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დანართი 1  
 

პასუხიმგებლობა  სამოქალაქო  უსაფრთხოების  სფეროში  
დადგენილი  მოთხოვნების  დარღვევაზე  

 
საქართველოს  ადმინისტრაციულ  სამართალდარღვევათა  კოდექსი  

 
მუხლი 177. სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში დადგენილი მოთხოვნების დარღვევა ან 
შეუსრულებლობა 
 
1. სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის 

მოთხოვნების დარღვევა ან შეუსრულებლობა – გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის 
ოდენობით.  

 
2. იმავე ქმედების განსაკუთრებული ხანძარსაწინააღმდეგო რეჟიმის მოქმედების 

პირობებში ჩადენა – გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით.  
 
3. შიდახანძარსაწინააღმდეგო წყალმომარაგებისათვის, ელექტროდანადგარებისათვის, 

ელექტროტექნიკური პროდუქტებისა და ხანძრის ჩაქრობის პირველადი 
საშუალებებისათვის დადგენილი სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევა – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით.  

 
4. შენობა-ნაგებობაში საევაკუაციო გზებისათვის, საევაკუაციო და ავარიული 

გასასვლელებისათვის, ხანძრის ავტომატური ჩაქრობის, სახანძრო სიგნალიზაციის, 
ხანძრის დროს ადამიანთა მაუწყებლობის, ევაკუაციის მართვისა და 
კვამლსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემებისათვის დადგენილი სახანძრო უსაფრთხოების 
მოთხოვნების დარღვევა – გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარიდან 5 000 ლარამდე 
ოდენობით.  

 
5. იმ პირის მიერ, რომელსაც შეფარდებული აქვს ადმინისტრაციული სახდელი ამ მუხლის 

მე-3 ან მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
ჩადენისათვის, იმავე ქმედების განმეორებით ჩადენა − გამოიწვევს დაჯარიმებას 2 000 
ლარიდან 7 000 ლარამდე ოდენობით.  

 
6. დამამზადებლის (მომწოდებლის) მიერ ნივთიერების, მასალის, ნაკეთობისა და 

დანადგარის შესაბამის ტექნიკურ დოკუმენტაციაში ამ ნივთიერების, მასალის, 
ნაკეთობისა და დანადგარის ხანძარსაშიშროების მაჩვენებლების შესახებ ან მათი 
გამოყენებისას მისაღები სახანძრო უსაფრთხოების ზომების შესახებ ინფორმაციის 
შეტანის მოვალეობის შეუსრულებლობა, თუ აღნიშნულ დოკუმენტაციაში ასეთი 
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ინფორმაციის შეტანა სავალდებულოა, – გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის 
ოდენობით.  

 
7. შენობა-ნაგებობასთან მისასვლელებისათვის და შენობა-ნაგებობიდან 

გასასვლელებისათვის დადგენილი სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევა – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით.  

 
8. კერძო სახანძრო-სამაშველო დანაყოფის მიერ ხანძრის ჩაქრობის საქმიანობის წესისა და 

მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევა ან შეუსრულებლობა – 
გამოიწვევს კერძო სახანძრო-სამაშველო დანაყოფის მესაკუთრის დაჯარიმებას 5 000 
ლარიდან 10 000 ლარამდე ოდენობით.  

 
9. სასიცოცხლო მნიშვნელობის ობიექტზე საგანგებო სიტუაციის პრევენციისა და მასზე 

რეაგირების მოთხოვნების დარღვევა ან შეუსრულებლობა – გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 
000 ლარის ოდენობით.  

