
საქართველოს სსრ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა 

კოდექსის სამოქმედოდ შემოღების შესახებ 

 

მუხლი 45. ნარკოტიკული საშუალების მცირე ოდენობით უკანონოდ შეძენა ან 

შენახვა გასაღების მიზნის გარეშე, ანდა ნარკოტიკული საშუალების 

მოხმარება ექიმის დანიშნულების გარეშე 

ნარკოტიკული საშუალების მცირე ოდენობით უკანონოდ შეძენა ან შენახვა 

გასაღების მიზნის გარეშე, ანდა ნარკოტიკული საშუალების მოხმარება ექიმის 

დანიშნულების გარეშე, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით ან, გამონაკლის შემთხვევებში, 

თუ საქმის გარემოებებისა და დამრღვევის პიროვნების გათვალისწინებით ამ 

ზომის გამოყენება არასაკმარისად ჩაითვლება, – ადმინისტრაციულ პატიმრობას 30 

დღემდე ვადით. 

შენიშვნა: 

1. პირი, რომელიც ნებაყოფლობით ჩააბარებს ნარკოტიკულ საშუალებას, 

რომელიც მას აქვს მცირე ოდენობით და რომელიც შეიძინა ან შეინახა გასაღების 

მიზნის გარეშე, აგრეთვე, რომელიც ნებაყოფლობით მიმართავს სამედიცინო 

დაწესებულებას ექიმის დანიშნულების გარეშე ნარკოტიკული საშუალების 

მოხმარებასთან დაკავშირებით მისთვის სამედიცინო დახმარების გასაწევად, 

თავისუფლდება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობისაგან ამ მუხლით 

გათვალისწინებული ქმედებებისათვის. 

2. პოლიციელი საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ საამისოდ 

უფლებამოსილ პირს გამოკვლევის მიზნით წარუდგენს იმ პირს, რომლის 

მიმართაც არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ მან ნარკოტიკული საშუალება ექიმის 

დანიშნულების გარეშე მოიხმარა. 

3. უფლებამოსილი პირის მიერ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტის 

დადგენის წესი განისაზღვრება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი 

ბრძანებით. 

4. ამ მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევების ჩადენისათვის 

პირს ჩამოერთმევა იარაღის ტარების უფლება 3 წლამდე ვადით. 

 

მუხლი 1002. მცირე ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის 

უკანონო დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება 

მცირე ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო 

დათესვა, მოყვანა ან კულტივირება, – 

გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით ან, გამონაკლის შემთხვევებში, 

თუ საქმის გარემოებებისა და დამრღვევის პიროვნების გათვალისწინებით ამ 

ზომის გამოყენება არასაკმარისად იქნება მიჩნეული, – 

ადმინისტრაციულ პატიმრობას 30 დღემდე ვადით. 

შენიშვნა: 
1. ამ კოდექსით გათვალისწინებული ნარკოტიკული საშუალების ოდენობები 

განისაზღვრება საქართველოს პარლამენტის დადგენილებით. 



2. ამ მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენისათვის პირს 

ჩამოერთმევა იარაღის ტარების უფლება 3 წლამდე ვადით. 

მუხლი 116. სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური, ნარკოტიკული ან 

ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში, ანდა სატრანსპორტო 

საშუალების სამართავად გადაცემა ასეთ მდგომარეობაში მყოფი 

პირისათვის 

1. 

სატრანსპორტოსაშუალებისმართვაალკოჰოლურისიმთვრალისმდგომარეობაში – 

გამოიწვევსდაჯარიმებას 200 ლარისოდენობით. 

1
1
. პირის მიერ მისთვის 17 წლის ასაკში მინიჭებული სატრანსპორტო 

საშუალების მართვის უფლების მოქმედების ვადაში ამ მუხლის პირველი 

ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის ჩადენა − 

გამოიწვევს სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების ჩამორთმევას 1 

წლის ვადით. 

2. 

სატრანსპორტოსაშუალებისსამართავადგადაცემაწინასწარიშეცნობითალკოჰოლუ

რისიმთვრალისმდგომარეობაშიმყოფიპირისათვის – 

გამოიწვევსდაჯარიმებას 250 ლარისოდენობით. 

