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თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო 

საქმეთა პალატის მოსამართლე - მიხეილ გოგიშვილიმიხეილ გოგიშვილი

2020 წლის 11 აგვისტოს, თბილისის სააპელაციო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 
მოსამართლე მიხეილ გოგიშვილმა,მიხეილ გოგიშვილმა, განჩინების სა
ფუ  ძველზე, არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული 
დახმარების მიზნით დაწესებულებაში 2 ჯერ მოთავ
სება მისთვის 5000 ლარის ოდენობით მორალური 
ზიანის ანაზღაურებისათვის საკმარის საფუძვლად 
მიიჩნია და ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 
მიერ 2019 წლის 31 მაისის გადაწყვეტილება 
საქმეზე N2/3703118 (მოსამართლე  ნინო ნინო 
მამულაშვი ლიმამულაშვი ლი), რომლითაც მოპასუხეს მოსარჩელის 
სასარგებლოდ მორალური ზიანის ანაზღაურება 
დაეკისრა.

მხარის უფლებებს სასამართლოში იცავდა ა(ა)იპ 
„პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ წარ
მომადგენელი.

რას ითხოვდა მოსარჩელე?რას ითხოვდა მოსარჩელე?

აპელანტი (შპს „ქალაქ თბილისის ფსიქიკური 
ჯან მრთელობის ცენტრი“) მოითხოვდა პირველი 
ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული გადა
წყვეტილების გაუქმებას, რომლის საფუძველზეც 
მას, მეორე მხარის სასარგებლოდ, დაევალა 
5000 ლარის ოდენობით მორალური ზიანის ანა
ზღაურება.

რა ფაქტობრივი გარემოებები მიიჩნია რა ფაქტობრივი გარემოებები მიიჩნია 
სასამართლომ დადგენილად? სასამართლომ დადგენილად? 

სასამართლოს შეფასებით, დავას არ იწვევდა 
ის ფაქტები, რომ: ფსიქიატრიულ დაწესებულე
ბაში ორჯერ (2015 და 2017 წელს) არა ნება
ყოფლობითი ფსიქიატრიული დახმარების მიზნით 
მოთავსების მაპროვოცირებელი გარემოება ოჯა
ხური კონფლიქტი იყო, განპირობებული დედის 
მხრიდან, შვილის ცხოვრების წესთან (ბუდიზმისა 
და იოგას მიმდევრობა) შეუგუებლობის ფაქტით;

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმი
ნისტრაციულ საქმეთა პალატის 2017 წლის 27 
ოქტომბრის ბრძანების საფუძველზე შპს „ქალაქ 
თბილისის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ცენტრის“ 
შუამდგომლობა არანებაყოფლობითი დახმარე
ბის მიზნით მოსარჩელის სტაციონარში მოთავსე
ბის შესახებ არ დაკმაყოფილდა, ვინაიდან არ და

დასტურდა არანებაყოფლობითი ფსიქიატრიული 
დახმარების მიზნით მოსარჩელის სტაციონარში 
მოთავსების აუცილებლობა და მას სტაციონარდან 
მოსარჩელის დაუყოვნებლივ გაწერა დაევალა.

თავდაპირველი მოსარჩელე წლების მანძილზე 
განიცდიდა ფსიქოლოგიურ წნეხს, მშობლის მხრი
დან ხდებოდა მისი დიაგნოზით (რომელსაც კატე
გორიულად არ ეთანხმებოდა მოსარჩელე) მუდ
მივი მანიპულირება, რაც არსებითად ხელყოფდა, 
როგორც მის სულიერ სიმშვიდეს, ასევე, პატივსა 
და ღირსებას, მისი პიროვნების თავისუფლად 
განვითარების უფლებას. შესაბამისად, სასამა
რთლომ საქართვე ლოს კონსტიტუციითა და ადა
მიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გარა
ნტირებული თავისუფლებისა და პირადი ხელშე
უხებლობის უფლების დარღვევა დადგენილად 
მიიჩნია, რაც მოსარჩელეს მორალური ზიანის 
ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებას ანიჭებდა.

რა განმარტა სასამართლომ?რა განმარტა სასამართლომ?

