, №38, 15.07.2005წ., მუხ.253  
საქართველოს 2006 წლის 25 ივლისის კანონი №3516 – სსმ I, №36, 04.08.2006 წ., მუხ.261  
საქართველოს 2010 წლის 4 მაისის კანონი №3054 – სსმ I, №26, 20.05.2010წ., მუხ.174  
საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3807 – სსმ I, №65,26.11. 2010 წ., მუხ.410  
საქართველოს 2011 წლის 11 მარტის კანონი №4429 – ვებგვერდი, 17.03.2011წ.  
საქართველოს 2011 წლის 5 მაისის კანონი №4651 – ვებგვერდი,13.05.2011წ.  
საქართველოს 2013 წლის 25 მარტის კანონი №453 – ვებგვერდი, 05.04.2013წ.  
საქართველოს 2013 წლის 12 ივნისის კანონი №723 – ვებგვერდი, 03.07.2013წ.  
საქართველოს 2013 წლის 27 სექტემბრის კანონი №1358  – ვებგვერდი, 09.10.2013წ.  

საქართველოს 2013 წლის 24 დეკემბრის კანონი №1835 – ვებგვერდი, 03.01.2014წ.  
საქართველოს 2014 წლის 18  სექტემბრის კანონი №2660 – ვებგვერდი, 02.10.2014წ.  
საქართველოს 2014 წლის 26 დეკემბრის კანონი №2998 – ვებგვერდი, 12.01.2015წ.  
საქართველოს 2015 წლის 29 აპრილის კანონი №3489 – ვებგვერდი,14.05.2015წ.  

საქართველოს 2016 წლის 2 მარტის კანონი №4798 – ვებგვერდი, 14.03.2016წ. 

საქართველოს 2016 წლის 13 აპრილის კანონი №4953 – ვებგვერდი, 26.04.2016წ. 

საქართველოს 2017 წლის 1 ივნისის კანონი №909 – ვებგვერდი, 21.06.2017წ. 

საქართველოს 2017 წლის 30  ივნისის   კანონი №1118 – ვებგვერდი, 13.07.2017წ.  

საქართველოს 2017 წლის 7 დეკემბრის კანონი №1715 – ვებგვერდი, 14.12.2017წ.  

საქართველოს 2017 წლის 7  დეკემბრის კანონი  №1716  – ვებგვერდი, 14.12.2017წ.  

საქართველოს 2018 წლის 20  აპრილის  კანონი №2196  –  ვებგვერდი, 10.05.2018წ.  

საქართველოს 2018 წლის 29  ივნისის  კანონი №2756  –  ვებგვერდი, 19.07.2018წ.  

საქართველოს 2018 წლის 26 დეკემბრის კანონი №4150 – ვებგვერდი, 31.12.2018წ.  

საქართველოს 2020 წლის 24 ივნისის კანონი №6412 – ვებგვერდი, 01.07.2020წ.  
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საქართველოს 2021 წლის 15 დეკემბრის კანონი №1100 – ვებგვერდი, 24.12.2021წ.  

      

    მუხლი 223. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სურსათის 

ეროვნული სააგენტო  

.  

1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

უფლებამოსილი პირები განიხილავენ ამ კოდექსის 1796−1799 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს. 

2. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

სახელით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და 

ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება აქვთ სურსათის ეროვნული სააგენტოს 

უფლებამოსილ პირებს.  

   

თავი XVIII. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი  

    მუხლი 239. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი  

1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შესახებ შედგება ოქმი, საამისოდ 

უფლებამოსილი თანამდებობის პირის ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციისა თუ საზოგადოებრივი 

თვითმოქმედების ორგანოს წარმომადგენლის მიერ, ოქმი არ დგება ამ კოდექსის 242-ე მუხლით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში.  

2. (ამოღებულია - 29.09.2020, №7185). 

21. ამ კოდექსის 423 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმს ადგენს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.  

3. ამ კოდექსის 572 მუხლით, 601 მუხლის მე-2 ნაწილით, 61-ე, 95-ე, 1281 და 1735 მუხლებით 

გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ ტექნიკური 

ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექციის ორგანოები.  

