
                    
 

 
(ქ. ოზურგეთი კოსტავას ქ. №1 ტელ. 27-45-25) 

 
ქ. ოზურგეთი          1 აპრილი, 2015 წელი 

 
 

განკარგულება N42 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის 

გაწეული მუშაობის ანგარიშის შეფასების   შესახებ 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო, რომელმაც მოისმინა ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის თანამდებობის პირის - იურიდიული სამსახურის უფროსის ლ. 

თავაძის ანგარიში სამსახურის მიერ 6 თვეში გაწეული მუშაობის თაობაზე აღნიშნავს, რომ 

სამსახურს, არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად საანგარიშო პერიოდში გაწეული აქვს 

სერიოზული მუშაობა, როგორც გამგეობის თანამდებობის პირების საქმიანობის სამართლებრივი 

უზრუნველყოფის, მათი მიერ გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების 

პროექტების მომზადების, სამართლებრივი ექსპერტიზისა და ვიზირების; არქიტექტურულ-

სამშენებლო, გარე რეკლამის განთავსების, გარე ვაჭრობის,  ავტოტრანსპორტის პარკირებისა და 

სხვა სფეროში შესაბამისი ზედამხედველობის განხორციელებისა და საქართველოს 

„ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი“-ს დამრღვევი ფიზიკური ან/და 

იურიდიული პირების მიმართ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის 

ზომების გამოყენების; მუციციპალიტეტის კანონიერი ინტერესებისა (მინდობილობის 

ფარგლებში) დაცვის და მოთხოვნათა საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს, ასევე სხვა აუცილებელი პრობლემების გადაჭრის მიზნით; 

გამომდინარე აქედან, საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსი“-ს 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა.“ ქვეპუნქტის, 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის 

„ბ.ა.“ ქვეპუნქტისა და 61-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 

 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :  
 

მუხლი 1. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის  

ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ   შეფასდეს დამაკმაყოფილებლად. 

მუხლი 2. განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში 

გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში (მის: ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ.№14). 

მუხლი 3. განკარგულება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 

თავმჯდომარე:               დავით დარჩია 

 

საქართველო 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულო 



 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახურის  

ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ 

(2014 წლის 2 აგვისტოდან-2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით) 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის იურიდიული სამსახური „ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 2 აგვისტოს N2 დადგენილებით დამტკიცებული 

დებულების მე-10 მუხლის საფუძველზე შექმნილია 2014 წლის 2 აგვისტოდან. სამსახურის  

ძირითადი ფუნქციაა გამგეობის თანამდებობის პირების საქმიანობის სამართლებრივი 

უზრუნველყოფა, მათი მიერ გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების 

პროექტების მომზადება, სამართლებრივი ექსპერტიზა და  ვიზირება; არქიტექტურულ-

სამშენებლო, გარე რეკლამის განთავსების, გარე ვაჭრობის,  ავტოტრანსპორტის პარკირებისა და 

სხვა  სფეროში შესაბამისი ზედამხედველობის განხორციელება და საქართველოს 

„ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი“-ს  დამრღვევი ფიზიკური ან/და 

იურიდიული პირების მიმართ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი პასუხისმგებლობის 

ზომების გამოყენება; მუციციპალიტეტის კანონიერი ინტერესების (მინდობილობის ფარგლებში) 

დაცვა საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  

შესაბამისად. 

 სამსახური შედგება სამსახურის უფროსისა და სტრუქტურული ქვედანაყოფის -  

განყოფილებებისაგან. სამსახურის სტრუქტურული ქვედანაყოფებია: სამართლებრივი 

ექსპერტიზისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის განყოფილება და ზედამხედველობის 

განყოფილება. 

  აღნიშნული უფლებამოსილების განხორციელების ფარგლებში: 

  1. სამსახურის სამართლებრივი ექსპერტიზისა და სასამართლოსთან ურთიერთობის 

განყოფილების მიერ შესრულდა შემდეგი სახის სამუშაოები:  

  ა) შედგენილი იქნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 669 ბრძანების  პროექტი, 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილის 25 ბრძანების პროექტი და 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის 87 ბრძანების პროექტი. 

  ბ) ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სახელით მონაწილეობა მივიღეთ 7 სასამართლო 

განხილვაში, რომლებზეც  შედგენილი იქნა (შესაგებლები) და შესრულებული იქნა ყველა 

საპროცესო მოქმედებები. აღნიშნული შვიდი სასამართლო დავიდან ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ მიღებული იქნა 4 გადაწყვეტილება. ერთი გადაწყვეტილებით 



დაკმაყოფილდა მოსარჩელის მოთხოვნა მოძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების აღიარების 

თაობაზე, ხოლო 2 საქმეზე სასამართლო განხილვა ჯერ არ დასრულებულა.  

  გ) განხილული იქნა ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, სამსახურის სფეროს 

მიკუთვნებული, შემოსული განცხადებები და ყველა მათგანზე მომზადდა წერილობითი პასუხი. 

მათ შორის განხილული იქნა და დაკმაყოფილდა ერთი ადმინისტრაციული საჩივარი აქტის 

ბათილად ცნობის თაობაზე. 

  2. სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების მიერ შესრულდა შემდეგი სახის 

სამუშაოები:  

  ა) სამშენებლო სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების პროცესში განყოფილებამ 

გამოავლინა 22 სამშენებლო სამართალდარღვევა, რის თაობაზეც გამოიცა შესაბამისი 

სამართლებრივი აქტი პირის დაჯარიმების თაობაზე; 

  ბ) ექსპლუატაციაში იქნა მიღებული მშენებლობა დასრულებული 16 ობიექტი; 

მშენებლობის ნებართვის ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით შემოწმებული იქნა 5 მშენებარე 

ობიექტი რაზედაც გაიცა შემოწმების აქტი; შენობა-ნაგებობის დემონტაჟთან დაკავშირებით გაიცა 

2 აქტი; 

  გ) ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების პროცესში გამოვლენილი 

იქნა 3 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა და გზის საფარის დანაგვიანებისთვის 

დაჯარიმდნენ ავტოსატრანსპორტო საშუალების მფლობელი ფიზიკური პირები. 

 

 

 

 

 

   იურიდიული სამსახურის უფროსი:    ლაშა თავაძე 

 
 


