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საქართველოს სახელით

შ ე ს ა ვ ა ლ ი ნ ა წ ი ლ ი

29 იანვარი, 2020 წელი ქ.

თბილისი

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა

მოსამართლე - შოთა გეწაძე

სხდომის მდივანი - მარინე კახაძე

აპელანტები (მოსარჩელეები) - ლალი ნებიერიძე, ხვთისო გაბიტაშვილი,

ლაშა გაბიტაშვილი;

წარმომადგენელი - შორენა ლოლაძე;

მოწინააღმდეგე მხარე (მოპასუხე) - საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტრო;

წარმომადგენელი - მარიამ კერესელიძე;

მოწინააღმდეგე მხარე (მოპასუხე) - საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი;

წარმომადგენელი - ანა ქურდიანი;

მოწინააღმდეგე მხარე (მოპასუხე) - სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო;

წარმომადგენელი - ნინო სამადაშვილი;

მოწინააღმდეგე მხარე (მოპასუხე) - საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო

სიტუაციების მართვის სამსახური;

წარმომადგენელი - თამარ ივანიშვილი - ოთარაშვილი;

მესამე პირი (ა.ს.კ. 16.2) - ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია;

წარმომადგენელი - ვალერიან ჩუბინიძე;

დავის საგანი - მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურება;
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გასაჩივრებული გადაწყვეტილება - თბილისის საქალაქო სასამართლოს

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2018 წლის 22 მარტის

გადაწყვეტილება;

1. სასარჩელო მოთხოვნა

1.1. სოლიდარულად დაეკისროთ მოპასუხეებს: საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო

პოლიციის დეპარტამენტს, სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, სსიპ საგანგებო

სიტუაციების მართვის სააგენტოს მოსარჩელის - ლაშა გაბიტაშვილის (პ/ნ

01017037411) სასარგებლოდ მატერიალური ზიანის ანაზღაურების სახით, 2015

წლის 13 ივნისს გარდაცვლილი ძმის, დავით გაბიტაშვილის საკუთრებაში

არსებული ავტომობილის დაზიანების გამო, მისი საბაზრო ღირებულების

30%, რაც შეადგენს 10 151.2 (ათი ათას ასორმოცდათერთმეტი ლარი და ოცი

თეთრი)ლარს;

1.2. სოლიდარულად დაეკისროთ მოპასუხეებს: საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო

პოლიციის დეპარტამენტს, სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, სსიპ საგანგებო

სიტუაციების მართვის სააგენტოს მოსარჩელეების ლალი ნებიერიძის (პ/ნ

01003002109) და ხვთისო გაბიტაშვილის (პ/ნ 01003011102) სასარგებლოდ,

შვილის გარდაცვალებით მიყენებული არამატერიალური ზიანის

ანაზღაურების მიზნით 13 (ცამეტი)ლარი;

2. მოპასუხეების პოზიცია:

2.1. მოპასუხე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა

მხარი დაუჭირა წარდგენილ შესაგებელს, სარჩელი არ სცნო და მოითხოვა

უარი ეთქვას მოსარჩელეებს სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უსაფუძვლობის

გამო.

2.2. მოპასუხე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო

პოლიციის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მხარი დაუჭირა წარდგენილ

შესაგებელს, სარჩელი არ სცნო და მოითხოვა უარი ეთქვას მოსარჩელეებს

სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უსაფუძვლობის გამო.

2.3. მოპასუხე სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტომ წარმომადგენელმა მხარი

დაუჭირა წარდგენილ შესაგებელს, სარჩელი არ სცნო და მოითხოვა უარი

ეთქვას მოსარჩელეებს სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უსაფუძვლობის გამო.

2.4. მოპასუხე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო

საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის

წარმომადგენელმა მხარი დაუჭირა წარდგენილ შესაგებელს, სარჩელი არ

სცნო და მოითხოვა უარი ეთქვას მოსარჩელეებს სარჩელის დაკმაყოფილებაზე

უსაფუძვლობის გამო.
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2.5. მესამე პირის - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის

წარმომადგენელი არ დაეთანხმა სარჩელს, განმარტა რომ სარჩელი არის

უსაფუძვლო და არ უნდა დაკმაყოფილდეს.

3. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების დასკვნები:

3.1. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი:

მოსარჩელე ლალი ნებიერიძის, ხვთისო გაბიტაშვილის, ლაშა გაბიტაშვილის

სარჩელი არ დაკმაყოფილდა.

4. გასაჩივრებული გადაწყვეტილებით დადგენილი ფაქტები:

4.1. სასამართლომ დადგენილად მიიჩნია, რომ 2015 წლის 13-14 ივნისს ქალაქ

თბილისში სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ტრაგიკული შემთხვევის

შედეგად გარდაიცვალა დავით გაბიტაშვილი. (მოსარჩელეთა შვილი და ძმა)

(ტომი 1, ს.ფ 12).

4.2. სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის

ეროვნული ბიუროს სამედიცინო ექსპერტიზის დეპარტამენტის მიერ,

საქართველოს შსს ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს ვაკე - საბურთალოს

მიმართვის საფუძველზე, 2015 წლის 25 სექტემბერს შედგა სამედიცინო

ექსპერტიზის დასკვნა N003488215 (ექსპერტიზის სახეობა: სამედიცინო

ექსპერტიზა, ჰისტოლოგიური ექსპერტიზა). დასკვნის თანახმად, დავით

გაბიტაშვილის სიკვდილის მიზეზად მიეთითა ასფიქსია, განვითარებული

სითხეში (წყალში დახრჩობით).

4.3. სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის

ეროვნული ბიუროს 2015 წლის 30 ოქტომბრის N006507515 ექსპერტის

დასკვნის თანახმად, ექსპერტიზაზე წარდგენილი, 2006 წელს დამზადებული,

მაღალი გამავლობის ავტომობილის LEXUS GX470-ის, სახელმწიფო ნომრით

BKB - 979, საიდენტიფიკაციო ნომრით JTJBT20X960124024, საბაზრო

ღირებულება დაზიანებამდე (13.06.2015 გაცვლითი კურსი 1$=2,2494 ლარი),

2015 წლის 13 ივნისის თვის მდგომარეობით, საორიენტაციოდ შეადგენდა

45000 (ორმოცდახუთი ათასი)ლარს (ტომი 1, ს.ფ 112-118).

4.4. დადგენილია, რომ 2015 წლის 21 დეკემბრის სანოტარო აქტის, N151374149

სამკვიდრო მოწმობის თანახმად, ლაშა გაბიტაშვილი არის აწ გარდაცვლილი

დავით გაბიტაშვილის მემკვიდრე (ტ 1, 201-202).

4.5. ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში 2015 წლის 13-14 ივნისის მომხდარი

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სატრანსპორტო საშუალებისათვის, ლაშა

გაბიტაშვილისათვის ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ 2016 წლის 26

თებერვლის ხელშეკრულებისა და თანხის გადარიცხვის საბარათე ანგარიშის

თანახმად, დადგენილია, რომ შემფასებლის მიერ, 2016 წლის 8 თებერვლის

N000629716 დასკვნის 55-ე პუნქტის გათვალისწინებით, სტიქიის შედეგად
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დაზარალებულ პირს ლაშა გაბიტაშვილს პირველი კატეგორიის დაზიანებული

სატრანსპორტო საშუალებისათვის (სახელმწიფო ნომრით BKB - 979, სერია

LEXUS GX470, გამოშვების წელი - 2006, საიდენტიფიკაციო N

JTJBT20X960124024) გადაეცა საბაზრო ღირებულების 49784 (ორმოცდაცხრა

ათას შვიდას ოთხმოცდაოთხი) ლარის 70% ფულადი თანხა, 34848,8

(ოცდათოთმეტი ათას რვაას ორმოცდარვა ლარი და ოთხმოცი თეთრი) ლარის

ოდენობით (ტ 1, 198-200).

4.6. პირველი ინსტანციის სასამართლომ მიუთითა საქმეში წარდგენილი 2015

წლის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის

სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს თბილისის ტერიტორიაზე

სტიქიური მოვლენების საშიშროების ზოგადი ანალიზის და 2015 წლის 13-14

ივნისს მდ. ვერეს აუზში განვითარებული კატასტროფით გამოწვეული

მდგომარეობის წინასწარი შეფასება.

მითითებული შეფასების მე-7 ნაწილის (დასკვნები და რეკომენდაციები)

დასკვნის თანახმად: ,,1. 2015 წლის 13-14 ივნისს მდ. ვერეს წყალშემკრებ

აუზში წარმოქმნილი კატასტროფული მოვლენა გამოწვეული იქნა

გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების თანხვედრით.

კერძოდ: მეწყერები, ღვარცოფები, კლდეზვავები, ატმოსფერული ნალექების

წვიმის და სეტყვის სახით, არსებულ წყალსადინარებზე გვერდითი და

სიღრმისეული ეროზია, წყალმოვარდნა და დატბორვა და რაც ყველაზე

მთავარია მდ. ვერეს აუზის რთული მორფოლოგიური, გეოლოგიური და

ტექტონიკური პირობებით. კვლევების პროცესში გამოვლინდა სუბგანედური

მიმართულების (ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან სამხრეთ - დასავლეთით) რღვევა,

რომელიც ვრცელდება მამა დავითის ანტიკლინიდან სოფ. კიკეთის

მიმართულებით და გაუყვება წყნეთისა და კოჯორის წყალგამყოფის თხემს.

სწორედ აღნიშნულ ზონაში დაფიქსირდა დიდი მეწყერული სხეულის

მოწყვეტა, ამასთან სტიქიით მიყენებული ზარალი და ზიანი გამოიწვია

ქალაქის ფარგლებში მდ. ვერეს ჭალა-კალაპოტის ზონაში გასული საუკუნის

50-იანი წლებიდან დაწყებულმა სხვადასხვა სახის საინჟინრო საქმიანობამ,

მათ შორის საცხოვრებელი სახლების, ავტოფარეხების, გზების და სხვა სახის

ინფრასტრუქტურული ნაგებობების მშენებლობამ.

2. კატასტროფის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა

ხანგრძლივმა ინტესიურმა ნალექებმა (ბოლო 2,5 თვის მანძილზე მოსულმა

მრავალწლიურ საშუალოზე 60%-ით მეტმა ნალექმა), რომელთა

მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩაიჟონა ტერიტორიის ამგებ გრუნტებში,

ტერიტორიაზე არსებული ხშირი ტყის გავლენით, რამაც საბოლოო ჯამში

მოახდინა მასშტაბური მეწყრულ-გრავიტაციული პროცესების ჩამოყალიბება,

გადასული ღვარცოფულ ნაკადებში.

