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ქუთაისის სააპელაციო  სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა პალატის მოსამართლე - ხათუნა ხომერიკიხათუნა ხომერიკი

2021 წლის 2 ივნისს, ქუთაისის სააპელაციო სა-
სამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალა-
ტის მოსამართლე ხათუნა ხომერიკმახათუნა ხომერიკმა დააკმაყო-
ფილა მოსარჩელის სააპელაციო საჩივარი და 
გააუქმა ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2021 
წლის 13 თებერვლის დადგენილება, რომლის 
საფუძველზეც მოსარჩელე ცნობილ იქნა ადმი-
ნისტრაციულ სამართალდამრღვევად და სასჯე-
ლის სახით დაეკისრა ჯარიმა 1200 ლარის ოდე-
ნობით.

რას ითხოვდა მოსარჩელე?რას ითხოვდა მოსარჩელე?

მოსარჩელე დავობდა, რომ  საქალაქო სასამა-
რთლომ ის, მტკიცებულებებისა და სათანადო დასა-
ბუთების გარეშე, მხოლოდ ოქმის შემდგენი პოლი-
ციელის ახსნა-განმარტების საფუძველზე ცნო ად-
მინისტრაციულ სამართალდამრღვევად. ამასთან, 
პოლიციამ ოქმი არა დაკავებისას, არამედ მნიშ-
ვნელოვანი პერიოდის გასვლის შემდეგ შეადგინა 
პოლიციის შენობაში და ოქმის შემდგენი იყო არა 
დამკავებელი, არამედ სხვა პირი, რომელიც და-
კავებისას არ იმყოფებოდა ადგილზე.  აქედან 
გამომდინარე, სარჩელის ავტორი ითხოვდა საქა-
ლაქო სასამართლოს დადგენილების გაუქმებას.  
  
რა ფაქტობრივი გარემოებები მიიჩნია რა ფაქტობრივი გარემოებები მიიჩნია 

სასამართლომ დადგენილად?სასამართლომ დადგენილად?

დაკავების ოქმის მიხედვით, 2021 წლის 12 თე-
ბერვალს ქ. ქუთაისში მერიის შენობასთან საპრო-
ტესტო აქციის მიმდინარეობისას აქციის მონაწი-
ლეები შეეცადნენ ადმინისტრაციულ შენობაში შე-
სვლას, არ დაემორჩილნენ პოლიციის კანონიერ 
მოთხოვნას და არღვევდნენ საზოგადოებრივ წეს-
რიგს. სამართალდარღვევის აღკვეთის მიზნით 
პროტესტის ერთ-ერთი მონაწილე, მოსარჩელე 
დაკავებული იქნა ადმინისტრაციული წესით.

სამართალდარღვევის ოქმში აღწერილი არ არის, 
რაში გამოიხატა მოსარჩელის მხრიდან „წვრილ-
მანი ხულიგნობა“, რის აღსაკვეთადაც მიმართულ 
პოლიციელთა კანონიერ მოწოდებას იგი არ დაე-
მორჩილა. 

სამართალდარღვევის ოქმში აღწერილი არ არის, 
ჰქონდა თუ არა ადგილი მოსარჩელის მხრიდან 

ლანძღვა-გინებას საზოგადოებრივ ადგილებში, 
მოქალაქეებზე შეურაცხმყოფელ გადაკიდებას და 
სხვა ამგვარ ქმედებას, რომელიც არღვევს საზო-
გადოებრივ წესრიგსა და მოქალაქეების სიმშვი-
დეს.

რა განმარტა სასამართლომ?რა განმარტა სასამართლომ?

