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გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  

დადგენილება №38 

2011 წლის 19 ივლისი 

ქ. გარდაბანი 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის ნიმუშის დამტკიცების შესახებ 

,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 43-ე 

მუხლის, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის და გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის 

სამსახურის 2011 წლის 14 ივლისის №5/20-46 მიმართვის შესაბამისად, გარდაბნის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა: 

მუხლი 1 

დამტკიცდეს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურის 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმისწარმოების ოქმის ფორმის ნიმუში დანართის 

შესაბამისად. 

მუხლი2 

დადგენილება ძალაში შედის გამოქვეყნებისთანავე.  

მუხლი 3 

დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს სასამართლოში (მის: ქ. გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის ქ. 

№14) საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის მე-3 ნაწილით 

დადგენილი წესით. 

საკრებულოს თავმჯდომარე გ. ფეიქრიშვილი 

             

ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო 

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობის  

ზედამხედველობის სამსახური 

________________________________________________________________ 

ქ. გარდაბანი, დავით აღმაშენებლის ქ. №127   ტელ.: (8372) 22-35-08; 22-31-73 

 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

 

ოქმი № 

 

   
  ოქმის შედგენის ადგილი       ოქმის შედგენის თარიღი 
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1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის (შემდგომში – ოქმი) სამართლებრივი 

საფუძველია: საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი (239-ე, 240-ე, 

241-ე, 243-ე, 252-ე მუხლები), "მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ" საქართველოს კანონი (მე-2 

მუხლი), საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 2 აგვისტოს №669 ბრძანება "მკაცრი 

აღრიცხვის ფორმების ნუსხის და მათი რეგისტრაციის წესის დამტკიცების თაობაზე".  

2. ოქმი არის მკაცრი აღრიცხვის ფორმა. 

  

3 ოქმი შეადგინა  
  სახელი, მამის სახელი, გვარი, რომელ ორგანიზაციას წარმოადგენს, თანამდებობა 

 

 

4. სამართალდამრღვევი: 
სუბიექტის სრული დასახელება ან/და სახელი, გვარი 

 

 
სუბიექტის სტატუსი (დამკვეთი, მენარდე), ბინის ან/და იურიდიული მისამართი, ტელეფონი, ფაქსი, 

ელფოსტა 

 

 

5. სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი და დრო:  

 

 

6. სამართალდარღვევის არსი:  

 

 

 

 

 

 

 

რაც გათვალისწინებულია  საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

  ____________________________________________________________________________ 
     კანონის ზუსტი დასახელება შესაბამისი მუხლის მითითებით 

კოდექსის 

  

 7. საქმის გადასაწყვეტად საჭირო სხვა ცნობები: 
           (თუ არის ასეთი) 

8. სამართალდამრღვევის ახსნა-განმარტება მის მიერ ჩადენილ გადაცდომასთან 

დაკავშირებით: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლი (I 

ნაწილი): „ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემულ პირს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის 

მასალებს, მისცეს ახსნა-განმარტებანი, წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს 

შუამდგომლობანი; საქმის განხილვისას ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; 

გამოვიდეს მშობლიურ ენაზე და თუ არ იცის მიმდინარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარჯიმნის 

მომსახურებით; გაასაჩივროს საქმის გამო მიღებული დადგენილება. ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმე განიხილება იმ პირის თანდასწრებით, რომელიც მიცემულია 
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ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში. ამ პირის დაუსწრებლად საქმე შეიძლება განხილულ იქნეს 

მხოლოდ ისეთ შემთხვევაში, როცა არის ცნობა მისთვის საქმის განხილვის ადგილისა და 

დროის დროული შეტყობინების შესახებ და მისგან არ შემოსულა შუამდგომლობა საქმის 

განხილვის გადადების თაობაზე“ 

 

10. გავეცანი ზემოაღნიშნულ მუხლს და ოქმს, რასაც ვადასტურებ ხელმოწერით 

   _____________________________________________________________ 
   სამართალდამრღვევის სახელი (სრულად) და გვარი          ხელმოწერა 

11. ოქმი შედგენილია კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ოქმი სწორია, რასაც ვადასტურებ  

 ხელმოწერით 

   _____________________________________________________________    

    ოქმის შემდგენლის სახელი (სრულად) და გვარი   ხელმოწერა 

 

12. მოწმე (თუ არის)_____________________________________________________________ 
    მოწმის სახელი (სრულად) და გვარი     ხელმოწერა  

 

13. ოქმი შედგენილია სამ ეგზემპლარად. სამივეს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა. 

შენიშვნა: თუ სამართალდამრღვევი უარს იტყვის ოქმის ხელმოწერაზე, ოქმში კეთდება 

სათანადო ჩანაწერი. სამართალდამრღვევს ეძლევა უფლება წარმოადგინოს ოქმზე დასართავი 

ახსნა-განმარტება, შენიშვნები ოქმთან დაკავშირებით, აგრეთვე ჩამოაყალიბოს ოქმის 

ხელმოწერაზე უარის თქმის მოტივები. ოქმის ხელმოწერაზე სამართალდამრღვევის უარი არ არის 

საქმის შეწყვეტის საფუძველი (საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსის 

232-ე მუხლი). 

 

 

დამკვეთი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 

დამამზადებელი: 

სფს–ს რეგისტრაციის N 

 


