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„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 

და მე-12-მე-16 ნაწილებით, 1252 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 

1341 მუხლით, 135-ე-1355 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას და 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8, 

მე-12-მე-13 და მე-15 ნაწილებით, 1252 მუხლით, 135-ე-1355 მუხლებით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ფაქტების ვიდეოფირზე 

ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირების შემთხვევაში, საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 

ფორმის, მისი შედგენის/გამოწერის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების 

წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 

წლის 15 მაისის №57-52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 

61-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 

კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო ადგენს: 

 

მუხლი 1. 

  „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე 

მუხლის მე-8 და მე-12-მე-16 ნაწილებით, 1252 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ 

ქვეპუნქტით, 1341 მუხლით, 135-ე-1355 მუხლებით გათვალისწინებული 

სამართალდარღვევებისას და საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8, მე-12-მე-13 და მე-15 ნაწილებით, 1252 მუხლით, 135-ე-1355 

მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ფაქტების 

ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირების შემთხვევაში, საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის/გამოწერის, ჩაბარების, აღრიცხვა-

ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის №57-52 დადგენილებაში  (სმ, 

ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 19/05/2020, სარეგისტრაციო კოდი: 010250050.35.101.016725) 

შევიდეს ცვლილება და დადგენილების მე-2 მუხლით დამტკიცებული წესის: 

 

 ა) მე-4 მუხლს, პირველი პუნქტის შემდეგ, დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 – 13 

პუნქტები: 

 



„11. ელექტრონული საჯარიმო ქვითრის შედგენისას მობილური ელექტრონული 

მოწყობილობა (პადი) უკავშირდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების 

აღრიცხვისა და მართვის სისტემას (Protocols), რომლის მეშვეობით ხორციელდება: 

დაფიქსირებული სამართალდარღვევის ფაქტზე საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითრის/ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის 

შედგენა ან/და სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის ასახვა; საჯარიმო ქვითრის/სატრანსპორტო საშუალების 

სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანის თაობაზე ინფორმაციის სამართალდამღვევ 

პირთან რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით გზავნილის გაგზავნამდე მოკლე ტექსტური 

შეტყობინების სახით ან სხვა ტექნიკური საშუალებით გაგზავნა, თუ მონაცემთა ბაზაში 

არსებობს ამ პირის საკონტაქტო ინფორმაცია; საჯარიმო ქვითრით განსაზღვრული თანხის 

შეღავათით სარგებლობისა და გადახდის პროცესების მართვა; სამართალდამრღვევი 

პირისთვის საჯარიმო ქვითრის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით გაგზავნისა და 

ჩაბარების პროცესის მართვა;  საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების პროცესის 

მართვა; საჯარიმო ქვითრის ან/და საურავის კანონის დადგენილ ვადაში 

გადაუხდელობისას საქმის გადაგზავნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ – აღსრულების 

ეროვნულ ბიუროში; სამართალდამრღვევის მიმართ ჯარიმისა ან/და საურავის გადახდის 

უზრუნველყოფის ღონისძიების განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით; საჯარიმო ქვითრის ან/და საურავის კანონის დადგენილ ვადაში 

გასაჩივრებისას  გადაწყვეტილების მიღებამდე  საჯარიმო ქვითრის აღსრულების 

მოქმედების შეჩერება. 

12. იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია თანამშრომელმა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების აღრიცხვისა და მართვის სისტემაში (Protocols) საჯარიმო ქვითარი 

- ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი გამოწეროს ელექტრონული ფორმით (მათ 

შორის როდესაც სამართალდამრღვევი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა), დგება საჯარიმო ქვითარი 

- ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომელიც დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს 

ერთი სამუშაო დღის ვადაში, აისახება ზემოაღნიშნულ სისტემაში. 

13. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების აღრიცხვისა და მართვის სისტემის 

(Protocols) გამართულ ფუნქციონირებას და სამართალდარღვევის ამსახველი ვიდეოფირის 

ან/და ფოტოფირის შენახვას, სამართლებრივი აქტებით დადგენილი წესით, 

უზრუნველყოფს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო (ს/ნ 205339141).“; 

 

 ბ) მე-6 მუხლს, პირველი პუნქტის შემდეგ, დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 – 13 

პუნქტები: 

 „11. ელექტრონული საჯარიმო ქვითრის შედგენისას მობილური ელექტრონული 

მოწყობილობა (პადი) უკავშირდება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების 

აღრიცხვისა და მართვის სისტემას (Protocols), რომლის მეშვეობით ხორციელდება: 

დაფიქსირებული სამართალდარღვევის ფაქტზე საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითრის/ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის 

შედგენა ან/და სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანასთან 

დაკავშირებული ინფორმაციის ასახვა; საჯარიმო ქვითრის/სატრანსპორტო საშუალების 

სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანის თაობაზე ინფორმაციის სამართალდამღვევ 



პირთან რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით გზავნილის გაგზავნამდე მოკლე ტექსტური 

შეტყობინების სახით ან სხვა ტექნიკური საშუალებით გაგზავნა, თუ მონაცემთა ბაზაში 

არსებობს ამ პირის საკონტაქტო ინფორმაცია; საჯარიმო ქვითრით განსაზღვრული თანხის 

შეღავათით სარგებლობისა და გადახდის პროცესების მართვა; სამართალდამრღვევი 

პირისთვის საჯარიმო ქვითრის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით გაგზავნისა და 

ჩაბარების პროცესის მართვა;  საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების პროცესის 

მართვა; საჯარიმო ქვითრის ან/და საურავის კანონის დადგენილ ვადაში 

გადაუხდელობისას საქმის გადაგზავნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ – აღსრულების 

ეროვნულ ბიუროში; სამართალდამრღვევის მიმართ ჯარიმისა ან/და საურავის გადახდის 

უზრუნველყოფის ღონისძიების განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით; საჯარიმო ქვითრის ან/და საურავის კანონის დადგენილ ვადაში 

გასაჩივრებისას  გადაწყვეტილების მიღებამდე  საჯარიმო ქვითრის აღსრულების 

მოქმედების შეჩერება. 

12. იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია თანამშრომელმა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების აღრიცხვისა და მართვის სისტემაში (Protocols) საჯარიმო ქვითარი 

- ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი გამოწეროს ელექტრონული ფორმით (მათ 

შორის როდესაც სამართალდამრღვევი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა), დგება საჯარიმო ქვითარი 

- ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომელიც დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს 

ერთი სამუშაო დღის ვადაში, აისახება ზემოაღნიშნულ სისტემაში. 

13. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების აღრიცხვისა და მართვის სისტემის 

(Protocols) გამართულ ფუნქციონირებას და სამართალდარღვევის ამსახველი ვიდეოფირის 

ან/და ფოტოფირის შენახვას, სამართლებრივი აქტებით დადგენილი წესით, 

უზრუნველყოფს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო (ს/ნ 205339141).“; 

 

 გ) მე-8 მუხლს, მეოთხე პუნქტის შემდეგ, დაემატოს შემდეგი შინაარსის 41 – 43 

პუნქტები: 

 „41. სამართალდარღვევის ფაქტის ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირების 

შემთხვევაში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების აღრიცხვისა და მართვის 

სისტემით (Protocols) ხორციელდება: დაფიქსირებული სამართალდარღვევის ფაქტზე 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარიმო 

ქვითრის/ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა; საჯარიმო ქვითრის 

თაობაზე ინფორმაციის სამართალდამრღვევ პირთან რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით 

საფოსტო გზავნილის გაგზავნამდე, მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით ან სხვა 

ტექნიკური საშუალებით გაგზავნა, თუ მონაცემთა ბაზაში არსებობს ამ პირის საკონტაქტო 

ინფორმაცია;  საჯარიმო ქვითრით განსაზღვრული თანხის შეღავათით სარგებლობისა და 

გადახდის პროცესების მართვა; სამართალდამრღვევი პირისთვის საჯარიმო ქვითრის 

რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით გაგზავნისა და ჩაბარების პროცესის მართვა;  საჯარიმო 

ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების პროცესის მართვა; საჯარიმო ქვითრის ან/და საურავის 

კანონის დადგენილ ვადაში გადაუხდელობისას საქმის გადაგზავნა საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირ – აღსრულების ეროვნულ ბიუროში; სამართალდამრღვევის მიმართ 

ჯარიმისა ან/და საურავის გადახდის უზრუნველყოფის ღონისძიების განხორციელება 



საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; საჯარიმო ქვითრის ან/და საურავის 

კანონის დადგენილ ვადაში გასაჩივრებისას  გადაწყვეტილების მიღებამდე  საჯარიმო 

ქვითრის აღსრულების მოქმედების შეჩერება. 

42. იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია თანამშრომელმა ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების აღრიცხვისა და მართვის სისტემაში (Protocols) საჯარიმო ქვითარი 

- ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი გამოწეროს ელექტრონული ფორმით (მათ 

შორის როდესაც სამართალდამრღვევი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა), დგება საჯარიმო ქვითარი 

- ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომელიც დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს 

ერთი სამუშაო დღის ვადაში, აისახება ზემოაღნიშნულ სისტემაში. 

43. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების აღრიცხვისა და მართვის სისტემის 

(Protocols) გამართულ ფუნქციონირებას და სამართალდარღვევის ამსახველი ვიდეოფირის 

ან/და ფოტოფირის შენახვას, სამართლებრივი აქტებით დადგენილი წესით, 

უზრუნველყოფს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო (ს/ნ 205339141).“. 

 

 

                მუხლი 2. 

დადგენილება  ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

 

     ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  

          საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                გიორგი ტყემალაძე 

 

 

 

  



„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 

და მე-12-მე-16 ნაწილებით, 1252 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, 

1341 მუხლით, 135-ე-1355 მუხლებით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას და 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8, 

მე-12-მე-13 და მე-15 ნაწილებით, 1252 მუხლით, 135-ე-1355 მუხლებით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ფაქტების ვიდეოფირზე 

ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირების შემთხვევაში, საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითრის - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 

ფორმის, მისი შედგენის/გამოწერის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების 

წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 

წლის 15 მაისის №57-52 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 

 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

 

განმარტებითი ბარათი 

 

 ა) ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტის 

(შემდგომში-პროექტი) მიღების (გამოცემის) მიზეზი და მისი ძირითადი დამახასიათებელი 

ნიშნები:   

 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის №57-52 

დადგენილებით განსაზღვრული ელექტრონული საჯარიმო ქვითრების შედგენის 

უფლებამოსილება მინიჭებული აქვს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საჯარო 

სამართლის იურიდიულ პირს – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 

ურბანული განვითარების სააგენტოს და ამ საჯარიმო ქვითრების შედგენა ხორციელდება 

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის 

საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების აღრიცხვისა და მართვის სისტემის (Protocols) მეშვეობით, 

ვინაიდან ამ სისტემის ექსკლუზიურად გამოყენების უფლება საქართველოში მინიჭებული 

აქვს სსიპ - საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოს, საქართველოს 

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტი“-ს მიერ 2017 წლის 19 

სექტემბერს გაცემული დეპონირების დამადასტურებელი მოწმობით 7111.  

  საჭიროა, რომ შესაბამისი დამატებები შევიდეს ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 15 მაისის №57-52 დადგენილებაში, რომლის 

მიხედვით: 

  - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე 

მუხლის მე-8 და მე-12-მე-16 ნაწილებით, 1252 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ 

ქვეპუნქტით (მომსახურების ინტეგრირებულ სისტემაში ჩართული ავტობუსებით (M2 და 

M3 კატეგორიები), მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) და საბაგირო გზით 

„უნივერსიტეტი-ბაგები“ უბილეთო მგზავრობა, აგრეთვე ათიდან თექვსმეტი წლის 

ასაკამდე ბავშვების უბილეთოდ წაყვანა), 135-ე-1355 მუხლებით გათვალისწინებული 

სამართალდარღვევებისას ელექტრონული საჯარიმო ქვითრის შედგენისას მობილური 

ელექტრონული მოწყობილობა (პადი) უკავშირდება ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების აღრიცხვისა და მართვის სისტემას (Protocols), რომლის მეშვეობით 

ხორციელდება: დაფიქსირებული სამართალდარღვევის ფაქტზე საქართველოს 



კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითრის/ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა ან/და სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ 

