
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის
ბრძანება №23

2016 წლის 12 აპრილი ქ. თბილისი

სადისციპლინო წესდების აღსრულების ღონისძიებათა შესახებ

,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა
სამხედრო სადისციპლინო წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს
მთავრობის 2016 წლის 17 მარტის №124 დადგენილების მე-3 მუხლის საფუძველზე,
ვბრძანებ:

მუხლი 1
1. წარდგინების შედგენაზე უფლებამოსილ თანამდებობის პირებს

განეკუთვნებიან:
ა) საქართველოს თავდაცვის მინისტრი (შემდგომში - მინისტრი);
ბ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო

მოსამსახურეთა  სამხედრო სადისციპლინო წესდებით (შემდგომში - სადისციპლინო
წესდება) განსაზღვრული უფროსი.

2. დისციპლინური ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილ თანამდებობის პირებს
განეკუთვნებიან:

ა) სადისციპლინო წესდებით განსაზღვრული უფროსი;
ბ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების სამხედრო

პოლიციის დეპარტამენტის უფლებამოსილი  მოსამსახურე; (12.12.2018 N 109 ამოქმედდეს
2018 წელს ჩატარებული საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებში არჩეული საქართველოს
პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებისთანავე)

გ) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გენერალური ინსპექციის
უფლებამოსილი მოსამსახურე.

დ) გენდერული თანასწორობის მონიტორინგის ჯგუფის თავმჯდომარე, თუ:
(26.04.2018 N33)

დ.ა) ჩადენილია სადისციპლინო წესდებით გათვალისწინებული სქესობრივი
კავშირი ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედება ან სექსუალური შევიწროება;

დ.ბ) სადისციპლინო წესდებით გათვალისწინებული დისციპლინური
გადაცდომა სავარაუდოდ განპირობებულია გენდერული დისკრიმინაციის ნიშნით,
რომელიც არ შეიცავს დანაშაულის ნიშნებს.

21. დისციპლინური ოქმის შედგენაზე უფლებამოსილი თანამდებობის პირი
ვალდებულია დისციპლინურ ოქმში მიუთითოს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე
ისეთი გარემოებები, რომლებიც მას აძლევს ობიექტური ვარაუდის საფუძველს, რომ
დისციპლინური გადაცდომა შეიცავს გენდერული დისკრიმინაციის ნიშნებს.
(26.04.2018 N33)

3. დამტკიცდეს:



ა) წახალისების სახის გამოყენებაზე უფლებამოსილი თანამდებობის პირების
ნუსხა (დანართი №1);

ბ) დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენებაზე უფლებამოსილი
თანამდებობის პირების ნუსხა (დანართი №2);

გ) წარდგინების ფორმა (დანართი №3);
დ) დისციპლინური ოქმის ფორმა (დანართი №4);
ე) სადისციპლინო საბჭოს რაოდენობა, ტერიტორიული განსჯადობა და

შემადგენლობა (დანართი №5);
ვ) თმისა და წვერ-ულვაშის ვარცხნილობის ტარების  წესი (დანართი №6);
ზ) სამკაულების ნუსხა (დანართი №7);
თ) საპატიო სიგელის ფორმა (დანართი №8).
მუხლი 2
ეს ბრძანება ძალაშია 2016 წლის 19 აპრილიდან. 

თავდაცვის მინისტრი                                          თინათინ ხიდაშელი

 დანართი №1 (4.06.2018 N51)

წახალისების სახის გამოყენებაზე
უფლებამოსილი თანამდებობის პირების ნუსხა

თანამდებობის პირი სამხედრო მოსამსახურეთა წრე წახალისების სახეები

1. მინისტრი

 1.1. საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სისტემის (შემდგომში –
„სისტემა”) სამხედრო მოსამსახურე

ფასიანი საჩუქარი,
ფულადი ჯილდო,
მადლობა

1.2. სისტემის სამხედრო სამსახურის
უმაღლესი ოფიცრების შემადგენლობა
და მხედართმთავარი

მადლობა, საპატიო
სიგელი, მოკლევადიანი
დათხოვნა

2. საქართველოს თავდაცვის
ძალების მეთაური  (12.12.2018 N 109
ამოქმედდეს 2018 წელს ჩატარებული
საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებში
არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის
მიერ ფიცის დადებისთანავე)

2.1. სისტემის სამხედრო სამსახურის
უფროსი ოფიცრების შემადგენლობა,
გარდა მხედართმთავრისა
2.2. სისტემის სამხედრო სამსახურის
რიგითების და კაპრალების, სერჟანტების
და უმცროსი ოფიცრების შემადგენლობა

