
 

 
საქართველოს დაცული ტერიტორიების 

ტყეებში ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის გამოვლენა და  

შემდგომი რეაგირება 

ტრენინგკურსი 

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების 
ცენტრი 
თბილისი 2015 წელი 

 

 
 

 



 
 

 

საქართველოს დაცული ტერიტორიების 
ტყეებში ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის გამოვლენა და  
შემდგომი რეაგირება 

ტრენინგკურსი 

 

მომზადდა სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და 
განათლების ცენტრის მიერ 
თბილისი 2015 წელი 

  

2 
 



 
ტრენინგკურსის მომზადებაზე მუშაობდნენ: 

ექსპერტები:  

გია ბერაია  ქ. ახალციხის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი 

მოსამართლე ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, ახალციხის 

რაიონული სასამართლოს მოსამართლე 

შორენა ყაველაშვილი თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე 

თომა დეკანოიძე  სატყეო მეურნეობის მაგისტრი, დაცული ტერიტორიების 

სააგენტო, დაგეგმვისა და განვითარების სამსახურის 

უფროსი 

კონსულტანტები:  

ნატო სულთანიშვილი ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გარემოსდაცვითი 

ინფორმაცისა და განათლების ცენტრი, განათლების 

პროექტების სამსახურის უფროსი 

ნათია სარალიძე გარემოსდაცვითი ინფორმაცისა და განათლების ცენტრი 

ქეთევან თალაკვაძე გარემოსდაცვითი ინფორმაცისა და განათლების ცენტრი 

 

  

3 
 



 
სარჩევი 

შესავალი .................................................................................................................................................. 5 
პროექტის შესახებ .................................................................................................................................. 5 

თავი 1. საქართველოს დაცული ტერიტორიები, მნიშვნელობა, კატეგორიები, მართვა ......... 8 
1.1  საქართველოს დაცული ტერიტორიები ............................................................................................ 9 

1.2. სამართლებრივი საფუძვლები ...................................................................................................... .....10 
1.3. დაცული ტერიტორიების მართვის არსებული სიტუაცია ................................................................ 10 
1.4. საკადრო საკითხები  .................................................................................................................... 15 

თავი 2. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენა და შემდგომი რეაგირება ....15 
2.1. დაცულ ტერიტორიებზე გამოვლენილი სამართალდარღვევების სტატისტიკური 
მაჩვენებლები ......................................................................................................................................15 
2. 2. დაცულ ტერიტორიებზე სამართალდარღვევის ფაქტების გამოვლენის 
შესაძლებლობები ................................................................................................................................17 
2. 3. ბიომრავალფეროვნების ძირითადი საფრთხეები ................................................................ 19 
2. 4. პატრულირების დაგეგმვა და განხორციელება ..................................................................... 19 
2.5. სამართალდამრღვევთან ურთიერთობა ..................................................................................25 
2. 6. თანამშრომლობა სხვა უწყებებთან .......................................................................................... 29 

თავი 3. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები დაცულ ტერიტორიებზე, მათ შორის 
ტყის მართვის სფეროში (ადმინისტრაციულ სამართალდართღვევათა კოდექსის VII თავი), 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კვალიფიკაციის მინიჭება ......................................28 

3.1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები დაცულ ტერიტორიებზე, მათ შორის, ტყის 
მართვის სფეროში...............................................................................................................................28 

თავი 4. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის  ოქმის შედგენა   ........................................55 
4.1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენა.................................................55 
4.2. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კვალიფიკაციის მინიჭება .............................60  

თავი 5. განსხვავება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევასა და სისხლის სამართლის 
დანაშაულს შორის ................................................................................................................................63 

თავი 6. არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
სპეციფიკა, შეურაცხადობა..................................................................................................................74    

6.1. არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
სპეციფიკა, შეურაცხადობა............................................................................................................... 74 

4 
 



 
6.2. იმ შემთხვევაში, თუ სამართალდარღვევა ჩადენილია 16 წლამდე ასაკის პირის მიერ, 
ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა ......................................................................................................76 

თავი 7. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ობიექტებთან/იარაღთან დაკავშირებით 
გადაწყვეტილების მიღება (ჩამორთმევა, გაფორმება, შენახვა, უკან დაბრუნება და ა.შ.), 
მაგალითების განხილვა სასამართლომდე და სასამართლოში  ................................................. 81 

7.1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ობიექტებთან/იარაღთან დაკავშირებით 
გადაწყვეტილების მიღება (ჩამორთმევა, გაფორმება, შენახვა, უკან დაბრუნება და ა.შ.) 
სასამართლომდე ................................................................................................................................ 81 
7.2. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ობიექტებთან/იარაღთან დაკავშირებით 
გადაწყვეტილების მიღება (ჩამორთმევა, გაფორმება, შენახვა, უკან დაბრუნება და ა.შ.)..... 86 

თავი 8. ოქმის სასამართლოში  გადაგზავნის წესი და პროცედურები, (ხანდაზმულობის 
ვადა), კაზუსები ................................................................................................................................... 94 

8.1. ოქმის სასამართლოში  გადაგზავნის წესი და პროცედურები .......................................... 94 
8.2. კაზუსები ...................................................................................................................................... 98 

თავი 9. სამოქალაქო სარჩელის შედგენა ზიანზე ......................................................................... 101 
9.1. სარჩელი ...................................................................................................................................... 101 

თავი 10. ქონების უპატრონოდ ცნობა, მტკიცებულებები ..........................................................109 
10.1. ქონების უპატრონოდ ცნობა ................................................................................................. 109 
10.2. მტკიცებულებები .....................................................................................................................115 

თავი 11. სასამართლოს წინაშე სამართალდამრღვევის საქმის განხილვისას გამოვლენილი 
ფაქტების ჯეროვნად წარმოჩენის შესაძლებლობა .......................................................................122 

თავი 12. სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების გასაჩივრების პროცედურები 
და საჩივრის შედგენის წესი, კაზუსები ..........................................................................................125 

12.1. სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების გასაჩივრების პროცედურები და 
საჩივრის შედგენის წესი .................................................................................................................125 
12.2. კაზუსები ..................................................................................................................................126 

თავი 13. საველე გასვლა, მაგალითები ...........................................................................................129   

თავი 14. ტრენერთა სახელმძღვანელო მასალები..........................................................................131  

თავი 15. გამოყენებული ლიტერატურა ..........................................................................................157 

  
5 

 



 
 

შ  ე ს  ა ვ ა ლ ი 
 

პროექტის შესახებ 

პროექტი განხორციელდა სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრის 

მიერ ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN – International Union for Conservation 

of Nature) მხარდაჭერით „ევროპის სამეზობლო და საპარტნიორო ინსტრუმენტით მოცული 

ქვეყნებისათვის სატყეო სექტორში კანონიერების დაცვისა და მმართველობის 

გაუმჯობესების II პროგრამის“ ფარგლებში და სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტოსთან 

მჭიდრო თანამშრომლობით. 

პროექტის ფარგლებში შემუშავდა ტრენინგმოდული საქართველოს დაცული 

ტერიტორიების ტყეებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენისა და 

შემდგომი რეაგირების საკითხებთან დაკავშირებით.  

ტრენინგპროგრამის მიზანი 

ტრენინგპროგრამის მიზანია, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს რეინჯერების 

გადამზადება საქართველოს დაცული ტერიტორიების ტყეებში ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის გამოვლენისა და შემდგომი რეაგირების საკითხებთან დაკავშირებით.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ტრენინგპროგრამის თემატიკა მოიცავს საკითხებს 

საქართველოს დაცული ტერიტორიების ტყეებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 

გამოვლენისა და  შემდგომი რეაგირების შესახებ.  

ტრენინგპროგრამა მოიცავს როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ მეცადინეობებს, საველე 

სამუშაოებს, შესაბამის სავარჯიშოებსა და კაზუსებს. ტრენინგპროგრამის ბოლოს  

გათვალისწინებულია  იმიტირებული სასამართლო პროცესის გამართვა, რომლის მიზანია 

თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში დანერგვის ხელშეწყობა. 
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სამიზნე ჯგუფი 

ძირითად სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ დაცული ტერიტორიების თანამშრომლები, 

რომლებიც ჩართულები არიან დაცულ ტერიტორიებზე კანონაღსრულების სფეროში, 

თუმცა ტრენინგმოდულის პროგრამა ასევე შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას სხვა 

უწყებებისთვისაც, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ტყის მდგრად მართვასა და 

მენეჯმენტზე.  

ტრენინგის ხანგრძლივობა 

ტრენინგპროგრამა გათვლილია 5 დღეზე. 

ტრენინგის საბოლოო მიზანი 

ტრენინგპროგრამის გავლის შემდეგ საქართველოს დაცული ტერიტორიების რეინჯერები 

გაიმყარებენ თეორიულ ცოდნას და გაიუმჯობესებენ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს, რაც 

დაეხმარება მათ სამსახურეობრივი უფლება-მოვალეობების ჯეროვნად  შესრულებაში, ეს კი 

ხელს შეუწყობს დაცულ ტერიტორიებზე არსებული უნიკალური ბიომრავალფეროვნების 

დაცვა-შენარჩუნებას, ასევე ადგილზე მონიტორინგის წარმოების, სამართალდარღვევის 

ფაქტების გამოვლენისა და უკანონო ქმედებების დროულად და ეფექტურად აღკვეთას.  

ექსპერტები და კონსულტანტები 

ტრენინგმოდულის მომზადებაზე მუშაობდნენ კვალიფიციური ექსპერტები, მაშ შორის, 

სასამართლო სისტემის წარმომადგენლები  -  მოქმედი მოსამართლეები: გია ბერაია - ქ. 

ახალციხის რაიონული სასამართლოს მაგისტრატი მოსამართლე ბორჯომის 

მუნიციპალიტეტში, ახალციხის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე; შორენა 

ყაველაშვილი - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე; ექსპერტი ტყის 

მართვის საკითხებში - თომა დეკანოიძე - სატყეო მეურნეობის მაგისტრი, დაცული 

ტერიტორიების სააგენტოს დაგეგმვისა და განვითარების სამსახურის უფროსი; ასევე 

კონსულტანტები: ნატო სულთანიშვილი - ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 
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გარემოსდაცვითი ინფორმაცისა და განათლების ცენტრის განათლების პროექტების 

სამსახურის უფროსი; ნათია სარალიძე და ქეთევან თალაკვაძე - გარემოსდაცვითი 

ინფორმაცისა და განათლების ცენტრის თანამშრომლები.  

მეთოდოლოგია 

ტრენინგის პროგრამა მოიცავს ლექციის ტიპის სესიებს, ინტერაქტიულ პრეზენტაციებს, 

ასევე ზრდასრულთა სწავლების მეთოდებს, ჯგუფურ და ინდივიდუალურ სამუშაოებს, 

ტრენინგის მონაწილეთა მიერ პრაქტიკული სამუშაოების შესრულებას. 

ტრენინგის მონაწილეები ავსებენ პრე- და პოსტტესტებს, ასევე ტრენინგის ბოლოს 

ტრენინგის და ტრენერების საბოლოო შეფასების კითხვარებს. 

ტრენერი ავსებს ტრენინგის შეფასების კითხვარს და ანგარიშის სახით ამზადებს საბოლოო 

დოკუმენტს, სადაც საკუთარი დაკვირვების შედეგად, ყურადღებას ამახვილებს ტრენინგის 

საჭიროებებზე, მის დადებით და უარყოფით მხარეებზე, შეძლებისდაგვარად წარმოადგენს 

რეკომენდაციებს ხარვეზების აღმოსაფხვრელად.  

ტრენინგის ჩასატარებლად საჭირო საშუალებები 

ტრენინგის კურსის სრულყოფილად ჩატარებისთვის საჭიროა შემდეგი საშუალებები: 

• ლეპტოპი 

• პროექტორი 

• საწერი ბლოკნოტები 

• კალმები, ფანქრები 

• დაფა / ფლიფჩარტი 

• მარკერები 

• ფერადი წებოვანი ფურცლები 

• ფერადი ქაღალდები 

• ქაღალდის „სკოჩი“, „სკოჩი“ 
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• ქაღალდი A4 ზომის 

• სტეპლერი, მაკრატელი 

თავი 1  
საქართველოს დაცული ტერიტორიები, მნიშვნელობა, კატეგორიები,  მართვა 

1.1  საქართველოს დაცული ტერიტორიები  

დაცული ტერიტორიების სისტემის ჩამოყალიბება საქართველოში ემსახურება 
თვითმყოფადი ბუნებრივ-კულტურული გარემოსა და მისი ცალკეული კომპონენტების 
მომავალი თაობებისათვის შენარჩუნებას, ადამიანის სულიერი და ფიზიკური 
ჯანმრთელობის პირობების დაცვას და საზოგადოების ცივილიზებული განვითარების 
ერთ-ერთი უმთავრესი საფუძვლების შექმნას. 
დაცული ტერიტორიები საქართველოში იქმნება უმნიშვნელოვანესი ეროვნული 
მემკვიდრეობის – უნიკალური, იშვიათი და დამახასიათებელი ეკოსისტემების, მცენარეთა 
და ცხოველთა სახეობების, ბუნებრივი წარმონაქმნებისა და კულტურული არეალების 
დასაცავად და აღსადგენად, მათი სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, რეკრეაციული და 
ბუნებრივი რესურსების დამზოგავი მეურნეობის განვითარების მიზნით გამოყენების 
უზრუნველსაყოფად. 
1995 წლიდან დაიწყო საქართველოს დაცული ტერიტორიების სისტემის გაფართოება. 
დაარსდა საქართველოსთვის ახალი კატეგორიების დაცული ტერიტორიები და ასევე 
მოხდა უკვე არსებული ზოგიერთი დაცული ტერიტორიის გაფართოება თუ გარდაქმნა. 
საქართველოში დაცული ტერიტორიების სისტემის განვითარებამ მნიშვნელოვნად 
უზრუნველყო საქართველოს ბიოლოგიური და ლანდშაფტური მრავალფეროვნების 
შენარჩუნება. დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოში წარმოდგენილია 14 
სახელმწიფო  ნაკრძალი, 19 აღკვეთილი, 11 ეროვნული პარკი, 41 ბუნების ძეგლი და 2 
დაცული ლანდშაფტი.  
საქართველოს დაცული ტერიტორიების მთლიანი ფართობი შეადგენს 600 668 ჰექტარს, რაც 
საქართველოს ტერიტორიის 8,62% წარმოადგენს. აღნიშნული ტერიტორიის დაახლოებით 
65% ტყით არის დაფარული. 
დაცული ტერიტორიების დაარსება ხელს უწყობს მიმდებარედ დასახლებული 
ადგილობრივი მოსახლეობის განახლებადი ბუნებრივი რესურსების მდგრად სარგებლობას, 
რომელიც ორიენტირებულია ბუნების კვლავ წარმოებასა და მოხმარებას შორის ბალანსის 
დაცვაზე. 
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1.2. სამართლებრივი საფუძვლები 

დაცული ტერიტორიების სფეროში ძირითად კანონს წარმოადგენს „საქართველოს კანონი 
დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ (136–IIს; 7 მარტი, 1996). ეს კანონი, მომზადდა 
1994–1996 წლებში, რომელიც ეყრდნობა საერთაშორისო სტანდარტებს - მათ შორის, 
დაცული ტერიტორიების კატეგორიების და ცალკეულ კატეგორიებზე დაშვებული და 
აკრძალული საქმიანობების განსაზღვრის კუთხით (რისთვისაც ძირითადად 
გამოყენებულია IUCN-ის სახელმძღვანელო დოკუმენტები);  
ცალკეული დაცული ტერიტორიების დაარსება მოხდა შემდეგი კანონებით:  

– საქართველოს კანონი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის 
შესახებ (9 დეკემბერი 1998); 

– საქართველოს კანონი თუშეთის, ბაწარა-ბაბანეურის, ლაგოდეხისა და ვაშლოვანის 
დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ (22 აპრილი 2003); 

– საქართველოს კანონი ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და 
მართვის შესახებ (11 ივლისი 2007); 

– საქართველოს კანონი თბილისის ეროვნული პარკის შესახებ (20 ნოემბერი 2007); 

– საქართველოს კანონი იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების შექმნისა და 
მართვის შესახებ (22 ნოემბერი 2007); 

– საქართველოს კანონი დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ (N 5486 – IIს; 22 
ნოემბერი 2007).  

– საქართველოს კანონი მტირალას ეროვნული პარკის შესახებ (18 დეკემბერი 2007); 

– საქართველოს კანონი ჯავახეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის 
შესახებ (№4459–Iს, 22 მარტი 2011); 

– საქართველოს კანონი მაჭახელას ეროვნული პარკის შექმნის შესახებ (6179-რს, 29 
მაისი 2012წ.) 

– საქართველოს კანონი ფშავ-ხევსურეთის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და 
მართვის შესახებ (2237-IIს 16, აპრილი 2014წ). 

– საქართველოს კანონი ბუნების ძეგლების შექმნისა და მართვის შესახებ (1582-რს 20 
ნოემბერი 2013 წ.) 
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სხვა კანონები, რომლებიც დაკავშირებულია დაცულ ტერიტორიებთან, არის საქართველოს 
კანონი ცხოველთა სამყაროს შესახებ (540–რს, 26 დეკემბერი, 1996), საქართველოს ტყის 
კოდექსი (2124–IIს; 22 ივნისი, 1999), საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ (519–Iს; 
10 დეკემბერი, 1996),  საქართველოს კანონი, „საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი 
წიგნის“ შესახებ“, „ტყითსარგებლობის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №242 დადგენილება და საქართველოში მოქმედი სხვა 
კანონმდებლობა. 

არსებული კანონი „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ” მოიცავს მხოლოდ ზოგადი 
ხასიათის ნორმა-პრინციპებს და არ ადგენს ქცევის კონკრეტულ ნორმებს. ამ მიზნით 
სისტემის კანონი სავალდებულოს ხდის თითოეული დაცული ტერიტორიების 
კატეგორიისათვის მენეჯმენტის გეგმის შემუშავებას. იმ შემთხვევაში, თუ არ არის 
მენეჯმენტის გეგმა, მაშინ დაცული ტერიტორიის მართვა ხორციელდება დროებითი 
რეგულირების წესით. 
დაცული ტერიტორიები ამჟამად იმართება მენეჯმენტის გეგმის საფუძველზე, იმ დაცული 
ტერიტორიისათვის, რომლისთვისაც შემუშავებული არ არის მენეჯმენტის გეგმა ან ვადა 
გაუვიდა და ჯერ არ განახლებულა, მათი მართვა ხორციელდება დროებითი რეგულირების 
წესით. მენეჯმენტის გეგმა და დროებითი რეგულირების წესი საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წარდგინებით ამტკიცებს საქართველოს 
მთავრობა. 
მენეჯმენტის გეგმა და დროებითი რეგულირების წესი თითოეულ დაცულ ტერიტორიაზე 
აწესრიგებს: რესურსების მართვას, კანონაღსრულებას, კვლევა-მონიტორინგის საქმიანობას, 
ვიზიტორთა მომსახურებას, ეკოგანათლებას, ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ასევე 
აწესებს ქცევის წესებს, დაშვებულ საქმიანობასა და რესურსებით გამოყენების 
სამართლებრივ საკითხებს. ამავე დოკუმენტშივე დგინდება (ეროვნული პარკების, 
აღკვეთილების და დაცული ლანდშაფტების) ზონირება და თითოეულ ზონაში დაშვებული 
საქმიანობები. უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეული დაცული ტერიტორიის მართვის დროს, 
თუ ირღვევა მენეჯმენტის გეგმით ან დროებითი რეგულირების წესით დადგენილი ნორმა, 
ეს წარმოადგენს სამართალდარღვევის ფაქტს. 
 
1.3. დაცული ტერიტორიების მართვის არსებული სიტუაცია 

დაცული ტერიტორიების მართვა ხორციელდება ცენტრალიზირებულად საქართველოს 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ დაცული ტერიტორიების 
სააგენტოს მიერ. ტერიტორიების უშუალო მმართველობას სააგენტო 18 ერთეული 
ტერიტორიული ადმინისტრაციების მეშვეობით ახორციელებს. ტერიტორიული 
ორგანოების მართვის სტრუქტურა დამტკიცებულია „დაცული ტერიტორიების სააგენტოს 
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ტერიტორიული ადმინისტრაციების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 10 
მაისის 112 ბრძანებით. აღნიშნული ბრძანებით დამტკიცებული სტრუქტურა გამოისახება 
შემდეგნაირად (იხ. სქემა 1). 
ტიპური დებულების მიხედვით და ამჟამად არსებული მდგომარეობით, დაცული 
ტერიტორიის ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობს დირექტორი. ადმინისტრაცია 
წარმოდგენილია ორი სტრუქტურული ქვედანაყოფით – დაცვისა და ადმინისტრაციული 
განყოფილებით. დაცული ტერიტორიების ფიზიკურ დაცვაზე ვალდებულია დაცვის 
განყოფილება. გარდა ფიზიკური დაცვისა, მას ასევე დაკისრებული აქვს ტყის დაცვითი 
ღონისძიებების გატარება, ტყის პათოლოგიური გამოკვლევების ჩატარება, კონსერვაციისა 
და აღდგენითი ღონისძიებების გატარება, კვლევა-მონიტორინგი, კადასტრის წარმოება, 
ბუნებრივი რესურსების ინვენტარიზაცია და რესურსებით სარგებლობისათვის 
გათვალისწინებული ქმედებების განხორციელება, სამაშველო საქმიანობები და სხვა. 

1. დაცვის განყოფილების ფუნქციებია: 

ა) დაქვემდებარებაში მყოფ დაცულ ტერიტორიაზე კანონმდებლობის დაცვაზე კონტროლის 
განხორციელება; 
ბ) ადმინისტრაციის დაქვემდებარებაში მყოფი დაცული ტერიტორიების (ქონების 
ჩათვლით) დაცვა; 
გ) ადმინისტრაციის დაქვემდებარებაში მყოფი დაცული ტერიტორიების კატეგორიების 
საზღვრების ფარგლებში კანონით განსაზღვრულ შემთხვევაში შესაბამისი იძულების 
ღონისძიებების გამოყენება; ვიზიტორებისთვის პირადობის დამადასტურებელი 
საბუთებისა და, საჭიროების შემთხვევაში, ახსნა-განმარტების მოთხოვნა; მათი იმ 
ქმედებების აღკვეთა, რაც ეწინააღმდეგება ტერიტორიის დაცვისა და გამოყენების 
დადგენილ რეჟიმს; მათი ნივთების გასინჯვა (დათვალიერება); დარღვევის იარაღისა და 
უკანონოდ მოპოვებული ბუნებრივი რესურსის ჩამორთმევა; 
დ) საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად, 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმის შედგენა და რეაგირებისათვის 
შესაბამისი ორგანოებისათვის გადაცემა; 
ე) კომპეტენციის ფარგლებში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
ტყისდაცვითი ღონისძიებების გატარება; 
ვ) სტიქიური უბედურების, კატასტროფებისა და საგანგებო მდგომარეობის დროს 
გადაუდებელ ღონისძიებათა განხორციელება; 
ზ) ტყით სარგებლობის უბნების ნატურაში განსაზღვრა (იდენტიფიკაცია), ტყით 
სარგებლობის კონკრეტულ ოდენობათა გაანგარიშება და შესაბამისი დოკუმენტაციის 
დაცული ტერიტორიის ადმინისტრაციასთან შეთანხმებული ტყით სარგებლობის უბნების 
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(ტყეკაფების) გამოყოფა (მათი მატერიალურ-ტექნიკური შეფასების უწყისებისა და ჭრის 
ტექნოლოგიური რუკების შედგენის ჩათვლით) და ჭრაში ზეზემდგომი ხეების დადგენილი 
წესით დადამღვა; 
თ) ბუნებრივი რესურსების სარგებლობაზე და ჩადენილ სამართალდარღვევათა შესახებ 
შესაბამისი სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვა; 
ი) საკადასტრო სამუშაოების და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოება; 
კ) დადგენილი წესის შესაბამისად, წელიწადში ორჯერ (გაზაფხულსა და შემოდგომაზე) 
გეგმიური და საკონტროლო რევიზიის ჩატარება; 
ლ) დადგენილი წესის შესაბამისად, წელიწადში ერთხელ ტყის პათოლოგიური 
გამოკვლევების ჩატარება; 
მ) „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 
კვლევა-მონიტორინგის სამუშაოთა განხორციელება; 
ნ) კონსერვაციისა და აღდგენითი ღონისძიებების ორგანიზება და განხორციელება; 
ო) სტიქიური უბედურების, კატასტროფებისა და საგანგებო მდგომარეობის დროს 
განსახორციელებელ გადაუდებელ ღონისძიებათა პროექტების შემუშავება; 
პ) ადმინისტრაციის დაქვემდებარებაში მყოფი დაცული ტერიტორიების განვითარების 
საგეგმო სამუშაოების (სამენეჯმენტო გეგმისა და ამ გეგმით გათვალისწინებული 
განვითარების ინტეგრალური პროგრამების პროექტების დამუშავების) განხორციელების 
ორგანიზება და მათი ხელშეწყობა; 
ჟ) ბუნებრივი რესურსების ინვენტარიზაციის სამუშაოების ორგანიზების ხელშეწყობა და ამ 
სამუშაოებში მონაწილეობა; 
რ) მუდმივი სანიმუშო ფართობების (სატყეო, ბოტანიკური, გეობოტანიკური, 
ზოოლოგიური, ორნითოლოგიური და სხვა) მოწყობაში მონაწილეობა და ამ ფართობებზე 
დაკვირვებების წარმოება; 
ს) ეკოლოგიური განათლების პროგრამების ორგანიზება და განხორციელება; 
ტ) ბუნების მატიანის შედგენა და სააგენტოში წარდგენა, ასევე ყოველწლიური სამეცნიერო 
საქმიანობის კოორდინაცია და ორგანიზება. 
ამჟამინდელი სრუქტურის თანახმად, ზოგიერთი დაცული ტერიტორია დაყოფილია 
უბნებად და უბანი სარეინჯეროებად. სარეინჯერო განპირობებულია  რეინჯერზე, 
რომელიც პასუხისმგებელია სამოქმედო ტერიტორიაზე კანონაღსრულებაზე. უბანს, 
რომელშიც გაერთიანებულია რამდენიმე სარეინჯერო, ჰყავს უფროსი რეინჯერი და 
პასუხისმგებელია რეინჯერებთან ერთად მთლიანი უბნის დაცვასა და უბანზე სხვადასხვა 
საქმიანობის წარმართვაზე, ხოლო უბნის უფროსი რეინჯერები პასუხისმგებლები არიან 
დაცვის განყოფილების წინაშე. დაცვის განყოფილება კი ვალდებულია მთლიანი დაცული 
ტერიტორიის ფიზიკურ დაცვაზე. ნაწილი დაცული ტერიტორიების დაცვა ხორციელდება 
მხოლოდ პატრულირების მეშვეობით. 
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რეინჯერი ყოველდღიურად პატრულირებს (ფეხით, ცხენით, მანქანით) თავის სამოქმედო 
ტერიტორიაზე საპატრულო ბილიკებზე და რაიმე დარღვევის აღმოჩენისას ახდენს 
შესაბამის რეაგირებას, კანონმდებლობის შესაბამისად. ზოგიერთ დაცულ ტერიტორიაზე 
რეინჯერის მოვალეობაში შედის ასევე მორიგეობა რეინჯერთა სადგურებზე, რომელიც 
განთავსებულია პარკის ძირითად შესასვლელებში, მორიგეობა 24-საათიანია, ასევე მთაში 
პატრულირება და ხშირ შემთვევაში ღამისთევა. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ადგილობრივ 
მოსახლეობაზე საშეშე მერქნის გაცემის დროს რეინჯერი ვალდებულია, მოსახლეს 
მიუთითოს და აჩვენოს ტყეკაფში მათთვის გამოყოფილი ხე-ტყე, რათა არ მოხდეს 
დაუნომრავი ხე-ტყის მოჭრა და მოპოვება, რაც, შესაბამისად, გაზრდის უკანონო ჭრებს. 
ასევე რეინჯერი უზრუნველყოფს თემთან ურთიერთობასა და ვიზიტორთა უსაფრთხო 
გადაადგილებას. 
მიუხედავად ამჟამინდელი დაცვის ეფექტური სტრუქტურისა, იგი მაინც საჭიროებს 
დახვეწას, ვინაიდან  ამ სტრუქტურას გააჩნია რიგი ნაკლოვანებები, კერძოდ: მთაში 
პატრულირების დროს მოსახლეობის მიმდებარე ტერიტორიები რჩება დაუცველი, 
რეინჯერის ყოველდღიური შემოვლის დროს სრულად ვერ ხერხდება ტერიტორიის 
დათვალიერება, რელიეფის სირთულისა და ტერიტორიის სიდიდის გამო და სხვა.  
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1.4. საკადრო საკითხები 
დაცული ტერიტორიების სფეროში მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოდგეს ზოგადად 
პროფესიონალი კადრების ნაკლებობა. არსებობს თანამედროვე გამოწვევების ადეკვატურად 
პასუხის გამცემი კადრების ნაკლებობა.  
წლების მანძილზე, სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში, მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს 
დაცული ტერიტორიების სააგენტოსა და ცალკეული დაცული ტერიტორიების 
ადმინისტრაციების თანამშრომელთა ცოდნის მატებისა და უნარის დახვეწისკენ 
მიმართული ღონისძიებები. მიუხედავად ამ გაწეული ძალისხმევისა, კვალიფიციური 
კადრების ნაკლებობა კვლავ პრობლემად რჩება. არსებული მცირე ანაზღაურების და 
სოციალური პაკეტის სიმწირის გამო, მუდმივად ხდება კადრების გადინება. ამასთან, ხშირ 
შემთხვევაში დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციების პერსონალის რაოდენობა 
არასაკმარისია. რიგ დაცულ ტერიტორიაზე ვაკანტურია რეინჯერთა თანამდებობები, სადაც 
ვერ ხდება კვალიფიციური კადრებით დაკომპლექტება.  
დაცულ ტერიტორიებზე დასაქმებულ რეინჯერების უმრავლესობას არ აქვთ უმაღლესი 
პროფესიული განათლება, რომელიც დაეხმარებოდა მათ ძირითადი ფუნქციებისა და 
ამოცანების წარმატებით განხორციელებაში.  რეგიონების უმრავლესობაში  კვალიფიციური 
კადრების მოზიდვის შესაძლებლობა ძალზე მცირეა მათი არარსებობის გამო. 
დაცული ტერიტორიების სააგენტო ამჟამად მართავს  397 115 ჰა ტერიტორიას, სადაც 
დაცვის განყოფილებაში დასაქმებულია 296 თანამშრომელი, მათ შორის 240 რეინჯერი და 
37 უფროსი რეინჯერი. რეინჯერებზე სამართავად მოდის საშუალოდ 1600 ჰა ტერიტორია. 
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თავი 2  
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენა და შემდგომი რეაგირება 

2.1. დაცულ ტერიტორიებზე გამოვლენილი სამართალდარღვევების სტატისტიკური 
მაჩვენებლები 

საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე გამოვლენილი სამართალდარღვევების რაოდენობა 
2009 წლიდან 2014 წლის მდგომარეობით, წლების მიხედვით მერყეობს 273-დან 457-მდე. 6 
წლის განმავლობაში, საშუალო სტატისტიკური მონაცემებით, ყოველწლიურად 347 
სხვადასხვა სახის სამართალდარღვევა ფიქსირდება დაცულ ტერიტორიებზე. 
გამოვლენილი ფაქტებიდან ძირითადი ადმინისტრაციული სახის დარღვევებია (იხ. 
დიაგრამა 1).  
2009 წლიდან 2014 წლის მანძილზე ყველაზე დიდი მაჩვენებელი უკანონო ქმედებებისა 
დაფიქსირებულია 2013 წელს, სულ 457 სამართალდარღვევა, ხოლო ყველაზე დაბალი 
მაჩვენებელი დაფიქსირებულია 2011 წელს, სულ 273 სამართალდარღვევა. სისხლის 
სამართლის ნიშნების მქონე ფაქტების ყველაზე დიდი ოდენობა დაფიქსირებულია 2012 
წელს, სულ  დაფიქსირდა 10 შემთხვევა, ხოლო არცერთი ფაქტი არ დაფიქსირებულა 2009 
წელს (იხ. დანართი 2). 
დაცულ ტერიტორიებზე 2009-2014 წწ. 6 წლის განმავლობაში საშუალო სტატისტიკური 
მონაცემებით უკანონო ქმედებებიდან ყველაზე მაღალი მაჩვენებლები დაფიქსირდა ხე-
ტყის უკანონო ჭრაზე, რაც მთლიანი უკანონო ქმედებების 36% შეადგენს, ნადირობისა და 
ნადირობის წესების დარღვევა შეადგენს მთლიანი უკანონო ქმედებების 19%-ს. თევზაობისა 
და თევზაობის წესების დარღვევა 6%-ს შეადგენს, უკანონო ძოვება - 18%-ს, ხოლო 
დანარჩენი 22% მოდის სხვადასვა დარღვევაზე (ნიადაგის უკანონო დაკავება, რეჟიმის 
დარღვევა, დანაგვიანება და სხვა) (იხ. დიაგრამა 3). 
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დაცულ ტერიტორიებზე გამოვლენილი 
სამართალდარღვევის ფაქტები 2009-2014წწ. 

დაცულ ტერიტორიებზე გამოვლენილი სამართალდარღვევები 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტები 

სისხლის სამართლის ნიშნების მქონე ფაქტები 
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დიაგრამა 3 

 
 
საქართველოს კანონის „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ მე-2 მუხლის მე-2 
პუნქტის თანახმად,  „ურთიერთობები, რომელიც წარმოიშობა მიწის, ტყის, წყლისა და 

2009 წ. 2010 წ. 2011 წ. 2012 წ. 2013 წ. 2014 წ. 
ხე-ტყის ჭრა 153 120 76 120 164 118

ნადირობა და ნადირობის 
წესების დარღვევა 
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დაცული ტერიტორიების ბუნებრივი რესურსების, აგრეთვე ისტორიისა და კულტურის 
ძეგლების გამოყენებასთან დაკავშირებით, მოწესრიგდება საქართველოს შესაბამისი 
კანონმდებლობით”. აღნიშნულიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია იმ საკანონმდებლო 
აქტების ძირითადი რეგულაციების ცოდნა, რომელიც კავშირშია დაცული ტერიტორიების 
მართვასთნ. 
 
2. 2. დაცულ ტერიტორიებზე სამართალდარღვევის ფაქტების გამოვლენის 
შესაძლებლობები 

ეკონომიკური და ეფექტური კანონაღსრულების სისტემის ჩამოყალიბება და დანერგვა  
უპირველეს ამოცანას წარმოადგენს დაცული ტერიტორიის ნორმალური 
ფუნქციონირებისთვის. განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება სისტემის ეკონომიკურობასა 
და ეფექტურობაზე, რადგან არსებული მეტად შეზღუდული რესურსების (ადამიანური, 
ფინანსური და  ტექნიკური) პირობებეშიც უნდა მივაღწიოთ მაქსიმალურ შესაძლებელ 
შედეგებს. ამისათვის აუცილებელი იქნება დაგეგმვისა და  არსებული პარტნიორული 
ურთიერთობების გაუმჯობესება, ახალი ურთიერთობების დამყარება, ადეკვატური 
პრევენციული ზომების განხორციელება (საგანმანათლებლო მუშაობა, ცნობიერების 
ამაღლება და თანამშრომლების წახალისება), დახმარება მოსახლეობის მხრიდან, რომელმაც 
ნაწილობრივი პასუხისმგებლობა მაინც შეიძლება აიღოს (რამდენადაც ეს მიზანშეწონილი 
და კანონმდებლობით ნებადართულია) კანონაღსრულების გაუმჯობესებაზე და ასევე 
უფრო მეტი პოლიტიკური და ადგილობრივი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა. ასევე ძალიან 
მნიშვნელოვანია სივრცითი დაგეგმარების  და ბუნებრივი რესურსების მართვის 
გაუმჯობესება, რაც ადგილობრივ მოსახლეობაში შექმნის სამართლიანობის განცდას და 
დაგვეხმარება დაცული ტერიტორიის მიმართ კეთილგანწყობის მოპოვებაში.  
 

2. 3. ბიომრავალფეროვნების ძირითადი საფრთხეები 

დაცულ ტერიტორიებზე ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოვლენილი 
სამართალდარღვევების ანალიზის საფუძველზე უნდა აღინიშნოს, რომ 
ბიომრავალფეროვნების საფრთხეს წარმოადგენს ხე-ტყის უკანონო ჭრა, უკანონო ნადირობა 
და თეზაობა, ასევე მნიშვნელოვან საფრთხეს წარმოადგენ უკანონო ძოვება.  
 

2. 4. პატრულირების დაგეგმვა და განხორციელება 

პატრულირების დაგეგმვა 

დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაცია ყოველი წლის დასაწყისში უნდა ახდენდეს 
სამოქმედო ტერიტორიაზე ე.წ. „ცხელი წერტილების” იდენტიფიცირებას. 
ადმინისტრაციებმა უნდა უზრუნველყონ გასულ წლებში მომხდარი 
სამართალდარღვევების სახეობის, სიხშირის, ტერიტორიული განაწილების მიხედვით მათი 
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იდენტიფიცირება, მონაცემთა ანალიზი და რუკაზე დატანა. რუკაზე დატანილი 
ინფორმაციები უნდა იყოს სამართალდარღვევის ტიპებისა და სეზონების მიხედვით. ასევე 
იდენტიფიცირებული უნდა იქნას მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების ტერიტორიები, 
რომელიც საჭიროებს განსაკუთრებულ დაცვას. აღნიშნული ინფორმაცია საფუძვლად უნდა 
დაედოს ყოველდღიური პატრულირების სისტემის დაგეგმვასა და მის განხორციელებას. 
ყოველი დაცული ტერიტორიის კანონაღსრულების მთავარი ელემენტია მასშტაბური, 
მიზანმიმართული და არაპროგნოზირებადი პატრულირების სისტემა. პატრულირება 
საშუალებას გვაძლევს, მნიშვნელოვნად შევამციროთ არალეგალური საქმიანობის დონე 
დაცულ ტერიტორიაზე და გამოვავლინოთ და აღვკვეთოთ მეტი კანონდარღვევა. 
პატრულირების შედეგად დაგროვებული ინფორმაცია - დარღვევების და რისკების გვარობა 
და გეოგრაფია, დაცული ტერიტორიის ხელმძღვანელობას დაეხმარება   კანონაღსრულების 
შემდგომ დახვეწასა და მისი ეფექტურობის გაუმჯობესებაში.  

ამჟამად პატრულირებისას რეინჯერები რეგულარულად სტუმრობენ მწყემსებს, 
ადგილობრივ მოსახლეობას, ტერიტორიაზე მოსულ ვიზიტორებს. მათთან მისვლა და 
გასაუბრება მნიშვნელოვანია ეფექტური ურთიერთობების დასამყარებლად და ასევე 
ლოკალური ინფორმაციის მისაღებად, როგორც არალეგალურ აქტივობაზე 
(ბრაკონიერობაზე), ისე - ველურ ცხოველებთან კონფლიქტსა და ზოგადად, 
ბიომრავალფეროვნებაზე. თუმცა პატრულირების სისტემა სხვა ელემენტებსაც უნდა 
მოიცავდეს და გარკვეულწილად, „საიდუმლოდ“ უნდა ხორციელდებოდეს.   

ეფექტური ანტი-ბრაკონიერული პატრულირება ხორციელდება არარეგულარული 
(დამრღვევებისთვის არაპროგნიოზირებადი) გრაფიკით, სხვადასხვა დროსა და ადგილას 
და გულისხმობს პატრულირების სხვადასხვა ტიპის კომბინირებას. აღსანიშნავია დაცული 
ტერიტორიის პატრულირების შემდეგი ძირთადი ტიპები:   

• პერიმეტრის პატრულირება: იგი გულისხმობს ტერიტორიაზე ადამიანების შესვლა-
გამოსვლის კონტროლს, რაც საშუალებას გვაძლევს დამრღვევი შევაჩეროთ, სანამ იგი 
კანონს დაარღვევს. ამ ტიპის პატრულირება ეფექტურია ისეთ ადგილებში, სადაც 
დაცულ ტერიტორიაზე შესასველელი წერტილი იდენტიფიცირებულია და 
სათანადო სამეთვალყურეო ტექნიკა და/ან სადგურია მოწყობილი.  

• ინდივიდუალური პატრულირება: ნაკლებად ეფექტურია ინდივიდუალური 
შემოვლების მეთოდი, როდესაც ხვდება „პირისპირ დამრღვევთან”. რეინჯერს 
ყოველთვის არ შეუძლია: მთელი სისრულით შეასრულოს დამრღვევის მიერ 
ჩადენილი ქმედების შეფასება, დამრღვევის პიროვნების დადგენა, იარაღის 
ჩამორთმევა და ბრაკონიერობის პროდუქციის ამოღება. პრაქტიკულად 
შეუძლებელია ჯგუფურად ჩადენილი უხეში დარღვევების აღკვეთა. ეს მეთოდი 
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გამოდგება ხაფანგების ყულფების და სხვა სანადირო და სათევზაო თვითნაკეთი 
საჭერების ამოღებისას, აგრეთვე ნაკლებადმნიშვნელოვანი დარღვევის 
პროფილაქტიკისათვის და ახსნა-განმარტებითი მუშაობისათვის. 

ინდივიდუალური პატრულირების დროს ეფექტურია, როცა რეინჯერი მარტო 
მუშაობს დამრღვევის გამოვლენაზე. აღმოაჩენს რა ის დამრღვევ(ებ)ს, 
რადიოკავშირით ან ტელეფონის საშუალებით გამოიძახებს  დაცვის განყოფილების 
სხვა თანამშრომლებს. ამ დროს რეინჯერი დახმარების მოსვლამდე ცდილობს არ 
გამოჩნდეს (გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ხდება ეკოლოგიური ზარალის, მიყენება, 
ამ დროს მან უნდა აღკვეთოს შემთხვევა). 

•  ჯგუფური პატრულირება: განსაკუთრებით ეფექტურ მეთოდს წარმოადგენს 
დაცული ტერიტორიების კანონმდებლობის დარღვევების გამოვლენისა და აღკვეთის 
ფაქტების საქმეში  ტერიტორიის დაცვის ჯგუფური პატრულირება. მეთოდი 
გამოირჩევა განსაკუთრებით ფსიქოლოგიური გავლენით დამრღვევებზე, რაც 
თრგუნავს დამრღვევის  სურვილს, წინააღმდეგობა გაუწიოს დაცვის ჯგუფის 
პატრულირებას. აბსოლიტურად შესწევს ძალა აღმოაჩინოს, ამოიღოს იარაღი, 
შეუძლია დარღვევის სწორად დაფიქსირება და დამრღვევის პიროვნების ზუსტი 
დადგენა, ხოლო საჭირო შემთხვევაში – დამრღვევის მიყვანა პოლიციის 
განყოფილებაში პიროვნების დადგენის მიზნით ან პოლიციის გამოძახება. 

დაცული ტერიტორიის დაცვის პრაქტიკაში  ჯგუფური პატრულირება არის 
ტერიტორიის დაცვის უფრო პრაქტიკულად გამოყენება აქტიური პატრულირების 
ფორმით. ეს ნიშნავს წინასწარი გეგმით ჯგუფის გასვლას განსაზღვრულ 
ტერიტორიაზე დაცვის განყოფილებისათვის, როგორც დღისით ისე ღამით. რეიდის 
დროს ჯგუფი იკვლევს, პირველ რიგში, ნადირობისა და თევზის კონცენტრაციის 
ადგილებს და სხვა ისეთ ადგილს, რაც იზიდავს დამრღვევს. ყურადღება უნდა 
მიექცეს იმ ადგილებს, რომელიც მოსახერხებელია ნადირობისათვის ან 
მისასვლელად (გზების ახლოს, დასახლებულ პუნქტებთან და სხვა). 

• ტერიტორიის „გაცხრილვა“: იგი გულისხმობს გაძლიერებული ჯგუფის მიერ საეჭვო 
ტერიტორიის სრულ დათვალიერებას და ეფექტურია იმ დროს, როცა გარკვეულ 
ტერიტორიაზე ძლიერ ინტენსიურია რაიმე სახის არალეგალური საქმიანობა. ძებნა 
(დაზვერვა) წარმოადგენს მაძებარი ჯგუფის  მოქმედებას, რომელიც მიმართულია 
დამრღვევის  აღმოჩენასა და დაკავებაზე, რომელთა ზუსტი ადგილსამყოფელი 
უცნობია. ძებნის საბაბი შეიძლება გახდეს თვითმხილველთა განცხადება, 
სატრანსპორტო საშუალებების ან ადამიანის კვალი, სროლები,  ხის ჭრის ხმაური, 
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ძაღლების ყეფა, ნიჩბების დგაფუნი, ცეცხლის კვამლი და სხვა. ამ შემთხვევაში ძებნა 
ხორციელდება საორიენტაციო ცნობების თანახმად და ამგვარი დარღვევის 
მონაცემების გათვალისწინებით. 

• პასიური პატრულირება: რიგ შემთხვევებში უფრო ეფექტურია პასიური 
ინსპექტირება, რომელიც სრულდება საიდუმლო ჩასაფრებით. ჩასაფრება ხდება 
ხიდებთან, ნაკადულებზე, მდინარეებზე, თხრილებზე, გადასასვლელებზე, გზებზე 
და ბილიკებზე, როცა ტერიტორიაზე ერთი გზა მიდის, რომელსაც მუდმივად 
იყენებენ დამრღვევები. შესაძლებელია ღამის ჩასაფრებები სატიხტიხოებზე 
ადგილმდებარეობის კარგი ცოდნისას და ჩადენილი დარღვევის სახის ცოდნისას ეს 
ფორმა უფრო ეფექტურია, ვიდრე აქტიური პატრულირება. 

აღსანიშნავია, რომ ყოველდღიური პატრულირება შესაძლოა დაეფუძნოს სტანდარტულ 
მარშრუტებს, თუმცა პატრულირების მარშრუტები არ უნდა გახდეს იმდენად 
სტანდარტიზებული, რომ პატრულირება მხოლოდ ფიქსირებულ მარშრუტებზე და ერთსა 
და იმავე დროს ჩატარდეს, თორემ ეს ყველაფერი პროგნოზირებადი გახდება პოტენციური 
დამრღვევისთვისაც.  

იქ, სადაც ბილიკები იტოტება, ან არსებობს მარშრუტის რამდენიმე ვარიანტი, რეინჯერებმა 
სხვადასხვა დროს სხვადასახვა კონკრეტულ ბილიკზე უნდა იმოძრაონ. მათ ასევე 
პარტულირების სხვადასხვა ტაქტიკა და მეთოდი უნდა გამოიყენონ დამრღვევთა 
გამოსავლენად და შესაჩერებლად, მაგ., ჩასაფრება, მთავარი გამოსასვლელების „ჩაკეტვა“, 
ტერიტორიის „გაცხრილვა“ - როცა  რეინჯერები ყველა არსებულ ბილიკზე გაივლიან და 
პრაქტიკულად მთელ მოცემულ ტერიტორიას დაფარავენ. ცხადია, ამ ყველაფრის წინასწარ 
დაგეგმვა შეუძლებელი და არამიზანშეწონილია და ადგილზე სიტუაციის მიხედვით უნდა 
მოხდეს.  

პატრულირების დაწყების დრო უმეტესად კონკრეტულ ამოცანაზეა დამოკიდებული. თუ 
მთავარი ამოცანა არალეგალურ ნადირობას ეხება, პატრულირება, ცხადია, დილით ადრე 
უნდა დაიწყოს, მაგრამ თუ ჩვენი ამოცანა კონკრეტული ტერიტორიის ხაფანგებისგან 
გათავისუფლებაა, მაშინ ეს დღის განმავლობაში ნებისმიერ დროს შეიძლება გაკეთდეს. 
მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ აუცილებელია პატრულირების დაწყების დროის მუდმივი 
ცვლა, რათა ეს ქმედება მუდმივად არაპროგნიოზირებადი დარჩეს პოტენციური 
დამრღვევებისთვის.  

პრაქტიკულად შეუძლებელია იმის განსაზღვრა, თუ რა სიხშირით უნდა ჩატარდეს 
შემოვლა თითოეულ მარშრუტზე. ეს პატრულირების გეგმის საქმეა, რადგან მოითხოვს 
მუდმივ შეფასებას და მოდიფიკაციას. დაცული ტერიტორიების ადმინისტრაციებმა უნდა 
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მიიღონ ადგილზე გადაწყვეტილებები, დასახონ ყოვლდღიური პატრულირების სქემები, 
მეთოდები და უნდა დამტკიცდეს ადმინისტრაციის დირექტორის მიერ. 

მოთხოვნები პატრულირების ჯგუფის აღჭურვილობისადმი და შემადგენლობისადმი 

მსოფლიო პრაქტიკის მიხედვით, საპატრულო ჯგუფი სასურველია, შედგებოდეს 
არანაკლებ 5 რეინჯერისგან. დაცული ტერიტორიების ადამიანური და ფინანსური 
რესურსების გათვალისწინებით, უფრო რეალისტურია 2-3-კაციანი ჯგუფებით 
პატრულირება. თუმცა სპეციალური ოპერაციების ჩატარებისას, ცხადია, საჭიროა 
რეინჯერთა მეტი (მაქსიმალური) რაოდენობის მობილიზება.  
პატრულირების ჯგუფის უფროსად ინიშნება ჩვეულებრივ უფრო მეტად გამოცდილი და 
მომზადებული დაცვის განყოფილების თანამშრომელი. საპატრულო ჯგუფის უფროსი 
უნდა ფლობდეს ორგანიზაციულ ნიჭს, იცოდეს საკანონმდებლო და სხვა სამართლებრივი 
აქტები გარემოს დაცვის საქმეში; დაცული ტერიტორიების დაცვის უფლება და 
მოვალეობანი; დაცვითი ზონების ძირითადი დამაკავშირებელი გზები, ტყის გზები და 
ბილიკები, ცხოველთა და მცენარეთა გავრცელების ადგილები, დასახლებული პუნქტების 
განლაგება და პოლიციის განყოფილებები. ეს უნდა იყოს ძლიერი ნებისყოფის ადამიანი, 
მამაცი, ინიციატივის გამომჩენი, უნდა სარგებლობდეს ავტორიტეტით ჯგუფის წევრებს 
შორის. 

პატრულირების ჯგუფის უფროსი პასუხს აგებს რეიდის წარმატების ჩატარებაზე, აგრეთვე 
მისი მონაწილეების  ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეზე. თავის მხრივ ჯგუფის წევრები 
მკაცრად და ზუსტად ასრულებენ უფროსის მითითებსა და ბრძანებებს, თუ ისინი არ 
ეწინააღმდეგებიან მოქმედ კანონმდებლობას და მორალურ ნორმებს. 
ჯგუფის გასვლისას რეიდის ჩასატარებლად ჯგუფის თითოეულ წევრს უნდა ჰქონდეს 
ბუნებრივი პირობების, პატრულირების ჩატარების ადგილისა და დროის შესაბამისი 
ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი, სამსახურებრივი მოწმობა, სატაბელო იარაღი, ოქმების 
ბლანკები, ავტოკალამი და ბლოკნოტი. ღამის სამუშაოების ჩატარების დროს ფანრები და 
სხვა.   

ინდივიდიალური აღჭურვილობის გარდა ჯგუფში საჭიროა რუკა ან ადგილმდებარეობის 
სქემა, ბინოკლი, ფოტოაპარატი, კომპასი ან GPS, ერთმანეთთან კავშირის საშუალებები, 
ნაპოვნი ნაკვალევისა და ამოღებული საგნების შესაფუთი მოწყობილობა, მედიკამენტების 
საველე აფთიაქი (შპაგატი, ცელოფნის პაკეტები და სხვა). 
შესამოწმებელი ტერიტორიის ხასიათიდან გამომდინარე, აგრეთვე პატრულირების დროისა 
და საშუალებების მიხედვით, საპატრულო ჯგუფი აღიჭურვება სატრანსპორტო, საცურაო 
საშუალებებით, (მაგ., „კატერით” წყალსატევებიდან ბადეების, მახეების ამოსაღებად). 

პატრულირების ჯგუფის ინსტრუქტაჟი 

ინსტრუქტაჟი ტარდება ჯგუფის უფროსის მიერ ყოველი პატრულირების წინ, რაც 
ნაკარნახევია აუცილებლობით გააერთიანოს და შეათანხმოს ჯგუფის წევრების 
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მოქმედებები დასახული ამოცანის შესრულებისათვის, უზრუნველყოს სამუშაოს 
ეფექტურობა, უსაფრთხოება პატრულირების მუდმივად ცვალებად პირობებში. 
პატრულირების შემადგენლობისა და აღჭურვილობიდან გამომდინარე ინსტრუქტაჟი 
შეიძლება შეიცავდეს შემდეგ ფორმულირებას: 

• რაიონის მოკლე დახასიათება; 
• დაცვის თანამშრომლების დაცვის ზოგადი დებულებები; 
• მკაცრი დისციპლინის დაცვა, ინსპექტირების ყველა ეტაპზე ჯგუფის უფროსის 

დაქვემდებარებაში ყოფნა, გამახვილებული ყურადღება წესისა და გარემოს 
ვითარებისადმი. 

• თავაზიანობა, კორექტულობა, დამრღვევთან ოფიციალური საუბარი და დროული 
წარდგენა რეინჯერის დოკუმენტისა. 

• საჭირო სიტუაციაში დამრღვევის მიმართ ძალისა და იარაღის გამოყენების შესახებ. 
• სხვა ოპერატიული ჯგუფების მარშრუტების გაცნობა. 
• ადმინისტრაციაში დაბრუნების ვადები და საკონტროლო დრო. 

ინფორმაცია დამრღვევთა გამოვლინების, ძებნის ტაქტიკური ხერხები: 
• ტერიტორიაზე მოძრაობის წესები. 
• წინმავალის მოვალეობები, ბინოკლით თვალთვალი, უკანმავალის მოვალეობანი, 

მათი კავშირი ჯგუფის უფროსთან. 
• ჯგუფის წევრების ურთიერთკავშირი მარშრუტებზე, ჯგუფის შიგნით პირობითი 

სიგნალიზაცია (ყურის მიგდება, ერთდროული გაჩერების, უფროსის ყურადღების 
საჭიროების შემთხვევაში). 

• ჯგუფის დაყოფა ქვეჯგუფებად (დამრღვევის ერთდროული დაკავების შემთხვევაში), 
ქვეჯგუფების უფროსები. 

ჯგუფის წევრების დეტალური და გარკვევით ჩამოყალიბებული ქცევის წესები და 
მოვალეობები დამრღვევის დაკავების დროს: 

• დამრღვევისადმი მიდგომა, დაახლოების წესები. 
• დამრღვევთან საუბარს წარმართავს მხოლოდ ერთი ადამიანი, ჯგუფის უფროსი, ან 

მის მიერ განსაზღვრული პირი. 
• ჯგუფის წევრების განლაგება დამრღვევის გარშემო (ვინ რომელი მხრიდან და რა 

მანძილზე დგას) განლაგების მოსინჯვა. 
• იძულებითი განიარაღება და იარაღის ჩამორთმევა, ვინ ატარებს და ვინ 

უზრუნველყოფს უსაფრთხოებას, ბრძანება თუ პირობითი ნიშანი განიარაღების 
დროს, განიარაღებისა და იარაღის წართმევის ჩვევების გამომუშავება. 

• დარღვევის ადგილის - სადგომის დათვალიერება _ ვინ აწარმოებს, რას უნდა მიექცეს 
ყურადღება, როგორ მოახსენო უფროსს შედეგების შესახებ, სატრანსპორტო 
საშუალებების სახელმწიფო ნიშნების, იარაღის ნომრების, სხვა მონაცემების 
დაფიქსირება. 
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• დამრღვევისათვის სურათის გადაღება, დარღვევის ადგილას და იარაღის, უკანონო 

ბუნებათსარგებლობის პროდუქციის გადაღება, რას უნდა მიექცეს ყურადღება, 
ფოტოგრაფირების ინტენსიურობა და სამართლებრივი დასაბუთება. 

• სატრანსპორტო საშუალებების მუშაობა, ტრანსპორტზე პასუხისმგებელი. 
• ჩამორჩენილი ან გზააბნეული ჯგუფის წევრის მოქმედება. 

ინსტრუქტაჟის დროს განემარტებათ ამა თუ იმ ხელსაწყო იარაღისა და აღჭურვილობის 
გამოყენებისა და თანმიმდევრობის შესახებ. ადგილის, დროისა და სამუშაოს 
თავისებურებების გათვალისწინებით. 
პატრულირების დროს ტერიტორიაზე ჯგუფების ყოველი წევრი უნდა იყოს გულისხმიერი, 
ყურადღებიანი, ასრულებდეს უფროსის ბრძანებებსა და განკარგულებებს, დაიცვას სიჩუმე 
და შენიღბვა. 
ტერიტორიაზე ჯგუფების გადაადგილება ხორციელდება კომპაქტურად და უჩუმრად, რაც 
შეიძლება ნაკლები კვალის დატოვებით. გზებზე, სასოფლო გზებზე და ა.შ. საჭიროა 
ერთმანეთის უკან გადაადგილება, რათა შემხვედრმა დამრღვევმა უცბად ვერ განსაზღვროს 
ჯგუფის რაოდენობა. ჯგუფის უფროსის ან წინ მომავალის პირობითი სიგნალით ჯგუფის 
წევრები ერთდროულად ჩერდებიან და აყურადებენ. სამოქმედო ტერიტორიაზე საუბრები 
დაყვანილია მინიმუმამდე. ღამით (განსაკუთრებით პასიური ინსპექტირებისას) საჭიროა 
მაქსიმალურად შეიზღუდოს ფანრის გამოყენება და სიგარეტის მოწევა. საჭიროა 
გვახსოვდეს, რომ დამრღვევის აღმოჩენა ღამით შესაძლებელია სიგარეტის ნათებისას. 
ხშირად დამრღვევებმა იციან დაცული ტერიტორიების დაცვის სამუშაოს შესახებ და 
ცდილობენ თავი აარიდონ პატრულირების ჯგუფებთან შეხვედრას და საერთოდ უცხო 
ადამიანებსაც კი არ დაეკონტაქტონ. (ბრაკონიერების) დამრღვევების დაზვერვის მიზნით 
პატრულირების ჯგუფი დაზვერვაზე  წინ აგზავნის ერთ ან ორ ადამიანს დამრღვევის 
გადაადგილების მიმართულებით ისეთ მანძილზე, რომ არ მოეფაროს ჯგუფის 
თვალთახედვის არეს. ,,სიფრთხილის ღონისძიებების” გასატარებლად, რომ არ 
გამოვიწვიოთ დამრღვევის ეჭვი, სასურველია, დაზვერვაზე მიმავალს ჰქონდეს მონადირის 
იარაღი, ანკესი, ან სხვა საგანი სეზონისათვის და გარემოსათვის დამახასიათებელი, რომ 
დაემსგავსოს დამრღვევს. 
მზვერავის მოვალეობაა დამრღვევის აღმოჩენა მანამდე, სანამ დამრღვევი აღმოაჩენს 
საპატრულო ჯგუფს, პირობითი ნიშნით გააფრთხილოს ჯგუფი აღმოჩენის, მათი 
რაოდენობის, ადგილსამყოფელის შესახებ, მიიღოს ზომები დამრღვევის გაქცევის 
გამორიცხვის, საბრაკონიერო პროდუქციისა და იარაღის განადგურების გამორიცხვის 
შესახებ. 
დამრღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში არ შეიძლება ყვირილი და ა.შ. 
დაკავების დროს რეინჯერმა ყურადღება უნდა მიაქციოს, აქვს თუ არა დამრღვევს 
ცეცხლსასროლი იარაღი ან ცივი იარაღი, ან საგნები, რომლებიც შეიძლება გამოიყენოს 
როგორც იარაღი და მიიღოს სიფრთხილის ღონისძიებები. 
იარაღის ჩამორთმევის დროს საჭიროა თვალყურის დევნება, რომ ლულები მიმართული 
იყოს მაღლა ან განზე ადამიანისაგან. იარაღის განმუხტვისას დავიცვათ უსაფრთხოების 
ტექნიკური ზომები. 
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დამრღვევის დაკავებისას ნავში, წყალში საჭიროა, იმ ზომების მიღება, რომ გამოვიდეთ 
ნაპირზე და უკვე ხმელეთზე განხორციელდეს საჭირო ქმედებები, თორემ დაკავებული 
შეიძლება ეცადოს პასუხისმგებლობის თავიდან ასაცილებლად, გადააბრუნოს ნავი, 
გახვრიტოს რამით, გადააგდოს ნივთმტკიცება და სხვა. 

