
ქალაქ თბილისის საკრებულოს  
სატრანსპორტო საკითხთა კომისიის  

სხდომის ოქმი №72 
 
19.10.2021                                                                  თბილისი, თავისუფლების მოედანი №2 
                                                                                                                                               14:00 საათი                                                                                                                                                         
სხდომას  ესწრებოდნენ:  
 

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

 

სხდომის დღის წესრიგი: 
 
1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის  N71-134 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-032128624-03; 13.10.2021); 

2. „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 დადგენილების პროექტი (12-032129151-03; 18.10.2021); 

3. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამგზავრო 
გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემის დანერგვის, რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა 
კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის 
მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის 
წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 30 დეკემბრის №20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-032129151-
03; 18.10.2021); 

4. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე მუხლის მე-
4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას 
(რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით მგზავრების 
უბილეთო მგზავრობა, აგრეთვე ათიდან თექვსმეტი წლის ასაკამდე ბავშვების 
უბილეთოდ წაყვანა) საჯარიმო ქვითრის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
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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 (12-032129151-03; 18.10.2021). 

სხდომას თავმჯდომარეობდა  -  შალვა ოგბაიძე. 
 
მომხსენებლები: 

• მაია გრძელიძე - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო საქალაქო 
სამსახური. 

• ვასილ აბულაძე - სსიპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 
ურბანული განვითარების სააგენტოს“ უფროსის მოადგილე. 

1. „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის  N71-134 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-032128624-03; 13.10.2021). 

შ.ოგბაიძე - მომხსენებელს ვთხოვ, წარმოგვიდგინოს დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული  საკითხი. 

მ.გრძელიძე -  ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები 
ხორციელდება მიმდინარე წელს მიღებული შემოსულობების გათვალისწინებით, 
რომლის თანახმად, იზრდება არაფინანსური აქტივების კლებიდან (არაწარმოებული 
აქტივები (მიწა)) მისაღები შემოსავლები - 1 350,0 ათასი ლარის ოდენობით. შესაბამისად, 
წარმოდგენილი პროექტით, ბიუჯეტის მოცულობა იზრდება 1 350,0 ათასი ლარით და 
შეადგენს  1 228 326,9 ათას ლარს. 
 
ასევე, წარმოდგენილ პროექტში გათვალისწინებულია სსიპ „ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს“  
წინადადებები. აღნიშნულისა და დამატებითი რესურსის გათვალისწინებით ასიგნებები 
გადანაწილდა შემდეგ პროგრამებზე/ქვეპროგრამებზე: 
 
იზრდება შემდეგი პროგრამის/ქვეპროგრამის ასიგნებები: 
 

• საქალაქო სამგზავრო ტრანსპორტის სუბსიდია (კოდი 01 02 05) -  11 000,0 ათასი 
ლარით; 

 
• სარეზერვო ფონდი (კოდი 10 22)  -  1 848,5 ათასი ლარით. 

 
მცირდება საქალაქო საავტობუსო ტრანსპორტით, მიწისქვეშა ელექტროტრანსპორტით 
(მეტრო)  რეგულარული სამგზავრო გადაყვანისას, საბაგირო გზით „უნივერსიტეტი-
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ბაგები“ მგზავრთა გადაყვანისას უფასო და შეღავათიანი ტარიფით მოსარგებლე პირთა 
მომსახურება (კოდი 06 02 11) ქვეპროგრამის ასიგნება - 11 000,0 ათასი ლარით. 
 
აღსანიშნავია, რომ თანხის ოდენობა, რომლითაც გაიზარდა თბილისის ბიუჯეტის 
სარეზერვო ფონდი გადაირიცხება 8 ოქტომბერს ბათუმში მომხდარი ტრაგედიის შედეგად 
დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად. 
 
გარდა ამისა, დაზუსტდა სსიპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტისა და 
ურბანული განვითარების სააგენტოს“ (კოდი 10 18) პროგრამის ფარგლებში მომუშავეთა 
რიცხოვნობა, რომელიც გაიზარდა 6 ერთეულით და შეადგენს 146 ერთეულს. 
 