4. ამ კოდექსის 48-ე, 49-ე, 51-ე–512, 514−532, 54-ე, 541, 551, 554, 56-ე და 571 მუხლებით, 58-ე მუხლით 

(გარდა 58-ე მუხლის მე-5 და მე-6 ნაწილებისა), 581−59-ე, 593, მე-60, 603, 611, 63-ე−65-ე, 66-ე−69-ე, 69
4–696, 71-ე, 711, 721−77-ე, 78-ე და 791–795 მუხლებით, 796 მუხლით (ცალკეული საშიში ქიმიური 

ნივთიერებების იმპორტის ნაწილში), 797, 798 და 821–824 მუხლებით, 825 მუხლით (პლასტიკის და 

ბიოდეგრადირებადი პარკების წარმოების ნაწილში), 84-ე−86-ე, 862, 871–873 და 89-ე–893 მუხლებით, 

913 მუხლის მე-3 ნაწილით, 1031, 104-ე და 1282–1286 მუხლებითა და 151-ე მუხლით (გარდა 151-ე 

მუხლის მე-3 ნაწილისა) გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს 

თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ადგენენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების უფლებამოსილი 

თანამშრომლები. 

41. ამ კოდექსის 592 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 

სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბირთვული და რადიაციული 

უსაფრთხოების სააგენტოს უფლებამოსილი თანამშრომლები.  

42. (ამოღებულია – 25.03.2013, №453 ).  
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43. ამ კოდექსის 51-ე, 512 და 541 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები.  

44. ამ კოდექსის 48-ე მუხლით, 49-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 51-ე მუხლით, 511 მუხლის პირველი 

ნაწილით, 512 და 514–52-ე მუხლებით, 531 მუხლის პირველი ნაწილით, 532, 54-ე, 541 და 55
1 მუხლებით, 554 მუხლის პირველი ნაწილით, 58-ე მუხლით (გარდა ამ კოდექსის 58-ე მუხლის მე-

5 და მე-6 ნაწილებისა), 581, 583, მე-60, 603, 61-ე, 63-ე და 631 მუხლებით, 641 მუხლის პირველი 

ნაწილით, 65-ე, 66-ე, 661 და 67-ე მუხლებით, 68-ე მუხლის მე-2 და მე-4 ნაწილებით, 721 მუხლის 

პირველი ნაწილით, 73-ე, 74-ე, 76-ე და 851−855 მუხლებით, 86-ე მუხლის პირველი−მე-9 და მე-

13−21-ე ნაწილებით, 89-ე მუხლის პირველი ნაწილით, 893 მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებითა 

და 104-ე და 1282 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმებს თუშეთის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე ადგენს ახმეტის მუნიციპალიტეტის 

მერია, თრუსოს დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე − ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია, 

არაგვის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე − დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია, მაჭახელას 

დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე − ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია, ტანისა და 

თეძმის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე − გორის მუნიციპალიტეტის მერია ან ადგენენ მათ 

მიერ უფლებამოსილი პირები. 

5. (ამოღებულია).  

6. ამ კოდექსის 95-ე მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმს ადგენენ აგრეთვე გაზის მეურნეობის საამისოდ უფლებამოსილი მუშაკები თავისი 

კომპეტენციის ფარგლებში.  

7. (ამოღებულია).  

8. (ამოღებულია).  

9. ამ კოდექსის 921 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმს ადგენს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი 

ეროვნული კომისიის მიერ უფლებამოსილი პირი.  

10. ამ კოდექსის 88-ე და 14410 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ საქართველოს კულტურის, სპორტისა და 

ახალგაზრდობის სამინისტროს საამისოდ უფლებამოსილი პირები ან იმავე სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში შემავალი ორგანოების საამისოდ უფლებამოსილი პირები საქართველოს 

კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მიერ დელეგირებულ 

უფლებამოსილებათა ფარგლებში. 

101 . აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე ამ კოდექსის 88-ე 

მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ადგენენ აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს სისტემაში 

შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის 

დაცვის სააგენტოს საამისოდ უფლებამოსილი პირები.  

11. ამ კოდექსის 1071 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმს ადგენენ პოლიციის, რკინიგზის, საზღვაო და სამდინარო ტრანსპორტის ორგანოების 

მიერ უფლებამოსილი თანამდებობის პირები.  

12. ამ კოდექსის 1072 და 1073 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენენ მეტროპოლიტენით სარგებლობის წესების 

დაცვისადმი ზედამხედველობის განმახორციელებელი თანამდებობის პირები.  

13. ამ კოდექსის 4210, 45-ე, 451, 583, 861, 1002 , 107-ე, 1075, 1141, 1142, 1151, 116-ე–1163 და 118-ე−123-

ე მუხლებით, 125-ე მუხლით (გარდა ამ კოდექსის 125-ე მუხლის მე-16 ნაწილისა), 127-ე მუხლით, 
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1271 მუხლის პირველი–მე-2 და მე-6−მე-7 ნაწილებით, 134-ე, 1352−1354, 1395, 150-ე, 1527, 1528 და 153
3 მუხლებით, 1536 მუხლის მე-2 და მე-5 ნაწილებითა და 166-ე, 167-ე, 173-ე, 17314, 17315, 1741, 174
15−17418, 1752, 1761, 1763, 177-ე, 1771, 17715, 180-ე–183-ე, 190-ე, 1902, 191-ე და 1991 მუხლებით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისას შესაბამისი 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს ადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა ორგანო, 

ხოლო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურის მიერ ამ კოდექსის 

45-ე, 451, 166-ე და 1972 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ჩადენისას შესაბამისი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს ადგენს საქართველოს 

შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი პირი. 

