
ქალაქ თბილისის საკრებულოს  
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის  

სხდომის ოქმი №31 
 
25 ივნისი, 2019                                          თბილისი, თავისუფლების მოედანი №2 
                                                                                                                                13:00 საათი 

 
                                                                                                                                               

სხდომას ესწრებოდნენ:  

1. თედო ისაკაძე - კომისიის თავმჯდომარე; 
2. გიორგი ახვლედიანი - კომისიის წევრი; 
3. შალვა ოგბაიძე - კომისიის წევრი;  
4. დავით რურუა - კომისიის წევრი; 
5. ილია ჯიშკარიანი - კომისიის წევრი. 

 
სხდომის დღის წესრიგი: 

1. „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო 
გზით „ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის 
ტარიფების, აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 
დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“  ქალაქ 
თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  (12-
031915842-03, 07.06.2019); 

2.  „საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების 
შეღავათიანი მგზავრობის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2015 წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი   (12-031915842-03, 07.06.2019); 

3. „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 
საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის 
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დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 
წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 
მაისის №42-40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი   
(12-031916225-03, 11.06.2019); 

4. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო 
სამსახურის საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 125 2 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 
ნაწილის “ა” ქვეპუნქტით, 135-ე–1354 მუხლებით გათვალისწინებული 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის შეფარდებული 
ადმინისტრაციული სახდელის (ჯარიმის) ან/და საურავის დარიცხვის 
შესახებ დადგენილების ზემდგომ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) 
გასაჩივრებისას, საჩივრის განმხილველ და გადაწყვეტილების მიმღებ 
სამსახურად განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 25 ნოემბრის №15-30 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი  (12-031916877-03, 17.06.2019); 

 

5. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-14 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის  
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-031916877-03; 
17.06.2019); 

 

6. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 
1352მუხლით, 1353 მუხლის პირველი ნაწილით და 1354 მუხლით 
გათვალისწინებულ სამართალდარღვევებისას საჯარიმო ქვითრის–
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, 
ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 
დეკემბრის №32-108 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-
031916877-03, 17.06.2019); 

7. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევისას (ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით უბილეთო მგზავრობა) 
საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 
ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა 
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და ზემდგომ ორგანოში გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-
70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  ქალაქ თბილისის  
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი   (12-031916877-
03, 17.06.2019); 

8. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მსუბუქი 
ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო 
პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, 
ნებართვის გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის 
ფორმის, ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის 
შექმნის, განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  (12-0319175155-
03, 24.06.2019); 

9. „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის მიზნით 
ავტობუსების (M3 კატეგორია) მოძრაობის მარშრუტების დამტკიცების 
თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 
დეკემბრის №17-48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-
031916457-03, 13.06.2019). 

 სხდომას თავმჯდომარეობდა  -  თედო ისაკაძე.   

სხდომა წარიმართა იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის, 
ქონების მართვისა და საფინანსო-საბიუჯეტო, ეკონომიკური განვითარებისა და 
საინვესტიციო პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების, ჯანმრთელობის 
დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომისიებთან ერთად.  

მომხსენებლები: 

• ვასილ აბულაძე - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  ტრანსპორტის 
საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე. 

• მერაბ მამულაშვილი - თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის  
ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის უფროსის მოადგილე. 

სხდომის თავმჯდომარემ გახსნა სხდომა და კომისიის წევრებს გააცნო დღის 
წესრიგი.  

თ.ისაკაძე - დღეს სხდომაზე განვიხილავთ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 
ცხრა მნიშვნელოვან საკითხს, გთხოვთ მომხსენებლებს წარმოადგინოთ პროექტები.  
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საკითხი 1 – „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო გზით 
„ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის ტარიფების, 
აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით 
(მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას 
ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე (12-031915842-03, 07.06.2019). 

ვ. აბულაძე - წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის მიხედვით, უფასოდ 
მგზავრობის უფლება მიეცემათ ა(ა)იპ „თბილისის გადამდებ დაავადებათა 
ეპიდზედამხედველობისა და კონტროლის მუნიციპალური ცენტრის“ 
თანამშრომლებს (საუბარია 50 თანამშრომელზე), რომელთა  სამუშაო პროცესი 
დაკავშირებულია მუდმივ გადაადგილებასთან, ცენტრს კი საკუთარი ავტომობილი 
არ გააჩნია. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (მომხრე - 5, თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ 
დაადგინა: 

• „საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „რიყე-ნარიყალა“ და საბაგირო გზით 
„ჭავჭავაძის გამზირი-კუს ტბა“ მგზავრთა გადაყვანისას მგზავრობის 
ტარიფების, აგრეთვე ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას ფასდაკლების სისტემის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის №20-81 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, ქალაქ თბილისის  
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  დადგენილების პროექტი (12-031915842-03, 
07.06.2019) განხილულ იქნეს  საკრებულოს სხდომაზე. 