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების 
საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 1 158 892,7 ათასი ლარის ოდენობით და ნაშთის 
ცვლილება 69 434,2 ათასი ლარით. 
 
შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა  1 107 399,5 ათასი ლარის 
ოდენობით, ხოლო ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვრა 54 018,4 ათასი ლარით. 
 
სხდომის თავმჯდომარემ კენჭისყრაზე დააყენა დასკვნის პროექტი. ხმათა უმრავლესობით 
(მომხრე - 5, თავი შეიკავა - 0, წინააღმდეგი - 0), კომისიამ დაადგინა: 
 
• „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” 

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის  N71-134 
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ’’ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-032128624-03; 13.10.2021) განხილული 
იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

2. „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 დადგენილების პროექტი (12-032129151-03; 18.10.2021): 

ვ.აბულაძე - დადგენილებაში ცვლილებები გამოიწვია „საქართველოს მოქალაქეთა და 
საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციისა და რეგისტრაციიდან მოხსნის, 
პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის, პასპორტის, სამგზავრო პასპორტისა და სამგზავრო 
დოკუმენტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 
2011 წლის 27 ივლისის №98 ბრძანებით დამტკიცებულ წესში დამატებულმა 313 მუხლმა, 
რომლის პირველი პუნქტის მიხედვითაც, პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული 
მოწმობის გაცემისას, მოთხოვნის შემთხვევაში, დაიტანება ინფორმაცია შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის შესახებ. 

ზ/ა გამომდინარე, „ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო 
საშუალებების პარკირების რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის 
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შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის 
№33-99 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებულ ქალაქ თბილისის 
ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების 
რეგულირების წესის მე-11 მუხლის პირველ პუნქტს ემატება სიტყვები, რომლის 
მიხედვით საცნობი ნიშნის მისაღებად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი 
ვალდებულია წერილობითი ფორმით მიმართოს სააგენტოს და მას დაურთოს მისი 
კუთვნილი პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობა, რომელზეც დატანილია 
აღნიშვნა „შშმ პირი. მკვეთრად გამოხატული“, ხოლო მე-3 პუნქტს - სიტყვები, რომლის 
მიხედვით საცნობი ნიშნის მისაღებად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის 
კანონიერი წარმომადგენელი ვალდებულია წერილობითი ფორმით მიმართოს სააგენტოს 
და მას დაურთოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის კუთვნილი პირადობის 
(ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობა, რომელზეც დატანილია აღნიშვნა „შშმ პირი. 
მკვეთრად გამოხატული“. 

უფრო კონკრეტულად, წარმოდგენილი დადგენილების პროექტის მიხედვით, „ქალაქ 
თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების 
რეგულირების წესისა და პარკირების საფასურის დადგენის შესახებ“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის №33-99 დადგენილების 
პირველი მუხლით დამტკიცებულ ქალაქ თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში 
სატრანსპორტო საშუალებების პარკირების რეგულირების წესის მე-11 მუხლის, პირველი 
პუნქტი ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 

„1. საცნობი ნიშნის მისაღებად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ვალდებულია 
წერილობითი ფორმით მიმართოს სააგენტოს და მას დაურთოს მისი კუთვნილი 
პირადობის (ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობა, რომელზეც დატანილია აღნიშვნა 
„შშმ პირი. მკვეთრად გამოხატული“, ან „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისთვის 
საჭირო ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 თებერვლის №64/ნ ბრძანების   პირველი   
პუნქტით   დამტკიცებული   დანართი 3-ით   განსაზღვრული ფორმა №IV-50/4-ის 
შესაბამისად გაცემული პირის მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის 
დამადასტურებელი ცნობა, ან დოკუმენტი, რომლითაც დგინდება, რომ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირს აქვს ქვედა კიდურის ამპუტაცია, ან საქართველოს 
მთავრობის მიერ შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − სოციალური 
მომსახურების სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა სახელმწიფო გასაცემლების მიმღებთა 
სააღრიცხვო ბაზაში რეგისტრირებულ მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირის სტატუსის შესახებ. სააგენტო  უფლებამოსილია დამატებით 
მოითხოვოს გადაწყვეტილების მისაღებად აუცილებელი ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი.“ 