დამრღვევთან ურთიერთობაში დაცული უნდა იქნას შემდეგი წესები: 

• არ შეიძლება დავდგეთ დამრღვევის წინ ზურგით, მოვცილდეთ მას დიდ მანძილზე, 
პირდაპირი ურთიერთობისათვის არახელსაყრელი მდებარეობის დაკავება. თუ 
ბრაკონიერი შეამჩნევს რეინჯერს ზერელე დამოკიდებულებას და უყურადღებობას, 
მან შეიძლება სცადოს, მოიშოროს უკანონოდ მოპოვებული პროდუქცია და 
ბრაკონიერობის იარაღი, დაიმალოს გაქცევით, გამოიყენოს ძალა და იარაღი 
რეინჯერის მიმართ. 

• ოქმის შედგენისას ადგილმდებარეობის, ტრანსპორტის დათვალიერების დროს, 
საბუთების შემოწმების დროს, ჯგუფის წევრებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ 
დაკავებულის საქციელს და აღკვეთონ მისი სახიფათო ქმედებები. 

• დამრღვევთან საუბარს აწარმოებს მხოლოდ ერთი – ჯგუფის უფროსი ან მის მიერ 
დანიშნული პიროვნება. 

• ნებისმიერი უთანხმოება ჯგუფის წევრებს (დაცვის თანამშრომლებს) შორის უნდა 
გამოითქვას მხოლოდ მუშაობის დამთავრების შემდეგ (ოქმის გაფორმება) 
დამრღვევის თანდასწრების გარეშე. 

• დამრღვევის თანდასწრებით მიღებულია, ჯგუფის წევრებს მიეცეთ ინსტრუქციით 
გათვალისწინებული მითითებანი,  როცა ამას ვითარება მოითხოვს. 

• დამრღვევთა ჯგუფის დაკავების დროს საჭიროების მიხედვით  დამრღვევთა ჯგუფის 
წევრები უნდა განვაცალკევოთ ერთმანეთისაგან, რომ გამოვავლინოთ 
ორგანიზატორი და დავადგინოთ თითოეული დამრღვევის ვინაობა.   

• თუ დაკავებული ბრაკონიერების ჯგუფი რაოდენობრივად მეტი აღმოჩნდება 
სარეიდო ჯგუფზე, მაშინ საჭიროა გაბედული, სწრაფი მოქმედება, ამავე დროს 
საჭიროა იყო მშვიდი და კორექტული. თუ დაკავებული იგრძნობს მერყეობას 
ჯგუფის მხრიდან, ისინი შეიძლება არ დამორჩილდნენ და დაუსჯელად წავიდნენ. 

• თუ დაკავებისა და წაყვანის დროს ვინმე დაემალა რეინჯერს, მაშინ უნდა 
გავითვალისწინოთ, რომ გაქცეულს შეუძლია ჩამოაყალიბოს ადგილობრივი 
მაცხოვრებლების ჯგუფი ბრაკონიერთა/თანამონაწილეთა გათავისუფლების მიზნით, 
შეუძლია დაიბრუნოს ჩამორთმეული ბადეები და იარაღი, გაანადგუროს ოქმები, 
ფოტოფირი და სხვა. 

• თუ სამოქმედო ტერიტორიაზე შემოვლის დროს დამრღვევთა  ჯგუფი დამალავს 
დარღვევას, რომელიც ქმნის დანაშაულის შემადგენლობას, ან ხდება შეიარაღებული 
წინააღმდეგობა ან სხვა სახიფათო თავდასხმა ან იძულებულია, გამოიყენოს იარაღი, 
საჭიროა შეჩერდეს ტერიტორიის შემოვლა და დასრულდეს მუშაობა კონფლიქტური, 
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სისხლის სამართლის დამსჯელი სიტუაციისა: დავაკავოთ დამრღვევი, დავადგინოთ 
მისი ვინაობა, მივიყვანოთ დამრღვევი შინაგან საქმეთა ორგანოებში და მივაღწიოთ 
მათგან ადეკვატური ზომების მიღებას. 

2. 5. სამართალდამრღვევთან ურთიერთობა 

დაცვის განყოფილების თანამშრომელი (რეინჯერი) არის სსიპ „დაცული ტერიტორიების 
სააგენტოს“ წარმომადგენელი; 
დაცვის განყოფილების თანამშრომელი უნდა იცავდეს სააგენტოსა და ქვეყნის ინტერესებს. 
დაცვის განყოფილების თანამშრომელი (რეინჯერი) უნდა იყოს სუფთად და 
მოწესრიგებულად ჩაცმული. მას უნდა ეცვას სააგენტოსაგან მიღებული და სსიპ „დაცული 
ტერიტორიების სააგენტოს“ თავმჯდომარის ადმინისტრაციული აქტით დამტკიცებული 
ფორმა. 
დაცვის განყოფილების თანამშრომელი თავისი მოვალეობის შესრულებისას უნდა მოიქცეს 
თავაზიანად და ტაქტიანად. დამრღვევს უნდა მიმართოს „თქვენობით”,  ხოლო შენიშვნები 
და მოთხოვნები გადმოსცეს კორექტულად და დამაჯერებლად ყვირლის გარეშე.  
დამრღვევთან მოქცევაში დაუშვებელია: 

• ქედმაღლური ტონი, უხეშობა და დიდგულობა. 
• ირონიული და არათავაზიანი გადმოცემა დარღვევის არსისა. 
• შეურაცხმყოფელი გამონათქვამები და რეპლიკები. 
• უტაქტო ზნეობრივი დარიგება, საყვედურები და უსაფუძვლო დადანაშაულება. 
• მუქარის სიტყვები,  უხეში ჟესტები და მიმიკა. 

დამრღვევთან საუბრისას  მოვალეა, გამოამჟღავნოს თავშეკავებულობა და გონიერება, არ 
უნდა ჩაერთოს დავასა და კამათში, არ უნდა უპასუხოს უხეშობას უხეშობით. 
მოზარდებთან და არასრულწლოვან მოქალაქეებთან დაცვის განყოფილების თანამშრომელი 
უნდა მოიქცეს ისევე თავაზიანად, როგორც უფროს მოქალაქეებთან. შენიშვნები ამ პირებს 
უნდა მიეცეს მათი ასაკის, ფსიქოლოგიის და განვითარების დონის შესაბამისად. 
დარღვევის ფაქტის აღმოჩენისას, მიუახლოვდება რა დამრღვევს დაცვის განყოფილების 
თანამშრომელი უნდა მიესალმოს მას, წარუდგინოს თავი, დაასახელოს თავისი 
თანამდებობა და გვარი, წარმოადგინოს მოწმობა, თავის წარდგენის შემდეგ 
სამართალდამრღვევს უნდა მოსთხოვოს დოკუმენტები - პირადობის მოწმობა, მართვის 
მოწმობა ან სხვა დოკუმენტი, რომელითაც შესაძლებელია პირის იდენტიფიცირება, რის 
შემდეგაც უნდა გააცნოს დამრღვევს დაშვებული დარღვევის არსი. თუ დამრღვევს აქვს 
საშუალება, მოიშოროს ნივთიერი მტკიცებულება (მაგ.: გადაყაროს თევზსაჭერი 
მოწყობილობები ნავიდან), მაშინ ნივთიერი მტკიცების საგნები ბლოკირებულ უნდა იქნეს 
წარდგენისა და მოწმობის ჩვენების მომენტში, აგრეთვე საჭიროა, გამოირიცხოს დამრღვევის 
დამალვა დარღვევის ადგილიდან. 
თუ დამრღვევს აქვს ცეცხლსასროლი იარაღი, დაცვის განყოფილების თანამშრომელი 
წარდგენის შემდეგ მაშინვე სთავაზობს დამრღვევს განიარაღებას. დანარჩენი საუბრები 
გრძელდება განიარაღების შემდეგ. 
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პიროვნების დადგენისთვის დაცვის განყოფილების თანამშრომელი სთვაზობს დამრღვევს, 
წარმოადგინოს საბუთები (პასპორტი, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, 
მართვის მოწმობა და სხვ.). 
ყალბი ან ვადაგასული საბუთები, აგრეთვე საბუთები გაცემული სხვა პირზე, უნდა 
ჩამოერთვას და შემდგომ გადაეცეს იმ ორგანიზაციას, რომელმაც ისინი გასცა. 
 ხშირად დამრღვევები ამბობენ, რომ საბუთები დარჩათ სახლში და ითხოვენ წავიდნენ მათ 
მოსატანად დასახლებულ პუქტში. მაშინაც კი, თუ დასახლება ახლოს არის, საჭიროა 
მოვერიდოთ ყოველგვარ შესვლას დასახლებულ პუნქტში, როცა ჯგუფს არ აქვს 
ავტოტრანსპორტი.  
დამრღვევზე ოქმი უნდა შედგეს ყველა შემთხვევაში. იმ შემთხვევაში, თუ არ იძლევა ან არ 
აქვს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, იდენტიფიცირების მიზნით, გამოძახებული 
უნდა იქნას პოლიცია ან დამრღვევი მიყვანილი უნდა იქნას პოლიციის უახლოეს 
განყოფილებაში. 
თუ დამრღვევს ჩამოერთმევა უკანონო ბუნებათსარგებლობის პროდუქცია და იარაღი, ან 
სატრანსპორტო საშუალებები, დაცვის განყოფილების თანამშრომელმა ოქმის გარდა უნდა 
შეადგინოს აღწერა-შეფასება ორ ეგზემპლარად ჩამორთმეულის დასახელებით (ერთი 
ეგზემპლარი გადაეცემა დამრღვევს ხელწერილით). დაცული ტერიტორიების 
ადმინისტრაცია მიმართავს სსიპ „დაცული ტერიტორიების სააგენტოს“ ჩამორთმეული 
ნივთების დროებით ბალანსზე ასაყვანად.  
საჭირო შემთხვევაში ბუნებათსარგებლობის უკანონოდ სარგებლობის პროდუქციის, 
იარაღის აღმოჩენისთვის რეინჯერს შეუძლია, დაათვალიეროს  დამრღვევის ნივთები და 
სატრანსპორტო საშუალებები. რეინჯერს ჩხრეკის უფლება არა აქვს კანონით 
განსაზღვრული.    
პატრულირების დროს, როდესაც აღმოჩენილი იქნა სამართალდარღვევა და 
სამართალდამრღვევი უცნობია, რეინჯერის მიერ უნდა შედგეს საველე აქტი. საველე აქტი 
უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: 

• მოპოვებული მტკიცებულების, მასში მონაწილე პირთა და სხვა საჭირო ინფორმაციის 
დაფიქსირების მიზნით.  

საველე აქტის რეკვიზიტები: 

• შედგენის თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) 
• შედგენის ადგილი 
• შემდგენლის თანამდებობა, სახელი, გვარი 
• მონაცემები ყველა  იმ პირის შესახებ ვინც ხელს აწერს აქტს 
• მონაცემები სამართალდამრღვევის შესახებ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.  
• ფაქტობრივი მდგომარეობის აღწერა 
• აქტს თან ერთვის (ფოტოსურათი და სხვა ნივთმტკიცება) 
• ხელმოწერა 
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• ჯგუფის მოქმედება ნადირობის, თევზაობისა და რეჟიმის დარღვევის დროს 
• ასეთი თვითნებური ჭერის მოწყობილობა (ბადეები, ხაფანგები) მოწმდება 

რეგულარულად მფლობელების მიერ (დღე-ღამეში ერთხელ მაინც), ამიტომ 
შესაძლებელია, მოეწყოს ჩასაფრება მოწყობილობის მფლობელის დასაკავებლად ან 
ფოტოხაფანგის დაყენება მოწყობილობასთან, რათა დავაფიქსიროთ 
სამართალდამრღვევი.  

• ზოგიერთი თვითნებური ჭერის მოწყობილობა (ყულფები, ხაფანგები) შეიძლება 
მფლობელმა დიდი ხნით (კვირიდან კვირამდე) არ შეამოწმოს, ასეთი 
თვითდამჭერები საჭიროა, ამოვიღოთ სავარგულიდან.  

2. 6. თანამშრომლობა სხვა უწყებებთან  
დაცულ ტერიტორიებზე ეფექტური კანონაღსრულება, პირველ რიგში, წარმოუდგენელია 
პოლიციასთან, სასაზღვრო პოლიციასთან და სხვა სამართალდამცავ ორგანოებთან მჭიდრო 
თანამშრომლობის გარეშე. ასევე მნიშვნელოვანია სხვა შესაბამის უწყებებთან 
თანამშრომლობა, როგორიცაა გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, 
საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, თვითმართველობის მუნიციპალიტეტების 
წარმომადგენლებთან. ამ უწყებებთან თანამშრომლობის ფორმები, ცხადია, 
ურთიერთმოლაპარაკების საგანია. ეს შეიძლება იყოს ინფორმაციის მუდმივი გაცვლა, 
ერთობლივი წვრთნები და ერთობლივი პატრულირებაც კი. მნიშვნელოვან და 
ავტორიტეტულ ძალოვან უწყებებთან თანამშრომობა აამაღლებს რეინჯერთა 
კვალიფიკაციას, თვითშეფასებას და საზოგადოების თვალში მათ მნიშვნელობას და 
რეპუტაციას.  

 

თავი 3  
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები დაცულ ტერიტორიებზე, მათ შორის, ტყის 
მართვის სფეროში (ადმინისტრაციულ სამართალდართღვევათა კოდექსის VII თავი), 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კვალიფიკაციის მინიჭება 

3.1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები დაცულ ტერიტორიებზე, მათ შორის, ტყის 
მართვის სფეროში 

 
დაცული ტერიტორიებზე გამოვლენილი სამართალღვევის დროს გამოიყენება  
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსით გათვალისწინებული 
შემდეგი მუხლები: 
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48, 49, 51, 511,  512, 515, 52, 531, 552, 554, 581, 582, 63, 631, 641, 65, 661, 671, 68, 71, 74, 76, 84, 85, 853, 
86, 89, 891, 892, 893. ხოლო ნარჩენების მართვის კოდექსის 31-ე და 32-ე მუხლები. 
მუხლი 48. წყლის ობიექტის თვითნებური დაკავება   
წყლის ობიექტის თვითნებური დაკავება – გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით. 
მუხლი 49. სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწის თვითნებური დაკავება   
2. დაცული ტერიტორიის საზღვრების ფარგლებში მიწის თვითნებური დაკავება – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით. 
 
მუხლი 511. დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების 
მიწების არამიზნობრივი გამოყენება 
1. დაცული ტერიტორიების მართვისა და დაცვისათვის უშუალოდ პასუხისმგებელ პირთა 
მიერ დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების 
მიწების არა იმ მიზნით გამოყენება, რისთვისაც ისინი გამოიყო – გამოიწვევს დაჯარიმებას 
ას ორმოცდაათიდან ორას (150-200)  ლარამდე. 
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი 
დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი 
დაცვის) ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნისა და საერთაშორისო მნიშვნელობის 
ჭარბტენიანი ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში – გამოიწვევს 
დაჯარიმებას სამასიდან ხუთას (300-500) ლარამდე. 
 
მუხლი 512. მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა   
მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხსნა და გადაადგილება, რაც დაკავშირებული არ არის 
დადგენილი წესით ნებადართულ ღონისძიებებთან, – გამოიწვევს დაჯარიმებას ათას 
ხუთასიდან ორი ათას (1500-2000) ლარამდე. 
საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე როდესაც ხორციელდება სხვადასხვა სამუშაო, 
რომელიც საჭიროებს მიწის ამოღებას და ამ სამუშაოებისათვის არ არის გაცემული 
სპეციალური დანიშნულების ტყითსარგებლობის ან სხვა რაიმე სამართლებრივი 
დოკუმენტი სამუშაოების წარმოების შესახებ, ქმედება ჩაითვლება უკანონოდ, რაც 
დასჯადია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით. 
როგორ შეიძლება დადგინდეს, ადგილი ჰქონდა თუ არა ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის 
მოხსნას: 
რა არის ნიადაგი?   ნიადაგი არის დედამიწის ფხვიერი ზედა ნაწილი, რომელიც შექმნილია 
ქანების, კლიმატის, ბიოსფეროს, რელიეფის ხნოვანების და ადამიანის სამეურნეო 
საქმიანობის ურთიერთქმედებით. 
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რას ნიშნავს ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა? ნიადაგის ნაყოფიერი ფენა არის  ნიადაგის 
პროფილის ზედა ჰუმუსოვანი ნაწილი, რომელიც შეიცავს ზრდა-განვითარებისათვის 
ხელსაყრელ ქიმიურ, ფიზიკურ და აგროქიმიურ თვისებებს; 
ვიზუალურად ეს შეიძლება ასე წარმოვიდგინოთ  

 

A - ნეშომპალა-აკუმულაციური, ხშირად ელუვიური; 
B - ილუვიური ან მეტამორფული; 
C - ნიადაგთწარმომქმნელი ქანი. 
ქვეჰორიზონტებია: 
Ao - მკვდარი საფარი, 
A1 - ჰუმუსიანი, 
A2 - გაეწრებული; 

სპეციალისტს მართებს, განსაკუთრებით ყურადღებით მოეკიდოს ნიადაგის ჰუმუსიანი 
(ნაყოფიერი) ფენის ფონური მაჩვენებლის დადგენას, რაც ნიადაგის დეგრადაციის ხარისხის 
დადგენის წინაპირობას წარმოადგენს. აგრეთვე, სპეციალისტს მართებს, სწორად 
განსაზღვროს როგორც ფონური, ასევე დეგრადირებული ტერიტორიის ნიადაგის 
ნაყოფიერი ფენის სისქე. 
ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დადგენა: 
1. ნიადაგის ფონური ანუ არადეგრადირებული ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის სისქე.  
ფონური მაჩვენებლის დასადგენად საჭიროა:   
დეგრადირებული ტერიტორიის მიმდებარედ გაიჭრას ნიადაგური ჭრილი ან გამოყენებულ 
იქნეს უკანონოდ მოხსნილი ნიადაგის თხრილის კიდეზე არსებული  ნიადაგის პროფილი; 
2. დადგინდება მოხსნილი და გადაადგილებული ნიადაგის ნაყოფიერი(ჰუმუსოვანი) ფენის 
სისქე. 
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მუხლი 515. მაღალმთიან რეგიონებში იმ სუბალპური და ალპური მცენარეულობის 
მოპოვება, რომლის საწვავად და სხვა მიზნით მოხმარება აკრძალულია   
მაღალმთიან რეგიონებში იმ სუბალპური და ალპური მცენარეულობის მოპოვება, რომლის 
საწვავად და სხვა მიზნით მოხმარება აკრძალულია  – გამოიწვევს დაჯარიმებას 
ოცდაათიდან ორმოცდაათ (30-50) ლარამდე. 

მუხლი 52. მიწის დაბინძურება, დეგრადაცია ან სხვაგვარი გაუვარგისება   
მიწის დაბინძურება, დეგრადაცია ან სხვაგვარი გაუვარგისება − გამოიწვევს დაჯარიმებას 
500 ლარიდან 800 ლარამდე. 
აღნიშნული მუხლით გათვალისწინებული ნორმა შესაძლოა დადგეს, როდესაც ხდება 
დაცული ტერიტორიების მიწების გაუვარგისება, მაგ.: 
საძოვრების ნიადაგების რღვევა-დაზიანება და ნაყოფიერების დაცემა ნახირისა და ფარის 
უწესრიგო ძოვებით. 
იმ სასუქების, მელიორანტების, აგრომადნეულების, პესტიციდების გამოყენება, რომელთა 
გამოყენება დაშვებული არ არის; 
ადამიანის მხრიდან დაჭაობებისა და დამლაშების; 

მუხლი 531. დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების 
დადგენილი საზღვრების ფარგლებში მოქცეული, დროებით დაკავებული მიწების 
დროულად დაუბრუნებლობა  
1. დაცული ტერიტორიების დადგენილი საზღვრების ფარგლებში მოქცეული, დროებით 
დაკავებული მიწების დროულად დაუბრუნებლობა – გამოიწვევს დაჯარიმებას ორასიდან 
სამას (200-300) ლარამდე. 
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი 
დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი 
დაცვის) ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნისა და საერთაშორისო მნიშვნელობის 
ჭარბტენიანი ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში – გამოიწვევს 
დაჯარიმებას სამასიდან ოთხას (300-400) ლარამდე. 
 
მუხლი 554. დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების 
საზღვრების სამიჯნე ნიშნების მოსპობა   
1. დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების 
საზღვრების სამიჯნე ნიშნების მოსპობა – გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათიდან ას (50-
100) ლარამდე. 
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი 
დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი 
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დაცვის) ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნისა და საერთაშორისო მნიშვნელობის 
ჭარბტენიანი ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში – გამოიწვევს 
დაჯარიმებას ასიდან ას ორმოცდაათ (100-150) ლარამდე. 

მუხლი 581. დაცული ტერიტორიების ფარგლებში წყლის დაცვის წესების დარღვევა  
დაცული ტერიტორიების კანონმდებლობით დადგენილი საზღვრების ფარგლებში 
არსებული წყლის ობიექტების დაცვისა და გამოყენების რეჟიმის დარღვევა - გამოიწვევს 
დაჯარიმებას ორას ორმოცდაათიდან სამას ორმოცდაათ (250-350) ლარამდე. 
იგივე ქმედება ჩადენილი განმეორებით – გამოიწვევს დაჯარიმებას ოთხას 
ორმოცდაათიდან ხუთას ორმოცდაათ (450-550) ლარამდე. 
აღნიშნული მუხლით გათვალისწინებული ნორმა შესაძლოა, დადგეს, როდესაც ხდება მაგ.: 
წყლის ობიექტების დაბინძურება, დანაგვიანება, დაშრეტა და სხვა ისეთი უარყოფითი 
ზემოქმედება, რომელმაც შეიძლება, ზიანი მიაყენოს მოსახლეობის ჯანმრთელობას, 
შეამციროს თევზის მარაგი, გააუარესოს წყალმომარაგების პირობები და გამოიწვიოს წყლის 
ფიზიკური, ქიმიური, ბიოლოგიური თვისებების გაუარესება, ბუნებრივი თვითგაწმენდის 
უნარის დაქვეითება, წყლის ჰიდროლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური რეჟიმის დარღვევა 
და სხვა არასასურველი შედეგები; 
წყლის დანაგვიანება და დაბინძურება ზეთის, მერქნის, ქიმიური პროდუქტების, ნავთობის, 
მინერალური და ორგანული სასუქების, შხამქიმიკატების და სხვა პროდუქტების 
დანაკარგებით; 
სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლების ჩასაშვებად გამოყენება; 

მუხლი 631. ეროვნული პარკის ტრადიციული გამოყენების ზონის, აღკვეთილის, 
მრავალმხრივი გამოყენების ტერიტორიაზე სპეციალურად გამოყოფილი ზონის, დაცული 
ლანდშაფტის, ბიოსფერული რეზერვატის ტრადიციულ-კულტურული ლანდშაფტის 
ზონის ტერიტორიების ტყის ფონდის მიწებზე არსებულ ტყეებში ტყეკაფის ფონდის 
გამოყოფის, გამოყენებისა და ტყითსარგებლობის წესების დარღვევა 
ეროვნული პარკის ტრადიციული გამოყენების ზონის, აღკვეთილის, მრავალმხრივი 
გამოყენების ტერიტორიაზე სპეციალურად გამოყოფილი ზონის, დაცული ლანდშაფტის, 
ბიოსფერული რეზერვატის ტრადიციულ-კულტურული ლანდშაფტის ზონის 
ტერიტორიების ტყის ფონდის მიწებზე არსებულ ტყეებში ტყეკაფის ფონდის გამოყოფის, 
გამოყენებისა და ტყითსარგებლობის კანონმდებლობით დადგენილი წესების დარღვევა – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას ორასიდან სამას (200-300) ლარამდე. 
აღნიშნული მუხლი ითვალისწინებს, მაგ.: 

• ტყეკაფის გამოყოფა დადგენილი წესის დარღვევით; 
• ჭრის შედეგად ტყეკაფში კორომის სიხშირის ნორმაზე დაბლა დაყვანა; 
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• ტყეკაფის ათვისების შემდეგ თუ დადგინდა, რომ შესაბამის ტყეკაფზე ხმელი, 

ხმობადი, ძლიერ დაზიანებული ხეები ჭრაში არ იქნა დანიშნული ან დანიშნული 
ხმელი, ხმობადი, ძლიერ დაზიანებული ხეები მოუჭრელად იქნა დატოვებული. 
 

მუხლი 641. დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების 
საზღვრებში მერქნიან მცენარეთა უკანონო გაჩეხვა და დაზიანება   
1. დაცული ტერიტორიების დადგენილი საზღვრების ფარგლებში მერქნიან მცენარეთა 
უკანონო გაჩეხვა და დაზიანება – გამოიწვევს დაჯარიმებას ოთხასიდან ხუთას (400-500) 
ლარამდე. 
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი 
დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი 
დაცვის) ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნისა და საერთაშორისო მნიშვნელობის 
ჭარბტენიანი ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში ან საქართველოს „წითელ 
ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების მიმართ – გამოიწვევს დაჯარიმებას ხუთასიდან ექვსას (500-
600) ლარამდე. 
საქართველოს ტყის კოდექსის მე-5 მუხლის ,,ნ” ქვეპუნქტის თანახმად, ხე-ტყის უკანონო 
ჭრა წარმოადგენს ,,ხის უკანონო ჭრას, ხეების ნებართვის გარეშე მოჭრას”. მაგალითად: 

• მოზარდ-აღმონაცენის ამოძირკვა, მოჭრა ან განადგურება; 
• ცოცხალი (ნედლი) მერქნიანი მცენარეების, ასევე მინდორსაცავი და ქარსაცავი ტყის 

ზოლების ან სხვა დამცავი (ფესვის ყელზე 12 სმ და მეტი დიამეტრის მქონე) 
ნარგაობის უკანონოდ ამოძირკვა, მოჭრა ან დაზიანება, რამაც მათი სასიცოცხლო 
ფუნქციის შეწყვეტა გამოიწვია; 

• წიწვიანი სახეობის მერქნიან მცენარეთა ფესვის ყელზე 12 სმ-მდე დიამეტრის 
სახეობების უკანონოდ მოჭრა ან წიწვიანი სახეობის მერქნიან მცენარეთა ფესვის 
ყელზე 12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის სახეობებისათვის ვარჯის წვერის წაჭრით მცენარის 
დაზიანება; 

• მინდორსაცავი და ქარსაცავი ტყის ზოლების ან სხვა დამცავი ნარგაობის დაზიანება, 
რაც მცენარის სასიცოცხლო ფუნქციის შეწყვეტას არ გამოიწვევს; 

• ტყის ნაყოფმომცემი (ჯონჯოლი, ქაცვი, კოწახური, შინდი, ნუში და სხვა) 
მცენარეების მოჭრა; 

• ბზის ან უთხოვრის მოჭრა, ამოძირკვა ან დაზიანება ტოტების მოჭრით; 
• ზეხმელი, ჩახერგილი (მათ შორის წაქცეული) ხეების უნებართვოდ მოჭრა, 

დამზადება; 
• და სხვა; 

მუხლი 65. ტყითსარგებლობის წესებისა და მოთხოვნების დარღვევა   
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სატყეო პლანტაციური მეურნეობის წარმოების, ტყის მერქნიანი მცენარეების 
პროდუქტებისა და ხის მეორეხარისხოვანი მასალების დამზადების, სახელმწიფო ტყის 
ფონდის არამერქნული რესურსებით სარგებლობის, სახელმწიფო ტყითა და სახელმწიფო 
ტყის ფონდის სატყეო, სპეციალური დანიშნულებისა და გამოუყენებელი მიწებით 
სასოფლო-სამეურნეო მიზნით სარგებლობის, სახელმწიფო ტყის ფონდით სპეციალური 
მიზნით სარგებლობის, სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე სამეცნიერო-კვლევითი 
და სასწავლო ღონისძიებების განხორციელების, სახელმწიფო ტყის ფონდით საკურორტო, 
რეკრეაციული, სპორტული და სხვა კულტურულ-გამაჯანსაღებელი მიზნით სარგებლობის, 
სამონადირეო მეურნეობის მოწყობის მიზნით სახელმწიფო ტყის ფონდით სარგებლობის 
კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და მოთხოვნების დარღვევა – გამოიწვევს 
დაჯარიმებას ორმოცდაათიდან ას ორმოცდაათ (50-150) ლარამდე. 
მუხლი 661. სახელმწიფო ტყის ფონდის მიჩენილი უბნის არამიზნობრივი გამოყენება 
სახელმწიფო ტყის ფონდის მიჩენილი უბნის არამიზნობრივი გამოყენება – გამოიწვევს 
დაჯარიმებას ასიდან ორას (100-200) ლარამდე. 
მიჩენილია სახელმწიფო ტყის ფონდის უბანი, რომელსაც, განსაკუთრებული 
სახელმწიფოებრივი აუცილებლობიდან გამომდინარე, საქართველოს ტყის კოდექსის მე-15 
და მე-16 მუხლებით უფლებამოსილ ორგანოებთან ერთად, მიჩენის მიზნების 
გათვალისწინებით, მართავს საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმებით აღიარებული 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (საქართველოს საპატრიარქო), საქართველოს 
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ან საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო . 
სახელმწიფო ტყის ფონდის მიჩენის მიზანია: 
მოქმედი საეკლესიო და სამონასტრო კომპლექსების მიმდებარედ ბუნებრივ საზღვრებში 20 
ჰექტარამდე ფართობზე თვითმყოფადი ბუნების შენარჩუნება და მომლოცველებისათვის 
მშვიდი გარემო პირობების შექმნა; 
სახელმწიფო უშიშროებისა და თავდაცვის უზრუნველყოფა. 
იმ შემთხვევაში, თუ არ ხდება მიჩენის მიზნით გადაცემული დაცული ტერიტორიის 
მიზნობრივი გამოყენება, მაშინ დაკისრებული უნდა იქნას ამ მუხლით გათვალისწინებული 
ნორმა, იმ ორგანოს მიმართ, რომელზედაც გადაცემულია ეს ტერიტორიები; 

მუხლი 671. ეროვნული პარკის ბუნების მართვადი დაცვისა და აღდგენის ზონებში, 
აღკვეთილსა და ბიოსფერული რეზერვატის ბუნების მართვადი დაცვისა (მანიპულაციების) 
და აღდგენის ზონებში განახლებადი ბუნებრივი რესურსების აღდგენისა და მდგომარეობის 
გაუმჯობესების წესების დარღვევა   
ეროვნული პარკის ბუნების მართვადი დაცვისა და აღდგენის ზონებში, აღკვეთილსა და 
ბიოსფერული რეზერვატის ბუნების მართვადი დაცვისა (მანიპულაციების) და აღდგენის 
ზონებში განახლებადი ბუნებრივი რესურსების აღდგენისა და მდგომარეობის 
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გაუმჯობესების წესების დარღვევა – გამოიწვევს დაჯარიმებას ორასიდან სამას (200-300) 
ლარამდე. 

მუხლი 68. სახელმწიფო ტყის ფონდის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების 
დაზიანება   
1. სახელმწიფო ტყის ფონდის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწების დაზიანება – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათიდან ორმოცდაათ (30-50) ლარამდე. 
2. დაცული ტერიტორიების დადგენილი საზღვრების ფარგლებში მდელოების, 
მინდვრების, ველების, სათიბი ან საძოვარი სავარგულების დაზიანება და ძოვების წესების 
დარღვევა – გამოიწვევს დაჯარიმებას ოცდაათიდან ორმოცდაათ (30-50) ლარამდე 
წვრილფეხა პირუტყვზე (ცხვარი, თხა, ღორი) და სამოცდაათიდან ას (70-100) ლარამდე 
მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე. 
3. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი 
დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი 
დაცვის) ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის, საერთაშორისო მნიშვნელობის 
ჭარბტენიანი ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში, – გამოიწვევს 
დაჯარიმებას ორმოცდაათიდან სამოცდაათ (50-70) ლარამდე წვრილფეხა პირუტყვზე 
(ცხვარი, თხა, ღორი) და ას ოციდან ას ორმოცდაათ (120-150) ლარამდე მსხვილფეხა რქოსან 
პირუტყვზე. 
4. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით წლის 
განმავლობაში, − გამოიწვევს დაჯარიმებას ასიდან ას ორმოცდაათ (100-150) ლარამდე 
წვრილფეხა პირუტყვზე (ცხვარი, თხა, ღორი) და ას ორმოცდაათიდან ორას (150-200) 
ლარამდე მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე. 
5. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით წლის 
განმავლობაში, − გამოიწვევს დაჯარიმებას ას ორმოცდაათიდან ორას (150-200) ლარამდე 
წვრილფეხა პირუტყვზე (ცხვარი, თხა, ღორი) და ორას ოციდან ორას სამოცდაათ (220-270) 
ლარამდე მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვზე. 

მუხლი 711. დაცული ტერიტორიების მიწების დანაგვიანება, დაზიანება 
დაცული ტერიტორიების მიწების რადიოაქტიური, ბაქტერიოლოგიური, ქიმიური ან სხვა 
მავნე ნივთიერებებით, რადიოაქტიური ნარჩენებით, სამრეწველო, საყოფაცხოვრებო ან 
სხვაგვარი ჩამდინარე წყლებით, აგრეთვე მავნე ნივთიერებათა გამონაფრქვევებით 
დაბინძურება ან დაზიანება − გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000 ლარის ოდენობით. 

 
მუხლი 76. ტყეებში სახანძრო უსაფრთხოების ან ტყის ხანძრისაგან დაცვის ღონისძიებათა 
დაგეგმვისა და განხორციელების მოთხოვნათა დარღვევა   
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ტყეებში სახანძრო უსაფრთხოების ან ტყის ხანძრისაგან დაცვის ღონისძიებათა დაგეგმვისა 
და განხორციელების მოთხოვნათა დარღვევა – გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოცდაათიდან 
ას ორმოცდაათ (50-150) ლარამდე. 
ტყის მოსპობა ან დაზიანება ცეცხლის წაკიდების ან ცეცხლისადმი დაუდევრად მოპყრობის 
შედეგად, აგრეთვე ტყეებში სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნათა დარღვევა, რასაც მოჰყვა 
ტყეში ხანძრის გაჩენა ან მისი გავრცელება გარკვეულ ფართობზე  – გამოიწვევს 
დაჯარიმებას ასიდან ორას (100-200) ლარამდე. 

მუხლი 85. გარეულ ცხოველთა საბინადრო გარემოს, გამრავლების არეალების, გადარჩენის 
სტაციების, სამიგრაციო და წყალთან მისასვლელი გზების დაცვის წესების დარღვევა, 
აგრეთვე გარეულ ცხოველთა თვითნებური გადასახლება ახალ საბინადრო გარემოში, 
თვითნებური ტრანსლოკაცია და ჰიბრიდიზაცია   
1. გარეულ ცხოველთა საბინადრო გარემოს, გამრავლების არეალების, გადარჩენის 
სტაციების, სამიგრაციო და წყალთან მისასვლელი გზების დაცვის წესების დარღვევა, 
აგრეთვე გარეულ ცხოველთა თვითნებური გადასახლება ახალ საბინადრო გარემოში, 
თვითნებური ტრანსლოკაცია (ინტროდუქცია, რეინტროდუქცია, რესტოკინგი) და 
ჰიბრიდიზაცია – გამოიწვევს დაჯარიმებას სამასიდან ხუთას (300-500) ლარამდე. 

2. იგივე ქმედება, ჩადენილი საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ გარეულ ცხოველთა 
სახეობების მიმართ ან სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი დაცვის 
ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) 
ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნისა და საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი 
ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში – გამოიწვევს დაჯარიმებას ათასიდან 
ათას სამას (1000-1300) ლარამდე. 

მუხლი 853 . საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ 
გარეულ ცხოველთა მოსპობა ან მათი კვერცხის ნადების, კვერცხის, ბუნაგის და სხვა 
ნაგებობების განადგურება, რასაც შეიძლება მოჰყვეს მათი დაღუპვა, რაოდენობის 
შემცირება ან საბინადრო გარემოს დარღვევა, ან/და კანონით გათვალისწინებულ 
განსაკუთრებულ შემთხვევებში ცხოველთა მოპოვება მათი მოპოვებისათვის დადგენილი 
შეზღუდვების ან/და პირობების დარღვევით, მათი სათანადო ნებართვის გარეშე ყიდვა-
გაყიდვა ან დატყვევება 
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფ გარეულ 
ცხოველთა მოსპობა ან მათი კვერცხის ნადების, კვერცხის, ბუნაგის და სხვა ნაგებობების 
განადგურება, რასაც შეიძლება მოჰყვეს მათი დაღუპვა, რაოდენობის შემცირება ან 
საბინადრო გარემოს დარღვევა, ან/და კანონით გათვალისწინებულ განსაკუთრებულ 
შემთხვევებში ცხოველთა მოპოვება მათი მოპოვებისათვის დადგენილი შეზღუდვების 
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ან/და პირობების დარღვევით, მათი სათანადო ნებართვის გარეშე ყიდვა-გაყიდვა ან 
დატყვევება –გამოიწვევს დაჯარიმებას 150-დან 850 ლარამდე, დამრღვევის პირადი 
საკუთრების საგნების კონფისკაციით, რომლებიც აღნიშნულ დარღვევათა ჩადენის იარაღი 
იყო, ან უამისოდ, მოპოვებული ცხოველების კონფისკაციით. 

მუხლი 86. თევზჭერისა და ნადირობის წესების დარღვევა, აგრეთვე ცხოველთა სამყაროს 
ობიექტებით სხვაგვარი სარგებლობის წესების დარღვევა   
1. თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის წესების დარღვევა სამოყვარულო და 
სპორტული თევზჭერის იარაღისა და ხერხების გამოყენებით – გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 
ლარიდან 200 ლარამდე, მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის 
კონფისკაციით. 
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, 
ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან ერთი წლის განმავლობაში, – გამოიწვევს 
დაჯარიმებას 200 ლარიდან 400 ლარამდე, სამართალდარღვევის იარაღისა და მოპოვებული 
თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის კონფისკაციით. 

სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერა 

1. სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერა წარმოებს საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით. 
2. სამოყვარულო და სპორტულ თევზჭერად მიიჩნევა თევზჭერა, მხოლოდ, ყველა სისტემის 
და დასახელების ხელის ანკესით, სასროლი ბადით, ჩოგანბადითა და ხოლიხი ბადით, 
ასევე, წყალქვეშა ნადირობა და ჰიდრობიონტების შეგროვება, აკვალანგებისა და სხვა 
ავტონომიური სასუნთქი მოწყობილობების გარეშე. 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 86-ე მუხლის პირველი და მე-2 
ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ნორმა დგება მაშინ, როდესაც: 
ა) ყველა სისტემის და დასახელების ხელის ანკესის გამოყენება, რომელზეც ნემსკავების 
რაოდენობა ერთ მოყვარულზე ზღვაში თვითსატყუარათი 12-ზე მეტია და სატყუარათი – 6-
ზე მეტი, ხოლო ერთ მოყვარულზე შიდა წყლებში თვითსატყუარათი 6-ზე მეტი და 
სატყუარათი – 3‑ზე მეტი (ორეული და სამეული ნემსკავების შემთხვევაში, შესაბამისად, 
ორად და სამად ჩაითვლება); 
ბ) საქართველოს საზუთხე და საორაგულე მდინარეებში, მათ შესართავებსა და ზღვის 
შესართავისპირა სივრცეში – შესართავის ირგვლივ 300 მეტრის მანძილზე N8-ზე (ნემსკავის 
სიგანე, მანძილი წვერსა და ღეროს შორის არ უნდა აღემატებოდეს 8 მმ-ს) მსხვილი 
ნემსკავების გამოყენება, ასევე აქ ორეული და სამეული ნემსკავების გამოყენება; 
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გ) ჩოგანბადის და ხოლიხი ბადის გამოყენება, რომელთა დიამეტრი სფერული ფორმის 
შემთხვევაში, ხოლო სიგრძე ან სიგანე სხვა ფორმის შემთხვევაში – 1,2 მეტრზე მეტია, ხოლო 
თვლის ზომა – 20 მმ-ზე ნაკლები. ასევე, სასროლი ბადის გამოყენება, რომლის დიამეტრი 4,5 
მეტრზე მეტია, ხოლო თვლის ზომა – 20 მმ-ზე ნაკლები; 
დ) ერთი მოყვარული მეთევზის მიერ ერთზე მეტი სამოყვარულო-სპორტული ბადის 
გამოყენება; 
ე) წყალსატევებში მუშა მდგომარეობაში მყოფი სამოყვარულო-სპორტული თევზსაჭერი 
საშუალებების უმეთვალყუროდ დატოვება; 
ვ) ორეული და სამეული ნემსკავიანი ანკესების გამოყენება მისატყუარის გარეშე. 
 
3. თევზჭერის სპეციალური მოთხოვნების  დარღვევა – გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის 
ოდენობით. 

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, 
ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან ერთი წლის განმავლობაში, – გამოიწვევს 
დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით. 

თევზჭერის სპეციალური მოთხოვნები 

მოთხოვნები დადგენილია საქართველოს მთავრობის №423 დადგენილებით ,,თევზჭერისა 
და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” 
1. თევზჭერის ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია, კანონმდებლობით დადგენილ 
თევზჭერის პერიოდში, ყოველი თვის 5 რიცხვამდე მიაწოდოს ინფორმაცია დეპარტამენტსა 
და ლიცენზიის გამცემს, განვლილი ერთი თვის მანძილზე მოპოვებული რესურსის შესახებ. 
2. თევზჭერის განმახორციელებელი პირი ვალდებულია, ხელი შეუწყოს შემოწმების 
პროცესში დეპარტამენტს კანონიერი ქმედებების განხორციელებას, მათ შორის, ჭერილის 
შემოწმების მიზნით მოთხოვნისთანავე დაუყოვნებლივ ამოიღოს წყალსატევიდან ის ბადე-
იარაღები, რომლითაც ახორციელებს თევზჭერას. 
3. თევზჭერის ლიცენზიანტი თევზჭერის განხორციელებამდე ვალდებულია, 
დეპარტამენტში წარადგინოს განაცხადი და ინფორმაცია თავისი ლიცენზიის ფარგლებში 
როგორც თევზჭერის განმახორციელებელი, ასევე გადამზიდი (სატრანსპორტო) მცურავი 
საშუალებების შესახებ (კერძოდ, ლიცენზიანტსა და გემის მესაკუთრეს შორის დადებული 
ყველა ხელშეკრულების არსებობისა და ცვლილებების თაობაზე). 
4. ლიცენზირებადი თევზჭერის განხორციელებისას თითოეული თევზმჭერი 
სატრანსპორტო საშუალების მიხედვით სავალდებულოა ამ ტექნიკური რეგლამენტით 
დამტკიცებული დანართით 3-ით გათვალისწინებული შესაბამისი სარეწაო ჟურნალის 
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თევზჭერის განმახორციელებელი პირის მიერ წარმოება, ამ მუხლით დადგენილი ფორმითა 
და წესებით. 
5. სარეწაო ჟურნალი წარმოადგენს თევზრეწვის მიმდინარეობის, ჭერილის შემადგენლობის 
და რაოდენობის ამსახველ დოკუმენტს, რომელიც აუცილებელია, იყოს დანომრილი, 
ზონარგაყრილი და დამოწმებული თევზჭერის განხორციელების ადგილმდებარეობის 
მიხედვით, დეპარტამენტის სამოქმედო ტერიტორიის შესაბამისად, დეპარტამენტის ან მისი 
ტერიტორიული ორგანოს მიერ. 
6. სარეწაო ჟურნალის ფორმა განისაზღვრება ამ ტექნიკური რეგლამენტის დანართი 3-ის 
შესაბამისად. 
7. სარეწაო ჟურნალი უნდა შეივსოს შემდეგი წესით: 
ა) ჟურნალში ყველა სვეტის შევსება სავალდებულოა; 
ბ) პირველი, მე-2, მე-3 და მე-4 სვეტების შევსება წარმოებს უშუალოდ თევზჭერის ყოველი 
ცდის დაწყებისთანავე; 
გ) მე-5, მე-6 და მე-9 სვეტების შევსება წარმოებს უშუალოდ თევზჭერის ყოველი ცდის 
დამთავრებისთანავე (მე-9 სვეტი ივსება არსებობის შემთხვევაში); 
დ) 100 ტონის ან მასზე ნაკლები საერთო ტევადობის თევზმჭერი საშუალებით სამრეწველო 
თევზჭერისას მე-7, მე-8 და მე-10 სვეტების შევსება ხდება თევზმჭერი მცურავი 
საშუალებიდან მოპოვებული რესურსის გადატვირთვამდე ან ნებისმიერი ფორმით 
გასხვისებამდე; 
ე) 100 ტონაზე მეტი საერთო ტევადობის თევზმჭერი მცურავი საშუალებით სამრეწველო 
თევზჭერისას მე-7, მე-8 და მე-10 სვეტების შევსება ხდება თევზმჭერი მცურავი 
საშუალებიდან მოპოვებული რესურსის ნებისმიერი ფორმით გასხვისებამდე, სხვა (გარდა 
გასხვისების) შემთხვევაში, თევზჭერის ცდის დამთავრებიდან დაჭერილი თევზის წონის 
დადგენისთანავე, მაგრამ თევზჭერის ცდის დამთავრებიდან არა უმეტეს 48 საათისა; 
ვ) მე-7, მე-8 და მე-10 სვეტების შევსება შიდა წყალსატევებში თევზჭერისას წარმოებს 
მოპოვებული რესურსის ხმელეთზე გადმოტვირთვა-ამოყვანისთანავე; 
ზ) ქისა ბადით სამრეწველო თევზჭერისას, მცურავი საშუალების საერთო ტევადობის 
მიუხედავად, მე-7, მე-8 და მე-10 სვეტების შევსება ხდება თევზმჭერი მცურავი 
საშუალებიდან მოპოვებული რესურსის ნებისმიერი ფორმით გასხვისებამდე, სხვა (გარდა 
გასხვისების) შემთხვევაში, თევზჭერის ცდის დამთავრებიდან დაჭერილი თევზის წონის 
დადგენისთანავე, მაგრამ თევზჭერის ცდის დამთავრებიდან არა უმეტეს 48 საათისა. 
8. ყველა ჩანაწერი სარეწაო ჟურნალში წარმოებს ბურთულიანი კალმით, ჩანაწერები 
კეთდება მკაფიოდ, დაუშვებელია ფანქრით ან სხვა ისეთი საწერი საშუალებებით შევსება, 
რომელთა წაშლაც ადვილია, ასევე აკრძალულია შეტანილ მონაცემთა წაშლა ან შესწორება. 
თუ ჟურნალის შევსებისას დაშვებულ იქნა შეცდომა, მის გამოსასწორებლად შესაბამის 
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მონაცემების გასწვრივ მაშინვე კეთდება წარწერა „შესწორებულია” და ჟურნალის მომდევნო 
გვერდზე – ჩანაწერი აღნიშნული შეცდომის შესახებ. 
9. სარეწაო ჟურნალში მონაცემთა შეტანა წარმოებს საქართველოს დროით, სახელმწიფო 
ენაზე. 
10. სარეწაო ჟურნალის პირველ გვერდზე მიეთითება მონაცემები მოსარგებლისა და 
მცურავი საშუალების შესახებ, აგრეთვე ლიცენზიის სერია და ნომერი. 
11. სარეწაო ჟურნალის დაკარგვის ან გაფუჭების შემთხვევაში, თევზჭერაზე 
უფლებამოსილი პირი ვალდებულია, დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს დეპარტამენტს 
ან მის ტერიტორიულ ორგანოს, სადაც განხორციელდა მისი დამოწმება. 
12. სარეწაო ჟურნალის დაკარგვა თევზჭერაზე უფლებამოსილ პირს არ ათავისუფლებს 
პასუხისმგებლობისაგან. 
13. ახალი სარეწაო ჟურნალის აღების შემთხვევაში, ძველი სარეწაო ჟურნალი, ასევე 
დადგენილი წესით თევზმჭერი საშუალების შეცვლისას ან ლიცენზიის ვადის გასვლისას 
სარეწაო ჟურნალი წარედგინება დეპარტამენტს ან მის ტერიტორიულ ორგანოს, სადაც 
განხორციელდა მისი დამოწმება. 
ამ წესით  დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს 
კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით. 

5. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის 
წესების დარღვევა (გარდა ამ მუხლის პირველი–მე-4 და მე-8 ნაწილებით 
გათვალისწინებული დარღვევებისა) – გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარიდან 400 
ლარამდე, სამართალდარღვევის იარაღისა და მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა 
ცოცხალი ორგანიზმის კონფისკაციით. 
აღნიშნული პუნქტით გათვალისწინებული ნორმა დგება იმ შემთხვევაში, როდესაც 
ირღვევა საქართველოს მთავრობის №423 დადგენილებით ,,თევზჭერისა და თევზის 
მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” განსაზღვრული წესები, 
როგორიცაა:  

• თევზჭერის აკრძალვის ვადები, ადგილები; 
• ჭერააკრძალული თევზის სახეობები; 
• თევზჭერისათვის აკრძალული  ზოგიერთი იარაღები, საშუალებები და ხერხები; 
• თევზჭერასთან და თევზის მარაგის დაცვასთან დაკავშირებული სხვა აკრძალვები; 
• ბადის თვლის ზომები თევზსაჭერ იარაღებში; 
• ჭერისათვის დაშვებული თევზის მინიმალური სიგრძე; 
• ჭერისათვის დასაშვები მინიმალური სიგრძის თევზების მაქსიმალური დასაშვები 

თანჭერილი; 
• მაქსიმალურად დასაშვები სხვა სახეობის თევზების თანჭერილი 
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• წყალსატევში თევზსაჭერი იარაღის ჩაგების წესი; 
• თევზდაცვის მოთხოვნები წყალამღებ ნაგებობებზე. 

6. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი წყლის ზომამცირე 
სატრანსპორტო საშუალების (8 მეტრამდე სიგრძის კატარღა, ნავი, ნახევარბარკასი ან სხვა) 
გამოყენებით – გამოიწვევს დაჯარიმებას 400 ლარიდან 800 ლარამდე, მოპოვებული თევზის 
ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმისა და სამართალდარღვევის იარაღის კონფისკაციით, 
წყლის სატრანსპორტო საშუალების კონფისკაციით ან უამისოდ. 

7. ამ მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, 
ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან ერთი წლის განმავლობაში, – გამოიწვევს 
დაჯარიმებას 800 ლარიდან 2000 ლარამდე, მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი 
ორგანიზმის, სამართალდარღვევის იარაღისა და  წყლის სატრანსპორტო საშუალების 
კონფისკაციით. 

8. თევზჭერა ელექტროდენით, ელექტროშოკის აპარატით, თვითნაკეთი ელექტრონული 
ხელსაწყოთი, ფეთქებადი ან მომწამლავი ნივთიერებით ან თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი 
ორგანიზმის მასობრივი განადგურების სხვა საშუალებით, აგრეთვე საქართველოს „წითელ 
ნუსხაში“ შეტანილი თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მოპოვება – გამოიწვევს 
დაჯარიმებას 2000 ლარიდან 4000 ლარამდე, მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი 
ორგანიზმის, სამართალდარღვევის იარაღისა და წყლის სატრანსპორტო საშუალების 
კონფისკაციით. 
მე-8 პუნქტის გამოყენება ხდება: 

• საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი თევზის სხვა სახეობების - მთელი წლის 
განმავლობაში; 

• ნებისმიერი სახის ფეთქებადი და მომწამლავი ნივთიერებებით; 
• ელექტროდენით, ელექტროშოკის აპარატით და თვითნაკეთი ელექტრონული 

ხელსაწყოებით; 
• ცეცხლსასროლი იარაღებით; 
• შიდა წყალსატევებში დევნისა და ფრთხობის ხერხებით; 
• წყალსატევების ხერგვითა და შრეტით. 

9. 100 ტონის ან მასზე ნაკლები საერთო ტევადობის, 8 მეტრზე მეტი სიგრძის წყლის 
სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის წესების დარღვევა (გარდა ამ მუხლის პირველი–
მე-4 ნაწილებით გათვალისწინებული დარღვევებისა) – გამოიწვევს დაჯარიმებას 4000 
ლარიდან 5000 ლარამდე, მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის 
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კონფისკაციით, სამართალდარღვევის იარაღისა და წყლის სატრანსპორტო საშუალების 
კონფისკაციით ან უამისოდ. 

10. 100 ტონაზე მეტი საერთო ტევადობის წყლის სატრანსპორტო საშუალების გამოყენებით 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი თევზჭერისა და თევზის მარაგის დაცვის 
წესების დარღვევა (გარდა ამ მუხლის პირველი–მე-4  ნაწილებით გათვალისწინებული 
დარღვევებისა) – გამოიწვევს დაჯარიმებას 30000 ლარიდან 50000 ლარამდე, მოპოვებული 
თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის კონფისკაციით. 

11. თევზჭერის ლიცენზიის მფლობელის მიერ თევზჭერის ლიცენზიის პირობებისა და 
მოთხოვნების დარღვევა – გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარით. 

12. ნადირობის წესების დარღვევა ნადირობის ობიექტებისათვის მიკუთვნებულ 
სახეობებზე ნადირობისას – გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარიდან 500 ლარამდე, 
მოპოვებული ობიექტისა და სანადირო იარაღის ან/და მოწყობილობის კონფისკაციით ან 
უამისოდ. 

ნადირობა დაიშვება მხოლოდ ამისათვის სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიებზე 
(გარდა გადამფრენი ფრინველებისა) - კანონით დადგენილ შემთხვევებში. 
პირი, რომელიც ახორციელებს გადამფრენ ფრინველებზე ნადირობას, არ აქვს „ბუნებრივი 
რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებული გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე დაწესებული 
მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი (დედანი) და საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული შესაბამისი სანადირო თოფის 
შენახვისა და ტარების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. 
პირი, რომელიც არ იცავს ნადირობისათვის დაშვებული გადამფრენი ფრინველების დღიურ 
ლიმიტებს. 
საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის №175 ბრძანებით 
განსაზღვრულია ,,ნადირობას დაქვემდებარებული ცხოველთა სამყაროს ობიექტების 
(გარდა გადამფრენი ფრინველისა) სახეობების დამტკიცების შესახებ” აღნიშნული 
ბრძანებით განსაზღვრული ნადირობას დაქვემდებარებულ ცხოველებზე ნადირობისას 
წესების დარღვევა გამოიწვევს 86-ე მუხლის მე-12 პუნქტით განსაზღვრული ჯარიმის 
გამოყენებას. 

13. ნადირობის წესის დარღვევა (გარდა ამ მუხლის მე-12 ნაწილით გათვალისწინებული 
შემთხვევისა) – გამოიწვევს დაჯარიმებას  500 ლარიდან 700 ლარამდე, მოპოვებული  
ობიექტისა და სანადირო იარაღის ან/და მოწყობილობის კონფისკაციით ან უამისოდ. 
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ამ პუნქტით გათვალისწინებული სამართლებრივი ნორმა დგება, როდესაც: 
ცხოველთა სახეობებზე, რომლებიც არ არიან შეტანილნი ,,ნადირობის ობიექტებს 
მიკუთვნებული ცხოველთა სამყაროს ობიექტების ჩამონათვალში”. 
სახელმწიფო ნაკრძალებში და ეროვნულ პარკებში და მათ გარშემო 500-მეტრიან ზონაში, 
ასევე საქართველოს ქალაქების ადმინისტრაციულ საზღვრებში. დაცულ ტერიტორიებზე იქ, 
სადაც არ არის განსაზღვრული ნადირობა მენეჯმენტის გეგმით ან დროებითი 
რეგულირების წესების შესაბამისად. 

14. ცხოველთა სამყაროს ობიექტებით სხვაგვარი სარგებლობის წესების დარღვევა (გარდა ამ 
მუხლის მე-12, მე-13 და მე-15 ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 800 ლარიდან 1000 ლარამდე, მოპოვებული ობიექტისა და 
სანადირო იარაღის ან/და მოწყობილობის კონფისკაციით ან უამისოდ. 
აღნიშნული პუნქტი დგება ისეთ გერემოების შემთხვევაში, როდესაც ხდება ნადირობის 
შემთხვევა და რომელიც არ არის განსაზღვრული 86-ე მუხლის შესაბამისი პუნქტებით. 

