პროექტი
საქართველოს კანონი
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის
შესახებ
მუხლი

1.

საქართველოს

ადმინისტრაციულ

სამართალდარღვევათა

კოდექსში

(საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, №12, 1984 წელი, მუხ. 421) შეტანილ იქნეს
შემდეგი ცვლილება:
1. 793-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 793. მიმდინარე საქმიანობის
დადგენილი პირობების შეუსრულებლობა

გაგრძელების

შესახებ

გადაწყვეტილებით

1. მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილებით დადგენილი
პირობების შეუსრულებლობა −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სახდელის
დადების შემდეგ, განსაზღვრულ ვადაში მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ
გადაწყვეტილებით დადგენილი პირობების შეუსრულებლობა –
გამოიწვევს დაკისრებული ჯარიმის გასამმაგებას საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
3. გასამმაგებული ჯარიმის დაკისრებიდან განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ
მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილებით დადგენილი პირობების
შეუსრულებლობა –
გამოიწვევს დაკისრებული ჯარიმის გასამმაგებას საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
2. 797 მუხლის მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სფეროში გაცემული შესაბამისი აღმჭურველი
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე დაწყებული საქმიანობა, რომელიც
2021 წლის 1 იანვრის შემდეგ ხორციელდება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გარეშე, გამოიწვევს გაფრთხილებას.“.
3. 84-ე მუხლის შენიშვნის მეორე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილებით დადგენილი
პირობების დაკმაყოფილებისათვის შესაბამისი ორგანოს ადმინისტრაციული მიწერილობით
დაკისრებული
მოვალეობის
შეუსრულებლობის
შემთხვევაში
ადმინისტრაციული
3
პასუხისმგებლობა განისაზღვრება ამ კოდექსის 79 მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად.“.

მუხლი 2.
ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი

გიორგი მარგველაშვილი

განმარტებითი ბარათი
საქართველოს კანონის პროექტზე
„საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების
შეტანის შესახებ“

ა) ზოგადი ინფორმაცია კანონპროექტის შესახებ:
ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი:
კანონპროექტის მიღება განპირობებულია გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში
ცვლილების
განხორციელებით,
რომლის
შესაბამისადაც,
იცვლება
კოდექსით
გათვალისწინებული გადაწყვეტილებების მიღებაზე უფლებამოსილი ორგანო, კერძოდ კი
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს უფლებამოსილებები
გადაეცემა სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - გარემოს
ეროვნულ სააგენტოს.
ა.ბ) კანონპროექტის მიზანი:
კანონპროექტის მიზანია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
კოდექსის
შესაბამისობაში
მოყვანა
გარემოსდაცვითი
შეფასების
კოდექსში
განსახორციელებელ ცვლილებებთან.
ა.გ) კანონპროექტის ძირითადი არსი:
კოდექსის 793 და 84-ე მუხლის შენიშვნის მე-2 ნაწილში ხორციელდება ცვლილება და
ხდება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ამოღება,
ვინაიდან მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილება შესაძლებელია
მიღებული იყოს „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის
საფუძველზე, სამინისტროს მიერ ან მისი მიღება მოხდეს გარემოსდაცვითი შეფასების
კოდექსში განხორციელებული ცვლილების შესაბამისად, სსიპ - გარემოს ეროვნული
სააგენტოს მიერ. ამასთან, ასევე სწორდება ხარვეზი 797 მუხლის მე-3 ნაწილში და
შესაბამისობაში მოდის გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსთან. კერძოდ, კოდექსის 48-ე
მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად 2018 წლის პირველ იანვრამდე გზშ-ის სფეროში გაცემული
შესაბამისი აღმჭურველი ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტები ინარჩუნებს იურიდიულ
ძალას 2021 წლის 1 იანვრამდე, ხოლო 797 მუხლის მე-3 ნაწილის მოქმედი რედაქციით
სამართალდარღვევას წარმოადგენს გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სფეროში გაცემული
შესაბამისი
აღმჭურველი
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტის
საფუძველზე
დაწყებული საქმიანობა, რომელიც გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის ამოქმედებიდან 3
წლის შემდეგ ხორციელდება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გარეშე. ვინაიდან,
გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი ამოქმედდა 2017 წლის 21 ივნისს, 3 წლიანი ვადა
იწურება 2020 წლის 21 ივნისს, როდესაც საქმიანობის განმახორციელებელს უფლება აქვს
მიმართოს ადმინისტრაციულ ორგანოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის
თაობაზე 2021 წლის 1 იანვრამდე. შესაბამისად, 797 მუხლის მე-3 ნაწილში კონკრეტული
თარიღი მიეთითება.
ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება:

ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების
წყარო:
კანონპროექტის მიღება არ გამოიწვევს ხარჯების გამოყოფას.
ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე:
კანონპროექტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე.
ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე:
კანონპროექტის მიღება არ მოახდენს გავლენას ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.
ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები:
კანონპროექტით არ დგინდება სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები.
ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა
მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება:
კანონპროექტის მიღება არ იწვევს ფინანსურ შედეგებს იმ პირთათვის, რომელთა
მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება.
ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის
გადასახდელის ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი:
კანონპროექტით არ დგინდება გადასახადი, მოსაკრებელი ან სხვა სახის გადასახდელი.
გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან:
გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან:
კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს.
გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს
წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებთან:
კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს
წევრობასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს.
გ.გ)კანონპროექტის
მიმართება
საქართველოს
ორმხრივ
და
მრავალმხრივ
ხელშეკრულებებთან:
კანონპროექტი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ
ხელშეკრულებებს.
დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები:
დ.ა) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და
საერთაშორისო ორგანიზაცია (დაწესებულება), ექსპერტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:
ასეთი არ არსებობს.

დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და
ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში:
ასეთი არ არსებობს.
ე) კანონპროექტის ავტორი:
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
ვ) კანონპროექტის ინიციატორი:
საქართველოს მთავრობა.

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის იმ მუხლის (მუხლების)
მოქმედი სრული რედაქცია, რომელშიც (რომლებშიც) წარმოდგენილი კანონპროექტით შედის
ცვლილება, მათ შორის, ხდება მისი (მათი) ამოღება

მუხლი 793. „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონით
გათვალისწინებული მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილებით
დადგენილი პირობების შეუსრულებლობა
1. „გარემოზე

ზემოქმედების

ნებართვის

შესახებ“

საქართველოს

კანონით

გათვალისწინებული მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილებით
დადგენილი პირობების შეუსრულებლობა −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სახდელის
დადების შემდეგ, განსაზღვრულ ვადაში მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ
გადაწყვეტილებით დადგენილი პირობების შეუსრულებლობა გამოიწვევს დაკისრებული
ჯარიმის გასამმაგებას „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონით
დადგენილი წესით.
3. გასამმაგებული ჯარიმის დაკისრებიდან განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ,
თუ „გარემოზე

ზემოქმედების

ნებართვის

შესახებ“

საქართველოს

კანონით

გათვალისწინებული საქმიანობის
განმახორციელებელი
მიმდინარე
საქმიანობის
გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილებით დადგენილ პირობებს არ დააკმაყოფილებს,
დაკისრებული

ჯარიმა

გასამმაგდება „გარემოზე

ზემოქმედების

ნებართვის

შესახებ“

საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

მუხლი 797. გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებული საქმიანობის
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების ან სკრინინგის გადაწყვეტილების გარეშე განხორციელება
1.

გარემოზე

ზემოქმედების

გარემოსდაცვითი

შეფასების

გადაწყვეტილების

გარეშე

შეფასებისადმი
კოდექსით

დაქვემდებარებული

გათვალისწინებული

განხორციელება

ან

სკრინინგის

საქმიანობის

გარემოსდაცვითი
პროცედურისადმი

დაქვემდებარებული საქმიანობის სკრინინგის გადაწყვეტილების გარეშე განხორციელება –

გამოიწვევს დაჯარიმებას 7 000-დან 10 000 ლარამდე.