3. ამმუხლისპირველიდამე-2 

ნაწილებითგათვალისწინებულისამართალდარღვევები, 

როდესაცსატრანსპორტოსაშუალებისექსპლუატაციისგანმახორციელებელპირსარა

აქვსსატრანსპორტოსაშუალებისმართვისუფლებაანესუფლებაჩამორთმეულიაქვსს

ხვადარღვევებისათვის, – 

გამოიწვევსსატრანსპორტოსაშუალებისექსპლუატაციისგანმახორციელებელიპი

რისადასატრანსპორტოსაშუალებისმფლობელის (მესაკუთრის) დაჯარიმებას 500 

ლარისოდენობით. 

4. ამმუხლისპირველიდამე-2 

ნაწილებითგათვალისწინებულისამართალდარღვევები, 

ჩადენილიგანმეორებითწლისგანმავლობაში, – 

გამოიწვევსსატრანსპორტოსაშუალებისმართვისუფლებისჩამორთმევას 1 

წლისვადით, 

ხოლოთუსატრანსპორტოსაშუალებისგადამცემპირსარააქვსმართვისუფლება – 

დაჯარიმებას 500 ლარისოდენობით. 

41. ამმუხლისმე-3 ნაწილითგათვალისწინებულისამართალდარღვევა, 

ჩადენილიგანმეორებითწლისგანმავლობაში, – 

გამოიწვევსდაჯარიმებას 700 

ლარისოდენობითანადმინისტრაციულპატიმრობას 90 დღემდევადით. 

5. 

სატრანსპორტოსაშუალებისმართვანარკოტიკულიანფსიქოტროპულისიმთვრალის

მდგომარეობაში, 

ანდასატრანსპორტოსაშუალებისსამართავადგადაცემაწინასწარიშეცნობითასეთმდ

გომარეობაშიმყოფიპირისათვის –  

გამოიწვევსსატრანსპორტოსაშუალებისმართვისუფლებისჩამორთმევას 3 

წლისვადით, 

საქართველოსტერიტორიაზემყოფიუცხოელიმოქალაქისადამოქალაქეობისარმქონ

ეპირის (გარდაპირისა, 

რომელიცსაქართველოსკანონებისადასაქართველოსსაერთაშორისოხელშეკრულებ



ებისადაშეთანხმებებისთანახმადსარგებლობსიმუნიტეტით) დაჯარიმებას 500 

ლარისოდენობით.  

6. ამმუხლისმე-5 ნაწილითგათვალისწინებულისამართალდარღვევები, 

როდესაცსატრანსპორტოსაშუალებისექსპლუატაციისგანმახორციელებელპირსარა

აქვსსატრანსპორტოსაშუალებისმართვისუფლებაანესუფლებაჩამორთმეულიაქვსს

ხვადარღვევებისათვის, –  

გამოიწვევსსატრანსპორტოსაშუალებისექსპლუატაციისგანმახორციელებელიპი

რისადასატრანსპორტოსაშუალებისმფლობელის (მესაკუთრის) დაჯარიმებას 1000 

ლარისოდენობით. 

7. ამმუხლითგათვალისწინებულისამართალდარღვევები, 

რომლებსაცმოჰყვასატრანსპორტოსაშუალების, ტვირთის, გზის, 

საგზაოთუსხვანაგებობის, 

აგრეთვესხვაქონებისანადამიანისსხეულისმსუბუქიდაზიანება, – 

გამოიწვევსსატრანსპორტოსაშუალებისმართვისუფლებისჩამორთმევას 3 

წლისვადით, 

საქართველოსტერიტორიაზემყოფიუცხოელიმოქალაქისადამოქალაქეობისარმქონ

ეპირის (გარდაპირისა, 

რომელიცსაქართველოსკანონებისადასაქართველოსსაერთაშორისოხელშეკრულებ

ებისადაშეთანხმებებისთანახმადსარგებლობსიმუნიტეტით) დაჯარიმებას 1000 

ლარისოდენობით.  

8. ამმუხლისმე-7 ნაწილითგათვალისწინებულისამართალდარღვევები, 

როდესაცსატრანსპორტოსაშუალებისექსპლუატაციისგანმახორციელებელპირსარა

აქვსსატრანსპორტოსაშუალებისმართვისუფლებაანესუფლებაჩამორთმეულიაქვსს

ხვადარღვევებისათვის, –  

გამოიწვევსდაჯარიმებას 1000 ლარისოდენობით.  

