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. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1661 მუხლი:
„მუხლი 1661 . სექსუალური შევიწროება
1. სექსუალური შევიწროება − საზოგადოებრივ ადგილებში პირის მიმართ არასასურველი სექსუალური
ხასიათის ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ან/და იწვევს მისი ღირსების შელახვას და ქმნის მისთვის
დამაშინებელ, მტრულ, დამამცირებელ, ღირსების შემლახველ ან შეურაცხმყოფელ გარემოს, −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენა
ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან 1 წლის განმავლობაში −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით ან გამასწორებელ სამუშაოებს 1 თვემდე ვადით.
3.
ამ
მუხლის
პირველი
ნაწილით
გათვალისწინებული
სამართალდარღვევის
სამართალდამრღვევისთვის
წინასწარი
შეცნობით
არასრულწლოვნის,
ორსულის,
უმწეო
მდგომარეობაში მყოფის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის მიმართ ან არასრულწლოვნის
თანდასწრებით ჩადენა −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარიდან 800 ლარამდე ოდენობით.
4. ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის განმეორებით ჩადენა
ადმინისტრაციული სახდელის დადებიდან 1 წლის განმავლობაში ან ორი ან ორზე მეტი პირის მიერ −
გამოიწვევს დაჯარიმებას 800 ლარიდან 1000 ლარამდე ოდენობით ან გამასწორებელ სამუშაოებს 1
თვემდე ვადით ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 10 დღემდე ვადით.
შენიშვნა: ამ კოდექსის მიზნებისთვის სექსუალური ხასიათის ქცევად მიიჩნევა სექსუალური ხასიათის
ფრაზების თქმა ან/და მიმართვა, გენიტალიების ჩვენება ან/და სექსუალური ხასიათის სხვა ნებისმიერი
არასიტყვიერი ფიზიკური ქცევა.“.
2. 208-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი
208.
რაიონული
სამართალდარღვევათა საქმეები

(საქალაქო)

