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ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის
სტრუქტურულ ერთეულს მუნიციპალურ ინსპექციას

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ყველა 
სახელმწიფო დაწესებულება ვალდებულია დაამუშაოს მოთხოვნილი ინფორმაცია და 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში უზრუნველყოს მისი მიწოდება 
საქართველოს პარლამენტის წევრისთვის.

შესაბამისად, მოგმართავთ საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და პარლამენტის 
რეგლამენტის 148-ე მუხლის საფუძველზე და გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის 
ინფორმაცია:

● 2012 წლიდან დღემდე (წლების მიხედვით) საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 1502 მუხლით გათვალისწინებულ 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე რამდენი პირის მიმართ არის 
გამოყენებული ადმინისტრაციული სახდელი - ჯარიმის სახით.

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან ბეჟაშვილი
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აღსრულების ეროვნულ ბიუროს

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ყველა 
სახელმწიფო დაწესებულება ვალდებულია დაამუშაოს მოთხოვნილი ინფორმაცია და 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში უზრუნველყოს მისი მიწოდება 
საქართველოს პარლამენტის წევრისთვის.

შესაბამისად, მოგმართავთ საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და პარლამენტის 
რეგლამენტის 148-ე მუხლის საფუძველზე და გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის 
ინფორმაცია:

● 2012 წლიდან დღემდე (წლების მიხედვით) საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 150-ე, 1502, 166-ე და 173-ე მუხლებით 
გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე რამდენი პირის 
მიმართ არის გამოცემული ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ 
დადგენილება (მუხლობრივად). 

● 2012 წლიდან დღემდე (წლების მიხედვით) საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 150-ე, 1502, 166-ე და 173-ე მუხლებით 
გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე, ადმინისტრაციული 
სახდელის დადების შესახებ რამდენი დადგენილება მიექცა აღსასრულებლად 
(მუხლობრივად). 

● 2012 წლიდან დღემდე (წლების მიხედვით) საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 150-ე, 1502, 166-ე და 173-ე მუხლებით 
გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე, საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი საფუძვლებიდან გამომდინარე რამდენ საქმეზე 
შეწყდა ადმინისტრაციული სახდელის დადების შესახებ დადგენილების აღსრულება.

● 2012 წლიდან დღემდე (წლების მიხედვით) საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 150-ე, 1502, 166-ე და 173-ე მუხლებით 
გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე რამდენი პირის 
მიერაა გადახდილი ამ მუხლებით განსაზღვრული ჯარიმები (მუხლობრივად, 
ინდივიდუალურად, ჯარიმის ოდენობის მითითებით);

● 2012 წლიდან დღემდე (წლების მიხედვით) საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 150-ე, 1502, 166-ე და 173-ე მუხლებით 



გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებზე რამდენი პირის  
ანგარიშებს ადევს ყადაღა და რამდენი პირია რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში 
ხსნებული მუხლების საფუძველზე.

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ლევან ბეჟაშვილი
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საქართველოს  შინაგან საქმეთა სამინისტროს

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებული ყველა 
სახელმწიფო დაწესებულება ვალდებულია დაამუშაოს მოთხოვნილი ინფორმაცია და 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში უზრუნველყოს მისი მიწოდება 
საქართველოს პარლამენტის წევრისთვის.

შესაბამისად, მოგმართავთ საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და პარლამენტის 
რეგლამენტის 148-ე მუხლის საფუძველზე და გთხოვთ მომაწოდოთ შემდეგი სახის 
ინფორმაცია:

● 2012 წლიდან დღემდე (წლების მიხედვით) საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 150-ე, 166-ე და 173-ე მუხლებით გათვალისწინებულ 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე რამდენი პირის მიმართ არის 
გამოყენებული ადმინისტრაციული სახდელი - ჯარიმის სახით.

● 2012 წლიდან დღემდე (წლების მიხედვით) საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსის 166-ე და 173-ე მუხლებით გათვალისწინებულ 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევაზე რამდენი პირის მიმართ არის 
გამოყენებული ადმინისტრაციული სახდელი - პატიმრობის სახით. 

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
ლევან ბეჟაშვილი