ამავე მუხლის მე-3 პუნქტი ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 

,,3. საცნობი ნიშნის მისაღებად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის კანონიერი 
წარმომადგენელი ვალდებულია წერილობითი ფორმით მიმართოს სააგენტოს და მას 
დაურთოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის კუთვნილი პირადობის 
(ბინადრობის) ელექტრონული მოწმობა, რომელზეც დატანილია აღნიშვნა „შშმ პირი. 
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მკვეთრად გამოხატული“, ან „სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზისთვის საჭირო 
ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის 2007 წლის 27 თებერვლის №64/ნ ბრძანების პირველი 
პუნქტით დამტკიცებული დანართი 3-ით განსაზღვრული ფორმა № IV-50/4-ის 
შესაბამისად გაცემული პირის მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის 
დამადასტურებელი ცნობა, ან დოკუმენტი, რომლითაც დგინდება, რომ შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირს აქვს ქვედა კიდურის ამპუტაცია ან საქართველოს მთავრობის 
მიერ შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს მიერ გაცემული ცნობა სახელმწიფო გასაცემლების მიმღებთა სააღრიცხვო 
ბაზაში რეგისტრირებულ მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირის სტატუსის შესახებ, პირის შეზღუდული ქმედუნარიანობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტის დედანი ან დამოწმებული ქსეროასლი, კანონიერი წარმომადგენლობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ქსეროასლი. 
სააგენტო  უფლებამოსილია დამატებით მოითხოვოს გადაწყვეტილების მისაღებად 
აუცილებელი ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი.“ 

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 დადგენილების პროექტი (12-032129151-03; 
18.10.2021) განხილულ იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

3. „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამგზავრო 
გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემის დანერგვის, რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) 
ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში 
მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, 
სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების 
შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 30 დეკემბრის 
№20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ თბილისის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-032129151-03; 
18.10.2021): 

ვ.აბულაძე - წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით, ცვლილება შედის ზ/ა დადგენილების 
მე-2 პუნქტით დამტკიცებულ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ 
საზღვრებში სამგზავრო გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემის 
დანერგვის, რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით) ნებართვის მაძიებელთა კონკურსში  მონაწილეობის, 
მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის მოქმედების ვადის, სანებართვო 
პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესში. კერძოდ: მე-2 მუხლს, სადაც 
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საუბარია ტერმინთა განმარტებებზე, „ვ“ ქვეპუნქტის შემდეგ ემატება შემდეგი შინაარსის  
„ვ1“  ქვეპუნქტი: 

„ვ1) მობილური კომუნიკაციის საშუალება - ხელსაწყო, რომლის საშუალებითაც 
შესაძლებელია უწყვეტი სატელეფონო საუბრის წარმოება ორ ან ორზე მეტ ფიზიკურ პირს 
შორის ან/და ტექსტური ინფორმაციის გადაცემა და მიღება;“ 

ასევე, მე-17 მუხლის პირველ პუნქტს, სადაც საუბარია სანებართვო პირობებზე და  
ნებართვის მფლობელის უფლება-მოვალეობებზე, „ო“ ქვეპუნქტის შემდეგ, ემატება 
შემდეგი შინაარსის „ო1“   ქვეპუნქტი: 
„ო1) არ დაუშვას უშუალოდ მარშრუტზე მოძრაობისას მძღოლის მიერ მობილური 
კომუნიკაციის საშუალებით სარგებლობა, გარდა „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევებისა;“. 

