დანართი №2

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის

ოქმი №000000
-------------------------- 20--- წ.

-------------------------------

(ოქმის შედგენის თარიღი )
ადგილი)

(ოქმის შედგენის

ოქმის შემდგენელი: ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის –––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------(ოქმის შემდგენლის თანამდებობა,გვარი, სახელი,მამის სახელი)
მონაცემები სამართალდამრღვევის შესახებ: –––––––––––––––––––––––––––––---------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––--------------------(სახელი, გვარი, დაბადების ადგილი და თარიღი, განათლება, სამუშაო ადგილი, საცხოვრებელი
ადგილის მისამართი და ოჯახური მდგომარეობა; იურიდიული პირის შემთხვევაში მიეთითება
სრული სახელწოდება, ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა, რეგისტრაციის რეკვიზიტები)
ინფორმაცია ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენის შესახებ (ადგილი, დრო, არსი):



+995 349 22-22-99

0900 ქ. ახმეტა,
ჩოლოყაშვილის ქ. № 49

+995 349 22-15-46
ელ-ფოსტა: akhmeta.sakrebulo@yahoo.com

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------პასუხისმგებლობა აღნიშნული სამართალდარღვევისათვის განსაზღვრულია საქართველოს
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის –––––––––––––––––––––––––––––––----------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(მუხლი, ნაწილი, ქვეპუნქტი)
სამართალდამრღვევს განემარტა მისი უფლებები და მოვალეობები, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 252-ე მუხლით.
სამართალდამრღვევს უფლება აქვს გაეცნოს საქმის მასალებს, მისცეს ახსნა-განმარტებანი,
წარადგინოს მტკიცებულებანი, განაცხადოს შუამდგომლობანი; საქმის განხილვისას
ისარგებლოს ადვოკატის იურიდიული დახმარებით; გამოვიდეს მშობლიურ ენაზე; თუ არ იცის
მიმდინარე წარმოების ენა, ისარგებლოს თარჯიმნის მომსახურებით; გაასაჩივროს საქმის გამო
მიღებული დადგენილება.
მოწმე (თუ არის):

1.---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- / ----------------------- /
(სახელი, გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი)

/ხელმოწერა/

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /---------------------/
(სახელი, გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი)

/ხელმოწერა/

დაზარალებული (თუ არის): 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- / ----------------------- /
(სახელი, გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი)

/ხელმოწერა/

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- /---------------------/
(სახელი, გვარი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი)

/ხელმოწერა/

სამართალდამრღვევის ახსნა-განმარტება: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––-----------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––------------------------
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-------------------------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------საქმის გადასაწყვეტად საჭირო სხვა ცნობები: ––––––––––––––––––––––––––––––––---------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------------------ოქმის შემდგენელი --------------------------------------------------- /---------------------------/
(სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

სამართალდამრღვევის შენიშვნები ოქმის შინაარსის გამო: ––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-------------------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-------------------------------(სამართალდამრღვევის ხელმოწერა)
სამართალდამრღვევი ------------------------------------------------------------- /-----------------------/
(ხელმოწერა ან ხელმოწერაზე უარის აღნიშვნა)

( თარიღი)

ოქმი ჩავიბარე ----------------------------------------------------------------------------------------------(სამართალდამრღვევის ხელმოწერა ან ხელმოწერაზე უარის აღნიშვნა , თარიღი )
შენიშვნა: ოქმის ხელის მოწერაზე უარის თქმა არ წარმოადგენს საქმის შეწყვეტის საფუძველს.
სამართალდამრღვევს უფლება აქვს წარმოადგინოს ოქმისათვის დასართავი ახსნა-განმარტება და
შენიშვნები ოქმის შინაარსთან დაკავშირებით, აგრეთვე ჩამოაყალიბოს მის ხელმოწერაზე უარის
თქმის მოტივები.
დამკვეთი: ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დამამზადებელი: -------------------სფს-ს რეგისტრაციის № -------------
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დანართი №3

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ნაწილი I
საჯარიმო ქვითარი
სფს-ს რეგისტრაციის №000000
----------------------------------

--------------------------------------

შედგენის თარიღი

(შედგენის ადგილი)

1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(საჯარიმო ქვითრის შემდგენლის თანამდებობა, სახელი და გვარი)
2. სამართალდამრღვევის:
ა) სახელი და გვარი ---------------------------------------------------------------------------------------ბ) დაბადების თარიღი -----------------------------------------------------------------------------------გ) სამუშაო ადგილი --------------------------------------------------------------------------------------დ) საცხოვრებელი ადგილის მისამართი ---------------------------------------------------------------იურიდიული პირის შემთხვევაში – სრული სახელწოდება, ორგანიზაციულ-სამართლებრივი
ფორმა, რეგისტრაციის რეკვიზიტები: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. სამართალდარღვევის ჩადენის ადგილი, დრო და არსი: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი, ნაწილი,
ქვეპუნქტი: --------------------------------------------------------------------------------------------------
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5. დაზარალებული: (სახელი, გვარი, მისამართი, პირადი №)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. მოწმე (ების):-----------------------------------------------------------------------------------------------------------სახელი, გვარი, მისამართი, პირადი №
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. საჯარიმო თანხის ოდენობა: --------------------------------------------------------------------------(ციფრებით, სიტყვიერად)
8. დაზარალებული: --------------------------------------------------------------------------------------(ხელმოწერა)
მოწმე (ები): ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ხელმოწერა)
სამართალდამრღვევი: -----------------------------------------------------------------------------------(ხელმოწერა ან ხელმოწერაზე უარის თქმის დადასტურება)
საჯარიმო ქვითრის შემდგენელი: ----------------------------------------------------------------------(ხელმოწერა)
9. ოქმი ჩავიბარე: -------------------------------------------------------------------------------------------------(სამართალდამრღვევის ხელმოწერა ან ხელმოწერაზე უარის თქმის
დადასტურება)
დამკვეთი: ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დამამზადებელი: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ნაწილი II
(ეს ნაწილი რჩება საბანკო დაწესებულებაში)
საჯარიმო ქვითრის ყუა
სფს-ს რეგისტრაციის N000000
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1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------(გადამხდელის სახელი, გვარი)
2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------(გადამხდელის საცხოვრებელი ადგილის მისამართი)
3. გადამხდელის პირადი №------------------------4. გადამხდელის პირადობის მოწმობის /პასპორტის №---------------------5. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------საჯარიმო თანხის ოდენობა (ციფრებით, სიტყვიერად)
6. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მუხლი, ნაწილი,
ქვეპუნქტი: -------------------------------------------------------------------------------------------------7. საბანკო კოდი: -------------------------------------------------------------------------------------------8. სახაზინო კოდი: --------------------------------------------------------------------------------------9. მიმღები მოლარე:---------------------------------------------------------------------------------------(ხელმოწერა)
10. შემომტანი: ----------------------------------------------------------------------------------------------(ხელმოწერა)
თარიღი: ------------------------------------------------------(წელი, თვე, რიცხვი)
საჯარიმო ქვითრის ყუა ივსება საბანკო დაწესებულების
ან საჯარიმო თანხის შემომტანის მიერ.

დამკვეთი: ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დამამზადებელი:
.
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