15. ნადირობა იმ იარაღით, საშუალებით ან მეთოდით, რომლით ნადირობაც აკრძალულია 
(გარდა ამ მუხლის მე-12, მე-13 და მე-14 ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარიდან 2000 ლარამდე, მოპოვებული ობიექტისა და 
სანადირო იარაღის ან/და მოწყობილობის კონფისკაციით. 
ა) მცენარეული საფარის დაწვა; 
ბ) გარეულ ფრინველთა კვერცხის შეგროვება და გაყიდვა, გარდა ფრინველთა აღწარმოების 
მიზნით სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმით გათვალისწინებული შემთხვევებისა; 
გ) ცხოველთა ბუდეების, ბუნაგების, საცხოვრებელი ადგილების მოშლა ან განადგურება; 
დ) ცხოველთა მასობრივი მოპოვების საშუალებებით – ყოველგვარი კუსტარული ან 
ქარხნული წესით დამზადებული ბადეებით (გარდა დამჭერი მტაცებელი ფრინველების 
ნებადართული მოპოვების შემთხვევებისა), ხაფანგებით, მარყუჟებით, აგრეთვე ორმოებით 
(გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი ცხოველების 
გარემოდან ამოღება ხორციელდება ტყვეობაში გამრავლების მიზნით; ცხოველების 
მოპოვება ხორციელდება სამეცნიერო-კვლევითი მიზნით ან ხორციელდება გარეულ 
ცხოველთა რეგულირების წესის შესახებ დებულებით დადგენილი ქმედებები), 
სარეგვავებით (სარეჯგველების), ხმოვანი სიგნალების გამომცემი ელექტრონული (მათ 
შორის, ავტონომიურ კვების წყაროზე მომუშავე) მოწყობილობების მეშვეობით ფრინველის 
მოზიდვა, საწამლავით, სანადირო იარაღზე დამონტაჟებული რეფლექტორებით, 
ასაფეთქებელი საშუალებების გამოყენებით, თოფებისა და სხვა თვითმსროლელი 
იარაღების დაგუშაგება; 
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ე) ნადირობა და/ან ცხოველთა მოპოვება (დაჭერა) თვითმფრინავიდან, ვერტმფრენიდან, 
ავტომობილიდან, მოტოციკლეტიდან, კატარღებიდან, ძრავიანი ნავებიდან და სხვა 
მოტორიანი სატრანსპორტო საშუალებებიდან, მათ შორის, ღამით განათებული ფარებისა 
და პროჟექტორების მეშვეობით, ცხოველთა დევნა სატრანსპორტო საშუალებებით, 
წყალმცურავ ფრინველებზე ნადირობა ძრავაგამოურთველი მოტორიანი ნავებიდან და 
კატერებიდან (მოპოვება დევნით), ასევე ნადირობა ღამის ცეცხლის დანთებით; 
ვ) სტიქიური უბედურებების (წყალდიდობა, ხანძარი, დიდი თოვლი და სხვა) დროს 
დაუძლურებული ცხოველების მოპოვება, აგრეთვე მათზე ნადირობა წყალში გადასვლისას 
ან სხვა დაბრკოლებების გადალახვისას, მათ შორის, სტიქიური უბედურებისაგან თავის 
დაღწევის დროს; 
ზ) ცხოველების ბუნაგებიდან გამოდევნა მათი შებოლვით ან დატბორვით, აგრეთვე 
სოროების გათხრით; 
თ) მსხვილი ჩლიქოსნების მოპოვება მცირეკალიბრიანი სანადირო იარაღითა და საფანტით, 
რომლის დიამეტრიც 5 მმ-ზე ნაკლებია. 
მთელი წლის განმავლობაში აკრძალულია ხმოვანი სიგნალების გამომცემი ელექტრონული 
(მათ შორის, ავტონომიურ კვების წყაროზე მომუშავე) მოწყობილობების მეშვეობით 
ფრინველის მოზიდვა (გარდა სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისა). 
შენიშვნა: 
1. ამ მუხლის მე-12−მე-14 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დამატებითი 
სახდელის სახით სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის კონფისკაცია გამოიყენება მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ ნადირობის განმახორციელებელ პირზე საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების 
სააგენტოს მიერ არ არის გაცემული „იარაღის შესახებ“ საქართველოს კანონით 
განსაზღვრული შესაბამისი სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვისა და ტარების 
უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. 
2. ამ მუხლის მე-12−მე-14 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, თუ ნადირობის 
განმახორციელებელ პირს თან არ აქვს ამ შენიშვნის პირველი ნაწილით განსაზღვრული 
დოკუმენტი ან ნადირობა აკრძალული სანადირო იარაღით ხორციელდება, 
სამართალდამრღვევს დროებით, საქმის განხილვამდე ჩამოერთმევა სანადირო იარაღი, 
ხოლო მისი დაბრუნება ან სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცევა ხდება საქმის განხილვის 
უფლებამოსილების მქონე ორგანოს/თანამდებობის პირის კანონიერ ძალაში შესული 
გადაწყვეტილების საფუძველზე. 
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ნადირობა   
1. ნადირობა არის გარეულ ცხოველთა სპეციალური სარგებლობის ფორმით მოპოვება, 
ფიზიკური და იურიდიული პირების მატერიალური, რეკრეაციული და სხვა 
მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. 
2. ნადირობა შეიძლება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ლიცენზიის 
საფუძველზე, სამოყვარულო და სპორტული ნადირობის სახით. 
3. ცხოველთა სამყაროს იმ ობიექტების ჩამონათვალი  რომლებიც თავიანთი სტატუსიდან, 
რაოდენობიდან, სარგებლობის ტრადიციებიდან, მიღებული პროდუქტის სახეობებიდან და 
ხარისხიდან გამომდინარე, მიეკუთვნებიან ნადირობის ობიექტებს, განისაზღვრება 
სამინისტროს მიერ ბრძანებით „ნადირობის ობიექტებს მიკუთვნებული ცხოველთა 
სამყაროს ობიექტების ჩამონათვალის შესახებ ”. 
4.  საქართველოს   კანონმდებლობით   დადგენილი   წესით   ნადირობა   დაიშვება   
მხოლოდ  სპეციალურად   საამისოდ   გამოყოფილ   ტერიტორიებზე   –  სამონადირეო   
მეურნეობებში.  სამონადირეო  მეურნეობების   მოწყობა   შესაძლებელია   დაცული   
ტერიტორიების   მხოლოდ   შემდეგ   კატეგორიებში:  აღკვეთილში,  დაცულ   ლანდშაფტში   
და   მრავალმხრივი   გამოყენების   ტერიტორიაზე.  გადამფრენ  ფრინველებზე   ნადირობა   
შესაძლებელია   სამონადირეო   მეურნეობების   გარეთაც. 
5. ნადირობა აკძალულია ნებისმიერი სახის ასაფეთქებელი და სხვა საშუალებით, რომელიც 
ტანჯვას აყენებს გარეულ ცხოველს. 

თევზჭერა   
1. თევზჭერად ითვლება თევზის, წყლის უხერხემლოთა და ზღვის ძუძუმწოვართა 
მოპოვების მიზნით შესაბამის წყლის ობიექტში (მათ შორის, საქართველოს შავ ზღვაში) 
თევზსაჭერი ან თევზსარეწი იარაღით, მოწყობილობით ან/და სხვა ხერხებითა და 
საშუალებებით განხორციელებული ქმედება. თევზჭერა, საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესის შესაბამისად, იყოფა სახეებად. იგი მოიცავს აგრეთვე სამოყვარულო და 
სპორტულ თევზჭერას (წყალქვეშა ნადირობის ჩათვლით). 
2. ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს უფლება აქვთ სპეციალური სარგებლობის ფორმით 
აწარმოონ სარეწაო თევზჭერა და წყლის უხერხემლოთა რეწვა თევზის მეურნეობის 
წყალსატევების სარეწაო უბნებზე. სარეწაო უბნებს მიეკუთვნებიან ზედაპირული და 
ტერიტორიული ზღვის წყლები, რომლებიც გამოიყენება (შეიძლება გამოყენებულ იქნეს) 
თევზის ან სხვა წყლის ცხოველთა სამყაროს ობიექტების სარეწაო მოპოვებისათვის ან აქვს 
გარკვეული მნიშვნელობა მათი აღწარმოებისათვის, აგრეთვე საქართველოს კონტინენტური 
შელფისა და განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის წყლები.  
3. ფიზიკურ პირებს უფლება აქვთ საერთო სარგებლობის ფორმით თევზჭერისა და 
წყალსარგებლობის დადგენილი წესების დაცვით აწარმოონ სამოყვარულო და სპორტული 
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თევზჭერა (მათ შორის, წყალქვეშა ნადირობა) და წყლის უხერხემლოთა მოპოვება პირადი 
(ინდივიდუალური) მოხმარების მიზნით საერთო სარგებლობის ყველა წყალსატევში, 
გარდა იმ წყალსატევებისა და წყალსატევთა უბნებისა, რომლებიც უჭირავთ ნაკრძალებს ან 
სპეციალური წყალსარგებლობის ობიექტებს (თევზის სანაშენეები, გუბურები, თევზის სხვა 
კულტურული მეურნეობები და ა. შ.) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. 
4. აკრძალულია ზღვის ძუძუმწოვრებზე წყალქვეშა ნადირობა. 
5 იმ წყალსატევზე და წყალსატევის უბანზე, რომელიც სპეციალური წყალსარგებლობის 
ობიექტია, სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერა (მათ შორის, წყალქვეშა ნადირობა) და 
წყლის უხერხემლოთა მოპოვება ხდება ამ ობიექტის მფლობელის ნებართვითა და მის მიერ 
დადგენილი საფასურის გადახდით, საქართველოს წყლის კანონმდებლობის შესაბამისად. 
6. ცალკეულ შემთხვევებში წყლის ცხოველთა სამყაროს ცალკეული ობიექტების 
სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერა და უხერხემლოთა მოპოვება სამინისტროს 
გადაწყვეტილებით შეიძლება დაშვებული იქნეს მხოლოდ სპეციალური სარგებლობის 
ფორმით. 
7. აღკვეთილებში და დაცული ტერიტორიების სხვა კატეგორიების ამისთვის სპეციალურად 
გამოყოფილ ზონებში თევზჭერა რეგულირდება დებულებით „აღკვეთილებში და დაცული 
ტერიტორიების სხვა კატეგორიების ზონებში ცხოველთა სამყაროს ობიექტებით 
სარგებლობის წესების შესახებ”, რომელსაც შეიმუშავებს დაცული ტერიტორიების 
სამსახური და ამტკიცებს სამინისტრო. 

მუხლი 89. დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების 
დაცვის წესებისა და რეჟიმის დარღვევა   
1. დაცული ტერიტორიებისა და მათი ტერიტორიულ-ფუნქციონალური ზონების დაცვის 
წესებისა და რეჟიმის დარღვევა – გამოიწვევს დაჯარიმებას ორმოციდან სამოცდაათ (40-70) 
ლარამდე. 
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი კულტურული მემკვიდრეობის დამცავი ზონის, სახელმწიფო 
ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, 
ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) ზონის, მსოფლიო 
მემკვიდრეობის უბნის, საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიის 
დადგენილი საზღვრების ფარგლებში  – გამოიწვევს დაჯარიმებას სამოციდან ოთხმოცდაათ 
(60-90) ლარამდე. 

მუხლი 891. ბუნების ძეგლის დაზიანება   
1. ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ ბუნების ძეგლის დაზიანება − გამოიწვევს 
ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 250 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის, 
დაწესებულების, ორგანიზაციის დაჯარიმებას – 700 ლარის ოდენობით. 

47 
 



 
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, − გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 
500 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის, დაწესებულების, ორგანიზაციის 
დაჯარიმებას – 1 000 ლარის ოდენობით. 
აღნიშნული ნორმა დგება იმ შემთხვევაში, მაგ., თუ ხდება ბუნების ძეგლზე მღვიმის 
ნაღვენთი ფორმების დაზიანება, კლდეებზე წარწერების გაკეთება, ინფრასტრუქტურის 
განთავსება და სხვა. 
მუხლი 892. სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, 
ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) ზონის, მსოფლიო 
მემკვიდრეობის უბნის ტერიტორიაზე ვიზიტორის მიერ ნებისმიერი მოწყობილობის 
(გარდა მეცნიერული არამანიპულაციური დაკვირვებისა) შეტანა 
1. სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, 
ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) ზონის, მსოფლიო 
მემკვიდრეობის უბნის ტერიტორიაზე ვიზიტორის მიერ ნებისმიერი მოწყობილობის 
(გარდა მეცნიერული არამანიპულაციური დაკვირვებისა) შეტანა – გამოიწვევს დაჯარიმებას 
ას ორმოცდაათიდან ორას (150-200) ლარამდე. 
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი იმ პირის მიერ, რომელსაც წლის განმავლობაში შეეფარდა 
ადმინისტრაციული სახდელი ამ მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის 
– გამოიწვევს დაჯარიმებას ორასიდან ორას ორმოცდაათ (200-250) ლარამდე. 

მუხლი 893. დაცულ ტერიტორიაზე ცეცხლსასროლი იარაღით ან ნებისმიერი სახის 
თევზსაჭერი საშუალებით უკანონოდ შესვლა, შეღწევა ან გადაადგილება ან აღნიშნული 
ქმედების ნავის გამოყენებით განხორციელება 
1. დაცულ ტერიტორიაზე პირის ცეცხლსასროლი იარაღით უკანონოდ შესვლა, შეღწევა 
ან/და გადაადგილება (გარდა იმ ტერიტორიისა, სადაც მენეჯმენტის გეგმით ან დროებითი 
რეგულირების წესით დაშვებულია ნადირობა, ან იმ პირისა, რომელსაც უფლება აქვს, 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ატაროს სამსახურებრივ-საშტატო 
ცეცხლსასროლი იარაღი) – გამოიწვევს დაჯარიმებას ორას ორმოცდაათიდან სამას (250-300) 
ლარამდე, ცეცხლსასროლი იარაღის კონფისკაციით ან უამისოდ. 
2. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი 
დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი 
დაცვის) ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის, საერთაშორისო მნიშვნელობის 
ჭარბტენიანი ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში – გამოიწვევს 
დაჯარიმებას ოთხასიდან ექვსას (400-600) ლარამდე, ცეცხლსასროლი იარაღის 
კონფისკაციით ან უამისოდ. 
3. დაცულ ტერიტორიაზე (გარდა იმ ტერიტორიისა, სადაც მენეჯმენტის გეგმით ან 
დროებითი რეგულირების წესით დაშვებულია თევზჭერა) პირის ნებისმიერი სახის 
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თევზსაჭერი საშუალებით შესვლა, შეღწევა ან გადაადგილება ან აღნიშნული ქმედების 
ნავის გამოყენებით განხორციელება – გამოიწვევს დაჯარიმებას ორას ორმოცდაათიდან 
სამას (250-300) ლარამდე, სამართალდარღვევის საგნის, მათ შორის, ნავის, კონფისკაციით ან 
უამისოდ. 
4. იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი 
დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი 
დაცვის) ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის, საერთაშორისო მნიშვნელობის 
ჭარბტენიანი ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში – გამოიწვევს 
დაჯარიმებას ოთხასიდან ექვსას (400-600) ლარამდე, სამართალდარღვევის საგნის, მათ 
შორის, ნავის, კონფისკაციით ან უამისოდ. 

მუხლი 1282. ხე-ტყის პირველადი გადამუშავების, ხე-ტყის ტრანსპორტირებისა და 
რეალიზაციის მოთხოვნათა დარღვევა   
1. ხე-ტყის პირველადი გადამუშავება სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე − 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის იარაღის 
კონფისკაციით ან უამისოდ. 
2. უკანონოდ მოპოვებული ხე-ტყის პირველადი გადამუშავება − გამოიწვევს დაჯარიმებას 
2000 ლარის ოდენობით, ხე-ტყის ან/და მისგან მიღებული პირველადი გადამუშავების 
პროდუქციის კონფისკაციით, სამართალდარღვევის იარაღის კონფისკაციით ან უამისოდ. 
3. ამ მუხლის პირველი ან მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი 
განმეორებით, − გამოიწვევს დაჯარიმებას 4000 ლარის ოდენობით, ხე-ტყის ან/და მისგან 
მიღებული პირველადი გადამუშავების პროდუქციისა და სამართალდარღვევის იარაღის 
კონფისკაციით. 
4. ხე-ტყის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ შემთხვევებში 
სათანადო დოკუმენტის ან სპეციალური ფირნიშით მარკირების გარეშე ტრანსპორტირება 
(გარდა ამ მუხლის მე-6−მე-8 ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) − გამოიწვევს 
დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით, ხე-ტყის კონფისკაციით ან უამისოდ. 
5. ამ მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, − 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით, ხე-ტყის კონფისკაციით. 
6. თვითმმართველი ერთეულის ან კერძო საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე 
მოპოვებული ხე-მცენარის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ 
შემთხვევებში სათანადო დოკუმენტის გარეშე ტრანსპორტირება (გარდა ამ კოდექსის 1511  
მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა) ან სპეციალური ფირნიშით მარკირების 
გარეშე სახერხ საამქროში შეტანა (განთავსება) − გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის 
ოდენობით, ხე-მცენარის კონფისკაციით ან უამისოდ. 
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7. ამ მუხლის მე-6 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, − 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით, ხე-მცენარის კონფისკაციით. 
8. სოციალური ჭრების შედეგად მოპოვებული ხე-ტყის საქართველოს მთავრობის 
დადგენილებით გათვალისწინებული წესების დარღვევით ტრანსპორტირება ან ასეთი ხე-
ტყის ნებისმიერი ფორმით გასხვისება − გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, 
ხე-ტყის კონფისკაციით ან უამისოდ. 
შენიშვნა: 
1. ამ მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სამართალდამრღვევს საქმის განხილვამდე 
დროებით ჩამოერთმევა სატრანსპორტო საშუალება მასზე არსებულ ხე-ტყესთან/ხე-
მცენარესთან ერთად და მას გადაიყვანენ სპეციალურ დაცულ სადგომზე; 
ტრანსპორტირებისა და სადგომზე შენახვის ხარჯები დაეკისრება სამართალდამრღვევს; 
სატრანსპორტო საშუალება მის მფლობელს (მესაკუთრეს) დაუბრუნდება ამ მუხლით 
გათვალისწინებული სამართალდარღვევის საქმის განხილვის დასრულებისა და 
სატრანსპორტო საშუალების სარეგისტრაციო მოწმობის ან მინდობილობის წარმოდგენის 
შემდეგ (საჭაპნე ტრანსპორტის შემთხვევაში სარეგისტრაციო მოწმობა არ მოითხოვება), 
გარდა ამ კოდექსის 249-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა. 
2. ამ მუხლის მიზნებისათვის უკანონოდ მოპოვებულ ხე-ტყედ ჩაითვლება ხე-ტყე, 
რომელსაც საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 
(მათ შორის, უშუალოდ ტრანსპორტირებისას) არ აქვს სათანადო დოკუმენტი ან რომელიც 
იმავე დადგენილებით განსაზღვრული წესით არ არის მარკირებული სპეციალური 
ფირნიშით. 
3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენის 
მიზნით ოქმის შემდგენი უფლებამოსილია დაათვალიეროს პირველადი გადამუშავების 
ადგილები, გააჩეროს შესაბამისი სატრანსპორტო საშუალება, ასევე მოითხოვოს მოქალაქის 
პირადობის დამადასტურებელი, სატრანსპორტო საშუალებისა და ბუნებრივი რესურსების 
წარმოშობის დოკუმენტები, ხოლო დარღვევის აღმოჩენისას მიიღოს საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი ზომები.   

ნარჩენების მართვის კოდექსი 

მუხლი 31. მუნიციპალური ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება 
 1. 2 კგ-მდე მუნიციპალური ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება –  გამოიწვევს დაჯარიმებას 80 
ლარის ოდენობით. 
 2. იგივე ქმედება, ჩადენილი საცხოვრებელი სახლიდან ან სხვა შენობა-ნაგებობიდან – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით. 
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 3. იგივე ქმედება, ჩადენილი ავტოსატრანსპორტო საშუალებიდან –  გამოიწვევს მძღოლის, 
ხოლო საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შემთხვევაში – შესაბამისი დამრღვევის 
დაჯარიმებას 120 ლარის ოდენობით. 
 4. 5 ერთეულამდე საბურავით (გარდა ველოსიპედის საბურავისა) გარემოს დანაგვიანება – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით.  
 5. 5 ერთეული ან 5 ერთეულზე მეტი საბურავით (გარდა ველოსიპედის საბურავისა) 
გარემოს დანაგვიანება –  გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. 
 6. 2 კგ-მდე ბატარეის, აკუმულატორის, ელექტრონათურის, ელექტროსაქონლის, გრაფიტის 
ელექტროდის, ბასრი ან მჩხვლეტავი საგნის (მათ შორის, შუშის ნამსხვრევის, ლურსმნის ან 
სხვა მსგავსი საგნის) ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება –  გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 
ლარის ოდენობით. 
 7. 2 კგ ან 2 კგ-ზე მეტი მუნიციპალური ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება (გარდა ამ მუხლის 
მე-8 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა) – გამოიწვევს ფიზიკური პირის 
დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 500 ლარის 
ოდენობით. 
 8. 1 მ3-ზე მეტი მოცულობის მუნიციპალური ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება – გამოიწვევს 
ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 
1000 ლარის ოდენობით. 
 9. დიდი მოცულობის ნარჩენით (მათ შორის, სატრანსპორტო საშუალების, ელექტრო- ან 
ელექტროტექნიკური დანადგარის, სამშენებლო დანადგარის ან სხვა მსგავსი 
მოწყობილობის) გარემოს დანაგვიანება – გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 500 
ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1500 ლარის ოდენობით. 
 შენიშვნა: 
 1. ნარჩენი ითვლება ამ მუხლის მე-9 ნაწილით გათვალისწინებულ დიდი მოცულობის 
ნარჩენად, თუ იგი 2 მ2-ზე მეტ ფართობს ფარავს. 
 2. თუ ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების 
(გარდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტისა) სალონიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გზაზე 
დაყრის შემთხვევაში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე საპატრულო 
პოლიციელმა, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ან სამინისტროს სისტემაში 
შემავალი დაწესებულების უფლებამოსილმა თანამშრომელმა ადგილზე არ შეადგინა 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი (საჯარიმო ქვითარი) ან 
ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლს არ შეუფარდა ადმინისტრაციული სახდელი და 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტი დაფიქსირებულია ვიდეოფირზე ან/და 
ფოტოფირზე, ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ჯარიმის გადახდა 
დაეკისრება ავტოსატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრეს, რომელსაც ადმინისტრაციული 
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სახდელის დადების შესახებ დადგენილება გაეგზავნება რეგისტრაციის ადგილის 
მიხედვით. 
 3. ამ მუხლის პირველი–მე-7 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში პირი, რომლის 
მიმართაც შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი, 
ვალდებულია, დაუყოვნებლივ დაასუფთაოს მუნიციპალური ნარჩენებით დანაგვიანებული 
ტერიტორია.  

მუხლი 32. სამშენებლო ან სხვა ინერტული ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება 
 1. 1 მ3-მდე მოცულობის სამშენებლო ან სხვა ინერტული ნარჩენით გარემოს დანაგვიანება – 
გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის 
დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. 
 2. 1 მ3 ან 1 მ3-ზე მეტი მოცულობის სამშენებლო ან სხვა ინერტული ნარჩენით გარემოს 
დანაგვიანება – გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, 
იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1500 ლარის ოდენობით. 
 შენიშვნა: ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში პირი, რომლის 
მიმართაც შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი, 
ვალდებულია, დაუყოვნებლივ დაასუფთაოს სამშენებლო ან სხვა ინერტული ნარჩენებით 
დანაგვიანებული ტერიტორია. 

მუხლი 33. შლამისებრი ნარჩენი ნივთიერებებით – ფეკალური მასებით ან კანალიზაციის 
ნარჩენებით ტერიტორიის დაბინძურება 
1. ძაღლის ან სხვა შინაური ცხოველის მცირე ოდენობის ფეკალური მასით ტერიტორიის 
დაბინძურება –  გამოიწვევს პირის დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით.   
2. 1 მ3-მდე მოცულობის ფეკალური მასით ან კანალიზაციის ნარჩენით ტერიტორიის 
დაბინძურება – გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით, 
იურიდიული პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.   
3. 1 მ3  ან 1 მ3-ზე მეტი მოცულობის ფეკალური მასით ან კანალიზაციის ნარჩენით 
ტერიტორიის დაბინძურება – გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 500 ლარის 
ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.  შენიშვნა: 1. ამ 
მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა პირს დაეკისრება 
შესაბამისი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს ნორმატიული აქტით 
განსაზღვრულ დასახლებული პუნქტების ტერიტორიებზე განხორციელებული 
ქმედებებისთვის.   
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება 
ძაღლის ან სხვა შინაური ცხოველის მეპატრონეს, თუ იგი დაუყოვნებლივ და სრულად 
დაასუფთავებს ფეკალური მასებით დაბინძურებულ ტერიტორიას.  
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მუხლი 34. ცხოველის სხეულის ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება   
1. 20 კგ-მდე ცხოველის სხეულის ნარჩენით (მათ შორის, სასაკლაოდან) გარემოს 
დანაგვიანება –  გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით, 
იურიდიული პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.   
2. 20 კგ ან 20 კგ-ზე მეტი ცხოველის სხეულის ნარჩენით (მათ შორის, სასაკლაოდან) 
გარემოს დანაგვიანება – გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით, 
იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.   
შენიშვნა: ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში პირი, რომლის 
მიმართაც შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი, 
ვალდებულია, დაუყოვნებლივ დაასუფთაოს ცხოველის სხეულის ნარჩენებით 
დანაგვიანებული ტერიტორია. 

მუხლი 35. მუნიციპალური არასახიფათო ნარჩენების ღია წესით ან არადანიშნულების 
საწვავდანადგარში დაწვა 
 1. მუნიციპალური არასახიფათო ნარჩენების (ფოთლების, ბაღის/პარკის ნარჩენების, 
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების) ღია წესით ან არადანიშნულების საწვავ დანადგარში დაწვა – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით. 
 2. მუნიციპალური არასახიფათო ნარჩენების (გარდა ამ მუხლის პირველი ნაწილით 
გათვალისწინებული ნარჩენებისა) (მათ შორის, საბურავის, რეზინის და სხვა 
ელასტომერული მასალის) ღია წესით ან არადანიშნულების საწვავ დანადგარში დაწვა –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.  

მუხლი 36. სახიფათო ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებული მოთხოვნებისა და 
ვალდებულებების შეუსრულებლობა 
1. სახიფათო ნარჩენების საკანალიზაციო სისტემაში ან მიწისქვეშა ან/და ზედაპირულ 
წყლებში ჩაშვება –  გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით, 
იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.   
2. სახიფათო ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება ან სხვა ქმედება, ჩადენილი ნარჩენების 
შეგროვების კონტეინერის გარეთ –  გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 400 ლარის 
ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.   
3. სახიფათო ნარჩენების შესაბამისი ნებართვის მქონე ინსინერატორის გარეთ დაწვა –  
გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის 
დაჯარიმებას 1500 ლარის ოდენობით.  
4. სახიფათო ნარჩენების შესაბამისი ნებართვის მქონე ნარჩენების დამუშავების ობიექტის 
გარეთ დამუშავება –  გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, 
იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1500 ლარის ოდენობით.  შენიშვნა: ამ მუხლის 
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საჭიროებისათვის დანიშნული ექსპერტიზის ჩატარების ღირებულებას იმ შემთხვევაში, თუ 
აღნიშნულმა ექსპერტიზამ ნარჩენები სახიფათოდ ცნო, აანაზღაურებს პირი, რომლის 
მიმართაც შედგენილია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი.   

მუხლი 37. ნარჩენების ტრანსპორტირებისას ნარჩენებით გარემოს დანაგვიანება ან 
დაბინძურება   
1. არასახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებისას არასახიფათო ნარჩენებით გარემოს 
დანაგვიანება ან დაბინძურება –  გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 200 ლარის 
ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 400 ლარის ოდენობით.   
2. სახიფათო ნარჩენების ტრანსპორტირებისას სახიფათო ნარჩენებით გარემოს 
დანაგვიანება ან დაბინძურება –  გამოიწვევს ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 350 ლარის 
ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 800 ლარის ოდენობით.   

მუხლი 38. სახიფათო ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალების დაშვების მოწმობის გარეშე 
ტრანსპორტირება   
სახიფათო ნარჩენების სატრანსპორტო საშუალების დაშვების მოწმობის გარეშე 
ტრანსპორტირება –  გამოიწვევს დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით.   

მუხლი 39. სახიფათო ნარჩენების სხვა ნარჩენებთან, ნივთიერებებთან ან მასალებთან შერევა   
1. 20 კგ-ზე ნაკლები სახიფათო ნარჩენის სხვა ნარჩენებთან, ნივთიერებებთან ან მასალებთან 
შერევა სამინისტროს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე –  გამოიწვევს ფიზიკური 
პირის დაჯარიმებას 200 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 300 ლარის 
ოდენობით.   
2. 20 კგ ან 20 კგ-ზე მეტი სახიფათო ნარჩენის სხვა ნარჩენებთან, ნივთიერებებთან ან 
მასალებთან შერევა სამინისტროს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე –  გამოიწვევს 
ფიზიკური პირის დაჯარიმებას 550 ლარის ოდენობით, იურიდიული პირის დაჯარიმებას 
1500 ლარის ოდენობით.   

მუხლი 40. ნარჩენების შეგროვების, ტრანსპორტირების, წინასწარი დამუშავებისა და 
დროებითი შენახვის რეგისტრაციის წესისა და პირობების ან მუნიციპალური ნარჩენების 
შეგროვებისა და დამუშავების წესის დარღვევა   
1. ნარჩენების შეგროვება ან/და ტრანსპორტირება დადგენილი წესით რეგისტრაციის გარეშე 
–  გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.   
2. არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობა და ოპერირება 
დადგენილი წესით რეგისტრაციის გარეშე –  გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის 
ოდენობით.   
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3. წელიწადში 2-დან 10 ტონამდე სახიფათო ნარჩენის შენახვის ობიექტის მოწყობა და 
ოპერირება დადგენილი წესით რეგისტრაციის გარეშე –  გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 
ლარის ოდენობით.   
4. ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურის მოწყობა და ოპერირება დადგენილი წესით 
რეგისტრაციის გარეშე –  გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.   
5. ამ კოდექსით გათვალისწინებული რეგისტრაციის პირობების შეუსრულებლობა –  
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.   
6. მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისა და დამუშავების წესის დარღვევა –  გამოიწვევს 
დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.   
7. მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გეგმის ამ კოდექსით გათვალისწინებულ ვადაში 
შეუმუშავებლობა ან/და აღნიშნული გეგმით განსაზღვრული ღონისძიების 
განუხორციელებლობა –  გამოიწვევს დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით. 

მუხლი 46. ამ კოდექსის 47-ე მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის შესახებ ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანოს 
მოთხოვნათა შეუსრულებლობა   
1. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის 
შემდეგ მისი აღმოფხვრის თაობაზე სამართალდარღვევის შესახებ ოქმის შედგენის 
უფლებამოსილების მქონე ორგანოს ადმინისტრაციული მიწერილობით დაკისრებული 
მოვალეობის დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობა –  გამოიწვევს ადმინისტრაციული 
სახდელის დადებას (ჯარიმის დაკისრებას) ამ კოდექსის იმ მუხლის ან მუხლის ნაწილის 
სანქციის ფარგლებში, რომლის დარღვევის გამოც პირს დაეკისრა ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის აღმოფხვრა.   
2. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ 
ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანოს თანამშრომლის მიერ უფლების 
განხორციელებისა და მოვალეობის შესრულებისათვის ხელის შეშლა −  გამოიწვევს 
დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით.   
3. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ 
ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანოს თანამშრომლის კანონიერი მოთხოვნის 
შეუსრულებლობა (მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
დოკუმენტის, მასალისა და ინფორმაციის წარუდგენლობა, შემოწმების პროცესში 
შესამოწმებელი ობიექტის მიერ წარმომადგენლობის უზრუნველყოფის მოთხოვნის 
უგულებელყოფა) −  გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.   

მუხლი 47. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება   
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1. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის 
წარმოება და სანქციის შეფარდება ხორციელდება ამ კოდექსითა და საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესებით.   
2. ამ კოდექსის 31-ე–46-ე მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენა გამოიწვევს შესაბამისი ჯარიმის ოდენობის 
გაორმაგებას.   
3. ამ კოდექსის 31-ე–35-ე და 37-ე მუხლებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი დაცვის 
ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) 
ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნის, საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი 
ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში ჩადენა გამოიწვევს შესაბამისი ჯარიმის 
ოდენობის გაორმაგებას, ხოლო აღნიშნული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
განმეორებით ჩადენა – შესაბამისი ჯარიმის ოდენობის გაოთხმაგებას.   
4. სანებართვო პირობების დარღვევის შემთხვევაში გამოიყენება „ლიცენზიებისა და 
ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსით დადგენილი წესები.   
5. ამ თავით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის დაკისრება დამრღვევს არ 
ათავისუფლებს გარემოსთვის მიყენებული ზიანის დადგენილი ოდენობითა და წესით 
ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.  
6. ამ კოდექსის 31-ე–36-ე და 39-ე–42-ე მუხლებით, 43-ე მუხლის მე-2 ნაწილით და 44-ე–46-ე 
მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს 
ადგენენ სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების უფლებამოსილი 
თანამშრომლები.   
7. ამ კოდექსის 31-ე, 32-ე, 33-ე და 34-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 37-ე და 38-ე 
მუხლებით და მე-40 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანოს თანამშრომლები.   
8. ამ კოდექსის 31-ე–35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე 
მუხლით და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა შესახებ ოქმებს ადგენენ ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოს უფლებამოსილი თანამშრომლები.   
9. რაიონული (საქალაქო) სასამართლო განიხილავს ამ კოდექსის 31-ე–46-ე მუხლებით 
გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს.    
10. სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების უფლებამოსილ თანამშრომლებს 
აქვთ ამ კოდექსის 31-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-4–მე-9 ნაწილებით, 32-ე–36-ე და 39-ე–
42-ე მუხლებით, 43-ე მუხლის მე-2 ნაწილით და 44-ე–46-ე მუხლებით გათვალისწინებულ 
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ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული 
სახდელების დადების უფლება.   
11. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უფლებამოსილი ორგანოს თანამშრომლებს 
აქვთ ამ კოდექსის 31-ე, 32-ე, 33-ე და 34-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 37-ე და 
38-ე მუხლებით და მე-40 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული 
სახდელების დადების უფლება.   
12. ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს უფლებამოსილ თანამშრომლებს აქვთ ამ 
კოდექსის 31-ე–35-ე მუხლებით, 36-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით, 39-ე მუხლით 
და 43-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისა და ადმინისტრაციული სახდელების 
დადების უფლება.   
13. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის 
შემთხვევაში, თუ სამართალდარღვევა არ საჭიროებს ადმინისტრაციულ გამოკვლევას, 
სამართალდარღვევის შესახებ ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე პირი ადგილზე 
განიხილავს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეს და დამრღვევს ადგილზევე 
შეუფარდებს ადმინისტრაციულ სახდელს.   
14. ამ მუხლის მე-12 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ჯარიმა ადგილზე არ 
გადაიხდევინება და დამრღვევს ადგილზე გამოეწერება საჯარიმო ქვითარი, რომელიც 
იმავდროულად არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი.   
15. ამ მუხლის მე-13 ნაწილით გათვალისწინებული საჯარიმო ქვითრის ფორმას და მისი 
შევსების, ჩაბარებისა და წარდგენის წესს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით 
განსაზღვრავს შესაბამისად სამინისტრო, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო.   
16. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის 
შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ ოქმი დამრღვევის მიერ 
საჩივრდება სასამართლოში. 

 

 

 

 

 

57 
 



 

თავი 4  
4.1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის  ოქმის შედგენა 

საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის 
შედგენის საკანონმდებლო საფუძველები და წესი 

 
საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის  ოქმის 
ფორმა დამტკიცებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
მინისტრი 18.06.2013 წლის №43 ბრძანებით  
„საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემაში 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის დამტკიცების შესახებ“. 
 

 
ოქმის ფორმა 

 
 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – დაცული ტერიტორიების სააგენტო 

 
ოქმი № 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ 
  
________________________                                              _______________________ 
      ოქმის შედგენის ადგილი                                                                               თარიღი  
____________________________________________________________________________ 

ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონი   
______________________________________________________________________________ 
  
სამართალდამრღვევი_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(მონაცემები სამართალდამრღვევის შესახებ: ფიზიკური პირის შემთხვევაში მიეთითება 
სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი №, საცხოვრებელი ადგილი;  
______________________________________________________________________________ 
იურიდიული პირის შემთხვევაში – მისი სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი, 
იურიდიული მისამართი,  
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______________________________________________________________________________ 
წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მონაცემები)  
______________________________________________________________________________ 
 
 
გამოვავლინე, რომ  
______________________________________________________________________________ 
(სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არსი)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
რაც არის: 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის  
________________________________________________________________         დარღვევა,                                                                                                              
(მუხლი ან/და მუხლის ნაწილი)  
 
ნარჩენების მართვის კოდექსის  ________________________________________________ 
___________________________________________________________დარღვევა. 
(მუხლი ან/და მუხლის ნაწილი) 
 
სამართალდამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები. 
  
სამართალდამრღვევის ახსნა-განმარტება: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________ 
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მოწმეებს (მათი არსებობის შემთხვევაში) განემარტათ თავიანთი უფლება-მოვალეობები, 
გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 256-ე მუხლით. 
____________________________________________________________________________ 
მოწმის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და მისამართი 
_____________________________________________________________________________ 
ჩამორთმეულ და დალუქულ იქნა შემდეგი ნივთები და დოკუმენტები (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში): 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  
მოწმეები (თუ ისინი ესწრებიან):                                 __________________  
                                                                                                                                              (ხელმოწერა)  
                                                                                       __________________ 
                                                                                             (ხელმოწერა)  
  
ოქმის შემდგენელი:       ________________________________________ 

  (ხელმოწერა) 
სამართალდამრღვევი:   ________________________________________ 
                                                              (ხელმოწერა ან ხელმოწერაზე უარის აღნიშვნა)  
ოქმის ერთი პირი მივიღე: _____________________________________ 
(სამართალდამრღვევის ხელმოწერა)  
  
 
 
დაცულ ტერიტორიებზე გამოვლენილი სამართალღვევის დროს დაცული ტერიტორიის 
დაცვის განყოფილება ვალდებულია, მოახდინოს რეაგირება სამართალარღვევაზე და 
შეადგინოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. ოქმი შედგენილი უნდა იქნას 
შემდეგი სახით: 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმში შესატანი მონაცემების რეკვიზიტები 
განისაზღვრება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 240-ე 
მუხლის შესაბამისად: 

• ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის ფორმა ივსება ორ ეგზემპლარად, 
რომელთაგან პირველი ეგზემპლარი რჩება ოქმის შემვსებთან, ხოლო მეორე 
გადაეცემა დამრღვევს, რაზედაც ოქმში კეთდება სათანადო ჩანაწერი.  

• ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმში აღინიშნება – მისი შედგენის 
თარიღი და ადგილი;  

• ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი;  
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• მონაცემები დამრღვევის პიროვნების შესახებ: ფიზიკური პირის შემთხვევაში 

მიეთითება სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი 
ადგილი. 

• იურიდიული პირის შემთხვევაში _ მისი სახელწოდება, საინდენტიფიკაციო ნომერი, 
იურიდიული მისამართი, წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მონაცემები. 

• ოქმში გარკვევით უნდა ჩაიწეროს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის 
ადგილი, დრო და არსი;  

• ნორმატიული აქტის ის გრაფები, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას ამ 
სამართალდარღვევისათვის, შესაბამისი ნორმატიული აქტის მუხლის ან/და მუხლის 
ნაწილის მითითებით. აღნიშნულ გრაფაში უნდა მიეთითოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული მუხლი ან პუნქტი, რომელიც 
დაარღვია სამართალდამრღვევმა ან ნარჩენების მართვის კოდექსის შესაბამისი 
მუხლი ან პუნქტი. 

• მოწმეთა სახელი, გვარი და მისამართები (თუ ისინი არიან); 
• ოქმში აუცილებლად უნდა ჩაიწეროს დამრღვევის ახსნა-განმარტება;  
• არსებობის შემთხვევაში მიეთითება ჩამორთმეული და დალუქული ნივთებისა და 

დოკუმენტების შესახებ, ასევე საქმის გადასაწყვეტად საჭირო სხვა ცნობები; 
• ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი ივსება ლურჯი ან შავი 

ბურთულიანი კალმით;  
• ოქმში ყველა ჩანაწერი სრულდება გარკვევით; 
• დაუშვებელია ოქმში გადახაზვა, გადაშლა, გადაფხეკა და ა.შ. ოქმის დაზიანების ან 

მასში არასწორი მონაცემის შეტანის შემთხვევაში ივსება ახალი ოქმი. დაზიანებული 
ან არასწორად შევსებული ოქმი ჩამოიწერება საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით; 

• ოქმს ხელს აწერს მისი შემდგენი და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ჩამდენი, მოწმის არსებობის შემთხვევაში, ასევე აღნიშნული პირი;  

• იმ შემთხვევაში, თუ სამართალდარღვევის ჩამდენი უარს იტყვის ოქმის 
ხელმოწერაზე, ოქმში კეთდება სათანადო ჩანაწერი. 

 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი 

მუხლი 240 
1. თუ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენი უარს იტყვის ოქმის 
ხელმოწერაზე, ოქმში კეთდება სათანადო ჩანაწერი. ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ჩამდენს უფლება აქვს, წარმოადგინოს ოქმისათვის დასართავი ახსნა-
განმარტება და შენიშვნები ოქმის შინაარსის გამო, აგრეთვე ჩამოაყალიბოს მის 
ხელმოწერაზე უარის თქმის მოტივები. 
ოქმის შედგენისას დამრღვევს განემარტება ამ კოდექსის 252-ე მუხლით 
გათვალისწინებული მისი უფლებები და მოვალეობები, რაც აღინიშნება ოქმში.  252-ე 
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მუხლით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის 
უფლებები და მოვალეობები:   
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 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში. ამ პირის დაუსწრებლად საქმე შეიძლება განხილულ 
იქნეს მხოლოდ ისეთ შემთხვევებში, როცა არის ცნობა მისთვის საქმის განხილვის 
ადგილისა და დროის დროული შეტყობინების შესახებ და მისგან არ შემოსულა 
შუამდგომლობა საქმის განხილვის გადადების თაობაზე. 
 
 
მუხლი 256. მოწმე   
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მოწმედ შეიძლება გამოძახებულ იქნეს 
ყველა პირი, რომლებმაც შესაძლოა რაიმე იცოდნენ ამ საქმესთან დაკავშირებით დასადგენ 
გარემოებათა შესახებ. 
მოწმე მოვალეა, იმ ორგანოს (თანამდებობის პირის) გამოძახებით, რომლის წარმოებაშიც 
იმყოფება საქმე, გამოცხადდეს დანიშნულ დროს, აცნობოს, რაც იცის საქმის შესახებ და 
უპასუხოს დასმულ კითხვებზე. 
 
მუხლი 241. ოქმის გაგზავნა   
ოქმი დაუყოვნებლივ ეგზავნება იმ ორგანოს (თანამდებობის პირს), რომელიც 
უფლებამოსილია განიხილოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმე. 
 
მუხლი 243. დამრღვევის მიყვანა   
3. ტყით სარგებლობის ან ნადირობის, თევზჭერის და თევზის მარაგის დაცვის წესების 
დარღვევისას და ცხოველთა სამყაროს დაცვისა და გამოყენების შესახებ საქართველოს 
კანონმდებლობის სხვა დარღვევისას ოქმის შედგენის მიზნით, თუ დარღვევის ადგილზე 
დამრღვევის ვინაობის დადგენა შეუძლებელია, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტროს შესაბამისი უფლებამოსილების მქონე ორგანოების 
უფლებამოსილ პირებს, აგრეთვე პოლიციის მუშაკებს, შეუძლიათ, ამ 
სამართალდარღვევათა ჩამდენი პირი (პირები) მიიყვანონ პოლიციაში. 
5. ამ მუხლით გათვალისწინებული დამრღვევის მიყვანის გადაწყვეტილების მიღების 
შემთხვევაში ხდება დამრღვევის ადმინისტრაციული დაკავება. იგი მიყვანილი უნდა იქნეს 
რაც შეიძლება მცირე დროში. 
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ადმინისტრაციული დაკავება, ნივთების გასინჯვა, ნივთებისა და დოკუმენტების 
ჩამორთმევა   

მუხლი 244. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების წარმოების 
უზრუნველყოფის ზომები  
  1. საქართველოს საკანონმდებლო აქტებით უშუალოდ გათვალისწინებულ შემთხვევებში 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის აღსაკვეთად, როცა ამოწურულია ზემოქმედების 
სხვა ზომები, პიროვნების დასადგენად, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის 
შესადგენად, თუ ოქმის შედგენა აუცილებელია, მაგრამ მისი ადგილზე შედგენა 
შეუძლებელია, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის დროულად და სწორად 
განხილვისა და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული 
დადგენილების აღსრულების უზრუნველსაყოფად დასაშვებია პირის ადმინისტრაციული 
დაკავება, პირადი გასინჯვა, მისი ნივთების გასინჯვა და მისთვის ნივთებისა და 
დოკუმენტების ჩამორთმევა. 
  2. ამ მუხლით გათვალისწინებული მიზნებისათვის ადმინისტრაციული დაკავების, 
პირადი გასინჯვის, ნივთების გასინჯვის, ნივთებისა და დოკუმენტების ჩამორთმევის 
წესები განისაზღვრება ამ კოდექსით, სხვა საკანონმდებლო აქტებით და მათ საფუძველზე 
გამოცემული კანონქვემდებარე აქტებით. 
 
მუხლი 248. პირადი გასინჯვა და ნივთების გასინჯვა   
3. ნივთების გასინჯვა შეიძლება აწარმოონ შინაგან საქმეთა, გასამხედროებული დაცვის, 
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის, სამოქალაქო ავიაციის 
ორგანოების, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის, საგადასახადო 
ორგანოების, სასაზღვრო პოლიციის, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების, საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − 
აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტრუქტურული ერთეულის − აღსრულების პოლიციის 
სამმართველოს საამისოდ უფლებამოსილმა თანამდებობის პირებმა და საქართველოს 
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს 
გენერალური ინსპექციის შიდა ინსპექტირების სამმართველოს თანამშრომლებმა, ხოლო 
საქართველოს საკანონმდებლო აქტებით უშუალოდ გათვალისწინებულ შემთხვევებში – 
აგრეთვე საამისოდ უფლებამოსილმა სხვა ორგანოების თანამდებობის პირებმა. 
4. ნივთების, სანადირო და თევზჭერის იარაღების, მოპოვებული პროდუქციის და სხვა 
საგნების გასინჯვა წარმოებს, როგორც წესი, იმ პირის თანდასწრებით, რომლის 
საკუთრებაში ან მფლობელობაშია ისინი; გადაუდებელ შემთხვევებში აღნიშნული ნივთები, 
საგნები შეიძლება გაისინჯოს მესაკუთრის (მფლობელის) გარეშე, ორი დამსწრის 
მონაწილეობით.   
5. პირადი გასინჯვისა და ნივთების გასინჯვის შესახებ შედგება ოქმი ან/და 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან ადმინისტრაციული დაკავების ოქმში 
კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი. 
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4.2. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კვალიფიკაციის მინიჭება 
 
დაცული ტერიტორიების რიგი დაცვის განყოფილების თანამშრომლები ძირითად 
სამართალდარღვევად აღიქვამენ უკანონო ხის ჭრას, ნადირობას, თევზაობას,  ნიადაგის 
ჰუმუსოვანი ფენის მოხსნას და სხვა, რომელიც შედარებით უფრო მნიშვნელოვან 
სამართალდარღვევას წარმოადგენს, რაც პირდაპირ ზიანს აყენებს გარემოს. ისეთ 
შემთხვევებს, რაც ნაკლებად ან საერთოდ არ აღიქმება კანონდარღვევად ადგილობრივი 
რეალობიდან გამომდინარე. ზოგი რეინჯერისთვის გარკვეული სამართალდარღვევა 
შეიძლება არც აღიქმებოდეს დარღვევად, არამედ მისაღები ნორმა იყოს ადგილობრივი 
კულტურიდან გამომდინარე (მაგ.: მტაცებელი და ლეშიჭამია ფრინველების აქტიური დევნა 
მწყემსების მიერ, საქონლის ძოვება ტყეში, ვიზიტორის მიერ კოცონის დანთება პიკნიკის 
მიზნით, საპიკნიკე ადგილის გარეთ, სიგარეტის ნამწვის გადაგდება  და სხვა). 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-10 მუხლის 
თანახმად, „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად (გადაცდომად) ჩაითვლება 
სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი წესრიგის, საკუთრების, მოქალაქეთა უფლებებისა და 
თავისუფლებების, მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი მართლსაწინააღმდეგო, 
ბრალეული (განზრახი ან გაუფრთხილებელი) მოქმედება ან უმოქმედობა, რომლისთვისაც 
კანონმდებლობით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა. 
ამ კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისათვის ადმინისტრაციული 
პასუხისმგებლობა დგება იმ შემთხვევაში, თუ ეს დარღვევები თავიანთი ხასიათით მოქმედი 
კანონმდებლობის შესაბამისად არ იწვევენ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას.“ 
უნდა აღინიშნოს, რომ თითოეული დაცული ტერიტორიის კატეგორიისათვის მოქმედებს 
მენეჯმენტის გეგმა ან დროებითი რეგულირების წესები, რომელიც დამტკიცებულია 
საქართველოს მთავრობის მიერ. მენეჯმენტის გეგმა ან დროებითი რეგულირების წესი 
სავალდებულოდ შესასრულებელია ყველა იმ პირის მიერ, რომელიც იმყოფება, 
გადაადგილდება და სარგებლობს დაცული ტერიტორიებით და იქ არსებული რესურსით. 
გეგმებში და წესებში განსაზღვრულია თითოეული კატეგორიის დაცულ ტერიტორიებზე 
დაშვებული საქმიანობა და თითოეული საქმინობის განსახორციელებლად რეგულირების 
ნორმები. მითითებული ნორმების ფარგლებში დაშვებული ქმედებების გარდა ყველა 
ქმედება ითვლება სამართალდარღვევად. თუ პირი არ იცავს კანონმდებლობით დადგენილ 
წესებს, ყველა ასეთი ქმედება უნდა ჩაითვალოს სამართალდარღვევად და დაცული 
ტერიტორიის ადმინისტრაციის დაცვის განყოფილების თანამშრომელი ვალდებულია, 
უზრუნველყოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმების დაცვა. აღნიშნულიდან 
გამომდინარე, ყველა თანამშრომელმა გარკვევით უნდა, იცოდეს, მის სამოქმედო 
ტერიტორიაზე რა რეგულაციები ვრცელდება და რა არის დაშვებული. 
 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის განზრახ ჩადენა - ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევა განზრახ ჩადენილად ჩაითვლება, თუ მის ჩამდენს შეგნებული ჰქონდა 
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თავისი მოქმედების ან უმოქმედობის მართლსაწინააღმდეგო ხასიათი, ითვალისწინებდა 
მის მავნე შედეგებს და სურდა ისინი ან შეგნებულად უშვებდა მათ.  
 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გაუფრთხილებლობით ჩადენა - 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა გაუფრთხილებლობით ჩადენილად ჩაითვლება, 
თუ მისი ჩამდენი ითვალისწინებდა თავისი მოქმედების ან უმოქმედობის მავნე შედეგების 
დადგომის შესაძლებლობას, მაგრამ ქარაფშუტულად ვარაუდობდა მათ თავიდან აცილებას 
ან არ ითვალისწინებდა ასეთი შედეგების დადგომის შესაძლებლობას, თუმცა უნდა 
გაეთვალისწინებინა და შეეძლო კიდეც, გაეთვალისწინებინა ისინი. 
 
თანამდებობის პირთა პასუხისმგებლობა  

თანამდებობის პირებს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ იმ 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის, რომელიც დაკავშირებულია 
მმართველობის წესის, სახელმწიფო და საზოგადოებრივი წესრიგის, ბუნების, მოსახლეობის 
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში დადგენილი წესებისა და სხვა იმ წესების 
დაუცველობასთან, რომელთა შესრულების უზრუნველყოფა მათი სამსახურებრივი 
მოვალეობაა. 

 
უცხოელი მოქალაქის და მოქალაქეობის არმქონე პირის პასუხისმგებლობა   

1. საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფ უცხოელ მოქალაქეს და მოქალაქეობის არმქონე პირს 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დაეკისრებათ საქართველოს მოქალაქეთა თანაბრად, 
საერთო საფუძველზე, თუ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით სხვა რამ 
არ არის დადგენილი. 
2. საქართველოს ტერიტორიაზე იმ უცხოელი მოქალაქის მიერ ჩადენილი 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობის საკითხი, რომელიც 
საქართველოს კანონებისა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებისა და 
შეთანხმებების თანახმად სარგებლობს იმუნიტეტით საქართველოს ადმინისტრაციული 
იურისდიქციის მიმართ, გადაწყდება დიპლომატიური გზით. 
 
რა შემთხვევაში არ დგება ადმინისტრაციული პასუხიმგებლობა 

ასაკი, რომლის მიღწევის შემდეგ დგება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა -
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ჩადენის მომენტისათვის თექვსმეტი წლის ასაკს მიღწეულ პირთ. 
 
უკიდურესი აუცილებლობა  - ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არ ეკისრება პირს, 
რომელმაც, თუმცა ჩაიდინა ამ კოდექსით და ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევებისათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დამდგენი სხვა 
ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული მოქმედება, მაგრამ რომელიც მოქმედებდა 
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უკიდურესი აუცილებლობის მდგომარეობაში, ესე იგი იმ საფრთხის ასაცდენად, რაც 
ემუქრებოდა სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ წესრიგს, საკუთრებას, მოქალაქეთა 
უფლებებსა და თავისუფლებებს, მმართველობის დადგენის წესს, თუ მოცემულ 
გარემოებაში არ შეიძლებოდა ამ საფრთხის აცდენა სხვა საშუალებებით და თუ მიყენებული 
ზიანი უფრო ნაკლებმნიშვნელოვანია, ვიდრე აცდენილი ზიანი. 
 
აუცილებელი მოგერიება  - ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არ ეკისრება პირს, 
რომელმაც, თუმცა ჩაიდინა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათ კოდექსით ან 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის 
დამდგენი სხვა ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული მოქმედება, მაგრამ რომელიც 
მოქმედებდა აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში, ესე იგი სახელმწიფო ან 
საზოგადოებრივი წესრიგის, საკუთრების, მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების, 
მმართველობის დადგენილი წესის მართლსაწინააღმდეგო ხელყოფისაგან დაცვისას 
ხელმყოფისათვის ზიანის მიყენების გზით, თუ ამასთან გადაცილებული არ იყო 
აუცილებელი მოგერიების ფარგლები. 
 
შეურაცხადობა  - ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არ ეკისრება პირს, რომელიც 
კანონსაწინააღმდეგო მოქმედების ჩადენის ან უმოქმედობის დროს იმყოფებოდა 
შეურაცხად მდგომარეობაში, ესე იგი, არ შეეძლო, ანგარიში გაეწია თავისი 
მოქმედებისათვის ან ეხელმძღვანელა ამ მოქმედებისათვის ქრონიკული სულიერი 
დაავადების, სულიერი მდგომარეობის დროებითი მოშლილობის, ჭკუასუსტობის ან სხვა 
ავადმყოფური მდგომარეობის გამო. 
 
ადმინისტრაციული სახდელის მიზნები   

ადმინისტრაციული სახდელი წარმოადგენს პასუხისმგებლობის ზომას და გამოიყენება 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენის აღსაზრდელად კანონების დაცვის, 
საერთო ცხოვრების წესების პატივისცემის სულისკვეთებით, აგრეთვე როგორც თვით 
სამართალდამრღვევის, ისე სხვა პირთა მიერ ახალი სამართალდარღვევების ჩადენის 
აცილების მიზნით. 

 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის სახდელის დადების ზოგადი წესები   

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის სახდელი დაედება იმ ნორმატიული 
აქტით დაწესებულ ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისმგებლობას 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ამ კოდექსის და ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა შესახებ სხვა აქტების ზუსტი შესაბამისობით. 
სახდელის დადებისას მხედველობაში მიიღება ჩადენილი სამართალდარღვევის ხასიათი, 
დამრღვევის პიროვნება, მისი ბრალის ხარისხი, ქონებრივი მდგომარეობა, 
პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებანი. 
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თავი 5  

5.1. განსხვავება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევასა და სისხლის სამართლის 
დანაშაულს შორის 

დანაშაული და ადმინისტრაციული გადაცდომა/სამართალდარღვევა ერთმანეთისგან 
განსხვავდება  როგორც ქმედების სიმძიმის, ასევე შესაძლო იურიდიული შედეგების 
მიხედვით. დანაშაული არის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული 
მართლსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედება, რომლის ჩამდენ პირს შეიძლება დაეკისროს 
სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა და სასჯელი (რაც თავის მხრივ შედეგად 
იწვევს პირის ნასამართლობას).  

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-7 მუხლის თანახმად, 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველია სისხლის სამართლის 
კოდექსით გათვალისწინებული მარლთსაწინააღმდეგო და ბრალეული ქმედება, ანუ 
დანაშაული, ხოლო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას წარმოადგენს სახელმწიფო, ან 
საზოგადოებრივი წესრიგის, საკუთრების, მოქალაქეთა უფლებების, მმართველობის 
დადგენილი წესის ხელმყოფი ქმედება, რომლისთვისაც გათვალისწინებულია 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა და შესაბამისად, არ იწვევს ნასამართლეობას და იმ 
შედეგს, რაც უკავშირდება პირის ნასამართლეობას. 