131 . ამ კოდექსის 173-ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომლის მიმართ 

ჩადენისას, აგრეთვე ამავე კოდექსის 246-ე მუხლის „გ1“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ 

შემთხვევაში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს ადგენს სახელმწიფო დაცვის 

სპეციალური სამსახურის თანამშრომელი.     

132 . ამ კოდექსის 173 -ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის შესახებ ოქმს თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ადგენს აღსრულების 

პოლიციელი.  

14. ამ კოდექსის 431, 432, 513, 533, 55-ე, 552 და 553 მუხლებით, 825 მუხლით (პლასტიკის და 

ბიოდეგრადირებადი პარკების რეალიზაციის ნაწილში), 1074 მუხლით, 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 და 159-ე და 1591 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შესაბამისი მუნიციპალიტეტის 

ორგანოთა მიერ უფლებამოსილი პირები.  

141. ამ კოდექსის 465, 466, 1728 და 1729 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენს მუნიციპალიტეტის ბავშვის დაცვისა და მხარდაჭერის 

შესაბამისი სამსახურის თანამდებობის პირი. 

 

15. (ამოღებულია).   

16. ამ კოდექსის 153-ე, 1531 , 1541 , 1542 , 1551 , 158-ე, 1581 , 1594 , 163-ე, 1653 და 178-ე მუხლებით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ შინაგან 

საქმეთა ორგანოების მუშაკები, სახელმწიფო მმართ ველობის ორგანოების მიერ უფლებამოსილი 

პირები, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო ორგანოები ან სახელმწიფო 

აუდიტის სამსახურის ორგანოების უფლებამოსილი პირები.  

161 . ამ კოდექსის 15910 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმს ადგენენ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები და შინაგან 

საქმეთა ორგანოების უფლებამოსილი პირები.  

17. (ამოღებულია).  

18. ამ კოდექსის 1733 მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმს 

შეადგენს დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე.  

181. ამ კოდექსის 17314 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ოქმს თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ადგენენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოს კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის სამინისტროს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და მუნიციპალიტეტის 

ორგანოების უფლებამოსილი პირები. 
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19. ამ კოდექსის 825 მუხლით (პლასტიკის და ბიოდეგრადირებადი პარკების იმპორტის 

ნაწილში), 912 მუხლით, 913 მუხლის პირველი ნაწილით, 1271 მუხლის მე-2 ნაწილით, 1352 მუხლის 

მე-2 ნაწილით, 153-ე, 1531, 1535, 1551−1553, 1555 და 1556 მუხლებით, 1557 მუხლის პირველი და მე-3 

ნაწილებით, 1559, 15510, 157-ე, 158-ე, 164-ე, 1644 და 165-ე–1653 მუხლებით, 1714 მუხლის მე-2 

ნაწილითა და 1715, 1764, 1765, 178-ე, 1793, 194-ე და 195-ე მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს, აგრეთვე თავიანთი უფლებამოსილების 

ფარგლებში − ამ კოდექსის 4210 მუხლით, 1271 მუხლის 31 და 32 ნაწილებითა და 17417 და 177
15 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოების უფლებამოსილი პირები. 

[191 . ამ კოდექსის 1558 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმებს ადგენენ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოების უფლებამოსილი 

პირები.  (ამოქმედდეს 2024 წლის 31 ივლისიდან) ]  

 

20. ამ კოდექსის 1734 მუხლით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენს 

სახალხო დამცველი.  

21. ამ კოდექსის 1735 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმს ადგენენ კანონით განსაზღვრული კონტროლისა და ზედამხედველობის 

განმახორციელებელი ორგანოების საამისოდ უფლებამოსილი პირები.  

22. ამ კოდექსის 1792 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმებს ადგენენ შინაგან საქმეთა ორგანოების მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირები. 

23. ამ კოდექსის 1742  მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

შესახებ ოქმს ადგენენ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია, მისდამი 

დაქვემდებარებული საარჩევნო კომისიები, მის მიერ უფლებამოსილი პირები ან/და საქართველოს 

შინაგან საქმეთა ორგანოების საამისოდ უფლებამოსილი პირები.  