საკითხი 2 –„საქართველოს დედაქალაქის – ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი 
მგზავრობის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 
წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (12-
031915842-03, 07.06.2019). 
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ვ.აბულაძე - წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის მიხედვითაც, ისევე, 
როგორც ზემოთ ხსენებულ №20-81 დადგენილებაში უფასოდ მგზავრობის უფლება 
მიეცემათ ა(ა)იპ „თბილისის გადამდებ დაავადებათა ეპიდზედამხედველობისა და 
კონტროლის მუნიციპალური ცენტრის“ თანამშრომლებს, ამჟამად საუბარია 50 
თანამშრომელზე, თუმცა თუ რაოდენობის ცვლილება განხორციელდა, შესაბამისი 
უწყება ვალდებული იქნება ინფორმაცია მიაწოდოს  დედაქალაქის მერიას. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (მომხრე - 5, თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ 
დაადგინა: 

• „საქართველოს დედაქალაქის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში ეკონომიკის რეგულირებად სფეროებად 
განსაზღვრული ავტობუსებით (M3 კატეგორია) და მიწისქვეშა 
ელექტროტრანსპორტით (მეტრო) ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანისას მოქალაქეთა ცალკეული კატეგორიების შეღავათიანი 
მგზავრობის შესახებ” ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 
წლის 27 მარტის №6-25 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი   (12-
031915842-03, 07.06.2019) განხილულ იქნეს  საკრებულოს სხდომაზე. 

საკითხი 3 - „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 
საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის 
დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 
დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის №42-40 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“   (12-031916225-03, 11.06.2019). 

ვ. აბულაძე - დადგენილების პროექტის მიხედვით, მტკიცდება ზონალური 
პარკირების ადგილების აღმნიშვნელი საგზაო მონიშვნების ფორმები და ზომები, 
პარკირების საფასურის აღმნიშვნელი დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები (დაფები). 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (მომხრე - 5, თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ დაადგინა: 

• ,,ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 
საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის 
დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 
წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 24 მაისის 
№42-40 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ქალაქ თბილისის  
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი  (12-031916225-03, 
11.06.2019) განხილულ იქნეს  საკრებულოს სხდომაზე. 

საკითხი 4 - „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო 
სამსახურის საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 125-
ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 125 2 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის “ა” 
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ქვეპუნქტით, 135-ე–1354 მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევებისათვის შეფარდებული ადმინისტრაციული სახდელის 
(ჯარიმის) ან/და საურავის დარიცხვის შესახებ დადგენილების ზემდგომ ორგანოში 
(თანამდებობის პირთან) გასაჩივრებისას, საჩივრის განმხილველ და 
გადაწყვეტილების მიმღებ სამსახურად განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ნოემბრის №15-30 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე (12-031916877-03, 17.06.2019). 

ვ. აბულაძე - დადგენილების პროექტის მიხედვით, დადგენილების სათაურში 
შედის ცვლილება, ასევე ადმინისტრაციული სახდელის  (ჯარიმის)  ზემდგომ  
ორგანოში  გასაჩივრებისას  საჩივარს განიხილავს  და  გადაწყვეტილებას  მიიღებს 
მუნიციპალიტეტის  აღმასრულებელი  ორგანოს შესაბამისი სამსახური. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (მომხრე - 5, თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ 
დაადგინა: 

• „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო 
სამსახურის საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 125-ე მუხლის მე-8 ნაწილით, 125 2 მუხლით, 130-ე მუხლის მე-4 
ნაწილის “ა” ქვეპუნქტით, 135-ე–1354 მუხლებით გათვალისწინებული 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის შეფარდებული 
ადმინისტრაციული სახდელის (ჯარიმის) ან/და საურავის დარიცხვის 
შესახებ დადგენილების ზემდგომ ორგანოში (თანამდებობის პირთან) 
გასაჩივრებისას, საჩივრის განმხილველ და გადაწყვეტილების მიმღებ 
სამსახურად განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 25 ნოემბრის №15-30 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი  (12-031916877-03, 17.06.2019) განხილულ იქნეს  
საკრებულოს სხდომაზე. 

 

საკითხი 5  - „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-14 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე  (12-031916877-03, 17.06.2019). 

 

ვ. აბულაძე - დადგენილების პროექტის მიხედვით ე.წ. „BUS LANE“-ებზე, 
ველობილიკებზე და ასევე სხვა ადგილებში „TEST“  ნომრის  გარეშე სატრანსპორტო 
საშუალების  მოძრაობა,  გაჩერება  ან  დგომა აიკრძალება.  