სააპელაციო სასამართლოს აზრით, საქალაქო 
სასამართლოს მსჯელობა, მოსარჩელის მხრი-
დან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
დასადასტურებლად, ეყრდნობა მხოლოდ ადმი-
ნისტრაციული ორგანოს წარმომადგენლის განმა-
რტებას და მოსარჩელის თხოვნას, რომ ჩადენილი 
გადაცდომისთვის არ შეეფარდოს პატიმრობა და 
გამოყენებული იქნეს გირაო (რაც, სასამართლოს 
ინტერპრეტაციით, წარმოადგენს თხოვნას ჯარი-
მის შეფარდების შესახებ). თუმცა მნიშვნელოვა-
ნია აღინიშნოს, რომ მოსარჩელეს სასამართლო-
სთვის არ დაუდასტურებია სამართალდარღვევის 
ოქმში აღწერილი ქმედებების ჩადენის ფაქტი. 

პალატა ყურადღებას ამახვილებს ასევე იმ გარე-
მოებაზე, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდა-
რღვევათა კოდექსი პასუხისმგებლობას აწესებს 
სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს 
სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლის 
კანონიერიკანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლო-
ბისთვის, შესაბამისად, იმ პირობებში, როცა და-იმ პირობებში, როცა და-
უდგენელია, რა სახის ქმედების აღკვეთას ითხო-უდგენელია, რა სახის ქმედების აღკვეთას ითხო-
ვდა სამართალდამცავი მოსარჩელისგან, შეუძ-ვდა სამართალდამცავი მოსარჩელისგან, შეუძ-
ლებელია მსჯელობა, ჰქონდა თუ არა ადგილი ლებელია მსჯელობა, ჰქონდა თუ არა ადგილი 
უფლებამოსილი ორგანოს თანამშრომლის კანო-უფლებამოსილი ორგანოს თანამშრომლის კანო-
ნიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას. ნიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას. 

სააპელაციო პალატა მიუთითებს, რომ საქმეში 
წარმოდგენილი ერთადერთი მტკიცებულება, რო-
მელიც მოსარჩელის შესაძლო ადმინისტრაციულ 
გადაცდომაზე მიუთითებდა, არის სამართალდა-
რღვევის ოქმი, რომელიც, მართალია, კოდექსის 
თანახმად, წარმოადგენს მტკიცებულებას ადმი-
ნისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე, 
თუმცა აღნიშნული მტკიცებულება უნდა შეფასდეს აღნიშნული მტკიცებულება უნდა შეფასდეს 
საქმეზე შეკრებილ სხვა მტკიცებულებებსა და გა-საქმეზე შეკრებილ სხვა მტკიცებულებებსა და გა-
რემოებებთან ერთად. მოცემულ შემთხვევაში, რემოებებთან ერთად. მოცემულ შემთხვევაში, 
ოქმი, რომელიც წინააღმდეგობრივი ხასიათისაა ოქმი, რომელიც წინააღმდეგობრივი ხასიათისაა 
და არ ასახავს დარღვევას, რომელიც შეიძლებოდა და არ ასახავს დარღვევას, რომელიც შეიძლებოდა 
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პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველი გამ-პასუხისმგებლობის დაკისრების საფუძველი გამ-
ხდარიყო, გამყარებულია მხოლოდ პირველი ინ-ხდარიყო, გამყარებულია მხოლოდ პირველი ინ-
სტანციის სასამართლო სხდომაზე მიცემული პატ-სტანციის სასამართლო სხდომაზე მიცემული პატ-
რულ-ინსპექტორის განმარტებითრულ-ინსპექტორის განმარტებით. 

სააპელაციო პალატა მიუთითებს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს მიერ დადგენილ სტანდარტზე, 
რომ პოლიციელთა მტკიცებულებები, ზოგადად 
სანდო მტკიცებულებებია და არ არსებობს რამე 
a priori საფუძველი, რომ ამ ჩვენებებს სხვებზე 
ნაკლები მნიშვნელობა მიენიჭოს. თუმცა აღნიშ-
ნული არ გულისხმობს, რომ პოლიციელთა მო-
წოდებული ინფორმაცია ადეკვატური შემოწმების 
გარეშე იმთავითვე სარწმუნოდ უნდა ჩაითვალოს. 
ბრალდების მხარის იმპერატიული ვალდებულე-
ბაა საქმის სრულყოფილი გამოძიების წარმოება, 
მტკიცებულებათა მოპოვება, მათი გამყარება და 
პირის ბრალეულობის დასადასტურებლად იმგ-
ვარი სამხილების წარმოდგენა, რომ გონივრულ 
ეჭვს მიღმა მიუთითებს დანაშაულის ჩადენაზე. 