 
10. საგანგებო სიტუაციის შედეგების ლიკვიდაციისათვის გათვალისწინებული საგანგებო 

სიტუაციაზე რეაგირების ძალებისა და საშუალებების მზადყოფნის უზრუნველსაყოფად 
საჭირო მოთხოვნების შეუსრულებლობა ან დადგენილი წესით დამტკიცებული 
საგანგებო მართვის გეგმითა და საგანგებო სიტუაციის რისკის მართვის გეგმით 
გათვალისწინებული საგანგებო სიტუაციაზე რეაგირების ძალებისა და საშუალებების 
საგანგებო სიტუაციის ზონაში დაგვიანებით გაგზავნა − გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 
ლარის ოდენობით.  

 
11. საგანგებო სიტუაციის დროს მოსახლეობის, მატერიალური და კულტურული 

ფასეულობების დაცვის უზრუნველსაყოფად საჭირო მოთხოვნების შეუსრულებლობა – 
გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000 ლარის ოდენობით.  

 
12. წყალმომარაგების ლიცენზიატის მიერ ან/და ექსპლუატაციის გამწევი ორგანიზაციის 

მიერ სახანძრო ჰიდრანტების მოვლა-პატრონობისათვის დადგენილი წესების დარღვევა 
ან შეუსრულებლობა − გამოიწვევს დაჯარიმებას 3 000 ლარიდან 5 000 ლარამდე 
ოდენობით.  

 
13. საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წყალზე ადამიანის სიცოცხლის დაცვისა 

და მისი უსაფრთხოების წესების დარღვევა ან შეუსრულებლობა – გამოიწვევს 
დაჯარიმებას 1 000 ლარიდან 3 000 ლარამდე ოდენობით.  

 
14. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის უშუალო დაქვემდებარებაში არსებული 

სპეციალური დანიშნულების სახელმწიფო დაწესებულების − საგანგებო სიტუაციების 
მართვის სამსახურის უფლებამოსილი პირისათვის „სამოქალაქო უსაფრთხოების 
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შესახებ“ საქართველოს კანონის 33-ე მუხლით გათვალისწინებული უფლებამოსილების 
განხორციელებაში ხელის შეშლა – გამოიწვევს დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით.  

 
შენიშვნა:  
 
1. ამ მუხლის მიზნებისათვის, თუ პირის მფლობელობაში/საკუთრებაში არსებულ 

რამდენიმე ობიექტზე, რომლებიც არ ითვლება იურიდიულ პირებად, დაირღვა ამ 
მუხლის შესაბამისი ნაწილებით გათვალისწინებული მოთხოვნები, ჯარიმის შეფარდება 
ხდება თითოეული ობიექტისთვის ცალკე.  

 
2. ამ მუხლის მე-12 ნაწილით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა წყალმომარაგების 

ლიცენზიატს ან/და ექსპლუატაციის გამწევ ორგანიზაციას დაეკისრება იმ შემთხვევაში, 
თუ მან მიიღო სახანძრო ჰიდრანტების დაზიანების/ტექნიკური გაუმართაობის შესახებ 
მიწერილობა და მასში მითითებულ გონივრულ ვადაში არ აღმოფხვრა 
დაზიანება/გაუმართაობა. 

 
 
2. საქართველოს  სისხლის  სამართლის  კოდექსი  
 
თავი XXXI. სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევა  
 
მუხლი 243. სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევა: 
 

1.  სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევა იმის მიერ, ვისაც ამ წესის დაცვა 
ევალებოდა, რამაც გამოიწვია ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანება, – 
ისჯება ჯარიმით ან თავისუფლების შეზღუდვით ვადით სამ წლამდე ანდა 
თავისუფლების აღკვეთით იმავევადით, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის 
უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. 
 

2.  იგივე ქმედება, რამაც გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე 
შედეგი, – ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ოთხიდან ექვს წლამდე, თანამდებობის დაკავების 
ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან 
უამისოდ. 
 

3.  ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, რამაც გამოიწვია ორი 
ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა ან სხვა მძიმე შედეგი, – ისჯება 
თავისუფლების აღკვეთით ვადით ხუთიდან რვა წლამდე, თანამდებობის დაკავების 
ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

 
 