ქმედება, რომლისთვისაც პირს სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ეკისრება, 
აუცილებლად სისხლის სამართლის კოდექსში უნდა იყოს ასახული. ამასთანავე, პირის 
დამნაშავედ ცნობა მხოლოდ სასამართლოს პრეროგატივაა, განსხვავებით 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისაგან, როდესაც პირი შეიძლება ცნობილი იქნას 
ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერაც, 
მაგალითად, საჯარიმო ქვითრის შედგენით. 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის დროს შესაძლებელია, გამოყენებული 
იქნეს სხვა სახის პასუხისმგებლობაც, კერძოდ, დისციპლინარული, ამასთან 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განმხილველი ორგანო, თუკი 
დადგინდება, რომ ჩადენილია მცირემნიშვნელობის დარღვევა,  უფლებამოსილია, პირი 
გაათავისუფლოს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისგან და მიცეს სიტყვიერი 
შენიშვნა. 
ასევე,  თუკი დადგინდება, რომ ადმინისტრაციულმა სამართალდარღვევამ ზიანი მიაყენა 
ადმინისტრაციულ ორგანოს, ან სახელმწიფოს, უფლებამოსილია, პირს დააკისროს 
მიყენებული ზიანის ანაზღაურებაც, თანახმად საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-40 მუხლისა, ხოლო სისხლის სამართლის საქმის 
განხილვისას სამოქალაქო სარჩელი არ განიხილება და თუ დადგინდება, რომ დანაშაულის 
ჩადენის შედეგად პირს ქონებრივი/მატერიალური ზიანი მიადგა, დაზარალებული 
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უფლებამოსილია, წარადგინოს სამოქალაქო სარჩელი, სისხლის სამართლის საქმისგან 
დამოუკიდებლად. 
როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული, ასევე ადმინისტრაციული გადაცდომა შეიძლება 
ჩადენილი იქნეს როგორც გაუფრთხილებლობით, ასევე განზრახ. 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა განზრახ ჩადენილად ჩაითვლება, თუ მის ჩამდენს 
შეგნებული ჰქონდა თავისი მოქმედების ან უმოქმედობის მართლსაწინააღმდეგო ხასიათი, 
ითვალისწინებდა მის მავნე შედეგებს და სურდა ისინი ან შეგნებულად უშვებდა მათ 
(ასკ.11მ). განზრახ ჩადენილად ჩაითვლება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა  
გათვალისწინებული საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 
641-ე მუხლით გათვალისწინებული. 
ხოლო  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა გაუფრთხილებლობით ჩადენილად 
ჩაითვლება, თუ მისი ჩამდენი ითვალისწინებდა თავისი მოქმედების ან უმოქმედობის მავნე 
შედეგების დადგომის შესაძლებლობას, მაგრამ ქარაფშუტულად ვარაუდობდა მათ თავიდან 
აცილებას ან არ ითვალისწინებდა ასეთი შედეგების დადგომის შესაძლებლობას, თუმცა 
უნდა გაეთვალისწინებინა ისინი (ასკ.12). გაუფრთხილებლობით ჩაითვლება 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა  გათვალისწინებული საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ტრანსპორტის სფეროში.  
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-9 მუხლის თანახმად, 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენმა პასუხი უნდა აგოს 
სამართალდარღვევის ჩადენის დროს და ადგილას მოქმედი კანონმდებლობის 
საფუძველზე. 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელ ან 
გამაუქმებელ აქტებს აქვთ უკუქცევითი ძალა, ესე იგი ვრცელდებიან ამ აქტების 
გამოცემამდე ჩადენილ სამართალდარღვევებზეც. აქტებს, რომლებიც აწესებენ ან 
აძლიერებენ პასუხისმგებლობას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებისათვის, 
უკუქცევითი ძალა არა აქვთ. 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არ დაეკისრებათ პირებს, რომლებიც მოქმედებდნენ   
უკიდურესი  აუცილებლობის, აუცილებელი მოგერიების, ან ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ჩადენის დროს იმყოფებიან შეურაცხად მდგომარეობაში, რადგან 
საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 232-ე მუხლის მე-3 და 
მე-4 ნაწილების თანახმად, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ 
შეიძლება დაიწყოს, ხოლო დაწყებული საქმე უნდა შეწყდეს: მართლსაწინააღმდეგო 
მოქმედების თუ უმოქმედობის ჩამდენი პირის შეურაცხადობის გამო და  თუ პირი 
მოქმედებდა უკიდურესი აუცილებლობისა ან აუცილებელი მოგერიების მდგომარეობაში. 

 
ასევე  მიიჩნევს სისხლის სამართლის კანონმდებლობა, რომ  არ შეიძლება პირმა  პასუხი 
აგოს, თუ იგი მოქმედებდა აუცილებელი მოგერიების, უკიდურესი აუცილებლობის და 
შეურაცხად მდგომარეობაში.  
სისხლის სამართლის კოდექსი იცნობს შეურაცხადობის ორ სახეს: შეურაცხადობა ასაკის  და   
შეურაცხადობა ფსიქიკური დაავადების გამო, რომლის თანახმად, ამ კოდექსით 
გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედება არ შეერაცხება ბრალად იმას, ვისაც ამ 
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ქმედების ჩადენამდე არ შესრულებია თოთხმეტი წელი (33). ასევე ამ კოდექსით 
გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედება არ შეერაცხება ბრალად იმას, ვისაც ამ 
ქმედების ჩადენის დროს ქრონიკული ფსიქიკური ავადმყოფობის, ფსიქიკის დროებითი 
აშლილობის, ჭკუასუსტობის ან სხვა ფსიქიკური დაავადების გამო არ შეეძლო 
გაეცნობიერებინა თავისი ქმედების ფაქტობრივი ხასიათი ან  მართლწინააღმდეგობა ანდა 
ეხელმძღვანელა მისთვის. 

ხოლო საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 20-ე მუხლის 
თანახმად  ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არ ეკისრება პირს, რომელიც 
კანონსაწინააღმდეგო მოქმედების ჩადენის ან უმოქმედობის დროს იმყოფებოდა 
შეურაცხად მდგომარეობაში, ე.ი. არ შეეძლო ანგარიში გაეწია თავისი მოქმედებისათვის ან 
ეხელმძღვანელა ამ მოქმედებისათვის ქრონიკული სულიერი დაავადების, სულიერი 
მდგომარეობის დროებითი მოშლილობის, ჭკუასუსტობის ან სხვა ავადმყოფური 
მდგომარეობის გამო. 

ისე როგორც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, ასევე დანაშაული, შეიძლება, 
ჩადენილი იქნეს როგორც ფიზიკური პირის, აგრეთვე იურიდიული პირის მიერაც. 

ამასთან, როგორც სისხლის   სამართლის კოდექსი, ასევე ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის კოდექსი ითვალისწინებს ინდივიდუალური, ანუ   პირადი 
პასუხისმგებლობის პრინციპს, რაც  გულისხმობს, რომ ყოველი სუბიექტი 
ინდივიდუალურადაა პასუხისმგებელი მის მიმართ ბრალად შერაცხული  ქმედებისათვის 
და არ შეიძლება ადმინისტრაციული, ან სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა 
დაეკისროს სხვა პირს, რაც არ უნდა ახლო ნათესაურ ან სხვა ახლო ურთიერთობაში იყოს 
ბრალად შერაცხული ქმედების ჩამდენ პირთან, რაც თავისთავში არ გამორიცხავს 
ქონებრივი/მატერიალური პასუხისმგებლობის დაკისრებას აღნიშნული პირისათვის: 
მაგალითად, როდესაც  არასრულწლოვანი ან შეურაცხადი პირი ჩადის 
მართლსაწინააღმდეგო ქმედებას. 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა პირს ეკისრება 16 წლის ასაკიდან, ხოლო სისხლის 
სამართლებრივი პასუხისმგებლობა 14 წლის ასაკიდან, ამასთან ადმინისტრაციულ 
სახდელად პირს ადმინისტრაციული  პატიმრობა შეიძლება შეეფარდოს მხოლოდ 18 წლის 
ასაკიდან, განსხვავებით დანაშაულის ჩადენისას, როდესაც საპატიმრობის სასჯელი 
თავისუფლების აღკვეთის სახით შეიძლება, გამოყენებული იქნეს 14 წლის ასაკიდან 
გამონაკლისის სახით  სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, 
ამასთან ორივე შემთხვევაში აღნიშნულ პირებზე პასუხისმგებელ პირებზე კანონმდებლობა 
არ გამორიცხავს ქონებრივი, მატერიალური პასუხისმგებლობის დაკისრებას. 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა/გადაცდომა დანაშაულისგან განსხვავდება 
საზოგადოებრივი საშიშროებითაც, მათი მეტნაკლებობის ხარისხით, რადგან საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-10 მუხლის თანახმად, 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად (გადაცდომად) ჩაითვლება სახელმწიფო ან 
საზოგადოებრივი წესრიგის, საკუთრების, მოქალაქეთა უფლებებისა და თავისუფლებების, 
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მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი მართლსაწინააღმდეგო, ბრალეული 
(განზრახი ან გაუფრთხილებელი) მოქმედება ან უმოქმედობა, რომლისთვისაც 
კანონმდებლობით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა. 
ამასთან, ამ კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევებისათვის 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დგება იმ შემთხვევაში, თუ ეს დარღვევები 
თავიანთი ხასიათით მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად არ იწვევენ სისხლის 
სამართლის პასუხისმგებლობას. 
მითითებული მუხლის დეფინიციიდან გამომდინარე ნათელია, რომ ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევა წარმოადგენს მართლსაწინააღმდეგო, ბრალეულ ქმედებას, ვინაიდან 
იგი არღვევს და ზიანს აყენებს სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ წესრიგს, საკუთრებას, 
მოქალაქეთა უფლებებსა და თავისუფლებებს, მმართველობის დადგენილ წესს და თუ 
აღნიშნულ ადმინისტრაციულ გადაცდომას, დარღვევას, სისტემატური (განმეორებითი) 
ხასიათი აქვს,  შეიძლება გადაიზარდოს დანაშაულში და გამოიწვიოს სისხლის სამართლის 
პასუხისმგებლობა, მაგრამ ფორმალურად შეიძლება გავდეს და შეიცავდეს 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ნიშნებს. 
საქართველოს  ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 86-ე მუხლის    მერვე 
ნაწილის თანახმად ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას წარმოადგენს თევზჭერა 
ელექტროდენით, ელექტროშოკის აპარატით, თვითნაკეთი ელექტრონული ხელსაწყოთი, 
ფეთქებადი ან მომწამლავი ნივთიერებით ან თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის 
მასობრივი განადგურების სხვა საშუალებით, აგრეთვე საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ 
შეტანილი თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მოპოვება, რაც გამოიწვევს 
დაჯარიმებას 2000 ლარიდან 4000 ლარამდე, მოპოვებული თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი 
ორგანიზმის, სამართალდარღვევის იარაღისა და წყლის სატრანსპორტო საშუალების 
კონფისკაციით. 
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის  მე-300 მუხლის პირველი ნაწილის 
თანახმად, თევზჭერა ელექტროდენით, ელექტროშოკის აპარატით ან სხვა აკრძალული 
იარაღით, ასაფეთქებელი ან მომწამლავი ნივთიერებით, თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი 
ორგანიზმის მასობრივი განადგურების სხვა საშუალებით ან 100 ტონის ან მასზე ნაკლები 
საერთო ტევადობის, 8 მეტრზე მეტი სიგრძის ან 100 ტონაზე მეტი საერთო ტევადობის 
წყლის სატრანსპორტო საშუალებიდან თევზსარეწი იარაღით თევზის ან წყლის სხვა 
ცოცხალი ორგანიზმის უკანონოდ მოპოვება, ან საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 
თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მოპოვება, ასეთივე დარღვევისათვის 
ადმინისტრაციული სახდელის დადების შემდეგ,  რაც ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი 
სამუშაოთი ვადით ექვს თვემდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ერთ წლამდე. 
აღნიშნული მუხლების შედარებისას ნათელია, რომ ორივე მუხლით გათვალისწინებული 
ქმედება, ფაქტობრივად, ერთი და იგივეა, ოღონდ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა 
წარმოიშობა თუ საქართველოს ადმინისტრაციული ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 86-ე მუხლის    მერვე ნაწილით გათვალისწინებული 
ქმედება ჩადენილია ასეთივე დარღვევისათვის ადმინისტრაციული სახდელის დადების 
შემდეგ,  რაც თავისთავში გულისხმობს აღნიშნული ქმედების ჩადენას განმეორებით. 
ასევე ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევასა და 
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დანაშაულს შორის მიუხედავად იმისა, რომ ქმედება შეიძლება წარმოადგენდეს ერთსა და 
იმავეს, როგორც დანაშაულის ჩადენისას ისე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ჩადენისას, არის მიყენებული ზიანის ოდენობა. 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 641-ე მუხლის პირველი 
ნაწილის თანახმად, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას წარმოადგენს დაცული 
ტერიტორიების დადგენილი საზღვრების ფარგლებში მერქნიან მცენარეთა უკანონო გაჩეხვა 
და დაზიანება, რაც გამოიწვევს დაჯარიმებას ოთხასიდან ხუთას ლარამდე. 
ამავე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას 
წარმოადგენს იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის 
ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის 
(ბუნების მკაცრი დაცვის) ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნისა და საერთაშორისო 
მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში ან 
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების მიმართ, რაც  გამოიწვევს 
დაჯარიმებას ხუთასიდან ექვსას ლარამდე. 
აღნიშნული მუხლის პირველი და მეორე ნაწილის დისპოზიციაში განსხვავება ის არის, რომ 
პირველი ნაწილი არეგულირებს დაცული ტერიტორიების დადგენილი საზღვრების 
ფარგლებში მერქნიან მცენარეთა უკანონო გაჩეხვა და დაზიანებას, ხოლო მეორე ნაწილი 
სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის, ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, ბუნების 
ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) ზონის, მსოფლიო 
მემკვიდრეობის უბნისა და საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიის 
დადგენილი საზღვრების ფარგლებში ან საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი 
სახეობების მიმართ ჩადენილი სამართალდარღვევას და, შესაბამისად, მუხლის მეორე  
ნაწილით გათვალისწინებული ზომა წარმოადგენს მეტი მკაცრი სახდელის სახეს. 
სისხლის სამართლის 303-ე მუხლის  პირველი ნაწილის  თანახმად დანაშაულს 
წარმოადგენს ხე-ბუჩქნარის უკანონოდ გაჩეხვა, რამაც გამოიწვია მნიშვნელოვანი ზიანი, 
რაც ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე ან/და 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით 3 (სამ) წლამდე. 

ამავე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, დანაშაულს წარმოადგენს  იგივე ქმედება, 
ჩადენილი არაერთგზის, ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ორ 
წლამდე ან/და თავისუფლების აღკვეთით ვადით 4 (ოთხ) წლამდე. 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-300 მუხლის მეორე  ნაწილის თანახმად, 
დანაშაულს წარმოადგენს თევზჭერა ელექტროდენით, ელექტროშოკის აპარატით ან სხვა 
აკრძალული იარაღით, ასაფეთქებელი ან მომწამლავი ნივთიერებით, თევზის ან წყლის სხვა 
ცოცხალი ორგანიზმის მასობრივი განადგურების სხვა საშუალებით, ან საქართველოს 
„წითელ ნუსხაში“ შეტანილი თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მოპოვება, რამაც 
მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია, ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 
ერთ წლამდე ან/და თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2 (ორ) წლამდე. 

ამავე მუხლის მესამე ნაწილის თანახმად დანაშაულს წარმოადგენს ელექტროდენით, 
ელექტროშოკის აპარატით ან სხვა აკრძალული იარაღით, ასაფეთქებელი ან მომწამლავი 
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ნივთიერებით, თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი ორგანიზმის მასობრივი განადგურების 
სხვა საშუალებით ან 100 ტონის ან მასზე ნაკლები საერთო ტევადობის, 8 მეტრზე მეტი 
სიგრძის ან 100 ტონაზე მეტი საერთო ტევადობის წყლის სატრანსპორტო საშუალებიდან 
თევზსარეწი იარაღით თევზჭერა, ჩადენილი აკრძალულ დროს ან აკრძალულ ადგილას, ან 
საგანგებო ეკოლოგიური მდგომარეობის დროს ან ეკოლოგიური უბედურების ზონაში, ან 
სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, ბუნების 
ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) ზონის ან მსოფლიო 
მემკვიდრეობის უბნის ტერიტორიაზე, ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი 
ვადით ორ წლამდე ან/და თავისუფლების აღკვეთით ვადით სამ წლამდე. 
მითითებული მუხლების დეფინიციიდან გამომდინარე ერთ-ერთ განმასხვავებელს 
ადმინისტრაციულ გადაცთომასა და დანაშაულს შორის წარმოადგენს მიყენებული ზიანის 
ოდენობა, რადგან თუ ქმედებით მიყენებული ზიანი მნიშვნელოვანია, მაშინ სახეზე გვაქვს 
სისხლის სამართლის დანაშაული და არა ადმინისტრაციული 
გადაცდომა/სამართალდარღვევა, ამასთან სისხლის სამართლის კოდექსის მე-300 მუხლის 
ანალიზით ნათელია, რომ რაც უფრო იზრდება ქმედების საზოგადოებრივი საშიშროება 
მძიმდება სასჯელი. 
ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ სისხლის სამართლის კოდექსის 300-ე მუხლის მესამე 
ნაწილის თანახმად,  ელექტროდენით, ელექტროშოკის აპარატით ან სხვა აკრძალული 
იარაღით, ასაფეთქებელი ან მომწამლავი ნივთიერებით, თევზის ან წყლის სხვა ცოცხალი 
ორგანიზმის მასობრივი განადგურების სხვა საშუალებით, ან 100 ტონის ან მასზე ნაკლები 
საერთო ტევადობის, 8 მეტრზე მეტი სიგრძის ან 100 ტონაზე მეტი საერთო ტევადობის 
წყლის სატრანსპორტო საშუალებიდან თევზსარეწი იარაღით თევზჭერა, სახელმწიფო 
ნაკრძალის, ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, 
ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის (ბუნების მკაცრი დაცვის) ზონის ან მსოფლიო 
მემკვიდრეობის უბნის ტერიტორიაზე  წარმოადგენს დანაშაულს. 
ადმინისტრაციული გადაცდომა მისი მცირემნიშვნელობის გამო დანაშაულთან 
მიმართებაში წარმოადგენს უმნიშვნელო დარღვევას და, შესაბამისად, საზოგადოებრივი 
საშიშროება  დანაშაულის ძირითადი დამახასიათებელი თვისებაა, მაგრამ 
საზოგადოებრივი საშიშროება მეტ-ნაკლებად შეიძლება, წარმოადგენდეს  ერთ-ერთ 
ძირითად განმასხვავებელს დანაშაულსა და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას 
შორის. 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის  84-ე მუხლის მესამე 
ნაწილის თანახმად, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას წარმოადგენს  ამ კოდექსის 

239-ე მუხლის მე-4 და მე-4
1
 ნაწილებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევების შესახებ ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანოების 
თანამშრომელთა უფლებების განხორციელებისა და მოვალეობების შესრულებისათვის 
ხელის შეშლა, რაც გამოიწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით. 

ამავე კოდექსის 239-ე მუხლი მე-4  ნაწილის თანახმად, ამ კოდექსის 48-ე, 49-ე, 51-ე–51
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−53

2
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1
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1
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3
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, 103

1
, 104-ე და 128

2
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5
 მუხლებით, 

151-ე მუხლით (გარდა 151-ე მუხლის მე-3 ნაწილისა) და 173
5
-ე მუხლით 

გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების შესახებ ოქმებს 
თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ადგენენ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების უფლებამოსილი 
თანამშრომლები.  
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის  353-ე     მუხლის პირველი ნაწილის 
თანახმად დანაშაულს წარმოადგენს     პოლიციის მუშაკის ან ხელისუფლების სხვა 
წარმომადგენლის მიმართ წინააღმდეგობა საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვისათვის ხელის 
შეშლის, მისი საქმიანობის შეწყვეტის ან შეცვლის მიზნით, აგრეთვე აშკარა უკანონო 
ქმედებისათვის მისი იძულება, ჩადენილი ძალადობით ან ძალადობის მუქარით, ისჯება 
ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ან/და თავისუფლების 
აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე.  
ამავე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად,  იგივე ქმედება, ჩადენილი ჯგუფის მიერ,  ისჯება 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან შვიდ წლამდე. 
მითითებული მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევასა და 
დანაშაულს შორის ერთ-ერთი ძირითადი განმასხვავებელი  ჩადენილი ქმედების 
საზოგადოებრივი საშიშროება და სიმძიმეა, რადგან სისხლის სამართლის 
დანაშაულისათვის მაკვალიფიცირებელია ქმედების ჩადენა ძალადობით ან ძალადობის 
მუქარით. 

იმისათვის, რომ ერთმანეთისგან გავმიჯნოთ დანაშაული და ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევა, აუცილებელია, ვერკვეოდეთ და ვიცოდეთ,  რას წარმოადგენს 
მნიშვნელოვანი ზიანი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში გვევლინება   დანაშაულის 
მაკვალიფიცირებელ ნიშნად. 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის   №54 დადგენილებით დამტკიცებული  
ტექნიკური რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის 
(გამოანგარიშების) მეთოდიკა“ დამტკიცების შესახებ პირველი მუხლის თანახმად, 
ტექნიკური რეგლამენტი (შემდგომში - რეგლამენტი) შემუშავებულია საქართველოს 
კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის“ 58-ე 
მუხლის მე-2 ნაწილისა და 103-ე მუხლის პირველი ნაწილის საფუძველზე და რეგლამენტის 
დანიშნულებაა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი სამართლებრივი 
ნორმების დარღვევის შედეგად გარემოსათვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის 
(გამოანგარიშების) წესის დადგენა, რომელიც ითვალისწინებს ბუნებრივი რესურსებით 
სარგებლობისა ან/და სამეურნეო საქმიანობის პროცესში გარემოსათვის მიყენებულ ზიანს 
და იმ შემოსავალს, რომელიც არ მიუღია სახელმწიფოს და რომელსაც იგი მიიღებდა 
საქართველოს საკანონმდებლო აქტებით გათვალისწინებული სამართლებრივი ნორმების 
ჯეროვანი შესრულებისას. 

რეგლამენტის მოქმედება ვრცელდება რეგულირების ობიექტებზე, რომლებიც 
საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის, ტერიტორიულ წყლებში, საჰაერო 
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სივრცეში, განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონასა და კონტინენტურ შელფზე, 
ახორციელებენ ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობას, ან/და ნებისმიერ სამეწარმეო და 
სამეურნეო საქმიანობას, რომელიც ზემოქმედებას ახდენს გარემოს მდგომარეობაზე. 
გარემოზე მიყენებული ზიანის განსაზღვრა (გამოანგარიშება) ხორციელდება ყველა იმ 
შემთხვევაში, როდესაც უფლებამოსილი ორგანოს მიერ ცნობილი გახდა სამართლებრივი 
ნორმების დარღვევის შედეგად რეგულირების ობიექტების მიერ განხორციელებული 
ქმედებით (უმოქმედობით) გარემოზე მიყენებული რეალური ზიანის შესახებ. 
გარემოსა და მისი ცალკეული კომპონენტების დაბინძურების ხარისხის (დონის) 
დასადგენად აუცილებელია ლაბორატორიული ანალიზების ხარჯების ანაზღაურება, 
რომელთა საფუძველზედაც დადასტურდა გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დარღვევა, 
ხორციელდება იმ რეგულირების ობიექტების მიერ, ვისი მიზეზითაც მოხდა დაბინძურება. 
გარემოს დაცვის სფეროს დარგობრივი მრავალფეროვნების გათვალისწინებით, 
წინამდებარე რეგლამენტი დაყოფილია მუხლებად – გარემოს ცალკეული კომპონენტებისა 
და დარგების შესაბამისად. 
ამავე რეგლამენტის მეხუთე მუხლის თანახმად, ტყის რესურსებისათვის, ასევე სახელმწიფო 
ტყის ფონდისათვის უკანონო ქმედებით ზიანის მიყენებისას, გარემოსთვის მიყენებული  
მნიშვნელოვანი ზიანი განისაზღვრება ათასი (1000) ლარით და ზევით. 

ესე იგი ნათელია, რომ  ტყის რესურსებით უკანონო სარგებლობით მიყენებული ზიანი  თუ 
არის ათასი (1000) ლარი და ზევით, სახეზეა სისხლის სამართლის დანაშაული, მაგ., 
სისხლის სამართლის კოდექსის 303-ე მუხლით გათვალისწინებული ქმედება, ხოლო თუ 
მიყენებული ზიანი არ აღწევს ათას ლარს _ მაშინ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, 
გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის  641-ე მუხლით. 
ამავე რეგლამენტის მე-7 მუხლის თანახმად, თევზის მარაგსა და სხვა ჰიდრობიონტებზე 
უკანონო ქმედებით გარემოსათვის მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანი განისაზღვრება ორი 
ათასი (2000) ლარით და ზევით.  

ამავე რეგლამენტის  მერვე მუხლის თანახმად,  ცხოველთა სამყაროს ობიექტების უკანონოდ 
მოპოვებით  გარემოსათვის მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანი განისაზღვრება ორი ათასი 
(2000) ლარით და ზევით, ხოლო მე-9 მუხლის თანახმად, წიაღით უკანონოდ 
სარგებლობისას გარემოსათვის მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანი განისაზღვრება 1500 
(ათას ხუთასი) ლარითა და მის ზევით. 
თუ სახეზეა კანონით გათვალისწინებულ  შემთხვევებში მნიშვნელოვანი ზიანი, რომელიც 
წარმოადგენს სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლით გათვალისწინებული 
დანაშაულის მაკვალიფიცირებელ ნიშანს, მაშინ სახეზეა დანაშაული და არა 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. 

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის 1423 დადგენილების „თევზჭერისა და 
თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური  რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“   პირველი 
მუხლის  თანახმად, წინამდებარე ტექნიკური რეგლამენტი არეგულირებს თევზების, 
როგორც ცხოველთა სამყაროს ობიექტების, მათი სახეობების მიხედვით მოპოვების წესებს, 
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ვადებსა და განსაზღვრავს მოპოვებისათვის დაშვებული იარაღისა და მოწყობილობების 
ჩამონათვალს. 

ამავე რეგლამენტის  მე-4 მუხლის თანახმად თევზჭერის ვადები განისაზღვრება 
საქართველოს კანონმდებლობით. 

2. აკრძალულია თევზჭერა: 
ა) ელექტროსადგურების, სათევზმეურნეო, სამელიორაციო, მაგისტრალური 

სისტემის მიმყვან და გასავალ არხებში; 
ბ) კაშხლებთან და რაბებთან არა უხლოეს 500 მეტრისა და ხიდებთან არა უახლოეს 50 

მეტრისა; 
გ) კაშხლებთან არსებულ თევზგამტარ (თევზსავალ) არხებში; 
3. აკრძალულია თევზჭერა, გარდა სამოყვარულო და სპორტული თევზჭერისა: 
ა) მთელი წლის განმავლობაში საქართველოს საორაგულე და საზუთხე მდინარეებში, 

კერძოდ: ფსოუ, ხაშუფსა, ბზიფი, მჭიშთა (შავწყალა), ხიფსთა (თეთრწყალა), ააფსთა 
(ბაკლანოვკა), გუმისთა, კელასური, კოდორი, მოქვი, ღალიძგა, ოქუმი, ერისწყალი, ენგური 
(ენგურის ჰიდროელექტრო სადგურამდე), ხობი, რიონი(რიონის ჰიდროელექტრო 
სადგურამდე), სუფსა, ნატანები, კინტრიში, ჩაქვისწყალი, ჭოროხი, აჭარისწყალი და მათ 
შენაკადებსა და განშტოებებში; 

ბ) მთელი წლის განმავლობაში საქართველოს საორაგულე და საზუთხე მდინარეთა 
შესართავებში და ზღვის შესართავისპირა სივრცეში – შესართავის ირგვლივ 300 მეტრის 
მანძილზე; 

გ) მტკვარი ყველა შენაკადით – თურქეთის საზღვრიდან აზერბაიჯანის საზღვრამდე 
1 მაისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით; 

დ) ალაზანი თავისი შენაკადებით და იორი – 1 მაისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით; 
ე) ზღვის ხუთმილიან სანაპირო ზონაში ქალაქ ფოთიდან ქალაქ ოჩამჩირემდე 60-

მეტრიანი იზობათის ფარგლებში, ხოლო ფოთი ანაკლიის უბანზე – 120-მეტრიანი 
იზობათის ფარგლებში; 

ვ) რიწის ტბაში; 
ზ) შავი ზღვის საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში, კონტინენტალურ შელფსა და 

განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში 1 მაისიდან 1 ივლისამდე. ამ პერიოდში 
შესაძლებელია მხოლოდ მოლუსკების აკვალანგებით ან სხვა ავტონომიური სასუნთქი 
მოწყობილობებით შეგროვება და მოსასმელი ბადით კეფალ-პილენგასის ჭერა; 

თ) ფარავანი – 15 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით; ველური კობრი – 15 
მაისიდან 1 აგვისტომდე; 

ი) სანტას ტბაზე–15 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით; 
კ) ტაბაწყურის ტბაზე – 15 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით; 
ლ) ხრამის (წალკის) წყალსაცავში – სქელშუბლაზე, კობრზე, პელიადზე, ევროპულ 

რიაპუშკაზე და ლადოგურ სიგაზე - 15 ნოემბრიდან 31 დეკემბრამდე, ხოლო მტკვრის 
წვერაზე, მურწაზე, ხრამულზე, კავკასიურ ქაშაპზე, მტკვრის ნაფოტაზე და ჭანარზე - 15 
აპრილიდან 15 აგვისტომდე. 15 აპრილიდან 15 აგვისტომდე კარჩხანას, სქელშუბლას,  
კობრის, პელიადის, ევროპული რიაპუშკის და ლადოგური სიგის მოპოვება 
განხორციელდეს მხოლოდ მოსასმელი ბადეებისა და თევზმახეების გამოყენებით, ხოლო 
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აღნიშნულ ბადე იარაღებში თევზის სხვა სახეობის მოხვედრის შემთხვევაში 
სავალდებულოა მათი ცოცხალ მდგომარეობაში გარემოში დაბრუნება. 

მ) თბილისის წყალსაცავი – 15 აპრილიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით; 
ნ) საქართველოს მთავრობის სპეციალურ განკარგულებამდე, ახლად ან ხელახლად 

შექმნილ წყალსატევებზე; 
ო) შიდა წყალსატევების გამოსაზამთრებელ ღრმულებში. 
პ) პალიასტომის ტბაში: 
პ.ა) კეფალი (ლობანი) – 1 მაისიდან 1 ივლისამდე; 
პ.ბ) კეფალი-პილენგასი – 1 მაისიდან 1 ივლისამდე; 
პ.გ) ოქროსფერი კეფალი – 1 მაისიდან 1 ივლისამდე; 
პ.დ) ქარიყლაპია – 1 აპრილიდან 1 სექტემბრამდე; 
პ.ე) შავი ზღვის ქაშაყი – 1 დეკემბრიდან 1 იანვრამდე და 1 აპრილიდან 1 

სექტემბრამდე; 
პ.ვ) შემაია – 1 აპრილიდან 1 სექტემბრამდე; 
პ.ზ) მცირე ვიმბა – 1 აპრილიდან 1 სექტემბრამდე; 
პ.თ) კარჩხანა – 1 მაისიდან 1 სექტემბრამდე; 
პ.ი) კობრი – 1 აპრილიდან 1 სექტემბრამდე; 
პ.კ) ლოქო – 1 აპრილიდან 1 სექტემბრამდე და 1 დეკემბრიდან 1 იანვრამდე; 
პ.ლ) ღორჯო (მდევარი) – 1 აპრილიდან 1 სექტემბრამდე; 
პ.მ) მრგვალი ღორჯო – 1 აპრილიდან 1 სექტემბრამდე; 
პ.ნ) შავი ღორჯო – 1 აპრილიდან 1 სექტემბრამდე; 
ჟ) შაორის წყალსაცავში - 15 ნოემბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. 
რ) ყველა დანარჩენ შიდა წყალსატევებში (ზოგიერთი მაღალმთიანი ზონის 

წყალსატევის გარდა, რომლებზედაც სამინისტროს წარდგინებით, საქართველოს 
მთავრობის მიერ, მიიღება ცალკე გადაწყვეტილება) – 1 მაისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. 

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“, „ბ“ და „რ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 
შეზღუდვა არ ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როდესაც ზუთხისებრთა ჭერა ხორციელდება 
დადგენილი კვოტის ფარგლებში თევზჭერის ლიცენზიის საფუძველზე, რომელიც 
ლიცენზიის მფლობელს უდგენს ამ სახეობის ტყვეობაში გამრავლებისა და ტყვეობაში 
გამრავლებული თევზის სახეობის ნამატის ლიცენზიით დადგენილი ოდენობით ბუნებრივ 
გარემოში დაბრუნების ვალდებულებას.  

5. ყველა სხვა შემთხვევაში კონკრეტული აკრძალვის ვადებს, სამინისტროს 
წარდგინებით, ადგენს საქართველოს მთავრობა. 

6. თევზჭერის აკრძალვის ვადა ჰიდრომეტეოროლოგიურ პირობებთან და სხვა 
ფაქტორებთან დაკავშირებით, შეიძლება გადატანილ იქნეს არა უმეტეს 15-დღიანი 
განსხვავებით, სამინისტროს წარდგინების საფუძველზე, საქართველოს მთავრობის 
განკარგულებით. 
ამავე რეგლამენტის მეხუთე მუხლის თანახმად: 
აკრძალულია ჭერა (მათ შორის, თანჭერილშიც და სპორტულ-სამოყვარულოშიც), 
რეალიზაცია და შენახვა თევზის შემდეგი სახეობების (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 
„საქართველოს „წითელი ნუსხისა“ და „წითელი წიგნის“ შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-
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ე მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ განსაკუთრებულ შემთხვევებზე, სამინისტროს 
მიერ, გადაშენების საფრთხის წინაშე მყოფი გარეული ცხოველების მოპოვებაზე (ბუნებრივი 
გარემოდან ამოღებაზე) გაცემულია წერილობითი თანხმობა):  

ა) ზუთხისებრთა – მთელი წლის განმავლობაში; 
ბ) ზღვის ძუძუმწოვრების – მთელი წლის განმავლობაში; 
გ) შავი ზღვის ორაგულის – მთელი წლის განმავლობაში; 
დ) კალმახის (მდინარის და ტბის) – მთელი წლის განმავლობაში; 
ე) ქამბალა-კალკანის – 1 მაისიდან 1 ივლისამდე; 
ვ) მდინარის კიბოების – მთელი წლის განმავლობაში; 
ზ) საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი თევზის სხვა სახეობების - მთელი 

წლის განმავლობაში. 
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული სახეობები (ქამბალა-კალკანის 

შემთხვევაში მითითებულ ვადებში) თევზსაჭერ იარაღებში მოხვედრისას დაუყოვნებლივ 
ექვემდებარებიან საბინადრო გარემოში გაშვებას. 

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული აკრძალვა არ 
ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როდესაც ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული თევზის 
სახეობის ჭერა ხორციელდება დადგენილი კვოტის ფარგლებში თევზჭერის ლიცენზიის 
საფუძველზე, რომელიც ლიცენზიის მფლობელს უდგენს ამ სახეობის ტყვეობაში 
გამრავლებისა და ტყვეობაში გამრავლებული თევზის სახეობის ნამატის ლიცენზიით 
დადგენილი ოდენობით ბუნებრივ გარემოში დაბრუნების ვალდებულებას. 
ამავე რეგლამენტის მეექვსე მუხლის თანახმად, აკრძალულია თევზჭერა: 

ა) ნებისმიერი სახის ფეთქებადი და მომწამლავი ნივთიერებებით; 
ბ) ელექტროდენით, ელექტროშოკის აპარატით და თვითნაკეთი ელექტრონული 

ხელსაწყოებით; 
გ) ცეცხლსასროლი იარაღებით; 
დ) შიდა წყალსატევებში დევნისა და ფრთხობის ხერხებით; 
ე) შიდა წყალსატევებში: ე.ა) სახლართი ბადის გამოყენებით - სამოყვარულო და 

სპორტული (არალიცენზირებადი) თევზჭერისას; 
ე.ბ) ლიცენზიის მფლობელის მიერ სახლართი ბადის გამოყენებით, მოსასმელი და 

მოსაყრელი ბადის პრინციპით; 
ვ) წყალსატევების ხერგვითა და შრეტით: 
ზ) მცურავი ბადეებით ქვედა სართავის გარეშე ფსკერის მცოცავი ბირთვით. 

ამრიგად, ქმედების სწორ ანალიზს და სამართლებრივ შეფასებას არსებითი მნიშვნელობა 
აქვს  მისი შემდგომი კვალიფიკაციისათვის, რათა თავიდან იქნეს აცილებული  საბოლოოდ 
დამდგარი არასწორი შედეგი. 
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თავი 6  

არასრულწლოვნების მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
სპეციფიკა, შეურაცხადობა 

იმ შემთხვევაში, თუ სამართალდარღვევა ჩადენილია 16 წლამდე ასაკის პირის მიერ, ვის 
ეკისრება პასუხისმგებლობა 

6.1. არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
სპეციფიკა და ზიანის ანაზღაურება 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-13 მუხლის 
თანახმად, ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ჩადენის მომენტისათვის თექვსმეტი წლის ასაკს მიღწეულ პირთ.  

ამავე კოდექსის 232-ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ შეიძლება დაიწყოს, ხოლო დაწყებული საქმე 
უნდა შეწყდეს იმ პირთა მიმართ, ვისაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის 
მომენტისათვის არ შესრულებია თექვსმეტი წელი. 

აღნიშნული მუხლიდან გამომდინარე ნათელია, რომ პირი შეიძლება ცნობილი იქნას 
ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად და დაეკისროს ადმინისტრაციული  სახდელი 16 
წლის ასაკის მიღწევიდან. 

16 წლის ასაკს მიუღწეველი პირის მიმართ არ შეიძლება, დაიწყოს  ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის საქმის წარმოება,  რადგან საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 232-ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ შეიძლება დაიწყოს, ხოლო 
დაწყებული საქმე უნდა შეწყდეს იმ პირთა მიმართ, ვისაც ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ჩადენის მომენტისათვის არ შესრულებია თექვსმეტი წელი. 

აღნიშნული მუხლიდან გამომდინარე ნათელია, რომ  კანონი იმპერატიულად 
განსაზღვრავს, რომ ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის, ადმინისტრაციული 
სახდელის  დაკისრების ასაკი იწყება 16 წლის ასაკიდან. 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 254-ე მუხლის 
თანახმად, ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული იმ პირისა და დაზარალებულის 
ინტერესების დაცვის უფლება, რომლებიც არასრულწლოვნები არიან ან რომლებსაც 
ფიზიკური ან ფსიქიკური ნაკლის გამო თვითონ არ შეუძლიათ ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა საქმეებზე განახორციელონ თავიანთი უფლებები, აქვთ მათ 
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კანონიერ წარმომადგენლებს (მშობლები, მშვილებლები, მეურვეები, მზრუნველები, 
მხარდამჭერები). 

ამასთან ისმის საკითხი, თუ ვის შეიძლება დაეკისროს 16 წელს მიუღწეველი პირის მიერ 
ჩადენილი სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობაში მოიაზრება 
როგორც ადმინისტრაციული სახდელის დაკისრება, ასევე ზიანის მიყენების შემთხვევაში 
ქონებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების, მიყენებული ზიანის ანაზღაურების  საკითხი. 

განვიხილოთ თითოეული საკითხი ცალ-ცალკე: 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-8 მუხლის თანახმად,  
არავის არ შეიძლება შეეფარდოს ზემოქმედების ზომა ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის გამო, თუ არა კანონმდებლობით დადგენილ საფუძველზე და წესით.  
ხოლო ამავე კოდექსი მე-9 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ჩამდენმა პასუხი უნდა აგოს სამართალდარღვევის ჩადენის დროს და ადგილას მოქმედი 
კანონმდებლობის საფუძველზე. 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, ადმინისტრაციული სახდელი ეკისრება მის 
ჩამდენს და არ შეიძლება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი შედგეს მისი 
კანონიერი წარმომადგენლის ან მშობლის მიმართ, რადგან  ოქმის შედგენა არა 
ადმინისტრაციული სამართალდაღრვევის ჩამდენის, არამედ მისი მშობლების, ან 
კანონიერი წარმომადგენლის მიმართ გამოიწვევს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
საქმის შეწყვეტას  საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 232-ე 
მუხლის თანახმად  პირის ქმედებაში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევის  
არარსებობის გამო. 

 ამასთან საინტერესოა ის შემთხვევა, როდესაც დაცული ტერიტორიის ფარგლებში ხე-ტყეს 
ამზადებს არასრულწლოვანი და არა მასთან მყოფი სრულწლოვანი პირი (მას თან ახლავს 
მისი მშობელი, ან სხვა პირიც), რაც მიზნად შეიძლება, ისახავდეს  პასუხისმგებლობის 
თავიდან აცილებას იმ მოტივით, რომ   16 წლის ასაკს მიუღწეველი პირის მიმართ საქმის 
წარმოება  შეწყდება.  

მოცემულ შემთხვევაში აუცილებელია იმ საკითხის გარკვევა, რამდენად არის სახეზე 
სამართალდარღვევის ჩადენა პირთა ჯგუფის მიერ,  თუ  არასრულწლოვანი მოქმედებს 
ინდივიდუალურად დამოუკიდებლად.  თუ დადასტურდება, რომ სახეზეა 
სამართალდარღვევის ჩადენა ჯგუფის მიერ, შესაბამისად, ადმინისტრაციული 
პასუხისმგებლობა დაეკისრება სრულწლოვანს. 

ამასთან შეიძლება სახეზე იყო არასრულწლოვნის ჩაბმა ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევაში, რაც საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 35-ე მუხლის მე-3 ნაწილის  თანახმად, წარმოადგენს არა მხოლოდ  
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენის საფუძველს,  არამედ 
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ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ 
გარემოებას. 

ზიანის მოთხოვნის არსებობისათვის აუცილებელია, არსებობდეს მხარეთა შორის 
ვალდებულება, რომლის ძალით კრედიტორი უფლებამოსილია, მოსთხოვოს მოვალეს 
რაიმე მოქმედების შესრულება. შესრულება შეიძლება, გამოიხატოს მოქმედებისაგან თავის 
შეკავებაშიც. ხოლო ვალდებულების წარმოშობისათვის აუცილებელია მონაწილეთა შორის 
ხელშეკრულება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ვალდებულება წარმოიშობა ზიანის 
მიყენების (დელიქტის), უსაფუძვლო გამდიდრების ან კანონით გათვალისწინებული სხვა 
საფუძვლებიდან.  

 

6.2. იმ შემთხვევაში, თუ სამართალდარღვევა ჩადენილია 16 წლამდე ასაკის პირის მიერ, ვის 
ეკისრება პასუხისმგებლობა 

16 წლის ასაკს მიუღწეველი პირის მიერ სამართალდარღვევის ჩადენისას შეიძლება სახეზე 
იყო ზიანის მიყენების ფაქტი, რაც წარმოშობს დელიქტურ ვალდებულებას მიყენებული 
მატერიალური ზიანის ასანაზღაურებლად, მაგ.: საქართველოს ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის კოდექსის 641-ე მუხლით გათვალისწინებული დარღვევა, რა დროსაც 
ისმის საკითხი მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული ასაკის პირს ადმინისტრაციული 
პასუხისმგებლობა/სახდელი ვერ დაეკისრება, რის გამოც მის  მიმართ ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ უნდა დაიწყოს, ხოლო დაწყებული უნდა 
შეწყდეს, ვის შეიძლება დაეკისროს ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება. 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის  მე-2  მუხლის 
თანახმად, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ საქართველოს 
კანონმდებლობა შედგება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ ამ კოდექსისა 
და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებისაგან. 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის  მე-12 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, 
ქმედუნარიანობა, ანუ ფიზიკური პირის უნარი, თავისი ნებითა და მოქმედებით სრული 
მოცულობით შეიძინოს და განახორციელოს სამოქალაქო უფლებები და მოვალეობები, 
წარმოიშობა სრულწლოვანების მიღწევისთანავე. 

ამავე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, სრულწლოვანია პირი, რომელმაც 18 წლის ასაკს 
მიაღწია. 

ამავე კოდექსის მესამე ნაწილის თანახმად, ქმედუნარიანად ითვლება პირი, რომელმაც 18 
წლის ასაკის მიღწევამდე იქორწინა. 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის  994-ე მუხლის პირველი  ნაწილის  თანახმად, 10 
წლის ასაკს მიუღწეველი პირი არ აგებს პასუხს იმ ზიანისთვის, რომელიც მან სხვას მიაყენა. 

80 
 



 
ამავე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, მშობლები ან 10 წლის ასაკს მიუღწეველი პირის 
მეთვალყურეობაზე ვალდებული სხვა პირები მოვალენი არიან, აანაზღაურონ ზიანი, 
რომელიც ამ პირმა მართლსაწინააღმდეგო მოქმედებით მიაყენა სხვას. მათი 
პასუხისმგებლობა გამოირიცხება, როცა მეთვალყურეობაზე ვალდებულ პირებს არ 
შეეძლოთ ზიანის თავიდან აცილება.  

ამავე მუხლის მესამე ნაწილის თანახმად, 10 წელზე მეტი ასაკის, მაგრამ არასრულწლოვანი, 
პირი პასუხს აგებს იმ ზიანისათვის, რომელიც მან სხვას მიაყენა, გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როცა ზიანის მიყენებისას მას არ შეეძლო თავისი მოქმედების მნიშვნელობა გაეგო. იმ 
შემთხვევაში, როცა ამ პირს არა აქვს საკმარისი ქონება ან შემოსავალი მიყენებული ზიანის 
ასანაზღაურებლად, დამატებით პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მის წარმომადგენლებსაც. 

აღნიშნული მუხლი არეგულირებს დელიქტით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესს, 
რაც შეიძლება გამოწვეული იქნეს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენით, 
როდესაც კანონით გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობისას პირს არ შეიძლება 
დაეკისროს ადმინისტრაციული სახდელი,  მაგრამ  მასზე პასუხისმგებელი პირი შეიძლება 
არ გათავისუფლდეს ქონებრივი/მატერიალური პასუხისმგებლობისგან. 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის  994-ე მუხლის პირველი  ნაწილით 
გათვალისწინებული შემთხვევა, როდესაც, ფაქტობრივად, სამართალდარღვევას ჩადის 10 
წელს მიუღწეველი პირი გარემოს დაცვის სფეროში, ფაქტობრივად, შეიძლება არც 
არსებობდეს, ხოლო თუ ასეთს ადგილი ექნება, მაშინ შეიძლება სახეზე იყოს 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენა თვით სრულწლოვანი პირის მიერ. 
ამასთან მუხლის დეფინიციიდან გამომდინარე ნათელია, რომ თუ ქონებრივი ზიანი 
მიყენებულია 10 წლის ასაკს მიუღწეველი პირის მიერ, საერთოდ გამოირიცხება აღნიშნული 
პირის ქონებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი და მატერიალური პასიხისმგებლობა 
დაეკისრება მის მშობლებს, ან მასზე პასუხისმგებელ პირებს, რომელთა პასუხისმგებლობა 
გამოირიცხება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ არ შეეძლოთ მიყენებული ზიანის 
თავიდან აცილება. 

10 წელზე მეტი ასაკიდან პირი დელიქტუნარიანია და შესაბამისად, პასუხს აგებს 
მიყენებული ზიანისათვის, იმ შემთხვევაში, როცა ამ პირს არა აქვს საკმარისი ქონება ან 
შემოსავალი მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად, დამატებით პასუხისმგებლობა 
ეკისრებათ მის წარმომადგენლებსაც. 

არასრულწლოვან ბავშვს, რომელიც მშობლის მზრუნველობის გარეშე დარჩა მშობლების 
გარდაცვალების, გარდაცვლილად აღიარების, მშობლებისათვის მშობლის უფლების 
ჩამორთმევის, შეჩერების ან შეზღუდვის, მათი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარების ან 
ბავშვის მიტოვებულად აღიარების გამო, უწესდება მეურვეობა და მზრუნველობა 
აღსაზრდელად, პირადი და ქონებრივი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად (სსკ1275), 
რომელსაც უნიშნავს მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოები. 
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მეურვეობა წესდება ბავშვზე, რომელსაც 7 წლის ასაკისთვის არ მიუღწევია.  მზრუნველობა 
წესდება არასრულწლოვანზე შვიდი წლის ასაკიდან თვრამეტ წლამდე. მზრუნველობა 
წესდება აგრეთვე სრულწლოვან ქმედუნარიან პირზე მისი თხოვნით, თუ მას თავისი 
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ შეუძლია დამოუკიდებლად განახორციელოს 
თავისი უფლებები და შეასრულოს თავისი მოვალეობანი (სკკ.1277). 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის  101-ე მუხლის თანახმად,   ქმედუუნარო 
მოქალაქის, აგრეთვე შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე მოქალაქის უფლებებსა და 
კანონით დაცულ ინტერესებს სასამართლოში იცავენ მათი მშობლები, მშვილებლები, 
მეურვეები და მზრუნველები, რომლებიც წარუდგენენ სასამართლოს თავიანთი 
უფლებამოსილების დამადასტურებელ დოკუმენტებს.  

ამავე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად კანონიერი წარმომადგენლები წარმოსადგენ პირთა 
სახელით ასრულებენ ყველა საპროცესო მოქმედებას, რომელთა შესრულების უფლებაც 
მიკუთვნებული აქვთ წარმომდგენთ კანონით გათვალისწინებული შეზღუდვებით.  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, არასრულწლოვანთა მიერ დელიქტით მიყენებული 
ზიანის ანაზღაურება შეიძლება დაეკისროს მშობელს, მშვილებელს, მზრუნველს და 
მეურვეს. 

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 232-ე მუხლის მესამე 
ნაწილის თანახმად, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ 
შეიძლება დაიწყოს, ხოლო დაწყებული საქმე უნდა შეწყდეს მართლსაწინააღმდეგო 
მოქმედების თუ უმოქმედობის ჩამდენი პირის შეურაცხადობის გამო. 

სისხლის სამართლის კოდექსი იცნობს შეურაცხადობის ორ სახეს: შეურაცხადობა ასაკის  და   
შეურაცხადობა ფსიქიკური დაავადების გამო, რომლის თანახმად ამ კოდექსით 
გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედება არ შეერაცხება ბრალად იმას, ვისაც ამ 
ქმედების ჩადენამდე არ შესრულებია თოთხმეტი წელი (33). ასევე ამ კოდექსით 
გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ქმედება არ შეერაცხება ბრალად იმას, ვისაც ამ 
ქმედების ჩადენის დროს ქრონიკული ფსიქიკური ავადმყოფობის, ფსიქიკის დროებითი 
აშლილობის, ჭკუასუსტობის ან სხვა ფსიქიკური დაავადების გამო არ შეეძლო 
გაეცნობიერებინა თავისი ქმედების ფაქტობრივი ხასიათი ან  მართლწინააღმდეგობა ანდა 
ეხელმძღვანელა მისთვის. 

ხოლო საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-20 მუხლის 
თანახმად,  ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არ ეკისრება პირს, რომელიც 
კანონსაწინააღმდეგო მოქმედების ჩადენის ან უმოქმედობის დროს იმყოფებოდა 
შეურაცხად მდგომარეობაში, ე.ი. არ შეეძლო ანგარიში გაეწია თავისი მოქმედებისათვის ან 
ეხელმძღვანელა ამ მოქმედებისათვის ქრონიკული სულიერი დაავადების, სულიერი 
მდგომარეობის დროებითი მოშლილობის, ჭკუასუსტობის ან სხვა ავადმყოფური 
მდგომარეობის გამო. 
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იმ პირის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენა, რომელიც 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის დროს იმყოფებოდა ქრონიკული 
სულიერი დაავადების, სულიერი მდგომარეობის დროებითი მოშლილობის, 
ჭკუასუსტობის ან სხვა ავადმყოფურ მდგომარეობაში, იწვევს ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის საქმის წარმოების შეწყვეტას თანახმად საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 232-ე მუხლისა, ამასთან  პირის  
შეურაცხადობა უნდა დასტურდებოდეს კანონით გათვალისწინებული მტკიცებულებით: 
ექსპერტის დასკვნა, სასამართლოს გადაწყვეტილება და ა.შ.  

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის  მე-12 მუხლის მეოთხე ნაწილის თანახმად,  
ქმედუნარიანად ითვლება ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე პირი (შემდგომ – 
მხარდაჭერის მიმღები), ანუ პირი, რომელსაც აქვს მყარი ფსიქიკური, 
გონებრივი/ინტელექტუალური დარღვევები, რომელთა სხვადასხვა დაბრკოლებასთან 
ურთიერთქმედებამ, შესაძლოა, ხელი შეუშალოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მის სრულ 
და ეფექტიან მონაწილეობას სხვებთან თანაბარ პირობებში, თუ ეს პირი აკმაყოფილებს ამ 
მუხლის მე-2 ან მე-3 ნაწილის პირობებს, ამასთანავე, აღნიშნული დაბრკოლებები სათანადო 
რჩევისა და დახმარების გარეშე მნიშვნელოვნად ართულებს პირის მიერ საკუთარი ნების 
თავისუფლად გამოხატვას და ინფორმირებული და გააზრებული არჩევანის გაკეთებას 
სასამართლოს მიერ განსაზღვრულ სფეროში. 

დელიქტური ვალდებულების და მიყენებული ზიანის ანაზღაურების სამართლებრივ 
საფუძველს წარმოადგენს საქართველოს  სამოქალაქო კოდექსის 995-ე მუხლი, რომელიც 
სწორედ ჭკუასუსტი ან სულით ავადმყოფი პირის მიერ მართლსაწინააღმდეგო მოქმედებით 
მიყენებული ზიანის ანაზღაურების დელიქტურ ვალდებულებას წარმოშობს და სულით 
ავადმყოფის მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას გულისხმობს, როგორც ამ პირის 
მიერ, ასევე მასზედ პასუხისმგებელი პირის მიერ,  გარკვეული კანონით 
გათვალისწინებული საფუძვლის არსებობისას. 

საქართველოს  სამოქალაქო კოდექსის 995-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, 
მხარდაჭერის მიმღების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება 
მხარდაჭერის მიმღებს, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მას სასამართლოს გადაწყვეტილებით 
მხარდამჭერი ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად დაენიშნა. 

ამავე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად  თუ მხარდაჭერის მიმღებს სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით მხარდამჭერი ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად დაენიშნა, მის 
მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მხარდამჭერს, გარდა იმ 
შემთხვევისა, როცა ამ ზიანის თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო. 

ამავე მუხლის მესამე ნაწილის თანახმად ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ 
შემთხვევაში მხარდაჭერის მიმღების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურების 
ვალდებულება მხარდამჭერს არ დაეკისრება, თუ ის დაადასტურებს, რომ მხარდაჭერის 
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მიმღებს ზიანის მიყენების მომენტისათვის აღარ სჭირდებოდა მხარდაჭერა ზიანის 
მიყენების თავიდან ასაცილებლად. 

პირის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის შესახებ განცხადება სასამართლოში შეიძლება 
შეიტანოს ამ პირმა, მისი ოჯახის წევრმა, მისმა კანონიერმა წარმომადგენელმა, მეურვეობისა 
და მზრუნველობის ორგანომ, ფსიქიატრიულმა ან სპეციალიზებულმა დაწესებულებამ.  
პირის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის შესახებ განცხადება შეიტანება სასამართლოში ამ 
პირის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ხოლო თუ ეს პირი სამკურნალო 
დაწესებულებაშია მოთავსებული – სამკურნალო დაწესებულების ადგილმდებარეობის 
მიხედვით. 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის  36315-ე მუხლის თანახმად,  პირს მხარდაჭერა შეიძლება 
დაენიშნოს შრომითი საქმიანობის, წვრილმანი გარიგების დადების, სამეწარმეო 
საქმიანობის, უძრავი ქონების მართვის/განკარგვის, საცხოვრებელი ადგილის განსაზღვრის, 
მკურნალობაზე თანხმობის გამოხატვის, მისთვის ზიანის მიყენების თავიდან აცილების 
მიზნით და სხვა უფლებებისა  და მოვალეობების განსახორციელებლად, რომლებსაც 
სასამართლო ინდივიდუალური შეფასების საფუძველზე განსაზღვრავს.  

სასამართლო, რომელმაც გამოიტანა გადაწყვეტილება პირის მხარდაჭერის მიმღებად 
ცნობის შესახებ, ვალდებულია, იმავე გადაწყვეტილებით დანიშნოს მხარდამჭერი 
(მხარდამჭერები), განსაზღვროს მხარდაჭერის ფარგლები და მხარდამჭერის 
(მხარდამჭერების) უფლება-მოვალეობები. ეს გადაწყვეტილება მისი კანონიერ ძალაში 
შესვლიდან არაუგვიანეს 3 დღისა ეგზავნება მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს 
მხარდაჭერის მიმღების საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. 

მხარდამჭერად შეიძლება დაინიშნოს პირის ოჯახის წევრი, ნათესავი, ახლობელი ან 
სპეციალისტი, რომელიც აკმაყოფილებს ამ კოდექსით დადგენილ მოთხოვნებს. პირი 
მხარდამჭერად შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ მისი თანხმობით (სსკ.1280). 

შეურაცხადი პირის  მიერ ჩადენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის  
ზიანის ანაზღაურება დაეკისრება მის მხარდამჭერს, რომელიც შეიძლება იყო ოჯახის წევრი, 
ნათესავი, ახლობელი ან სპეციალისტი და მხოლოდ ერთ შემთხვევაში, თუ მხარდამჭერი 
დანიშნული ჰყავს ზიანის მიყენების თავიდან ასაცილებლად, სხვა შემთხვევაში 
მატერიალური ზიანის ანაზღაურება დაეკისრება მხარდაჭერის მიმღებს, მიუხედავად 
იმისა, რომ აღნიშნული პირის მიმართ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის 
წარმოება შეიძლება შეწყდეს, ამასთან მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება 
მხარდამჭერს არ დაეკისრება, თუ ის დაადასტურებს, რომ მხარდაჭერის მიმღებს ზიანის 
მიყენების მომენტისათვის აღარ სჭირდებოდა მხარდაჭერა ზიანის მიყენების თავიდან 
ასაცილებლად. 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის  996-ე მუხლის თანახმად, დროებით უგონო ან 
სულიერი მოშლილობის მდგომარეობაში მყოფი პირი პასუხს არ აგებს მიყენებულ ზიანზე. 
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თუ პირმა თვითონ ჩაიყენა თავი ასეთ მდგომარეობაში ალკოჰოლური სასმელის ან მსგავსი 
საშუალებების გამოყენებით, იგი არ თავისუფლდება პასუხისმგებლობისაგან, გარდა იმ 
შემთხვევებისა, როცა ბრალის გარეშე აღმოჩნდა ამ მდგომარეობაში.  