უნდა აღინიშნოს, რომ „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-
8 პუნქტის შესაბამისად „სატრანსპორტო საშუალების გადაადგილებისას მძღოლი უნდა 
მოერიდოს ნებისმიერ მოქმედებას, რომელიც დაკავშირებული არ არის მართვასთან. 
მძღოლს ეკრძალება სატრანსპორტო საშუალების მართვისას მობილური კომუნიკაციის 
საშუალებით სარგებლობა. ეს აკრძალვა არ ვრცელდება ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც 
მძღოლი სარგებლობს მობილური კომუნიკაციის საშუალების ყურსასმენით ან მობილური 
კომუნიკაციის ხმამაღალი (ან დისტანციური) საუბრის ფუნქციით და ორივე ხელი 
თავისუფალი აქვს სატრანსპორტო საშუალების სამართავად“. როგორც მოგეხსენებათ 
აღნიშული რეგულაცია დღესაც არსებობს, თუმცა კონტროლი ხორციელდება საპატრულო 
პოლიციის მიერ, ცვლილებების დამტკიცების შემდეგ აღნიშნულ სამართალდარღვევაზე 
კონტროლის უფლებამოსილება გადაეცემა - სსიპ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 
ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს. 

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

• „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში სამგზავრო 
გადაყვანის მომსახურების ინტეგრირებული სისტემის დანერგვის, რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის (M2 და M3 კატეგორიების ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებით) ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის, ნებართვის მაძიებელთა 
კონკურსში მონაწილეობის, მასში გამარჯვებულის გამოვლენის, ნებართვის 
მოქმედების ვადის, სანებართვო პირობებისა და ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის 
წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 
წლის 30 დეკემბრის №20-82 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ქალაქ 
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი (12-032129151-
03; 18.10.2021) განხილული იქნეს საკრებულოს სხდომაზე. 

 

4. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 
ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას (რეგულარული 
სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით მგზავრების უბილეთო მგზავრობა, 
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აგრეთვე ათიდან თექვსმეტი წლის ასაკამდე ბავშვების უბილეთოდ წაყვანა) 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 
(12-032129151-03; 18.10.2021): 

ვ.აბულაძე - წარმოდგენილი პროექტის თანახმად, ცვლილება შედის დადგენილების მე-3 
მუხლის მე-4 პუნქტში და ყალიბდება შემდეგი რედაქციით: 

„თუ მგზავრმა თანამშრომელს მოთხოვნისთანავე ვერ წარუდგინა სამგზავრო ბილეთი ან 
ელექტრონული გადახდის საშუალება ან/და  ელექტრონული გადახდის საშუალების 
სპეციალურ მოწყობილობაზე გადამოწმებით არ დადასტურდა მგზავრობის ტარიფით 
განსაზღვრული თანხის გადახდის განხორციელება და მას აქვს პიროვნების 
დამადასტურებელი საბუთები, ან არიან მოწმეები, რომლებსაც შეუძლიათ მიაწოდონ საჭირო 
ცნობები მის შესახებ ან/და არსებობს შესაბამისი პირის საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში 
იდენტიფიცირების შესაძლებლობა და როდესაც თანამშრომელი თვლის, რომ 
სამართალდარღვევა არ საჭიროებს დამატებით ადმინისტრაციულ გამოკვლევას, 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 
ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე თანამშრომელი უფლებამოსილია 
სამართალდამრღვევი ჩამოიყვანოს ავტობუსის გაჩერებაზე (გარდა 16-დან 18 წლამდე 
არასრულწლოვანისა, რომლის ავტობუსიდან ჩამოყვანის უფლებამოსილება თანამშრომელს 
არ გააჩნია), შეუდგინოს საჯარიმო ქვითარი  –  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ოქმი, რაც შეიძლება დააფიქსიროს ელექტრონული მოწყობილობით და ამის თაობაზე 
ვალდებულია აცნობოს სამართალდამრღვევს.“ 

ცვლილება შედის დადგენილების მე-4 მუხლის მე-6 პუნქტშიც და ყალიბდება შემდეგი 
რედაქციით: 