24. 1778 და 1779 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმებს ადგენენ სახელმწიფო გეოდეზიური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექტორები. 

241. (ამოღებულია).  

242. (ამოღებულია).  

243. (ამოღებულია).  

25. (ამოღებულია – 08.05.2012, №6156).  

26. (ამოღებულია – 01.07.2011, №5004).  

27. ამ კოდექსის 555, 556, 642, 771, 772, 1072 და 1073 მუხლებით, 125-ე მუხლის მე-8 და მე-12−მე-16 

ნაწილებით, 1252−1254 მუხლებით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 1341, 135-ე−1355, 

1461, 1501−1503, 1511 და 1522−1529 მუხლებით, 1536 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 153
9, 1561, 1583 და 1584 მუხლებითა და 1585 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს, ამ კოდექსის 2906 მუხლის გათვალისწინებით, 

ადგენს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაზღვრული 

მუნიციპალიტეტის მერიის სტრუქტურული ერთეული ან მუნიციპალიტეტის 

წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ უფლებამოსილი ფიზიკური პირი ან იურიდიული პირი. 

28. ამ კოდექსის 1271 მუხლის მე-3 და მე-8 ნაწილებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმების, აგრეთვე თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში − ამ 

კოდექსის 1271 მუხლის 31  და 32  ნაწილებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება 

აქვს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს საამისოდ 

უფლებამოსილ პირს.  
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281. ამ კოდექსის 56-ე, 57-ე, 572–574, 593, 84-ე და 841 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ადგენენ 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – მინერალური რესურსების ეროვნული სააგენტოს 

საამისოდ უფლებამოსილი თანამშრომლები. 

29. ამ კოდექსის 912 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმებს ადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგადასახადო ორგანო კანონით 

უფლებამოსილი ორგანოს დასკვნის საფუძველზე.  

30. (ამოღებულია).  

31. ადგილობრივი ტყის ფონდის მიწებზე ამ კოდექსის 49-ე, 51-ე, 512, 52-ე, 63-ე, 64-ე, 65-ე, 66-

ე−67-ე, 68-ე, 71-ე, 73-ე−76-ე და 86-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო ან 

მის მიერ უფლებამოსილი პირი. 

32. (ამოღებულია).  

33. ამ კოდექსის 1571 –1574 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ორგანოები ან ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის სათანადოდ უფლებამოსილი 

თანამდებობის პირები .  

34. ამ კოდექსის 94-ე მუხლით ენერგეტიკის სფეროში გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმს ადგენს საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების 

მარეგულირებელი ეროვნული კომისია.  

35. ამ კოდექსის 141-ე−142-ე, 1441, 1443–1445  და 14411 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ საქართველოს კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისიის უფლებამოსილი პირები. 

36. „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ნავთობისა და გაზის 

ოპერაციების წარმოების და ნავთობის გადამუშავების, ბუნებრივი გაზის დამუშავების, ნავთობის 

ან ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების საქმიანობის სფეროში ჩადენილ, ამ კოდექსის 56-ე, 57-ე და 

572 მუხლებით, 913 მუხლის მე-2 ნაწილით და 962 და 1735 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენს საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის – ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს საამისოდ უფლებამოსილი თანამდებობის 

პირი.  

37. ამ კოდექსის 1595–1599 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 

უფლებამოსილი პირები ან/და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ორგანოები.  

38. ამ კოდექსის 442, 445, 447−4411 და 462−464 მუხლებით, 1557 მუხლის მე-2 და მე-4 ნაწილებითა 

და 15511 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 

სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები. 

39. ამ კოდექსის 1052 და 1795 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ღვინის 

ეროვნული სააგენტო.    

 

391. (ამოღებულია – 08.05.2012, №6156).  

40. (ამოღებულია).  
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41. ამ კოდექსის 582 მუხლით და 86-ე მუხლის მე-9 და მე-10 ნაწილებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ორგანოების მიერ გამოვლენის შემთხვევაში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ 

ოქმებს ადგენენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები 

(საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი 

უფლებამოსილების მქონე ორგანოსთან ერთად). ამ კოდექსის 86-ე მუხლის პირველი, მე-2, მე-5–

მე-10 და მე-12–მე-15 ნაწილებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

სასაზღვრო ზოლსა და სასაზღვრო ზონაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

ორგანოების მიერ გამოვლენის შემთხვევაში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ 

ოქმებს ადგენენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები 

(საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი 

უფლებამოსილების მქონე ორგანოსთან ერთად).  

42. ამ კოდექსის 461 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ოქმს ადგენენ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს უფლებამოსილი თანამდებობის პირები.  

43. (ამოღებულია).  