მუდმივი სულიერი დაავადების გარდა, არსებობს დროებითი სულიერი მოშლილობის 
შემთხვევებიც, რომლის დროსაც ირღვევა ნორმალური ფსიქიკური პროცესები, რაც 
გამოიხატება პირის დროებით დაქვეითებულ უნარში აღიქვას გარემო და გააკონტროლოს 
თავისი ქცევა. ესაა პიროვნების აღქმის, აზროვნების, მეხსიერების, ემოციებისა და 
ყურადღების, ნებისა და ქცევის დროებითი დაქვეითებისა და დარღვევის მდგომარეობა. 
ასეთ შემთხვევაში პირი დროებით არაქმედუნარიანად ითვლება და პასუხს არ აგებს 
მიყენებულ ზიანზე (მ. 996). თუმცა თუ პირი თვითონ იყენებს თავს (შეგნებულად) ასეთ 
მდგომარეობაში ალკოჰოლური სასმელისა და ტოქსიკური თუ სხვა მსგავსი საშუალების 
გამოყენებით, იგი უკვე თავისუფლდება დელიქტური ვალდებულებისაგან, აანაზღაუროს 
მიყენებული ზიანი. აღნიშნული ვალდებულება გამორიცხულია მხოლოდ პირის 
არაბრალეული მდგომარეობის შემთხვევაში,  რაც ნიშნავს იმას, რომ პირი ბრალის გარეშე, 
მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო  აღმოჩნდა ამ მდგომარეობაში.  

 

თავი 7  
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ობიექტებთან/იარაღთან დაკავშირებით 

გადაწყვეტილების მიღება (ჩამორთმევა, გაფორმება, შენახვა, უკან დაბრუნება და ა.შ.), 
მაგალითების განხილვა სასამართლომდე და სასამართლოში 

7.1. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ობიექტებთან/იარაღთნ დაკავშირებით 
გადაწყვეტილების მიღება (ჩამორთმევა, გაფორმება, შენახვა, უკან დაბრუნება და ა.შ.) 
(სასამართლომდე) 
 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 249-ე მუხლის თანახმად 
ხორციელდება ნივთებისა და დოკუმენტების ჩამორთმევა:   
1. დაკავების, პირადი გასინჯვის ან ნივთების გასინჯვის დროს აღმოჩენილ ნივთებსა და 
დოკუმენტებს, რომლებიც წარმოადგენენ სამართალდარღვევის იარაღს ან უშუალო 
ობიექტს; ჩამოართმევენ ამ კოდექსის 246-ე მუხლის და 248-ე მუხლებში აღნიშნული 
ორგანოების თანამდებობის პირები. ჩამორთმეულ ნივთებსა და დოკუმენტებს 
სამართალდარღვევის საქმის განხილვამდე ინახავენ იმ ორგანოების (თანამდებობის პირთა) 
მიერ განსაზღვრულ ადგილას, რომლებსაც ნივთების და დოკუმენტების ჩამორთმევის 
უფლება აქვთ, ხოლო საქმის განხილვის შემდეგ, განხილვის შედეგების მიხედვით, მათ 
დადგენილი წესით გაუკეთებენ კონფისკაციას ან დაუბრუნებენ მფლობელს, ანდა 
გაანადგურებენ, ხოლო სასყიდლით ჩამორთმევის შემთხვევაში რეალიზაციას გაუკეთებენ.  
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2. ამ კოდექსის 58 2  მუხლით , 86- ე მუხლის მე -9 და მე -10 ნაწილებით , 1141, 1282, 1551, 1552 
და 157-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
ჩადენისას ჯარიმის გადახდის უზრუნველყოფის მიზნით შეიძლება სამართალდარღვევის 
საგნის ან/და სატრანსპორტო საშუალების ჩამორთმევა. ჯარიმის საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში გადაუხდელობისას ჩამორთმეული საგნისა და 
სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაცია განხორციელდება საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
22. ამ კოდექსის 66-ე და 1282 მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე 
სამართალდარღვევის ჩადენისას სამართალდამრღვევის დაკავების, პირადი გასინჯვის ან 
ნივთების გასინჯვის დროს აღმოჩენილი ხე-ტყე, რომელიც სამართალდარღვევის უშუალო 
ობიექტია, შეიძლება დროებით დარჩეს მის მფლობელთან ან/და შესაბამისი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელთან, ხოლო სახელმწიფო ტყის ფონდის 
ტერიტორიაზე ჩამორთმეული ან აღმოჩენილი ხე-ტყე – ტყის მართვის უფლების მქონე 
შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს ტყის დაცვაზე პასუხისმგებელ პირთან (გარდა 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში შესაბამისი ლიცენზიის 
მფლობელისთვის გადაცემულ ტერიტორიაზე ჩამორთმეული ან აღმოჩენილი ხე-ტყისა, 
რომელიც მიბარდება ლიცენზიის მფლობელს ან მის წარმომადგენელს), რომლებიც ასევე 
პასუხისმგებელი არიან მიბარებული ხე-ტყის დაცვისთვის. თუ ადმინისტრაციული 
სახდელის შეფარდებისათვის ამ კოდექსით დადგენილ ვადებში ხე-ტყის მესაკუთრე ან 
კანონიერი მფლობელი ვერ დადგინდება, ხე-ტყის განკარგვა განხორციელდება 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
3. ნივთებისა და დოკუმენტების ჩამორთმევისას შედგება ოქმი ან ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის, ნივთების გასინჯვის ან/და ადმინისტრაციული დაკავების ოქმებში 
კეთდება სათანადო ჩანაწერი. 

• სააგენტოს თანამშრომლები  უფლებამოსილი არიან  განახორციელონ იმ ნივთებისა და 
დოკუმენტების კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩამორთმევა, რომლებიც 
წარმოადგენენ   სამართალდარღვევის იარაღს ან უშუალო ობიექტს, ან  მტკიცებულებებს.  

 
 

სამართალდარღვევისათვის გამოყენებული ნივთების ჩამორთმევა 

სამართალდარღვევის დაფიქსირების დროს თუ შესაძლებელია უზრუნველყოფილი უნდა 
იყოს სამართალდარღვევის ნივთების ჩამორთმევა (ბენზო ხერხი, ცული, ელექტროშოკური 
აპარატი, ბადე და სხვა), რათა წარდგენილი იქნას სასამართლოში, როგორც ერთ-ერთი 
ნივთმტკიცება. ნივთების ჩამორთმევისას უნდა გაფორმდეს აქტი, რომელშიდაც 
დაფიქსირდება ასეთი ნივთების სახეობა და რაოდენობა. უფლებამოსილი პირის მიერ უნდა 
დასურათდეს სამართალდარღვევის ნივთები ფოტოსურათით და მატერიალური სახით 
უნდა დაერთოს აქტს თან. ჩამორთმეული ნივთები დაუზიანებლად შენახული უნდა იქნას 
დაცულ ადგილზე სასამართლოს გადაწყეტილებამდე. სასამართლოს მიერ, 
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სამართალდამრღვევისათვის ნივთების უკან დაბრუნების გადაწყვეტილების მიღების 
შემდეგ, უფლებამოსილმა პირმა უნდა დაუბრუნოს ნივთები მის მფლობელს მიღება-
ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა დაურთოს ფოტოსურათები გადაცემის 
მომენტისათვის გადაღბული. 

 
ცეცხლსასროლი იარაღის ჩამორთმევისა და დაბრუნების პროცედურები 

1. იმ შემთხვევაში, როდესაც დაცულ ტერიტორიებზე ვლინდება ნადირობის ფაქტი და 
საჭირო ხდება სანადირო იარაღის ჩამორთმევა, როგორც სამართალდარღვევის ნივთის 
სასამართლო განხილვამდე, უფლებამოსილი პირი ვალდებულია, უზრუნველყოს 
ჩამორთმეული იარაღის სათანადოდ შენახვა, რისთვისაც იგი ჩამორთმეულ იარაღს ინახავს 
სპეციალურ სათავსში, დალუქული სახით. 
2. უფლებამოსილი პირი ვალდებულია, იარაღის ჩამორთმევის დროს მოახდინოს მისი 
განმუხტვა, დაშლა, სამართალდამრღვევის თანდასწრებით და უნდა უზრუნველყოს მისი 
დასურათება, რათა ასახული იქნას იარაღის მდგომარეობა. აღნიშნული პროცედურის 
შემდეგ ხდება იარაღის დალუქვა ისე, რომ შეუძლებელი იყოს ლუქის გახსნა სასამართლო 
დადგენილების გამოტანამდე და იარაღის დაბრუნებამდე. იმ შემთხვევაში თუ 
შეუძლებელია სამართალდამრღვევის თანდასწრებით იარაღის დალუქვა, უნდა მოხდებს 2 
მოწმის თანდასწრებით იარაღის დასურათება და მისი დალუქვა. 
3. უფლებამოსილი პირი ვალდებულია, იარაღის ჩმორთმევის და დალუქვის შემდგომ 
შეადგინოს იარაღის ჩამორთმევის ოქმი, (დანართი1)-ის შესაბამისად. ოქმს ხელს აწერს 
უფლებამოსილი თანამდებობის პირი და სამართალდამრღვევი. ჩამორთმევის ოქმს 
მატერიალური სახით დაერთვება ფოტოსურათები. 
 
იარაღის უკან დაბრუნების პროცედურები 

1. სასამართლო გადაწყვეტილების შემდგომ, იარაღის უკან მისი მფლობელისათვის 
დაბრუნების შემთხვევაში, იარაღის მესაკუთრეს უფლება აქვს დაიბრუნოს ჩამორთმეული 
იარაღი. ამ მიზნით, მან უფლებამოსილ პირთან უნდა წარადგინოს: 
ა) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და მისი ასლი; 
ბ) სასამართლოს გადაწყეტილება, სადაც მითითებულია იარაღის უკან დაბრუნების 
შესახებ; 
გ) უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული იარაღის მოწმობა;  
2. ჩამორთმეული იარაღის მესაკუთრისთვის დაბრუნების დროს დგება შესაბამისი ოქმი, 
რომელსაც ხელს აწერს უფლებამოსილი თანამდებობის პირი და იარაღის მფლობელი. 
3. იარაღის დაბრუნების ოქმზე სავალდებულოა იარაღის მესაკუთრის/მფლობელის 
ხელმოწერა. 
4. იარაღის დაბრუნების შემთხვევაში, იარაღზე დადებულ ლუქს ხსნის ის უფლებამოსილი 
პირი, რომელმაც უზრუნველყო მისი შენახვა. 
5. იარაღის დაბრუნებისას, იარაღისათვის  გადაღებული უნდა იქნას ფოტომასალა, 
რომელიც მატერიალური სახით დაერთვება ოქმს. 
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იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლოს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება იარაღის 
სამართალდამრღვევისათვის ჩამორთმევის შესახებ, მიღება-ჩაბარების წესით გადაეცემა იმ 
ორგანოს, რომელიც მითითებულია სასამართლოს დადგენილებაში. 

 
 

დანართი №1  
 

იარაღის ჩამორთმევის ოქმი N 
 
1. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ოქმის შედგენის ადგილი 
 
2. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ოქმის შედგენის დრო (თარიღი, საათი) 
 
3. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

იარაღის მესაკუთრის/მფლობელის სახელი, გვარი, მისამართი და პირადი ნომერი 
 
4._______________________________________________________________________________ 

ჩამორთმეული იარაღის, ტიპი, სერია და ნომერი, აგრეთვე,  
რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი (არსებობის შემთხვევაში)  

 
5. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----
---------------------------- 

იარაღის მჭიდის და ვაზნის რაოდენობა  
 
6._______________________________________________________________________________ 

იარაღის ჩამორთმევი  პირის (პირები) სახელი, გვარი და თანამდებობა  
 
7. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
იარაღის მესაკუთრის/მფლობელის ხელმოწერა, ხელმოწერაზე ან ოქმის ჩაბარებაზე უარის 

აღნიშვნა 
 
 8. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

მოწმის (თუ არის) ხელმოწერა ან ხელმოწერაზე უარის აღნიშვნა; მოწმის არარსებობის 
შემთხვევაში,  

ამავე გრაფაში კეთდება სათანადო ჩანაწერი 
 

9.  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა 
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შენიშვნა: აღნიშნული ოქმი დგება 2 ეგზემპლარად, რომელთაგანაც ერთი გადაეცემა 
მესაკუთრეს/მფლობელს (მისი სურვილის შემთხვევაში), ხოლო მეორე რჩება დაცული 
ტერიტორიების ადმინისტრაციაში მომუშავე უფლებამოსილ პირს. 
 

 
 

დანართი №2 
  

იარაღის დაბრუნების ოქმი № 
 
  
1. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ოქმის შედგენის ადგილი  
 
2. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

ოქმის შედგენის დრო (თარიღი, საათი) 
  
3. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

იარაღის მესაკუთრის/მფლობელის სახელი, გვარი, მისამართი და პირადი ნომერი  
 
4._______________________________________________________________________________ 

დასაბრუნებელი იარაღის ტიპი, სერია, ნომერი და რეგისტრაციის ნომერი  
 
5. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

იარაღის მჭიდის და ვაზნის რაოდენობა  
 
6.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

იარაღის დაბრუნების საფუძველი (სასამართლოს დადგენილება ან სხვა) 
 
7.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

იარაღის დაბრუნებაზე უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი და თანამდებობა  
 
8.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
იმ ორგანოს დასახელება და მისამართი, რომელმაც უზრუნველყო ჩამორთმეული იარაღის 

შენახვა 
  
9. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

იარაღის მიმღების შენიშვნა მისთვის ჩაბარებული იარაღის მდგომარეობაზე 
  
10. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

იარაღის მიმღების ხელმოწერა  
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11. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა 
 

შენიშვნა: აღნიშნული ოქმი დგება 2 ეგზემპლარად, რომელთაგანაც ერთი გადაეცემა 
იარაღის მიმღებს, ხოლო მეორე, როგორც წესი, რჩება დაცული ტერიტორიების 
ადმინისტრაციაში მომუშავე უფლებამოსილ პირს. 
 

7.2. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ობიექტებთან/იარაღთან დაკავშირებით 
გადაწყვეტილების მიღება (ჩამორთმევა, გაფორმება, შენახვა, უკან დაბრუნება და ა.შ.) 

 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის დროს აუცილებელია სწორად იქნეს 
გადაწყვეტილი საქმეში არსებული ან საქმეზე დართული ნივთმტკიცების საკითხი. 
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მესამე მუხლის 25-ე ნაწილის 
თანახმად, ნივთიერი მტკიცებულება – საგანი, დოკუმენტი, ნივთიერება ან სხვა ობიექტი, 
რომელიც წარმოშობით, აღმოჩენის ადგილითა და დროით, ნიშან-თვისებებითა და მასზე 
დარჩენილი კვალით დაკავშირებულია სისხლის სამართლის საქმის ფაქტობრივ 
გარემოებასთან და შეიძლება დანაშაულის აღმოჩენის, დამნაშავის დადგენის ან 
ბრალდების უარყოფის თუ დადასტურების საშუალება იყოს.  

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის ნივთიერი მტკიცებულებებია ის ნივთები, 
რომლებიც თავისი ხარისხით, თვისებით ან თავისი არსებობით წარმოადგენენ საქმისათვის 
მნიშვნელობის მქონე გარემოებების დადგენის საშუალებას. 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის    236-ე მუხლის 
პირველი და მეორე ნაწილის თანახმად, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე 
მტკიცებულებას წარმოადგენს ყველა ფაქტობრივი მონაცემი, რომელთა საფუძველზე, 
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით, ორგანო (თანამდებობის პირი) 
დაადგენს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის არსებობას ან არარსებობას, პირის 
ბრალეულობას მის ჩადენაში და სხვა გარემოებებს, რომლებსაც მნიშვნელობა აქვს საქმის 
სწორად გადაწყვეტისათვის. 

ეს მონაცემები დგინდება შემდეგი საშუალებებით: ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმით, ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის ახსნა-
განმარტებით, დაზარალებულისა და მოწმის ჩვენებებით, ექსპერტის დასკვნით, 
ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული გამოკვლევის (ტესტირების) შედეგებით, 
ვიდეოფირით ან ფოტოფირით, ნივთიერი მტკიცებულებით, ნივთისა და დოკუმენტის 
ამოღების ოქმით და სხვა დოკუმენტებით. 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის დროს ნივთიერ მტკიცებულებად ჩაითვლება 
ყველა ნივთი, რომელსაც  მნიშვნელობა აქვს  ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
საკითხის სწორად გადაწყვეტისათვის და არსებით კავშირშია ქმედებასთან, რომელიც 
შეიძლება იყოს სამართალდარღვევის საგანი ან სამართალდარღვევის იარაღი, ობიექტი. 

90 
 



 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის  641-ე მუხლით 
გათვალისწინებული ქმედების ჩადენისას  უკანონოდ მოპოვებული ხე-ტყე ჩაითვლება 
სამართალდარღვევის საგნად, ხოლო ის, რისი გამოყენებითაც ადმინისტრაციული 
სამართალდამრღვევის მიერ მოხდა ხე-ტყის უკანონო დამზადება სამართალდარღვევის 
ჩადენის  იარაღად. 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის   28-ე მუხლი 
ითვალისწინებს და არეგულირებს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევის  ჩადენის 
იარაღის  ან  უშუალო  ობიექტის    სასყიდლით ჩამორთმევას, რომლის თანახმად, იმ საგნის 
სასყიდლით ჩამორთმევა, რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის 
იარაღი, უშუალო ობიექტი ან საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი, 
საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესების 
დარღვევის საგანი, საქონლის ტრანსპორტირებისა და მიწოდების საშუალება იყო, 
მდგომარეობს მის იძულებით ჩამორთმევასა და შემდგომ რეალიზაციაში, ნავაჭრი თანხის 
ყოფილი მესაკუთრისათვის გადაცემით, ჩამორთმეული საგნის რეალიზაციასთან 
დაკავშირებული ხარჯების დაქვითვით, მაგრამ ამავე მუხლის მეორე ნაწილი 
განსაზღვრავს, რომ ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალები არ შეიძლება, 
სასყიდლით ჩამოერთვას იმ პირს, რომლისთვისაც ნადირობა არსებობის ძირითადი წყაროა. 
სასყიდლით ჩამორთმევის შეფარდების წესს და ჩამოსართმევი საგნების სახეობებს ადგენს 
საქართველოს კანონმდებლობა.  
რაც შეეხება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის დროს, ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 29-ე მუხლი ითვალისწინებს იმ საგნის კონფისკაციას 
(უსასყიდლოდ ჩამორთმევას), რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ჩადენის იარაღი, უშუალო ობიექტი ან საქართველოს საგადასახადო კოდექსით 
დადგენილი, საქართველოს საბაჟო საზღვარზე საქონლის გადაადგილებასთან 
დაკავშირებული წესების დარღვევის საგანი, საქონლის ტრანსპორტირებისა და მიწოდების 

საშუალება იყო (გარდა ამ კოდექსის 153
6
 მუხლით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საგნისა), მდგომარეობს მის სახელმწიფო საკუთრებაში იძულებით, 
უსასყიდლოდ გადაცემაში. კონფისკაციას ექვემდებარება მხოლოდ დამრღვევის პირად 
საკუთრებაში არსებული საგანი, თუ საქართველოს საკანონმდებლო აქტებით სხვა რამ არ 
არის გათვალისწინებული.  ცეცხლსასროლი იარაღის და საბრძოლო მასალების, სხვა 
სანადირო იარაღის კონფისკაცია არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს იმ პირის მიმართ, 
რომლისთვისაც ნადირობა არსებობის ძირითადი წყაროა. 
როგორც ვხედავთ, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი ითვალისწინებს 
ერთ შემთხვევაში მის იძულებით ჩამორთმევას, რის შემდეგაც მოხდება   რეალიზაცია,  
საიდანაც  ჩამორთმეული საგნის რეალიზაციასთან დაკავშირებული ხარჯები დაიქვითება 
და დარჩენილი თანხები გადაეცემა ყოფილ მესაკუთრეს, ხოლო კონფისკაციის დროს 
მოხდება უსასყიდლო ჩამორთმევა და სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცევა. 
როგორც სასყიდლიანი ჩამორთმევა, ასევე მისი კონფისკაცია ხდება არა ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა ოქმის შემდგენი პირის მიერ, არამედ  იმ ორგანოს უფლებამოსილი 
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პირის მიერ, რომელიც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე ღებულობს 
გადაწყვეტილებას და ცნობს ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად პირს. 
ამასთან საქართველოს საკანონმდებლო აქტებით უშუალოდ გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის აღსაკვეთად,  პიროვნების 
დასადგენად, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შესადგენად, 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის დროულად და სწორად განხილვისა და 
საქმეზე მტკიცებულებათა უზრუნველსაყოფად, ადმინისტრაციული ორგანო 
უფლებამოსილია, მოახდინოს  პირადი გასინჯვა, მისი ნივთების გასინჯვა და მისთვის 
ნივთებისა და დოკუმენტების ჩამორთმევა, თანახმად საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 244-ე მუხლისა. 
იმისათვის, რომ აღმოჩენილი იქნეს სამართალდარღვევის იარაღი, საშუალება, ან ობიექტი 
და მოპოვებული იქნეს საქმეზე მტკიცებულება, რაც ხელს შეუწყობს საქმეზე ჭეშმარიტების 
დადგენას,  ადმინისტრაციულ ორგანოს  უფლება აქვს, მოახდინოს პირადი და ნივთების 
გასინჯვა, რა დროსაც აუცილებელია, დაცული იქნეს კანონის მოთხოვნები. 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 248-ე მუხლის 
თანახმად: 
1. პირადი გასინჯვა შეიძლება აწარმოონ შინაგან საქმეთა, გასამხედროებული დაცვის, 
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის, სამოქალაქო ავიაციის 
ორგანოების, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის, საგადასახადო 
ორგანოების, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − აღსრულების ეროვნული ბიუროს 
სტრუქტურული ერთეულის − აღსრულების პოლიციის სამმართველოს საამისოდ 
უფლებამოსილმა თანამდებობის პირებმა და საქართველოს სასჯელაღსრულების, 
პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს გენერალური 
ინსპექციის შიდა ინსპექტირების სამმართველოს თანამშრომლებმა, ხოლო საქართველოს 
საკანონმდებლო აქტებით უშუალოდ გათვალისწინებულ შემთხვევებში – აგრეთვე 
საამისოდ უფლებამოსილმა სხვა ორგანოების თანამდებობის პირებმა. 
2. პირადი გასინჯვა შეიძლება აწარმოოს საამისოდ უფლებამოსილმა პირმა, რომელიც 
გასასინჯი პირის სქესისაა. გასასინჯი პირი უფლებამოსილია, მოიწვიოს დამსწრე 
(არაუმეტეს ორი პირისა), რისთვისაც მას მიეცემა გონივრული ვადა. აღნიშნული უფლების 
შეზღუდვა შესაძლებელია მხოლოდ გადაუდებელ შემთხვევებში, როდესაც არსებობს 
მტკიცებულებათა დაზიანების, განადგურების ან გადამალვის რეალური საფრთხე. 
3. ნივთების გასინჯვა შეიძლება აწარმოონ შინაგან საქმეთა, გასამხედროებული დაცვის, 
საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის, სამოქალაქო ავიაციის 
ორგანოების, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურის, საგადასახადო 
ორგანოების, სასაზღვრო პოლიციის, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტროს სისტემაში შემავალი დაწესებულებების, საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − 
აღსრულების ეროვნული ბიუროს სტრუქტურული ერთეულის − აღსრულების პოლიციის 
სამმართველოს საამისოდ უფლებამოსილმა თანამდებობის პირებმა და საქართველოს 
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს 

92 
 



 
გენერალური ინსპექციის შიდა ინსპექტირების სამმართველოს თანამშრომლებმა, ხოლო 
საქართველოს საკანონმდებლო აქტებით უშუალოდ გათვალისწინებულ შემთხვევებში – 
აგრეთვე საამისოდ უფლებამოსილმა სხვა ორგანოების თანამდებობის პირებმა.  
4. ნივთების, სანადირო და თევზჭერის იარაღების, მოპოვებული პროდუქციის და სხვა 
საგნების გასინჯვა წარმოებს, როგორც წესი, იმ პირის თანდასწრებით, რომლის 
საკუთრებაში ან მფლობელობაშია ისინი; გადაუდებელ შემთხვევებში აღნიშნული ნივთები, 
საგნები შეიძლება, გაისინჯოს მესაკუთრის (მფლობელის) გარეშე, ორი დამსწრის 
მონაწილეობით. 
5. პირადი გასინჯვისა და ნივთების გასინჯვის შესახებ შედგება ოქმი ან/და 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ან ადმინისტრაციული დაკავების ოქმში 
კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი. 
ამავე კოდექსის 249-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, დაკავების, პირადი გასინჯვის 
ან ნივთების გასინჯვის დროს აღმოჩენილ ნივთებსა და დოკუმენტებს, რომლებიც 
წარმოადგენენ სამართალდარღვევის იარაღს ან უშუალო ობიექტს ჩამოართმევენ ამ 
კოდექსის 246-ე და 248-ე მუხლებში აღნიშნული ორგანოების თანამდებობის პირები. 
ჩამორთმეულ ნივთებსა და დოკუმენტებს სამართალდარღვევის საქმის განხილვამდე 
ინახავენ იმ ორგანოების (თანამდებობის პირთა) მიერ განსაზღვრულ ადგილას, რომლებსაც 
ნივთების და დოკუმენტების ჩამორთმევის უფლება აქვთ, ხოლო საქმის განხილვის შემდეგ, 
განხილვის შედეგების მიხედვით, მათ დადგენილი წესით გაუკეთებენ კონფისკაციას ან 
დაუბრუნებენ მფლობელს ან/და გაანადგურებენ, ხოლო სასყიდლით ჩამორთმევის 
შემთხვევაში რეალიზაციას გაუკეთებენ.  
ჩამორთმეული ნივთების ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ შენახვის შემთხვევაში 
აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ აღწერილი იქნეს  ნივთები, მათი მდებარეობა, 
მიეთითოს შენახვაზე პასუხისმგებლობის მქონე პირი და ნივთების განთავსების ადგილი. 
აღწერა უნდა განხორციელდეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმში: 
 

 
 

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – დაცული ტერიტორიების სააგენტო 

 
ოქმი № 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ 
  
________________________                                              _______________________ 
      ოქმის შედგენის ადგილი                                                                               თარიღი  
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____________________________________________________________________________ 
ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონი   
______________________________________________________________________________ 
  
სამართალდამრღვევი_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(მონაცემები სამართალდამრღვევის შესახებ: ფიზიკური პირის შემთხვევაში მიეთითება 
სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი №, საცხოვრებელი ადგილი;  
______________________________________________________________________________ 
იურიდიული პირის შემთხვევაში – მისი სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი, 
იურიდიული მისამართი,  
______________________________________________________________________________ 
წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მონაცემები)  
______________________________________________________________________________ 
გამოვავლინე, რომ  
______________________________________________________________________________ 
(სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არსი)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის  ______________ 
________________          დარღვევა,  (მუხლი ან/და მუხლის ნაწილი)  
 
ნარჩენების მართვის კოდექსის  ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ დარღვევა. 
(მუხლი ან/და მუხლის ნაწილი) 
 
სამართალდამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები. 
სამართალდამრღვევის ახსნა-განმარტება: ________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
მოწმეებს (მათი არსებობის შემთხვევაში) განემარტათ თავიანთი უფლება-მოვალეობები, 
გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 256-ე მუხლით. 
____________________________________________________________________________ 
მოწმის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და მისამართი 
_____________________________________________________________________________ 
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ჩამორთმეულ და დალუქულ იქნა შემდეგი ნივთები და დოკუმენტები (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში): 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  
მოწმეები (თუ ისინი ესწრებიან):                     __________________  
                                                                                             (ხელმოწერა)  
                                                                                       __________________ 
                                                                                             (ხელმოწერა)  
ოქმის შემდგენელი: ________________________________________ 
                                                                      (ხელმოწერა)  
სამართალდამრღვევი: ________________________________________ 
(ხელმოწერა ან ხელმოწერაზე უარის აღნიშვნა)  
ოქმის ერთი პირი მივიღე: _____________________________________ 
(სამართალდამრღვევის ხელმოწერა)  
 
ჩამორთმეული ნივთები შეძლებისდგავარად უნდა დაილუქოს და მიღება-ჩაბარების აქტით 
ჩაბარდეს უფლებამოსილ პირს, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება მის შენახვაზე, რადგან 
ჩამორთმევის ან მფლობელისათვის დაბრუნების  შემთხვევაში არ წარმოიშვას დავა მის 
გვარობაზე, მოცულობაზე და ა.შ. ამასთან შემნახველი პირი  გაფრთხილებული უნდა იქნეს 
ნივითიერი მტკიცებულების დაკარგვის, გასხვისების და სხვა შემთხვევებში   შესაძლო 
პასუხისმგებლობის თაობაზე, რადგან ნივთიერი მტკიცებულების დაკარგვის შემთხვევაში 
შესაძლებელია, დადგეს  სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხი. 
ნივთიერი მტკიცებულების შენახვა შეიძლება,  მოხდეს როგორც ადმინისტრაციული 
ორგანოს ტერიტორიაზე და ჩაბარდეს ადმინისტაციული ორგანოს თანამშრომელს, 
რეინჯერს, ასევე შეიძლება მოხდეს დასაწყობება სხვა ადგილას, რადგან  საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 249-ე მუხლის თანახმად, 66-ე და 1282 
მუხლებით გათვალისწინებული რომელიმე სამართალდარღვევის ჩადენისას 
სამართალდამრღვევის დაკავების, პირადი გასინჯვის ან ნივთების გასინჯვის დროს 
აღმოჩენილი ხე-ტყე, რომელიც სამართალდარღვევის უშუალო ობიექტია, შეიძლება 
დროებით დარჩეს მის მფლობელთან ან/და შესაბამისი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოს წარმომადგენელთან, ხოლო სახელმწიფო ტყის ფონდის 
ტერიტორიაზე ჩამორთმეული ან აღმოჩენილი ხე-ტყე – ტყის მართვის უფლების მქონე 
შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს ტყის დაცვაზე პასუხისმგებელ პირთან (გარდა 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში შესაბამისი ლიცენზიის 
მფლობელისთვის გადაცემულ ტერიტორიაზე ჩამორთმეული ან აღმოჩენილი ხე-ტყისა, 
რომელიც მიბარდება ლიცენზიის მფლობელს ან მის წარმომადგენელს), რომლებიც ასევე 
პასუხისმგებელნი არიან მიბარებული ხე-ტყის დაცვაზე. თუ ადმინისტრაციული სახდელის 
შეფარდებისათვის ამ კოდექსით დადგენილ ვადებში ხე-ტყის მესაკუთრე ან კანონიერი 

95 
 



 
მფლობელი ვერ დადგინდება, ხე-ტყის განკარგვა განხორციელდება საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 
ამასთან,  ზოგიერთი ჩამორთმეული ნივთიერი მტკიცებულება უნდა ინახებოდეს 
სპეციალურ საცავში და სპეციალური წესების დაცვით: მაგალითად, ცეცხლსასროლი 
იარაღი, სანადირო თოფი, რომელიც ჩამორთმევის შემთხვევაში აუცილებელია, ინახებოდეს 
სპეციალურ საცავში, შესაბამისი წესების დაცვით. 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 249-ე მუხლის  მეორე 
ნაწილი ითვალისწინებს  ნივთიერი მტკიცებულების ჩამორთმევას არა მისი კონფისკაციის 
ან სასყიდლიან ჩამორთმევას, არამედ მის ჩამორთმევას ჯარიმის გადახდის 
უზრუნველყოფის მიზნით. 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1282-ე მუხლის მეოთხე 
ნაწილის თანახმად, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას წარმოადგენს ხე-ტყის 
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ შემთხვევებში სათანადო 
დოკუმენტის ან სპეციალური ფირნიშით მარკირების გარეშე ტრანსპორტირება (გარდა ამ 
მუხლის მე-6−მე-8 ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა), რაც გამოიწვევს 
დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით, ხე-ტყის კონფისკაციით ან უამისოდ. 
მითითებული მუხლის დეფინიიციდან გამომდინარე ცალსახაა, რომ მუხლი დათქმას 
აკეთებს  მხოლოდ სამართალდარღვევის საგანთან - ხე-ტყესთან - მიმართებაში და არა 
სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღის, ან საშუალების მიმართ. 
მუხლს გააჩნია შენიშვნა, რომლის  პირველი ნაწილის თანახმად,  ამ მუხლით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში სამართალდამრღვევს საქმის განხილვამდე დროებით 
ჩამოერთმევა სატრანსპორტო საშუალება მასზე არსებულ ხე-ტყესთან/ხე-მცენარესთან 
ერთად და მას გადაიყვანენ სპეციალურ დაცულ სადგომზე; ტრანსპორტირებისა და 
სადგომზე შენახვის ხარჯები დაეკისრება სამართალდამრღვევს; სატრანსპორტო საშუალება 
მის მფლობელს (მესაკუთრეს) დაუბრუნდება ამ მუხლით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევის საქმის განხილვის დასრულებისა და სატრანსპორტო საშუალების 
სარეგისტრაციო  მოწმობის ან მინდობილობის წარმოდგენის შემდეგ (საჭაპნე 
ტრანსპორტის შემთხვევაში სარეგისტრაციო მოწმობა არ მოითხოვება), გარდა ამ კოდექსის 
249-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა. 
აღნიშულ მუხლთან მიმართებაში საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 249-ე მუხლის  მეორე ნაწილი ითვალისწინებს  ნივთიერი მტკიცებულების 
ჩამორთმევას არა მისი კონფისკაციის ან სასყიდლიანი ჩამორთმევის სახით, არამედ მის 
ჩამორთმევას ჯარიმის გადახდის უზრუნველყოფის მიზნით. ჯარიმის საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში გადაუხდელობისას, ჩამორთმეული საგნისა და 
სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაცია განხორციელდება საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით. გარკვეული თავისებურებით ხასიათდება 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 641-ე  მუხლი, რომელიც 
არ აკეთებს დათქმას არც სამართალდარღვევის ჩადენის საგნის, არც იარაღის მიმართებაში. 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 641-ე მუხლის პირველი 
ნაწილის თანახმად, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას წარმოადგენს დაცული 
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ტერიტორიების დადგენილი საზღვრების ფარგლებში მერქნიან მცენარეთა უკანონო გაჩეხვა 
და დაზიანება, რაც გამოიწვევს დაჯარიმებას 400-500 ლარამდე. 
ამავე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას 
წარმოადგენს იგივე ქმედება, ჩადენილი სახელმწიფო ნაკრძალის, ეროვნული პარკის 
ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის, ბუნების ძეგლის, ბიოსფერული რეზერვატის ბირთვის 
(ბუნების მკაცრი დაცვის) ზონის, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნისა და საერთაშორისო 
მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიის დადგენილი საზღვრების ფარგლებში ან 
საქართველოს „წითელ ნუსხაში“ შეტანილი სახეობების მიმართ, რაც გამოიწვევს 
დაჯარიმებას 500-600 ლარამდე, განსხვავებით ამავე კოდექსის 66-ე მუხლის პირველი 
ნაწილიდან, რომელიც ჯარიმასთან ერთად ითვალისწინებს სამართალდარღვევის საგნის 
კონფისკაციას, სამართალდარღვევის იარაღის კონფისკაციას ან უამისოდ. 
ძირითადი განსხვავება ამ ორ მუხლს შორის მდგომარეობს რეგულირების სფეროში, მაგრამ 
ეს არ უნდა  იქნეს გაგებული ისე, რომ საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 641-ე  მუხლით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენისას 
სახეზე არ შეიძლება იყოს სამართალდარღვევის საგანი, ან იარაღი. მათი არსებობის 
შემთხვევაში ისინი ჩამორთმეული უნდა იქნეს, აღიწეროს და ჩაბარებული შესაბამის პირზე 
ზემოაღნიშნული წესების დაცვით. 
ნივთიერი მტკიცებულების თაობაზე საბოლოოდ გადაწყვეტილებას იღებს იმ ორგანოს 
უფლებამოსილი პირი, რომელიც განიხილავს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
საქმეს და გადაწყვეტილებით მიაქცევს სახელმწიფო საკუთრებაში ან დაუბრუნებს 
მფლობელს. 
მატერიალური ღირებულების მქონე ნივთის გადაცემას სახელმწიფო საკუთრებაში და 
მასზე შემდგომ რეაგირებას, ანუ აღსრულებას ნივთმტკიცების ნაწილში ახორციელებს სსიპ 
„ფინანსთა სამინისტროს მომსახურეობის სააგენტო“. 
საქართველოს კანონი   ,,სახელმწიფო ქონების შესახებ“   აწესრიგებს საქართველოს 
სახელმწიფო ქონების მართვასთან, განკარგვასა და სარგებლობაში გადაცემასთან 
დაკავშირებულ ურთიერთობებს.  
ამავე მუხლის  „ვ“  პუნქტის თანახმად, ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება დაცულ 
ტერიტორიებზე, გარდა ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ძ.ე“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებული დაცული ლანდშაფტისა და მრავალმხრივი გამოყენების 
ტერიტორიისა, სახელმწიფო ტყის ფონდზე, გარდა ამავე კანონის მე-4 მუხლის პირველი 
პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დასახლებათა ტერიტორიულ საზღვრებში 
არსებული ყოფილი საკოლმეურნეო და საბჭოთა მეურნეობის ტყეებისა, ამ კანონის 291 
მუხლისა და 36-ე მუხლის 11 პუნქტისა. 

ამავე კანონის 27-ე მუხლის მესამე ნაწილის თანახმად, თუ საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევების ჩადენის შედეგად უსასყიდლოდ ჩამორთმეული ან საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების ჩადენის შედეგად 
უსასყიდლოდ ჩამორთმეული, მალფუჭებადი პროდუქციის კატეგორიისთვის 
მიკუთვნებული საქონლის ღირებულება არ აღემატება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

97 
 



 
ბრძანებით განსაზღვრულ ოდენობას, მისი სოციალური მიზნებისათვის განაწილების 
თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს ქონების ჩამორთმევაზე უფლებამოსილი ორგანო ან 
თანამდებობის პირი აღნიშნული საქონლის კონფისკაციის შესახებ ადმინისტრაციული 
სახდელის ან საგადასახადო სანქციის აღსრულებისთანავე. 
საქართველოს ფინანასთა სამინისტროს  2010 წლის 08 ოქტომბრის №771 ბრძანებით 
დამტკიცებული „სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული მოძრავი ქონების  საფასურის 
განსაზღვრის, ამ  ქონების აღრიცხვის, შენახვის, შეფასებისა და განკარგვის წესისა და 
პირობების’’   მე-4 მუხლის მესამე პუნქტის თანახმად,  მალფუჭებადი საქონლის 
კატეგორიას მიკუთვნებული პროდუქცია, რომელიც შენახვის სპეციალურ პირობებს 
საჭიროებს, მისი დაუყოვნებლივ განაწილების და/ან რეალიზაციის შეუძლებლობის 
შემთხვევაში, შეინახება მაცივარ-კამერებში, რასაც უზრუნველყოფს ქონების ჩამორთმევაზე 
უფლებამოსილი ორგანო/თანამდებობის პირი. 
ამავე ბრძანების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, თუ საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევების ჩადენის შედეგად უსასყიდლოდ ჩამორთმეული ან საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების ჩადენის შედეგად 
უსასყიდლოდ ჩამორთმეული, მალფუჭებადი პროდუქციის კატეგორიისთვის 
მიკუთვნებული საქონლის ღირებულება არ აღემატება 700 ლარს (საქართველოს საბაჟო 
საზღვრის გადაკვეთასთან დაკავშირებული საგადასახადო სამართალდარღვევების 
შედეგად უსასყიდლოდ ჩამორთმეული საქონლის ღირებულება დგინდება საქონლის 
საბაჟო ღირებულების განსაზღვრის წესების შესაბამისად), მისი სოციალური 
მიზნებისათვის განაწილების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს ქონების ჩამორთმევაზე 
უფლებამოსილი ორგანო ან თანამდებობის პირი აღნიშნული საქონლის კონფისკაციის 
შესახებ ადმინისტრაციული სახდელის ან საგადასახადო სანქციის აღსრულებისთანავე. 
„სახელმწიფო ქონების შესახებ” საქართველოს კანონის 27-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და 
საქართველოს ფინანასთა სამინისტროს  2010 წლის 08 ოქტომბრის №771 ბრძანებით 
დამტკიცებული ,,სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული მოძრავი, ქონების  საფასურის 
განსაზღვრის, ამ  ქონების აღრიცხვის, შენახვის, შეფასებისა და განკარგვის წესისა და 
პირობების’’ მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, თუ საქართველოს ადმინისტრაციულ  
სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენის 
შედეგად უსასყიდლოდ ჩამორთმეული, მალფუჭებადი პროდუქციის კატეგორიისთვის 
მიკუთვნებული საქონლის ღირებულება არ აღემატება  700 ლარს, მისი სოციალური 
მიზნებისთვის განაწილების თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს ქონების ჩამორთმევაზე 
უფლებამოსილი ორგანო ან თანამდებობის პირი აღნიშნული საქონლის კონფისკაციის 
შესახებ ადმინისტრაციული სახდელის აღსრულებისთანავე.     
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თავი 8 

ოქმის სასამართლოში  გადაგზავნის წესი და პროცედურები, ხანდაზმულობის ვადა 

8.1. ოქმის სასამართლოში გადაგზავნის წესი და პროცედურები 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმის შედგენის შემდეგ იგი უნდა 
გადაეგზავნოს შესაბამის რაიონულ სასამართლოს განსახილველად. ოქმის დროულად 
გადაგზავნას სასამართლოში აქვს მეტად დიდი მნიშვნელობა, ვინაიდან 
ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრებისთვის კანონმდებელი აწესებს 
გარკვეულ ვადას, რომლის გასვლის შემდეგ  ადმინისტრაციული სამართალწარმოება 
წყდება და შეუძლებელია ამ ვადის გასვლის შემდეგ სამართალდამრღვევს დაეკისროს 
პასუხისმგებლობა. 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 38-ე მუხლი განსაზღვრავს 
ადმინისტრაციული სახდელის დადების ვადას. აღნიშნული მუხლის თანახმად: 
 1. ადმინისტრაციული სახდელი შეიძლება დაედოს არა უგვიანეს ორი თვისა 
სამართალდარღვევის ჩადენის დღიდან, ხოლო როცა სამართალდარღვევა დენადია – არა 
უგვიანეს ორი თვისა მისი გამოვლენის დღიდან.  
2. რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს განსჯად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
საქმეზე ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 
სახდელის დადების  ვადა არ შეიძლება აღემატებოდეს ოთხ თვეს, გარდა ამ კოდექსის 1595–
1599 მუხლებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.   
21. ამ კოდექსის 1595–1599 მუხლებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში რაიონული 
(საქალაქო) სასამართლოს განსჯად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე ამ 
მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სახდელის დადების  
ვადა არ შეიძლება აღემატებოდეს ექვს თვეს სამართალდარღვევის გამოვლენის დღიდან.   
3. სისხლისსამართლებრივი დევნის ან გამოძიების შეწყვეტის შემთხვევაში, მაგრამ როცა 
დამრღვევის მოქმედებაში არის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ნიშნები, 
ადმინისტრაციული სახდელი შეიძლება დაედოს არა უგვიანეს ერთი თვისა 
სისხლისსამართლებრივი დევნის ან გამოძიების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების 
მიღების დღიდან. 

3
1
. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში 

გასაჩივრებისას, ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 
სახდელის დადების ვადის დენა  შეჩერდება სასამართლოს მიერ ამ საქმეზე საბოლოო 
გადაწყვეტილების გამოტანამდე.  
4. ამ მუხლში აღნიშნული ვადები არ ვრცელდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 
საფუძველზე კონტრაბანდის საგნების კონფისკაციის  და ამ კოდექსის 1901 მუხლით 
გათვალისწინებული სანქციის შეფარდებისას.  
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იქიდან გამომდინარე, რომ დაცულ ტერიტორიებზე, მათ შორის, ტყის მართვის სფეროში 
ჩადენილი სამართალდარღვევები ძირითადად განეკუთვნება სასამართლოს განსჯად 
სამართალდარღვევევებს, შევჩერდებით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 38-ე მუხლის მეორე ნაწილზე, რომლის თანახმად, რაიონული (საქალაქო) 
სასამართლოს განსჯად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე ამ მუხლის 
პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სახდელის დადების  ვადა არ 
შეიძლება აღემატებოდეს ოთხ თვეს, გარდა ამ კოდექსის 1595–1599 მუხლებით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რაც გულისხმობს იმას, რომ სამართალდარღვევის 
გამოვლენიდან სახდელის დადებამდე არ უნდა იყოს გასული ოთხი თვე.  ოქმის შემდგენმა 
სამართალდარღვევის ოქმი სასამართლოში უნდა გადააგზავნოს იმ ვადაში, რომ 
სასამართლოსაც ჰქონდეს გონივრული დრო საქმის განხილვისთვის. მაგალითად: 
სამართალდარღვევის ჩადენიდან თუ სასამართლოში შევიდა ზუსტად მეოთხე თვეს, ან 
ორი დღით ადრე, ბუნებრივია, სასამართლო ვერ მოასწრებს ოქმის განხილვას, რაც 
გამოიწვევს საბოლოოდ იმას, რომ საქმის წარმოება შეწყდება და რეალურად 
ადმინისტრაციული სამართალდამრღვევის ჩამდენი დარჩება სახდელის დაკისრების 
გარეშე. ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 232-ე მუხლი ითვალისწინებს 
სწორედ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 38-ე მუხლით 
გათვალსიწინებული ვადის გასვლის გამო სამართალდაწარმოების შეწყვეტას. კერძოდ: 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 232-ე მუხლის  მე-7 ნაწილის 
თანახმად, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება არ შეიძლება 
დაიწყოს, ხოლო დაწყებული საქმე უნდა შეწყდეს: თუ ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის საქმის განხილვის მომენტისათვის განვლო ამ კოდექსის 38-ე 
მუხლით გათვალისწინებულმა ვადებმა. 
საყურადღებოა ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 38-ე მუხლის 
მესამე ნაწილი, რომლის თანახმად სისხლისსამართლებრივი დევნის ან გამოძიების 
შეწყვეტის შემთხვევაში, მაგრამ როცა დამრღვევის მოქმედებაში არის ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ნიშნები, ადმინისტრაციული სახდელი შეიძლება დაედოს არა 
უგვიანეს ერთი თვისა სისხლისსამართლებრივი დევნის ან გამოძიების შეწყვეტის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღების დღიდან.  მაგალითად, თუ სისხლისამართლებრივი დევნა ან 
გამოძიება შეწყდა პირის მიმართ 2015 წლის 1 ივნისს და ამ პირის ქმედებაში არის 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ნიშნები, სახდელი უნდა დაედოს არაუგვიანეს 
2015 წლის  1 ივლისამდე. ესე იგი, ერთი თვის ვადაში უნდა მოხდეს სამართალდარღვევის 
ოქმის შედგენაც, სასამართლოში გადაგზავნაც და სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების 
მიღებაც. 
განვიხილოთ ერთი მაგალითი სასამართლო პრაქტიკიდან: 
გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთ ცენტრალური ბიუროდან სასამართლოში შემოვიდა 
2010 წლის 17 მარტს შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი №024947 
რევაზ კავსაძის მიმართ, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ 2009 წლის 17 ნოემბერს, 
ზესტაფონის რაიონის სოფელ ბოსლევის ტერიტორიაზე გაჩერებული იქნა რევაზ კავსაძის 
მართვის ქვეშ მყოფი „ურალის“ მარკის სატვირთო ავტომანქანა სახ. ნომრით DAH-855, 
რომელიც დატვირთული იყო წაბლის სახეობის სამასალე ხე-ტყით. აღნიშნული საქმე 
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შემდგომი რეაგირებისათვის გადაეცა საგამოძიებო დეპარტამენტის დასავლეთ 
საქართველოს საგამოძიებო ჯგუფს, ხოლო 2010 წლის 16 მარტს აღნიშნული საქმე 
დაბრუნდა გარემოს დაცვის ინსპექციაში ადმინისტრაციული ღონისძიებების გატარების 
მიზნით, ვინაიდან რევაზ კავსაძის ქმედება წარმოადგენდა საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1281-ე მუხლის მეოთხე ნაწილით 
გათვალისწინებულ სამართალდარღვევას, კერძოდ, რევაზ კავსაძე, 2009 წლის 17 ნოემბერს 
ახდენდა წაბლის სახეობის ხე-ტყის ტრანსპორტირებას სათანადო დოკუმენტის გარეშე. 
სასამართლო სხდომაზე გამოცხადებულმა გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთ 
ცენტრალური ბიუროს წარმომადგენელმა  დაადასტურა ოქმში მითითებული გარემოებების 
სისწორე და განმარტა, რომ რევაზ კავსაძე 2009 წლის 17 ნოემბერს სათანადო დოკემენტების 
გარეშე ახდენდა წაბლის სახეობის სამასელე ხე-ტყის  ტრანსპორტირებას, რაზეც გარემოსა 
და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინიტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის დასავლეთ 
საქართველოს საგამოძიებო ჯგუფში დაიწყო წინასწარი გამოძიება სხვადასახვა სახეობის 
სამასალე და საშეშე ხე-ტყის უკანონო გაჩეხვის ფაქტზე. რევაზ კავსაძის მიმართ სისხლის 
სამართლებრივი დევნა არ დაწყებულა, საგამოძიებო დეპარტამენტიდან გარემოს დაცვის 
ინსპექციაში დაბრუნდა საქმის მასალები რევაზ აბულაძის მიმართ ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 
ღონისძიებების გატარების მიზნით. 2010 წლის 17 მარტს მის მიერ შედგა 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთ 
ცენტრალური ბიუროს წარმომადგენელმა ასევე განმარტა, რომ წინასწარი გამოძიება 
სხვადასხვა სახეობის სამასალე და საშეშე ხე-ტყის უკანონო გაჩეხვის ფაქტზე არ 
შეწყვეტილა. 
სასამართლო სხდომაზე გამოცხადებულმა  კავსაძემ განმარტა, რომ მოჭრა წაბლის ჯიშის 
სამასალე ხე-ტყე და 2009 წლის 17 ნოემბერს ახდენდა მის ტრანსპორტირებას სათანადო 
დოკუმენტის გარეშე. 
სასამართლომ განიხილა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი და მასალები, 
მოისმინა მხარეთა განმარტებები და მიიჩნია, რომ ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის საქმე უნდა შეწყდეს შემდეგ გარემოებათა გამო: 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 38-ე მუხლის მეორე 
ნაწილის თანახმად, რაიონული სასამართლოს განსჯად ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის საქმეზე, ადმინისტრაციული სახდელის დადების ვადა არ შეიძლება 
აღემატებოდეს ოთხ თვეს.  
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის თანახმად, ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევა ჩადენილია 2009 წლის 17 ნოემბერს, ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმი კი შედგენილია 2010 წლის 17 მარტს. ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმი და მასალები სასამართლოში განსახილველად შემოსულია 2010 
წლის 26 მარტს, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 38-ე მუხლის მეორე 
ნაწილით დადგენილი ადმინისტრაციული სახდელის დადების ოთხთვიანი ვადის 
დარღვევით.  
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმს თან ახლავს გამომძიებლის მიმართვა 
გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთ საქართველოს ბიუროს უფროსის სახელზე, 

101 
 



 
რომლის თანახმად, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 
საგამოძიებო დეპარტამენტის დასავლეთ საქართველოს საგამოძიებო ჯგუფის წარმოებაში 
იყო სისხლის სამართლის საქმე სხვადასხვა სახეობის სამასალე და საშეშე ხე-ტყის უკანონო 
გაჩეხვის ფაქტზე. წინასწარი გამოძიებით დადგენილი იქნა, რომ 2009 წლის 17 ნოემბერს, 
რევაზ კავსაძე ახდენდა ხე-მასალის ტრანსპორტირებას ხე-ტყის წარმოშობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტის გარეშე, რაც წარმოადგენდა ადმინისტრაციულ 
გადაცდომას. 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 38-ე მუხლის მესამე 
ნაწილის თანახმად, სისხლისსამართლებრივი დევნის ან გამოძიების შეწყვეტის 
შემთხვევაში, მაგრამ როცა დამრღვევის მოქმედებაში არის ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ნიშნები, ადმინისტრაციული სახდელი შეიძლება დაედოს არა 
უგვიანეს ერთი თვისა სისხლისსამართლებრივი დევნის ან გამოძიების შეწყვეტის შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღების დღიდან.    
წარმოდგენილი მასალებით და მხარეთა განმარტებებით არ დადასტურდა, რომ რევაზ 
კავსაძის მიმართ მიმდინარეობდა სისხლისსამართლებრივი დევნა და შეწყდა. აგრეთვე არ 
დადასტურდა წინასწარი გამოძიების შეწყვეტა სისხლის სამართლის საქმეზე სხვადასხვა 
სახეობის სამასალე და საშეშე ხე-ტყის უკანონო გაჩეხვის ფაქტზე, რის გამოც სასამართლომ 
მიიჩნია, რომ ადმინისტრაციული სახდელის დადების ვადის ათვლა უნდა დაწყებულიყო 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენის დღიდან. საქმის მასალებიდან კი 
ირკვევა, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა გამოვლინდა 2009 წლის 17 ნოემბერს 
და სამართალდარღვევის გამოვლენიდან მასალების სასამართლოში წარმოდგენამდე 
გასულია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 38-ე მუხლის მეორე 
ნაწილით დადგენილი ადმინისტრაციული სახდელის დადების ოთხთვიანი ვადა, რის 
გამოც შეწყდა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება რევაზ კავსაძის 
მიმართ საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 232-ე მუხლის 
მეშვიდე ნაწილის შესაბამისად. 
 
 
8.2. კაზუსები 
 
კაზუსი 1 

ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში შევიდა გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთ 
ცენტრალური ბიუროს განყოფილების უფროსი სპეციალისტებისა და გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების _ 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის _ მიერ შედგენილი 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
სოფელ პირველ სვირში არსებული ნაგავსაყრელის მიმართ.    
წარმოდგენილი მასალებით ირკვევა, რომ  „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველ და მეორე პუნქტებში და ამავე კანონის 22-ე 
მუხლის მე-2 პუნქტში, 2009 წლის 12 ივნისის №1174-რს კანონით შეტანილი ცვლილებების 
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შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფელ პირველ სვირში 
არსებული ქ. ზესტაფონის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელისათვის არ არის 
აღებული გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა.    
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო 
საქვეუწყებო დაწესებულების წარმომადგენელმა  განმარტა, რომ ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფელ პირველ სვირში არსებული ქ. ზესტაფონის  
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელისთვის არ არის აღებული გარემოზე 
ზემოქმედების ნებართვა. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმართ შედგა №024875 ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმი. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი  არ დაეთანხმა  
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შინაარსს და განმარტა, რომ სოფელ 
პირველ სვირში არსებული ნაგავსაყრელი არ წარმოადგენს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის საკუთრებას. იგი ეკუთვნის შპს „კომუნალური მეურნეობის სამმართველოს“, რის 
გამოც ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა.  
როგორ ფიქრობთ, სამართალდარღვევის ოქმში სწორედ არის თუ არა                               
მითითებული სამართალდამრღვევად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფელ 
პირველ სვირში არსებული ნაგავსაყრელი და, თქვენი აზრით, რა გადაწყვეტილებას 
მიიღებდა სასამართლო?    
 
 
 
კაზუსი 2 

გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთ ცენტრალური ბიუროდან სასამართლოში შემოვიდა 
2010 წლის 17 მარტს შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი №024947 
რევაზ კავსაძის მიმართ, რომლის მიხედვით ირკვევა, რომ 2009 წლის 17 ნოემბერს, 
ზესტაფონის რაიონის სოფელ ბოსლევის ტერიტორიაზე, გაჩერებული იქნა რევაზ კავსაძის 
მართვის ქვეშ მყოფი „ურალის“ მარკის სატვირთო ავტომანქანა სახ. ნომრით DAH-855, 
რომელიც დატვირთული იყო წაბლის სახეობის სამასალე ხე-ტყით. აღნიშნული საქმე 
შემდგომი რეაგირებისათვის გადაეცა საგამოძიებო დეპარტამენტის დასავლეთ 
საქართველოს საგამოძიებო ჯგუფს, ხოლო 2010 წლის 16 მარტს აღნიშნული საქმე 
დაბრუნდა გარემოს დაცვის ინსპექციაში ადმინისტრაციული ღონისძიებების გატარების 
მიზნით, ვინაიდან რევაზ კავსაძის ქმედება წარმოადგენდა საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1281-ე მუხლის მეოთხე ნაწილით 
გათვალისწინებულ სამართალდარღვევას. კერძოდ, რევაზ კავსაძე, 2009 წლის 17 ნოემბერს 
ახდენდა წაბლის სახეობის ხე-ტყის ტრანსპორტირებას სათანადო დოკუმენტის გარეშე. 
 სასამართლო სხდომაზე გამოცხადებულმა გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთ 
ცენტრალური ბიუროს წარმომადგენელმა  დაადასტურა ოქმში მითითებული გარემოებების 
სისწორე და განმარტა, რომ რევაზ კავსაძე 2009 წლის 17 ნოემბერს სათანადო დოკემენტების 
გარეშე ახდენდა წაბლის სახეობის სამასელე ხე-ტყის  ტრანსპორტირებას, რაზეც გარემოსა 
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და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინიტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის დასავლეთ 
საქართველოს საგამოძიებო ჯგუფში დაიწყო წინასწარი გამოძიება სხვდასახვა სახეობის 
სამასალე და საშეშე ხე-ტყის უკანონო გაჩეხვის ფაქტზე. რევაზ კავსაძის მიმართ სისხლის 
სამართლებრივი დევნა არ დაწყებულა, საგამოძიებო დეპარტამენტიდან გარემოს დაცვის 
ინსპექციაში დაბრუნდა საქმის მასალები რევაზ აბულაძის მიმართ ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 
ღონისძიებების გატარების მიზნით. 2010 წლის 17 მარტს მის მიერ შედგა 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთ 
ცენტრალური ბიუროს წარმომადგენელმა ასევე განმარტა, რომ წინასწარი გამოძიება 
სხვადასხვა სახეობის სამასალე და საშეშე ხე-ტყის უკანონო გაჩეხვის ფაქტზე არ 
შეწყვეტილა. 
სასამართლო სხდომაზე გამოცხადებულმა  კავსაძემ განმარტა, რომ მოჭრა წაბლის სახეობას 
სამასალე ხე-ტყე და 2009 წლის 17 ნოემბერს ახდენდა მის ტრანსპორტირებას სათანადო 
დოკუმენტის გარეშე. 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის თანახმად, ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევა ჩადენილია 2009 წლის 17 ნოემბერს, ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმი კი შედგენილია 2010 წლის 17 მარტს. ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმი და მასალები სასამართლოში განსახილველად შემოსულია 2010 
წლის 26 მარტს, 
არის თუ არა დარღვეული ოქმის სასამართლოში გადმოგზავნის ვადა? თქვენი აზრით, რა 
გადაწყვეტილებას მიიღებდა სასამართლო? 
 
