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ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის

საკრებულოს	თავმჯდომარეს

ბატონ	გიორგი	ტყემალაძეს

ბატონო	გიორგი,

	 „ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 რეგლამენტის	 დამტკიცების	 შესახებ“	 ქალაქ
თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 2014	 წლის	 19	 ივლისის	 №2-1	 დადგენილებით
დამტკიცებული	 რეგლამენტის	 67-ე	 მუხლის	 პირველი	 პუნქტის	 „ა“	 ქვეპუნქტის	 საფუძველზე,	 ქალაქ
თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს	 სხდომაზე	 განსახილველად	 წარმოგიდგენთ	 „ქალაქ
თბილისის	 ადმინისტრაციულ	 საზღვრებში	 სატრანსპორტო	 საშუალებების	 პარკირების	 რეგულირების
წესის	 დამტკიცებისა	 და	 პარკირების,	 სპეციალურ	 დაცულ	 სადგომზე	 გადაყვანისადმი
დაქვემდებარებული	სატრანსპორტო	საშუალების	სპეციალურ	დაცულ	სადგომზე	ტრანსპორტირებისა	და
შენახვის,	სატრანსპორტო	 საშუალების	 თვლების	 სპეციალური	 საშუალებით	 ბლოკირების	 საფასურების
დადგენის	შესახებ“	ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	საკრებულოს	2016	წლის	27	დეკემბრის	№33-
99	დადგენილებაში	ცვლილების	შეტანის	თაობაზე“	ქალაქ	 თბილისის	 მუნიციპალიტეტის	 საკრებულოს
დადგენილების	პროექტს.

ამასთან,	 წარმოგიდგენთ	 ზემოაღნიშნული	 პროექტის	 მოწონების	 შესახებ	 ქალაქ	 თბილისის
მუნიციპალიტეტის	მთავრობის	2022	წლის	16	ნოემბრის	№22.1760.1899	განკარგულებას.

დანართი:	4	ფურცელი.

პატივისცემით,

კახა	კალაძე

ქალაქ	თბილისის	მუნიციპალიტეტის	მერი
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დადგენილება № 
 
 

2022 წლის --- -----------------                                                 ქ. თბილისი 
 
 

„ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების 
პარკირების რეგულირების წესის დამტკიცებისა და პარკირების, სპეციალურ დაცულ 

სადგომზე გადაყვანისადმი დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ 
დაცულ სადგომზე ტრანსპორტირებისა და შენახვის, სატრანსპორტო საშუალების თვლების 
სპეციალური საშუალებით ბლოკირების საფასურების დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 

61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული 
კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის კოდექსის 2401 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 
 
 მუხლი 1. 
 „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების 
პარკირების რეგულირების წესის დამტკიცებისა და პარკირების, სპეციალურ დაცულ 
სადგომზე გადაყვანისადმი დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ 
დაცულ სადგომზე ტრანსპორტირებისა და შენახვის, სატრანსპორტო საშუალების თვლების 
სპეციალური საშუალებით ბლოკირების საფასურების დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში (სსმ, 
ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 30/12/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 310060000.35.101.016353) 
შევიდეს ცვლილება და დადგენილების 41 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 
პუნქტი: 
„3. განისაზღვროს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში 
სატრანსპორტო საშუალების თვლების სპეციალური საშუალებით ბლოკირების საფასური: 
ა) მსუბუქი ავტომობილის, მოტოციკლის, კვადროციკლის, მოპედის შემთხვევაში − 150 
ლარის ოდენობით; 
ბ) M2 კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების შემთხვევაში - 500 ლარის ოდენობით; 
გ) ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულის გარდა სხვა სახეობის 
სატრანსპორტო საშუალების (მათ შორის მისაბმელის) შემთხვევაში - 800 ლარის 
ოდენობით.“. 
 

მუხლი 2. 
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  

 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის  
        საკრებულოს თავმჯდომარე                                                                       გიორგი ტყემალაძე  



„ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების 
რეგულირების წესის დამტკიცებისა და პარკირების, სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანისადმი 

დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე ტრანსპორტირებისა 
და შენახვის, სატრანსპორტო საშუალების თვლების სპეციალური საშუალებით ბლოკირების 

საფასურების დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 
დეკემბრის №33-99 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:   

საქართველოს პარლამენტმა 2022 წლის 6 სექტემბრის N1719-IXმს-Xმპ საქართველოს კანონით 
ცვლილებები შეიტანა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, 
რომელიც 15 ოქტომბრიდან ამოქმედდა. ზემოაღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილებიდან 
გამომდინარე, კოდექსის 2401 მუხლს დაემატა მე-4 ნაწილი შემდეგი რედაქციით: 
„მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია განსაზღვროს 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის მუნიციპალიტეტის კომპეტენციისთვის მიკუთვნებულ 
სფეროში ჩადენის შემთხვევაში სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანისადმი 
დაქვემდებარებული სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე 
ტრანსპორტირების საფასური და სატრანსპორტო საშუალების თვლების სპეციალური საშუალებით 
ბლოკირების საფასური მსუბუქი ავტომობილის, მოტოციკლის, კვადროციკლის, მოპედის 
შემთხვევაში − არაუმეტეს 300 ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა სახეობის სატრანსპორტო საშუალების 
შემთხვევაში − არაუმეტეს 800 ლარის ოდენობით, აგრეთვე სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ 
დაცულ სადგომზე შენახვის საფასური მსუბუქი ავტომობილის, მოტოციკლის, კვადროციკლის, 
მოპედის შემთხვევაში − დღეში არაუმეტეს 20 ლარის ოდენობით, ხოლო სხვა სახეობის 
სატრანსპორტო საშუალების შემთხვევაში − დღეში არაუმეტეს 100 ლარის ოდენობით.“.  

ყოველივე გამომდინარე საჭირო გახდა შესაბამისი ცვლილებების შეტანა „ქალაქ თბილისის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესის 
დამტკიცებისა და პარკირების, სპეციალურ დაცულ სადგომზე გადაყვანისადმი დაქვემდებარებული 
სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ დაცულ სადგომზე ტრანსპორტირებისა და შენახვის, 
სატრანსპორტო საშუალების თვლების სპეციალური საშუალებით ბლოკირების საფასურების 
დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის 
№33-99 დადგენილებაში და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შემთხვევაში 
სატრანსპორტო საშუალების თვლების სპეციალური საშუალებით ბლოკირების საფასურები 
განისაზღვრება შემდეგი ოდენობებით: მსუბუქი ავტომობილის, მოტოციკლის, კვადროციკლის, 
მოპედის შემთხვევაში − 150 ლარი; M2 კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების შემთხვევაში - 500 
ლარი; ყველა სხვა დანარჩენი სახეობის სატრანსპორტო საშუალების (რომელიც მოიცავს N1,  N2, N3, O1, 
O2, O3 კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებებს, აგრეთვე მისაბმელებს) შემთხვევაში - 800 ლარი. 

 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 დამატებითი 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. 
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