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საქმე № 330310015703154 
საქმე №3/ბ-1313-15 

 
გ ა ნ ჩ ი ნ ე ბ ა 

საქართველოს სახელით 
26 ოქტომბერი 2016 წ.                                                                                  ქ.  თბილისი 
 

თბილისის სააპელაციო სასამართლო 
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა 

შემადგენლობა 
 

თავმჯდომარე:    ნინო ქადაგიძე 
მოსამართლე:       მანანა ჩოხელი 

 გიორგი გოგიაშვილი 
 

  სხდომის მდივანი:  ლიანა გელაშვილი 
 

აპელანტი - ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია; 
წარმომადგენელი -  თ. ჩ.; 
მოწინააღმდეგე მხარე - მ. თ.; 
დავის საგანი -  ზიანის ანაზღაურება; 
გასაჩივრებული გადაწყვეტილება – თბილისის საქალაქო  სასამართლოს ადმინისტრაციულ 
საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 22 მაისის გადაწყვეტილება;  
1.სააპელაციო საჩივრის მოთხოვნა:  გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გაუქმება და ახალი 
გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკმაყოფილება. 
 
2. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების დასკვნებზე მითითება: 
 
გასაჩივრებული გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი:  
 
თბილისის საქალაქო  სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2015 წლის 22 
მაისის გადაწყვეტილებით მ. თ.-ს სარჩელი დაკმაყოფილდა. მოპასუხე ქალაქ  თბილისის  
მუნიციპალიტეტის მერიას  მოსარჩელის სასარგებლოდ  დაეკისრა  მატერიალური  ზიანის  
ანაზღაურება  1100  (ათას  ასი) ლარის ოდენობით. 
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დასკვნები ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით: 
 
თბილისის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის მთავარი სამმართველოს 
სახაზო საპატრულო სამმართველოს კრწანისის მიმართულების მეორე ოცეულის პატრულ-
ინსპექტორის 2014 წლის 19 ოქტომბრის ოქმის მიხედვით, შეტყობინების საფუძველზე იგი 
გამოცხადდა თბილისში, ბ.-ს ქ. №XX-ში, სადაც ძლიერი ქარის გამო მოტყდა ხის ტოტი და 
დაეცა ავტომანქანას  სახელმწიფო ნომრით XXX XXX. შედეგად დაზიანდა ავტომანქანის 
სახურავი, მარჯვენა კუთხე და წინა საქარე მინა. 
 

 
2014 წლის 20 ოქტომბერს მ. თ.-მ #XX/XXXXXXXX-X განცხადებით მიმართა თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მერიას და მიყენებული ზიანის ანაზღაურება მოითხოვა. 
 

 
თბილისის  მუნიციპალიტეტის  მერიის  2014  წლის  19  ნოემბრის  მიმართვით, 
მოსარჩელეს განემარტა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 992-ე მუხლი და რომ ზიანის 
ანაზღაურების მოთხოვნით შეეძლო მიემართა სასამართლოსთვის, ხოლო თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მერია იმოქმედებდა სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების 
შესაბამისად. 
 
მოსარჩელის საკურებაში არსებული ავტომობილისთვის ხის ტოტის დაცემით მიყენებული 
დაზიანების შეკეთების ხარჯებმა შეადგინა 1100 ლარი. 
 

დასკვნები სამართლებრივ გარემოებებთან დაკავშირებით:  
 
საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად, ყველასთვის 
გარანტირებულია  სახელმწიფო,  ავტონომიური  რესპუბლიკების  და თვითმმართველობის 
ორგანოთა და მოსამსახურეთაგან უკანონოდ მიყენებული ზარალის სასამართლო წესით 
სრული ანაზღაურება შესაბამისად სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის და 
ადგილობრივი თვითმმართველობის სახსრებიდან. 
 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 208-ე მუხლის პირველი ნაწილის 
თანახმად, სახელმწიფო ადმინისტრაციული ორგანოს, აგრეთვე მისი თანამდებობის პირის   
ან   სხვა   სახელმწიფო   მოსამსახურის   მიერ   სამსახურებრივი   მოვალეობის 
განხორციელებისას მიყენებული ზიანისათვის პასუხისმგებელია სახელმწიფო. ამავე 
მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს, 
აგრეთვე მისი თანამდებობის პირის ან სხვა მოსამსახურის მიერ მისი სამსახურებრივი 
მოვალეობის განხორციელებისას მიყენებული ზიანისათვის პასუხისმგებელია 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო. 207-ე მუხლის მიხედვით კი, თუ ამ 
კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიყენებული  
ზიანის  ანაზღაურებისას  გამოიყენება  საქართველოს  სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი 
წესი. 
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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 317-ე მუხლი განსაზღვრავს, რომ ვალდებულების 
წარმოშობისათვის აუცილებელია მონაწილეთა შორის ხელშეკრულება, გარდა იმ 
შემთხვევებისა ,   როცა  ვალდებულება  წარმოიშობა  ზიანის   მიყენების   (დელიქტის), 
უსაფუძვლო გამდიდრების ან კანონით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლებიდან. 
 