3. ქალაქის ფარგლებში არსებულმა გვირაბებმა სრულად ვერ უზრუნველყვეს

წყალტალახოვანი ნაკადების დროული გატარება, ვინაიდან მათი ჩახერგვა

ძირითადად გამოიწვია ხეობის ფერდობებზე მეწყერების მიერ ტყის საფარის

Free Hand
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მოწყვეტამ და გადატანამ მთავარ არტერიაში (მდ. ვერე). მხოლოდ ე.წ. დიდი

მეწყერის ფარგლებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე პროცესებმა წარიტაცა

4000-ზე მეტი კუბ. მეტრი მერქნიანი ხე-მცენარეები.

4. კატასტროფული მოვლენების შედეგად მწყობრიდან გამოვიდა მაღალი

ძაბვის ანძები, გაზსადენები, საავტომობილო გზები, წყალსადენები,

წყალგამტარი კოლექტორები, დაინგრა საცხოვრებელი სახლები და დამხმარე

ნაგებობები. განადგურდა ზოოლოგიური პარკის ნაწილი (დაიღუპა ცხოველთა

და ფრინველთა მნიშვნელოვანი ნაწილი) და რაც ყველაზე სავალალოა,

ადგილი ჰქონდა ადამიანთა მსხვერპლს - დაღუპულია 19 ადამიანი, ხოლო

უგზოუკვლოდ დაკარგულია 3 ადამიანი.

5. მდ. ვერეს ბუნებიდან გამომდინარე, რომელზედაც მეტყველებენ

ისტორიული ფაქტები, მსგავს კატაკლიზმებს შემდგომში არაერთხელ ექნება

ადგილი, შესაბამისად, საჭირო გახდება რეკომენდაციების შემუშავება

შესაბამისი დამცავი ღონისძიებების გასატარებლად, თუმცა აღნიშნული უნდა

განხორციელდეს ეტაპობრივად."

ამავე შეფასების მე-7 ნაწილის (დასკვნები და რეკომენდაციები) მიხედვით,

გაიცა სასწრაფო ღონისძიებებისათვის საჭირო რეკომენდაციები; სწარფი

შეტყობინებების თანამედროვე სისტემების დანერგვა, მანამდე ხეობის

ვერტიკალური ზონალობის გათვალისწინებით, ღვარცოფებზე და

წყალმოვარდნებზე დასაკვრვებლად ნალექმზომებისა და ჰიდროლოგიური

საგუშაგოების მოწყობა (სამუშაოები მიმდინარეობს) და სხვა. განისაზღვრა

საშუალო პერიოდის ღონისძიებების მიზნით ჩასატარებელი სამუშაოები -

ტოპო - გეოდეზიური გადაღება, საველე, გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური,

გეოფიზიკური, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური კვლევები და

ანგარიშის შედგენა. საინჟინრო ღონისძიებების განხორციელება და ა.შ. (ტომი

1, ს. ფ. 270-327).

4.7. პირველი ინსტანციის სასამართლომ აღნიშნა, რომ მოსარჩელეების მიერ

წინამდებარე დავის განხილვისას წარდგენილი იქნა მტკიცებულების სახით

2015 წლის 13-14 ივნისს მდინარე ვერეს აუზში სტიქიური კატასტროფით

გამოწვეულ მოვლენებთან დაკავშირებით ამონარიდები სხვდასხვა მასობრივი

ინფორმაციის საშუალებებიდან (ტომი 1, ს.ფ. 15-16; ტ 2, 181-182).

5. დადგენილი ფაქტები პირველი ინსტანციის სასამართლომ

სამართლებრივად შემდეგნაირად შეაფასა:

5.1. სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა „ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტში 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად

განადგურებული და დაზიანებული სატრანსპორტო საშუალებისთვის,

დაზარალებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაცემის წესის დამტკიცების

შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29

დეკემბრის N33-128 დადგენილების 1.1. მუხლზე, რომლის თანახმად, ,,ქალაქ
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თბილისის მუნიციპალიტეტში 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის

შედეგად განადგურებული და დაზიანებული სატრანსპორტო

საშუალებისთვის, დაზარალებულ პირთათვის ფულადი დახმარების

გაცემის წესი” (შემდგომში - წესი) არეგულირებს ქალაქ თბილისის

მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული შესაბამისი პროგრამიდან

2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის შედეგად განადგურებული და

დაზიანებული სატრანსპორტო საშუალების მდგომარეობის შესწავლის,

შეფასების და დაზარალებულ პირთათვის ფულადი დახმარების გაცემის

პირობებს და ფულადი დახმარების გადაცემის საკითხებს. ყურადღება

გამახვილდა ამავე დადგენილების მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტზე,

რომლის თანახმად, დაზარალებულ პირზე ფულადი დახმარება გაიცემა ამ

წესის მე-4 მუხლით გათვალისწინებული კატეგორიების მიხედვით შემდეგი

პრინციპით, I კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებისთვის, რომლის

საშუალო საბაზრო ღირებულება 5000 (ხუთი ათასი) დოლარის ეკვივალენტ

ლარის ტოლია ან მეტია – გაიცემა ფულადი დახმარება სატრანსპორტო

საშუალების სტიქიამდე არსებული სავარაუდო საბაზრო ღირებულების 70

%-ის ოდენობით.

საქმის მასალების საფუძველზე სასამართლომ დადგენილად მიიჩნია, რომ

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის სსიპ - ქონების მართვის

სააგენტომ შემფასებლის მიერ 2016 წლის 8 თებერვლის N000629716 დასკვნის

55-ე პუნქტის გათვალისწინებით, სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირს

მოსარჩელე ლაშა გაბიტაშვილს აუნაზაღაურა პირველი კატეგორიის

დაზიანებული სატრანსპორტო საშუალებისათვის (სახელმწიფო ნომრით BKB-

979, სერია LEXUS GX470, გამოშვების წელი - 2006, საიდენტიფიკაციო

NJTJBT20X960124024) საბაზრო ღირებულების 49784 (ორმოცდაცხრა ათას

შვიდას ოთხმოცდაოთხი) ლარის 70% ფულადი თანხა, 34848,8 (ოცდათოთმეტი

ათას რვაას ორმოცდარვა ლარი და ოთხმოცი თეთრი) ლარი და ამდენად,

დადგენილად მიიჩნია, რომ კანონმდებლობით დადგენილი ოდენობის (70%)

ფარგლებში მოსარჩელე ლაშა გაბიტაშვილს (მემკვიდრეს) სახელმწიფოს მიერ

აუნაზღაურდა მიყენებული ზიანი. აქვე მიუთითა, რომ აღნიშნული

ფაქტობრივ გარემოება მოსარჩელე მხარეთა მიერ სადავოდ არ გამხდარა.

სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის

მე-18 მუხლის მე-2 ნაწილზე, ამავე ნორმის მე-6 ნაწილზე და დავის სწორად

გადაწყვეტისთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნია იმ გარემოების დადგენა

მოპასუხე ადმინისტრაციული ორგანოების ქმედებით

(მოქმედება/უმოქმედობა), არამართლზომიერად მიადგა თუ არა ზიანი

მოსარჩელეებს, ასევე მნიშვნელოვნად მიიჩნია იმ საკითხის დადგენა,

არსებობს თუ არა მიზეზ - შედეგობრივი კავშირი დამდგარ ზიანსა და

ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ განხორციელებულ ქმედებას შორის.

პირველი ინსტანციის სასამართლოს მსჯელობით, ანაზღაურებას

ექვემდებარება მხოლოდ ის ზიანი, რომელიც წარმოადგენს ზიანის გამომწვევი

მოქმედების უშუალო შედეგს, ანუ უნდა არსებობდეს ადმინისტრაციულ

Free Hand
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ორგანოს (თანამდებობის პირის) მიერ განხორციელებულ ქმედებასა

(მოქმედება ან უმოქმედობა) და დამდგარ შედეგს (ზიანი) შორის პირდაპირი

და უშუალო მიზეზობრივი კავშირი. ამასთანავე, ადმინისტრაციული ორგანოს

ქმედება, რომელმაც პირისათვის ზიანი გამოიწვია, უნდა გამომდინარეობდეს

ადმინისტრაციული ორგანოს უფლებამოსილებიდან და არსებობდეს

ბრალეული, განზრახი ან უხეში გაუფრთხილებელი ბრალის სახით, რაც

გამოიხატება ადმინისტრაციული ორგანოს მიზანმიმართულ უმოქმედობაში,

ან უხეშ გაუფრთხილებლობაში, ანუ ადმინისტრაციული ორგანო

შეგნებულად უნდა უშვებდეს პირისათვის ზიანის მიმყენებელი გარემოების

დადგომას ან/და არ ახორციელებდეს მისთვის კანონით დაკისრებულ

ვალდებულებებს ზიანის თავიდან აცილების მიზნით.

საქმის განმხილველმა სასამართლომ მიიჩნია, რომ მოსარჩელეების მიერ

წინამდებარე დავის განხილვისას მტკიცებულების სახით წარდგენილი

ამონარიდები სხვდასხვა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებიდან 2015

წლის 13-14 ივნისს მდინარე ვერეს აუზში სტიქიური კატასტროფით

გამოწვეულ მოვლენებთან დაკავშირებით, წარმოადგენს ამ მოსაზრებების

ავტორების პირად, სუბიექტურ აზრს და არ გააჩნია, სათანადო იურიდიული

ძალა. რაც შეეხება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის

სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს თბილისის ტერიტორიაზე

სტიქიური მოვლენების საშიშროების ზოგად ანალიზს, 2015 წლის 13-14

ივნისს მდ. ვერეს აუზში განვითარებული კატასტროფით გამოწვეული

მდგომარეობის წინასწარი შეფასებით, პირველი ინსტანციის სასამართლომ

მიიჩნია, რომ მდ. ვერეს აუზში 2015 წლის 13-14 ივნისს განვითარებული

კატასტროფული მოვლენები გამოწვეული იქნა სტიქიის (დაუძლეველი ძალის)

მოქმედების შედეგად.

