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მინიმალური და 
მაქსიმალური

 20-დან - 1500-მდე

 მინიმალური 20-ლარიანი ჯარიმა გვხვდება საგზაო 
ნიშნის ან მონიშვნის წესების დარღვევაზე

 შემდეგი, 30-ლარიანი ჯარიმა მოდის მობილური 
კომუნიკაციით საგებლობაზე



მართვა სიმთვრალის 
მდგომარეობაში

 იყოფა 3 კონკრეტულ შემთხვევად:

 1. დამამძიმებელი გარემოების არარსებობა 
(ითვალისწინებს 6-თვიან აკრძალვას)

 2. დამამძიმებელი გარემოებით (ჩამორთმეული 
მართვის მოწმობა) – (1000 ლარი)

 3. ორი დამამძიმებელი გარემოებით (ჩამორთმეული 
მართვის მოწმობა; ჩამორთმეული სიმთვრალის 
გამო) – 700 ლარი და 1 წლით გაზრდა



„და“ კავშირი

 გვხვდება მხოლოდ ერთხელ, როდესაც 
განსაკუთრებით დამამძიმებელი ფაქტორებია 
სუბიექტის გარშემო

1. აქვს შეჩერებული მართვის უფლება

2. აქვს შეჩერებული სიმთვრალეში მართვის გამო

3. მართავს ამჟამადაც სიმთვრალის მდგომარეობაში

მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში გვეკისრება ორმაგი 
პასუხისმგებლობა. კონკრეტულად კი, 700 ლარიანი 

ფულადი ჯარიმა და(!) აკრძალვის 1 წლით გაზრდა.

შეგვიძლია დავასკვათ, რომ სხვა ყველა სწორი პასუხი მოიცავს 
მხოლოდ ერთ კონკრეტულ სანქციას



აკრძალვა (შეჩერება)

 რა შემთხვევაში გვეკისრება აკრძალვა და რამდენი 
ხნით?

 6 თვე, როდესაც სიმთვრალის მდგომარეობაში ვმართავთ 

მანქანას დამამძიმებელი გარემოების გარეშე

 1 წელი, როდესაც სიმთვრალის მდგომარეობაში ვმართავთ 

მანქანას 2 დამამძიმებელი გარემოებით (აკრძალვის პერიოდი, 
აკრძალვა სიმთვრალის გამო)

 3 წელი, როდესაც ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების 

ქვეშ ვმართავთ სატრანსპორტო საშუალებას



ყოველთვის გამორიცხეთ

 1. პასუხი, სადაც სიტყვიერი გაფრთხილების მიცემა 
ფიგურირებს

 2. პასუხი, სადაც სასჯელად თავისუფლების აღკვეთა 
ანუ პატიმრობაა მოხსენიებული

 3. პასუხი, რომელშიც ორი განსხვავებული 
შემთხვევაა დაკავშირებული „ან“ კავშირით 

 (მაგალითად: დაეკისროს 700 ლარი ან 6 თვით ჩამოერთვას მართვის 

მოწმობა) 



მაგალითი

 დაკავშირება „ან“-ით

ეს პასუხი 
ნამდვილად 
არასწორია



1000 ლარიანი ჯარიმა

 გვხვდება 3 შემთხვევაში

 როდესაც ვმართვათ სიმთვრალის მდგომარეობაში 
დამამძიმებელი გარემოებით (ჩამორთმეული მართვის 

მოწმობით)

 როდესაც შეგნებულად ვთხოვნით მანქანას ალკოჰოლური 
სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფ პირს

 როდესაც შეგნებულად ვთხოვნით მანქანას ნარკოტიკული 
საშუალების ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირს



1500 ლარიანი ჯარიმა

 გვხვდება მხოლოდ 1 შემთხვევაში

 როდესაც შეგნებულად ვთხოვნით მანქანას ალკოჰოლური 
სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფ პირს დამამძიმებელი 
გარემოებით. კერძოდ, ქმედებას განმეორებითად 
ვახორციელებთ 1 წლის განმავლობაში



50 ლარიანი ჯარიმა

 გვხვდება 4 შემთხვევაში

 განლაგების ან მანევრირების წესის დარღვევა 

 სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთ-ზე მეტით 

 უპირატესობის მქონესთვის დაბკროლების შექმნა (არ 
დათმობა) 

 საცნობის ნიშნის გამოყენების წესის დარღვევა 
(ჯარიმებდა საწარმო ან მძღოლი)



დავიწყოთ ვარჯიში

www.emsi.ge/jarapp