44. ამ კოდექსის 43-ე, 44-ე, 441, 443 მუხლებით, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 601 მუხლის პირველი 

და მე-2 ნაწილებით, 603, 1735, 17711 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევისათვის ოქმს ადგენენ სახელმწიფო სანიტარიული ზედამხედველობის 

განმახორციელებელი ორგანოების საამისოდ უფლებამოსილი პირები.  

45. (ამოღებულია - 05.02.2020, №5707). 

46. ამ კოდექსის 425–429 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის შესახებ ოქმს ადგენენ საქართველოს სოციალური დაზღვევის ერთიანი 

სახელმწიფო ფონდის უფლებამოსილი პირები.  

47. ამ კოდექსის 1392 და 1393 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების 

უფლება აქვთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში 

შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების – სახმელეთო ტრანსპორტის, საზღვაო 

ტრანსპორტისა და სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოების უფლებამოსილ თანამდებობის პირებს, 

ხოლო 1394 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების 

განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების უფლება – შესაბამისი ეროვნული 

მარეგულირებელი ორგანოს უფლებამოსილ თანამდებობის პირებს.  

471 . ამ კოდექსის 109-ე და 111-ე−1115 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − 

სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს უფლებამოსილი პირები.  

48. ამ კოდექსის 1711 მუხლით (ყველა დაწესებულების (გარდა საქართველოს თავდაცვის 

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)), 1713 და 191-ე მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოები თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში.  

 

49. (ამოღებულია – 08.05.2012, №6156).  
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50. ამ კოდექსის 961 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმს ადგენს ელექტროენერგეტიკის ან ბუნებრივი გაზის სექტორის სათანადო 

ლიცენზიატი საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული 

კომისიის მიერ დადგენილი წესების შესაბამისად.  

51. ამ კოდექსის 444 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმებს ადგენენ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი 

სამსახურის საამისოდ უფლებამოსილი თანამდებობის პირები.  

52. (ამოღებულია).  

521 . ამ კოდექსის 1291  მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ჩადენის შემთხვევებში ქვეყნის საზღვრების შიგა სივრცეში ოქმებს ადგენენ საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს, ხოლო საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით ავტოსატრანსპორტო საშუალების 

საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსვლისას ან მის მიერ საქართველოს ტერიტორიის დატოვებისას 

– საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის სათანადოდ უფლებამოსილი 

თანამდებობის პირები.  

53. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურის მიერ ამ კოდექსის 45-ე, 45
1, 166-ე, 1972 და 1973 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების 

ჩადენის შემთხვევებში აღნიშნული მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო 

პოლიციის დეპარტამენტის შესაბამისი უფლებამოსილი პირი.  

 

54. (ამოღებულია – 28.12.2011, №5662).  

55. ამ კოდექსის 185-ე, 1851 და 1852 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ადგენენ 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები.  

56. ამ კოდექსის 1282 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმებს ადგენენ შინაგან საქმეთა ორგანოები ან/და საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი ორგანოები.  

57. ამ კოდექსის 99-ე, 16510 და 16511 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − შემოსავლების სამსახურის 

საამისოდ უფლებამოსილი თანამდებობის პირები.  

58. (ამოღებულია).  

59. (ამოღებულია – 27.12.2011, №5653).  

60. ამ კოდექსის 1724, 1725, 1736, 1737, 1739 და 1751 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ შინაგან საქმეთა ორგანოების 

და მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოების საამისოდ უფლებამოსილი პირები, ხოლო ამ 

კოდექსის 1727 და 17313 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმებს – მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოების საამისოდ უფლებამოსილი 

პირები.  

601. ამ კოდექსის 155-ე, 1661, 170-ე, 171-ე და 172-ე მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შინაგან საქმეთა ორგანოების 

უფლებამოსილი პირები.  

 

602.  (ამოღებულია – 22.12.2018, №4100).    
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61. ამ კოდექსის 964 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

შესახებ ოქმს ადგენს პირველადი წყალმოსარგებლე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.   

 

62. ამ კოდექსის 149-ე მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

შესახებ ოქმებს ადგენენ სასმელი წყლის მიმწოდებელი კომპანიები საქართველოს ენერგეტიკისა 

და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ დადგენილი წესების 

შესაბამისად.   

63. (ამოღებულია - 28.06.2021, №708).  

64. სპეციალური პენიტენციური სამსახურისა და პენიტენციური დაწესებულების 

ტერიტორიაზე მყოფი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემის მოსამსახურეების მიერ 

ამ კოდექსის 45-ე და 451 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების ჩადენის შემთხვევებში აღნიშნულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მონიტორინგის 

დეპარტამენტის უფლებამოსილი თანამშრომელი.  