სასამართლომ ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებების

ურთიერთშეჯერების შედეგად დადასტურებულად არ მიიჩნია მოპასუხე

ადმინისტრაციული ორგანოების მხრიდან მართლსაწინააღმდეგო ქმედება,

სახელდობრ, სტიქიური მოვლენების (დაუძლეველი ძალის) პირობებში,

სახელმწიფო და ადმინისტრაციული ორგანოებისათვის კანონმდებლობით

დაკისრებული მოვალეობების განზრახ ან გაუფრთხილებლად

შეუსრულებლობა (უმოქედობა) და რასაც შედეგად მოჰყვა პირის კანონიერი

უფლებების შეზღუდვა, მორალური და მატერიალური ზიანი. ასევე განმარტა,

რომ მოსარჩელეების მიერ ვერ იქნა კონკრეტულად მითითებული

განსახილველ შემთხვევაში რაში გამოიხატება მათ მიერ მოპასუხედ

დასახელებული ადმინისტრაციული ორგანოების ბრალეული ქმედება

(კანონმდებლობით დადგენილი წესით მინიჭებული უფლებამოსილებების

განზრახ ან გაუფრთხილებლად განხორციელება ან განუხორციელებლობა).

სასამართლოს მოსაზრებით, არ დადგინდა მიზეზობრივი კავშირი მოპასუხედ

დასახელებული ადმინისტრაციული ორგანოების ქმედებასა

(მოქმედება/უმოქმედობა) და მოსარჩელეთათვის დამდგარ ტრაგიკულ შედეგს

შორის.
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6. ლალი ნებიერიძის, ხვთისო გაბიტაშვილის, ლაშა გაბიტაშვილის

სააპელაციო საჩივრის მოთხოვნა:

გაუქმდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა

კოლეგიის 2018 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება და ახალი

გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელი დაკმაყოფილდეს.

6.1. ლალი ნებიერიძის, ხვთისო გაბიტაშვილის, ლაშა გაბიტაშვილის

სააპელაციო საჩივრის ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლები:

სააპელაციო საჩივრის ავტორები არ ეთანხმებიან პირველი ინსტანციის

სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგს, დეტალურად მიუთითებენ საქმის

ფაქტობრივ გარემოებებზე და მიიჩნევენ, რომ პირველი ინსტანციის

სასამართლოს მიერ სრულყოფილად არ იქნა დადგენილი მთელი რიგი

ფაქტობრივი გარემოებებისა და ასევე დადგენილ გარემოებებს არ მიეცა

სათანადო და სწორი სამართლებრივი შეფასება. წარმომადგენელი მიიჩნევს,

რომ სასამართლოს  მსჯელობა არ პასუხობს მათ მიერ ახსნა - განმარტების

ეტაპზე წარდგენილ პრეტენზიებს. დასაბუთება არის ზოგადი სახის, რითაც

სასამართლომ პრაქტიკულად თავი აარიდა საკვანძო საკითხებზე მსჯელობას.

საჩივრის ავტორი აპელირებს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-

6 მუხლის პირველ პარაგრაფზე და განმარტავს, რომ აღნიშნული მუხლი

ავალდებულებს სასამართლოს, დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება (იხ. Van
de Hurk v. Netherlands, par.61, Garcia Ruiz v. Spain [GC] par.26; Jahnke and Lenoble v

France (dec.); Perez v France [GC], par. 81); Boldea v. Romania, par. 30). მართალია,

ასეთი დასაბუთება არ გულისხმობს დეტალურად ყველა საკითხზე

მსჯელობას, თუმცა გადაწყვეტილების დასაბუთებულობის ხარისხი

ითვალისწინებს იმ ძირითად საკითხებზე მსჯელობას, რომლებზეც მხარე

ამყარებს სასარჩელო მოთხოვნებს.

საჩივრის ავტორთა განმარტებით, სასამართლომ სიღრმისეულად უნდა

შეისწავლოს სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება 2015 წლის 13 ივნისის

ტიპის სტიქიური უბედურებების პრევენციასა და ლიკვიდაციისას. მიიჩნევს,

რომ სახეზეა სისტემური პრობლემა, რამაც განაპირობა საქმეში რამდენიმე

მოპასუხის ჩართვაც. განმარტავს, რომ მსგავსი ტიპის კრიზისულ სიტუაციებში

საჭირო იყო კომპლექსური მოქმედებების განხორციელება, რაც გულისხმობს

მდინარე ვერეზე ზედამხედველობისა და მონიტორინგის განხორციელებას

მისი ისტორიული საშიშროებიდან გამომდინარე. ყურადღებას ამახვილებს

მტკიცებულებებზე, მათ შორის სპეციალისტების მოსაზრებებზე და

განმარტავს, რომ არსებობდა შესაძლებლობა მომხდარიყო სტიქიის

პროგნოზირება 13 ივნისამდე არსებული მდგომარეობის, მათ შორის 2015 წლის

4 ივნისს მოსული უხვი ნალექების სათანადო გაანალიზების შედეგად.

უშუალოდ სტიქიის დაწყებისას კი, სწრაფი რეაგირების განხორციელების

შემთხვევაში შეიძლებოდა დავით გაბიტაშვილი არ გარდაცვლილიყო.

Free Hand

Free Hand

Free Hand



9

წარმომადგენლის განმარტებით, წინამდებარე საქმეში იკვეთება რამდენიმე

ტიპის პრობლემა. კერძოდ, ადმინისტრაციული ორგანო, რომელიც არის

პასუხისმგებელი მდინარეებზე მონიტორინგის განხორციელებაზე, ვერ

ასრულებდა კანონით მისთვის დაკისრებულ მოვალეობებს, ასევე ის

ორგანოები, რომლებიც არიან სტიქიური უბედურებების თავიდან აცილებასა

და ლიკვიდაციაზე პასუხისმგებლები, ვერ მუშაობდნენ ეფექტიანად. ასევე,

მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საავტომობილო გზების გადაკეტვის საკითხს და

მიუთითებს, რომ აღნიშნული წარმოადგენდა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა

და საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფლებამოსილებას. ასევე

მიიჩნევს, რომ დროულად არ მოხდა სტიქიასთან მისასვლელი გზების

გადაკეტვა და მოძრაობის შეჩერება, რის გამოც შეძლო დავით გაბიტაშვილმა

დაუბრკოლებლად შესვლა სტიქიის ეპიცენტრში. ასევე, არ მოხდა სტიქიის

შესახებ ინფორმაციის დროული დამუშავება და გაანალიზება, რის გამოც

გართულდა პირველადი რეაგირების განხორციელება.

ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით საჩივრის ავტორი მიუთითებს 2015

წლის 12 ივნისს, საღამოს სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ოფიციალური

ვებგვერდზე განთავსებულ N163 საინფორმაციო ბიულეტენზე, დეტალურად

მიუთითებს ბიულეტენის შინაარსზე და განმარტავს, რომ 2015 წლის 13 ივნისს

ქ. თბილისში ადგილი ჰქონდა სტიქიას, რომელიც გამოწვეული იყო ამ დღეს

მოსული უხვი ნალექით. სტიქიამ თბილისის ტერიტორიაზე გამოიწვია

მდინარე ვერეს ადიდება, რასაც შედეგად მოჰყვა გარკვეული ტერიტორიის, მათ

შორის საცხოვრებელი სახლების, საავტომობილო გზების დაზიანება და

ბლოკირება. ამ ფაქტს წინ უძღვოდა 2015 წლის 4 ივნისს შედარებით მცირე

მასშტაბის, თუმცა მსგავსი ტიპის მოვლენები მდინარე ვერეს ხეობაში.

მიუთითებს, რომ სტიქია დაიწყო მდინარე ვერეს მარჯვენა ფერდობზე. სოფელ

ახალდაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე წყნეთი - ბეთანიის საავტომობილო

გზაზე ადგილი ჰქონდა კლდეზვავური ტიპის მეწყრული მოვლენების

განვითარებას. კერძოდ, მოწყდა დაახლოებით მილიონ მეტრ კუბამდე მყარი

მასა, რამაც განაპირობა ღვარცოფული ნაკადის წარმოქმნა. ნაკადმა დროებით

ჩაკეტა მდინარე ვერეს ხეობა. ამ ყოველივეს წინ უძღვოდა უხვი ატმოსფერული

ნალექების მოსვლა სეტყვისა და წვიმის სახით. შექმნილ ხანმოკლე

წყალშეგუბების გარღვევას მოჰყვა მდინარე ვერეს ხეობაში წყლის დონის

აწევა, ღვარცოფული ნაკადის გავლა და ცალკეული ადგილების დატბორვა.

ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით ასევე ყურადღებას ამახვილებს იმ

გარემოებაზე, რომ დავით გაბიტაშვილთან უკანასკნელი სატელეფონო

კომუნიკაცია შედგა 14 ივნისს 00:44:14 საათზე, როდესაც გარდაცვლილი ჯერ

კიდევ იმყოფებოდა ვაკე - საბურთალოს ტერიტორიაზე და მიიჩნევს, რომ

უშუალოდ სტიქიის დაწყებისას, სწრაფი რეაგირების განხორციელებისა და

სათანადო კოორდინირების შემთხვევაში, მათ შორის გზების გადაკეტვით,

შეიძლებოდა დავით გაბიტაშვილი არ გარდაცვლილიყო.

7. სააპელაციო სასამართლოს მიერ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების

გაუქმების და სარჩელის დაკმაყოფილების ფაქტობრივი და

Free Hand

Free Hand
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სამართლებრივი დასაბუთება:

7.1. 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. სააპელაციო პალატას მიაჩნია, რომ აპელანტების

მიერ სააპელაციო საჩივრებში მითითებული ფაქტობრივი და სამართლებრივი

საფუძვლები ქმნიან სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 393-ე და 394-ე

მუხლების შემადგენლობას, შესაბამისად, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების

გაუქმების პროცესუალურ - სამართლებრივ საფუძვლებს.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 385-ე მუხლის მეორე

ნაწილის შესაბამისად, როდესაც არსებობს გასაჩივრებული გადაწყვეტილების

გაუქმების აბსოლუტური საფუძვლები (სსსკ-ის 394-ე მუხლით

გათვალისწინებული შემთხვევები), სააპელაციო სასამართლოს შეუძლია

თვითონ გამოიტანოს გადაწყვეტილება, რა დროსაც სსსკ-ის 386-ე მუხლის

მიხედვით გასაჩივრებული გადაწყვეტილების შეცვლით იღებს ახალ

გადაწყვეტილებას.