მადლობა, საპატიო
სიგელი, მოკლევადიანი
დათხოვნა

3. საქართველოს თავდაცვის
ძალების მეთაურის პირველი
მოადგილე (12.12.2018 N 109
ამოქმედდეს 2018 წელს ჩატარებული
საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნებში
არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის
მიერ ფიცის დადებისთანავე)

3.1. სისტემის სამხედრო სამსახურის
რიგითების და კაპრალების, სერჟანტების
და უმცროსი ოფიცრების შემადგენლობა

მადლობა, საპატიო
სიგელი, მოკლევადიანი
დათხოვნა

4. სარდალი
მეთაური (ბრიგადა, ბატალიონი,
დივიზიონი, ესკადრილია,
სპეციალური ოპერაციების

4.1 დაქვემდებარებული დანაყოფის
საშტატო/დროებით საშტატო
თანამდებობებზე დანიშნული სამხედრო
სამსახურის რიგითების და კაპრალების,

მადლობა, საპატიო
სიგელი,
 მოკლევადიანი
დათხოვნა



ძალები); 
უფროსი (ეროვნული გვარდია)
ხელმძღვანელი (ჯარების
ლოჯისტიკური უზრუნველყოფის
სარდლობის ცენტრი/ბაზა,
წვრთნებისა და სამხედრო
განათლების სარდლობის
სკოლა/ცენტრი/აკადემია,
კავშირგაბმულობის ცენტრი,
ეროვნული გვარდიის
რეზერვისტთა მომზადებისა და
გადამზადების ცენტრი, ასეული,
ბატარეა, კურსი, პოლიკლინიკა,
რაზმი, რგოლი, ჯგუფი, საპატიო
ყარაული, სამხედრო-საჩვენებელი
ორკესტრი)
(12.12.2018 N 109 ამოქმედდეს 2018 წელს
ჩატარებული საქართველოს პრეზიდენტის
არჩევნებში არჩეული საქართველოს
პრეზიდენტის მიერ ფიცის
დადებისთანავე)

სერჟანტების, უმცროსი ოფიცრების და
უფროსი ოფიცრების შემადგენლობა,
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს
სამხედრო მოსამსახურეები
მივლინებული არიან სხვა დანაყოფში
4.2. დაქვემდებარებულ დანაყოფში
მოვლინებული ან ოპერატიულ მართვაში
გადაცემული დანაყოფის სამხედრო
სამსახურის – რიგითების და
კაპრალების, სერჟანტების, უმცროსი
ოფიცრების და უფროსი ოფიცრების
შემადგენლობა, გარდა სამხედრო
პოლიციის და სამხედრო დაზვერვის
დეპარტამენტების სამხედრო
მოსამსახურეებისა

5. უფროსი (სამხედრო პოლიციის
დეპარტამენტი, სამხედრო
დაზვერვის დეპარტამენტი)

5.1 დაქვემდებარებული დანაყოფის
საშტატო/დროებით საშტატო
თანამდებობებზე დანიშნული სამხედრო
სამსახურის რიგითების და კაპრალების,
სერჟანტების, უმცროსი და უფროსი
ოფიცრების შემადგენლობა; 
5.2 ამ დანაყოფში მოვლინებული ან
ოპერატიულ მართვაში გადაცემული
დანაყოფის სამხედრო სამსახურის
რიგითების და კაპრალების, სერჟანტების,
უმცროსი ოფიცრების და უფროსი
ოფიცრების შემადგენლობა, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც სამხედრო
პოლიციის დეპარტამენტის სამხედრო
მოსამსახურე მივლინებულია სამხედრო
დაზვერვის დეპარტამენტში და პირიქით

მადლობა, საპატიო
სიგელი, მოკლევადიანი
დათხოვნა

6. ხელმძღვანელი (საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი)

6.1 დაქვემდებარებული საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის
საშტატო/დროებით საშტატო
თანამდებობებზე დანიშნული სამხედრო
სამსახურის რიგითების და კაპრალების,
სერჟანტების, უმცროსი ოფიცრების და
უფროსი ოფიცრების შემადგენლობა; 
6.2 დაქვემდებარებულ საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის
მოვლინებული სამხედრო სამსახურის
რიგითების და კაპრალების, სერჟანტების,
უმცროსი ოფიცრების და უფროსი
ოფიცრების შემადგენლობა, გარდა

მადლობა, საპატიო
სიგელი, მოკლევადიანი
დათხოვნა



სამხედრო პოლიციის და სამხედრო
დაზვერვის დეპარტამენტების სამხედრო
მოსამსახურეებისა

7. მეთაური (საზღვარგარეთ
საერთაშორისო მშვიდობისა და
უსაფრთხოების შენარჩუნებისა და
აღდგენის ოპერაციებში და სხვა
სახის სამშვიდობო საქმიანობაში
მივლინებული სამხედრო
ძალების დანაყოფი/ჯგუფი)