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
მიერ დადგენილი პრაქტიკის მიხედვით, ფსიქიფსიქი
კური ავადმყოფობის საფუძველზეკური ავადმყოფობის საფუძველზე პირის კანონიერი 
დაპატიმრების 3 მინიმალური პირობა უნდა არსე3 მინიმალური პირობა უნდა არსე
ბობდეს:ბობდეს: სარწმუნოდ უნდა იყოს ნაჩვენები, რომ 
პირი ფსიქიკურად დაავადებულია, რაც ნიშნავს, 
რომ ფსიქიკური აშლილობა კომპეტენტური ორგა
ნოს წინაშე უნდა დადასტურდეს ობიექტური სამე
დიცინო მტკიცებულების საფუძველზე; ფსიქიკური 
აშლილობა უნდა იყოს იმ ტიპის ან ხარისხის, რომ 
ამართლებდეს თავისუფლების იძულებით აღკვე
თას; და თავისუფლების აღკვეთის გახანგრძლი
ვების კანონიერება დამოკიდებული უნდა იყოს 
ამგვარი აშლილობის განგრძობად ხასიათზე.1 

1  დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს 1979 წლის 24 სექტემბრის გა

და  წყვეტილება საქმეზე „ვინტერვერპი ნიდერლანდების 

წინააღმდეგ“; 1997 წლის 24 ოქტომბრის გადაწყვეტილება 

საქმეზე „ჯონსონი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ“; 

2012 წლის 17 იანვრის გადაწყვეტილება საქმეზე „სტანევი 

ბულგარეთის წინააღმდეგ“ [დიდი პალატა] საჩივარი 

N36760/06; 2012 წლის 3 ივლისის გადაწყვეტილება საქმეზე 

„X ფინეთის წინააღმდეგ“ საჩივარი N34806/04; 2008 წლის 
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საქმეთა პალატის მოსამართლე - მიხეილ გოგიშვილიმიხეილ გოგიშვილი

როდის არის გამართლებული ფსიქიკური  როდის არის გამართლებული ფსიქიკური  
ჯანმრთელობის საფუძველზე    ჯანმრთელობის საფუძველზე    
თავისუფლების აღკვეთა?თავისუფლების აღკვეთა?

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
პრაქ  ტიკის მიხედვით, პირის დაპატიმრება იმდენად 
სერიოზული ზომაა, რომ ის გამართლებულია მხოის გამართლებულია მხო
ლოდ მაშინ, როცა სხვა, ნაკლებად მკაცრი ზომები ლოდ მაშინ, როცა სხვა, ნაკლებად მკაცრი ზომები 
განხილული და დადგენილია, რომ არასაკმარისია განხილული და დადგენილია, რომ არასაკმარისია 
იმ ინდივიდუალური ან საზოგადო ინტერესის დასაიმ ინდივიდუალური ან საზოგადო ინტერესის დასა
ცავად,ცავად, რომელიც შეიძლება მოითხოვდეს განსა
ხილველი პირის დაპატიმრებას.

როდის ჩაითვლება პირი     როდის ჩაითვლება პირი     
თავისუფლებააღკვეთილად?თავისუფლებააღკვეთილად?

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
მიერ დადგენილი პრაქტიკის მიხედვით, თავის
უფ ლების აღკვეთის განმარტება არ შედგება 
მხოლოდ პირის კონკრეტულ ტერიტორიაზე არა
უმნიშვნელო დროით მოთავსების ობიექტური 
ელ ე მენტისგან. პირი მხოლოდ მაშინ ჩაითვლება 
თავისუფლებააღკვეთილად, თუ იგი არ ეთანხმება 
კონკრეტულ შეზღუდვას  როგორც დამატებითი 
სუბიექტური ელემენტი.2 გარდა ამისა, სააპელაციო 
სასამართლოს განმარტებით, ადამიანს,რომელიც 
უკანონოდ ან დაუსაბუთებლად შეფარდებული/შე
რჩეული თავისუფლების აღკვეთის ღონისძიების 
ფარგლებში განიცდის დისკომფორტს, სტრესსა 
და ტანჯვას, საქართველოს კონსტიტუცია ანიჭებს 
დაპატიმრებასთან მიზეზობრივ კავშირში მყოფი 
ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების უფლებას. სასა სასა
მართლომ სტაციონარშიმართლომ სტაციონარში თავდაპირველითავდაპირველი მოსამოსა
რჩელის არანებაყოფლობითი მოთავსება სწორედ რჩელის არანებაყოფლობითი მოთავსება სწორედ 
მისთვის თავის უფლების უკანონო შეზღუდვას გაუმისთვის თავის უფლების უკანონო შეზღუდვას გაუ
თანაბრა.თანაბრა.

  
  

27 მარტის გადაწყვეტილება საქმეზე „შტუკატუროვი რუსეთის 

წინააღმდეგ“ საჩივარი N44009/05.