7.2. პალატა აღნიშნავს, რომ განსახილველ შემთხვევაში დავის საგანს

წარმოადგენს მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურება და საკითხზე

მსჯელობის მიზნით პირველყოვლისა უნდა დადგინდეს, ადმინისტრაციული

ორგანოების მხრიდან ადგილი ჰქონდა თუ არა უმოქმედობას და ასევე სახეზე

არის თუ არა მიზეზშედეგობრივი კავშირი, ვინაიდან დამდგარი შედეგის

გათვალისწინებით უნდა განისაზღვროს მოცემული დავისათვის

უმნიშვნელოვანესი საკითხი - არსებობს თუ არა მორალური და მატერიალური

ზიანის ანაზღუარების ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლები.

სადავო გარემოებებზე არსებითად მსჯელობისათვის, პალატა ასევე

მნიშვნელოვნად მიიჩნევს მოპასუხეთა და მათ მიერ

განხორციელებულ/განსახორციელებელ ღონისძიებებათა დიფერენცირებას,

რაც კიდევ უფრო ნათელს გახდის პალატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების

საფუძვლებს და მოტივაციას თითოეულ ადმინისტრაციულ ორგანოსთან

მიმართებით.

7.3. პალატა განმარტავს, რომ სახელმწიფო ადმინისტრაციული ორგანოს,

აგრეთვე მისი თანამდებობის პირის ან სხვა სახელმწიფო მოსამსახურის მიერ

მისი სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელებისას მიყენებული
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ზიანისათვის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის განსაკუთრებულ წესს ადგენს

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 207-209-ე მუხლები, კერძოდ ამ

კოდექსის (2017 წლის 01 ივლისამდე მოქმედი რედაქციის) 208-ე მუხლის

პირველი ნაწილის თანახმად, სახელმწიფო ადმინისტრაციული ორგანოს,

აგრეთვე მისი თანამდებობის პირის ან სხვა სახელმწიფო მოსამსახურის მიერ

მისი სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელებისას მიყენებული

ზიანისათვის პასუხისმგებელია სახელმწიფო.

სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა მისი ორგანოების მიერ მიყენებული

ზიანისათვის დადგენილია ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის XIV თავის

დებულებებით, იმის გათვალისწინებით, რომ ადმინისტრაციული ორგანოს

ზიანის მიმყენებელი ქმედება არსებითად არ განსხვავდება კერძო პირის

ანალოგიური ქმედებისაგან, ამ კოდექსის 207-ე მუხლით განისაზღვრა კერძო

სამართალში დადგენილი პასუხისმგებლობის ფორმებისა და პრინციპების

გავრცელება სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის შემთხვევებზეც, რაც

გამოიხატა პასუხისმგებლობის სახეების დადგენით სამოქალაქო კოდექსზე

მითითებით, იმ გამონაკლისის გარდა, რაც თავად ამ კოდექსით არის

გათვალისწინებული.

ფაქტობრივი გარემოებების დეტალური ანალიზით და სასამართლო სხდომაზე

გამოცხადებულ მხარეთა ახსნა - განმარტებების საფუძველზე პალატა

მოპასუხე ადმინისტრაციულ ორგანოებს და მათ მიერ

განხორციელებულ/განსახორციელებელ ქმედებებზე მიუთითებს შემდეგი

თანმიმდევრობით:

7.4. სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტო:

პირველყოვლისა, პალატა მსჯელობს დავის საგანზე სსიპ გარემოს ეროვნული

სააგენტოსთან მიმართებით და ყურადღებას ამახვილებს აპელანტის იმ

მოსაზრებაზე, რომ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს მასზე დაკისრებულლი

ფუნქციების გათვალისიწინებით ევალებოდა როგორც მოსალოდნელი

საფრთხის პრევენცია, ასევე მის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირება.

პალატა მიუთითებს სადავო პერიოდში მოქმედ, საქართველოს გარემოსა და

ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 10 მაისის N27

ბრძანებით დამტკიცებულ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოს

ეროვნული სააგენტოს დებულებაზე, სადაც ცალსახად გაწერილია სააგენტოს

მიზნები, ამოცანები, ფუნქციები და უფლება - მოვალეობანი. აღნიშნული

მუხლით გათვალისწინებულ ფუნციათა შორის არის:

1. საქართველოს ტერიტორიაზე გარემოში (ატმოსფერული ჰაერი,

ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლები, ზღვა, ნიადაგი) მიმდინარე

მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური, გეოდინამიკური პროცესების,

გეოლოგიური და გარემოს ხარისხობრივი მდგომარეობის მონიტორინგის

ურთიერთთავსებადი სისტემების შექმნა და მათი გამართულად

ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
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2. გარემოზე დაკვირვების მონაცემთა შეკრება და ეროვნულ და საერთაშორისო

დონეებზე, მათ შორის გლობალურ ინფორმაციულ ქსელებში გავრცელება;

3. გარემოზე დაკვირვების მონაცემთა დამუშავება, გარემოს მდგომარეობის

შეფასება და შესაბამისი ინფორმაციული პროდუქციის გავრცელება;

4. ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური პირობების და გარემოს

ხარისხობრივი მდგომარეობის შესახებ მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი

პროგნოზების, მოსალოდნელი სტიქიური მოვლენების და გარემოს

ექსტრემალურად მაღალი დაბინძურების შესახებ გაფრთხილებების შედგენა,

ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებისათვის და

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისათვის მიწოდება;

5. არახელსაყრელ ჰიდრომეტეოროლოგიურ და გეოლოგიურ მოვლენებზე

(თოვლის ზვავები, სეტყვა, ნისლი, ნალექების დეფიციტი, ეროზიულ-

აბრაზიული პროცესები, მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) ხელოვნური

ზემოქმედების სამუშაოების დანერგვა და წარმოება;

6. კლიმატის ცვლილების ფიზიკური პროცესების შესწავლა, ამ ცვლილებებით

გამოწვეული შესაძლო უარყოფითი შედეგების შერბილების და შესაბამისი

ადაპტაციის ღონისძიებების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება;

7. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური

სტიქიის ზონებიდან მოსახლეობის გასახლების აუცილებლობის დადგენა,

ეკომიგრანტების გასახლების არეალების განსაზღვა და შეფასება;

8. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური, გეოლოგიური და

ეკოლოგიური საშიშროების რისკების შეფასებაში მონაწილეობა.

პალატა საკითზე მსჯელობის მიზნით, ასევე ადმინისრაციული ორგანოს

ზემოაღნიშნული ვალდებულებების შესრულებულად/შეუსრულებლად

მიჩნევისათვის მნიშვნელოვნად თვლის ყურადღება გამახვილდეს გარემოს

ეროვნული სააგენტოს 2015 წლის 12 ივნისის N163 ბიულეტენზე, სადაც

მითითებულია შემდეგი: 13 ივნისს საქართველოში მოსალოდნელია ხანმოკლე

წვიმა ელჭექით. ზოგან შესაძლებელია ძლიერი სეტყვა. ელჭექის დროს ზოგან

ქარის შკვალური გაძლიერება. მოსალოდნელმა ძლიერმა წვიმებმა შესაძლოა

საქართველოს მდინარეებსა და მის შენაკადებაზე წყალმოვარდნები და

ღვარცოფული ნაკადის ფორმირება გამოიწვიოს. ბიულეტენში მითითებულია -

ამინდი დღისით საქართველოს ზოგიერთ, ხოლო ღამით უმეტეს რაიონში იყო

ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. ზოგან ძლიერი ელჭექის დროს ზოგან ადგილი

ჰქონდა ქარის შკვალურ გაძლიერებას. ჰიდროლოგია - საქართველოს

მდინარეებზე აღინიშნა წყლის დონის მომატება 20-40 სმ-ის ფარგლებში. რაც

შეეხება თბილისს, მითითებული იყო დროგამოშვებით ღრუბლიანობის

მომატება. დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, ჩრდილო -

დასავლეთის ქარი 10-15 მ/წმ, ელჭექის დროს შესაძლებელია ქარის შკვალური

გაძლიერება, ჰაერის ტემპერატურა +300. აღნიშნული ბიულეტენი გადაეგზავნა

სახელმწიფო უწყებებს, კერძოდ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგანგებო

სიტუაციების სამსახურს, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს, სასაზღვრო

პოლიციას, მთავრობის აპარატს, პრეზიდენტის დაცვას, სახელმწიფოს დაცვის

სამსახურს, პრემიერმინისტრის აპარატს და საჰაერო ძალებს (ტომი 1, ს.ფ 17).
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აქვე, პალატა ყურადღებას ამახვილებს განსახილველი საქმისათვის უაღრესად

მნიშვნელოვან და ადმინისრაციული ორგანოს ზემოაღნიშნული

ვალდებულებების შესრულებულად/შეუსრულებლად მიჩნევისათვის

რელევანტურ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ 2015 წელს მომზადებულ

თბილისის ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების საშიშროების ზოგად

ანალიზზე და 2015 წლის 13-14 ივნისს მდ. ვერეს აუზში განვითარებული

კატასტროფით გამოწვეული მდგომარეობის წინასწარ შეფასებაზე, სადაც

მითითებულია, რომ თბილისის ტერიტორიაზე შექმნილი უკიდურესად

რთული გეოეკოლოგიური სიტუაციიდან გამომდინარე, იმისათვის, რომ

გაუმჯობესდეს გეოლოგიური კატაკლიზმებისაგან თავის დაღწევის გზები,

შემუშავდეს გეოლოგიური სივრცის ოპტიმალური ათვისების, მართვის და

გეოეკოლოგიურად გართულებული უბნების გაჯანსაღების სტრატეგია,

აუცილებლად იქნა მიჩნეული სრულყოფილად შეფასდეს ქალაქის

ტერიტორიის სივრცეში გართულებული გეოდინამიკური სიტუაცია, მოხდეს

დინამიკის სხვადასხვა რეჟიმში მყოფი ყველა სხვა გეოლოგიური მოვლენის

კარტირება, დადგინდეს მათი წარმოქმნის მიზეზები და სტიქიის არეალში

მოქცეული ობიექტების აღრიცხვა, მათი საშიშროების რისკი. დამუშავდეს

ახალ ინფორმაციულ მასალაზე გაანალიზებული და თანამედროვე

მეთოდოლოგიაზე წარმოებული ქალაქის ტერიტორიის მსხვილმასშტაბიანი

სპეციალური საინჟინრო - გეოდინამიკური რუკა. მოხდეს ტერიტორიის

დარაიონება (ზონირება) საშიში გეოლოგიური მოვლენებით დაზიანებადობისა

და საშიშროების რისკის მიხედვით, ასევე ადამინის საინჟინრო - სამეურნეო

საქმიანობით გეოეკოლოგიური გართულებების შეფასება, რომელიც იქნება

საფუძველი ქალაქის განაშენიანებისა და სივრცითი ათვისების გენერალური

სქემის დამუშავებისა და გეომონიტორინგის წარმოების ბაზისური საფუძველი.