7.1 დაქვემდებარებული
დანაყოფის/ჯგუფის სამხედრო
სამსახურის კაპრალების, სერჟანტების,
უმცროსი და უფროსი ოფიცრების
შემადგენლობა

მადლობა, საპატიო
სიგელი, მოკლევადიანი
დათხოვნა

შენიშვნა: 
1. ამ დანართში მითითებული წახალისების სახეები ამავე დანართში

მითითებულ სამხედრო მოსამსახურეთა წრის მიმართ გამოიყენება ,,საქართველოს
თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა სამხედრო
სადისციპლინო წესდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2016
წლის 17 მარტის №124 დადგენილებით დამტკიცებული ,,საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა სამხედრო სადისციპლინო
წესდების“ მე-8 მუხლის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. 

2. ამ დანართში მითითებული წახალისების სახეები შესაძლებელია აგრეთვე
გამოყენებულ იქნეს თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებით. 

დანართი №2 (4.06.2018 N51)

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენებაზე უფლებამოსილი
თანამდებობის პირების ნუსხა

თანამდებობის პირი სამხედრო მოსამსახურეთა წრე დისციპლინური
პასუხისმგებლობის ზომები

 1. მინისტრი

1.1 სისტემის სამხედრო მოსამსახურე სამხედრო წოდების ერთი
საფეხურით დაქვეითება

1.2 სისტემის სამხედრო სამსახურის
უფროსი ოფიცრების შემადგენლობა სამსახურიდან დათხოვნა

1.3 სისტემის სამხედრო სამსახურის
უმაღლესი შემადგენლობა,
მხედართმთავარი, საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის ხელმძღვანელი

შენიშვნა, საყვედური,
ხელფასიდან დაქვითვა

2. საქართველოს თავდაცვის
ძალების მეთაური (12.12.2018 N
109 ამოქმედდეს 2018 წელს
ჩატარებული საქართველოს
პრეზიდენტის არჩევნებში არჩეული
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ
ფიცის დადებისთანავე)

2.1 სისტემის სამხედრო სამსახურის
რიგითების და კაპრალების, სერჟანტების
და უმცროსი ოფიცრების შემადგენლობა

შენიშვნა, საყვედური, 
ხელფასიდან დაქვითვა, 
რიგგარეშე განწესში
დანიშვნა, სამსახურიდან
დათხოვნა, დასვენების
უფლების შეზღუდვა

2.2 სისტემის სამხედრო სამსახურის
უფროსი ოფიცრები, გარდა 1.3. გრაფაში

შენიშვნა, საყვედური,
ხელფასიდან დაქვითვა



მითითებული სამხედრო მოსამსახურეებისა

3. საქართველოს თავდაცვის
ძალების მეთაურის პირველი
მოადგილე
(12.12.2018 N 109 ამოქმედდეს 2018
წელს ჩატარებული საქართველოს
პრეზიდენტის არჩევნებში არჩეული
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ
ფიცის დადებისთანავე)

3.1  სისტემის სამხედრო სამსახურის
რიგითების და კაპრალების, სერჟანტების
და უმცროსი ოფიცრების შემადგენლობა

შენიშვნა, საყვედური,
რიგგარეშე განწესში
დანიშვნა, ხელფასიდან
დაქვითვა, დასვენების
უფლების შეზღუდვა

4. სარდალი
მეთაური (ბრიგადა,
ბატალიონი, დივიზიონი,
ესკადრილია, სპეციალური
ოპერაციების ძალები)
უფროსი (ეროვნული
გვარდია)
ხელმძღვანელი (ჯარების
ლოჯისტიკური
უზრუნველყოფის
სარდლობის ცენტრი/ბაზა,
წვრთნებისა და სამხედრო
განათლების სარდლობის
სკოლა/ცენტრი/აკადემია,
კავშირგაბმულობის ცენტრი, 
ეროვნული გვარდიის
რეზერვისტთა მომზადებისა
და გადამზადების ცენტრი)
(12.12.2018 N 109 ამოქმედდეს 2018
წელს ჩატარებული საქართველოს
პრეზიდენტის არჩევნებში არჩეული
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ
ფიცის დადებისთანავე)