 
ამავე კოდექსის 992-ე მუხლი ადგენს, რომ პირი, რომელიც სხვა პირს 
მართლსაწინააღმდეგო, განზრახი ან გაუფრთხილებელი მოქმედებით მიაყენებს ზიანს, 
ვალდებულია აუნაზღაუროს მას ეს ზიანი. 
 

 
სასამართლომ განმარტა, რომ ზიანის ანაზღაურების დაკისრებისთვის უნდა არსებობდეს 
შესაბამისი წინაპირობები. კერძოდ, პირის მართლსაწინააღმდეგო ქმედება (უმოქმედობა), 
დამდგარი ზიანი, მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის არსებობა ქმედებასა და შედეგს შორის და 
ზიანის მიმყენებლის ბრალეულობა. 
 

 
,,ქალაქ თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერიის 2009 წლის 27 ივლისის №38 ბრძანების მე-
6 მუხლის მიხედვით, ქალაქ თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო 
სამსახურის ძირითადი ამოცანებია: თბილისის  ტერიტორიაზე მის დაქვემდებარებაში 
არსებული გამწვანების ობიექტის მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და ექსპლუატაცია; 
თბილისის ტერიტორიაზე ბუნებათსარგებლობის, გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიური 
უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ამავე ბრძანების მე-7 მუხლის ,,ა“ და ,,ზ“ ქვეპუნქტები 
განსაზღვრავს, რომ სამახურის ფუნქციაა თბილისში არსებული მწვანე ნარგავების 
დაზიანებული ტერიტორიების სპეციალური გამოკვლევა, აღდგენა და გაშენება-გამწვანება; 
ცენტრალურ გამზირებზე, ქუჩებზე, ბაღ-სკვერებში, პარკებში, მოედნებსა და გამწვანების 
სხვა ობიექტებში არსებული ზეხმელი და ავარიული ხეების გეგმური ფორმირება და 
ამოძირკვა. მე-4 მუხლის მიხედვით კი, სამსახური თავისი ფუნქციების განხორციელებისას 
წარმოადგენს თბილისის მერიას. 
 

 
საქმეში წარმოდგენილი მასალებით დასტურდება, რომ 2014 წლის 19 ოქტომბერს, 
თბილისში, ბ.-ს ქუჩაზე, ჩამოვარდა გამხმარი ხის ტოტი და დააზიანა მ. თ.-ს საკუთრებაში 
არსებული ავტომანქანა სახელმწიფო ნომრით XXX XXX, რომლის შეკეთების ხარჯებმაც 
1100 ლარი შეადგინა. საქმეში წარმოდგენილია სსიპ ლევან   სამხარაულის   სახელობის   
სასამართლო   ექსპერტიზის   ეროვნული   ბიუროს დასკვნაც, რომელშიც განმარტებულია, 
რომ თბილის ბ.-ს ქუჩა №XX-ის მიმდებარედ მოქალაქე მ. თ.-ს მიერ წარდგენილი 
ფოთოლმცვენი ხე- მცენარე არის მექანიკურად დაზიანებული, დაფუღუროებული 
შტამბით, რომელზედაც განვითარებულია შეფოთლილი ერთწლიანი ნაზარდები და 
ნაწილობრივ შემხმარი ტოტები, მცენარე დახრილია ცენტრიდან, მოსალოდნელია მცენარის 
მდგომარეობიდან გამომდინარე მისი არამარტო ტოტების, არამედ ვარჯის დედატოტის-
ნაწილის გადამტვრევა.  ამრიგად,  სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია,  რომ  ხე-
მცენარე იყო დაზიანებული და საჭიროებდა აღდგენასა თუ ამოძირკვას. მოპასუხემ კი ვერ 
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უზრუნველყო დაკისრებული საჯარო ვალდებულების ჯეროვანი შესრულება, არ 
განახორციელა   ქალაქ თბილისის მერიის 2009 წლის 27 ივლისის №38 ბრძანებით 
გათვალისწინებული ფუნქციები, (მათ შორის, მოცემული დავის განხილვის პერიოდში 
მისი  მხრიდან  არ  მომხდარა  აღნიშნული  მცენარის  სპეციალური  გამოკვლევა) 
აღნიშნული კი გახდა მოსარჩელისთვის ზიანის მიყენების პირდაპირი და უშუალო 
მიზეზი. 
 