დამუშავდეს ბუნბერივ - ტექნოლოგიური ფაქტორებით განპირობებული

გეოლოგიური გარემოს ცვლილებებისა და საშიში გეოლოგიური მოვლენების

სივრცობრივი განვითარების ტენდენციების პროგნოზი და გეოლოგიური

გარემოს ტექნოგენური დატვირთვის ამტანიანობის ხარისხი.

წინასწარ შეფასებაში მითითებულია, რომ ჩამოთვლილი ღონისძიებების

განხორციელება ეტაპობრივად უნდა წარიმართოს ქალაქის ტერიტორიის იმ

რეალობიდან გამომდინარე, სადაც უარყოფითი გეოლოგიური მოვლენები

განაპირობებენ ტერიტორიის დაზიანებადობის ხარისხს, გეოეკოლოგიურ

გართულებებს და საშიშროების რისკს. მითითებულია, რომ ყველაზე

მოწყვლად ობიექტს წარმოადგენს ვერეს აუზი და მისი შემოგარენი.

2015 წელს წარმოქმნილი კატასტროფული მოვლენებიდან გამომდინარე,

გეოლოგიის დეპარტამენტის და ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის

სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ დიდი თბილისის ფარგლებში მოქმედი ერთი

მეტეოსადგურით მიღებული ინფორმაციული მონაცემები, რომელიც

ფუნქციონირებს ქალაქის ქვაბულის არეალში, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ

იძლევა იმის საშუალებას, რომ გაუკეთდეს ანალიზი უარყოფითი

მეტეოროლოგიური მოვლენებით წარმოქმნილი გეოლოგიური და

ჰიდროლოგიური პროცესების მასშტაბებს და იყოს მზადყოფნა მათი
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მოსალოდნელი საშიშროების პროგონოზისა და წინასწარი

გაფრთხილებისათვის. შეფასებაში მითითებულია, რომ გადაუდებელ

საჭიროებას წარმოადგენს დიდი თბილისის ტერიტორიაზე მეტროსადგურების

რაოდენობის მნიშვნელოვნად გაზრდა, რომელთა განლაგება უნდა მოხდეს

ჰიფსომეტრიული სიმაღლეების და რელიეფის ოროგრაფიული

თავისებურებების გათვალისწინებით.

პალატა აქვე ყუარადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ თბილისის

მეტეოსადგურის მონაცემებით მარტო 2015 წლის აპრილ - მაისში 13 ივნისამდე

მოსული ნალექების ჯამმა შეადგინა საშუალო მრავალწლიურზე 60%-ზე მეტი

და სწორედ აღნიშნულის გამო გააქტიურდა ასე ძლიერ მეწყრული პროცესები

თბილისის ტერიტორიაზე, მით უმეტეს დიდი დახრილობის ფერდობებზე,

სადაც მოსული ნალექების მნიშვნელოვანი რაოდენობა გადავიდა გრუნტის

ინფილტრაციაში, ხელი შეუწყო მთის კალთების ხშირი ტყით დაფარვამ, ამას

მოჰყვა ისედაც ჰომესტატიზმის ზღვრულ მდგომარეობაში მყოფი მთის კალთის

ამგები ლითოლოგიურად სენსიტიურ და სტრუქტურულად ხელშემწყობ

ქანებში გრავიტაციული მეწყრების განივითარება.

პალატა მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ყურადღება გამახვილდეს წინასწარ

შეფასებაში გაკეთებულ ისტორიულ - სტატისტიკურ მონაცემებზე. კერძოდ,

მითითებულია, რომ მდ. ვერეს ხეობაში მოსული წყალმოვარდნები და

წყალდიდობები უმეტეს შემთხვევაში გეოლოგიური პროცესების

გააქტიურების შემთხვევაში გადადის კატასტროფული ხასიათის

ღვარცოფებში. მითითებულია, რომ აღნიშნული სახის სტიქიურ მოვლენებს

1924 წლიდან არაერთხელ ჰქონია ადგილი, რომლის დროსაც ქალაქის

ინფრასტრუქტურამ განიცადა უდიდეს ზარალი, ხშირად ადამიანთა

მსხვერპლით. როგორც სტატისტიკური ანალიზით ირკვევა, მდ. ვერეს აუზში

წყალმოვარდნების, ღვარცოფების და მეწყრების მთავარი გამომწვევი

ფაქტორია უხვი ატმოსფერული ნალექები და ზედ დართული გეოლოგიური

გარემოს მაღალი მგრძნობიარობა ამ ხასიათის მოვლენებისადმი.

მდ. ვერეს ხეობაში განვითარებული სტიქიური მოვლენა უკავშირდება თავსხმა

წვიმის შედეგად მდინარის სწრაფ ადიდებას და რაც ძირითადად მიზეზია სოფ.

წყნეთსა და ახალდაბას შორის, მდინარის მარცხენა კალთაზე წარმოქმნილი

800 ათასი - 1 მლნ კუბური მეტრი მოცულობის გრუნტის მოწყვეტასა და მისი

მნიშვნელოვანი ნაწილის ღვარცოფულ ნაკადად მდინარე ვერეს კალაპოტში

შეღწევას (ტომი 1, ს.ფ 270-327).

პალატა ყურადღებას ამახვილებს გარემოს ეროვნული სააგენტოს

წარმომადგენლის იმ განმარტებაზე, რომ ქ. თბილისის ფარგლებში არსებული

მეტეოროლოგიური სადგურის მონაცემებით, რომელიც ვაშლიჯვრის

ტერიტორიაზეა განთავსებული, 2015 წლის 13 ივნისის 21:45 სთ, 14 ივნისს 01:35

საათმდე წვიმის სახით მოსული ნალექის რაოდენობამ 49 მმ. შეადგინა, რაც

ძალიან ძლიერი ნალექების კატეგორიას განეკუთვნება, მაგრამ

თბილისისათვის ასეთი ინტენსივობის ნალექების მოსვლა არც თუ იშვიათ
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მოვლენას წარმოადგენდა. წარმომადგენლის განმარტებით, არსებული

ინფორმაცია/მონაცემები არ იძლეოდა იმის საფუძველს, რომ სააგენტოს გაეცა

დამატებითი გაფრთხილება ვერეს აუზში დამდგარი შედეგის შესაძლებლობის

შესახებ. წარმომადგენლის განმარტებით, სააგენტოსთვის ვერ იქნებოდა

განჭვრეტადი დამდგარი შედეგის ალბათობაც კი. ყურადღებას ამახვილებს

ბიულეტენზე და განმარტავს, რომ ბიულეტენში მოცემული გაფრთხილება

არის მოსალოდნელი, პროგნოზული და მისი დადგომა ერთმნიშვნელოვნად

დამოკიდებულია კონკრეტული ბუნებრივი პროცესის განვითარებაზე.

აპელანტის იმ მოსაზრებაზე, რომ პრევენციული

ღონისძიებების/ინფორმირებულობის შემთხვევაში ცალსახად შემცირდებოდა

დამდგარი ზიანი, ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენელი განმარტავს,

რომ რამდენიმე კომპონენტის ერთობლიობამ გამოიწვია ვერეს აუზში

დამდგარი შედეგი, რომლის გამოთვლაც, მისივე განმარტებით, მაღალი

სტანდარტის მქონე ტექნიკური საშუალებებითაც კი შეუძლებელი იქნებოდა იმ

გარემობის გათვალისწინებით, რომ ადგილი ჰქონდა ათამდე ტიპის

ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური პროცესების თანხვედრას, კერძოდ

ძლიერი წვიმა, სეტყვა, წყალმოვარდნა, მეწყერი, ღვაცოფი, კლდეზვავ-

ქვათაცვენა, სიღმითი და გვერდითი ეროზიები, ხოლო ამ ტიპის სწრაფად

ფორმირებადი მოვლენების პროგნოზირება, წარმომადგენლის განმარტებით,

შეუძლებელია და ის თავისი ხასიათიდან გამომდინარე მიეკუთვნება ისეთ

დაუძლეველი ძალის კატეგორიას, რომლის წინასწარ განსაზღვრა აღემატება

ადამიანურ შესაძლებლობებს.

სააპელაციო სასამართლოში საქმის განხილვის დროს გამოცხადებული

გარემოს ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი მდ. ვერეს აუზში

განვითარებული სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული შედეგების ანალიზის,

მეცნიერების და სპეციალისტების მიერ გაკეთებული შეფასებების

საფუძველზე, მიიჩნევს, რომ მდ. ვერეს ზემო წელში მოსული ნალექების

რაოდენობამ დიდი ალბათობით 100 მმ-ს გადააჭარბა. ექსპერტების დასკვნის

თანახმად, თუ აუზში მოსული ინტენსიური ნალექები მხოლოდ

წყალმოვარდნას გამოიწვევდა, წარმოქმნილ წყლის ნაკადს წყალგამტარი

გვირაბები უპრობლემოდ გაატარებდნენ, მაგრამ მდინარის აუზში მეწყრულ -

კლდეზვავური და ღვარცოფული პროცესების განვითარებამ, ღვარცოფით

გამოტანილი ხე-მცენარეულობით, სამეურნეო - საყოფაცხოვრებო საგნებით და

კალაპოტის სიახლოვეს განთავსებული ავტომანქანებით აუზში არსებული

წყალგამტარი გვირაბების დახშობა და წყლის შეგუბება გამოიწვია.

წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ სახეზეა ფორს მაჟორი, რაც

არაპროგნოზირებადი სტიქიის სახით დაუძლეველ ძალას წარმოადგენს და

არის ისეთი მოვლენა (გარემოება), რომელიც არ ექვემდებარება ადამიანის

კონტროლს და საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით ჩატარებული

მონიტორინგის მიუხედავად, შეუძლებელია მისი წინასწარი პროგნოზი.

მიუთითებს, რომ აღნიშნული თავისთავად გამორიცხავს შესაძლებლობას

შესაბამისმა პასუხისმგებელმა ორგანომ/პირმა განახორციელოს ადამიანის

სიცოცხლის და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველი სავარაუდოდ
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მოსალოდნელი შედეგის თავიდან აცილების მიზნით სათანადო ღონისძიებები.

მით უმეტეს იმ პირობებში, რომ აღნიშნული ბუნებრივი მოვლენის წინასწარი

პროგნოზირებაც კი, თუნდაც ალბათობის დონეზე, შეუძლებელია.