2 დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ადამიანის უფლე

ბათა ევრიპული სასამართლოს 2012 წლის 17 იანვრის 

გადაწყვეტილება საქმეზე „სტანევი ბულგარეთის წინააღმდეგ“ 

[დიდი პალატა] საჩივარი N36760/06;

რა კრიტერიუმების საფუძველზე უნდა   რა კრიტერიუმების საფუძველზე უნდა   
შეფასდეს მორალური ტანჯვის ხასიათი და შეფასდეს მორალური ტანჯვის ხასიათი და 
კომპენსაციის მოცულობა?კომპენსაციის მოცულობა?

სასამართლოს განმარტებით, არაქონებრივი 
ზიანის ანაზღაურება გათვალისწინებულია ჯანმ
რთ   ე  ლობისთვის ვნების მიყენების შედეგად 
გა  მო   წვეული სულიერი, ფსიქიკური ტან ჯვის 
გამო და არა ქონებრივი ზიანის გამო სულეირი 
ტანჯვით გამოწვეული ჯანმრთელობის მოშლის 
შემთხვევაში. ამრიგად, მორალური ტანჯვის 
ხასიათი უნდა შეფასდეს ზიანის მიყენების ფაქტოზიანის მიყენების ფაქტო
ბრივი გარემოებების, დაზარალებულის ინდივიბრივი გარემოებების, დაზარალებულის ინდივი
დუალური თავისებურებებისდუალური თავისებურებების (ასაკი, ფიზიკური 
მდგომარეობა, ჯანმრთელობა და ა.შ.), იმ გაიმ გა
რემოებების გათვალისწინებით, რომლებიც ადასრემოებების გათვალისწინებით, რომლებიც ადას
ტურებს, თუ რა სიმძიმის ტანჯვა გადაიტანა დაზარატურებს, თუ რა სიმძიმის ტანჯვა გადაიტანა დაზარა
ლებულმა. ლებულმა. 

რაც შეეხება კომპენსაციის მოცულობას, იგი ტრაიგი ტრა
ვმის, ჯანმრთელობის სხვა დაზიანების სიმძიმის ვმის, ჯანმრთელობის სხვა დაზიანების სიმძიმის 
ხარისხიდან და სხვა იმ გარემოებებიდან გამოხარისხიდან და სხვა იმ გარემოებებიდან გამო
მდინარე უნდა განისაზღვროს, რომლებიც დაზამდინარე უნდა განისაზღვროს, რომლებიც დაზა
რალებულის მიერ გადატანილ მორალურ ტანჯვას რალებულის მიერ გადატანილ მორალურ ტანჯვას 
ადასტურებენ. ადასტურებენ. ასევე, ზიანის მიმყენებლის ქონებზიანის მიმყენებლის ქონებ
რივი მდგომარეობის, ბრალის ხარისხისა და სხვა რივი მდგომარეობის, ბრალის ხარისხისა და სხვა 
კონკრეტულ გარემოებათა გათვალისწინებითაც, კონკრეტულ გარემოებათა გათვალისწინებითაც, იმ 
მიზნით, რომ უზრუნველყოფილი იქნას მორალური 
ზიანით გამოწვეული ტკივილების, ნეგატიური გან
ცდების შემსუბუქება, დადებითი ემოციების გამო
წვევა, რაც დაეხმარება დაზარალებულს სულიერი 
გაწონასწორების მიღწევასა და სოციალურ ურთი
ერთობებში ჩართვაში.3

  
  
  
  
  
  

3 დამატებით იხილეთ საქართველოს უზეანესი სასამართლოს 
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თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო 

საქმეთა პალატის მოსამართლე - მიხეილ გოგიშვილიმიხეილ გოგიშვილი

რა დაადგინა სასამართლომ?რა დაადგინა სასამართლომ?

საერთაშორისო და ადგილობრივი სასამართლო 
პრაქტიკის, ასევე საქართველოს მოქმედი კანონ
მდებლობის გათვალისწინებით, სასა მარ თლომ 
გაი  ზიარა პირველი ინსტანციის სასა მართლოს 
მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის მიხე 
დვითაც, მოსარჩელის თავისუფლების შეზ ღუდვა 
მისი ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში არა ნება
ყოფლობითი მოთავსებით მისთვის მორა ლური 
ზიანის ანაზღაურების საფუძვლად მიიჩნია და 
ძალაში დატოვა აპელანტისათვის თავდაპირველი 
მოსარჩელის სასარგებლოდ 5000 ლარის 
ოდენობით მორალური ზიანის ანაზღაურების 
დაკისრება.


