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აბსტრაქტი 

 

ადმინისტრაციული სახდელები იმავდროულად გამაფრთხილებელ (პრევენციულ) 

ხასიათს ატარებს. პირი ხშირად არ სჩადის სამართალდარღვევას, რადგან იცის, რომ 

ამისათვის დაისჯება, მართალია, ეს არ იქნება მძიმე ხასიათის, რომლისთვისაც არ 

ღირს აღნიშნული ქმედების ჩადენა, მის გარეშეც შეიძლება მართლზომიერი ქცევით 

საწადელი შედეგის მიღწევა. დღეს საქართველოში მიუღებელია უმნიშვნელო 

სამართალდარღვევების ჩადენისათვის პირის სასტიკად დასჯა, ვინაიდან იძულების 

ყველა ზომა უნდა იყოს დარღვევის ადექვატური და ხასიათდებოდეს ჰუმანურობის 

ნიშნით. აღნიშნული ასევე ვრცელდება ადმინისტრაციულ სახდელებზეც, 

დაუშვებელია ისეთი ადმინისტრაციული სახდელების გამოყენება, რომლებიც 

ადამიანის კონსტიტუციური უფლების წინააღმდეგ იქნება მიმართული.  

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის ცნება დემოკრატიულ და სამართლებრივ  

სახელმწიფოში უშუალოდაა დაკავშირებული  კანონის უზენაესობის პრინციპთან. 

აქედან გამომდინარე, ბრალეული პასუხისმგებელია იმ ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევისათვის, რომელიც მან ჩაიდინა. მიუხედავად, იმისა თუ რა 

სიმძიმისაა სამართალდარღვევა. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა 

დაკავშირებულია, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის იმ ქმედების 

ჩადენასთან, რომელიც კანონმდებლობით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევაა. 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა პირს ეკისრება ადმინისტრაციული 

გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში. ადმინისტრაციული კანონმდებლობა, ადგენს თუ 

რომელი ქმედებაა სამართალდარღვევა და აწესებს შესაბამის სახდელებს. 

ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის კონსტიტუციური ფუნდამენტების 

განსაზღვრა მეტად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან დღესდღეობით მოქმედი 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი ვერ პასუხობს თანამედროვე 

მოთხოვნებს, მიუხედავად მასში შესული საკმაო ცვლილებებისა.   

საძიებო სიტყვები: ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა, სახდელის მიზანი, 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. 
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Abstract 

 

Administrative penalties are at the same time of a precautionary (preventive) nature. A person 

often does not commit a crime because he knows that he will be punished for it, although it 

will not be of a serious nature, for which it is not worth committing the said act, without 

which a result can be achieved by lawful conduct. The size should be adequate for the breach 

and characterized by a sign of humanity. This applies to administrative fines. It is inadmissible 

to use administrative sanctions that are directed against the constitutional human right.  

The notion of administrative responsibility in a democratic and legal state is directly related 

to the principle of legality and its supremacy, hence the culprit is responsible for the 

administrative offense he has committed. No matter how serious the offense is. Administrative 

liability is related to the commission of an administrative offense caused by an act that does 

not comply with the requirements of the law. Administrative responsibility lies with the 

person in case of committing an administrative misconduct. Administrative legislation 

determines which action is an offense and imposes appropriate penalties. Defining the 

constitutional basis of administrative responsibility is of great importance, especially since the 

Code of Administrative Offenses is in force in Georgia today, which, despite its changes, does 

not meet modern requirements. 

Keywords: Administrative liability, purpose of judgment, administrative violation. 

  