საკითხზე მსჯელობის მიზნით პალატა მნიშვნელოვანად მიიჩნევს ყურადღება

გამახვილდეს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის

სამინისტროს გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2019 წლის 29 მაისის N21/1396

წერილზე, სადაც ცალსახად არის მითითებული, რომ 2015 წელს გარემოს

ეროვნულ სააგენტოს არ გააჩნდა არც ერთი მეტეოროლოგიური და

ჰიდროლოგიური დაკვირვების პუნქტი მდ. ვერეს აუზში. 2015 წლის ივნისის

ტრაგედიის შემდეგ, სააგენტოს თხოვნით, ქ. თბილისის მერიამ შეიძინა და

გარემოს ეროვნულ სააგენტოს გადასცა ავტომატური მეტეოროლოგიური და

ჰიდროლოგიური სადგურები, რომლებიც 2016 წლის დასაწყისში დამონტაჟდა

მდ. ვერეს და მდ. ბაგებისხევის აუზებში. წერილში მითითებულია, რომ

გარემოს ეროვნული სააგენტო არ ფლობს მდ. ვერეს აუზში 2015 წლის 4

ივნისის და 13 ივნისის ფაქტიურ მეტეოროლოგიურ და ჰიდროლოგიურ

მონაცემებს.

ასევე მნიშვნელოვანია ყურადღების გამახვილება წერილის იმ ნაწილზე, სადაც

საუბარია, რომ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სასწავლო

ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიის მონაცემების თანახმად (2015 წლის

13 ივნისის მოვლენებამდე ლაბორატორია მდებარეობდა ვაკე - საბურთალოს

გადასასვლელი გზის გვირაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე), 2015 წლის 4 ივნისს,

ღამის 02 საათზე და 30 წუთზე ინტენსიური წვიმის შედეგად მდ. ვერეზე

აღინიშნა წყალმოვარდნა, რომლის მაქსიმალურმა ხარჯმა 155.3 მ3 /წმ

შეადგინა. აქვე მითითებულია, რომ წყალმოვარდნის შედეგად დაიტბორა

თამაზ ელიზბარაშვილის ძაღლების თავშესაფრის გარკვეული ნაწილი,

დაიხრჩო ათობით ძაღლი. წყალმოვარდნამ ლაბორატორიასაც მიაყენა ზარალი,

დაიტბორა მდინარის მეორე ტერასაზე არსებული ტერიტორიის ნაწილი

დამხმარე ნაგებობებით, დაზიანდა სადამკვირვებლო ჰიდრომეტრიული ხიდი.

ამავე წერილის თანახმად, 2015 წლის 1, 2 და 3 ივნისს გარემოს ეროვნულ

სააგენტოში მომზადდა და გავრცელდა 4 ივნისის შემდეგი შინაარსის

პროგნოზი: თბილისში დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ხანმოკლე

წვიმა ელწექით. ცვალებადი მიმართულების ქარი 10-15 მ/წმ. ელჭექის დროს

შესაძლებელია ქარის შკვალური გაძლიერება. ჰაერის ტემპერატურა: ღამით

+190, დღისით +310.

ზემოთმითითებული მტკიცებულებებისა და დამდგარი შედეგის კვალობაზე,

პალატა უარგუმენტოდ მიიჩნევს გარემოს ეროვნული სააგენტოს იმ

მოსაზრებას, რომ ვინაიდან, სადავო შემთხვევაში კომპლექსურად განვითარდა

მოვლენები, რამაც ერთობლიობაში გამოიწვია დამდგარი ფაქტობრივი

გარემოების ისეთი შემადგენლობა, რომლის პროგნოზირებაც უმაღლესი

სტანდარტის მქონე ტექნიკური საშუალებებითაც კი შეუძლებელია და არ

ექვემდებარებოდა კონტროლს, წინასწარ განჭვრეტასა და გათვლას.

Free Hand
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პალატა ვერ გაიზიარებს და ვერ დაეთანხმება გარემოს ეროვნული სააგენტოს

წარმომადგენლის ზემოთმითითებულ არგუმენტს და იმის გათვალისწინებით,

რომ 1924 წლიდან 2015 წლის სტიქიამდე, მდ. ვერეს აუზში არაერთხელ ჰქონდა

ადგილი სტიქიურ მოვლენებს, რომლის დროსაც ქალაქის ინფრასტრუქტურამ

განიცადა უდიდესი ზარალი, ხშირად ადამიანთა მსხვერპლით, ცალსახაა, რომ

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ სათანადოდ არ იქნა შეფასებული და

გათვალისწინებული ტერიტორიის ისტორიულად მეწყერსაშიშობა. აქვე,

პალატა განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს 2015 წლის 4 ივნისს

მომხდარ წყალმოვარდნაზე, რომელიც მართალია, არ წარმოადგენდა თავისი

სიძლიერით სტიქიას, თუმცა მომხდარი ფაქტი და დამდგარი შედეგი მომავალი

კონკრეტული საშიშროების თავიდან აცილების მიზნით გარემოს ეროვნულ

სააგენტოს ავალდებულებდა სათანადო მონიტორინგს.

ზემოაღნიშნულ შეფასებაზე დაყრდნობით, პალატის მოსაზრებით, ჯერ კიდევ

წყნეთი, ბეთანია, კიკეთის ტერიტორიაზე შესაბამისი ფერდების წყლით

გაჟღენთვა, შესაბამისი ქანების წყლით დამძიმება, ქანების დახრილობა

სპეციალისტებში გააჩენდა ვარაუდს, რომ ეს ქანები ვერ გაუძლებდა ასეთი

ტიპის სიმძიმეს, მოხდებოდა ჩამოშლა და მეწყერსაშიშ ზონად აქცევდა

კონკრეტულ ტერიტორიას.

ამდენად, პალატა მიიჩნევს, რომ უახლოეს პერიოდში, კერძოდ 4 ივნისის

წყალმოვარდნისა და მისგან გამომდინარე შედეგების/დატბორვით

მიყენებული ზიანის გათვალისწინებით, მომავალი, კონკრეტული

საშიშროების თავიდან აცილების მიზნით, გარემოს ეროვნულ სააგენტოს უნდა

განეხორციელებინა სათანადო ღონისძიებები (გაფრთხილება, მონიტორინგი);

აქვე, პალატა ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ გარემოს

ეროვნული სააგენტოს 2015 წლის 12 ივნისის N163 ბიულეტენში 4 ივნისის

ფაქტი არ ასახულა და ბიულეტენი არ შეიცავდა რაიმე კონკრეტულ

გაფრთხილებას. 2015 წლის 4 ივნისის მცირე მაშტაბის სტიქიის უკეთ

გაანალიზება, შეფასება, შესაბამისი სპეციალისტების ჩაბმა, მდინარე ვერეში

წყლის დონის შესწავლა კომპეტენტური პირების მიერ, შესაძლებლობას

შექმნიდა ევარაუდათ თუ რა რისკის შემცველი შეიძლებოდა ყოფილიყო

უხვნალექიანობა, მით უფრო იმ პირობებში, როდესაც კონკრეტულ პერიოდში

მთელი წლიური ნალექის მესამედი ნალექი მოვიდა.

პალატა ეთანხმება და იზიარებს სააპელაციო საჩივრის ავტორთა

წარმომადგენლის იმ მოსაზრებას, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ,

2015 წლის 12 ივნისს მომზადებულმა N163 ბიულეტენმა, სადაც საუბარია 13

ივნისის სავარაუდო წყალმოვარდნის, ღვარცობის შესახებ, ვერ მიიპყრო

შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოების სათანადო ყურადღება

არასრულყოფილების გამო, დოკუმენტით არ იყო გათვალისწინებული რისკები

და ბიულეტენი არ იყო კონკრეტული.

ამდენად, პალატა ვერ გაიზიარებს და სააპელაციო საჩივრის დაკმაყოფილებზე

უარის თქმის საკმარის საფუძვლად ვერ მიიჩნევს გარემოს ეროვნული
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სააგენტოს წარმომადგენლის იმ მოსაზრებას, რომ 4 ივნისს დამდგარი შედეგი,

წყლის დონის მატება და გარკვეული ტერიტორიის დატბორვა არ არის

კავშირში 13 ივნისის სტიქიასთან, ასევე სააპელაციო საჩივრის

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საკმარის საფუძვლად ვერ გამოდგება ის

არგუმენტი, რომ ქვეყნის ტერიტორიის რთული რელიეფის გამო,

წყალმოვარდნების, მეწყრების, ღვარცოფების და სხვა სახის სტიქიური

მოვლენების მიმართ რისკის მატარებელი უბნების რაოდენობა იმდენად

დიდია, რომ ამ უბნების ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური

მონიტორინგის სრულყოფილად განხორციელება ძალზე მასშტაბურ ფინანსურ

რესურს მოითხოვს. ფინანსური რესურსის ქონის შემთხვევაშიც,

ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ შეუძლებელი

იქნებოდა ისეთი კომპლექსური სტიქიური მოვლენის წინასწა განსაზღვრა,

რომელიც 2015 წლის 13 ივნისს განვითარდა და განმარტავს, რომ 13-14 ივნისს

განვითარებული მოვლენები თავისი კომპექსური, სწრაფადფორმირებადი, 10-

მდე ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური პროცესების თანხვედრის

გათვალისიწინებით, ისეთი სტიქიური მოვლენა და დაუძლეველი ძალაა,

რომლის წინასწარი პროგნოზირებაც, მიუხედავად

განხორციელებული/განსახორციელებელი მონიტორინგისა და საერთშორისო

სტანდარტების გათვალისწინებით მომზადებული/დამუშავებული

მონაცემებისა, არ ექვემდებარება წინასწარ განსაზღვრას და განჭვრეტას.

აღნიშნული არგუმენტის საწინააღმდეგოდ, მეტი სიცხადისთვის და

თვასაჩინოებისთვის პალატა ყურადღებას ამახვილებს საქმეში CD დისკის

სახით წარმოდგენილ იმ სიუჟეტებზე, რომელიც მომზადდა 2015 წლის 13-14

ივლისის სტიქიის შემდგომ და სიუჟეტების მომზადებაში მონაწილობა მიიღო

კონკრეტული დარგის სხვა და სხვა სპეციალისტებმა და ადმინისტრაციული

ორგანოს უფლებამოსილმა პირებმა.

პალატა მიუთითებს ჩანაწერის მნიშვნელოვან მონაკვეთებზე, კერძოდ: 00:10:58

(2016 წლიდან მდინარეში წყლის დონის შესამოწმებლად დამონტაჟდა

სენსორული სისტემა (გარემოს ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე - თ.