სასამართლოს

განსჯადი

ადმინისტრაციულ

რაიონული (საქალაქო) სასამართლო განიხილავს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეებს,
რომლებიც გათვალისწინებულია ამ კოდექსის 421 და 422 მუხლებით, 43-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 431
−443 , 445 , 447 –4411, 45-ე−464 , 48-ე, 49-ე, 501 , 51-ე–554 , 56-ე, 57-ე–59-ე, 592 −მე-60, 603 −611 , 63-ე−65-ე, 66ე−69-ე, 71-ე, 711 , 721 –78-ე, 791 –81-ე, 821 , 822 , 825 , 84-ე–86-ე, 871 −893 , 912 , 913 , 94-ე, 95-ე, 99-ე, 1001 , 1002 ,
1031 , 104-ე და 1051 მუხლებით, 1271 მუხლის მე-5 ნაწილით, 1281 –1285 , 143-ე, 144-ე, 14410, 145-ე, 1461 ,
148-ე, 150-ე, 1501 , 151-ე, 152-ე, 1522 , 153-ე, 1531 და 1533 –1535 მუხლებით, 1536 მუხლის მე-2 და მე-5
ნაწილებით, 154-ე−1542 , 1551 და 1552 მუხლებით, 1553 მუხლის მე-11−მე-20 ნაწილებით, 1556 მუხლის
მე-3 და მე-4 ნაწილებით, 1557 −15510, 156-ე, 1571 –1581 , 159-ე, 1591 , 1594 –15910, 163-ე, 164-ე, 1644 , 1651
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–1653 და 166-ე−167-ე მუხლებით, 171-ე მუხლის მე-3 ნაწილით, 1712 −1714 მუხლებით, 1715 მუხლის
პირველი, მე-2, მე-4−მე-6 და მე-8−მე-16 ნაწილებით, 172-ე, 1724 –1726 , 173-ე, 1734 –1737 , 1739 , 17312 და
1741 მუხლებით, 17415 მუხლის მე-4 ნაწილით, 1751 და 1752 მუხლებით, 177-ე მუხლის მე-4, მე-5, მე-8,
მე-12 და მე-13 ნაწილებით, 1778 , 1779 , 17711 და 17712 მუხლებით, 17713 მუხლით (მხოლოდ ამ კოდექსის
245-ე მუხლის 41 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში), 178-ე, 1791 –1793 , 180-ე და 181-ე
მუხლებით, 1811 მუხლის მე-2 ნაწილითა და 182-ე, 183-ე, 187-ე, 1871 , 189-ე, 192-ე, 195-ე, 1963 , 1966 , 1971 ,
1972 და 1991 მუხლებით.“.
3. 239-ე მუხლის 601 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„601 . ამ კოდექსის 155-ე, 1661 , 170-ე, 171-ე და 172-ე მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა ოქმებს ადგენენ შინაგან საქმეთა ორგანოების უფლებამოსილი პირები.“.
4. 252-ე მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ამ კოდექსის 45-ე, 451 , 48-ე, 49-ე, 501 , 51-ე−56-ე და 57-ე−572 მუხლებით, 573 მუხლის მე-2 ნაწილით,
574 −59-ე, 592 −მე-60, 603 −611 , 63-ე−65-ე, 66-ე−69-ე, 694 , 695 , 71-ე, 721 −78-ე, 791 −81-ე, 822 და 84-ე−855
მუხლებით, 86-ე მუხლის მე-12 ნაწილით, 88-ე−893 , 912 , 921 , 94-ე, 95-ე, 961 , 962 , 964 , 981 , 99-ე, 1001 , 1002 ,
103-ე–104-ე, 1051 , 134-ე, 135-ე, 143-ე, 144-ე, 145-ე, 1461 , 148-ე−152-ე, 1522 , 1523 , 153-ე, 1531 , 1533 –1536 ,
154-ე−1542 , 156-ე, 1571 –158-ე, 164-ე, 1644 , 165-ე, 1651 , 166-ე−167-ე და 170-ე მუხლებით, 171-ე მუხლის
მე-3 ნაწილით, 172-ე მუხლის მე-3 ნაწილითა და 1724 , 173-ე–1732 , 1736 , 1737 , 1739 , 174-ე–1742 , 175-ე−1752 ,
1771 , 1778 , 1779 , 1792 , 180-ე–1831 , 185-ე–1852 , 187-ე, 1871 , 189-ე, 192-ე, 195-ე, 1963 , 1971 და 1991
მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეების განხილვისას
ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მიცემული პირის დასწრება სავალდებულოა. თუ ეს პირი თავს
არიდებს შინაგან საქმეთა ორგანოს ან ადმინისტრაციული სასამართლოს (მოსამართლის) გამოძახებით
გამოცხადებას, იგი შეიძლება იძულებით იქნეს მიყვანილი შინაგან საქმეთა ორგანოს მიერ.“.
5. 262-ე მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ამ კოდექსის 421 და 422 მუხლებით, 171-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილებითა და 1752
მუხლით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები განიხილება 1 დღეღამის ვადაში, ამ კოდექსის 142-ე, 1533 , 154-ე, 1741 და 1742 მუხლებით გათვალისწინებულ
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები – 3 დღის ვადაში, ხოლო ამ კოდექსის 501 , 511 , 513 ,
533 , 55-ე, 552 , 553 , 555 , 582 , 592 , 61-ე, მე-80 და 81-ე მუხლებით, 86-ე მუხლის მე-9 და მე-10 ნაწილებით,
88-ე, 912 , 921 , 94-ე, 95-ე, 961 , 962 , 964 , 981 , 99-ე, 1001 , 1002 , 103-ე, 104-ე, 1051 , 1071 , 141-ე, 143-ე−1441 , 1443
−1445 , 14410, 145-ე, 1461 , 148-ე–1501 , 1511 , 152-ე, 1522 −153-ე, 1541 , 1542 , 156-ე−1581 , 159-ე, 1591 , 1595 –1599 ,
163-ე, 164-ე, 1661 , 167-ე, 170-ე, 174-ე და 175-ე მუხლებით, 177-ე მუხლის მე-4, მე-5, მე-8, მე-12 და მე-13
ნაწილებით, 1771 მუხლით, 17713 მუხლით (მხოლოდ ამ კოდექსის 245-ე მუხლის 41 ნაწილით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში) და 1791 , 180-ე–1831 , 185-ე–1852 , 187-ე, 1871 , 189-ე, 192-ე, 195-ე, 1963 ,
1966 და 1971 მუხლებით გათვალისწინებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმეები – 7
დღის ვადაში.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
3 მაისი 2019 წ.
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