 

65. (ამოღებულია - 16.09.2020, №7128). 

66. ამ კოდექსის 1961, 197-ე და 198-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების დადების 

უფლება აქვს მუნიციპალიტეტის მერს/თბილისის რაიონის გამგებელს ან მის მიერ უფლებამოსილ 

მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოს საჯარო მოსამსახურეს. 

67. ამ კოდექსის 1963, 1966 და 1971 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმების შედგენის უფლება აქვს მუნიციპალიტეტის მერს/თბილისის 

რაიონის გამგებელს ან მის მიერ უფლებამოსილ  მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოს საჯარო 

მოსამსახურეს. 

68. ამ კოდექსის 1726 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ოქმს თავისი/თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ადგენს/ადგენენ საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის 

სამინისტროს და მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო ან მათ მიერ უფლებამოსილი 

პირები. 

69. ამ კოდექსის 17712 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ოქმს ადგენენ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის (საქსტატის) უფლებამოსილი პირები.  

70. ამ კოდექსის 1537, 1538 და 15310−15312 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის 

სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − შემოსავლების სამსახურის 

საამისოდ უფლებამოსილი პირები.  

 

 

71. ამ კოდექსის 1711 მუხლით (თავდაცვის ძალების დაწესებულების შენობა-ნაგებობაში 

ჩადენილი დარღვევებისათვის) გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმებს ადგენენ საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ორგანოები.  

/ka/document/view/5200403#DOCUMENT:1;
/ka/document/view/4981883#DOCUMENT:1;


72. ამ კოდექსის 1585 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 1712 მუხლითა და 1714 მუხლის პირველი 

ნაწილით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის უფლებამოსილი პირები. ამ კოდექსის 158
5 მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენისას 

შესაძლებელია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი ადგილზე არ შედგეს. ამ 

შემთხვევაში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმზე სამართალდამრღვევის ხელმოწერა 

სავალდებულო არ არის. ოქმი გადაეცემა ან ეგზავნება სამართალდამრღვევს, ხოლო თუ ოქმის 

ჩაბარება ადრესატისთვის ვერ ხერხდება, ოქმი ქვეყნდება საქართველოს კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისიის ვებგვერდზე. 

73. ამ კოდექსის 17713 მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

ოქმს (გარდა ამ კოდექსის 245-ე მუხლის 41 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა) ადგენს 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის უფლებამოსილი პირი. ამ კოდექსის 245-ე მუხლის 41 

ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს 

ადგენს პოლიციის შესაბამისი უფლებამოსილი პირი.  

74. ამ კოდექსის 1911 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ჩადენის შემთხვევაში საქართველოს ტერიტორიაზე ოქმს თავიანთი უფლებამოსილების 

ფარგლებში ადგენენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სათანადოდ უფლებამოსილი 

თანამდებობის პირები, ხოლო ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიერ საბაჟო გამშვები პუნქტის 

გავლით საქართველოს ტერიტორიის დატოვებისას – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის სათანადოდ უფლებამოსილი 

თანამდებობის პირები.  

75. ამ კოდექსის 58-ე მუხლის მე-5 და მე-6 ნაწილებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ სასმელი წყლის მიმწოდებელი კომპანიები 

(წყალმომარაგების ლიცენზიატები) (მათ მიერ საამისოდ უფლებამოსილი პირები) მათ მიერვე 

დამტკიცებული ფორმების შესაბამისად.  

 

 

 

 

   
 

   

თავი XXI. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვა  

    მუხლი 260. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განსახილველად მომზადება  

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განსახილველად მომზადებისას ორგანო 

(თანამდებობის პირი) წყვეტს შემდეგ საკითხებს:  

1) განეკუთვნება თუ არა მის კომპეტენციას აღნიშნული საქმის განხილვა;  

2) სწორად არის თუ არა შედგენილი ოქმი და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის 

სხვა მასალები;  

3) ეცნობათ თუ არა საქმის განხილვის მონაწილე პირებს საქმის განხილვის დრო და ადგილი;  

4) გამოთხოვილია თუ არა საჭირო დამატებითი მასალები;  

5) უნდა დაკმაყოფილდეს თუ არა ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის, 

დაზარალებულის, კანონიერი წარმომადგენლების, ადვოკატის შუამდგომლობები.  

    მუხლი 2601. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეთა გაერთიანება  



ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეთა გაერთიანება ხდება მოსამართლის 

(სასამართლოს) დადგენილებით.  