ბაგრატია)); 00:11:45 (რა პროცესებთან გვქონდა საქმე ამის შეფასება

ჩვეულებრივ მოქალაქესაც შეეძლო, არათუ სპეციალისტს, გარემოს ეროვნული

სააგენტოს თავმჯდომარე - თ. ბაგრატია)); 00:00:31 (13 ივნისის პროგნოზი

გაცემული იყო 3 დღით ადრეც და იმავე დღესაც - ჰიდროლოგიის

დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რ. ჭითანავა); 00:01:04 (რადარული სისტემა

იძლევა შესაძლებლობას რამდენიმე საათის განმავლობაშიც კი, განისაზღვროს

ძლიერი ნალექების ადგილები); 00:01:28 (გარემოს ეროვნული სააგენტოს

ჰქონდა დელტასთან კონტაქტი და თანამგზავრზეც ჩანდა ღრუბელი); 00:03:29

(გაფრთხილება იყო გაცემული დელტასგან გარემოს ეროვნულ სააგენტო,

სააგენტოს თანამშრომელი); 00:05:00 (ახალი გზის გაყვანისა და გვირაბის

მშენებლობიდან 2 წლის შემდეგ დაიტბორა სვანიძის უბანი, რის გამოც

ხეობაზე მონიტორინგის სამსახური შეიქმნა, თუმცა უკანასკნელი 25 წლის

განმავლობაში აღარ არსებობს ხეობაში პირველადი შეტყობინების ცენტრი);

00:05:56 (1961 წლიდან, რაც ლაბორატორია არსებობს ვერეს ხეობაში, 2015 წლის
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4 ივნისს იყო ყველაზე მაღალი ნალექების და მდინარეში წყლის დონე);

00:06:36 (4 ივნისიდან 13 ივნისამდე 12-ჯერ გაიზარდა მდ. ვერეში წყლის დონე);

00:08:23 (ხეობაში დაწყებული იყო ძლიერი ეროზიული პროცესები. 2014 წლის

სექტემბრიდან 2015 წლის მარტამდე არ იყო მოსული ნალექები და ამ

პერიოდში ჩამოშლილი მასალა დაგროვდა ხეობაში); 00:01:10 (გაზაფხულის

მანძილზე ხდებოდა მიწის გაჯირჯვება უხვი ნალექებით, რამაც გამოიწვია

მიწის ზედაპირის დამძიმება და მოწყვეტა, გეოინფორმაციული სისტემების

სპეციალისტი, გ. მიქელაძე); 00:10:40 (რაღაც დონეზე იყო შესაძლებელი ამ

პროცესის პროგნოზირება გეოინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით.

ასევე შესაძლებელი იყო რისკის ზონების პროგნოზირება და ფერდობების

სტაბილურობის დადგენა. გეოინფორმაციული სისტემების სპეციალისტი, გ.

მიქელაძე); 00:11:10 (სტიქიის წინაპირობების შესახებ ინფორმაცია ყველას

გვქონდა. სვანიძის ქუჩაზე არსებული სადგურიდან იყო მოსული ინფორმაცია

იმის შესახებ, რომ 4 ივნისს მოვიდა მთელი თვის მარაგის ნალექი, პროფესორი,

გ. თევზაძე); 00:11:45 (უნდა მომხდარიყო იმის შეფასება, რომ მეწყერი

ჩახერგავდა მდინარეს, მდინარე დაგუბდებოდა და გარკვეული პერიოდის მერე

გამოხეთქავდა. შემდგომ იყოს საკითხავი სად გავიდოდა მდინარე და რა

შედეგებს მოიტანდა ეს პროცესი, კრიზისული მოვლენების სპეციალისტი ა.

ფირცხალავა); 00:12:28 (4 ივნისის შემდგომ უნდა მომხდარიყო ვერეს

სათავიდან ღვარცოფული კერების შესწავლა და ადგილზე სიტუაციის

დათვალიერება, საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის ყოფილი

დირექტორი, ი. ქადაგიძე).

პალატა კიდევ ერთხელ ამახვილებს ყურადღებას სადავო პერიოდში მოქმედ

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013

წლის 10 მაისის N27 ბრძანებით დამტკიცებულ საჯარო სამართლის

იურიდიული პირის - გარემოს ეროვნული სააგენტოს დებულებაზე, კერძოდ მე-

2 მუხლზე, რომლის თანახმად, სააგენტოს უფლება - მოვალეობებში შედის

გარემოზე დაკვირვების მონაცემთა შეკრება და ეროვნულ და საერთაშორისო

დონეებზე, მათ შორის გლობალურ ინფორმაციულ ქსელებში გავრცელება;

არახელსაყრელ ჰიდრომეტეოროლოგიურ და გეოლოგიურ მოვლენებზე

(თოვლის ზვავები, სეტყვა, ნისლი, ნალექების დეფიციტი, ეროზიულ-

აბრაზიული პროცესები, მეწყერი, ღვარცოფი და სხვა) ხელოვნური

ზემოქმედების სამუშაოების დანერგვა და წარმოება; კლიმატის ცვლილების

ფიზიკური პროცესების შესწავლა, ამ ცვლილებებით გამოწვეული შესაძლო

უარყოფითი შედეგების შერბილების და შესაბამისი ადაპტაციის

ღონისძიებების შემუშავებაში მონაწილეობის მიღება და ასევე საქართველოს

ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოლოგიური სტიქიის

ზონებიდან მოსახლეობის გასახლების აუცილებლობის დადგენა,

ეკომიგრანტების გასახლების არეალების განსაზღვრა და შეფასება, რაც

მოცემულ კონკრეტულ შემთხვევაში არ განხორციელებულა.

ზემოთმითითებული სამართლებრივი ნორმებისა და სპეციალისტთა

მოსაზრებების ურთირთშეჯერებით პალატა მიიჩნევს, რომ გარემოს ეროვნულ

სააგენტოს ევალებოდა შეემოწმებინა და მონიტორინგი განეხორციელებინა
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საქართველოში არსებულ მდინარეებში წყლის დონისა, ასევე მონიტორინგთან

დაკავშირებით იდენტიფიცირება მოეხდინა კონკრეტული მდინარიდან

გამომდინარე შესაბამისი წყალუხვობისა და სტიქიური უბედურების დროს თუ

რა ტიპის საფრთხე ემუქრებოდა მოსახლეობას, ადამიანთა

ქონებას/საკუთრებას და ა.შ. არ გააჩნდა არც ერთი მეტეოროლოგიური

სადგური ისტორიულად მეწყერსაშიშ, სტიქიის ზონაში, 4 ივნისის მცირე

მასშტაბის სტიქია არ შეფასდა ადექვატურად, მომავალ განჭვრეტად საფრთხეს

კავშირში, სათანადოდ არ გაანალიზდა მეტეოროლოგიური სიტუაცია, მხოლოდ

მძიმე შედეგების შემდგომ, შესაბამისი თანამდებობის პირები ზემოაღნიშნულ

სატელევიზიო სიუჟეტებში პრაქტიკულად აღიარებდნენ სახელმწიფოს

უმოქმედობას; ყოველივე ზემოაღნიშნული ადასტურებს, რომ გარემოს

ეროვნულმა სააგენტომ სათანადოდ არ შეასრულა კანონმდებლობით მასზე

დაკისრებული ვალდებულებები, არ განახორციელა მეწყერსაშიში ზონის

დროული მონიტორინგი და საფრთხის პრევენცია.

პალატა ეთანხმება და იზიარებს აპელანტის იმ მოსაზრებას, რომ პრევენციულ

ღონისძიებებს/ინფორმირებულობას შესაძლებელია ვერ მოეხდინა სტიქიური

უბედურების თავიდან აცილება, თუმცა ცალსახად შეამცირებდა დამდგარ

ზიანს. პალატა მიიჩნევს, რომ ინფორმაციის დამუშავების, გააზრების,

დაკვირვების პირობებში მოხდებოდა სტიქიის დროის პროგნოზი და ასევე

მოხდებოდა გარკვეული პრობლემების იდენტიფიცირება. შესაბამისად,

პალატის მოსაზრებით ცალსახად სახეზეა გარემოს ეროვნული სააგენტოსათვის

ზიანის დაკისრების ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძველი.

პალატა მიუთითებს ადამიანის უფლებათა ევროპული (სტრასბურგი)

სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტიელებაზე (ბადაევა და სხვები

რუსეთის წინააღმდეგ, Budayeva and Others v. Russia) N15339/02, N21166/02,

N11673/02 და N15343/02) § 131,22 მარტი,ECHR 2008), რომლის თანახმად,

ევროპული კონვენციის მე-2 მუხლიდან გამომდინარე, სტრასბურგის

სასამართლო მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოებს აკისრიათ ვალდებულება

სათანადოდ აცნობონ საზოგადოებას ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ეხება

სიცოხლისათვის საფრთხის შემცველ მდგომარეობას, მათ შორის ბუნებრივ

კატასტროფებს. ინფორმაციაზე წვდომა საზოგადოების წევრებისთვის

განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რათა მათ სწორად შეაფასონ ის

ეკოლოგიური საფრთხეები, რომელთა წინაშეც შესაძლოა იმყოფებოდნენ

(საქმე მაქგინლი და ეგანი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, McGinley and
Egan v.the United Kingdom).

პალატა მიუთითებს, რომ ადამიანის უფლებათა კონვენცია და მისი

დამატებითი ოქმები პირდაპირ არ ადგენენ ეკოლოგიური უფლებების დაცვის

გარანტიებს, შესაბამისად, ევროპული კონვენციის მოქმედების თავდაპირველ

ეტაპზე ეკოლოგიურ უფლებებთან დაკავშირებით საჩივრები არსებითად არც

განიხილებოდა, თუმცა მოგვიანებით ეკოლოგიური უფლებების რეალიზაციის

საკითხმა აქტუალობა ჰპოვა და სასამართლოს მიდგომაც აღნიშნულთან

დაკავშირებით მკვეთრად შეიცვალა. სტრასბურგის სასამართლოს პრაქტიკაში
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ამგვარი კატეგორიის უფლებების დაცვა განვითარდა კონვენციის მუხლების

ფართო და მრავალმხრივი ინტერპრეტაციის საფუძველზე, არაპირდაპირი

გზით. გარემოსდაცვითი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით,

ევროპულ სასამართლოს არაერთი მნიშვნელოვანი საქმე აქვს განხილული,

ძირითადად ევროპული კონვენციის მე-8 და მე-10 მუხლების ჭრილში.