9. ამმუხლისმე-6 დამე-8 

ნაწილებითგათვალისწინებულისამართალდარღვევები, 

ჩადენილიგანმეორებითწლისგანმავლობაში, – 

გამოიწვევსდაჯარიმებას 1500 

ლარისოდენობითანადმინისტრაციულპატიმრობას 90 დღემდევადით. 

შენიშვნა:  

1. პოლიციელი, რომელიც უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა 

უსაფრთხოებას და ზედამხედველობს საგზაო მოძრაობის წესების დაცვას, 

ვალდებულია სატრანსპორტო საშუალების მართვას ჩამოაშოროს პირი, რომლის 

მიმართაც არსებობს საკმაო საფუძველი, რომ იგი ნარკოტიკული ან 

ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაშია, და გამოკვლევის მიზნით 

წარადგინოს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ საამისოდ 

უფლებამოსილ პირთან. 

2. პოლიციელი, რომელიც უზრუნველყოფს საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა 

უსაფრთხოებას და ზედამხედველობს საგზაო მოძრაობის წესების დაცვას, 

ვალდებულია: სატრანსპორტო საშუალების მართვას ჩამოაშოროს პირი, რომლის 

მიმართაც არსებობს საკმაო საფუძველი, რომ იგი ალკოჰოლური სიმთვრალის 

მდგომარეობაშია; თუ დამრღვევი სადავოდ არ ხდის ალკოჰოლის მიღების ფაქტს 

და ამას ადასტურებს ოქმზე ხელმოწერით, ადგილზე შეუფარდოს 

ადმინისტრაციული სახდელი, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ადგილზევე შეამოწმოს 

იგი; თუ შემოწმების შედეგად დასტურდება მძღოლის მიერ ალკოჰოლის მიღების 

ფაქტი, შეადგინოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი, რომელშიც 

აისახება ალკოჰოლური სიმთვრალის შედეგები. 



3. უფლებამოსილი პირის მიერ ალკოჰოლური, ნარკოტიკული და 

ფსიქოტროპული სიმთვრალის ფაქტების დადგენის წესი განისაზღვრება 

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრისა და საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით. 

4. ამმუხლისმე-3, მე-4, 41, მე-6 დამე-8 

ნაწილებითგათვალისწინებულისამართალდარღვევებისჩადენისასპირიმართვისუ

ფლებისმისაღებგამოცდაზედაიშვებადაკისრებულიჯარიმისგადახდისშემდეგ. 

41. ამმუხლისმე-4 

ნაწილითგათვალისწინებულისამართალდარღვევისშემთხვევაშიგანსაკუთრებულ

იგარემოებებისგამოვლენისასსაქმისგანმხილველორგანოსშეუძლიასატრანსპორტო

საშუალებისმართვისუფლებისჩამორთმევაშეცვალოსჯარიმით 500 

ლარისოდენობით. 

5. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მართვის 

უფლების ჩამორთმევის ვადის გასვლის შემდეგ პირს მართვის მოწმობა 

დაუბრუნდება სამედიცინო დაწესებულების დიაგნოსტირების საფუძველზე, 

რომლითაც დასტურდება ნარკომანიით დაავადების არარსებობის ფაქტი.  

6. ამმუხლისმე-7 

ნაწილითგათვალისწინებულისამართალდარღვევებისჩადენისასდამრღვევისმიერ

ზიანისნებაყოფლობითანაზღაურებისშემთხვევაში, 

თუდაზარალებულმაარგაასაჩივრაადმინისტრაციულისამართალდარღვევისსაქმე

ზემიღებულიგადაწყვეტილება, 

საქმისგანმხილველორგანოსშეუძლიასატრანსპორტოსაშუალებისმართვისუფლები

სჩამორთმევაშეცვალოსჯარიმით 1000 ლარისოდენობით.  