4.1 დაქვემდებარებული დანაყოფის
საშტატო/დროებით საშტატო
თანამდებობებზე დანიშნული სამხედრო
სამსახურის რიგითების და კაპრალების,
სერჟანტების, უმცროსი ოფიცრების და
უფროსი ოფიცრების შემადგენლობა,
აგრეთვე სამხედრო სარეზერვო სამსახურში
გაწვეული პირი, მიუხედავად სამხედრო
წოდებისა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
ეს სამხედრო მოსამსახურეები
მივლინებული არიან სხვა დანაყოფში
4.2 დაქვემდებარებულ დანაყოფში
მოვლინებული ან ოპერატიულ მართვაში
გადაცემული დანაყოფის სამხედრო
სამსახურის რიგითების და კაპრალების,
სერჟანტების, უმცროსი ოფიცრების და
უფროსი ოფიცრების შემადგენლობა, გარდა
სამხედრო პოლიციის და სამხედრო
დაზვერვის დეპარტამენტების სამხედრო
მოსამსახურეებისა

შენიშვნა, საყვედური,
რიგგარეშე განწესში
დანიშვნა, ხელფასიდან
დაქვითვა, დასვენების
უფლების შეზღუდვა

5. ხელმძღვანელი (ასეული,
ბატარეა, კურსი,
პოლიკლინიკა, რაზმი,
რგოლი, ჯგუფი, საპატიო
ყარაული,
სამხედრო-საჩვენებელი
ორკესტრი)

5.1 დაქვემდებარებული დანაყოფის
საშტატო/დროებით საშტატო
თანამდებობებზე დანიშნული სამხედრო
სამსახურის რიგითების და კაპრალების,
სერჟანტების; უმცროსი ოფიცრებისა და
უფროსი ოფიცრების შემადგენლობა, გარდა
იმ შემთხვევისა, როდესაც ეს სამხედრო
მოსამსახურეები მივლინებული არიან სხვა
დანაყოფში; 
5.2. დაქვემდებარებულ დანაყოფში
მოვლინებული ან ოპერატიულ მართვაში
გადაცემული დანაყოფის სამხედრო
სამსახურის -რიგითების და კაპრალების,
სერჟანტების; უმცროსი ოფიცრებისა და
უფროსი ოფიცრების შემადგენლობა, გარდა
სამხედრო პოლიციის და სამხედრო
დაზვერვის დეპარტამენტების სამხედრო
მოსამსახურეებისა

შენიშვნა, საყვედური,
რიგგარეშე განწესში
დანიშვნა, დასვენების
უფლების შეზღუდვა



6. უფროსი (სამხედრო
პოლიციის დეპარტამენტი,
სამხედრო დაზვერვის
დეპარტამენტი)

6.1 დაქვემდებარებული დანაყოფის
საშტატო/დროებით საშტატო
თანამდებობებზე დანიშნული სამხედრო
სამსახურის რიგითების და კაპრალების,
სერჟანტების, უმცროსი ოფიცრების და
უფროსი ოფიცრების შემადგენლობა; 
6.2 ამ დანაყოფში მოვლინებული ან
ოპერატიულ მართვაში გადაცემული
დანაყოფის სამხედრო სამსახურის
რიგითების და კაპრალების, სერჟანტების,
უმცროსი ოფიცრების და უფროსი
ოფიცრების შემადგენლობა, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც სამხედრო
პოლიციის დეპარტამენტის სამხედრო
მოსამსახურე მივლინებულია სამხედრო
დაზვერვის დეპარტამენტში და პირიქით

შენიშვნა, საყვედური, 
რიგგარეშე განწესში
დანიშვნა, ხელფასიდან
დაქვითვა, დასვენების
უფლების შეზღუდვა

7. ხელმძღვანელი (საჯარო
სამართლის იურიდიული
პირი, გარდა ამ დანართის
მე-8 გრაფით
გათვალისწინებული
შემთხვევისა)

7.1 დაქვემდებარებული საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის საშტატო /
დროებით საშტატო თანამდებობებზე
დანიშნული სამხედრო სამსახურის
რიგითების და კაპრალების, სერჟანტების,
უმცროსი ოფიცრების და უფროსი
ოფიცრების შემადგენლობა; 
7.2 დაქვემდებარებულ საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის მოვლინებული
სამხედრო სამსახურის რიგითების და
კაპრალების, სერჟანტების, უმცროსი
ოფიცრების და უფროსი ოფიცრების
შემადგენლობა, გარდა სამხედრო
პოლიციის და სამხედრო დაზვერვის
დეპარტამენტების სამხედრო
მოსამსახურეებისა

შენიშვნა, საყვედური,
რიგგარეშე განწესში
დანიშვნა, ხელფასიდან
დაქვითვა, დასვენების
უფლების შეზღუდვა

8. მეთაური (საზღვარგარეთ
საერთაშორისო მშვიდობისა
და უსაფრთხოების
შენარჩუნებისა და აღდგენის
ოპერაციებში და სხვა სახის
სამშვიდობო საქმიანობაში
მივლინებული თავდაცვის
ძალების დანაყოფი/ჯგუფი)
(12.12.2018 N 109 ამოქმედდეს 2018
წელს ჩატარებული საქართველოს
პრეზიდენტის არჩევნებში არჩეული
საქართველოს პრეზიდენტის მიერ
ფიცის დადებისთანავე)