 
„თუ მგზავრმა თანამშრომელს მოთხოვნისთანავე ვერ წარუდგინა სამგზავრო ბილეთი ან 
ელექტრონული გადახდის საშუალება ან/და  ელექტრონული გადახდის საშუალების 
სპეციალურ მოწყობილობაზე გადამოწმებით არ დადასტურდა მგზავრობის ტარიფით 
განსაზღვრული თანხის გადახდის განხორციელება და მას აქვს პიროვნების 
დამადასტურებელი საბუთები, ან არიან მოწმეები, რომლებსაც შეუძლიათ მიაწოდონ 
საჭირო ცნობები მის შესახებ ან/და არსებობს შესაბამისი პირის საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში 
იდენტიფიცირების შესაძლებლობა და როდესაც თანამშრომელი თვლის, რომ 
სამართალდარღვევა არ საჭიროებს დამატებით ადმინისტრაციულ გამოკვლევას, 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 
ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე თანამშრომელი უფლებამოსილია 
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სამართალდამრღვევი ჩამოიყვანოს ავტობუსის გაჩერებაზე (გარდა 16-დან 18 წლამდე 
არასრულწლოვანისა, რომლის ავტობუსიდან ჩამოყვანის უფლებამოსილება 
თანამშრომელს არ გააჩნია), შეუდგინოს ელექტრონული საჯარიმო ქვითარი, რაც შეიძლება 
დააფიქსიროს ელექტრონული მოწყობილობით და ამის თაობაზე ვალდებულია აცნობოს 
სამართალდამრღვევს.“ 

  
აღნიშნული დადგენილების თანახმად, საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული სამართალდარღვევისას (რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M3 
კატეგორიის ავტობუსით მგზავრების უბილეთო მგზავრობა, აგრეთვე ათიდან თექვსმეტი 
წლის ასაკამდე ბავშვების უბილეთოდ წაყვანა) თუ მგზავრმა შესაბამის თანამშრომელს 
მოთხოვნისთანავე ვერ წარუდგინა სამგზავრო ბილეთი ან ელექტრონული გადახდის 
სპეციალურ მოწყობილობაზე გადამოწმებით არ დადასტურდა მგზავრობის ტარიფით 
განსაზღვრული თანხის გადახდის განხორციელება და მას აქვს პიროვნების 
დამადასტურებელი საბუთები, ან არიან მოწმეები, რომლებსაც შეუძლიათ მიაწოდონ 
საჭირო ცნობები მის შესახებ ან/და არსებობს შესაბამისი პირის საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში 
იდენტიფიცირების შესაძლებლობა და როდესაც თანამშრომელი თვლის, რომ 
სამართალდარღვევა არ საჭიროებს დამატებით ადმინისტრაციულ გამოკვლევას, იგი 
უფლებამოსილია სამართალდამრღვევი ჩამოიყვანოს ავტობუსის გაჩერებაზე და 
შეუდგინოს შესაბამისად ან საჯარიმო ქვითარი - ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ოქმი ან ელექტრონული საჯარიმო ქვითარი, რაც შეიძლება დააფიქსიროს ელექტრონული 
მოწყობილობით და ამის თაობაზე ვალდებულია აცნობოს სამართალდარღვევს. 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-13 მუხლის 
მიხედვით „ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ჩადენის მომენტისათვის თექვსმეტი წლის ასაკს მიღწეულ პირთ“,  
თუმცა წარმოდგენილი ცვლილების თანახმად, 16-დან 18 წლამდე არასრულწლოვანთა 
ინტერესების გათვალისწინებით, წესში აღინიშნება, რომ არასრულწლოვნის ავტობუსიდან 
გაჩერებაზე ჩამოყვანის ანუ მისთვის მგზავრობის შეწყვეტის უფლებამოსილება 
თანამრომელს არ გააჩნია. 

 
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 
(რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის M3 კატეგორიის ავტობუსით მგზავრების 
უბილეთო მგზავრობა, აგრეთვე ათიდან თექვსმეტი წლის ასაკამდე ბავშვების 
უბილეთოდ წაყვანა) 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 
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