საქართველოს 2009 წლის 17 ივლისის კანონი №1505- სსმ I, №21, 03.08.2009წ., მუხ.116  

    მუხლი 261. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვის ადგილი  

1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე განიხილება მისი ჩადენის ადგილზე, 

გარდა ამ კოდექსის 1595–1599 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეებისა, რომლებსაც განიხილავს თბილისის საქალაქო 

სასამართლო, და ამავე კოდექსის 17716 და 17717 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებისა, რომლებსაც განიხილავს 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შესაბამისი ორგანო თავის იურიდიულ 

მისამართზე. 

2. ამ კოდექსის 1151−1163, 118-ე−123-ე და 125-ე მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები შეიძლება განხილულ იქნეს აგრეთვე 

სამართალდამრღვევის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. 

3. ამ კოდექსის 171-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები განიხილება მათი ჩადენის ადგილას ან 

დამრღვევის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით.  

4. საქართველოს კანონმდებლობით შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმის განხილვის სხვა ადგილიც.  

5. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სახელმწიფო 

საქვეუწყებო დაწესებულების – გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის 

შესაბამისმა უფლებამოსილმა პირებმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე შეიძლება 

განიხილონ სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილის გათვალისწინებით, საქართველოს შესაბამის 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში არსებულ მათ სამსახურებრივ ან სხვა 

ადმინისტრაციული ორგანოს შენობაში, სამართალდამრღვევისათვის დადგენილი წესით საქმის 

განხილვის ადგილისა და დროის წინასწარ შეტყობინების საფუძველზე.  

 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის 1985 წლის 16 ოქტომბრის ბრძანებულება №408 – 

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №10-ის დანართი, ოქტომბერი, 1985 წ., მუხ.370   

საქართველოს რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს 1992 წლის 3 აგვისტოს დეკრეტი – საქართველოს 

რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ნორმატიული აქტების კრებული, ტ.I, 1992 წ., მუხ.128  

საქართველოს 1997 წლის 13 მაისის კანონი №696 – პარლამენტის უწყებანი, №23-24, 07.06.1997წ., გვ. 3  

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი №2962 – სსმ I, №15, 16.05.2006წ., მუხ.110  

საქართველოს 2010 წლის 15 დეკემბრის კანონი №4069 – სსმI,№74,24.12.2010 წ.,მუხ.459  

საქართველოს 2011 წლის 5 მაისის კანონი №4651 – ვებგვერდი,13.05.2011წ.  

საქართველოს 2013 წლის 25 მარტის კანონი №4 53  – ვებგვერდი, 05.04.2013წ.  
საქართველოს 2017 წლის 7 დეკემბრის კანონი №1715 – ვებგვერდი, 14.12.2017წ.  
საქართველოს 2021 წლის 2 აგვისტოს კანონი №876 – ვებგვერდი, 04.08.2021წ.  
საქართველოს 2021 წლის 7 სექტემბრის კანონი №927 – ვებგვერდი, 09.09.2021წ.  

    მუხლი 262. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვის ვადები  

1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს უფლებამოსილი ორგანო (თანამდებობის 

პირი) განიხილავს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმისა და სხვა მასალების 

მიღებიდან 15 დღის ვადაში, გარდა ამ კოდექსის 38-ე მუხლის 22 ნაწილით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა. 
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11 . ამ კოდექსის 45-ე, 451, 166-ე და 173-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეები განიხილება 3 დღის ვადაში. ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმის განმხილველი რაიონული (საქალაქო) სასამართლო ზეპირ 

განხილვას იწყებს დაუყოვნებლივ, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის და 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოების სხვა მასალების მიღებისთანავე, თუ 

პირის მიმართ გამოყენებულია ადმინისტრაციული დაკავება და ამოწურული არ არის 

ადმინისტრაციული დაკავების ვადა.  

 

2. ამ კოდექსის 171-ე და 1752 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა საქმეები განიხილება 1 დღე-ღამის ვადაში, ამ კოდექსის 116-ე მუხლის მე-

3, მე-5, მე-6, მე-8 და მე-9 ნაწილებითა და 142-ე, 1533, 154-ე, 1741 და 1742 მუხლებით 

გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები − 3 დღის ვადაში, ხოლო 

ამ კოდექსის 501, 511, 513, 533, 55-ე, 552, 553, 555, 556, 582, 592, 61-ე და მე-80 მუხლებით, 86-ე მუხლის 

მე-9 და მე-10 ნაწილებით, 88-ე, 912, 921, 94-ე, 95-ე, 961, 962, 964, 99-ე, 1001, 1002, 103-ე, 104-ე, 1051, 107
1, 141-ე, 143-ე−1441, 1443−1445, 14410, 145-ე, 1461, 148-ე−1501, 1511, 152-ე, 1522−1529, 153-ე, 1541, 1542, 