 
სასამართლომ განმარტა, რომ საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, ზიანის 
მიმყენებელი ქმედება შეიძლება გამოხატულ იქნეს არა მარტო აქტიურ მოქმედებაში, 
არამედ უმექმედობაშიც. უმოქმედობა მართლსაწინააღმდეგოა, თუ ადმინისტრაციული 
ორგანო არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ნაკისრ მოვალეობებს, არ ახორციელებს 
სავალდებულო მოქმედებას. ამასთან, ანაზღაურებას ექვემდებარება როგორც განზრახი, ისე 
გაუფრთხილებელი  ქმედებით  გამოწვეული  ზიანი.  გაუფრთხილებლობა  კი გამოიხატება 
აუცილებელი ყურადღებიანობის მოთხოვნათა დარღვევაში. ამასთან, მოქმედებს ზიანის 
მიმყენებლის ბრალულობის პრინციპი, რაც ნიშნავს, რომ ზიანის მიმყენებელი ითვლება 
ბრალეულად, თუ ვერ დაადასტურებს ბრალის არარსებობის ფაქტს. 
 

 
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლომ მიიჩნია, რომ სახეზეა ზიანის 
ანაზღაურების ყველა სავალდებულო წინაპირობა. ამდენად, მ. თ.-ს სარჩელი ფაქტობრივ- 
სამართლებრივად დასაბუთებულია და უნდა დაკმაყოფილდეს. 
 
სააპელაციო საჩივრის საფუძვლები: 
 
ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლები: 
 
აპელანტი მიუთითებს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 992-ე მუხლზე და მიიჩნევს, 
რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ადგილი აქვს დაუძლეველი ძალის შემთხვევას ანუ ისეთ 
მოვლენას, რომლის თავიდან აცილებაც შეუძლებელია, ასევე შეუძლებელია ქ. თბილისის 
მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის მხრიდან ბუნებრივი 
მოვლენებით გამოწვეული შემთხვევების თავიდან აცილება, მაქსიმალური ძალისხმევის 
შემთხვევაშიც კი. შესაბამისად, აპელანტი მიიჩნევს, რომ საქმეზე არ არის ზიანის 
ანაზღაურების ვალდებულების წარმოშობისათვის აუცილებელი წინაპირობები, მათ შორის 
ბრალეულობა და მართლწინააღმდეგობა. 
 
აპელანტი ასევე მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ შეფასდეს მიზეზობრივი კავშირი მ. თ.-ს 
მიერ მითითებულ მერიის უმოქმედობასა და დამდგარ ზიანს შორის. აპელანტის 
მოსაზრებით, მხარის მიერ არც აღნიშნულის დამადასტურებელი მტკიცებულება არ იყო 
წარმოდგენილი, კერძოდ არ დასტურდება, რომ მითითებული დაზიანებები გამოიწვია 
ტოტის დაცემამ და მათგან თუნდაც ერთ-ერთი ამ შემთხვევამდე არ გააჩნდა ავტომანქანას. 
აპელანტი მიიჩნევს, რომ მიზეზობრივი კავშირის დასადასტურებლად საკმარის 
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მტკიცებულებას არ წარმოადგეს პატრულის ოქმი, ვიანიდან საპატრულო პოლიციის 
გამოძახება მოხდა ფაქტის დადასტურების მიზნით, შესაბამისად შედგენილ ოქმში 
აღწერილია მხოლოდ ფაქტი და არა იმის შეფასება ხის ტოტის ჩამოვარდნამდე რა 
მდგომარეობაში იყო ავტომანქანა და მითითებული დაზიანებები გამოიწვია თუ არა ამ 
ფაქტმა. აპელანტის მოსაზრებით, უნდა მომხდარიყო შემთხვევის დროს ექსპერტის 
გამოძახება და ავტომანქანის მდგომარეობის აღწერა, რითაც დადასტურდებოდა 
უმოქმედობისა და ზიანის ურთიერთკავშირი, ავტომანქანას ნამდვილად ხის ტოტის 
ჩამოვარდნის შედეგად მიადგა ზიანი თუ მანამდეც არსებობდა რაიმე სახის დაზიანებები. 
 