7. ჯარიმისნებაყოფლობითიაღსრულებისათვისამკოდექსის 290-

ემუხლისპირველინაწილითგანსაზღვრულივადისგასვლისშემდეგამმუხლითგათვ

ალისწინებულისამართალდარღვევებისათვისპირსდაერიცხებასაურავი 500 

ლარისოდენობით, ხოლო 290-ემუხლის 
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ამმუხლისპირველი, მე-2, მე-5 დამე-7 

ნაწილებითგათვალისწინებულშემთხვევებში, 

ჯარიმაშეიცვლებასატრანსპორტოსაშუალებისმართვისუფლებისჩამორთმევით 2 

წლით.  

8. 

ჯარიმისგადახდაანჯარიმისშეცვლასატრანსპორტოსაშუალებისმართვისუფლების

ჩამორთმევითარათავისუფლებსპირსსაურავისგადახდისაგან. 

9. ამ მუხლის 4
1
 და მე-9 ნაწილებით გათვალისწინებული 

სამართალდარღვევების ჩადენისათვის, აგრეთვე ამ მუხლის მე-5 ნაწილით 

გათვალისწინებული სატრანსპორტო საშუალების ნარკოტიკული ან 

ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში მართვისათვის პირს ჩამოერთმევა 

იარაღის ტარების უფლება 3 წლამდე ვადით. 
 

 მუხლი 117. ალკოჰოლური, 

ნარკოტიკულიანფსიქოტროპულისიმთვრალისდასადგენადშემოწმებისათ

ვისთავისარიდება 

1. 

სატრანსპორტოსაშუალებისმართვისასსაქართველოსკანონმდებლობითდადგენილ

იწესითალკოჰოლური, 



ნარკოტიკულიანფსიქოტროპულისიმთვრალისდასადგენადშემოწმებისათვისთავი

სარიდება – 

გამოიწვევსსატრანსპორტოსაშუალებისმართვისუფლებისჩამორთმევას 3 

წლისვადით, 

საქართველოსტერიტორიაზემყოფიუცხოელიმოქალაქისადამოქალაქეობისარმქონ

ეპირის (გარდაპირისა, 

რომელიცსაქართველოსკანონებისადასაქართველოსსაერთაშორისოხელშეკრულებ

ებისადაშეთანხმებებისთანახმადსარგებლობსიმუნიტეტით) დაჯარიმებას 500 

ლარისოდენობით. 

2. ამმუხლისპირველინაწილითგათვალისწინებულისამართალდარღვევა, 

ჩადენილიიმპირისმიერ, 

რომელსაცარააქვსსატრანსპორტოსაშუალებისმართვისუფლებაანესუფლებაჩამორ

თმეულიაქვსსხვადარღვევებისათვის, – 

გამოიწვევსდაჯარიმებას 700 ლარისოდენობით.  

3. ამმუხლისმე-2 ნაწილითგათვალისწინებულისამართალდარღვევა, 

ჩადენილიგანმეორებითწლისგანმავლობაში, –  

გამოიწვევსდაჯარიმებას 1000 

ლარისოდენობითანადმინისტრაციულპატიმრობას 90 დღემდევადით.  

შენიშვნა: 

1. ჯარიმისნებაყოფლობითიაღსრულებისათვისამკოდექსის 290-

ემუხლისპირველინაწილითგანსაზღვრულივადისგასვლისშემდეგამმუხლითგათვ

ალისწინებულისამართალდარღვევებისათვისპირსდაერიცხებასაურავი 500 

ლარისოდენობით, ხოლო 290-ემუხლის 
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ამმუხლითგათვალისწინებულშემთხვევებში, 

ჯარიმაშეიცვლებასატრანსპორტოსაშუალებისმართვისუფლებისჩამორთმევით 2 

წლით.  

2. 

ჯარიმისგადახდაანჯარიმისშეცვლასატრანსპორტოსაშუალებისმართვისუფლების

ჩამორთმევითარათავისუფლებსპირსსაურავისგადახდისაგან. 

3. ამმუხლისმე-2 

ნაწილითგათვალისწინებულისამართალდარღვევისჩადენისასპირიმართვისუფლე

ბისმისაღებგამოცდაზედაიშვებადაკისრებულიჯარიმისგადახდისშემდეგ. 

4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის 

ჩადენისათვის პირს ჩამოერთმევა იარაღის ტარების უფლება 3 წლამდე ვადით. 

  

 