 

კაზუსი 3 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან სასამართლოში შემოვიდა 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი ბესიკ ბაინდურაშილის მიმართ, 

რომლის მიხედვით ირკვევა, რომ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის „შირაქის 
დასახლების“ მიმდებარე ტერიტორიაზე ბესიკ ბაინდურაშვილმა თვითნებურად მოჭრა 
ერთი ძირი ჭერმის ხე, რაც წარმოადგენს საქართველოს ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა კოდექსის 151-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ 

სამართალდარღვევას. 
სასამართლოს სხდომაზე გამოცხადებულმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ოქმის შემდგენმა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის 
სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა მხარი დაუჭირა წარმოდგენილ მასალებს და 
განმარტა, რომ 2011 წლის 05 დეკემბერს შსს დედოფლისწყაროს რაიონული 
სამმართველოდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, გამოცხადდა დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტის „შირაქის დასახლების“ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ქარსაცავ 
ზოლში, სადაც სოფელ ზემო ქედში მცხოვრებ ბესიკ  ბაინდურაშვილს 2011 წლის 04 
დეკემბერს მოჭრილი ჰქონდა ერთი ძირი მსხმოიარე ჭერმის ხე. აღნიშნულ ფაქტთან 
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დაკავშირებით შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. ოქმის შემდგენმა 
ითხოვა ბესიკ ბაინდურაშვილისთვის კანონით გათვალისწინებული სახდელის 
დაკისრება. 
სასამართლო სხდომაზე გამოცხადებულმა ბესიკ ბაინდურშვილმა უარყო 

სამართალდარღვევის ჩადენა და განმარტა, რომ აღნიშნული ხე მოჭრა მისმა შვილმა 
გიორგი ბაინდურაშვილმა, ხოლო ხის მოჭრის ფაქტი დაიბრალა ბავშვისთვის 
პასუხისმგებლობის თავიდან აცილების მიზნით.  
საქმის მასალებით დადგენილია, რომ სამართალდარღვევის ფაქტი თავდაპირველად 
გამოავლინეს პოლიციის თანამშრომლებმა, რომლებმაც შეატყობინეს დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურს. ასევე დადგენილია, რომ 
პოლიციის თანამშრომლებმა შეადგინეს ოქმი ბესიკ ბაინდურაშვილის გამოკითხვის 
შესახებ. 
დადგენილია, რომ ბესიკ ბაინდურაშვილის მიერ სამართალდარღვევის ჩადენის შესახებ 
პოლიციას შეატყობინა მოქალაქე ზ. ბახტაძემ. 
აღნიშნულ საქმეზე როგორ წარმოაჩენდით ფაქტებს, რათა სასამართლო დარწმუნდეს რომ 
პირმა ნამდვილად ჩაიდინა სამართალდარღვევა? დააყენებდით თუ არა სასამართლოს 
წინაშე შუამდგომლობებს და კონკრეტულად რა სახის შუამდგომლობებს? 
 

 

თავი 9  
სამოქალაქო სარჩელის შედგენა ზიანზე 

9.1. ს ა რ ჩ ე ლ ი 

საქართველოს  ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-40 მუხლის 
თანახმად, თუ ადმინისტრაციულმა სამართალდამრღვევამ ქონებრივი ზიანი მიაყენა 
მოქალაქეს, საწარმოს, დაწესებულებას, ორგანიზაციას ან სახელმწიფოს, მაშინ მოსამართლე 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენისათვის სახდელის დადების საკითხის 
გადაწყვეტისას ვალდებულია, სამართალდამრღვევს იმავდროულად დააკისროს 
მიყენებული ქონებრივი ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება, მაგრამ არის შემთხვევები, 
როდესაც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განხილვისას, გარკვეული 
მიზეზების გამო, ვერ ხერხდება მიყენებული ზიანის ანაზღაურების საკითხის განხილვა და 
მისი გადაწყვეტა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმესთან ერთად, რისთვისაც 
დაზარალებული უფლებამოსილია, წარმოადგინოს სარჩელი საერთო საფუძველზე 
სამოქალაქო სამართალწარმოების წესით. ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ სისხლის სამართლის 
საქმეთა განხილვის დროსაც შეიძლება, ზიანი მიადგეს გარემოს, სახელმწიფოს, მაგრამ 
მოქმედი სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს მის 
განხილვას სისხლის სამართლის საქმესთან ერთად და მის გადაწყვეტას, თუგინდ საქმეში 
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არსებობდეს ყველა მტკიცებულება, რითაც დასტურდება მიყენებული ზიანი, ამიტომ 
მოცემულ დროსაც დაზარალებულს უფლება აქვს,  წარმოადგინოს სამოქალაქო სარჩელი 
სამოქალაქო სამართალწარმოების წესით, დამოუკიდებლად სისხლის სამართლის საქმისგან 
და ამასთან არ დაელოდოს სისხლის სამართლის საქმეზე გადაწყვეტილების მიღებას. 
იმისათვის, რომ არსებობდეს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება, აუცილებელია, 
არსებობდეს მხარეთა შორის ვალდებულება, რომლის  ძალით კრედიტორი 
უფლებამოსილია, მოსთხოვოს მოვალეს რაიმე მოქმედების შესრულება. შესრულება 
შეიძლება გამოიხატოს მოქმედებისაგან თავის შეკავებაშიც.  

ამასთან, პირმა, რომელიც ვალდებულია, აანაზღაუროს ზიანი, უნდა აღადგინოს ის 
მდგომარეობა, რომელიც იარსებებდა, რომ არ დამდგარიყო ანაზღაურების 
მავალდებულებელი გარემოება.  თუ ზიანის ანაზღაურება პირვანდელი მდგომარეობის 
აღდგენით შეუძლებელია ან ამისათვის საჭიროა არათანაზომიერად დიდი დანახარჯები, 
მაშინ კრედიტორს შეიძლება მიეცეს ფულადი ანაზღაურება.  

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 317-ე მუხლის თანახმად,  ვალდებულების 
წარმოშობისათვის აუცილებელია მონაწილეთა შორის ხელშეკრულება, გარდა იმ 
შემთხვევებისა, როცა ვალდებულება წარმოიშობა ზიანის მიყენების (დელიქტის), 
უსაფუძვლო გამდიდრების ან კანონით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლებიდან. 
ვალდებულების ძალით  კრედიტორს უფლება აქვს, მოსთხოვოს მოვალეს რაიმე 
მოქმედების შესრულება. შესრულება შეიძლება, გამოიხატოს  გარკვეული მოქმედებისაგან 
თავის შეკავებაშიც. 

იმისათვის, რომ მხარემ, მოსარჩელემ მოითხოვოს მოვალისგან მოყენებული ზიანის 
ანაზღაურება, ერთ-ერთ საფუძველს წარმოადგენს, მიმართოს პირველი ინსტანციის 
სასამართლოს  სარჩელის  შეტანის გზით.  

საქმე პირველი ინსტანციის სასამართლოში აღიძვრება სარჩელით, ხოლო ამ კოდექსით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში - განცხადებით.   

როდესაც სახეზეა ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა, წარდგენილი უნდა იქნეს სასარჩელო 
განცხადება, ხოლო თუ მოთხოვნას წარმოადგენს ქონების უპატრონოდ  ცნობა,  მაშინ 
განცხადება და აღნიშნული საკითხი განიხილება უდავო წარმოების წესით. 

სარჩელი  შედგენილი უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, როგორც წესი, ნაბეჭდი სახით,  
ამასთან სარჩელი შეიძლება შევსებული იქნას მხარის მიერ არა ნაბეჭდი სახით, რაც არ 
წარმოადგენს მის მიღებაზე უარის თქმის საფუძველს. 

სარჩელის ფორმის ნიმუში  დამტკიცებულია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
მიერ და შესაბამისად, მოსარჩელის მიერ  სარჩელის წარმოდგენისას დაცული უნდა იქნეს 
აღნიშნული ნიმუშის მოთხოვნები. ასევე სარჩელში სრულყოფილად და თანამიმდევრობით 
უნდა იყოს ასახული მოსარჩელის მოსაზრებები საქმის თითოეულ ფაქტობრივ გარემოებასა 
და მტკიცებულებასთან დაკავშირებით (სსკ 177). 
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სამოქალაქო საპროცესო   კოდექსის 178-ე მუხლის თანახმად:     

 1. სარჩელში უნდა აღინიშნოს:  
 ა) სასამართლოს დასახელება, რომელშიც შეაქვთ სარჩელი;  

ბ) მოსარჩელის, მისი წარმომადგენლის (თუ სარჩელი შეაქვს წარმომადგენელს), 
მოპასუხის, მოწმის, სხდომაზე მოსაწვევი სხვა პირის სახელი, გვარი (სახელწოდება), 
ძირითადი მისამართი (ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი), აგრეთვე, არსებობის შემთხვევაში, 
ალტერნატიული მისამართი, სამუშაო ადგილის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, მათ 
შორის, მობილურის, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსი. სარჩელში შესაძლოა, 
მოსარჩელემ ან მისმა წარმომადგენელმა ასევე მიუთითოს საკონტაქტო პირის მონაცემები. 
თუ სარჩელი შეაქვს იურიდიულ პირს, ინდივიდუალურ მეწარმეს ან წარმომადგენელს 
(გარდა კანონიერი წარმომადგენლისა), იგი ვალდებულია, მიუთითოს ელექტრონული 
ფოსტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი;  
 გ) დავის საგანი; 
 დ) სარჩელის ფასი;  
 ე) კონკრეტული ფაქტები და გარემოებები, რომლებზედაც მოსარჩელე ამყარებს 
თავის მოთხოვნებს; 
 ვ) მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს მოსარჩელის მიერ მითითებულ 
გარემოებებს; 
 ზ) მოსარჩელის მოთხოვნა;  
 თ) სამართლებრივი საფუძვლები, რომლებზეც მოსარჩელე ამყარებს თავის 
მოთხოვნებს;  
 ი) არსებობის შემთხვევაში, მოსარჩელის შუამდგომლობები:  
 ი.ა) სასამართლომ დაავალოს მოპასუხეს იმ მტკიცებულებათა წარმოდგენა, 
რომლებიც მასთან ინახება და რომლებზედაც მოსარჩელე ამყარებს თავის მოთხოვნებს;  
 ი.ბ) სასამართლომ მისცეს მითითება შესაბამის დაწესებულებებს, რათა მათ 
წარუდგინონ სასამართლოს ყველა ის წერილობითი თუ ნივთიერი საბუთი და მასალა, 
რომლებსაც შეუძლიათ, დაადასტურონ სარჩელში აღნიშნული გარემოებები და რომელთა 
გაცემაზედაც არამართლზომიერად უთხრეს უარი მოსარჩელეს;  
 ი.გ) სასამართლომ დროულად შეატყობინოს და სასამართლო სხდომაზე გამოიძახოს 
მოწმეები, რომლებსაც შეუძლიათ დაადასტურონ სარჩელში აღნიშნული გარემოებები; 
 ი.დ) ვინ შეიძლება ჩაებას პროცესში თანამონაწილედ ან მესამე პირად; 
 ი.ე) სხვა სახის შუამდგომლობები;   
 კ) სარჩელისათვის დართული დოკუმენტების ნუსხა; 
 ლ) ამ კოდექსის 180-ე მუხლით გათვალისწინებული იურიდიული ინტერესი, თუ 
აღძრულია აღიარებითი სარჩელი; 
 მ) მოსარჩელის მოსაზრება საქმის ზეპირი მოსმენის გარეშე განხილვის თაობაზე.  
 2. სარჩელს უნდა დაერთოს წარმომადგენლის უფლებამოსილების 
დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუ სარჩელი სასამართლოში შეაქვს წარმომადგენელს. 

2
1
. სარჩელს უნდა ერთოდეს სახელმწიფო ბაჟის გადახდის დამადასტურებელი 

დოკუმენტი (დედანი). 
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 3. მოსარჩელე ვალდებულია, სარჩელს დაურთოს მასში მითითებული ყველა 
მტკიცებულება. თუ მოსარჩელეს საპატიო მიზეზით არ შეუძლია სარჩელთან ერთად 
მტკიცებულებათა წარდგენა, იგი ვალდებულია, ამის შესახებ მიუთითოს სარჩელში. 
მოსარჩელე უფლებამოსილია, მტკიცებულებათა წარდგენისათვის მოითხოვოს 
გონივრული ვადა.   

3
1
. სასამართლოს უნდა წარედგინოს სარჩელისა და თანდართული დოკუმენტების 

იმდენი ასლი, რამდენიც მოპასუხეა.  
 4. მოსარჩელე, მისი წარმომადგენელი (თუ სარჩელი შეაქვს წარმომადგენელს) 
ვალდებულია, ზუსტად მიუთითოს სარჩელში საკუთარი, მოპასუხის, მოწმის, ასევე 
სხდომაზე მოსაწვევი სხვა პირის მისამართები.  
 5. სარჩელს ხელს აწერს მოსარჩელე ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი. 
სარჩელის წარდგენისას აუცილებელ პირობას წარმოადგენს სახელმწიფო ბაჟის გადახდა, 
რადგან სახელმწიფო ბაჟის გადაუხდელობამ შეიძლება გამოიწვიოს სასამართლოს მიერ 
სარჩელის მიღებაზე უარის თქმა, ამასთან  საქართველოს კანონის სახელმწიფო ბაჟის 
შესახებ მე-5 მუხლის თანახმად,  საერთო სასამართლოებში განსახილველ საქმეებზე 
სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან  თავისუფლდებიან: მოსარჩელე – დანაშაულით 
მიყენებული მატერიალური  ზარალის  ანაზღაურების შესახებ სარჩელზე და საქართველოს 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება – 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი, საქართველოს ენერგეტიკის 
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ნავთობისა და 
გაზის სახელმწიფო სააგენტო, საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირები: დაცული 
ტერიტორიების სააგენტო, ეროვნული სატყეო სააგენტო, გარემოს ეროვნული სააგენტო, 
აგრეთვე აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების – 
გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს სისტემაში შემავალი საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი – აჭარის სატყეო სააგენტო გარემოს დაცვასა და ბუნებრივ 
რესურსებთან დაკავშირებულ საქმეებზე; 

თუ წარმოდგენილი სარჩელი არ დააკმაყოფილებს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 
კოდექსის 177-178 მუხლის მოთხოვნებს, მაშინ  სარჩელი სასამართლოს მიერ შეიძლება არ 
იქნეს წარმოებაში მიღებული,  რაც შეიძლება განხორციელდეს  მე-2 ეტაპად:  სასამართლოს   
კანცელარიის მიერ უარი ეთქვას სარჩელის რეგისტრაციაზე, ან სარჩელის  სასამართლოს 
კანცელარის  მიერ რეგისტრაციის  შემდეგ, როდესაც გადაეცემა მოსამართლეს, 
მოსამართლემ უთხრა წარმოებაში მიღებაზე უარი. 
ორივე შემთხვევა  განვიხილოთ ცალ-ცალკე. 
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 183-ე მუხლის თანახმად, სარჩელის 
(განცხადების) სასამართლოში შეტანისას სასამართლოს კანცელარია ახდენს სარჩელის 
(განცხადების) რეგისტრაციას და თუ სარჩელი (განცხადება) შეაქვს იურიდიულ პირს, 
ინდივიდუალურ მეწარმეს, ადვოკატს ან წარმომადგენელს (გარდა კანონიერი 
წარმომადგენლისა), ან თუ სარჩელი (განცხადება) შეიტანება იურიდიული პირის 
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წინააღმდეგ, მოსარჩელეს (წარმომადგენელს) გადასცემს გზავნილს (სარჩელის 
(განცხადების) და თანდართული დოკუმენტების ასლებს) მოპასუხისათვის ჩასაბარებლად. 
სარჩელი (განცხადება) არ რეგისტრირდება, თუ იგი არ აკმაყოფილებს შემდეგ ფორმალურ 
(და არა შინაარსობრივ) მოთხოვნებს: 

ა) არ არის შეტანილი საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ 
დამტკიცებული ფორმით; 

ბ) მის ფორმაში არ არის აღნიშნული  ამ კოდექსის 178-ე მუხლის პირველი ნაწილის 
„ა“–„დ“, „ზ“, „კ“ და „მ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული რეკვიზიტები; 

გ) არ ერთვის სახელმწიფო ბაჟის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი 
(დედანი) (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შუამდგომლობების გრაფაში მითითებულია 
სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან გათავისუფლების, მისი გადახდის გადავადების ან მისი 
ოდენობის შემცირების შესახებ შუამდგომლობა); 

დ) არ ერთვის თანდართული დოკუმენტების ნუსხაში მითითებული ყველა 
დოკუმენტი; 

ე) არ ერთვის წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი, თუ სარჩელი (განცხადება) შეაქვს წარმომადგენელს; 

ვ) არ არის ხელმოწერილი; 
ზ) არ არის წარდგენილი სარჩელის (განცხადების) და თანდართული დოკუმენტების 

იმდენი ასლი, რამდენიც მოპასუხეა. 
აღნიშნული საფუძვლით სასამართლოს კანცელარიას უფლება აქვს მოსარჩელეს უარი 
უთხრას  სარჩელის რეგისტრაციაზე. 
სასამართლოს კანცელარიის მიერ  სარჩელის რეგისტრაციის შემდეგ მას ენიჭება შესაბამისი 
საქმის ნომერი  და გადაეცემა სამოქალაქო საქმე საქმის განმხილველ მოსამართლეს, 
რის შემდეგაც მოსამართლე წყვეტს სარჩელის წარმოებაში მიღების საკითხს მისი 
გადაცემიდან ხუთი დღის ვადაში. 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის  186-ე მუხლის  მოსამართლე 
სარჩელის ჩაბარებიდან 5 დღის ვადაში არ მიიღებს სარჩელს, თუ:  

ა) სარჩელი არ ექვემდებარება სასამართლო უწყებას;  
ბ) არსებობს სასამართლოს გადაწყვეტილება ან განჩინება მოსარჩელის მიერ 

სარჩელზე უარის თქმის, მოპასუხის მიერ სარჩელის ცნობის ან მხარეთა მორიგების 
დამტკიცების შესახებ;  

ბ1) არსებობს სანოტარო მედიაციის ფარგლებში სანოტარო წესით დადასტურებული 
მორიგების აქტი;  

ბ
2
) არსებობს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში 

შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − აღსრულების ეროვნული ბიუროს 
თავმჯდომარის ბრძანება დავალიანების გადახდევინების შესახებ ან მორიგების პირობების 
დამტკიცების თაობაზე იმავე საქმესთან დაკავშირებით;  

გ) ამ ან სხვა სასამართლოს წარმოებაშია საქმე დავაზე იმავე მხარეებს შორის, იმავე 
საგანზე და იმავე საფუძვლით;  

დ
1
) დავა არის სამედიცინო მედიაციის სამსახურის მიერ განსჯადი საკითხი;  
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ე) საქმე ამ სასამართლოს განსჯადი არ არის;  
ზ) დაინტერესებული პირის სახელით სარჩელი შეიტანა პირმა, რომელსაც არა აქვს 

უფლებამოსილება საქმის წარმოებაზე;  
თ) სარჩელი შეტანილია ამ კოდექსის 178-ე მუხლში (გარდა იმავე მუხლის პირველი 

ნაწილის „თ“ და „ი“ ქვეპუნქტებისა და მე-3 ნაწილისა, თუ მოსარჩელეს მითითებული აქვს 
მტკიცებულებათა წარუდგენლობის საპატიო მიზეზი) მითითებული პირობების 
დარღვევით ან/და არ არსებობს მოსარჩელის სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან 
გათავისუფლების, მისი გადახდის გადავადების ან მისი ოდენობის შემცირების  
საფუძველი. 

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ე“, „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 
საფუძვლებით მოსამართლის მიერ სარჩელის მიღებაზე უარის თქმა ხელს არ უშლის პირს, 
განმეორებით მიმართოს სასამართლოს იმავე სარჩელით, თუ აცილებული იქნება 
დაშვებული დარღვევა. 
სარჩელის წარმოებაში უარის თქმის შემთხვევაში სასამართლო გამოიტანს განჩინებას, 
რომელშიც ასახული და დასაბუთებული იქნება უარის თქმის საფუძველი, მაგრამ უნდა 
ვიცოდეთ, რომ უარის თქმა მოსარჩელეს არ უსპობს უფლებას, კვლავ მიმართოს 
სასამართლოს სარჩელით თუ აღმოფხვრილი იქნება  წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის 
საფუძველი. მოსამართლის განჩინება სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის 
შესახებ გადაეცემა მხარეს და საჩივრდება კერძო საჩივრით ზემდგომ ინსტანციის 
სასამართლოში.  
მოსამართლეს განჩინება სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე არ გამოაქვს და სარჩელის 
ჩაბარებიდან 5 დღის ვადის გასვლის შემდეგ სარჩელი ითვლება მოსამართლის მიერ 
წარმოებაში მიღებულად. 
მოსამართლისათვის სარჩელის (განცხადების) გადაცემიდან არა უადრეს 5 და არა უგვიანეს 
14 დღისა მათ მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომრებზე ან/და ელექტრონული ფოსტის 
მისამართებზე ეგზავნებათ შეტყობინება ან სასამართლოში გამოცხადების შედეგად 
ეცნობებათ სარჩელის (განცხადების) მიღებაზე უარის თქმის შესახებ ან სასამართლო 
გზავნილის  (სარჩელის (განცხადების) და თანდართული დოკუმენტების ასლების მათ მიერ 
მოპასუხისათვის ჩაბარების თაობაზე,  ამასთან უნდა ვიცოდეთ, რომ პირები,  რომლებიც 
გათავისუფლებული არიან სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან,  თავისუფლდებიან სარჩელის 
და საქმის მასალების მოპასუხეზე ჩაბარების ვალდებულებისგან. სარჩელს  და 
თანდართულ მასალებს აბარებს სასამართლო. 
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოსექსი 184-ე მუხლით ამ მუხლის პირველი 
ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, მოსარჩელე ვალდებულია, უზრუნველყოს 
მოპასუხისათვის სასამართლო გზავნილის ფოსტით, სასამართლო კურიერის მეშვეობით ან 
მხარეთა შეთანხმებით გათვალისწინებული ჩაბარების განსხვავებული წესით ჩაბარება ან 
მისი  ელექტრონული ფოსტით გაგზავნა ამ კოდექსის 70-ე−78-ე მუხლებით დადგენილი 
წესების დაცვით მისთვის გზავნილის გადაცემიდან 2 თვის ვადაში. ელექტრონული 
ფოსტით გაგზავნილი სასამართლო გზავნილის ჩაბარება დასტურდება ადრესატის მიერ 
ელექტრონული საშუალებით მიწოდებული დადასტურებით, რა დროსაც აღნიშნული 
ვადის დინება სასამართლოში იწყება მოსარჩელის მიერ მოპასუხისათვის სარჩელის 
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ჩაბარების დამადასტურებელი მტკიცებულების წარდგენის დღიდან. 
არსებობს სასარჩელო წარმოების ორი სახე: ადმინისტრაციული სარჩელი და სამოქალაქო 
სარჩელი. მათი წარდგენისას ზემოაღნიშნული მოთხოვნების დაცვა სავალდებულოა. 
ამასთან  სამოქალაქო სარჩელი თუ არ აკმაყოფილებს სარჩელის წარმოებაში მიღების 
პირობებს, მოსამართლე არ უდგენს ხარვეზს და ეუბნება განჩინებით უარს მიღებაზე, 
განსხვავებით ადმინისტრაციული სარჩელისგან, რა დროსაც მოსამართლე უდგენს 
ხარვეზს, განუსაზღვრავს ხარვეზის აღმოფხვრის ვადას და თუ ამ ვადაში აღმოფხვრილი 
იქნება ხარვეზი, მაშინ მიიღებს წარმოებაში ან ეტყვის უარს მიღებაზე. 
ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის თაობაზე სასამართლოში საქმის წარმოება იწყება 
სასამართლოში სარჩელის წარდგენის გზით. ამასთან მოსარჩელის მიერ ზიანი შეიძლება 
მოთხოვნილი იქნეს საერთო საფუძველზე, ან  საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 
კოდექსის (თავი XXXIV3) ცალკეული დელიქტით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების 
შესახებ სარჩელის  განხილვის გამარტივებული წესით.   

გამარტივებული წესით საქმის განხილვა, სასარჩელო წარმოების მსგავსად, მიზნად ისახავს 
დარღვეული უფლების აღდგენას, თუმცა გამარტივებული წარმოების თავისებურება 
მდგომარეობს იმაში, რომ საქმე დაჩქარებულად და მარტივად განიხილება. ამ წესით 
განსახილველ საქმეთა კატეგორია კანონით ზუსტად არის განსაზღვრული და იგი მხარის 
მოთხოვნის საფუძველზე მიმდინარეობს, ანუ კანონით გათვალისწინებული წინაპირობების 
არსებობისას სარჩელი ამ წესით საქმის განხილვაზე მხარემ უნდა წარადგინოს და, 
შესაბამისად, სასამართლო ვალდებულია, საქმე გამარტივებული წესით აწარმოოს. იმ 
შემთხვევაში, თუ არ არსებობს მხარის მოთხოვნა, საქმე სასარჩელო წარმოებით განიხილება 
და მასზე საერთო საპროცესო ვადები ვრცელდება. დანაშაულით მიყენებული ზიანის 
ანაზღაურების შესახებ სარჩელი გამარტივებული წესით განხილვას ექვემდებარება იმ 
შემთხვევაში, თუ არსებობს კანონიერ ძალაში შესული სისხლის სამართლის საქმეზე 
დამდგარი განაჩენი,  ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განმხილველი 
ორგანოს/თანამდებობის პირის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე 
გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომელიც ზიანის მიყენებას 
ადასტურებს. ამ შემთხვევაში სასამართლოს აღარ უწევს ზიანის მიყენების ფაქტის, ზიანის 
მიმყენებლის ბრალის, მის ქმედებასა და დამდგარ ზიანს შორის მიზეზობრივი კავშირის 
არსებობის გამოკვლევა. ყველა აღნიშნული გარემოება განაჩენით,  ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტით დასტურდება. შესაბამისად სამოქალაქო საქმის განმხილველი 
მოსამართლის გამოსაკვლევ საკითხთა წრე მცირდება, ასევე მცირდება საქმის განხილვის 
ვადაც. მოცემული ტიპის დავების გამარტივებული წესით განხილვა, პირველ რიგში, საქმის 
საპროცესო კოდექსით დადგენილი სპეციალური ვადების ფარგლებში განხილვას 
გულისხმობს. 

ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ  ცალკეული დელიქტით მიყენებული ზიანის 
ანაზღაურების შესახებ სარჩელები, ისევე როგორც სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 
მეხუთე კარით გათვალისწინებული სხვა საქმეები, შესაძლოა, განხილულ იქნეს როგორც 
გამარტივებული, ისე სრული სასარჩელო წარმოების გზით. 
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სასამართლოს მიერ გამარტივებული წესით  დანაშაულის ან ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ სარჩელის 
განხილვისათვის  აუცილებელია, სარჩელს ერთვოდეს   კანონიერ ძალაში შესული 
სასამართლო განაჩენი ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განმხილველი 
ორგანოს/თანამდებობის პირის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე 
გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომლითაც დასტურდება ზიანის 
მიყენების ფაქტი. 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განმხილველი ორგანოს/თანამდებობის 
პირის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე გამოცემულ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტად, რომლითაც დასტურდება ზიანის მიყენების 
ფაქტი, ჩაითვლება, ერთ შემთხვევაში, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმი, ან 
საჯარიმო ქვითარი, როდესაც ადმინისტრაციული თვითონ  აჯარიმებს ადმინისტრაციულ 
პასუხისგებაში მიცემულ პირს, ხოლო მეორე შემთხვევაში, სასამართლოს მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილება (დადგენილება), რომლითაც ადმინისტრაციული პირი ცნობილია 
ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად. 
მოსამართლე  გამარტივებული წარმოებისას სარჩელს იღებს წარმოებაში სამ დღეში, 
ნაცვლად ხუთი დღისა, ასევე მხარეს შესაგებლის წარმოსადგენად განუსაზღვრავს ვადას, 
რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს შვიდ დღეს.  ამასთან,  სასამართლოში  საქმის განხილვის 
ვადა შეადგენს მოსამართლის მიერ სარჩელის წარმოებაში მიღების დღიდან ერთ თვეს,  
განსხვავებით სასარჩელო წარმოებიდან, როდესაც  სამოქალაქო საქმეებს სასამართლოები 
განიხილავენ სარჩელის მიღების დღიდან არა უგვიანეს 2 თვისა, ხოლო განსაკუთრებით 
რთული კატეგორიის საქმეებზე განმხილველი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ეს ვადა 
შეიძლება გაგრძელდეს არა უმეტეს 5 თვისა, გარდა ალიმენტის გადახდევინების, 
დასახიჩრებით ან ჯანმრთელობის სხვა დაზიანებით, აგრეთვე მარჩენალის სიკვდილით 
გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების, შრომითი ურთიერთობებიდან და „საცხოვრებელი 
სადგომით სარგებლობისას წარმოშობილი ურთიერთობების შესახებ“ საქართველოს 
კანონიდან გამომდინარე მოთხოვნის შესახებ საქმეებისა, რომლებიც განხილულ უნდა 
იქნეს არა უგვიანეს 1 თვისა.  ხოლო ამ კოდექსის 184-ე მუხლით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში, სამოქალაქო საქმეები განიხილება მოპასუხისათვის გზავნილის ჩაბარების 
დამადასტურებელი დოკუმენტის სასამართლოში წარდგენიდან ან მოპასუხისათვის 
გზავნილის საჯარო შეტყობინებით ჩაბარებიდან არა უგვიანეს 45 დღისა, ხოლო 
განსაკუთრებით რთული კატეგორიის საქმეებზე განმხილველი სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით ეს ვადა შეიძლება გაგრძელდეს არა უმეტეს 60 დღისა. 
საერთო სასარჩელო წარმოებისას, ზიანის დასადასტურებლად შეიძლება, საჭირო გახდეს 
სხვადასხვა მტკიცებულების წარდგენა:   ექპერტის დასკვნა მიყენებული ზიანის ოდენობის 
თაობაზე, მოწმეთა ჩვენებები,  ასევე შეიძლება, აუცილებელი გახდეს მოსარჩელის მიერ 
თვით დელიქტის არსებობის მტკიცება, განსხვავებით ზიანის ანაზღაურების შესახებ 
სარჩელის გამარტივებული წესით განხილვისას, როდესაც  სასამართლო დადგენილად 
მიიჩნევს ზიანის მიყენების ფაქტს, რომელიც დასტურდება კანონიერ ძალაში შესული 
სასამართლო განაჩენით ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის განმხილველი 
ორგანოს/თანამდებობის პირის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე 
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გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით და, შესაბამისად, სხვა 
მტკიცებულებების წარმოდგენა მოსარჩელეს თავის სასარჩელო მოთხოვნის 
დასაკმაყოფილებლად შეიძლება არც დასჭირდეს. 
ზიანის ანაზღაურების შესახებ სარჩელის გამარტივებული წესით განხილვისას 
სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საჩივრდება შვიდ დღეში, ხოლო საერთო 
სასარჩელო წარმოების გზით საქმის განხილვისას _ 14 დღის ვადაში. 
ზიანის ანაზღაურების სასარჩელო წარმოებისას შეიძლება, სახეზე იყო სოლიდარული 
პასუხისმგებლობის საკითხი, როდესაც მიყენებული ზიანისათვის კრედიტორს შეიძლება, 
მოთხოვნის უფლება ჰქონდეს ერთობლივად რამდენიმე პირის მიმართ.  
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის  992-ე მუხლის თანახმად, პირი, რომელიც სხვა 
პირს მართლსაწინააღმდეგო, განზრახი ან გაუფრთხილებელი მოქმედებით მიაყენებს 
ზიანს, ვალდებულია, აუნაზღაუროს მას ეს ზიანი.   

ამასთან, ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნისას შეიძლება, სახეზე იყო სალიდარული 
ვალდებულება და სოლიდალური მოვალეები. 

სამოქალაქო კოდექსის 463-ე მუხლის თანახმად, თუ რამდენიმე პირს ევალება 
ვალდებულების შესრულება ისე, რომ თითოეულმა უნდა მიიღოს მონაწილეობა მთლიანი 
ვალდებულების შესრულებაში (სოლიდარული ვალდებულება), ხოლო კრედიტორს აქვს 
შესრულების მხოლოდ ერთჯერადი მოთხოვნის უფლება, მაშინ ისინი წარმოადგენენ 
სოლიდარულ მოვალეებს.  

სოლიდარული ვალდებულება წარმოიშობა ხელშეკრულებით, კანონით ან ვალდებულების 
საგნის განუყოფლობით. 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 317-ე მუხლის თანახმად,  ვალდებულების 
წარმოშობისათვის აუცილებელია მონაწილეთა შორის ხელშეკრულება, გარდა იმ 
შემთხვევებისა, როცა ვალდებულება წარმოიშობა ზიანის მიყენების (დელიქტის), 
უსაფუძვლო გამდიდრების ან კანონით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლებიდან. 
ვალდებულების ძალით  კრედიტორს უფლება აქვს, მოსთხოვოს მოვალეს რაიმე 
მოქმედების შესრულება. შესრულება შეიძლება, გამოიხატოს  გარკვეული მოქმედებისაგან 
თავის შეკავებაშიც. 

ამავე კოდექსის 465-ე მუხლის თანახმად, კრედიტორს შეუძლია, თავისი სურვილისამებრ 
შესრულება მოსთხოვოს ნებისმიერ მოვალეს როგორც მთლიანად, ასევე ნაწილობრივ. 
ვალდებულების მთლიანად შესრულებამდე დანარჩენი მოვალეების ვალდებულება ძალაში 
რჩება. 
ამასთან სარჩელის შეტანა ერთ-ერთი სოლიდარული მოვალის მიმართ კრედიტორს არ 
ართმევს უფლებას, შეიტანოს სარჩელი დანარჩენ მოვალეთა მიმართაც. 

ერთ-ერთი მოვალის მიერ ვალდებულების მთლიანად შესრულება ათავისუფლებს 
შესრულებისაგან დანარჩენ მოვალეებს. 
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სამოქალაქო კოდექსის  473-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილის თანახმად, მოვალეს, 
რომელმაც სოლიდარული ვალდებულება შეასრულა, აქვს უკუმოთხოვნის უფლება 
დანარჩენ მოვალეთა მიმართ წილთა თანაბრობის კვალობაზე, ოღონდ თავისი წილის 
გამოკლებით, თუკი ხელშეკრულებით ან კანონით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 
როდესაც შეუძლებელია მოვალეთა პასუხისმგებლობის ოდენობის განსაზღვრა, ისინი 
ერთმანეთის წინაშე პასუხს აგებენ თანაბარი წილით. 

 

 

თავი 10  
ქონების უპატრონოდ ცნობა, მტკიცებულებები 

10.1 ქონების უპატრონოდ   ცნობა 
 
საქმის წარმოება პირველი  ინსტანციის სასამართლოში იწყება    სარჩელის, ან განცხადების 
გზით. 
სასარჩელო წარმოებისას სახეზეა მხარეები:  მოსარჩელე, მოპასუხე და მესამე პირი. 
ქონების უპატრონოდ ცნობისათვის აუცილებელია, განმცხადებელმა შესაბამისი 
განცხადებით მიმართოს სასამართლოს, რასაც სასამართლო განიხილავს უდავო წარმოების 
წესით. 
ქონების უპატრონოდ ცნობა მიეკუთვნება უდავო წარმოების წესით განსახილველი საქმეთა 
კატეგორიას  და დავა სასამართლოში აღიძვრება  განცხადების შეტანის გზით. 
განცხადება ქონების უპატრონოდ ცნობის შესახებ სასამართლოში შეაქვს იმ პირს,  როგორც 
ფიზიკურს, ასევე იურიდიულს, სსიპ. რომელიც დაეუფლა ქონებას ფიზიკური პირის 
საცხოვრებელი ადგილის ან იურიდიული პირის ადგილსამყოფლის მიხედვით, მაგრამ 
სანამ მომართული იქნება სასამართლომდე აუცილებელია მიმართვა შსს. ორგანოებისადმი, 
რათა მათ მიერ შესაძლებელია, დადგენილი  იქნეს სავარაუდო მესაკუთრე, ასევე 
გამოკითხვა მოქალაქეების, რომელთაც შესაძლებელია, გააჩნდეთ ცნობები სავარაუდო 
მესაკუთრის, ან მფლობელის შესახებ. 
განცხადება ქონების უპატრონოდ ცნობის თაობაზე უნდა აკმაყოფილებდეს საქართველოს 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის  337-341-ე მუხლის მოთხოვნებს, ხოლო თუ განცხადება 
არ აკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნებს, სასამართლო უარს ეტყვის წარმოებაში 
მიღებაზე. 
  ქონების უპატრონოდ ცნობის შესახებ განცხადებაში მითითებულ უნდა იქნეს: რომელი 
ქონება უნდა იყოს ცნობილი უპატრონოდ; როგორია ამ ქონების განმასხვავებელი ნიშნები, 
მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ მესაკუთრის მიერ ქონების მიტოვებას ამ 
ქონებაზე საკუთრების უფლების შენარჩუნების განზრახვის გარეშე; აგრეთვე 
მტკიცებულება იმის თაობაზე, რომ განმცხადებელი დაეუფლა ისეთ ქონებას, რომლის 
მითვისებაც კანონით არ იკრძალება და არ ირღვევა იმ პირის უფლებები, რომელსაც ამ 
ნივთის მითვისების უფლება ჰქონდა.  
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                                                  ბორჯომ-ხარაგაულის  ეროვნული პარკის  ადმინისტრაციის 
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გ  ა  ნ  ც  ხ   ა  დ  ე  ბ  ა 

 
ქონების უპატრონოდ ცნობის შესახებ 

 
გაცნობებთ, რომ  მ/წ 10 აპრილს,  ბორჯომ-ხარაგაულის  ეროვნული პარკის  
ადმინისტრაციის ზანავის უბნის კვ. 128-სა და  ნაკრძალის და  ბორჯომის უბნის  კვ.172-ში, 
აღმოჩენილი იქნა უკანონოდ მოჭრილი ხე-ტყე, კერძოდ: 
 ა) ზანავის უბნის  კვ. 128-ში 5,79მ3, საიდანაც 2,94 მ3 (ნაძვი) პირველი ხარისხისაა 
(სამასალე), ხოლო 0,63 მ3 (მუხა), 2,22 მ3 (ნაძვი) მეორე ხარისხისაა (საშეშე). აღნიშნული 
ქმედებით გარემოზე მოყენებულმა ზიანის  თანხამ შეადგინა 997,80 ლარი. 
ბ) ნაკრძალისა და ბორჯომის უბნის  კვ. 172-ში 4,52 მ3 ნაძვის სახეობის ხე-ტყე, საიდანაც 2,56 
მ3 პირველი ხარისხისაა (სამასალე) და 1,96 მ3 მეორე ხარისხისაა (საშეშე). აღნიშნული 
ქმედებით გარემოზე მიყენებულმა ზიანის თანხამ შეადგინა 739,60 ლარი. 
აღნიშნულ პერიოდში ვერც ჩვენ მიერ და ვერც ბორჯომის შსს სამმართველოს მიერ ვერ 
მოხერხდა უკანონო მჭრელების დადგენა-გამოვლენა, რის გამოც ვერ გატარდა 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ღონისძიებები. 
ქონების უპატრონოდ ცნობამდე შეუძლებელია ამოღებული ხე-ტყის რეალიზაცია, რაც 
ხელს უშლის რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხის სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანას. 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის თანახმად, 
გთხოვთ, უკანონოდ მოპოვებული ხე-ტყე სცნოთ უპატრონოდ და მიაქციოთ სახელმწიფო 
საკუთრებაში. 
 
დანართი: .......... გვერდი 
 
პატივისცემით 
........................ 
განცხადებას უნდა დაერთოს მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ მოთხოვნას:  
მოხსენებითი ბარათი, მიმართვა შსს-ს ორგანოებისადმი, მათი პასუხი, მოქალაქეთა,  მათ 
შორის, რეინჯერთა გამოკითხვის ოქმები, აქტები, რომელშიც აღიწერა ხე-ტყე, მოცულობა, 
მდებარეობა, მიღება-ჩაბარების აქტი, ადგილის დათვალიერების ოქმი  და ა.შ. 
თუ წარმოდგენილი იქნება მოწმეთა, მათ შორის, რეინჯერთა გამოკითხვის ოქმები, 
რომლებიც ადასტურებენ ქონების უპატრონობას, აუცილებელია, წარმოდგენილი იქნეს 
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მათი საიდენტიფიკაციო მონაცემები, რათა სასამართლომ შეძლოს მათი გამოძახება და 
დაკითხვა. 
თუ წარმოდგენილი განცხადება აკმაყოფილებს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 
კოდექსის  337-341-ე მუხლის მოთხოვნებს, სასამართლო იღებს საქმეს წარმოებაში, რის 
თაობაზეც სასამართლოს განჩინება არ გამოაქვს, ხოლო თუ განცხადება არ აკმაყოფილებს  
მის წარმოებაში მიღების პირობას - გამოაქვს განჩინება წარმოებაში მიღებაზე უარის თქმის 
შესახებ, რომელიც გადაეცემა განმცხადებელს და საჩივრდება მხარისათვის მისი 
გადაცემიდან 12 დღის ვადაში კერძო საჩივრით ზემდგომ სასამართლოში. 
ქონების უპატრონოდ ცნობის თაობაზე განცხადების წარმოებაში მიღების შემდეგ 
სასამართლოს გამოაქვს განჩინება ადგილობრივ გაზეთში ცნობის ანუ განცხადების  
გამოქვეყნების თაობაზე: 
განცხადების წარმოებაში  მიღების შემდეგ სასამართლო ადგილობრივ გაზეთში აქვეყნებს 
ცნობას, რომელიც უნდა შეიცავდეს:  
 ა) იმ სასამართლოს დასახელებას, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ქონების 
უპატრონოდ გამოცხადების შესახებ;  
 ბ) განმცხადებლის ვინაობას;  
 გ) იმ ქონების აღწერას, რომელიც უპატრონოდ უნდა გამოცხადდეს;  
 დ) მოთხოვნას იმ პირთა მიმართ, რომელთაც შეიძლება ჰქონდეთ პრეტენზია 
ქონებაზე, რომელიც უპატრონოდ უნდა გამოცხადდეს, რათა მათ განაცხადონ 
სასამართლოში თავიანთი უფლებების შესახებ 3 თვის განმავლობაში დღიდან 
პუბლიკაციისა.   
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საქმე №  

 
გ ა ნ ჩ ი ნ ე ბ ა 

საქართველოს სახელით 
ადგილობრივ გაზეთში საჯარო შეტყობინების (ცნობის) გამოქვეყნების თაობაზე 

 
  მარტი    წელი                                                                                     ქ. ბორჯომი   
               

ახალციხის რაიონული სასამართლო 
მაგისტრატი მოსამართლე ბორჯომის მუნიციპალიტეტში >.... 

 
 
 
განმცხადებელი - დაცული ტერიტორიების სააგენტო ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული 
პარკის ადმინისტრაცია 
  
მოთხოვნის არსი  - ქონების უპატრონოდ ცნობა 
 
სასამართლომ განიხილა ადგილობრივ გაზეთში საჯარო შეტყობინების (ცნობის) 
გამოქვეყნების საკითხი და  

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა: 
 

ახალციხის რაიონული სასამართლოს ბორჯომის მაგისტრატი მოსამართლის წარმოებაშია 
დაცული ტერიტორიების სააგენტო ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის 
ადმინისტრაცის განცხადება ქონების უპატრონოდ ცნობის თაობაზე.  
განცხადების მიხედვით,  მიმდინარე წლის  თებერვალს, ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული 
პარკის ადმინისტრაციის ზანავის  უბნის კვ. №28-სა და ნაკრძალის  ბორჯომის უბნის კვ. 
№72-ში  აღმოჩენილ იქნა უკანონოდ მოჭრილი ხე-ტყე. 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 38-ე მუხლის თანახმად, 
ადმინისტრაციული სახდელის დადების ვადა არ შეიძლება აღემატებოდეს ოთხ თვეს. 4 
თვის ვადაში უკანონოდ მოპოვებულ მორებზე ვერც დაცული ტერიტორიების სააგენტო 
ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის და ვერც შსს ბორჯომის 
რაიონული სამმართველოს მიერ ვერ დადგინდა მეპატრონეთა ვინაობა, რის გამოც ვერ 
გატარდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული 
ღონისძიებები. 
ქონების უპატრონოდ ცნობამდე შეუძლებელია ამოღებული მორების რეალიზაცია, რაც 
ხელს უშლის რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხის სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანას. 
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ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ბორჯომ-
ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის დირექტორი, ლევან თაბუნიძე, 
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის შესაბამისად, ითხოვს უკანონოდ 
მოპოვებული მრგვალი მორების უპატრონოდ ცნობას და სახელმწიფო საკუთრებაში 
მიქცევას. 
უპატრონოდ საცნობი მოძრავი ნივთებია მრგვალი მორები, კერძოდ: 
 ა) 5,79მ3 საიდანაც 2,94მ3 (ნაძვი) პირველი ხარისხისა (სამასალე), ხოლო 0,63მ3 (მუხა), 2,22მ3 
(ნაძვი) _ მეორე ხარისხის  (საშეშე).  გარემოზე მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 997,80 ლარი. 
ბ) ნაკრძალის და ბორჯოსმი უბნის კვ. №72-ში 4,52მ3 ნაძვის  სახეობის ხე-ტყე, საიდანაც 
2,56მ3  პირველი ხარისხისაა (სამასალე) და 1,96მ3 _ მეორე ხარისხის (საშეშე). გარემოზე 
მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 739,60 ლარი. 
გ)  1,18მ3 მეორე ხარისხის (საშეშე). გარემოზე მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 106,20 ლარი. 
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის  339-ე მუხლით განცხადების მიღების 
შემდეგ სასამართლო ადგილობრივ გაზეთში აქვეყნებს ცნობას, რომელიც უნდა შეიცავდეს:  
 ა) იმ სასამართლოს დასახელებას, რომელმაც უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება ქონების 
უპატრონოდ გამოცხადების შესახებ;  
 ბ) განმცხადებლის ვინაობას;  
 გ) იმ ქონების აღწერას, რომელიც უპატრონოდ უნდა გამოცხადდეს;  
 დ) მოთხოვნას იმ პირთა მიმართ, რომელთაც შეიძლება ჰქონდეთ პრეტენზია 
ქონებაზე, რომელიც უპატრონოდ უნდა გამოცხადდეს, რათა მათ განაცხადონ 
სასამართლოში თავიანთი უფლებების შესახებ 3 თვის განმავლობაში დღიდან 
პუბლიკაციისა.   
მოცემულ შემთხვევაში, ვინაიდან სასამართლომ წარმოებაში მიიღო დაცული 
ტერიტორიების სააგენტოს ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის 
განცხადება ქონების უპატრონოდ ცნობის თაობაზე, სასამართლომ ადგილობრივ გაზეთში, 
სახელდობრ, გაზეთ ,,ბორჯომში” უნდა გამოაქვეყნოს ცნობა (საჯარო შეტყობინება), სსსკ-ის 
339-ე მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად. 
თუ საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 339-ე მუხლის „დ“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებულ ვადაში სასამართლოში შემოვა განცხადება ქონებაზე უფლების შესახებ, 
მაშინ სასამართლო თავისი განჩინებით განუხილველად ტოვებს განცხადებას ქონების 
უპატრონოდ ცნობის შესახებ და წინადადებით მიმართავს განმცხადებელს, აღძრას 
აღიარებითი სარჩელი იმ პირის მიმართ, რომელმაც განაცხადა თავისი უფლება ამ 
ქონებაზე. 
თუ დანიშნული ვადის გასვლამდე სასამართლოში არ შემოვა განცხადება ქონებაზე 
უფლების შესახებ, სასამართლო განიხილავს საქმეს და გამოკითხავს იმ პირებს, რომელთაც 
შეუძლიათ ცნობების მიწოდება ქონების კუთვნილების შესახებ, აგრეთვე გამოითხოვს 
ცნობებს შესაბამისი ორგანოებიდან. 
სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 337-339-ე, 
284-285-ე და 414-ე მუხლებით და 
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დ ა ა დ გ ი ნ ა: 

1. გამოქვეყნდეს საჯარო შეტყობინება (ცნობა), შემდეგი სახით : 
ახალციხის რაიონული სასამართლოს ბორჯომის მაგისტრატი მოსამართლის აპარატის 
წარმოებაშია სამოქალაქო № საქმე, დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ბორჯომ-
ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის განცხადებისა გამო, ქონების 
უპატრონოდ ცნობის თაობაზე. 
უპატრონოდ საცნობი მორები მდებარეობს ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის 
ადმინისტრაციის ეზოში და ჩაბარებული აქვთ უფროს რეინჯერებს  2,84მ3 პირველი 
ხარისხის ნაძვი, 0,63მ3  მუხა, 2,22მ3  მეორე ხარისხის საშეშე ნაძვი. გარემოზე მიყენებულმა 
ზიანმა შეადგინა 997,80 ლარი. ასევე 2,5მ3 პირველი ხარისხის სამასალე და 1,96მ3 მეორე 
ხარისხის საშეშე. გარემოზე მიყენებულმა შეადგინა 739,60 ლარი. 1,18მ3 მეორე ხარისხის 
საშეშე _ გარემოზე მიყენებულმა ზიანმა შეადგინა 106,20 ლარი, რომელიც გადატანილია 
ბორჯომის რ-ნის დაბა ახალდაბაში რეინჯერ მ-ს საცხოვრებელი  სახლის ეზოს 
მიმდებარედ.   
იმ პირებმა, რომელთაც შეიძლება ჰქონდეთ პრეტენზია უპატრონოდ გამოსაცხადებელ 
ქონებაზე, უნდა განაცხადონ თავიანთი უფლებების შესახებ, პუბლიკაციის დღიდან 3 (სამი) 
თვის განმავლობაში, ახალციხის რაიონულ სასამართლოს ბორჯომის მაგისტრატი 
მოსამართლის აპარატში, მისამართზე: ქ.  ბორჯომი, აღმაშენებლის  ქ.№14.   
თუ დანიშნული ვადის გასვლამდე არ შემოვა განცხადება ქონებაზე უფლების შესახებ, 
სასამართლო განიხილავს საქმეს და გადაწყვეტილების გამოტანისას დაეყრდნობა მის მიერ 
გამოკითხულ იმ პირთა ჩვენებებს, რომელთაც შეუძლიათ ცნობების მიწოდება ქონების 
კუთვნილების შესახებ, აგრეთვე, შესაბამისი ორგანოებიდან გამოთხოვილ ცნობებს. 
2. საჯარო შეტყობინება (ცნობა) გამოქვეყნდეს გაზეთ ,,ბორჯომში”.  
3. საჯარო შეტყობინების (ცნობა) გაზეთ ,,ბორჯომში” გამოქვეყნება და გამოქვეყნების 
შესახებ სათანადო მტკიცებულების წარმოდგენა დაევალოს განმცხადებელ დაცული 
ტერიტორიების სააგენტოს ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრიციას. 
4. განჩინება არ საჩივრდება.  
 
 

 
    მაგისტრატი მოსამართლე                                  ..................... 

 
 
 
 
ადგილობრივ გაზეთში საჯარო შეტყობინების (ცნობის) საფასურს იხდის განმცხადებელი. 
ადგილობრივ გაზეთში საჯარო შეტყობინების (ცნობის) გამოქვეყნების შემდეგ 
განმცხადებელი ვალდებულია, გაზეთი, სადაც გამოქვეყნებულია პუბლიკაცია, 
წარუდგინოს სასამართლოს, რადგან პუბლიკაციის შემდეგ იწყება სასამართლოს მიერ 
სამთვიანი ვადის ათვლა. 
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თუ პუბლიკაციიდან სამი თვის ვადაში სასამართლოში შემოვა განცხადება ქონებაზე 
უფლების შესახებ, მაშინ სასამართლო თავისი განჩინებით განუხილველად ტოვებს 
განცხადებას ქონების უპატრონოდ ცნობის შესახებ და წინადადებით მიმართავს 
განმცხადებელს, აღძრას აღიარებითი სარჩელი იმ პირის მიმართ, რომელმაც განაცხადა 
თავისი უფლება ქონებაზე, ხოლო თუ დანიშნული ვადის გასვლამდე სასამართლოში არ 
შემოვა განცხადება ქონებაზე უფლების შესახებ, სასამართლო განიხილავს საქმეს და 
გამოჰკითხავს იმ პირებს, რომელთაც შეუძლიათ ცნობების მიწოდება ქონების 
კუთვნილების შესახებ, აგრეთვე გამოითხოვს ცნობებს შესაბამისი ორგანოებიდან.  
თუ სასამართლო ცნობს, რომ ქონებას არა ჰყავს მესაკუთრე ან ეს ქონება მიტოვებულია 
მესაკუთრის მიერ იმ განზრახვის გარეშე, რომ შეინარჩუნოს ამ ქონებაზე საკუთრების 
უფლება, მას გამოაქვს გადაწყვეტილება მოძრავი ქონების უპატრონოდ ცნობისა და მისი იმ 
პირის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ, რომელიც დაეუფლა ამ ქონებას.  
 
 

10.2. მტკიცებულებები 
 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მე-10 მუხლის 
თანახმად, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად (გადაცდომად) ჩაითვლება 
სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი წესრიგის, საკუთრების, მოქალაქეთა უფლებებისა და 
თავისუფლებების, მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი მართლსაწინააღმდეგო, 
ბრალეული (განზრახი ან გაუფრთხილებელი) მოქმედება ან უმოქმედობა, რომლისთვისაც 
კანონმდებლობით გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა. 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის  230-ე მუხლის შესაბამისად, 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების წარმოების ამოცანებია: ყოველი საქმის 
გარემოებათა დროული, ყოველმხრივი, სრული და ობიექტური გამორკვევა, მისი 
გადაწყვეტა კანონმდებლობასთან ზუსტი შესაბამისობით, გამოტანილი დადგენილების 
აღსრულების უზრუნველყოფა, აგრეთვე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
ჩადენის ხელშემწყობი მიზეზებისა და პირობების გამოვლენა, სამართალდარღვევათა 
თავიდან აცილება, მოქალაქეთა აღზრდა კანონის დაცვის სულისკვეთებით, კანონიერების 
განმტკიცება. 
ადმინისტრაციული სახდელის  გამოყენების მთავარ მიზანს წარმოადგენს არა სუბიექტის 
დასჯა, არამედ  პრევენციული და აღმზრდელობითი ღონისძიებების განხორციელება, რათა  
შემდგომში თავიდან იქნას აცილებული მსგავსი გადაცდომა.  
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისას იმისათვის, რომ მიღწეული 
იქნეს კანონით გათვალისწინებული შედეგი, რაც თავისთავში გულისხმობს არა მხოლოდ 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის დადგენას და   კანონით გათვალისწინებული 
სახდელის  დაკისრებას ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირისათვის, არამედ 
საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენას, რისთვისაც  აუცილებელია არა მხოლოდ 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შემთხვევის გამოვლენა, არამედ გამოვლენილი 
ქმედების დასადასტურებლად მტკიცებულებების შეგროვება, რადგან ადმინისტრაციულის 
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ორგანოს ვალდებულებას წარმოადგენს დაადასტუროს პირისადმი წარდგენილი 
ბრალდება. 
ამასთან აუცილებელია იმის ცოდნა, რომ  სასამართლოსათვის არავითარ მტკიცებულებას 
არა აქვს წინასწარ დადგენილი ძალა. სასამართლო აფასებს მტკიცებულებებს თავისი 
შინაგანი რწმენით, რომელიც უნდა ემყარებოდეს მათ ყოველმხრივ, სრულ და ობიექტურ 
განხილვას, რის შედეგადაც მას გამოაქვს დასკვნა საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე 
გარემოებების არსებობის ან არარსებობის შესახებ. ამასთან მოსაზრებები, რომლებიც 
საფუძვლად უდევს სასამართლოს შინაგან რწმენას, უნდა აისახება გადაწყვეტილებაში 
(დადგენილებაში), რაც ასახულია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 237-ე მუხლში, რომლის თანახმადაც,  ორგანო (თანამდებობის პირი), 
ხელმძღვანელობს რა კანონით და მართლშეგნებით, მტკიცებულებას შეაფასებს თავისი 
შინაგანი რწმენით, რაც დამყარებულია საქმის ყველა გარემოების ყოველმხრივ, სრულ და 
ობიექტურ გამოკვლევაზე მათ ერთობლიობაში. 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 236-ე  მუხლის 
პირველი და მეორე ნაწილის თანახმად, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე 
მტკიცებულებას წარმოადგენს ყველა ფაქტობრივი მონაცემი, რომელთა საფუძველზე, 
საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით, ორგანო (თანამდებობის პირი) 
დაადგენს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის არსებობას ან არარსებობას, პირის 
ბრალეულობას მის ჩადენაში და სხვა გარემოებებს, რომლებსაც მნიშვნელობა აქვთ საქმის 
სწორად გადაწყვეტისათვის. ეს მონაცემები დადგინდება შემდეგი საშუალებებით: 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმით, ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში 
მიცემული პირის ახსნა-განმარტებით, დაზარალებულისა და მოწმის ჩვენებებით, 
ექსპერტის დასკვნით, ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული გამოკვლევის 
(ტესტირების) შედეგებით, ვიდეოფირით ან ფოტოფირით, ნივთიერი მტკიცებულებით, 
ნივთისა და დოკუმენტის ამოღების ოქმით და სხვა დოკუმენტებით.  
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი წარმოადგენს ერთ-ერთ მთავარ 
მტკიცებულებას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისას. 
ადმინისტრაციული სამამართალდარღვევის ოქმის არასწორად შედგენამ  შეიძლება 
გამოიწვიოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის წარმოების შეწყვეტა. 
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საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – დაცული ტერიტორიების სააგენტო 

 
ოქმი № 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის შესახებ 
  
________________________                                              _______________________ 
      ოქმის შედგენის ადგილი                                                                               თარიღი  
____________________________________________________________________________ 
ოქმის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი, გვარი, მისამართი, ტელეფონი   
______________________________________________________________________________ 
  
სამართალდამრღვევი_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
(მონაცემები სამართალდამრღვევის შესახებ: ფიზიკური პირის შემთხვევაში მიეთითება 
სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, პირადი №, საცხოვრებელი ადგილი;  
______________________________________________________________________________ 
იურიდიული პირის შემთხვევაში – მისი სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი, 
იურიდიული მისამართი,  
______________________________________________________________________________ 
წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მონაცემები)  
______________________________________________________________________________ 
გამოვავლინე, რომ  
______________________________________________________________________________ 
(სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არსი)  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის  ______________ 
________________          დარღვევა,  (მუხლი ან/და მუხლის ნაწილი)  
 
ნარჩენების მართვის კოდექსის  ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ დარღვევა. 
(მუხლი ან/და მუხლის ნაწილი) 
 
სამართალდამრღვევს განემარტა საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 252-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლებები და მოვალეობები. 
  