ხარჯთააღრიცხვასთან მიმართებით, აპელანტი მიიჩნევს, რომ სასამართლოს უნდა 
გაეთვალისწინებინა ის გარემოება, რომ აღნიშნული ხარჯთაღრიცხვის შედგენა უნდა 
მომხდარიყო შესაბამისი ექსპერტიზის მიერ დადგენილი საბაზრო ღირებულების 
მიხედვით და არა რომელიმე კონკრეტული ცენტრის ფასების მიხედვით. 
 

III  ს ა მ ო ტ ი ვ ა ც ი ო    ნ ა წ ი ლ ი: 
 
4. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების უცვლელად დატოვების დასაბუთება: 
   
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის პირველი მუხლის მე-2 ნაწილის 
შესაბამისად, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ადმინისტრაციულ 
სამართალწარმოებაში გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 
დებულებანი.  
 
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 377-ე მუხლის პირველი ნაწილის 
თანახმად, სააპელაციო სასამართლო ამოწმებს გადაწყვეტილებას სააპელაციო საჩივრის 
ფარგლებში ფაქტობრივი და სამართლებრივი თვალსაზრისით. ამავე მუხლის მეორე 
ნაწილის შესაბამისად, სამართლებრივი თვალსაზრისით შემოწმებისას სასამართლო 
ხელმძღვანელობს 393-ე და 394-ე მუხლების მოთხოვნებით. 
 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 389-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, 
სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება აღწერილობითი და სამოტივაციო ნაწილების 
ნაცვლად უნდა შეიცავდეს საქმის გარემოებებთან დაკავშირებით გასაჩივრებული 
გადაწყვეტილების დასკვნებზე მითითებას, შესაძლო ცვლილებების ან დამატებების 
გათვალისწინებით.  
 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 390-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ,,გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, 
თუ სააპელაციო სასამართლო ეთანხმება პირველი ინსტანციის სასამართლოს შეფასებებს 
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და დასკვნებს საქმის ფაქტობრივ ან/და სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით, მაშინ 
დასაბუთება იცვლება მათზე მითითებით. 
 
ფაქტობრივი და სამართლებრივი დასაბუთება: 
 
სააპელაციო სასამართლო საქმის მასალების გაცნობის, მხარეთა ახსნა-განმარტებების 
მოსმენის, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების დასაბუთებულობა-კანონიერების 
შემოწმებისა და საქმის სასამართლო განხილვის შედეგად მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ  
სააპელაციო საჩივარი უსაფუძვლოა და არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა 
გამო: 

სააპელაციო სასამართლო თვლის, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გამოტანისას არ 
დარღვეულა მატერიალური და საპროცესო სამართლის ნორმები, სასამართლომ გამოიყენა 
კანონი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა, სწორი შეფასება მისცა საქმის მასალებს, საქმეზე 
ფაქტობრივი გარემოებები დადგენილია სრულყოფილად, რაც არ იძლევა 
გადაწყვეტილების გაუქმებისა და სააპელაციო საჩივრის დაკმაყოფილების საფუძველს. 