8.1 დაქვემდებარებული
დანაყოფის/ჯგუფის სამხედრო სამსახურის
კაპრალების, სერჟანტების, უმცროსი და
უფროსი ოფიცრების შემადგენლობა

შენიშვნა, საყვედური,
ხელფასიდან დაქვითვა

9. ეროვნული თავდაცვის
აკადემიის რექტორი

9.1 იუნკერი; 
9.2 ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში
მოვლინებული სამხედრო სამსახურის
რიგითების, კაპრალების, სერჟანტების,
უმცროსი ოფიცრების და უფროსი

შენიშვნა, საყვედური,
რიგგარეშე განწესში
დანიშვნა, ხელფასიდან
დაქვითვა, საკრედიტო
ქულის დაკლება, 



ოფიცრების შემადგენლობა, გარდა
სამხედრო პოლიციის და სამხედრო
დაზვერვის დეპარტამენტების სამხედრო
მოსამსახურეებისა

სასწავლებლიდან გარიცხვა
დასვენების უფლების
შეზღუდვა

შენიშვნა: ამ დანართში მითითებული დისციპლინური პასუხისმგებლობის
ზომები ამავე დანართში მითითებულ სამხედრო მოსამსახურეთა წრის მიმართ
გამოიყენება ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო
მოსამსახურეთა სამხედრო სადისციპლინო წესდების დამტკიცების შესახებ”
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 17 მარტის №124 დადგენილებით
დამტკიცებული ,,საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო
მოსამსახურეთა სამხედრო სადისციპლინო წესდების“ მე-13 მუხლის მოთხოვნათა
გათვალისწინებით.“.

დანართი №3

წარდგინება
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა
სადისციპლინო წესდებით განსაზღვრული წახალისების სახის შეფარდების

თაობაზე
ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

„------„ -------------- 201-- წელი

I. სამხედრო მოსამსახურის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია
 ---------------------------------------------------

                         სახელი,   გვარი                                               

----------------------------------------     -------------------------------------------------------------------
          წოდება                                                                   თანამდებობა

- -----------------------------------------------------------------------------------
თანამდებობა

II.ღირსეული საქციელის აღწერილობა და გამოსაყენებელი წახალისების სახე

მუხლი № ------        პუნქტი № ------                                                            ----------------------------------------  
სადისციპლინო წესდების მუხლი, რომელიც
განსაზღვრავს ღირსეულ საქციელს                                                           გამოსაყენებელი წახალისების სახე
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ღირსეული საქციელის აღწერილობა



შენიშვნა:  ღირსეული საქციელის აღწერილობა უნდა მოიცავდეს მტკიცებულებებით
დადასტურებულ საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებებს, რომლითაც
დგინდება სამხედრო მოსამსახურის მიერ სადისციპლინო წესდების შესაბამისი
მუხლით განსაზღვრული ღირსული საქციელის ჩადენა.

 III.წარდგინების შევსების დროს მოქმედი დისციპლინური პასუხისმგებლობის
ზომა
მუხლი № ----- პუნქტი № ----- დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა   --------  

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ სამხედრო მოსამსახურის მიმართ მოქმედებს ერთზე
მეტი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა, მიეთითება თითოეული
ცალ-ცალკე.

IV.დანართები
---------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- --------------

შენიშვნა: ჩამოითვლება ამ წარდგინებაში ასახული საქმისათვის მნიშვნელობის
მქონე გარემოებების  დამადასტურებელი ყველა მტკიცებულება.

V.წარდგინების შემდგენი
  --------------------------------------------                   --------------------------------------
             სახელი,   გვარი                                                                    წოდება                                

    ---------------------------------------  ------------------------------------------------------
 თანამდებობა

----- -----------------------
ხელმოწერა

დანართი №4

დისციპლინური ოქმი
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა

სადისციპლინო წესდებით განსაზღვრული დისციპლინური პასუხისმგებლობის
ზომის დაკისრების  თაობაზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ

-------------------------------------------------------    
დისციპლინური ოქმის შედგენის:  ადგილი                                                             



                                                                                           „------„ -------------- 201-- წელი        ------ საათი -----
წუთი
 დისციპლინური ოქმის შედგენის დაწყების:                       თარიღი                                     დრო

                                                                                              „------„ -------------- 201-- წელი        ------ საათი -----
წუთი
 დისციპლინური ოქმის შედგენის დასრულების:                 თარიღი                                      დრო

ეს დისციპლინური ოქმი წარმოადგენს დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის
ფაქტზე ან განმცხადებლის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე (გარდა ანონიმური
ინფორმაციისა) ან ინსპექტირების/სამსახურებრივი შემოწმების მასალებზე
დაფუძნებულ ობიექტურად დასაბუთებულ ვარაუდს სამხედრო მოსამსახურის მიერ
დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის თაობაზე.