დაცულ სადგომზე გადაყვანასთან დაკავშირებული ინფორმაციის ასახვა; საჯარიმო 

ქვითრის/სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანის თაობაზე 

ინფორმაციის სამართალდამრღვევ პირთან რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით 

გზავნილის გაგზავნამდე მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით ან სხვა ტექნიკური 

საშუალებით გაგზავნა, თუ მონაცემთა ბაზაში არსებობს ამ პირის საკონტაქტო ინფორმაცია; 

საჯარიმო ქვითრით განსაზღვრული თანხის შეღავათით სარგებლობისა და გადახდის 

პროცესების მართვა; სამართალდამრღვევი პირისთვის საჯარიმო ქვითრის რეგისტრაციის 

ადგილის მიხედვით გაგზავნისა და ჩაბარების პროცესის მართვა;  საჯარიმო ქვითრის 

საჯაროდ გამოქვეყნების პროცესის მართვა; საჯარიმო ქვითრის ან/და საურავის კანონის 

დადგენილ ვადაში გადაუხდელობისას საქმის გადაგზავნა საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ – 

აღსრულების ეროვნულ ბიუროში; სამართალდამრღვევის მიმართ ჯარიმისა ან/და 

საურავის გადახდის უზრუნველყოფის ღონისძიების განხორციელება საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით; საჯარიმო ქვითრის ან/და საურავის კანონის 

დადგენილ ვადაში გასაჩივრებისას  გადაწყვეტილების მიღებამდე  საჯარიმო ქვითრის 

აღსრულების მოქმედების შეჩერება. ამავე დროს, იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია 

თანამშრომელმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების აღრიცხვისა და მართვის 

სისტემაში (Protocols) საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი 

გამოწეროს ელექტრონული ფორმით (მათ შორის როდესაც სამართალდამრღვევი უცხო 

ქვეყნის მოქალაქეა), დგება საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

ოქმი, რომელიც დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს ერთი სამუშაო დღის ვადაში, აისახება 

ზემოაღნიშნულ სისტემაში; 

  - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1341 

მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისას ელექტრონული საჯარიმო 

ქვითრის შედგენისას მობილური ელექტრონული მოწყობილობა (პადი) უკავშირდება 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების აღრიცხვისა და მართვის სისტემას (Protocols), 

რომლის მეშვეობით ხორციელდება: დაფიქსირებული სამართალდარღვევის ფაქტზე 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯარიმო 

ქვითრის/ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენა ან/და სატრანსპორტო 

საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანასთან დაკავშირებული ინფორმაციის 

ასახვა; საჯარიმო ქვითრის/სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე 

გადაყვანის თაობაზე ინფორმაციის სამართალდამრღვევ პირთან რეგისტრაციის ადგილის 

მიხედვით გზავნილის გაგზავნამდე მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით ან სხვა 

ტექნიკური საშუალებით გაგზავნა, თუ მონაცემთა ბაზაში არსებობს ამ პირის საკონტაქტო 

ინფორმაცია; საჯარიმო ქვითრით განსაზღვრული თანხის შეღავათით სარგებლობისა და 

გადახდის პროცესების მართვა; სამართალდამრღვევი პირისთვის საჯარიმო ქვითრის 

რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით გაგზავნისა და ჩაბარების პროცესის მართვა;  საჯარიმო 

ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების პროცესის მართვა; საჯარიმო ქვითრის ან/და საურავის 

კანონის დადგენილ ვადაში გადაუხდელობისას საქმის გადაგზავნა საქართველოს 

იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირ – აღსრულების ეროვნულ ბიუროში; სამართალდამრღვევის მიმართ 

ჯარიმისა ან/და საურავის გადახდის უზრუნველყოფის ღონისძიების განხორციელება 



საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით; საჯარიმო ქვითრის ან/და საურავის 

კანონის დადგენილ ვადაში გასაჩივრებისას  გადაწყვეტილების მიღებამდე  საჯარიმო 

ქვითრის აღსრულების მოქმედების შეჩერება. ამავე დროს, იმ შემთხვევაში, თუ 

შეუძლებელია თანამშრომელმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების აღრიცხვისა 

და მართვის სისტემაში (Protocols) საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის ოქმი გამოწეროს ელექტრონული ფორმით (მათ შორის როდესაც 