სააპელაციო სასამართლო იზიარებს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ საქმეზე 
დადგენილ ფაქტობრივ გარემოებებს, ფაქტობრივი გარემოებების სამართლებრივ 
შეფასებებს, მიუთითებს მათზე და აღნიშნავს შემდეგს: 

საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად, ყველასათვის 
გარანტირებულია სახელმწიფო და თვითმმართველობის ორგანოთა და მოსამსახურეთაგან 
უკანონოდ მიყენებული ზარალის სასამართლო წესით სრული ანაზღაურება სახელმწიფო 
სახსრებიდან. სახელმწიფო ადმინისტრაციული ორგანოს, აგრეთვე, მისი თანამდებობის  
პირის  ან  სხვა  პირის  სახელმწიფო  მოსამსახურის  მიერ  მისი სამსახურებრივი  
მოვალეობის  განხორციელებისას  მიყენებული  ზიანისათვის სახელმწიფოს 
პასუხისმგებლობის განსაკუთრებულ წესს ადგენს საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის 207-ე-209-ე მუხლები. გამომდინარე იქიდან,  რომ 
ადმინისტრაციული ორგანოს ქმედება ზიანის მიყენების პროცესში არსებითად არ 
განსხვავდება კერძო პირის ანალოგიური ქმედებისაგან, ზაკ-ის 207-ე მუხლი აწესებს კერძო 
სამართალში დადგენილი პასუხისმგებლობის ფორმებისა და პრინციპების სახელმწიფოს 
პასუხისმგებლობაზე გავრცელების შესაძლებლობას, რაც გამოიხატა სამოქალაქო 
კოდექსით დამკვიდრებული პასუხისმგებლობის სახეების დადგენაში, იმ გამონაკლისის 
გათვალისწინებით, რაც თავად ამ კოდექსით არის განსაზღვრული. 
 
სამოქალაქო კოდექსის 317.1  მუხლი ვალდებულების წარმოშობის წინაპირობად მიიჩნევს 
როგორც სახელშეკრულებო ურთიერთობის არსებობას, ასევე დელიქტს, უსაფუძვლო 
გამდიდრებას ან კანონით გათვალისწინებულ სხვა საფუძვლებს. 
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იმავე სამოქალაქო კოდექსის 992-ე მუხლის შესაბამისად, პირი, რომელიც სხვა პირს 
მართლსაწინააღმდეგო, განზრახი ან გაუფრთხილებელი მოქმედებით მიაყენებს ზიანს, 
ვალდებულია აუნაზღაუროს მას ეს ზიანი. 
 
მითითებული მუხლის საფუძველზე, დელიქტური პასუხისმგებლობის დადგომის 
სავალდებულო პირობას წარმოადგენს ზიანის მიმყენებლის მართლსაწინააღმდეგო 
ქმედებასა და დამდგარ ზიანს შორის მიზეზობრივი კავშირის არსებობა, რაც გამოიხატება 
იმაში, რომ პირველი წარმოშობს მეორეს. ამასთან პრინციპულია, რომ ზიანი იყოს ზიანის 
მიმყენებლის მოქმედების (უმოქმედობის) პირდაპირი და გარდაუვალი შედეგი. 
 
სააპელაციო სასამართლო არ იზიარებს აპელანტის პოზიციას იმის თაობაზე, რომ სადავო 
შემთხვევაში სახეზე არ არის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების წარმოშობისათვის 
აუცილებელი პირობები, რამდენადაც თბილისის მერიის მხრიდან ადგილი ჰქონდა არა 
ბრალეულ და მართლსაწინააღმდეგო ქმედებას, არამედ დაუძლეველი ძალის - ძლიერი 
ქარის შედეგად გამოწვეულ ზიანს, რომლის თავიდან აცილება შეუძლებელია მაქსიმალური 
ძალისხმევის პირობებშიც კი. 
 
სააპელაციო სასამართლო მიიჩნევს, რომ საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებები არ 
ქმნის ქ. თბილისის მერიის პასუხისმგებლობის გამორიცხვის საფუძველს და ეთანხმება 
პირველი ინსტანციის სასამართლოს მითითებას ადმინისტრაციული ორგანოსათვის 
პასუხისმგებლობის დაკისრების ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების 
არსებობის თაობაზე.  
 
საქმეში წარმოდგენილი თბილისის საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თბილისის 
მთავარი სამმართველოს სახაზო საპატრულო სამმართველოს კრწანისის მიმართულების 
მეორე ოცეულის პატრულ-ინსპექტორის 2014 წლის 19 ოქტომბრის ოქმის საფუძველზე 
დგინდება, რომ ქ. თბილისში, ბ.-ს ქ. №XX-ში,  ძლიერი ქარის გამო მოტყდა ხის ტოტი და 
დაეცა ავტომანქანას  სახელმწიფო ნომრით XXX XXX. შედეგად დაზიანდა ავტომანქანის 
სახურავი, მარჯვენა კუთხე და წინა საქარე მინა. 
 