I.სამხედრო მოსამსახურის მაიდენტიფიცირებელი ინფორმაცია

 ---------------------------------------------------
                         სახელი,   გვარი                                               

                                                                                                                              პირადი ნომერი
-----------------------------------       ----------------------------------------------------------
           წოდება                                                                                               თანამდებობა
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ თანამდებობა

II.სადისციპლინო წესდების ნორმა, რომელიც ითვალისწინებს დისციპლინურ
პასუხისმგებლობას

მუხლი № ----- პუნქტი № ---
----------------------------------------
სადისციპლინო წესდების მუხლი, რომელიც                                             გამოსაყენებელი დისციპლინური
ზომა

განსაზღვრავს დისციპლინურ გადაცდომას                                                            

III.დისციპლინური გადაცდომის აღწერილობა                
------------------------------------------------------------------------------------------------------

დისციპლინური გადაცდომის აღწერილობა

შენიშვნა: 
დისციპლინური გადაცდომის აღწერილობა უნდა მოიცავდეს საქმისათვის
მნიშვნელობის მქონე გარემოებებს.



დისციპლინური გადაცდომის აღწერილობაში ასევე მიეთითება მოვლენის ან
შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ამსახველი ინფორმაცია.

IV.დისციპლინური ოქმის შევსების დროს მოქმედი დისციპლინური
პასუხისმგებლობის ზომა

მუხლი № ----- პუნქტი № ----- დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა   -------  

შენიშვნა: იმ შემთხვევაში, თუ სამხედრო მოსამსახურის მიმართ მოქმედებს ერთზე
მეტი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა, მიეთითება თითოეული
ცალ-ცალკე.

V.სამხედრო მოსამსახურის ახსნა-განმარტება
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- -----------------------------------------------------------------

შენიშვნა:
სამხედრო მოსამსახურე, რომლის მიმართაც გამოთქმულია ვარაუდი
დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის თაობაზე, ვალდებულია, ხელი შეუწყოს
დისციპლინური საქმის განხილვას. აღნიშნული არ მოიცავს აღიარების და საკუთარი
თავის საწინააღმდეგო ჩვენების მიცემის ვალდებულებებს;
წერილობითი ახსნა- განმარტება დაერთვება ამ ოქმს.

VI.მოწმის ახსნა-განმარტება
-----------------------------------------         
           სახელი,   გვარი                                                                                                                    
                  პირადი ნომერი                                                                                            
-----------------------------------------        ---------------------------------------------------- 

           საცხოვრებელი ადგილი                                                                                                    
                  საქმიანობის ადგილი                                                                                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------
------ -----------------------------------------------------------------
მოწმის ახსნა-განმარტება

შენიშვნა:



მოწმისათვის ახსნა-განმარტების ჩამორთმევა ხდება საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის 97-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და საქართველოს
სამოქალაქო  საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით.
წერილობითი ახსნა- განმარტება დაერთვება ამ ოქმს.

VII.დაინტერესებული პირის ახსნა-განმარტება

 ---------------------------------------------------
                         სახელი,   გვარი                                               

                                                                                                                              პირადი ნომერი

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

            საცხოვრებელი ადგილი                                  საქმიანობის ადგილი                          

----------------------------------------------------------------------------------------------------    
        დაინტერესებული პირის ახსნა-განმარტება

შენიშვნა: წერილობითი ახსნა- განმარტება დაერთვება ამ ოქმს.

VIII.ექსპერტის ახსნა-განმარტება

 ---------------------------------------------------
                         სახელი,   გვარი                                               

                                                                                                                              პირადი ნომერი

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

          საცხოვრებელი ადგილი                                 საქმიანობის ადგილი                             

--------------------------------------------------------------------------------------------------
------  სპეციალისტის / ექსპერტის პირის ახსნა-განმარტება



შენიშვნა: წერილობითი ახსნაგანმარტება დაერთვება ამ ოქმს.

IX.დანართები
----------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------
შენიშვნა: ჩამოითვლება ამ დისციპლინურ ოქმში ასახული საქმისათვის
მნიშვნელობის მქონე გარემოებების  დამადასტურებელი ყველა მტკიცებულება.