სამართალდამრღვევის ახსნა-განმარტება: ________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
მოწმეებს (მათი არსებობის შემთხვევაში) განემარტათ თავიანთი უფლება-მოვალეობები, 
გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 256-ე მუხლით. 
____________________________________________________________________________ 
მოწმის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი და მისამართი 
_____________________________________________________________________________ 
ჩამორთმეულ და დალუქულ იქნა შემდეგი ნივთები და დოკუმენტები (ასეთის არსებობის 
შემთხვევაში): 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  
მოწმეები (თუ ისინი ესწრებიან):                     __________________  
                                                                                             (ხელმოწერა)  
                                                                                       __________________ 
                                                                                             (ხელმოწერა)  
  
ოქმის შემდგენელი: ________________________________________ 
                                                                      (ხელმოწერა)  
სამართალდამრღვევი: ________________________________________ 
(ხელმოწერა ან ხელმოწერაზე უარის აღნიშვნა)  
ოქმის ერთი პირი მივიღე: _____________________________________ 
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(სამართალდამრღვევის ხელმოწერა)  
  
დამკვეთი: ________________________________________________________________________  
დამამზადებელი: __________________________  
რეგისტრაციის № ______________________ 
 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოებისას არსებით მტკიცებულებას 
წარმოადგენს  ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული  პირის ახსნა-განმარტება, 
რომელიც  შეიძელება დაფიქსირდეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმში.  თუ 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის  ახსნა-განმარტება ასახვას პოვებს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმში,  აუცილებელია, მას ხელს აწერდეს 
აღნიშნული პიროვნება. 
ამასთან, არსებობს შემთხვევები, როდესაც ობიექტური მიზეზების გამო ოქმის შედგენა 
ადგილზე ვერ ხერხდება, რა დროსაც შესაძლებელია ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევის ოქმისგან დამოუკიდებლად ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევაში მიცემული პირისათვის წერილობითი ახსნა-განმარტების 
ჩამორთმევა, რომელიც უნდა დაერთოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმს, სხვა 
მასალებთან ერთად. 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე ერთ-ერთ მტკიცებულებას წარმოადგენს 
მოწმე და მის მიერ მიცემული ჩვენება. 
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 256-ე მუხლის 
თანახმად, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მოწმედ შეიძლება 
გამოძახებულ იქნეს ყველა პირი, რომლებმაც შესაძლოა, რაიმე იცოდნენ ამ საქმესთან 
დაკავშირებით დასადგენ გარემოებათა შესახებ. 
 
მოწმედ შეიძლება დაიკითხოს ის პირი, ვინც გამოავლინა აღნიშნული სამართალდარღვევა, 
მათ შორის, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შემდეგენი პირი, თუ ის არ 
იქნება საქმის განხილვისას სასამართლო სხდომაზე ადმინისტრაციული ორგანოს 
წარმომადგენლის უფლებამოსილებით აღჭურვილი, ასევე ყველა სხვა პირი, რომლებმაც, 
შესაძლოა, რაიმე იცოდნენ ამ საქმესთან დაკავშირებით დასადგენ გარემოებათა შესახებ. ეს 
შეიძლება იყოს ასევე სხვა რეინჯერიც, რომელიც ესწრებოდა ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის საქმის გამოვლენას. 
მოწმეთა არსებობის შემთხვევაში მოწმეთა ვინაობა უნდა დაფიქსირდეს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევის ოქმში და აუცილებელია, მოწმის მონაცემების მითითება. 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა  კოდექსის 253-ე მუხლის თანახმად, 
დაზარალებულად მიიჩნევა პირი, რომელსაც ადმინისტრაციულმა სამართალდარღვევამ 
მიაყენა მორალური, ფიზიკური ან ქონებრივი ზიანი,  რომელიც შეიძლება დაიკითხოს 
როგორც მოწმე ამ კოდექსის 256-ე მუხლის შესაბამისად. 
მოწმის/დაზარელებულის არსებობის შემთხვევაში საკმარისი არ არის მხოლოდ მისი 
ფორმალური მითითება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმში, რადგან საჭიროა 
მათთვის ახსნა-განმარტების ჩამორთმევა ოქმით და დაფიქსირება იმ ინფორმაციის, 
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რომელიც გააჩნიათ მათ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე და აღნიშნული 
ახსნა-განმარტების ოქმის დართვა საქმეზე, რადგან ახსნა-განმარტება ჩაითვლება 
მტკიცებულებად. 
 

 
 
 
 
 

ოქმი  ზეპირი გასაუბრების შესახებ 
 
 რიცხვი,  თვე, წელი.                                                                                        ქ.ბორჯომი 
 
მოქალაქე,  სახელი, გვარი, საიდენტიფიკაციო მონაცემები. 
 
განმარტა:    განმარტების  შინაარსი. 
 
 
ოქმს ხელი უნდა მოაწეროს, როგორც ახსნა-განმარტების მიმცემმა პირმა, ასევე იმ პირმა, 
ვის მიერაც იქნა ჩამორთმეული ახსნა-განმარტება. 
 
 
 
 
 
 

                                                         ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ადმინისტრაციის 
დირექტორს 

_______________ 
 

                                                          მოქალაქე              საიდენტიფიკაციო მონაცემები 
 

 
ახსნა-განმარტება 

 
ახსნა-განმარტებას ხელი უნდა მოაწეროს მიმცემმა პირმა, ასევე იმ პირმა ვის მიერაც იქნა 
ჩამორთმეული ახსნა-განმარტება. 
ამასთან უნდა ვიცოდეთ, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდალდარღვევათა კოდექსი არ 
ითვალისწინებს მოწმის პასუხისმგებლობის საკითხს, მაგრამ ეს არ გამორიცხავს მოწმის 
მიერ ჩვენების მიცემაზე უარის თქმისა და განზრახ არასწორი ჩვენების მიცემისათვის 
მოწმის შესაძლო  სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის თაობაზე, თუ მოწმე 

125 
 



 
გაფრთხილებული იქნება კანონით გათვალისწინებული წესით პასუხისმგებლობის 
თაობაზე. ამასთან, სასამართლოში მოწმეთა დაკითხვა ხორციელდება საქართველოს 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 140-153-ე მუხლების მოთხოვნათა დაცვით, რა დროსაც 
მოწმე ფრთხილდება შესაძლო პასუხისმგებლობის შესახებ. 
მტკიცებულებას წარმოადგენს ექსპერტის დასკვნა. ექსპერტი წარმოადგენს პირს, რომელსაც 
გააჩნია სპეციალური ცოდნა სხვადასხვა დარგში. 
ექსპერტიზის ერთ-ერთ სახედ შეიძლება, ჩაითვალოს  ზიანის გაანგარიშების ოქმი, 
რომელშიც  აისახება პირის ქმედებით გარემოზე მიყენებული ზიანის ოდენობა.  
სამართალდარღვევის საგნის/იარაღის აღმოჩენის შემთხვევაში ერთ-ერთ მტკიცებულებას 
წარმოადგენს მიღება-ჩაბარების ოქმი, რომელშიც აისახება და აღიწერება 
სამართალდარღვევის ჩადენის იარაღი/საგანი, ასევე ხელწერილიც, რომლითაც 
აღმოჩენილი საგანი შესანახად ბარდება პირს. 
ასევე შეიძლება შედგენილი იქნეს ადგილის დათვალიერების ოქმი, სადაც აღწერილი 
იქნება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, აღმოჩენილი 
დანაშაულის საგანი/იარაღი და ა.შ. 
ასევე  მტკიცებულებებს წარმოადგენს ვიდეოფირი, ან ფოტოსურათი, რომელიც 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტს და შეიძლება ადმინისტრაციულ 
პასუხისგებაში მიცემულ პირსაც აფიქსირებდეს. ამასთან მნიშვნელოვანია, რომ 
წარმოდგენილი მტკიცებულება ასახავდეს კონკრეტულ გარემოებებს, რომელსაც  
საქმისათვის მნიშვნელობა ექნებათ. 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტი შეიძლება დადასტურებული 
იქნეს ასევე ნივთიერი მტკიცებულების მეშვეობით, რომელიც შეიძლება წარმოადგენდეს 
სამართალდარღვევის საგანს, იარაღს. 
მაგალითად, საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსის 641 -ე 
მუხლით  გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენისას აღმოჩენილი ხე-ტყე, ან ხე-
ტყის დასამზადებლად საჭირო იარაღი, ბენზოხერხი. 
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თავი 11   
სასამართლოს წინაშე სამართალდამრღვევის საქმის განხილვისას გამოვლენილი ფაქტების 

ჯეროვნად წარმოჩენის შესაძლებლობა 

11.1. სასამართლოს წინაშე სამართალდარღვევის საქმის განხილვისას გამოვლენილი 
ფაქტების ჯეროვნად წარმოჩენა 

ძალზედ მნიშვნელოვანი საკითხია სასამართლოში სამართალდარღვევის საქმის 
განხილვისას გამოვლენილი ფაქტების ჯეროვნად წარმოჩენა. სამართალდარღვევის ოქმის 
შემდგენმა მოსამართლე უნდა დაარწმუნოს, რომ პირმა ნამდვილად ჩაიდინა 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. აღნიშნული კი შეიძლება მოხდეს სასამართლოში 
მტკიცებულებების წარდგენის გზით. 
სასამართლოში სამართალდარღვევის საქმის განხილვისას გამოვლენილი ფაქტების 
ჯეროვნად წარმოჩენისთვის საჭიროა, პირი, რომელიც მონაწილეობს სასამართლოში საქმის 
განხილვაში გარკვეული იყოს სასამართლო პროცესის ეტაპებში. პრაქტიკაში ყოფილა 
შემთვევები, როდესაც სამართალდამღრვევი უარყოფს სამართალდარღვევის ჩადენას და 
არსებობს მოწმე, რომელსაც შეუძლია ასევე მის მიერ სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტის 
დადასტურება, თუმცა აღნიშნული მოწმის დაკითხვასთან დაკავშირებით მხარის მიერ 
შუამდგომლობა არ დგება, ან არსებობს ასევე სხვა მტკიცებულება, როგორიცაა ფოტო ან 
ვიდეო მასალა, რომელიც ადასტურებს პირის მიერ სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტს, 
თუმცა აღნიშნული მტკიცებულებები სასამართლოს არ წარედგინება და ოქმის შემდგენი 
ჯერდება მხოლოდ სამართალდარღვევის ჩამდენის ახსნა-განმარტებას, რომ იგი აღიარებს 
და ინანიებს ჩადენილ სამართალდარღვევას, თუმცა სასამართლო პროცესზე მან შეიძლება 
შეცვალოს პოზიცია და უარყოს სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტი. ასეთ შემთხვევაში 
უნდა არსებობდეს სხვა მტკიცებულებები, რომელიც სასამართლოს დაარწმუნებს, რომ ამ 
პირმა ჩაიდინა სამართალდარღვევა. 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმის განხილვა იწყება მოსამართლის 
მოხსენებით იმის შესახებ, თუ რომელი საქმე განიხილება, ვინ არის მიცემული 
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში, საქმის განხილვის მონაწილე პირებს განუმარტავს მათ 
უფლებებსა და მოვალეობებს, საჯაროდ კითხულობს ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმს, გადაწყვეტს შუამდგომლობებს, სხდომაზე მოუსმენს საქმის 
განხილვის მონაწილე პირებს, გამოიკვლევენ მტკიცებულებებს და გადაწყვეტენ 
შუამდგომლობებს. მხარეებს უფლება აქვთ ასევე კითხვები დაუსვან ერთმანეთსა და 
მოწმეებს. 
მხარემ, რომელიც აყენებს შუამდგომლობას, იგი უნდა დაასაბუთოს. მაგალითად, თუ კი 
დგება შუამდგომლობა მოწმის სახით დაიკითხოს ესა თუ ის პირი, უნდა იქნეს 
მითითებული ამ პირის სახელი და გვარი, მისამართი, აგრეთვე უნდა დაასაბუთოს თუ რა 
გარემოებების დადასტურება შეუძლია ამ პირს. ასევე, თუ კი მხარე შუამდგომლობს, რომ 
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მტკიცებულების სახით საქმეს დაერთოს ფოტო ან ვიდეომასალა, მან უნდა დაასაბუთოს 
შუამდგომლობაში რა ფაქტის დადასტურებაა შესაძლებელი ამ მასალით, ასევე ამ მასალის 
კანონიერი მოპოვების ფაქტი. 
აგრეთვე მეტად მნიშვნელოვანია სამოქალაქო სარჩელის არსებობის შემთხვევაში ოქმის 
შემდგენმა დაასაბუთოს არა მარტო ის, რომ პირმა ჩაიდინა სამართალდარღვევა, არამედ 
ისიც, რომ მისი ამ ქმედებით განიცადეს მატერიალური ზიანი. 
მოვიყვანთ ერთ პრაქტიკულ მაგალითს, როდესაც სამართალდამრღვევმა სასამართლო 
პროცესზე უარყო სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტი, პასუხისმგებლობის თავიდან 
არიდების მიზნით,  სამართალდარღვევის ჩადენა დააბრალა ადმინისტრაციული 
პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველ შვილს და სწორედ სამართალდარღვევის დროს 
გამოვლენილი ფაქტების ჯეროვნად წარმოჩენით, მტკიცებულებების სასამართლოში 
წარდგენით, დადასტურებული იქნა ამ პირის მიერ სამართალდარღვევის ჩადენის ფაქტი. 
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან სასამართლოში შემოვიდა 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი ბესიკ ბაინდურაშილის მიმართ, რომლის 
მიხედვით ირკვევა, რომ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის „შირაქის დასახლების“ 
მიმდებარე ტერიტორიაზე ბესიკ ბაინდურაშვილმა თვითნებურად მოჭრა ერთი ძირი 
ჭერმის ხე, რაც წარმოადგენს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 151-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევას. 
სასამართლოს სხდომაზე გამოცხადებულმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ოქმის შემდგენმა, დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის 
სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა, მხარი დაუჭირა წარმოდგენილ მასალებს და 
განმარტა, რომ 2011 წლის 05 დეკემბერს შსს დედოფლისწყაროს რაიონული 
სამმართველოდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, გამოცხადდა დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტის „შირაქის დასახლების“ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ქარსაცავ 
ზოლში, სადაც სოფელ ზემო ქედში მცხოვრებ ბესიკ  ბაინდურაშვილს 2011 წლის 04 
დეკემბერს მოჭრილი ჰქონდა ერთი ძირი მსხმოიარე ჭერმის ხე. აღნიშნულ ფაქტთან 
დაკავშირებით შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. ოქმის შემდგენმა 
კახა ხოსროშვილმა ითხოვა ბესიკ ბაინდურაშვილისთვის კანონით გათვალისწინებული 
სახდელის დაკისრება. 
სასამართლო სხდომაზე გამოცხადებულმა ბესიკ ბაინდურშვილმა უარყო 
სამართალდარღვევის ჩადენა და განმარტა, რომ აღნიშნული ხე მოჭრა მისმა შვილმა - 
გიორგი ბაინდურაშვილმა, ხოლო ხის მოჭრის ფაქტი დაიბრალა ბავშვისთვის 
პასუხისმგებლობის თავიდან აცილების მიზნით.  
საქმეზე მოწმის სახით დაკითხულმა არასრულწლოვანმა გიორგი ბაინდურაშილმა 
განმარტა, რომ ვინაიდან სახლში შეშა არ ჰქონდათ, 2011 წლის 04 დეკემბერს, „შირაქის 
დასახლების“ მიმდებარე ტერიტორიაზე ელექტროხერხის ე.წ. „დრუჟბის“ გამოყენებით 
მოჭრა ერთი ძირი გამხმარი ჭერმის ხე, რის შესახებაც მაშინვე შეატყობინა მამას - ბესიკ 
ყაბანაშვილს, რომელმაც გამოართვა ხერხი, მივიდა მითითებულ ადგილას ხის ასაკაფად 
და დასანაწევრებლად. 
მოწმეების შსს დედოფლისწყაროს რაიონული სამმართველოს არხილოსკალოს პოლიციის 
განყოფილების უფროსის დ. დავითაშვილის, ამავე განყოფილების ინსპექტორ-
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გამომძიებელ ზ. გაგნიძის და თ. პაპაშვილის ჩვენებების თანახმად, 2011 წლის 04 
დეკემბერს არხილოსკალოს პოლიციის განყოფილებაში შემოსული, მოქალაქე ზ. ბახტაძისს 
სატელეფონო შეტყობინების საფუძველზე, გამოცხადდნენ დედოფლისწყაროს რაიონის 
,,შირაქის დასახლების” მიმდებარე ტერიტორიაზე, ქარსაცავ ზოლში, სადაც დახვდათ 
მოქალაქე ბესიკ ბაინდურაშვილი, რომელიც ე.წ. „დრუჟბით“ ანაწევრებდა მოჭრილ ჭერმის 
ხეს.  მოთხოვნაზე, წარმოედგინა ხე-ტყის ჭრის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, 
მან განმარტა, რომ ასეთი ნებართვა არ აქვს.  
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმითა და მასალებით, ოქმის შემდგენის, 
ადმინისტრაციული სამართალდამრღვევის ბესიკ ბაინდურაშვილის განმარტებებით, 
მოწმეთა ჩვენებების საფუძველზე,  სასამართლომ მიიჩნია, რომ ბესიკ ბაინდურაშილის 
მიერ ჩადენილია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 151-ე მუხლის 
მეორე ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევა. 
სასამართლომ, გარდა მოწმეთა ჩვენებებისა, გაითვალსიწინა ასევე საქმეზე მტკიცებულების 
სახით დართული შსს დედოფლისწყაროს რაიონული სამმართველოს არხილოსკალოს 
პოლიციის განყოფილების ინსპექტორ-გამომძიებლის, ზ. გაგნიძის, მიერ 2011 წლის 04 
დეკემბერს შედგენილი ოქმი ბესიკ ბაინდურაშილის გამოკითხვის შესახებ, რა დროსაც 
ბესიკ ბაინდურასილმა აღნიშნა, რომ სახლში შეშის უქონლობის გამო მოჭრა შირაქის 
დასახლებაში საავტომობილო გზაზე ქარსაცავ ზოლში არსებული ჭერმის ხე ისე, რომ 
არავისგან ნებართვა არ აუღია. 
განსახილველ შემთხვევაში ოქმის შემდგენი არ დასჯერდა მხოლოდ დამღღვევის ახსნა-
განმარტებას, მან თავიდანვე იშუამდგომლა სასამართლო პროცესზე დაკითხულიყვნენ 
მოწმის სახით ის პირები, ვისთვისაც ცნობილი იყო კონკრეტული სამართალდარღვევის 
შესახებ, მტკიცებულების სახით სასამართლოს წარუდგინა შსს დედოფლისწყაროს 
რაიონული სამმართველოს არხილოსკალოს პოლიციის განყოფილების ინსპექტორ-
გამომძიებლის _ ზ. გაგნიძის _ მიერ 2011 წლის 04 დეკემბერს შედგენილი ოქმი ბესიკ 
ბაინდურაშილის გამოკითხვის შესახებ, სადაც იგი აღიარებს ჩადენილ სამართალდაღვევას 
და წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასების შემდეგ სასამართლო მივიდა იმ 
დასკვნამდე, რომ ბესიკ ბაინდურაშვილმა ჩაიდინა ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 151-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალსიწინებული 
ადმინისტრაციული გადაცდმომა, რომელიც კრძალავს თვითმმართველი ერთეულის 
საკუთრებაში არსებულ მიწაზე მწვანე ნარგავების დაზიანებას ან/და თვითნებურ მოჭრას, 
ან გამწვანებისათვის გამოყოფილი ზოლის დაზიანებას, რაც სახდელის სახით 
ითვალისწინებს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით, სამართალდარღვევის საგნის 
კონფისკაციით. 
ეს არის ერთი მაგალითი თუ როგორ შეიძლება სამართალდარღვევის ოქმის შემდგენმა 
სამართალდარღვევის საქმის განხილვისას გამოვლენილი ფაქტები ჯეროვნად წარმოაჩინოს. 
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თავი 12   

სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების გასაჩივრების პროცედურები და 
საჩივრის შედგენის წესი 

12.1. სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების გასაჩივრების პროცედურები და 
საჩივრის შედგენის წესი 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე მიღებული დადგენილება შეუძლია, 
გაასაჩივროს პირმა, რომლის მიმართაცაა გამოტანილი დადგენილება, დაზარალებულმა ან 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შემდგენმა (271მუხ.). 
რაიონული სასამართლოს დადგენილება მხარეებმა შეიძლება გაასაჩივრონ მისი 
გამოცხადებიდან 10 დღის ვადაში სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
პალატაში. საჩივარი  შეტანილი უნდა იქნეს  იმ სასამართლოში, რომელმაც მიიღო 
დადგენილება (271-273 მუხ.). მაგალითად, თუ დადგენილების გამომტანი სასამართლოა, 
ლაგოდეხის მაგისტრატი სასამართლო, დადგენილების გამოტანიდან 10 დღის ვადაში იგი 
გასაჩივრდება თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ პალატაში 
ლაგოდეხის მაგისტრატ სასამართლოში საჩივრის შეტანის გზით. 
რაიონული სასამართლოს დადგენილებაზე შეტანილი საჩივრის განხილვის ვადა არ უნდა 
აღემატებოდეს ერთ თვეს სააპელაციო სასამართლოში საჩივრის შესვლის დღიდან. 
სააპელაციო სასამართლო საქმეს განიხილავს ზეპირი მოსმენის გარეშე, გარდა 
ადმინისტრაციული პატიმრობის შესახებ საქმეებისა. სასამართლოს შეუძლია, დაადგინოს 
საქმის ზეპირი განხილვაც, თუ ეს საჭიროა და ხელს შეუწყობს საქმის გარემოებების 
გამორკვევას. მხარეთა გამოუცხადებლობა არ გამოიწვევს საქმის განხილვის გადადებას. 
სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
საქმეზე საბოლოოა და არ გასაჩივრდება (276 მუხ.). 
მხარეთა მიერ წარმოდგენილ საჩივარში აღნიშნული უნდა იყოს, თუ რა მოთხოვნები 
დაირღვა გასაჩივრებული დადგენილების გამოტანისას, რით გამოიხატება გასაჩივრებული 
დადგენილების დებულებათა მცდარობა. საჩივარში ასევე მითითებული უნდა იყოს, თუ რა 
არსებითი მნიშვნელობის მქონე საკითხები და მტკიცებულებები არ გამოიკვლია 
რაიონულმა (საქალაქო) სასამართლომ, საჩივარს უნდა ერთოდეს მომჩივნის პოზიციის 
დამადასტურებელი მტკიცებულებანი (მასალები) იმ ახალ გარემოებათა შესახებ, რომლებიც 
უცნობი იყო რაიონული (საქალაქო) სასამართლოსათვის. (მუხ. 2822  მეორე ნაწილი.) 

 

 

 

130 
 



 
 

 

12.2. კაზუსები 

კაზუსი 1 

ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში შევიდა გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთ 
ცენტრალური ბიუროს განყოფილების უფროსი სპეციალისტებისა და გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების _ 
გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის _ მიერ შედგენილი 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 
სოფელ პირველ სვირში არსებული ნაგავსაყრელის მიმართ.    
წარმოდგენილი მასალებით ირკვევა, რომ  „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველ და მეორე პუნქტებში და ამავე კანონის 22-ე 
მუხლის მე-2 პუნქტში, 2009 წლის 12 ივნისის №1174-რს კანონით შეტანილი ცვლილებების 
შესაბამისად, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფელ პირველ სვირში 
არსებული ქ. ზესტაფონის საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელისათვის არ არის 
აღებული გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა.    
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო 
საქვეუწყებო დაწესებულების წარმომადგენელმა  განმარტა, რომ ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფელ პირველ სვირში არსებული ქ. ზესტაფონის  
საყოფაცხოვრებო ნარჩენების ნაგავსაყრელისთვის არ არის აღებული გარემოზე 
ზემოქმედების ნებართვა. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ზესტაფონის 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიმართ შედგა №024875 ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმი. 
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენელი  არ დაეთანხმა  
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შინაარსს და განმარტა, რომ სოფელ 
პირველ სვირში არსებული ნაგავსაყრელი არ წარმოადგენს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 
გამგეობის საკუთრებას. იგი ეკუთვნის შპს „კომუნალური მეურნეობის სამმართველოს“, რის 
გამოც ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობას არ უნდა დაეკისროს პასუხისმგებლობა.  
როგორ ფიქრობთ, სამართალდარღვევის ოქმში სწორედ არის თუ არა                               
მითითებული სამართალდამრღვევად ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფელ 
პირველ სვირში არსებული ნაგავსაყრელი და, თქვენი აზრით, რა გადაწყვეტილებას 
მიიღებდა სასამართლო?    
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კაზუსი 2 

გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთ ცენტრალური ბიუროდან სასამართლოში შემოვიდა 
2010 წლის 17 მარტს შედგენილი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი №024947 
რევაზ კავსაძის მიმართ, რომლის მიხედვით ირკვევა, რომ 2009 წლის 17 ნოემბერს, 
ზესტაფონის რაიონის სოფელ ბოსლევის ტერიტორიაზე, გაჩერებული იქნა რევაზ კავსაძის 
მართვის ქვეშ მყოფი „ურალის“ მარკის სატვირთო ავტომანქანა სახ. ნომრით DAH-855, 
რომელიც დატვირთული იყო წაბლის სახეობის სამასალე ხე-ტყით. აღნიშნული საქმე 
შემდგომი რეაგირებისათვის გადაეცა საგამოძიებო დეპარტამენტის დასავლეთ 
საქართველოს საგამოძიებო ჯგუფს, ხოლო 2010 წლის 16 მარტს აღნიშნული საქმე 
დაბრუნდა გარემოს დაცვის ინსპექციაში ადმინისტრაციული ღონისძიებების გატარების 
მიზნით, ვინაიდან რევაზ კავსაძის ქმედება წარმოადგენდა საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 1281-ე მუხლის მეოთხე ნაწილით 
გათვალისწინებულ სამართალდარღვევას. კერძოდ, რევაზ კავსაძე, 2009 წლის 17 ნოემბერს 
ახდენდა წაბლის სახეობის ხე-ტყის ტრანსპორტირებას სათანადო დოკუმენტის გარეშე. 
 სასამართლო სხდომაზე გამოცხადებულმა გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთ 
ცენტრალური ბიუროს წარმომადგენელმა  დაადასტურა ოქმში მითითებული გარემოებების 
სისწორე და განმარტა, რომ რევაზ კავსაძე 2009 წლის 17 ნოემბერს სათანადო დოკემენტების 
გარეშე ახდენდა წაბლის სახეობის სამასელე ხე-ტყის  ტრანსპორტირებას, რაზეც გარემოსა 
და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინიტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის დასავლეთ 
საქართველოს საგამოძიებო ჯგუფში დაიწყო წინასწარი გამოძიება სხვდასახვა სახეობის 
სამასალე და საშეშე ხე-ტყის უკანონო გაჩეხვის ფაქტზე. რევაზ კავსაძის მიმართ სისხლის 
სამართლებრივი დევნა არ დაწყებულა, საგამოძიებო დეპარტამენტიდან გარემოს დაცვის 
ინსპექციაში დაბრუნდა საქმის მასალები რევაზ აბულაძის მიმართ ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული 
ღონისძიებების გატარების მიზნით. 2010 წლის 17 მარტს მის მიერ შედგა 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთ 
ცენტრალური ბიუროს წარმომადგენელმა ასევე განმარტა, რომ წინასწარი გამოძიება 
სხვადასხვა სახეობის სამასალე და საშეშე ხე-ტყის უკანონო გაჩეხვის ფაქტზე არ 
შეწყვეტილა. 
სასამართლო სხდომაზე გამოცხადებულმა  კავსაძემ განმარტა, რომ მოჭრა წაბლის სახეობის 
სამასალე ხე-ტყე და 2009 წლის 17 ნოემბერს ახდენდა მის ტრანსპორტირებას სათანადო 
დოკუმენტის გარეშე. 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის თანახმად, ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევა ჩადენილია 2009 წლის 17 ნოემბერს, ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმი კი შედგენილია 2010 წლის 17 მარტს. ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევის ოქმი და მასალები სასამართლოში განსახილველად შემოსულია 2010 
წლის 26 მარტს, 
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არის თუ არა დარღვეული ოქმის სასამართლოში გადმოგზავნის ვადა? თქვენი აზრით, რა 
გადაწყვეტილებას მიიღებდა სასამართლო? 
 
 

კაზუსი 3 

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობიდან სასამართლოში შემოვიდა 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი ბესიკ ბაინდურაშილის მიმართ, რომლის 
მიხედვით ირკვევა, რომ დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის „შირაქის დასახლების“ 
მიმდებარე ტერიტორიაზე ბესიკ ბაინდურაშვილმა თვითნებურად მოჭრა ერთი ძირი 
ჭერმის ხე, რაც წარმოადგენს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 
კოდექსის 151-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ სამართალდარღვევას. 

სასამართლოს სხდომაზე გამოცხადებულმა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ოქმის შემდგენმა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის 
სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა მხარი დაუჭირა წარმოდგენილ მასალებს და 
განმარტა, რომ 2011 წლის 05 დეკემბერს შსს დედოფლისწყაროს რაიონული 
სამმართველოდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე, გამოცხადდა დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტის „შირაქის დასახლების“ მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ქარსაცავ 
ზოლში, სადაც სოფელ ზემო ქედში მცხოვრებ ბესიკ  ბაინდურაშვილს 2011 წლის 04 
დეკემბერს მოჭრილი ჰქონდა ერთი ძირი მსხმოიარე ჭერმის ხე. აღნიშნულ ფაქტთან 
დაკავშირებით შედგა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი. ოქმის შემდგენმა 
ითხოვა ბესიკ ბაინდურაშვილისთვის კანონით გათვალისწინებული სახდელის დაკისრება. 
სასამართლო სხდომაზე გამოცხადებულმა ბესიკ ბაინდურშვილმა უარყო 
სამართალდარღვევის ჩადენა და განმარტა, რომ აღნიშნული ხე მოჭრა მისმა შვილმა 
გიორგი ბაინდურაშვილმა, ხოლო ხის მოჭრის ფაქტი დაიბრალა ბავშვისთვის 
პასუხისმგებლობის თავიდან აცილების მიზნით.  
საქმის მასალებით დადგენილია, რომ სამართალდარღვევის ფაქტი თავდაპირველად 
გამოავლინეს პოლიციის თანამშრომლებმა, რომლებმაც შეატყობინეს დედოფლისწყაროს 
მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახურს. ასევე დადგენილია, რომ 
პოლიციის თანამშრომლებმა შეადგინეს ოქმი ბესიკ ბაინდურაშვილის გამოკითხვის 
შესახებ. 
დადგენილია, რომ ბესიკ ბაინდურაშვილის მიერ სამართალდარღვევის ჩადენის შესახებ 
პოლიციას შეატყობინა მოქალაქე ზ. ბახტაძემ. 
აღნიშნულ საქმეზე როგორ წარმოაჩენდით ფაქტებს, რათა სასამართლო დარწმუნდეს რომ 
პირმა ნამდვილად ჩაიდინა სამართალდარღვევა? დააყენებდით თუ არა სასამართლოს 
წინაშე შუამდგომლობებს და კონკრეტულად რა სახის შუამდგომლობებს? 
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თავი 13   
საველე გასვლა, მაგალითები 

თეორიული ცოდნის მიღების შემდეგ, ჯგუფის წევრებს მიეცემათ დავალება ველზე 
სამუშაოდ. ველზე გასვლის დროს მოხდება მონაცემების შეგროვება, დაკვირვება და 
ცოდნის შეჯამება.  

მაგალითი №1 
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფ. ლიკანში მცხოვრებმა, 1999 წლის 1 დეკემბერს დაბადებულმა, 
ალექსანდრე სოსნოვსკიმ, პირ №(12345678910), ბორჯომის სახელმწიფო ნაკრძალის 101 კვარტალში 
მოჭრა 1 ძირი პირველი ხარისხის ფიჭვის სახეობის ხე (იხ. სურათი) მოჭრილი ფიჭვის ტაქსაციური 
დიამეტრია 40 სმ. სიმაღლე 26 მეტრი. მოჭრილი ხე ადგილზეა განთავსებული. 
დავალება:  შეადგინეთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმი და გამოთვალეთ ზიანი. 

 

მაგალითი № 2 
ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალდაბის მცხოვრები, 1986 წლის 12 თებერვალს 
დაბადებული, რევაზ ნორდმანიანი, პირ №(21365479631), ნეძვის აღკვეთილის ტერიტორიაზე 
ახდენს საკუთარი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით სამასალე ხე-ტყის გადაზიდვას, რომელზედაც 
განთავსებულია 4,3 კბმ პირველი ხარისხის ნაძვის სახეობის მორები და 8,2  კბმ სოჭის სახეობის 
პირველი კატეგორიის მორები. 
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                   დავალება:  იმოქმედეთ კანონმდებლობის შესაბამისად. 
 
მაგალითი №3  
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭახათში მცხოვრები სულეიმან გოგიტიძე, დაბადებული 
1982 წლის 3 ნოემბერს, პირ №(32145698987), კინტრიშის დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე მდ. 
კინტრიშზე ანკესით თევზაობდა (იხ. სურათი). რეინჯერი მორიგი პატრულირების დროს მივიდა 
მოქალაქე სულეიმანთან და აღმოჩნდა, რომ იგი თევზაობდა ანკესით და მას დაჭერილი ყავდა 9 
ცალი თევზი, დაახლოებით 0,3 კგ.  
 
შენიშვნა: კინტრიშის დაცული ტერიტორიების დროებითი რეგულირების თანახმად, კინტრიშის 
დაცულ ლანდშაფტში დაშვებულია სპორტულ-სამოყვარულო თევზჭერა. 
როგორ მოიქცეოდით თქვენ ამ შემთხვევაში? 
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თავი 14 
ტრენერთა სახელმძღვანელო მასალები 

  

ტრენერთა სახელმძღვანელო 

ყოველთვის დავიწყოთ დადებითზე ყურადღების გამახვილებით და შემდეგ მივცეთ 
შენიშვნები (მაგ.: კარგია, მაგრამ ჩემი რჩევაა, რომ...) 

დასაწყისში საჭიროა: 

• რეგისტრაცია, დასწრების ფურცლის შევსება (სახელი, გვარი, ორგანიზაცია, პოზიცია, 
ტელ., ელფოსტა;  ხელმოწერა) 

• მისალმება  
• პროგრამის პრეზენტაცია 
• ვიზუალიზაციის წესები 
• მონაწილეების გაცნობა 
• მოლოდინების ხე  

ვიზუალიზაციის წესები 

სანამ მოლოდინებს დაწერენ, მონაწილეებს აუხსენით რამდენიმე წესი, რომელიც უნდა 
დაიცვან ბარათებზე მუშაობისას: 

 ერთ ბართზე დაწერეთ მხოლოდ ერთი იდეა 
 დაწერეთ მოკლე წინადადებები 
 დაწერეთ გარკვევით 
 დაწერეთ მაქსიმუმ 3 ხაზი 

მონაწილეების გაცნობა  

მიზანი: მონაწილეები ეცნობიან ერთმანეთს და ტრენერს 

აქ მნიშვნელოვანია, რომ მონაწილეებს შორის დამყარდეს მეგობრული ურთიერთობა, 
ერთმანეთი უფრო ახლოს გაიცნონ და დაინახონ განსხვავებული, არა მხოლოდ 
პროფესიული კუთხით.  
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გაცნობის რამდენიმე მეთოდი არსებობს, გთავაზობთ გაცნობის 2 ხერხს:  

1. ორი მონაწილე ერთმანეთს ჩაუტარებს ინტერვიუს, უკეთესად გაიცნობენ 
ერთმანეთს, შემდეგ გამოდიან და ერთი აკეთებს მეორის პრეზენტაციას - წარდგენას.  

2. ყოველი მონაწილე თავად აკეთებს საკუთარი თავის წარდგენას:  

მონაწილეებს ვთხოვთ, ფურცლებზე დახატონ თავიანთი ხელი და ყველა თითს მიაწერონ 
შესაბამისი ინფორმაცია თავიანთი თავის შესახებ: 
ცერა - ყველაზე კარგი, საინტერესო მომენტი თქვენს ცხოვრებაში 
საჩვენებელი თითი - რას ამბობენ ჩემზე 
შუათითი - ნეგატიური 
არათითი - რის მიმართ გაქვთ ემოციური დამოკიდებულება 
ნეკა - რისთვის გრჩებათ ცოტა დრო 
მონაწილეებს ეძლევათ 3 წთ მოსაფიქრებლად. შემდეგ კი თავიანთ თავს წარმოადგენენ. 

მოლოდინების  ხე   

მიზანი: მონაწილეები გამოხატავენ თავის მოლოდინებს ტრენინგთან  დაკავშირებით 

დრო: დაახლოებითი 15 წუთი 

საჭირო მასალა: ფინ-ბორდი, ფერადი ბარათები 

მეთოდი: საერთო განხილვა 

ეს ნაწილი მეტად მნიშვნელოვანია ტრენერისათვის, რომ გაიგოს მონაწილეთა მოლოდინი 
და განმარტოს გაუგებრობები ტრენინგის მიზნებთან დაკავშირებით. ასევე ტრენინგის 
ბოლოს გააკეთოს შედარება, რამდენად გამართლდა მონაწილეთა მოლოდინები 
ტრენინგთან დაკავშირებით. 

პროცესი: დავურიგოთ მონაწილეებს წებოვანი ,,სტიკერები”/ფერადი ქაღალდები. 
ვთხოვოთ, დაწერონ თავისი მოლოდინები ტრენინგთან დაკავშირებით (ერთი ან ორი) და 
ფლიპ-ჩარტზე/დაფაზე  მიამაგრონ. 

მსგავსი ტიპის მოლოდინებს ვაჯგუფებთ თემატურად და ვხსნით მათ (მოლოდინების 
მიხედვით შეიძლება გამოიყოს დამატებითი პრიორიტეტი და ტრენინგზე მოხდეს მათი 
განხილვაც). 

განიხილეთ გამოთქმული მოსაზრებები და აღნიშნეთ თუ არის შეუსაბამოებები, 
განმარტეთ, რატომ ვერ მოხდება ამა თუ იმ მოლოდინის დაკმაყოფილება მიმდინარე 
ტრენინგზე  (დრო, საკითხები, პრიორიტეტები  და ა.შ.) 

 მივიღოთ მეტი ცოდნა ტრენინგის შესახებ 
 ცოდნის მიღება თემატიკიდან 
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 როგორი უნდა იყოს კარგი ტრენერი 
 როგორ გამოვიმუშავოთ ტრენერის უნარ-ჩვევები 
 მეტი ავათვისებინო ჯგუფს 
 შევიძინო მეტი თავდაჯერებულობა, როგორც ტრენერმა 
 უხერხულობებთან გამკლავების უნარი 

მინი-კონსტიტუცია - ჯგუფის წესები 

მიზანი: მონაწილეები შეიმუშავებენ ტრენინგის განმვალობაში დასაცავი ქცევის ფორმალურ 
წესებს. 

დრო: დაახლოებითი 10 წუთი 
საჭირო მასალა: ფლიპ-ჩარტი, მარკერი. 
მეთოდი: ბრეინ-შტორმინგი, საჯარო განხილვა 

პროცესი: აუხსენით მონაწილეებს, რამდენად მნიშვნელოვანია, გარკვეული წესების დაცვა, 
რომ ტრენინგი მშვიდობიან და კონსტრუქციულ გარემოში ჩატარდეს, მით უფრო, თუ ის 
ხანგრძლივია. ჩამოაყალიბონ წესები, რომლებსაც დაიცავენ ტრენინგის მსვლელობის დროს. 
ასე მაგ: 

 აუცილებელია პუნქტუალობის დაცვა 
 ტრენინგის ყველა ნაწილზე დასწრება სავალდებულოა 
 პატივი ვცეთ ერთმანეთის აზრს 
 დავიცვათ დრო 
 არ გამოვიყენოთ მობილური ტელეფონები ტრენინგის მსვლელობის დროს  
 ვიყოთ ჩართულები 
 დავსვათ კითხვები 
 არ ვისაუბროთ პრეზენტაციის დროს 
 ვიყოთ ლაკონურები   

სანქცია: 1. არგუმენტირებული მიზეზი 1 წთ (თუნდაც ტყუილი, ოღონდ დამაჯერებელი) 

2. ლექსი ან სიმღერა ტრენინგის ბოლოს. 

წინა დღის რეფლექსია 

წინა დღეს ვაფრთხილებთ 2-3 მონაწილეს, რომ მეორე დღეს დილით უნდა გააკეთონ 
განვლილი მასალის გამეორება /პრეზანტაცია. ეცადონ, გამოიყენონ  ნასწავლი მეთოდები.  
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კომუნიკაცია 

ადამიანთა ერთობლივი ცხოვრებისა და აქტივობის აუცილებელ პირობას კომუნიკაცია 
წარმოადგენს, რომელიც ხორციელდება მეტყველების ანუ ვერბალური და არავერბალური 
საშუალებების გამოყენებით. კვლევის თანახმად ინფორმაციის 65%-ზე მეტი 
ურთიერთობის არავერბალურ საშუალებებზე მოდის და მხოლოდ არაუმეტეს 35% 
ვერბალურ ურთიერთობაზე. 

„სხეულის ენა“ არის „ფარული ენა“, რომელიც ახლავს ნათქვამ სიტყვებს, მაგრამ არსებობს 
ნათქვამი სიტყვისგან დამოუკიდებლად და გვაწვდის ინფორმაციას ადამიანის პიროვნული 
თვისებების, მდგომარეობის შესახებ: ემოცია, გუნება-განწყობა, მოტივაცია, აზროვნების 
სტილი, ტემპერამენტი და ა.შ. „სხეულის ენის“ განსაკუთრებულობა იმაში მდგომარეობს, 
რომ მისი გამოვლენა ქვეცნობიერი იმპულსებით არის განპირობებული, რისი გაყალბებაც 
უფრო რთულია, ვიდრე ვერბალური საშუალებების და ამდენადაც უფრო სანდო 
ინფორმაციას გვაწვდის. 

კომუნიკაცია ხდება მუდამ, ყოველ წამს, როდესაც ჩვენ ერთად ვართ.  სხვა გზა არ არსებობს, 
კომუნიკაცია უწვეტია.  მაშინაც კი, როცა კონტაქტზე უარს ვამბობთ - მესიჯი ნათელია.  
როდესაც მონაწილეებს ეძინებათ, ტრენერმა რეაგირება უნდა მოახდინოს: 

 გააკეთეთ შესვენება 
 გააღეთ ფანჯრები 
 იყავით უფრო საინტერესო 

ჩართეთ ისინი პროცესში, ჩაატარეთ რაიმე აქტივობა, ჯგუფური სამუშაო ან სავარჯიშო 

 

პრეზენტაციის უნარ-ჩვევები 

პრეზენტაციის მოსამზადებლად პრეზენტატორმა ყურადღება უნდა გაამხავილოს არა 
მხოლოდ გადმოსაცემ ფაქტებზე, არამედ  სტილზე, ტემპზე, ტონსა და იმ ძირითად 

ტაქტიკაზე, რომელიც უნდა იქნას გამოყენებული. 

ხმა - პრეზენტატორის ყველაზე ღირებული იარაღია. იგი გადმოსცემს იმ შინაარსს, 
რომელიც აუდიტორიას ამახსოვრდება. საინტერესოა, რომ ჩვენ ადვილად შეგვიძლია 
სხვა ადამიანს ვუთხრათ, რა არის არასწორი მათ ხმაში, მაგ.: ძალიან ჩქარია, ძალიან 
მაღალი, ძალიან რბილი და ა.შ., მაგრამ გვიჭირს საკუთარი ხმის მოსმენა. 
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არის ოთხი ძირითადი ტერმინი, რომელიც გამოიყენება ვოკალური ხარისხის 
განსაზღვრისათვის: 

ხმის სიმაღლე: რამდენად ხმამაღალია იგი. კარგი მოსაუბრეები ხმას ადაბლებენ, რათა 
ჩართონ აუდიტორია, ხოლო უმაღლებენ ხმას, როცა უნდათ რაიმე საკითხის ხაზგასმა. 

ტონი: შიშნარევი ხმა აშინებს აუდიტორიას, ხოლო ღიმილიანი ხმა კი აცინებს 
აუდიტორიას.  

ტემპი: სხვადასხვა ტემპი გვეხმარება აუდიტორიის ინტერესის შენარჩუნებაში. 

მრავალფეროვნება: სხვადასხვა ტონის გავარჯიშება შესაძლებელია ვარჯიშით: აიღეთ 

ფრაზა: „ეს ახალი პოლიტიკა ძალიან საინტერესოა" და თქვით იგი ჯერ გაოცებით, 

შემდეგ ირონიით, მწუხარებით და საბოლოოდ ბრაზით. ძირითადი მიზანი შედეგის 
მიღწევაა. გახსოვდეთ შექსპირის სიტყვები „მთელი სამყარო სცენაა“ – ხოლო 

პრეზენტაცია იგივეა, რაც პრემიერა ბროდვეიზე.   

სხეული 

თქვენი სხეულის მდგომარეობა სხვადასხვა შთაბეჭდილებას ახდენს აუდიტორიაზე. 
ადამიანები არა მხოლოდ გისმენენ, არამედ გიყურებენ კიდეც. მოშვებულობა ნიშნავს, 
რომ თქვენ ინდიფერენტული ხართ.... თუმცა, თქვენ შეიძლება ამ დროს ძალიანაც 
ღელავდეთ. მეორე მხრივ, სხეულის კარგი პოზიცია აჩვენებს თქვენს აუდიტორიას, 
რომ კარგად იცით რაზეც საუბრობთ და ზრუნავთ ამ საკითხზე. ასევე, გამართულად 

დგომა გეხმარებათ ნათლად და ეფექტურად საუბარში. 

 

რჩევები პრეზენტატორს პრეზენტაციის დროს 

დაამყარეთ თვალით კონტაქტი: ეს გეხმარებათ კომუნიკაციის მიმოცვლაში. იწვევს 
ინტერესს ადამიანებში და ამაღლებს მოსაუბრის მიმართ პატივისცემას.  

სახის გამომეტყველება: ღიმილი მნიშვნელოვანი ხერხია, რომელიც გადასცემს 
მხიარულებას, მეგობრულობას, სითბოსა და მოწონებას. ასე რომ, თუ ხშირად იღიმით, 

თქვენ აღგიქვამენ როგორც უფრო მოსაწონ, მეგობრულ, თბილ ადამიანს. ღიმილი 
ხშირად გადამდებია და კარგად მოქმედებს. თქვენი ღიმილის შემთხვევაში 
აუდიტორია უფრო კომფორტულად იგრძნობს თავს და უფრო მეტად მოგისმენთ. 

ჟესტები: თუ საუბრის დროს ვერ ახერხებთ ჟესტების გამოყენებას, შეიძლება 
მოსაწყენად და მოუხშავად ჩაგთვალონ. ცოცხლად საუბრის სტილი იპყრობს 
ყურადღებას, მასალას უფრო საინტერესოს ხდის და ხელს უწყობს უკეთესად აღქმას. 
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დგომა და სხეულის ორიენტაცია: თქვენი საუბრისა და მოძრაობის მეშვეობით არაერთ 

მესიჯს აწვდით თქვენს მსმენელს. როცა დგახართ გამართულად და ოდნავ წინ 
იხრებით, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უფრო მეგობრული და ადვილად გასაგები ადამიანი 
ხართ. თქვენი და აუდიტორიის პირისპირ ყოფნის დროს წარმოიშობა ერთგვარი 
პირადი სიახლოვე. ზურგით დგომა ან საუბრის დროს ჭერზე ან იატაკზე ყურება 
აჩვენებს ინტერესის ნაკლებობას და შესაბამისად, უნდა მოვერიდოთ ამ ჩვევას. 

ხელების მოძრაობა მუდმივი პრობლემაა. არ შეიძლება მათი გამუდმებით უმიზნოდ 

ქნევა ჰაერში ან მუდმივად კალმით თამაში და რაც მთავარია (ყველაზე ხშირი და 
ყველაზე უარესი), ჯიბეში ხურდა ფულის ჩხრიალი. ხელები უნდა გამოიყენებოდეს 
თქვენს საუბართან შეთანხმებულად. ამის გამომუშავების მიზნით გაარკვიეთ, თუ რა 
პოზიციაში არის თქვენი ხელი კომფორტულად და ჟესტის დასრულების შემდეგ 
დაუბრუნეთ ამ მდგომარეობას.   

ორივე ხელს ჯიბეში ნუ ჩაიყოფთ დიდი ხნის განმავლობაში. ეს 
არაპროფესიონალურად გამოიყურება. შეიძლება ერთი ხელის ჯიბეში ჩაყოფა, მაგრამ 
დარწმუნდით, რომ იმ ჯიბეში არ გიწყვიათ ხურდა ფული ან გასაღები, რომელიც 
იჟღარუნებს. ეს ყურადღებას გაუფანტავს მსმენელს. 

ესაუბრეთ აუდიტორიას და არა ქაღალდებს ან პროექტორს. ასევე, ნუ დადგებით 

თვალსაჩინოებასა და აუდიტორიას შორის. 

საუბრის დროს იმოძრავეთ ოთახში. ეს ქმნის აუდიტორიასთან ერთგვარი სიახლოვის 
შეგრძნებას  

ნერვები - პრეზენტატორის უპირველესი მტერი დაძაბულობაა, რომელიც აფერხებს ხმას, 
სხეულის მდგომარეობასა და სპონტანურობას. ყელის დაძაბულობის დროს ხმა უფრო 

მაღლდება, მხრები იძაბება და კარგავს მოქნილობას, ხოლო ფეხები იწყებს თრთოლვას 
და იწვევს რხევას. პრეზენტაცია ჩარჩოში ჩასმულს ემსგავსება, როცა პრეზენტატორი 
მიეჯაჭვება მის ჩანაწერებს და იწყებს პირდაპირ კითხვას. 

უპირველეს ყოვლისა, ნუ დაუწყებთ ბრძოლას ნერვებს, არამედ მშვიდად შეხვდით მას. 
შემდეგ გააგრძელეთ პრეზენტაცია და ნუ მიაქცევთ ყურადღებას თქვენს ნერვიულობას. 
უნდა ვაღიაროთ ნერვების ღირებულება – ისინი გარკვეულ ფასსაც მატებს 
პრეზენტაციას. ეს იმის გამოა, რომ იწევს ადრენალინი. როგორც წინაპრები ამბობდნენ, 
ეს არის „იბრძოლე ან გაფრინდი“ სინდრომი. თუ გავუმკლავდებით ნერვებს, მაშინ 
პრეზენტაცია უფრო მეტად გამომწვევი ხდება და თქვენ მას უკეთ ატარებთ. თუ 

თქვენი ნერვები გაჯობებენ, მაშინ თქვენ უკვე „გაფრენის“ სტადიაში ხართ, როცა 
გინდათ მოშორდეთ ამ აუდიტორიას. შესაბამისად, გაუმკლავდით თქვენს ნერვებს, 
აღიარეთ იგი და ეცადეთ დაიხმაროთ საჭირო კულმინაციის მისაღწევად. ნუ 

გადახვალთ „ფრენის“ სტადიაში. როცა გრძნობთ დაძაბულობას ან აღგზნებას, 
გაიხსენეთ, რომ ეს ყველას ემართება, მაგრამ გამარჯვებაზე ორიენტირებული 

141 
 



 
ადამიანები მათ თავიანთ სასიკეთოდ იყენებენ, ხოლო დამარცხებულები კი მათი 
გავლენის ქვეშ ექცევიან.  

დაძაბულობის შემცირება შესაძლებელია ზოგიერთი რელაქსაციის სავარჯიშოს 
შესრულების მეშვეობით. დასაწყისისათვის ქვემოთ ჩამოთვლილია რამდენიმე მათგანი: 

• გონებრივი წარმოსახვა: პრეზენტაციამდე წარმოიდგინეთ ოთახი, აუდიტორია და 
თქვენი თავი პრეზენტაციის ჩატარების დროს. გონებაში გაიარეთ, თუ რა უნდა 
გააკეთოთ პრეზენტაციის დაწყებიდან მის დასრულებამდე. 

• პრეზენტაციის განმავლობაში: დაუთმეთ თქვენს თავს ერთი წუთი და დალიეთ 

წყალი, ღრმად ჩაისუნთქეთ, ეცადეთ განტვირთოთ თქვენი სხეულის ყველაზე 
დაძაბული ნაწილი და შემდეგ დაბრუნდით და თქვენს თავს უთხარით: „მე ამას 
გავაკეთებ!“ 

• არ არის საჭირო დაძაბულობისა და აღგზნების თავიდან მოშორება. ეს ენერგია 
მიმართეთ კონცენტრაციისა და გამოხატვისაკენ. 

• გახსოვდეთ, რომ დაძაბულობა და აღგზნება არც ისე შესამჩნევია 
აუდიტორიისათვის, როგორც თქვენთვის. 

• გახსოვდეთ, რომ საუკეთესო პრეზენტატორებიც კი უშვებენ შეცდომებს. 
მნიშვნელოვანია, რომ გამოსვლა ისევ გააგრძელოთ შეცდომის შემდეგ. თუ თქვენ 
არ შეფერხდებით და ჩვეულებრივად გააგრძელებთ, გამოგყვებათ აუდიტორიაც. 
გამარჯვებაზე ორიენტირებული ადამიანები აგრძელებენ, ხოლო 

დამარცხებულები კი ჩერდებიან.  

ვიზუალური მასალა 

ვიზუალური მასალის გამოყენების დროს თქვენ გინდათ, აუდიტორიამ უყუროს 
ეკრანს, უცებ მიიღოს მესიჯი და შემდეგ მოახდინოს ფოკუსრება თქვენზე. როცა 
მაყურებელს უწევს დიდი ხნის განმავლობაში კითხვა, მაშინ თქვენ ხდებით მხოლოდ 

კადრს მიღმა დადებული ხმა და კარგავთ თქვენს ეფექტურობას, როგორც 
პრეზენტატორი.  

ვიზუალური დამხმარე მასალის შემთხვევაში „დამხმარე“ ყველაზე მნიშვნელოვანი 
სიტყვაა. მასალები უნდა დაგეხმაროთ პრეზენტაციის ჩატარების დროს და არ უნდა 
შეგცვალოთ თქვენ. 

ყოველ ვიზუალურ მასალას შეურჩიეთ ფორმა და შინაარსი, რომელიც საუკეთესოდ 

ახდენს მესიჯის გადაცემას. ერთი ფორმა შეიძლება იყოს ტექსტი, ან მხოლოდ სიტყვა, 
ანუ ისეთი მასალა, რომელიც ერთგვარი გიდის როლს ასრულებს აუდიტორიისათვის 
პრეზენტაციის დროს. ტექსტური ვიზუალური მასალა უთმობს ადგილს 

142 
 



 
კონცეპტუალურ მასალას, რომელიც იყენებს სურათებსა თუ დიზაინს გარკვეული 
იდეის გადმოსაცემად. 

სტრუქტურა 

დასაწყისი (მთლიანი დროის დაახლოებით 5-10%) 

კარგი პრეზენტაცია იწყება წარდგინებით და „ყინულის გალღობით“, რისთვისაც 
შეიძლება გამოიყენოთ რაიმე ისტორია, საინტერსო განაცხადი, ხუმრობა, ციტატა ან 
რამე საქმიანობა, რომელიც შეამზადებს გუნდს.  

დასაწყისის კარგად დაგეგმვა აუცილებელია, ამისათვის არსებობს ოთხი ძირითადი 
ელემენტი: 

1. მიიპყარით მათი ყურადღება    

ხშირად, საუბრის დროს პირველი რამდენიმე წუთი იკარგება, სანამ ხალხი მოიხურავს 
ქურთუკს, შემოდიან ყავის სმით და ასრულებენ საუბარს, რომელიც დაწყებული აქვთ 

გვერდით მჯდომთან. ამ დროს თქვენ შეზღუდული ხართ დროში და ყველა წუთი 
ძვირფასია, ასე რომ, დაწყებისთანავე ეცადეთ, მიიპყროთ მათი ყურადრება.  

2. ჩამოაყალიბეთ თემა 

თქვენ უნდა მოახერხოთ და აუდიტორიას დააწყებინოთ ფიქრი თქვენი პრეზენტაციის 
საგანზე. ეს შეიძლება მოხდეს ძირითადი ამოცანის გაცნობით, თუ, რა თქმა უნდა, 
რაიმე მიზეზის გამო არ გინდათ მისი გამხელა. ყოველ მსმენელს ექნება საკუთარი 
გამოცდილება ან მოსაზრება ამ საკითხთან დაკავშირებით და დასაწყისის დროს 
საჭიროა, გაიხსენონ ეს გამოცდილება თუ იდეები. 

3. სტრუქტურის გაცნობა 

თუ დასაწყისშივე გააცნობთ მსმენელს, თუ როგორ წარიმართება ეს პრეზენტაცია, 
მაშინ აუდიტორიას ეცოდინება, რას უნდა ელოდეს. ამას შეუძლია ჩამოაყალიბოს თემა 
და ასევე რაიმე კონკრეტული, რაზეც მიაქცევენ ყურადღებას. რაც მთავარია, იქმნება 
სიმშვიდის შეგრძნება, რომ ეს პრეზენტაციაც დასრულდება. 

4. ჩამოაყალიბეთ ურთიერთგაგება 

თუ აუდიტორიის ყურადღებას პირველი მომენტიდანვე მიიპყრობთ, მაშინ არ 

გაგიჭირდებათ მისი ბოლომდე შენარჩუნება. უნდა დაგეგმოთ, თუ რა სტილით 

გინდათ წარსდგეთ აუდიტორიის წინაშე და ამ ურთიერთობის ჩამოყალიბება სწორედ 

დასაწყისში შეიძლება. შეიძლება საკუთარი თავი წარმოადგინოთ როგორც მეგობარი, 
როგორც ექსპერტი ან შეიძლება სულაც როგორც მოსამართლე, მაგრამ რა როლსაც 
აირჩევთ, ჩამოაყალიბეთ იგი დასაწყისიდანვე. 
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ძირითადი ნაწილი (პრეზენტაციის დროის 70-80%) 

წარმატებული პრეზენტაციის მომზადების პირველი საფეხური თქვენი იდეების 
ლოგიკური ხის ჩამოყალიბებაა. 