საქმეში წარმოდგენილია სსიპ ლევან   სამხარაულის   სახელობის   სასამართლო   
ექსპერტიზის   ეროვნული   ბიუროს დასკვნა, რომელშიც აღნიშნულია, რომ თბილისში, ბ.-ს 
ქუჩა №XX-ის მიმდებარედ მოქალაქე მ. თ.-ს მიერ წარდგენილი ფოთოლმცვენი ხე-მცენარე 
არის მექანიკურად დაზიანებული, დაფუღუროებული შტამბით, რომელზედაც 
განვითარებულია შეფოთლილი ერთწლიანი ნაზარდები და ნაწილობრივ შემხმარი 
ტოტები, მცენარე დახრილია ცენტრიდან, მოსალოდნელია მცენარის მდგომარეობიდან 
გამომდინარე მისი არამარტო ტოტების, არამედ ვარჯის დედატოტის-ნაწილის 
გადამტვრევა.   
 
აპელანტის მიერ საქმეში წარმოდგენილი არ არის მტკიცებულება რაც გამორიცხავდა ან 
ეჭვქვეშ დააყენებდა  სსიპ ლევან   სამხარაულის   სახელობის   სასამართლო   ექსპერტიზის   
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ეროვნული ბიუროს ზემოაღნიშნულ დასკვნას. მტკიცების ტვირთის მხარეთა შორის 
გადანაწილების პრინციპი სასამართლოს აძლევს საფუძველს გაიზიაროს მოსარჩელის მიერ 
წარმოდგენილი მტკიცებულება და დადგენილად მიიჩნევს, რომ ხე-მცენარე იყო 
დაზიანებული და საჭიროებდა  ამოძირკვას. 
 
არსებულ პირობებში, სააპელაციო სასამართლო სრულად იზიარებს პირველი ინსტანციის 
სასამართლოს მითითებას ადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულებებზე და ,,ქალაქ 
თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მერის 2009 წლის 27 ივლისის №38 ბრძანების  მე-6 
მუხლზე მითითებით მიიჩნევს, რომ თბილისის  ტერიტორიაზე  არსებული გამწვანების 
ობიექტის მოწყობა, მოვლა-პატრონობა და ექსპლუატაცია, თბილისის ტერიტორიაზე 
ბუნებათსარგებლობის, გარემოს დაცვისა და ეკოლოგიური უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების 
საქალაქო სამსახურის  ამოცანას; ამავე ბრძანების მე-7 მუხლის ,,ა“ და ,,ზ“ ქვეპუნქტების 
თანახმად, სამახურის ფუნქციაა თბილისში არსებული მწვანე ნარგავების დაზიანებული 
ტერიტორიების სპეციალური გამოკვლევა, აღდგენა და გაშენება-გამწვანება; ცენტრალურ 
გამზირებზე, ქუჩებზე, ბაღ-სკვერებში, პარკებში, მოედნებსა და გამწვანების სხვა 
ობიექტებში არსებული ზეხმელი და ავარიული ხეების გეგმური ფორმირება და ამოძირკვა. 
მე-4 მუხლის მიხედვით კი, სამსახური თავისი ფუნქციების განხორციელებისას 
წარმოადგენს თბილისის მერიას. 
 
სააპელაციო სასამართლო ადასტურებს პირველი ინსტანციის სასამართლოს შეფასებას და 
თვლის, რომ მოპასუხე ადმინისტრაციულმა ორგანომ ჩაიდინა მმართველობითი 
ღონისძიების - მოქმედების - განუხორციელებლობა, არ უზრუნველყო მასზე 
დაკისრებული ფუნქციის შესრულება, რამაც დამდგარი ფაქტობრივი შედეგით ფიზიკურ 
პირს მიაყენა მატერიალური ზიანი. შესაბამისად, სააპელაციო სასამართლო არ იზიარებს 
აპელანტის პოზიციას მისი პასუხისმგებლობის გამომრიცხავი გარემოებების არსებობის 
თაობაზე. 
 