X.მოწმის ხელმოწერა
-----------------------------------------------                                 

მოწმე  

შენიშვნა: ამ ხელმოწერით დასტურდება, რომ მოწმე გაფრთხილებული იყო
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3481 და 3482 მუხლებით
გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის შესახებ.

XI.დაინტერესებული პირის ხელმოწერა
--------------------------------------------------

დაინტერესებული პირი

XII.ექსპერტის ხელმოწერა
-----------------------------------------------                                 

ექსპერტი  

შენიშვნა: ამ ხელმოწერით დასტურდება, რომ ექსპერტი გაფრთხილებული იყო
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 3481 მუხლით გათვალისწინებული
პასუხისმგებლობის შესახებ.

XIII.სამხედრო მოსამსახურის ხელმოწერა
-----------------------------------------------   

სამხედრო მოსამსახურის ხელმოწერა
სამხედრო მოსამსახურის მიერ დისციპლინური ოქმის ხელმოწერაზე უარის თქმის
ფაქტს ვადასტურებ. 
 -----------------------------------------------   

დისციპლინური ოქმის შემდგენის ხელმოწერა

შენიშვნა: დისციპლინური ოქმის ხელმოწერაზე უარის თქმის შემთხვევაში,
სამხედრო მოსამსახურე უფლებამოსილია,  წარადგინოს შენიშვნები, აგრეთვე
დაასაბუთოს ხელმოწერაზე უარის მოტივები.



XIV.დისციპლინური ოქმის შემდგენი
    --------------------------------------------              ---------------------------------------
             სახელი,   გვარი                                                                    წოდება                                

    ----------------------------------  ----------------------------------------------------------
 თანამდებობა                                                                                                                            

                                                                                                 ----- -----------------------
                                                                                                            ხელმოწერა

დანართი №5

სადისციპლინო საბჭოს რაოდენობა, ტერიტორიული
 განსჯადობა და შემადგენლობა

მუხლი 1. სადისციპლინო საბჭოს რაოდენობა
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სისტემის სამხედრო მოსამსახურეთა

სამხედრო სადისციპლინო წესდების 64-ე მუხლით განსაზღვრულ
უფლებამოსილებას ახორციელებს ერთი სადისციპლინო საბჭო.

მუხლი 2. სადისციპლინო საბჭოს ტერიტორიული განსჯადობა
სადისციპლინო საბჭოს ადგილსამყოფელია თბილისი.
სადისციპლინო საბჭო განიხილავს როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე

მის საზღვრებს გარეთ წარმოშობილ სადისციპლინო საკითხებთან დაკავშირებულ
საკითხებს სადისციპლინო წესდების 64-ე მუხლით განსაზღვრული
უფლებამოსილების ფარგლებში. 

მუხლი 3. სადისციპლინო საბჭოს შემადგენლობა
1. სადისციპლინო საბჭო შედგება 4 წევრისაგან, მათ შორის: (13.12.2017 N90)
ა) ორი წევრი უნდა იყოს სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის საჯარო

მოსამსახურე, რომელთაგან ერთი უნდა იყოს იურისტის ფუნქციის
განმახორციელებელი; 

ბ) ორი წევრი უნდა იყოს საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის
ძალების სამხედრო მოსამსახურე, რომელთაგან ერთი უნდა იყოს უფროსი ოფიცრის
სამხედრო წოდების მქონე. (12.12.2018 N 109 ამოქმედდეს 2018 წელს ჩატარებული საქართველოს
პრეზიდენტის არჩევნებში არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებისთანავე)

2.  ამოღებულია (13.12.2017 N90)



21. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ
საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს თავდაცვის ძალების სამხედრო
მოსამსახურეებს შეარჩევს საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაური. ამასთან,
უფროსი ოფიცრის სამხედრო წოდების მქონე სამხედრო მოსამსახურეს უნდა
ჰქონდეს ასეულის მეთაურის ან უფრო მაღალ სამეთაურო თანამდებობაზე მუშაობის
გამოცდილება. (12.12.2018 N 109 ამოქმედდეს 2018 წელს ჩატარებული საქართველოს პრეზიდენტის
არჩევნებში არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებისთანავე)

3. სადისციპლინო საბჭოს სრული შემადგენლობა ექვემდებარება განახლებას
ყოველ თორმეტ თვეში ერთხელ.