სამართალდამრღვევი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა), დგება საჯარიმო ქვითარი - 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომელიც დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს 

ერთი სამუშაო დღის ვადაში, აისახება ზემოაღნიშნულ სისტემაში; 

  - საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-ე 

მუხლის მე-8, მე-12-მე-13 და მე-15 ნაწილებით, 1252 მუხლით, 135-ე–1355 მუხლებით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების ფაქტების ვიდეოფირზე 

ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირების შემთხვევაში ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების აღრიცხვისა და მართვის სისტემით (Protocols) ხორციელდება: 

დაფიქსირებული სამართალდარღვევის ფაქტზე საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით საჯარიმო ქვითრის/ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 

შედგენა; საჯარიმო ქვითრის თაობაზე ინფორმაციის სამართალდამღვევ პირთან 

რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით საფოსტო გზავნილის გაგზავნამდე მოკლე ტექსტური 

შეტყობინების სახით ან სხვა ტექნიკური საშუალებით გაგზავნა, თუ მონაცემთა ბაზაში 

არსებობს ამ პირის საკონტაქტო ინფორმაცია;  საჯარიმო ქვითრით განსაზღვრული თანხის 

შეღავათით სარგებლობისა და გადახდის პროცესების მართვა; სამართალდამრღვევი 

პირისთვის საჯარიმო ქვითრის რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით გაგზავნისა და 

ჩაბარების პროცესის მართვა;  საჯარიმო ქვითრის საჯაროდ გამოქვეყნების პროცესის 

მართვა; საჯარიმო ქვითრის ან/და საურავის კანონის დადგენილ ვადაში 

გადაუხდელობისას საქმის გადაგზავნა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ – აღსრულების 

ეროვნულ ბიუროში; სამართალდამრღვევის მიმართ ჯარიმისა ან/და საურავის გადახდის 

უზრუნველყოფის ღონისძიების განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით; საჯარიმო ქვითრის ან/და საურავის კანონის დადგენილ ვადაში 

გასაჩივრებისას  გადაწყვეტილების მიღებამდე  საჯარიმო ქვითრის აღსრულების 

მოქმედების შეჩერება. იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია თანამშრომელმა 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების აღრიცხვისა და მართვის სისტემაში (Protocols) 

საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი გამოწეროს 

ელექტრონული ფორმით (მათ შორის როდესაც სამართალდამრღვევი უცხო ქვეყნის 

მოქალაქეა), დგება საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, 

რომელიც დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს ერთი სამუშაო დღის ვადაში, აისახება 

ზემოაღნიშნულ სისტემაში. 

  ამასთან, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების აღრიცხვისა და 

მართვის სისტემის (Protocols) გამართულ ფუნქციონირებას და სამართალდარღვევის 

ამსახველი ვიდეოფირის ან/და ფოტოფირის შენახვას, სამართლებრივი აქტებით 

დადგენილი წესით, უზრუნველყოფს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირი საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო.  

  წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი შეთანხმებულია სახელმწიფო 

უსაფრთხოების სამსახურის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირ საქართველოს 



ოპერატიულ-ტექნიკურ სააგენტოსთან (სსიპ - თბილისის ტრანსპორტისა და ურბანული 

განვითარების სააგენტოს წერილი და საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს 

პასუხი ერთვის პროექტს). 

 ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე მომზადდა წარმოდგენილი ქალაქ 

თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი. 

  

 ბ)  იმ შედეგების საფინანსო-ეკონომიკური გაანგარიშება, რასაც გამოიწვევს 

პროექტის მიღება (გამოცემა):  

დადგენილების ამოქმედებისთვის არ არის საჭირო ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში შესაბამისი სახსრების გათვალისწინება.   

 

გ)  ბავშვის უფლებრივ მდგომარეობაზე ზეგავლენის შეფასება, რასაც გამოიწვევს 

პროექტის მიღება (გამოცემა): 

დადგენილების ამოქმედება არ მოახდენს ზეგავლენას ბავშვთა უფლებრივ 

მდგომარეობაზე. 

 

დ) პროექტის ავტორი:  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია. 

 

ე) პროექტის წარმდგენი:  

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი. 

 

 

 