2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სკრინინგის პროცედურისადმი
დაქვემდებარებული საქმიანობის სკრინინგის გადაწყვეტილების გარეშე განხორციელება,
ჩადენილი განმეორებით, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 14 000 ლარის ოდენობით.
3. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სფეროში გაცემული შესაბამისი აღმჭურველი
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე დაწყებული საქმიანობა, რომელიც
გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის ამოქმედებიდან 3 წლის შემდეგ ხორციელდება
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გარეშე, –
გამოიწვევს გაფრთხილებას.
4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, ჩადენილი განმეორებით, –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

მუხლი 84. ამ კოდექსის 239-ე მუხლის მე-4 და 41 ნაწილებით გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების შესახებ ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე
ორგანოების მოთხოვნათა შეუსრულებლობა
1. ამ კოდექსის 239-ე მუხლის მე-4 და 41 ნაწილებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევების ჩადენის შემდეგ მათი აღმოფხვრის თაობაზე ოქმის შედგენის
უფლებამოსილების მქონე შესაბამისი ორგანოს ადმინისტრაციული
დაკისრებული მოვალეობის დადგენილ ვადებში შეუსრულებლობა −

მიწერილობით

გამოიწვევს ადმინისტრაციული სახდელის ( ჯარიმის ) დადებას ამ კოდექსის იმ შესაბამისი
მუხლის ან მუხლის ნაწილის სანქციის ფარგლებში , რომლის დარღვევის გამოც დაეკისრა
სამართალდარღვევის აღმოფხვრა , ამ მუხლებზე მითითებით , ხოლო დაკისრებული
ადმინისტრაციული სახდელის ( ჯარიმის ) არსებობის შემთხვევაში − იმ შესაბამისი მუხლის
ან მუხლის ნაწილის სანქციის მაქსიმალური საჯარიმო თანხის გაორმაგებას , რომლის
დარღვევის გამოც დაეკისრა სამართალდარღვევის აღმოფხვრა , ამ მუხლებზე მითითებით .
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის დარღვევის გამო ადმინისტრაციული სახდელის ( ჯარიმის )
დადებიდან ამ კოდექსის 239-ე მუხლის მე-4 და 41 ნაწილებით გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული
უფლებამოსილების

სამართალდარღვევების აღმოფხვრის თაობაზე ოქმის შედგენის
მქონე შესაბამისი ორგანოს ადმინისტრაციული მიწერილობით

დაკისრებული მოვალეობის დადგენილ ვადებში შეუსრულებლობა −
გამოიწვევს

დაკისრებული

გაორმაგებას .

ძირითადი

ადმინისტრაციული

სახდელის

(

ჯარიმის

)

3. ამ კოდექსის 239-ე მუხლის მე-4 და 41 ნაწილებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევების შესახებ ოქმის შედგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანოების
თანამშრომელთა უფლებების განხორციელებისა და მოვალეობების შესრულებისათვის ხელის
შეშლა −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 5000 ლარის ოდენობით .
4. ამ კოდექსის 239-ე მუხლის მე-4 და 41 ნაწილებით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული
სამართალდარღვევების შესახებ ოქმების შედგენის უფლებამოსილების მქონე ორგანოების
თანამშრომელთა კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა (მათ შორის, საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების, მასალებისა და ინფორმაციის
წარუდგენლობა, შემოწმების პროცესში შესამოწმებელი ობიექტის მიერ წარმომადგენლობის
უზრუნველყოფის მოთხოვნის უგულებელყოფა) –
გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.
5. ამ მუხლის მე -4 ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება , ჩადენილი განმეორებით , −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით .
შენიშვნა:
1. სალიცენზიო ან სანებართვო პირობების დადგენილი მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის
შესაბამისი ორგანოს ადმინისტრაციული მიწერილობით დაკისრებული მოვალეობის
შეუსრულებლობის შემთხვევაში ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა განისაზღვრება ამ
კოდექსის 361 მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად.
2. „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილებით დადგენილი პირობების
დაკმაყოფილებისათვის
დაკისრებული

შესაბამისი

მოვალეობის

ორგანოს

შეუსრულებლობის

ადმინისტრაციული
შემთხვევაში

მიწერილობით

ადმინისტრაციული

პასუხისმგებლობა განისაზღვრება ამ კოდექსის 79 მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად.
3