პალატა განმარტავს, რომ მხარე ვალდებულია მხარე ვალდებულია 
თვითონვე დაამტკიცოს მის მიერ მითითებული გა-თვითონვე დაამტკიცოს მის მიერ მითითებული გა-
რემოებები.რემოებები. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობა 
გავლენას ახდენს დავაზე და განაპირობებს სასა-
მართლო გადაწყვეტილების შინაარსს. მხარეთა 
შორის მტკიცების ტვირთის განაწილების ინსტი-
ტუტს აქვს არა მარტო საპროცესო სამართლებ-
რივი, არამედ მატერიალურ-სამართლებრივი 
მნიშვნელობაც, რაც ნიშნავს, რომ ფაქტის დაუ-ფაქტის დაუ-
მტკიცებლობის არახელსაყრელი შედეგები ეკის-მტკიცებლობის არახელსაყრელი შედეგები ეკის-
რება იმ მხარეს, რომელსაც ამ ფაქტის დამტკი-რება იმ მხარეს, რომელსაც ამ ფაქტის დამტკი-
ცება ევალებოდა. ცება ევალებოდა. 

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, „დადგე-„დადგე-
ნილება პირის ბრალდებულის სახით პასუხისგე-ნილება პირის ბრალდებულის სახით პასუხისგე-
ბაში მიცემის შესახებ უნდა ემყარებოდეს დასა-ბაში მიცემის შესახებ უნდა ემყარებოდეს დასა-
ბუთებულ ვარაუდს, ხოლო გამამტყუნებელი გა-ბუთებულ ვარაუდს, ხოლო გამამტყუნებელი გა-
ნაჩენი - უტყუარ მტკიცებულებებს. ყოველგვარი ნაჩენი - უტყუარ მტკიცებულებებს. ყოველგვარი 
ეჭვი, რომელიც ვერ დასტურდება კანონით და-ეჭვი, რომელიც ვერ დასტურდება კანონით და-
დგენილი წესით, უნდა გადაწყდეს ბრალდებულის დგენილი წესით, უნდა გადაწყდეს ბრალდებულის 
სასარგებლოდ.“ სასარგებლოდ.“ 

პალატა მიიჩნევს, რომ მოცემულ შემთხვევაში 
საქმეზე შეკრებილი მტკიცებულებების ერთო-
ბლიობა უტყუარად არ ადასტურებს მოსარჩელის 
მხრიდან ადმინისტრაციულ სამართალდარჩევე-

ვათა კოდექსისით გათვალისწინებული გადაცდო-
მის ჩადენის ფაქტს. ამავე კოდექსის თანახმად, 
საქმისწარმოება არ უნდა დაიწყოს ან უნდა შე-
წყდეს, თუ ადმინისტრაციული სამართალდარღვე-
ვის ფაქტი არ არსებობს.

რა დაადგინა სასამართლომ?რა დაადგინა სასამართლომ?

სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კო-
დექსის 276-ე, 278-ე მუხლებით და საქართვე-
ლოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსით 
და გაიზიარა მოსარჩელის მოსაზრება, რომ მას 
არ ჩაუდენია ადმინისტრაციული სამართალდარ-
ღვევა, დააკმაყოფილა საჩივარი და შეწყვიტა მის 
მიმართ დაწყებული საქმის წარმოება სამართა-

ლდარღვევის შემთხვევის არარსებობის გამო.