სააპელაციო სასამართლო ასევე დაუსაბუთებლად მიიჩნევს აპელანტის პრეტენზიას ზიანის 
ოდენობის განსაზღვრის ნაწილში და თვლის, რომ საქმეში წარმოდგენილი 
მტკიცებულებები ქმნიდა სასარჩელო მოთხოვნის დაკმაყოფილების საკმარის საფუძველს. 
 
როგორც უკვე აღინიშნა, თბილისის მთავარი სამმართველოს სახაზო საპატრულო 
სამმართველოს კრწანისის მიმართულების მეორე ოცეულის პატრულ-ინსპექტორის 2014 
წლის 19 ოქტომბრის ოქმის საფუძველზე დასტურდება, რომ ხის ჩამოვარდნის შედეგად 
დაზიანდა ავტომანქანის სახურავი, მარჯვენა კუთხე და წინა საქარე მინა. საქმეში 
წარმოდგენილია ,,თ. მ.-ს” მიერ გაცემული ე.წ. დეფექტური აქტი, რომლიც შეიცავს 
მითითებას როგორც შესასრულებელი სამუშაოს სახეობაზე, ისე სამუშაოს ღირებულებაზე. 
აპელანტის მიერ წარმოდგენილი არ არის მტკიცებულება რომელიც ეჭვქვეშ დააყენებდა 
ავტოსატრანსპორტო საშუალების შეკეთების მიზნით განხორციელებული სამუშაოს 
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შეუსაბამობას თბილისის მთავარი სამმართველოს სახაზო საპატრულო სამმართველოს 
კრწანისის მიმართულების მეორე ოცეულის პატრულ-ინსპექტორის 2014 წლის 19 
ოქტომბრის ოქმში დაფიქსირებულ დაზიანებასთან, მით უფრო იმ პირობებში, როდესაც ამ 
ორი დოკუმენტის შედარება იძლევა საჭირო ინფორმაციის დადგენის შესაძლებლობას. 
 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 102-ე მუხლის შესაბამისად, თითოეულმა მხარემ უნდა 
დაამტკიცოს გარემოებანი, რომლებზედაც იგი ამყარებს თავის მოთხოვნებსა და 
შესაგებელს; საქმის გარემოებები, რომლებიც კანონის თანახმად უნდა დადასტურდეს 
გარკვეული სახის მტკიცებულებებით, არ შეიძლება დადასტურდეს სხვა სახის 
მტკიცებულებებით.  
 
სააპელაციო სასამართლო მიიჩნევს, რომ აპელანტმა თავი ვერ გაართვა მტკიცების ტვირთს, 
აპელანტის მიერ წარმოდგენილი არ არის მისი პასუხისმგებლობის გამომრიცხავი 
ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლები, რაც არ იძლევა სააპელაციო საჩივრის 
დაკმაყოფილებისა და გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გაუქმების შესაძლებლობას. 
 

 
საპროცესო ხარჯები 
 
,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „უ“ 
ქვეპუნქტის საფუძველზე, აპელანტი გათავისუფლებულია სახელმწიფო ბაჟის 
გადახდისაგან. 
 

IV ს  ა რ ე ზ ო ლ უ ც ი ო    ნ ა წ ი ლ ი: 
 

სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ 
 
 
იხელმძღვანელა საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 1-ლი, მე-12, 34-ე 
მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 257-ე, 372-ე, 386-ე, 390-ე, 391-
ე, 395-ე, 397-ე მუხლებით და           
                                                     

დ ა ა დ გ ი ნ ა: 
 
1. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს; 
2. უცვლელად დარჩეს თბილისის საქალაქო  სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
კოლეგიის 2015 წლის 22 მაისის გადაწყვეტილება; 
3.   განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს კასაციის წესით, საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში (ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების 
ქ. №32), დასაბუთებული განჩინების მხარეთათვის გადაცემიდან 21 (ოცდაერთი) დღის 

http://www.library.court.ge/


სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა (სები) 
  www.library.court.ge 
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ვადაში, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მეშვეობით (ქ. თბილისი, გრ. რობაქიძის 
გამზირი №7ა). 
                                                     
  

თავმჯდომარე:                                                 ნინო ქადაგიძე 
 
 

მოსამართლე:                                                   მანანა ჩოხელი 
    

 
                                                                                გიორგი გოგიაშვილი 

http://www.library.court.ge/