ლოგიკური ხის აგების დროს პრეზენტატორი იწყებს ძირითადი იდეით, რაც უნდა, 
რომ დაამახსოვრდეთ ან გააკეთონ გადაწყვეტილების მიმღებებმა. იხ. ნახატი 1. 

 

 

ნახატი 1: ლოგიკური ხე 

თუ თვლით, რომ გაქვთ ერთზე მეტი ძირითადი საკითხი, რომელიც გინდათ 

განიხილოთ, უნდა გადაწყვიტოთ, თუ რა არის თქვენი მესიჯი. ამის შემდეგ 
შეგიძლიათ, ჩაატაროთ რამდენიმე პრეზენტაცია, რომელიც ცალ-ცალკე გადასცემს 
ყველა იდეას.  

ძირითადი იდეის არჩევის შემდეგ პრეზენტატორი ამ ძირითადი იდეის მხარდამჭერ 

პუნქტებს ჩამოწერს ლოგიკური ხის განშტოებებზე. ეს პუნქტები უნდა პასუხობდეს 
კითხვებს, რომელთაც გადაწყვეტილების მიმღებები სვამენ ძირითადი იდეის გაცნობის 
დროს. 

თუ, მეორე მხრივ, ძირითადი იდეა პროცედურას წარმოადგენს, მაშინ განშტოებებზე 
მოცემული იქნება ამ პროცედურის დროს გასავლელი საფეხურები.  

ყოველ განშტოებასა თუ მის მხარდამჭერ პუნქტს, შესაძლოა, ჰქონდეს კიდევ სხვა 
მხარდამჭერი განაცხადები, რომლებიც გამოჩნდება „ყლორტების“ სახით.  

დასრულება 

ZiriTadi azri  ganStoebebi  mxardamWeri azrebi 

 

144 
 



 
შთაბეჭდილება, რომელსაც ბოლოში მოახდენთ აუდიტორიაზე არის ის, რომელიც მათ 

ემახსოვრებათ. შესაბამისად, აუცილებელია ყურადღებით დაიგეგმოს თქვენი ბოლო 

რამოდენიმე წინადადება.  

როგორც დასაწყისში, ასევე დასასრულის დროს მნიშვნელოვანია აუდიტორიის 
ყურადღების მიპყრობა, რომელიც მათ შეიძლება მოდუნებული ჰქონდათ. ეს მოითხოვს 
ტემპის ცვლილებას, ახალ ვიზუალურ მასალას ან საბოლოო კულმინაციური იდეის 
გაცნობას. ზოგიერთი ფორმატის შემთხვევაში დასასრულში შეჯამდება ძირითადი 
საკითხები. კარგია, როცა პრეზენტაცია აუდიტორიისათვის მოულოდნელად სრულდება 
იმ საბოლოო მნიშვნელოვანი ფრაზით, რომელიც წარმოითქმება და დაამახსოვრდებათ. 

გარდა ამისა, დასასრული შეიძლება ასევე იყოს უფრო მხნე, შედარებით ჩქარი ტემპით 

და ხმით, რომელსაც აუდიტორია საბოლოო მომენტამდე მიჰყავს გარდაუვალი 
ფინალისაკენ. 

თქვენ უთხარით მათ, თუ რა უნდა მოესმინათ (ამოცანა), მოასმენინეთ ეს (ძირითადი 
ნაწილი) და უთხარით თუ რა მოისმინეს (დასასრული). 

კითხვები (თქვენი საპრეზენტაციო დროის 10%) 

კითხვების გაჩენა არ ნიშნავს, რომ თქვენ კარგად არ ახსენით თქვენი მასალა, არამედ 

ეს აჩვენებს, რომ მსმენელი უფრო მეტად დაინტერესდა. 

პრეზენტაციის დასრულებისას ყოველთვის დაიტოვეთ დრო კითხვებისათვის. როცა 
გამოაცხადებთ კითხვების ნაწილს, ნუ იჩქარებთ მის დასრულებას თუ არავის არ 

დაებადება კითხვა. დაიცადეთ დაახლოებით 6 წამი, დააცადეთ მსმენელს თავი 
მოუყაროს აზრებს. როცა კითხვა დაისმება, გაიმეორეთ იგი, რათა ყველამ გაიგონოს 
(და რომ შეამოწმოთ, რამდენად სწორად გაიგონეთ იგი თქვენ). პასუხის დროს თქვენი 
შენიშვნები მთელი აუდიტორიისაკენ მიმართეთ. შესაბამისად, თქვენ იპყრობთ არა 
მხოლოდ მკითხველის, არამედ მთელი აუდიტორიის ყურადღებას. პრეზენტაციის 
გასამყარებლად ეცადეთ, ეს კითხვა დაუკავშიროთ ძირითად საკითხებს. 

კარად მოუსმინეთ დასმულ შეკითხვას. თუ ვერ გაიგებთ, სთხოვეთ, განმარტონ. 
შეყოვნდით სანამ უპასუხებდეთ, რადგანაც თქვენი პასუხი შეიძლება სწორი იყოს, 
მაგრამ იგნორირებას უწევდეს მთავარ საკითხს. თუ არ იცით პასუხი, გულახდილად 

აღიარეთ, შემდეგ უთხარით, რომ დაუბრუნდებით შესაბამისი პასუხით და ასეც 
გააკეთეთ.  

ყველაზე კარგად მუშაობს ის პასუხები, რომელიც 10-40 წამი გრძელდება. თუ პასუხი 
ძალიან მოკლეა, მაშინ დაუკმაყოფილებლობის შთაბეჭდილებას ტოვებს, ხოლო თუ 

ძალიან გრძელია, მაშინ ზედმეტად ჩახლართული ჩანს. გარდა ამისა, ეცადეთ არ 

გადაუხვიოთ თემას.  
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თუ ვინმე კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს თქვენს რაიმე ნათქვამს, ეცადეთ მოძებნოთ 

გზა და დაეთანხმოთ მათი არგუმენტის ნაწილს მაინც. მაგალითად, „დიახ, მე მესმის 
თქვენი პოზიცია...“ ან „მოხარული ვარ, რომ წამოწიეთ ეს საკითხი, მაგრამ...". საჭიროა 
მათი მოსაზრების დაფასება და დათანხმება. აუდიტორია ხანდახან ამ პროცესს ხედავს 
როგორც „ჩვენ თქვენს წინააღმდეგ". არ უნდა გარისკოთ და დასცილდეთ მათ.  

გეგმა 

გაეცანით იმ ადგილს, სადაც უნდა ისაუბროთ. ადრე მიდით და გაიარეთ ოთახში. 
დადექით სასაუბრო ადგილას და ისაუბრეთ მიკროფონით. იარეთ ინ ადგილებში, 
სადაც დასხდება ხალხი. გაიარეთ თქვენი დასაჯდომი ადგილიდან იმ ადგილამდე 
მანძილი, სადაც უნდა ისაუბროთ. 

გაიცანით  აუდიტორია  

შემოსვლის დროს მიესალმეთ და გაესაუბრეთ ზოგიერთ დამსწრეს. უფრო ადვილია 
ესაუბროთ მეგობრების ჯგუფს, ვიდრე უცხო ადამიანებს. 

გაივარჯიშეთ პრეზენტაციის ჩატარება და გაიმეორეთ ეს პროცესი, სანამ ადვილად არ 

შეძლებთ მის ჩატარებას.  

ისწავლეთ, როგორ განიტვირთოთ – დაძაბულობა შეგიძლიათ განმუხტოთ 

სავარჯიშოების გამოყენებით. 

წარმოიდგინეთ საკუთარი თავი საუბრის დროს – წარმოიდგინეთ, როგორ 
თავდაჯერებულად მიდიხართ მიკროფონთან დამსწრეების აპლოდისმენტების 
თანხლებით. წარმოიდგინეთ როგორ საუბრობთ ხმამაღლა, გარკვევით და 
დარწმუნებით. როცა წარმოიდგენთ საკუთარ თავს წარმატებულად, აუცილებლად 

იქნებით წარმატებულნი.  

გააცნობიერეთ, რომ ადამიანებს სურთ თქვენი წარმატება – ყველა მსმენელს უნდა, 
რომ სპიკერი იყოს საინტერესო, მასტიმულირებელი, ინფორმაციის მიმწოდებელი და 
სასიამოვნო. მათ უნდათ, რომ თქვენ იყოთ წარმატებული.    

ადამიანთა უმეტესობა ამბობს, რომ როცა გონებით გაივარჯიშებენ პროცესს, 
რეალურად საუბარი 25%-ით მეტ ხანს მიმდინარეობს. ქაღალდისა თუ ვიზუალური 
მასალების გამოყენება ასევე ითხოვს დროს. გახსოვდეთ – სჯობს ცოტა უფრო ადრე 
დაასრულოთ საუბარი, ვიდრე ძალიან გადააცილოთ.  

 

 

146 
 



 
პრეზენტაციის სტრუქტურა 

მეტად მნიშვნელოვანია თქვენს გამოსვლას ჰქონდეს ნათელი სტრუქტურა, ამისთვის: 

 უთხარით აუდიტორიას, რაზე აპირებთ საუბარს (დასაწყისი) 
 ესაუბრეთ თემაზე (შუა ნაწილი) 
 უთხარით აუდიტორიას რაზე ესაუბრებოდით (დასასრული) 

დასაწყისი: 

 ნათლად ჩამოაყალიბეთ თქვენი გამოსვლის სათაური. არ დაიწყოთ მობოდიშებით 
 სწრაფად აღნიშნეთ, რატომ გადაწყვიტეთ გამოსვლა, რატომ აკეთებთ პრეზენტაციას 

(ჩამოაყალიბეთ მიზანი) და რას ელით აუდიტორიისგან 
 თუ ეს შესაძლებელია, დაიწყეთ „კომბლის დარტყმით” – სტატისტიკური ფაქტით, 

ანალოგიით, რიტორიკული შეკითხვით, რათა „დაარეტიანოთ” და სწრაფად 
მიიპყროთ აუდიტორიის ყურადღება 

ძირითადი ნაწილი: 

ნათლად ჩამოაყალიბეთ თემები, გამოყავით ძირითადი საკითხები, მიყევით ლოგიკურ 
სტრუქტურას (რომელიც წინასწარ გაქვთ მომზადებული!) 

შეჯამება: 

 არსებობს უამრავი გზა საუბრის დასრულებისთვის, ეს შეიძლება იყოს რეზიუმე, 
რეკომენდაცია, გამეორება ძირითადი მოსაზრების და სხვ. 

 არ გამოიყენოთ სიტყვა „და ბოლოს” სამჯერ! შეეცადეთ არ იხმაროთ სუსტი 
დასასრული, მაგ.: „მე მგონი, ეს არის სულ რის თქმაც მინდოდა” ან „აი, სულ ამის 
თქმა მინდოდა” 

 ჩაეტიეთ დროში 

 

რამდენიმე “ოქროს წესი” 

 15-20 წუთი არის მაქსიმალური დრო რომლის განმავლობაშიც შეგიძლიათ მიიპყროთ 
აუდიტორიის ყურადღება. თუ თქვენ მეტი დრო გჭირდებათ ან საკითხი მოითხოვს 
განხილვას, დაყავით თქვენი გამოსვლა 20-წუთიან მონაკვეთებად, რომლის შუაშიც 
გაიმართება დისკუსია 

 „გადაყარეთ” ყველა უსარგებლო ინფორმაცია 
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 კონცენტრირება მოახდინეთ 4-5 თემაზე 
 გამოიყენეთ კონკრეტული მაგალითები, სასურველია, აუდიტორიის გამოცდილების 

გათვალისწინებით 
 იუმორი: ანგედოტების მოყოლას ნიჭი უნდა, თუ თქვენ ეს ნიჭი გაქვთ, გამოიყენეთ, 

მაგრამ ნუ დაიწყებთ პრეზენტაციას სასაცილო ამბის მოყოლით, ეს 
არასერიოზულობის ეჭვს ბადებს. 

 იყავით პატიოსანი: აღნიშნეთ ყველა დაბრკოლება და გაუგებრობა 
 თუ თქვენ პრობლემის გადაჭრის გზას სთავაზობთ, აღნიშნეთ სხვა ალტერნატივებიც 

და მოიყვანეთ თქვენი ვარიანტის არგუმენტები 
 იცოდეთ, რაზეც საუბრობთ 

 

ენა 

• მარტივი და ნათელი 
• იყავით მოკლე და კონკრეტული 
• არ გამოიყენოთ ჟარგონი 
• ეცადეთ, ზოგადი ფრაზებით არ ისაუბროთ, მოიყვანეთ მაგალითები 
• ეცადეთ, არ გამოიყენოთ ტექნიკური ტერმინები. თუ ამის აუცილებლობაა, 

დარწმუნდით, რომ აუდიტორიას ესმის ისინი. 

ნებისმიერ აუდიტორიას სჭირდება გაძღოლა, ამისთვის სხვადასხვა საშუალება არსებობს, 
ერთ-ერთია შესაბამისი ფრაზები: 

• პირველ ყოვლისა…. შემდეგ…..მეორე მხრივ….მიუხედავად ამისა,…მოკლედ…თუ 
ამას დავუმატებთ…. და სხვა 

• ამდენად, ჩვენ უკვე განვიხილეთ… 
• ნება მიბოძეთ, დავიწყო…. 
• მე მინდა, თქვენ ყურადღებით დააკვირდეთ ამ გრაფიკს… 
• ჩვენ უკვე განვიხილეთ…. 
• რამდენადაც უკვე განვსაზღვრეთ…. 
• სანამ შემდეგ საკითხზე გადავიდოდე… 
• მინდა ყურადღება მიაქციოთ… 
• სანამ დავასრულებდე გამოსვლას, მინდა კიდევ ერთხელ …. 
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ტრენინგის შეფასება/შეჯამება 

აუხსენით  მონაწილეებს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ტრენინგის დასრულების შემდეგ, 
ტრენინგის შეფასება და შეჯამება, რათა მივიღოთ უკუკავშირი მონაწილეთაგან, რომ 
გავცეთ პასუხები შემდეგ კითხვებს: 

• შესრულდა თუ არა დასახული მიზნები? 
• მივაღწიეთ თუ არა შედეგებს? 
• რა იყო სირთულე და რა ვერ განხორციელდა კარგად? 
• როგორ გაართვა ტრენერმა ამოცანას თავი? 
• რა არის გასაუმჯობესებელი და დასახვეწი ტრენინგმოდულისთვის? 

მასალა: შეფასების კითხვარი, ტესტები, ანკეტირება. 

შეაჯამეთ ტრენინგი, შეავსებინეთ  ტესტები და კითხვარები მონაწილეებს, გადაუხადეთ 
მადლობა ყურადღებისთვის, უსურვეთ წარმატება  და დაემშვიდობეთ. 

ჯგუფის დინამიკა და ხასიათები ჯგუფში 

 
არასოდეს დაუძახოთ ადამიანს ცხოველის სახელი! ეს ძალიან შეურაცხმყოფელი იქნება! 
(მაგ., „შენ ნამდვილი ბაყაყი ხარ!!!!“) 

ჩვენ არ ვსაუბრობთ პიროვნებებზე, ჩვენ ვსაუბრობთ ქცევაზე!  არავის არა აქვს მხოლოდ 
ერთი კონკერტული ხასიათი! ყველა ჩვენგანში არის თითოეული მახასიათებლის 
ელემენტები! 

ცხენი 
შეიძლება  იყოს „იდეალური“ მსმენელი ან მონაწილე. იგი განასახიერებს დახმარებისთვის 
მზადმყოფ, მეგობრულად განწყობილ, დაინტერესებულ და დაბალანსებულ პირს.  ცხენის 
მახასიათებლების მქონე ადამიანებს რეალური დახმარების გაწევა შეუძლიათ; მათ 
შეუძლიათ, შეასრულონ გარკვეული ფუნქციები და მოამზადონ ტრენინგის განყოფილება.  
როგორც ტრენერი, ფრთხილად იყავით, ზედმეტად არ დატვირთოთ ისინი და შური არ 
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გაუღვივოთ სხვებს მათ მიმართ მუდმივად ყურადღების გამოხატვით.  ამან შეიძლება 
განსაკუთრებული სიტაუციების დროს იზოლაცია გამოიწვიოს!  მათი სწორად გამოყენებით 
შესაძლებელია ჯანსაღი კონკურენციის შექმნა და მათი წარმოჩენა კარგი მაგალითის სახით.  
სხვები მათ მიბაძავენ, თუკი შექება სწორად იქნება შერჩეული.   

მაიმუნი 
ჩვენ ყველამ ვიცით ასეთი დამოკიდებულება - „მე ეს ყველაფერი ვიცი!“.  ზოგჯერ საჭირო 
არის ხოლმე ვუჩვენოთ რამდენი რამ ვიცით! ჩვენ არ ველოდებით როდის მოგვცემენ 
სიტყვას და დასმულ შეკითხვებს ვპასუხობთ ხმამაღლა და მაშინვე, სხვებს არ ვაცლით.  
ჩვენ შეგვიძლია მოვიტანოთ ციტატები წიგნებიდან, დავასახელოთ ინფორმაციის წყაროები 
- ისე, რომ არავინ გვეკითხებოდეს, და იმავდროულად, ძალზე აქტიურად ვიქცევით ხოლმე.  
მაიმუნის ქცევა უჩვენებს, რომ მას უნდა, აღიარონ, უჩვენოს, რომ იცის და რა კარგია.  ასეთი 
ქცევა მოითხოვს აღიარებას და თაყვანისცემას.  თუკი მის მიერ გაკეთებული კომენტარები 
მართებულია, ამას აღიარებაც მოჰყვება.  აქაც, ისევე როგორც მრავალ სხვა შემთხვევაში, 
აუცილებელია დაფუძნდეს მკაფიო წესები მთელი ჯგუფისთვის (მაგ., ჩვენ ვლაპარაკობთ 
მხოლდო მაშინ, როდესაც მოვითხოვთ და შემდეგ მოგვცემენ სიტყვას.  ერთდროულად 
საუბრობს მხოლოდ ერთი!).   

ირემი 
ჩვეულებრივ, ყოველთვის არიან ისეთები, რომლებსაც არ უნდათ, რომ შეამჩნიონ.  ისინი 
უსმენენ, მაგრამ მორცხვები და მორიდებულნი არიან.  თუკი თქვენ, როგორც ტრენერი, 
იხუმრებთ მათთან დაკავშირებით, ან დაუსვამთ რთულ შეკითხვებს წინასწარი შემზადების 
გარეშე, ისინი კიდევ უფრო დაიმორცხვებენ და ბოლოს სულ ჩაიკეტებიან. 
ჩუმი ადამიანი არ ნიშნავს, რომ მას ცოდნა ან გამოცდილება არა აქვს.  იგი შეიძლება 
მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი ფარული წყარო აღმოჩნდეს.  ასეთი ტიპის 
ადამიანის გასამხნევებლად შეეცადეთ გაარკვიოთ, რა საქმიანობას ეწევა ეს ადამიანი, 
როგორც პროფესიონალი.  გაარკვიეთ, რა იციან მათ მართლაც ძალიან კარგად.  როდესაც 
დრო დადგება, დაამყარეთ მასთან თვალებით კონტაქტი და როდესაც ყურადღებას 
დააფიქსირებთ, ზრდილობიანად სთხოვეთ მას გააკეთოს კომენტარი. პატივისცემით 
მოეპყარით და წაახალისეთ ყველა საჯაროდ ნათქვამი კომენტარი, რადგან შექება ხელს 
შეუწყობს მორცხვი ადამიანის თვითდაჯერების ამაღლებას. 

ზღარბი 
ზოგიერთებს შეიძლება ჰქონდეთ ეჭვი ან უნდობლობა.  ეს შესამჩნევია ხოლმე ჩაკეტილი, 
დაცვითი ჟესტებით, შეჭმუხნული წარბებით და ეჭვიანი გამოხედვით.  ეს შეიძლება იყოს 
ნეგატიური გამოცდილების ან გარკვეული სახის სოციალიზაციის ბრალი, როდესაც 
ადამიანებს ჰგონიათ, რომ ვიღაცა მუდამ ცდილობს მათ გაბრიყვებას, მოტყუებას, ან 
გზიდან გადაცდენას.   
აქ გამოგვადგება კომუნიკაციის მკაცრი წესების ჩამოყალიბება, რომლებიც მოითხოვს 
პატიოსნებას, დადგენილი წესების დაცვას, ურთიერთპატივისცემას და მეგობრულ 
ურთიერთდამოკიდებულებას.  ასეთი ატმოსფეროს ფონზე პიროვნება ნელ-ნელა 
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მოდუნდება და მეტი რწმენა მიეცემა.  როგორც კი ჯგუფი შექმნის კარგ ატმოსფეროს და ღია 
კომუნიკაციის კულტურას. ზღარბის ქცევა მთლიანად შეიცვლება. 

ჟირაფი 
უპირატესობის დემონსტრირებასთან გამკლავება ზოგჯერ რთულია.  თუკი ვინმეს მიაჩნია, 
რომ იქ მისი ადგილი არ არის (იმიტომ, რომ იგი არის ძალიან ჭკვიანი, ძალიან კარგი, დიდი 
ექსპერტი, ხოლო ყველა დანარჩენი მასზე დაბალი დონისაა). როდესაც ისინი დაინახავენ, 
რომ სხვა ადამიანებს აქვს იგივე, ან სულაც განსხვავებული და საინტერესო იდეები, მათი 
ჯგუფში ინტეგრირება უფრო ადვილად მოხდება.  დაძაბულობის შემცირებას ხელს 
შეუწყობს ეგრეთ წოდებული „მცირე კონსტიტუცია“ (ქცევის წესები).  დადებითად 
გამოეხმაურეთ პირის პოზიციას და მიანიჭეთ მათ რაიმე პასუხისმგებლობა და მიეცით 
გარკვეული ამოცანები შესასრულებლად. 

მელა 
მსმენელის ეშმაკური დამოკიდებულება სხვათა მიმართ, განსაკუთრებით, როდესაც იგი 
ცდილობს რთულ მდგომარეობაში ჩაყენოს ტრენერი უხერხული შეკითხვების დასმით, 
შეიძლება შევარბილოთ მისი შეკითხვების გადამისამართებით მთელი ჯგუფისათვის, მათი 
მოსაზრებების გაგებით.  უნდა დავანახოთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს შეჯიბრი ვინ უფრო ჭკვიანია 
ან ვინ უფრო ბრძენია.  უნდა შევეცადოთ, ერთად მოვძებნოთ კარგი გამოსავალი, 
გავუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და ცოდნა.  ჯგუფში მუშაობის წესები, ღია, ნდობის 
და ურთიერთრწმენის ატმოსფეროს შექმნა არის საუკეთესო გამოსავალი.  

ჰიპოპოტამი 
„ჰიპოპოტამის“  ხასიათის ადამიანები მხოლოდ ფიზიკურად იმყოფებიან ჯგუფში.  მათ არ 
აინტერესებთ რა ხდება გარშემო, არა აქვთ მოტივაცია და ეწინააღმდეგებიან ცვლილებებს.  
მათი დაინტერესება შეიძლება მცირე ჯგუფებში მუშაობით, პასუხისმგებლობის 
დაკისრებით და ისეთი ამოცანების მიცემით, რომლებიც მათ „გააღვიძებს“.  

ძაღლი 
ამ შემთხვევაში ჩვენ  ვსაუბრობთ არა ჩვენს „ერთგულ“ მეგობრებზე, არამედ აგრესული და 
უპირატესობის მოპოვებისაკენ მიმართულ ქცევაზე.  ვინაიდან  ასეთ პიროვნებას უნდა, რომ 
უსმენდნენ, ამჩნევდნენ და პატივს სცემდნენ, ჭკუას ეკითხებოდნენ, რა თქმა უნდა, მასთან 
ურთიერთობისას გარკვეული მეთოდებია საჭირო.  აგრესიული ქცევის მოთმენა 
დაუშვებელია.  უდნა არსებობდეს წესები და რეგულაციები, და აგრესიული ქცევის 
აღიარება არ შეიძლება.  ტრენინგის კარგი შედეგების მისაღწევად საჭიროა  ღია და 
მეგობრული ატმოსფერო.  თქვენ, როგორც ტრენერი, უნდა იყოთ მეგობრული და მოქნილი, 
მაგრამ, ზოგჯერ, მტკიცე და პირდაპირი.  როცა საქმე დისციპლინას ეხება, ბოლო სიტყვა 
ტრენერმა უნდა თქვას.  ეს მთელი ჯგუფის ინტერესებში შედის! წესები უნდა დაიცვათ და 
მისი დარღვევის არანაირ ფორმასთან არ შეიძლება შეგუება. 
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ტრენინგის დაგეგმვა 

ტრენინგის ფაზები:  

ტრენინგის წინა ფაზა 

 აქცენტირებულია თუ არა პრობლემებზე 
 ამახვილებს თუ არა ყურადღებას იმაზე, თუ როგორ შეიძლება სწავლების გამოყენება 
 კავშირშია მსმენელთა მიზნებთან 
 კავშირშია მსმენელების წარსულ გამოცდილებასთან 

ტრენინგის ფაზა 

 კომფორტულია გარემო მსმენელთათვის 
 იძლევა დებატებისა და იდეების გაზიარების საშუალებას 
 უზრუნველყოფს მსმენელთა მოსმენასა და მათი მოსაზრებების პატივისცემას 
 მოუწოდებს მსმენელებს, იყვნენ რესურსი თქვენთვის და აგრეთვე ერთმანეთისთვის 
 ექცევა მსმენელებს როგორც დიდებს 

ტრენინგის შემდეგი ფაზა 

 მიიღო მსმენელმა მისთვის საჭირო ინფორმაცია 
 შესრულდა ტრენინგის დასახული მიზნები 
 მივაღწიეთ სასურველ ცვლილებებს 

ძირითადი გასათვალისწინებელი ფაქტორები: 

ტრენინგის წინა (მომზადება) (მაგ.: ვინ არის სამიზნე ჯგუფი, რა არის ტრენინგის მიზანი, 
ტრენინგის მოდული (მათ შორის, ბიუჯეტირება), სივრცის შერჩევა (ლოჯისტიკა), 
ტექნიკური საშუალებების მომზადება, ტრენერის შერჩევა); 

ტრენინგის ფაზა (კომფორტული გარემო, აუდიტორიის ფსიქოტიპი, დროის მენეჯმენტი, 
მასალის მრავალფეროვნება, ჩართულობა) 

ტრენინგის შემდეგი (მასალის შეჯამება, უკუგება, ტრენინგის შემდგომი ტესტი, 
გამოკითხვა,  მიღწეულია თუ არა მიზანი, საჭიროებს თუ არა დამატებით ტრენინგს, 
ტრენინგის თვითშეფასებასად იყო ხარვეზი, მასალის დარიგება). ასევე, შესრულდა თუ არა 
დასახული მიზანი, მივაღწიეთ თუ არა შედეგს, რა იყო სირთულე და რა ვერ 
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განხორციელდა კარგად, როგორ გაართვა ტრენერმა თავი ამოცანას, რა არის 
გასაუმჯობესებელი და დასახვეწი ტრენინგმოდულისათვის.  

ტრენინგის აგება/დიზაინი 

მონაწილეების განსაზღვრა – შესაძლოა ესენი იყვნენ თქვენი კოლეგები, პარტნიორები 
ანდა კონკრეტულ სფეროში დაინტერესებული პირები, რომლებსაც აქვთ ტრენინგის 
ჩატარების გამოცდილება, გააჩნიათ ამის ინტერესი, ან ის ადამიანები, რომლებსაც 
სურთ დახელოვნება ამა თუ იმ სფეროს კონკრეტულ ასპექტებში. ტრენინგის ჯგუფის 
ოპტიმალური ოდენობაა 15-30 ადამიანამდე, თუმცა ჯგუფი შეიძლება იყოს ნებისმიერი 
სიდიდის.  

მონაწილეების საჭიროებების, ინტერესებისა და მოლოდინის შესახებ ინფორმაციის 
შეგროვება – გაარკვიეთ თუ რა უნარების დაუფლებას საჭიროებენ. ეს შესაძლებელია 
მოხდეს მონაწილეების სარეგისტრაციო ფორმასთან ერთად კითხვარის შევსების 
საშუალებით.  

გააანალიზეთ მონაწილეების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და ისე ააგეთ ტრენინგის 
პროგრამა, გაამახვილეთ ყურადღება ინტერესებზე და იმ სფეროებზე და დონეებზე, 
რომლებზეც მოხდება მიღებული ცოდნისა და უნარების გამოყენება. მოარგეთ 

ტრენინგის კურიკულუმი მონაწილეების საჭიროებებს და მოთხოვნებს. მასალებში 
ასახეთ მათი მოლოდინი და ინტერესის სფეროები.  

დაგეგმეთ ტექნიკური მხარე – განსაზღვრეთ ჩატარების ადგილი, დამხმარე 
პერსონალი, საჭირო დრო. არ დაამთხვიოთ ტრენინგი ძირითად დღესასწაულებს. 

მოამზადეთ: 

• ტრენინგის მოდული/კურიკულუმი 
• განრიგი და  
• დასარიგებელი მასალა მონაწილეთათვის 

ტრენინგის მოდული/კურიკულუმი 

ტრენინგის საჭიროებათა დაა მონაწილეთა ინტერესის სფეროთა გათვალისწინებით 

შეარჩიეთ თემები, რომლებიც უნდა მიაწოდოთ მსმენელებს: შესაძლოა, ეს იყოს 
საკანონმდებლო, სამუშაოსთან დაკავშირებული პროცედურები, ახალი ტექნიკების და 
ტექნოლოგიების ათვისება და ა.შ. 

დაყავით თემები მონაკვეთებად, სესიებად, შეარჩიეთ თემის მიწოდების ყველაზე 
ეფექტური ტექნიკა და სავარჯიშოები, პრეზენტაცია, დამხმარე მასალები. 

153 
 



 
განსაზღვრეთ დრო: რა დრო დაგჭირდებათ თითოეული სესიისთვის, გაითვალისწინეთ 

შესვენებები. 

შეაფასეთ ტერნინგმოდული რეკომენდირებული  (ტრენერის მიერ მოწოდებული) 
მახასიათებლების მიხედვით, რომ დაადგინოთ,  რამდენად სრულყოფილია ის. 

ტრენინგის განრიგი 

მოამზადეთ სესიების მიხედვით გაწერილი ტრენინგმოდულის განრიგი დეტალურად. 

ტრენინგის მონაწილეთა დასარიგებელი მასალა 

მოამზადეთ მასალა მონაწილეთათვის, რომელიც დაეხმარება, მათ თეორიული მასალის 
უკეთ ათვისებაში, ასევე, ჩადეთ მასალაში უფრო მეტად დეტალური ინფორმაცია იმის 
შესახებ, რის შესახებაც ისაუბრებთ პრეზენტაციაში, ასევე პრაქტიკული სავარჯიშოების 
მითითებები და რეკომენდაციები. 

ტრენინგის ორგანიზება             

 შეაფასეთ ტრენინგისთვის საჭირო ფინანსური ხარჯები 
 განსაზღვრეთ ჩატარების ადგილი, დრო  და სივრცე 
 მოამზადეთ დღის წესრიგი 
 განსაზღვრეთ დამხმარე ტექნიკა და მასალები 
 შეარჩიეთ ტრენერი, თუ ამას თავად არ აკეთებთ 

 მოამზადეთ ტესტები შეფასებისთვის და ასევე ტრენინგის დასრულების შემდეგ 
მონაწილეთა გამოკითხვის ანკეტები, რომ მიიღოთ უკუკავშირი მონაწილეთაგან, 
ტრენინგმოდულში საჭირო რჩევებისა და ცვლილებების გასათვალისწინებლად. 

ტრენინგის სივრცე 

 

                “წრე”                                ,,თევზი”                “ი” ფორმა 
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ტრენინგის სივრცის მოწყობას დიდი ზეგავლანა აქვს  პროცესის ეფექტურობაზე. მაგ.: თუ 
მონაწილეები სხედან მწკრივებად ერთმანეთის უკან (საკლასო ოთახის მსგავსად), ისინი, 
ბუნებრივია, თავიანთ ყურადღებას და შეკითხვებს მიმართავენ ოთახის თავში მყოფი 
ტრენერისკენ, ვისთანაც ამყარებენ თვალისმიერ კონტაქტს. ეს კი აფერხებს მონაწილეების 
ჩართულობას. (ვეღარ ამჩნევენ დანარჩენ მონაწილეებს). განთავსების დაგეგმვაზე ზოგჯერ 
ზეგავლენას ახდენს მონაწილეთა კულტურული/ეთნიკური წარმომავლობა, ამიტომ 
ზოგჯერ გარკვეული წყობა შეიძლება სხვებზე უკეთესი იყოს.  

თუ ტრენინგი ხანგრძლივია და ოთახი კი ერთი, ურჩიეთ მონაწილეებს გაცვალონ 
ადგილები ან შეცვალონ ოთახში მაგიდების წყობა, ეს გაახალისებს და ენერგიას შემატებს 
მონაწილეებს.  

“ი” ფორმის დადებითი მხარე – ტრენერი ინარჩუნებს თვალისმიერ კონტაქტს ყველა 
მონაწილესთან, შეუძლია თავისუფლად გადაადგილდეს მაგიდის გასწვრივ. ნაკლი – ყველა 
მონაწილე ვერ შეძლებს თვალისმიერი კონტაქტის დამყარებას, ბავრი მონაწილე არ ეტევა, 
მცირე ჯგუფური სამუშაო მოუხერხებელია.  

“თევზი”– მაგიდები გაწყობილია ინდივიდუალურად, მონაწილეები სხედან მაგიდის სამი 
მხარის გარშემო, სკამები მიმართულია ტრენერისაკენ. დადებითი მხარე – მონაწილეები 
უკვე ჯგუფებად არიან დაყოფილნი, ეს უიოლებს ტრენერს ლექციის ტიპის მუშაობიდან 
ჯგუფურზე გადასვლას. ნაკლი – ყველა მონაწილე ვერ ამყარებს თვალისმიერ კონტაქტს, 
ეტევა შედარებით ცოტა მონაწილე, კიდეში მჯდომი მონაწილეები შესაძლოა თავს 
გამოტოვებულად გრძნობდნენ.  

“წრე”– მონაწილეები სრულად ამყარებენ თვალისმიერ კონტაქტს, არ ხდება არავისი 
გამოყოფა, ყველას თანაბარი ყურადღება ეთმობა. ადვილია ლექციიდან ჯგუფურ 
მუშაობაზე გადასვლა.(არ არის მაგიდები, არ არის ბარიერები) ნაკლი – დიდი ჯგუფების 
შემთხვევაში მანძილი მონაწილეებს შორის დიდი და მოუხერხებელია. თუ მსმენელი 
მაგიდის გარეშე ზის, არ არის სწორი ზედაპირი სამუშაოდ, დიდმა სივრცემ შესაძლოა, 
დააბნიოს მორცხვი მონაწილეები.  

იმისათვის, რომ ისწავლონ, ზრდასრულ მონაწილეებს სჭირდებათ: 

კონკრეტული გამოცდილება, აბსტრაქტული კონცეპტუალიზაცია, აქტიური 
ექსპერიმენტები და გააზრებული დაკვირვება. ინტერაქტიური ტრენინგის და 
ბრიფინგების დროს ტრენერები თხოვენ მონაწილეებს საკუთარ გამოცდილებაზე 
დაყრდნობით მოახდინონ დაკვირვებები და თავად გააკეთონ დასკვნები, ვიდრე 
სხვაგან ეძებონ პასუხები.  

იმისათვის, რომ ტრენერმა აითვისოს ინტერაქტიური ტრენინგის სტილი, მას სჭირდება 
დრო და პრაქტიკა. არ იდარდოთ, თუ ყველაფერი ისე არ გამოგივათ, როგორც 
გინდოდათ. დრო დაგეხმარებათ საკუთარი პრაქტიკული სტილის გამომუშავებაში. 
ურთიურთობა ტრენერსა და მონაწილეებს შორის არ ჰგავს მოსწავლე-მასწავლებლის 
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კლასიკურ ურთიერთობას, რომელშიც მასწავლებელი გამოიყენებს სწავლების 
კლასიკურ „საბანკო“ მეთოდს და ახდენს საკუთარი ცონდის დეპოზიციას მსმენელის 
თავში. საბანკო მიდგომა გულისხმობს ძალთა არათანაბარ შეფარდებას და 
უპირისპირდება სწავლების ინტერაქტიურ მეთოდს, როდესაც მონაწილე და ტრენერი 
ერთად, თანაბრად არიან ჩართულები სწავლის პროცესში. 

ტრენინგი: ზოგიერთი ძირითადი მცნება 

 

 

ტრენინგის აგება 

ჯგუფური ტრენინგი - ეს არის სწავლების ინტერაქტიური მეთოდი, რომლის 
საშუალებითაც ხდება ცოდნისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენა. რითი 
განსხვავდება ის ჩვეულებრივი სწავლებისაგან? 

სწავლების პროცესი უზრუნველყოფს ადამიანს თეორიული და კონცეპტუალური 
სისტემით, რომელიც სტიმულს აძლევს ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების 

treningi Tu swavleba?

swavleba:

 skola, universiteti, koleji

 direqtiuli stili

 aqcenti teoriaze

 Sefaseba aTvisebuli masalis mixedviT

 msmeneli, pasiuri

 mizani – gamocdis Cabareba

treningi Tu swavleba?

treningi:

 zrdasrulTa wvrTna interaqtiuli meTodiT, romlis
mizania msmenelTa mier garkveuli unar-Cvevebis aTviseba
da SesaZleblobebis gaRmaveba saWiro codnis miRebis
mizniT. es aris struqtuirebuli procesi, romelmac
gavlena unda moaxdinos monawilis qcevaze

treningi

Sinaarsi
procesi

instruqtori

treningi swavla

• monawile

• Camoyalibebuli pirovnebebi

• didi piradi gamocdileba

• mizani – konkretuli

• moklevadiani

• problemaze
koncentrirebuli

• araoficialuri situacia

• moswavle

• moumwifebeli pirebi

• gamocdilebis ararseboba

• zogadi mizani

• grZelvadiani

• subieqtze koncentrirebuli

• imperatiuli stili
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განვითარებას. ტრენინგის მიზანია, საშუალება მისცეს ადამიანებს, შეიძინონ ის ცოდნა 
და უნარ-ჩვევები, რომლებიც მათ კონკრეტული ამოცანების გადაჭრაში დაეხმარება. 

ტრენინგის შედეგი, როგორც წესი, მაშინვე ჩანს, მაშინ, როცა სწავლების შედეგად 

მიღებული ცვლილებები მოგვიანებით იჩენს თავს და უფრო ღრმა ხასიათს ატარებს. 
ეს ორი პროცესი ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირშია. ის, თუ რამდენად შეძლებს 
ადამიანი ტრენინგის დროს შეიძინოს ცოდნა, დამოკიდებულია ხშირად იმ 
განათლებაზე, რომელიც მას მიღებული აქვს სწავლის შედეგად და პირიქით. ასევე, 
მნიშვნელოვანია მისი წარსული პრაქტიკული გამოცდილებაც. 

ტრენინგის ინტერაქტიური ხასიათი საშუალებას აძლევს ადამიანს, დროის მცირე 
მონაკვეთში შეიძინოს პრაქტიკული ცოდნა და გამოიმუშაოს ის უნარ-ჩვევები, 
რომლებიც მას სჭირდება როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ისე გარკვეული 
სამუშაოს ჩატარების დროს. 

არსებობს რამდენიმე პრინციპი, რომელიც ჯგუფმა აქსიომის სახით უნდა მიიღოს. ეს 
პრინციპები ერთნაირად მნიშვნელოვანია როგორც ტრენერისათვის, ასევე, ჯგუფის 
წევრებისათვის. მათი დაცვა ფსიქოლოგიური დაცულობის გარანტია. ეს პრინციპებია: 

თითოეული პასუხს აგებს თავის თავზე და დამოკიდებულია დანარჩენებზე 

რაც იმას ნიშნავს, რომ ყველა თვითონ წყვეტს, რა დონით ჩაერთვება მუშაობის 
პროცესში, რამდენად უნდა მიიქციოს ყურადღება, როდის უნდა მოუსმინოს და როდის 
იაქტიუროს. თვითონ წყვეტს, რა ხარისხით სურს სხვების გავლენის ქვეშ მოხვედრა და 
რა მიაჩნია განსაკუთრებით მნიშვნელოვნად, რამდენად უნდა თავისი პირადი, 
ინტელექტუალური და ემოციონალური პოტენციალის გაზრდა. ამავე დროს, ეს აქსიომა 
ხაზს უსვამს ჯგუფის წევრების ერთმანეთზე დამოკიდებულებას, რაც იმას ნიშნავს, 
რომ ვერც ერთი მონაწილე ვერ მიაღწევს შედეგს სხვების გარეშე და რომ სხვებიც ვერ 

მიაღწევენ შედეგს მის გარეშე. რამდენადაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა 
ცდილობს უსმინოს ერთმანეთს, გაიგოს ერთმანეთის ვერბალური გამონათქვამები და 
,,სხეულის ენა“. 

სიახლოვე შესაძლებელია გულახდილობის გარეშეც 

ზოგჯერ ფიქრობენ, რომ ინტერაქტიური ჯგუფების მუშაობის ეფექტურობა 
დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად გულახდილები იქნებიან ჯგუფის წევრები 
თავიანთი პირადი, ინტიმური ფაქტების გადმოცემის დროს. სინამდვილეში, ეს სულაც 
არ არის აუცილებელი. გაცილებით მნიშვნელოვანია იმის განცდა, რომ შენ 
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ყურადღებას გაქცევენ, გხედავენ და ესმით შენი. შენით დაინტერესდნენ და ამიტომ 
მარტო არა ხარ. სიახლოვე - ეს კონკრეტული გრძნობაა, ეს არის მიკუთვნებულობის 
გრძნობა. ადამიანები ხშირად განიცდიან სიახლოვეს ვიღაცასთან, რომლის ცხოვრების 
შესახებ ბევრი არაფერი იციან. გრძნობენ ამას მხოლოდ იმიტომ, რომ მსგავსი 
განცდები და რეაქციები აქვთ. ამიტომ, თუ ვინმე თავს არ გრძნობს იმ ზომამდე 
დაცულად, რომ ნიღაბი ბოლომდე ჩამოიხსნას, ეს მისი ნებაა და ასეთად უნდა 
მივიღოთ. 

ტრენერი მხარში უდგას და ამხნევებს მონაწილეებს 

წამყვანი აძლევს საშუალებას თითოეულ მონაწილეს, ილაპარაკოს და დუმდეს თავისი 
სურვილის შესაბამისად და ცდილობს შექმნას ისეთი გარემო, სადაც თითოეულს 
მოუსმენენ და დაინახავენ. მონაწილეს არ უნდა შეექმნას განცდა, რომ ის 
მარტოსულია. 

ჯერ ურთიერთქმედება, შემდეგ ქმედება 

ეს პრინციპი გულისხმობს, რომ ჯგუფი მიაღწევს დასახულ მიზანს მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ ჯგუფის წევრების ურთიერთობა მასში ღია და თავისუფალი იქნება; 
თუ ამას რაიმე უშლის ხელს, მაშინ, პირველ რიგში, საჭიროა ამ პრობლემაზე მუშაობა 
და შემდეგ უკვე დასახულ მიზანზე. 

ტრენერი აძლევს საშუალებას მონაწილეებს გაიცნონ ერთმანეთი 

გაცნობის პროცესი დამოკიდებულია ჯგუფზე, ასევე იმაზე, იცნობდნენ ისინი 
ერთმანეთს, თუ ეს მათი პირველი შეხვედრაა. შესაბამისად, შესაძლებელია გაცნობის 
განსხვავებული ფორმების გამოყენება. გაცნობის პროცესი აახლოებს ადამიანებს, 
აღუძრავს მათ ერთმანეთისადმი ინტერესს. 

როგორ ვსწავლობთ: 

მონაწილეებს ვკითხავთ, რა დროს იმახსოვრებენ უკეთესად, რა მეთოდებით სწავლობდნენ 
ბავშვობაში (თვითონ კითხულობდნენ, სხვას აკითხებდნენ, მასწავლებლის ახსნილით 
იმახსოვრებდნენ, წაკითხული წიგნი უფრო დიდხანს ამახსოვრდებოდათ თუ ნანახი 
ფილმი, როდესაც მათ პრაქტიკულად აუხსნეს მაგ.: მორების აზომვა, როგორ ისწავლეს ეს 
ადვილად (წაიკითხეს, სხვამ აუხსნა, გააკეთა თვითონ).  
 
 როცა ვკითხულობთ                       - 10 % 
 როცა ვისმენთ                                 - 20 % 
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 როცა ვუყურებთ                            -  30 % 
 როცა ვუყურებთ და გვესმის          - 50% 
 როცა განვიხილავთ                        -  80 % 
 როცა განვიხილავთ და ვაკეთებთ  - 90% 

 

 

ზრდასრულთა სწავლების მეთოდები 

მრავალფეროვანია ტრენინგის მონაწილეთაგან საჭირო ინფორმაციის   მიღებისა და 
თეორიული მასალის გადაცემის მეთოდები და ტექნიკა, რომელიც ეხმარება ტრენერს, 
ინტარაქტიული სწავლების პროცესი გახადოს მეტად მიმზიდველი, არადამღლელი და 
აქტიურ გარემოში სწავლებადი. 

გამოიყენეთ და შეარჩიეთ საუკეთესო ტექნიკა თემებთან მიმართებაში. სასურველია, 
ტრენინგის მანძილზე ცვალოთ ტექნიკები და გამოიყენოთ რამდენიმე მათგანი. 

 გონებრივი შტურმი ,,ბრეინსშტორმინგი” 
 როლური გათამაშება 
 ლექცია 
 შემთხვევათა ანალიზი 
 დისკუსია 
 სიმულაციური სავარჯიშოები 
 ჯგუფური ბზუილი 
 ისტორიები 
 დებატები 
 ვიზუალური დიაგრამები და რუკები 
 ,,ყინულის გამლღვობი სათამაშოები”,  ,,ენერჯაიზერები” 

 

 

 

გონებრივი შტურმი ,,ბრეინსშტორმინგი” 

უპირატესობა 
 კრეატიული (შემოქმედებითი) აზროვნების წახალისება 
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 სტანდარტული აზროვნების საზღვრებს სცილდება 
 სისადავე 

სირთულე 

 აუცილებელია მონაწილეთა ჩართულობის მაღალი დონე 
 პროცესის არასისრულე (რეალური უპირატესობები პრაქტიკაში განხორციელების შემდეგ 

გამოჩნდება) 

,,ბრეინსშტორმინგი”  - საუკეთესოა მონაწილეთაგან იდეების გენერირებისთვის და 
შეგროვებისთვის. 

დასვით აუდიტორიასთან შეკითხვები, ან თემის გახსნისთვის ჰკითხეთ მათი ასოციაციების 
შესახებ.  ჩამოწერეთ ყველა პასუხი და შემდეგ შეაჯამეთ. არ გამოტოვოთ არც ერთი იდეა, 
მოწოდებული მონაწილეთაგან. შემდეგ გააკეთთ შეჯამებისას, თუ რომელი მათგანი არის 
არაზუსტი მამართებით. 

 

ლექცია 

უპირატესობა 

 დიდი თეორიული მასალის გადაცემა 
 მოსახერხებელია დიდ  ჯგუფებში 
 იძლევა საშუალებას, ზუსტად გავაკონტროლოთ დრო და შინაარსი  

სირთულე 

 მონაწილეთა ჩართულობის დაბალი დონე 
 მონაწილეთა ინდიფერენტულობა 

ლექცია - თეორიული მასალის მიწოდება შესაძლებელია, როგორც პრეზენტაციის 
საშუალებით, თუ ტექნიკური საშუალებები არის, ან ფლიპ-ჩარტზე წინასწარი საკვანძო 
საკითხების მომზადებით და შემდეგ პრეზენტირებით; 

 

დისკუსია 

უპირატესობა 

 გაგების დემონსტრირება 
 ცოდნის აქტიური გადმოცემა 
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 აქტიური ურთიერთქმედება 

სირთულე 

 ჯგუფზე დამოკიდებულება; 
 არასწორი პოზიციის გამყარების შესაძლებლობა. 

დისკუსია - სამსჯელო საკითხთან, თემასთან დაკავშირებით ხელი შეუწყვეთ და 
წაახალისეთ ჯგუფში მონაწილეთა შორის აზრთა-გაცვლა-გამოცვლა. 

 

დებატები 

უპირატესობა 
   მატებს ხალისს და გათვლილია ურთიერთქმედებაზე 

სირთულე 

 მოუხერხებელია, რადგან სწავლება დამოკიდებულია ჯგუფის წევრების ცოდნაზე, 
მოითხოვს დროს და ხშირად არ მივყავართ პოზიტიურ დასკვნამდე 

დებატები - გამოიყენეთ მკვეთრად გამიჯნული მოსაზრებების დროს, მხოლოდ მართეთ 
სიტუაცია, რომ არ გამოიწვიოს კონფლიქტი და იყოს ჯანსაღი გარემო დებატებისთვის. 

 

როლური თამაშები (როლების გათამაშება) 

უპირატესობა 
 მიღებული გამოცდილების შენარჩუნების პერიოდი ხანგრძლივია 
 სასიამოვნო პროცესია 
 შესაძლებელია გაგება და დანახვა იმისა, როგორ იქცევიან სხვა ადამიანები 
 გაცნობიერება იმისა, თუ ვინ როგორ მოიქცეოდა კონკრეტულ სიტუაციაში 
 უსაფრთხოება დაცულია 

სირთულე 
 ხელოვნურობა 
 მონაწილეების მხრიდან არასერიოზული დამოკიდებულება 
 ფასდება გამოსვლა და არა პრობლემა 

როლური თამაში, შემთხვევათა ანალიზი, სიმულაციური სიტუაციები - ხელს უწყობს 
მონაწილეთა მიერ თეორიის ათვისებას უკეთ, დასკვნების გამოტანას აადვილებს, ასევე 
,,გადაწყვეტილების მირების უნარს ყველაზე მეტად ავითარებს ,,შემთხვევათა ანალიზი”. 
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როლური თამაშისთვის, წინასწარ დაგეგმეთ სცენარი, გაანაწილეთ ინსტრუქციები 
როლების მიხედვით. დაყავით ჯგუფი საჭიროებისამებრ 2-3 ჯგუფად ან მთლიანი გუნდს 
მიეცით ცალკეული როლები, გამომდინარე დავალების მთლიანი კონტექსტიდან. 

შეაჯამეთ მიღებული შედეგი და სთხოვეთ, მონაწილეებს, გადმოსცენ ემოციები როლური 
თამაშის შმდეგ, როგორ გრძნობდნენ თავს, მიიღეს თუ არა სასურველი შედეგი. 

შემთხვევის შესწავლა (Case Study) 

უპირატესობა 
 ამ მეთოდის გამოყენება ეფექტურია მცირე ჯგუფებში, არაუმეტეს 10 კაცისა. თუ ჯგუფი 

დიდია, უმჯობესია მისი ქვეჯგუფებად დაყოფა.  
 გამოცდილებით სწავლა 
 გადაწყვეტილებათა  მიღება  

სირთულე 
  არასწორად გაგებული დავალება 
 არასაკმარისი ინფორმაცია 

შემთხვევათა ანალიზი  - წინასწარ მოამზადეთ შემთხვევა, რომელიც დაკავშირებულია 
თემასთან. წაუკითხეთ მათ შემთხვევა და წაახალისეთ მსჯელობა და დისკუსია აღნიშნულ 
საკითხზე, რომ მიიღონ გადაწყვეტილება. 

ჯგუფური სამუშაო ,,ჯგუფური ბზუილი” 
უპირატესობა 
 ჯგუფის გააქტიურება 
 გამოიყენება როგორც დიდ, ასევე პატარა ჯგუფებში 
 იძლევა ცოდნის და გამოცდილების გაზიარების საშუალებას 
 კრავს ჯგუფს 

სირთულე 
 რომელიმე  მონაწილის ,,განზე დგომა” 
 პასუხისმგებლობების განაწილება 
 სივრცე  

ჯგუფური სამუშაო - ჯგუფში მუშაობა ყველაზე მეტად გამოიყენება ტრენინგის 
მსვლელობისას ,,ბრეინსშტორმინგის” შემდეგ. თემატიკიდან და სავარჯოშოებიდან 
გამომდინარე, შესაძლებელია, ჯგუფი იყოს ერთიანი, გაყოთ 2-ად, 3-ად, და ა.შ. საჭიროების 
მიხედვით. 
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თავი 15 
გამოყენებული ლიტერატურა 

1. დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ საქართველოს კანონი 
2. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი 
3. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №424 2013 წლის 31 დეკემბერი „ნიადაგის 

ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“ 
ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე; 

4. საქართველოს კანონი  ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა-
გაუმჯობესების შესახებ 

5. საქართველოს კანონი ნიადაგის დაცვის შესახებ 
6. საქართველოს კანონი  წყლის შესახებ 
7. საქართველოს ტყის კოდექსი 
8. საქართველოს მთავრობის დადგენილება № 54 2014 წლის 14 იანვარი - ტექნიკური 

რეგლამენტის - „გარემოსთვის მიყენებული ზიანის განსაზღვრის (გამოანგარიშების) 
მეთოდიკა“ დამტკიცების შესახებ 

9. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №423 2013 წლის 31 დეკემბერი ”თევზჭერისა 
და თევზის მარაგის დაცვის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” 

10. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 27 
დეკემბერის №95 ბრძანება „ცხოველთა სამყაროს ობიექტების, მათი სახეობების 
მიხედვით მოპოვების წესების, ვადებისა და მოპოვებისათვის დაშვებული იარაღისა 
და მოწყობილობების ჩამონათვალის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ 

11. ანგარიში კანონაღსრულების სტრატეგიის შემუშავების შესახებ თუშეთის დაცული 
ტერიტორიებისთვის (პატრულირების სტრატეგიის ჩათვლით) - სახეობათა 
კონსერვაციის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი „ნაკრესი“ მაისი, 2011 წ. 

12. „დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ტერიტორიული ადმინისტრაციების ტიპური 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 10 მაისის #12 ბრძანება 

13.  სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი 
14. სამოქალაქო კოდექსი 
15. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 
16. სისხლის სამართლის კოდექსი 
17. საქართველოს კანონი   ,,სახელმწიფო ქონების შესახებ“    
18. საქართველოს ფინანასთა სამინისტროს  2010 წლის 08 ოქტომბრის №771 ბრძანებით 

სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული მოძრავი ქონების საფასურის განსაზღვრის, ამ 
ქონების აღრიცხვის, შენახვის, შეფასებისა და განკარგვის წესისა და პირობების, 
აგრეთვე რეალიზაციისა და ლიზინგის ფორმით გადაცემის შედეგად ამონაგები 
თანხის განაწილების წესის დამტკიცების თაობაზე”.  
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About the Program  
 
The ENPI East Countries FLEG II  Program — Complementary Measures for Georgia and Armenia is being 
implemented by the World Bank in partnership with WWF and IUCN. It complements the EU-funded FLEG II Program. 
The objectives of the Program are to support Georgia and Armenia in strengthening forest governance through 
improving implementation of relevant international processes, enhancing their forest policy, legislation and 
institutional arrangements, and developing, testing and evaluating sustainable forest management models at the 
local level on a pilot basis for future replication. The three specific Program objectives are: Implementation of the 
2005 St. Petersburg FLEG Ministerial Declaration and ensuring continuation of the process launched in 2005 
(regional level); Formulation and implementation of sustainable forest sector policies, including legal and 
administrative reforms for sustainable forest management and protection (national level); and demonstration of best 
sustainable forest management practices in targeted areas for further replication (sub-national level). The overall 
objective of the complementary EU-funded Program is to promote sustainable forest governance, management, and 
protection of forests in the participating Program countries, ensuring the contribution of the region’s forests to 
climate change adaptation and mitigation, to ecosystems and biodiversity protection, and to sustainable livelihoods 
and income sources for local populations and national economies. 
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 AUSTRIAN DEVELOPMENT COOPERATION  
Austrian Development Cooperation (ADC) supports countries in Africa, Asia, South 
Eastern and Eastern Europe as well as the Caribbean in their sustainable development. 
The Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs (MFA) plans ADC 
strategies. Austrian Development Cooperation aims at reducing poverty, conserving 
natural resources and promoting peace and human security in partner countries. Long-
term programmes and projects support help towards self-help. The ultimate goal is to 
bring about a sustainable improvement in conditions of life.  
http://www.entwicklung.at 

   
 

 
 WORLD BANK 

The World Bank Group is one of the world’s largest sources of knowledge and funding for 
its 188 member-countries. The organizations that make up the World Bank Group are 
owned by the governments of member nations, which have the ultimate decision-making 
power within the organizations on all matters, including policy, financial or membership 
issues. The World Bank Group comprises five closely associated institutions: the 
International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and the International 
Development Association (IDA), which together form the World Bank; the International 
Finance Corporation (IFC); the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA); and 
the International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Each institution 
plays a distinct role in the World Bank Group’s mission to end extreme poverty by 
decreasing the percentage of people living on less than $1.25 a day to no more than 3 
percent, and promote shared prosperity by fostering the income growth of the bottom 40 
percent for every country. For additional information please visit: 
http://www.worldbank.org, http://www.ifc.org, http://www.miga.org 

   
 

 

 IUCN 
IUCN, International Union for Conservation of Nature, helps the world find pragmatic 
solutions to our most pressing environment and development challenges. IUCN’s work 
focuses on valuing and conserving nature, ensuring effective and equitable governance 
of its use, and deploying nature-based solutions to global challenges in climate, food and 
development. IUCN supports scientific research, manages field projects all over the 
world, and brings governments, NGOs, the UN and companies together to develop 
policy, laws and best practice. IUCN is the world’s oldest and largest global 
environmental organisation, with more than 1,200 government and NGO members and 
almost 11,000 volunteer experts in some 160 countries. IUCN’s work is supported by 
over 1,000 staff in 45 offices and hundreds of partners in public, NGO and private sectors 
around the world. 
www.iucn.org 

   
 

 

 WWF 
WWF is one of the world’s largest and most respected independent conservation 
organizations, with almost 5 million supporters and a global network active in over 100 
countries. WWF’s mission is to stop the degradation of the planet’s natural environment 
and to build a future in which humans live in harmony with nature, by conserving the 
world’s biological diversity, ensuring that the use of renewable natural resources is 
sustainable, and promoting the reduction of pollution and wasteful consumption. 
www.panda.org 
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