156-ე−1581, 159-ე, 1591, 1595−1599, 163-ე, 164-ე, 1661, 167-ე, 170-ე, 174-ე და 175-ე მუხლებით, 177-ე 

მუხლის მე-4, მე-5, მე-8, მე-12 და მე-13 ნაწილებით, 1771 მუხლით, 17713 მუხლით (მხოლოდ ამ 

კოდექსის 245-ე მუხლის 41 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში) და 1791, 180-ე−1831, 185-

ე−1852, 187-ე, 1871, 189-ე, 192-ე, 195-ე, 1963, 1966 და 1971 მუხლებით გათვალისწინებულ 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები − 7 დღის ვადაში. 

 

21. (ამოღებულია – 25.03.2013, №453 ).     

 

3. საქართველოს საკანონმდებლო აქტით შეიძლება გათვალისწინებულ იქნეს 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვის სხვა ვადებიც.  

 

   

   

 

   

 

    მუხლი 314. დასკვნითი დებულებანი  

1. ამ კოდექსის 153-ე მუხლის მე-3–5 ნაწილები, აგრეთვე 239-ე მუხლის 43-ე ნაწილი ამოქმედდეს 

2003 წლის 1 სექტემბრიდან.  

2. ამ კოდექსის 1781 მუხლი და ამ მუხლთან დაკავშირებული 208-ე მუხლითა და 239-ე მუხლის 

45-ე ნაწილით განსაზღვრული დებულებები ამოქმედდეს 2003 წლის 1 დეკემბრიდან.  

3. ამ კოდექსის 425, 426, 427 მუხლები, აგრეთვე მათთან დაკავშირებული 208-ე მუხლისა და 239-

ე მუხლის 46-ე ნაწილის შესაბამისი დებულებები ამოქმედდეს 2004 წლის 1 იანვრიდან.  

4. ამ კოდექსის 428 და 429 მუხლები, აგრეთვე მათთან დაკავშირებული 208-ე მუხლისა და 239-ე 

მუხლის 46-ე ნაწილის შესაბამისი დებულებები ამოქმედდეს 2005 წლის 1 იანვრიდან.  

5. ამ კოდექსის 1555 მუხლი ამოქმედდეს 2005 წლის 1 იანვრიდან, ხოლო 1556 მუხლი 

ამოქმედდეს 2006 წლის 1 იანვრიდან.  

6. 922 მუხლის მოქმედება შეჩერებულ იქნეს კანონმდებლობაში თამბაქოს ნაწარმით ვაჭრობისა 

და ლიცენზირების საკითხებთან დაკავშირებით სათანადო ცვლილებების განხორციელებამდე.  

7. ამ კოდექსის 119-ე მუხლის მე-7 ნაწილი ამოქმედდეს საქართველოს შინაგან საქმეთა 

მინისტრის „ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა მინების დამუქების წესისა და იმ სატრანსპორტო 

/ka/document/view/1886831#DOCUMENT:1;


საშუალებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ, რომლებიც არ საჭიროებს საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის თანხმობას“ ბრძანების ამოქმედების დღიდან.  

8. (ამოღებულია).  

9. (ამოღებულია – 08.05.2012, №6156).  

საქართველოს 2003 წლის 6 ივნისის კანონი №2352 – სსმ I, №18, 24.06.2003წ., მუხ.116  

საქართველოს 2003 წლის 23 ივლისის კანონი №2577 – სსმ I, №23, 12.08.2003წ., მუხ.170  

საქართველოს 2003 წლის 5 დეკემბრის კანონი №3136 – სსმ I, №32, 22.12.2003წ., მუხ.234  

საქართველოს 2004 წლის 1 ივლისის კანონი №316 – სსმ I, №20, 16.07.2004 წ., მუხ.108  

საქართველოს 2006 წლის 28 აპრილის კანონი №2962 – სსმ I, №15, 16.05.2006წ., მუხ.110  

საქართველოს 2007 წლის 2 მარტის კანონი №4413 – სსმ I, №8, 23.03.2007წ., მუხ.77  

საქართველოს 2010 წლის 21 ივლისის კანონი №3535 – სსმ I, №47, 05.08.2010წ., მუხ.305  

საქართველოს 2011 წლის 24 ივნისის კანონი №4960 – ვებგვერდი, 06.07.2011წ.  

საქართველოს 2012 წლის 8 მაისის კანონი №6156 – ვებგვერდი, 25.05.2012წ.  

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე პ. გილაშვილი  

საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის მდივანი თ. ლაშქარაშვილი  

თბილისი,  

1984 წლის 15 დეკემბერი.  
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