„BUS LANE“-ებზე მოძრაობა, გაჩერება ან დგომა გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 
ლარის ოდენობით, ველობილიკებზე  - 50 ლარის ოდენობით, სხვა ადგილებში 
„TEST“  ნომრის  გარეშე - 100 ლარის ოდენობით. 
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სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (მომხრე - 5, თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ 
დაადგინა: 

• „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო 
სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის №10-14 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის  
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-031916877-03; 
17.06.2019) განხილულ იქნეს  საკრებულოს სხდომაზე. 

 

საკითხი 6 –„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 
1352მუხლით, 1353 მუხლის პირველი ნაწილით და 1354 მუხლით 
გათვალისწინებულ სამართალდარღვევებისას საჯარიმო ქვითრის–
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, 
ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 დეკემბრის №32-
108 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე (12-031916877-03, 17.06.2019). 

ვ. აბულაძე - დადგენილების პროექტის მიხედვით სახაზინო კოდი, რომელზეც 
უნდა განხორციელდეს ჯარიმებისა  და  საურავების  გადახდა, ე.წ. „BUS  LANE“-
ებზე, ველობილიკებზე და ასევე სხვა ადგილებში, სადაც  „TEST“  ნომრის  გარეშე 
სატრანსპორტო საშუალების  მოძრაობა, გაჩერება/დგომა  აკრძალულია 
დარღვევისათვის, ასახული იქნება შესაბამის პროექტში.  

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (მომხრე - 5, თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ 
დაადგინა: 

• „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 
1352მუხლით, 1353 მუხლის პირველი ნაწილით და 1354 მუხლით 
გათვალისწინებულ სამართალდარღვევებისას საჯარიმო ქვითრის–
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, 
ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და გასაჩივრების წესის დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 
დეკემბრის №32-108 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-
031916877-03; 17.06.2019) განხილულ იქნეს  საკრებულოს სხდომაზე. 

საკითხი  7 – „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 
130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევისას (ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული სამგზავრო 
გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით უბილეთო მგზავრობა) საჯარიმო ქვითრის 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი შედგენის, 
ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა და ზემდგომ ორგანოში 
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გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-70 დადგენილებაში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე  (12-031916877-03, 17.06.2019). 

ვ.აბულაძე - დადგენილების პროექტის მიხედვით მგზავრების  უბილეთო 
მგზავრობა  გამოიწვევს  დაჯარიმებას  20 ლარის  ოდენობით,  ნაცვლად  დღეის  
მდგომარეობით  მოქმედი  5  ლარისა. ხოლო, საურავის  ოდენობა  განისაზღვრება 
დაკისრებული  ჯარიმის ორმაგი ოდენობით (40 ლარით), ნაცვლად დღეის 
მდგომარეობით მოქმედი 50 ლარისა. 

სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა 
უმრავლესობით (მომხრე - 5, თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0)  კომისიამ 
დაადგინა: 

• „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე 
მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევისას (ადგილობრივი საქალაქო რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით უბილეთო მგზავრობა) 
საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის 
ფორმის, მისი შედგენის, ჩაბარების, აღრიცხვა-ანგარიშგების, გასაჩივრებისა 
და ზემდგომ ორგანოში გადაგზავნის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №19-
70 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“  ქალაქ თბილისის  
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი   (12-031916877-
03; 17.06.2019) განხილულ იქნეს  საკრებულოს სხდომაზე. 

საკითხი 8   - „საქართველოს დედაქალაქის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
მსუბუქი ავტომობილით – ტაქსით (M1 კატეგორია) გადაყვანის სანებართვო 
პირობების, ნებართვის გაცემის წესის, ნებართვის მოქმედების ვადის, ნებართვის 
გაცემის ფასისა და მისი გადახდის წესის, სანებართვო მოწმობის ფორმის, 
ნებართვის მქონე პირების შესახებ ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნის, 
განახლების და დამუშავების წესის განსაზღვრის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის №24-80 დადგენილებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 
დადგენილების პროექტი (12-0319175155-03, 24.06.2019) 

 

ვ. აბულაძე - ამ ცვლილებებით, იმ შემთხვევაში თუ ნებართვაში მითითებულ 
სატრანსპორტო საშუალებას გავლილი ექნება პერიოდული ტექნიკური 
ინსპექტირება, ნებართვისთვის კატეგორიის მინიჭების პროცედურას 
განახორციელებს ნებართვის გამცემი, რაც აქამდე თავად ნებართვის მფლობელის 
ვალდებულებას წარმოადგენდა. ტაქსის მფლობელებს უმარტივებთ პროცედურა.  
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