4. სადისციპლინო საბჭოს ხელმძღვანელობს  თავმჯდომარე.
5. სადისციპლინო საბჭოს შემადგენლობა განისაზღვრება მინისტრის

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
6. თუ ჩადენილია დისციპლინური გადაცდომა, რომელიც შეიცავს

გენდერული დისკრიმინაციის ნიშნებს ან ჩადენილია სადისციპლინო წესდებით
გათვალისწინებული სქესობრივი კავშირი, სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი
ქმედება ან/და სექსუალური შევიწროება, სადისციპლინო საბჭოს მიერ საქმის
განხილვისას ამავე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ სადისციპლინო
საბჭოს შემადგენლობას ემატება გენდერული თანასწორობის მონიტორინგის ჯგუფის
წევრი, რომლის შერჩევა ხდება  გენდერული თანასწორობის მონიტორინგის ჯგუფის
მიერ. ასეთ შემთხვევაში გენდერული თანასწორობის მონიტორინგის ჯგუფის
თავმჯდომარე შერჩეული კანდიდატისა და განსახილველი საკითხის შესახებ
ინფორმაციას წერილობით აცნობებს სადისციპლინო საბჭოს. (26.04.2018 N33)

დანართი №6

თმისა და წვერ-ულვაშის ვარცხნილობის ტარების წესი

1.ქალი სამხედრო მოსამსახურის თმის ტარების  წესი:
თმა არ უნდა იყოს ფორმის ტანსაცმელის საყელოს ქვემოთ, არ უნდა ფარავდეს
ყურებს, არ უნდა ჩამოდიოდეს წარბებს ქვემოთ და  არ უნდა უშლიდეს ხელს რაიმე
ტიპის თავსაბურავის ტარებას. თმა მოწესრიგებულად უნდა იყოს თავზე
გადავარცხნილი და არ უნდა ჩანდეს თავსაბურავის წინა ნაწილში.  გრძელი თმა
უნდა შეიკრას სადად და მოწესრიგებულად საყელოს ქვედა ნაწილის ზემოთ.
დასაშვებია თმის სამაგრი - თმის ფერთან მიახლოებული სამკაულების გამოყენება,
თუ არ ირღვევა ამ ბრძანების N6 დანართით განსაზღვრული სამკაულის ტარების
წესი. 

ქალი სამხედრო მოსამსახურის თმის ტარების სურათი. 



2. მამაკაცი სამხედრო მოსამსახურის თმის და წვერ-ულვაშის ტარების  წესი:
ა) თმა არ უნდა იყოს 30 მილიმეტრზე მეტი სიგრძის, არ უნდა იყოს ჩამოშლილი
ყურებსა და წარბებზე, არ უნდა ეხებოდეს ფორმის ტანსაცმლის საყელოს, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც იგი უშულოდ კისრის არეშია შეჭრილი. თმა უნდა იყოს
დავარცხნილი და საფეთქლის არეში დაბალი;
ბ) წვერი სუფთად უნდა იყოს გაპარსული; (01.09.2016 N55)
გ) ნებადართულია ულვაშის ტარება, რომელიც უნდა იყოს ერთ დონეზე შეჭრილი,
მოწესრიგებული და დავარცხნილი.  ულვაში არ უნდა ფარავდეს ზედა ტუჩის ხაზს. 

მამაკაცი სამხედრო მოსამსახურის თმისა და ულვაშის ტარების  სურათი. 

დანართი №7

სამკაულების ნუსხა

სამხედრო ფორმის ტარებისას, სამსახურის ტერიტორიაზე, აგრეთვე
სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას სამხედრო მოსამსახურეს ეკრძალება:

ა) ძვირფასი მასალისაგან დამზადებული სამკაულის (გარდა საქორწინო
ბეჭდის) ტარება;

ბ) სხვა სამკაულების ტარება, გარდა: 
ბ.ა) მცირე ზომის რელიგიური დანიშნულების სამკაულისა (ყელზე

ჩამოსაკიდებელი ზონარით);
ბ.ბ) მაჯის საათისა;
ბ.გ) არაუმეტეს  10 მილიმეტრი დიამეტრის საყურისა, აგრეთვე საყურისა,

რომლის სიგრძე არ სცდება ყურის ბიბილოს ქვედა ზღვარს და იმავდროულად ყურის
ბიბილოს გარე ზედაპირიდან დაშორებულია არაუმეტეს 5 მილიმეტრით.

ბ.დ) თმის სამაგრისა. 

შენიშვნა:
1. ამ დანართის „ბ.გ“ და „ბ.დ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული სამკაულების



ტარების უფლება აქვს ქალ სამხედრო მოსამსახურეს;
2. სამხედრო სწავლების/მეცადინეობის დროს აიკრძალოს: (16.11,2018 N 89)
ა) ამ დანართის „ა“, „ბ.ა“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული სამკაულების

ტარება; 
ბ) „ჭკვიანი საათის“ (smart watch) ან/და მბზინავი სამაჯურით საათის ტარება.

დანართი №8(12.12.2018 N109 ამოქმედდეს 2018 წელს ჩატარებული საქართველოს პრეზიდენტის
არჩევნებში არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადებისთანავე)