კონვენცია მოუწოდებს წევრ სახელმწიფოებს ღია მმართველობის

დამკვიდრებისკენ, რაც გულისხმობს დემოკრატიულ საზოგადოებაში საჯარო

დაწესებულებების ერთ - ერთ უმნიშვნელოვანეს როლს - უზრუნველყონ

ინფორმაციის მაქსიმალური ღიაობა.

ბუნებრივ საფრთხეებთან მიმართებით სასამართლო განმარტავს, რომ

სახელმწიფოსათვის დაკისრებული პოზიტიური ვალდებულების ფარგლები

დამოკიდებულია საფრთხის წარმომავლობაზე და იმ ფაქტზე, თუ რამდენად

ექვემდებარება ესა თუ ის რისკი შემცირებას. ეს ვალდებულება არსებობს

მაშინ, როდესაც გარემოებები მიანიშნებენ ბუნებრივი საფრთხეების

გადაუდებელ ხასიათზე, რომელიც არის აშკარად იდენტიფიცირებადი და

განსაკუთრებით, თუ ეს ეხება პერიოდულ კატასტროფებს, რომლებიც ხდება

ადამიანებით დასახლებულ ან მათ მიერ გამოყენებად ადგილებში (M. OZEL
AND OTHERS v.TURKEY).

სახელმწიფოს იურიდიქციას დაქვემდებარებული პირების სიცოცხლის დაცვის

პოზიტიური ვალდებულება განიმარტება იმგვარად, რომ ის მოიცავს, როგორც

შინაარსობრივ, ისე პროცედურულ ასპექტებს. კერძოდ, სახელმწიფოს

პოზიტიურ ვალდებულებას, მიიღოს მარეგულირებელი ღონისძიებები,

ადეკვატურად მოახდინოს საზოგადოების ინფორმირება სიცოცხლისათვის

საშიში მდგომარეობის შესახებ და სიცოცხლის ხელყოფის შემთხვევაში

უზრუნველყოს შესაბამისი მოკვლევა (BUDAYEVA AND OTHERS v. RUSSIA).

7.5. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და საქართველოს

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი:

რაც შეეხება აპელანტის მოთხოვნას საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტროსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო

პოლიციის დეპარტამენტის მიმართ, მატერიალური და მორალური ზიანის

დაკისრების თაობაზე, პალატა მიიჩნევს, რომ სასამართლოს შეფასების საგანს

წარმოადგენს, თუ რამდენად განხორციელდა უკვე არსებული მძიმე

მდგომარეობის ადკვატური შეფასება და შემდგომი რეაგირება ამ

ორგანოების კომპეტენციის ფარგლებში. აღნიშნული ძირითადად ეხება

მოვალეობათა შეუსრულებლობას იმ თვალსაზრისით, რომ არ მომხდარა

სტიქიის ზონამდე მისასვლელი გზების გადაკეტვა და აღნიშნულისა და

ინფორმაციის უქონლობის გამო ადამიანებმა (მათ შორის აწგარდაცვლილმა

დავით გაბიტაშვილმა) შეძლეს სტიქიის ზონაში მოხვედრა.

პალატა მიუთითებს იმ საკანონმდებლო ნორმებზე, რომლითაც

დარეგულირებულია როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე მისი

Free Hand
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სტრუქტურული ერთეულის - საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის როლი

და ფუნქციები. კერძოდ, პალატა ყურადღებას ამახვილებს „საგზაო მოძრაობის

შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლზე, რომლის თანახმად, გზაზე

სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის შეზღუდვა ან დროებით შეწყვეტა

ხორციელდება: ა) საავტომობილო გზის გაუმართაობისას, შეზღუდული

ხილვადობის პირობებში, ბუნებრივი მოვლენების დროს, სტიქიური

უბედურების, ავარიის, კატასტროფის ან სხვა უბედურების შემთხვევაში

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების, ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა

და ქონების დაცვის უზრუნველსაყოფად, საქართველოს აღმასრულებელი

ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი

ორგანოების მიერ, თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში.

აქვე ყურადსაღებია „ბუნებრივი და ტექნოგენური ხასიათის საგანგებო

სიტუაციებზე ეროვნული რეაგირების გეგმის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 26 აგვისტოს N415 ბრძანებულება,

რომლის თანახმად, N14 ფუნქციად მითითებულია საზოგადოებრივი

წესრიგისა და მატერიალურ ფასეულობათა დაცვის უზრუნველყოფა, რა

მიზნითაც გათვალისწინებულია საგანგებო სიტუაციების ზონაში მოძრაობის

ახალი მარშრუტების დადგენა, ქუჩების გადაკეტვა.

რაც შეეხება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამოცანებს,

აღნიშნული დეტალურადაა გაწერილი საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13

დეკემბრის N337 ბრძანებით დამტკიცებულ საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტროს დებულებაში, რომლის მე-4 მუხლის „ს“ ქვეპუნქტის თანახმად,

სამინისტროს ამოცანაა სტიქიური უბედურების, კატასტროფისა და სხვა

საგანგებო სიტუაციების დროს პირთა უსაფრთხოების, საზოგადოებრივი

წესრიგისა და პირთა ქონების ხელყოფისაგან დაცვა, დაზარალებულ და უმწეო

მდგომარეობაში მყოფ პირთათვის გადაუდებელი დახმარების გაწევა და ამ

მიზნით სამინისტროს ბალანსზე რიცხული მატერიალური ფასეულობების

გამოუყენებელი ნაშთების გაცემა. ხოლო „ქ“ ქვეპუნქტის თანახმად, საგანგებო

სიტუაციების განვითარების შემთხვევაში სამოქალაქო უსაფრთხოების

ზომების გატარება.

პალატა მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ყურადღება გამახვილდეს სადავო პერიოდში

მოქმედ „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონზე,

რომლის 26-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად,

მოსახლეობას უფლება აქვს მიიღოს აუცილებელი ინფორმაცია უსაფრთხოების

ზომების შესახებ.

მითითებულ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან მიმართებით, მოთხოვნის

საფუძვლიანობის დადგენის კუთხით ასევე მნიშვნელოვანია ყურადღება

გამახვილდეს სადავო პერიოდში მოქმედ, საქართველოს შინაგან საქმეთა

მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის N993 ბრძანებით დამტკიცებულ

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის

დეპარტამენტის დებულებაზე, რომლითაც განსაზღვრულია საპატრულო
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პოლიციის დეპარტამენტის კომპეტენცია. კერძოდ, საქართველოს შინაგან

საქმეთა სამინისტროს (შემდგომში – სამინისტრო) საპატრულო პოლიციის

დეპარტამენტი (შემდგომში – დეპარტამენტი) არის სამინისტროს

სტრუქტურული ქვედანაყოფი, რომელიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში

ახორციელებს საგამოძიებო და ოპერატიულ - სამძებრო საქმიანობას,

კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით იყენებს პრევენციულ და იძულების

ღონისძიებებს, უზრუნველყოფს საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოებას

კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში,

ზედამხედველობს საგზაო მოძრაობის წესების დაცვას, თავისი კომპეტენციის

ფარგლებში ახორციელებს საქართველოს სასაზღვრო - საკონტროლო გამტარ

პუნქტებში სახელმწიფო საზღვრის რეჟიმის დაცვას, ასრულებს საქართველოს

კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა უფლებამოსილებებს.

ამავე დებულების მე-6 მუხლით, კანონმდებლის მიერ დარეგულირებულია,

საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზნით

დეპარტამენტის საქმიანობა და ამოცანები. კერძოდ „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად,

ავარიის, კატასტროფის, ხანძრის, სტიქიური უბედურებისა და სხვა საგანგებო

მოვლენათა ადგილებში საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების

დაცვა, ხოლო „ლ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზებზე სატრანსპორტო საშუალების

მოძრაობის შეზღუდვის ან შეწყვეტის ორგანიზება საქართველოს

კანონმდებლობით დადგენილი საფუძვლითა და წესით.

საქმეში არსებული და შესწავლილი ფაქტობრივი გარემოებების

გაანალიზებით, ასევე ზემოაღნიშნულ არაერთ საკანონმდებლო ნორმაზე

დაყრდნობით, პალატა დაუსაბუთებლად და უარგუმენტოდ მიიჩნევს

ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენლის მიერ სააპელაციო საჩივრის

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძვლად მითითებულ იმ არგუმენტს, რომ

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ეკიპაჟებმა სრულად განახორციელეს

კანონმდებლობით მასზე დაკისრებული ფუნქციები და რთული ვითარებიდან

გამომდინარე, შეუძლებელი გახდა იმ მუშა პროცესის დოკუმენტურად ასახვა,

თუ რა კონკრეტული ქმედებები განხორციელდა კონკრეტულ პერიოდში.

პალატა ყურდღებას ამახვილებს წარმომადგენლის იმ განმარტებაზე, რომ

საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები შეძლებისდაგვარად

ახორციელებდნენ სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილებაზე

კონტროლს, იცავდნენ საგზაო მოძრაობის წესებს, რეაგირება ხორციელდებოდა

მყისიერად, ოპერატიულად ხორციელდებოდა ყველა დაფიქსირებულ

შეტყობინებაზე რეაგირება, ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ

დაფიქსირდა საცხოვრებელი სახლების წყლით დატბორვა და საპატრულო

ეკიპაჟების რეაგირების ფარგლებში განხორციელდა წყლის ამოტუმბვა, რაც

წარმომადგენლის განმარტებით, სამართლებრივ რეაგირებას წარმოადგენს.

ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენელი მუთითებს, რომ გზები არ

გადაკეტილა.

რაც შეეხება, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის

მოსაზრებას, კონკრეტულად გზის გადაკეტვის თაობაზე, წარმომადგენელი
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მიიჩნევს, რომ იმ პერიოდისათვის, როდესაც დავით გაბიტაშვილი

გადაადგილდებოდა ახალი გზის ტერიტორიაზე, სახელმწიფო არ იდგა გზის

გადაკეტვის აუცილებლობის წინაშე. წარმომადგენელი ყურადღებას

ამახვილებს გარემოს ეროვნული სააგენტოს წერილზე და მიუთითებს, რომ

წყალდიდობის მოცემულ დონეზე არსებობის პირობებში, ასევე

წყალმოვარდნის პირობებშიც კი, ახალ გზაზე არსებული წყალგამტარი

გვირაბები სულად უზრუნველყოფდა წყლის გატარებას და მოქალაქეების

შეუფერხებელ გადაადგილებას. მაგრამ ის ფაქტი, რომ მოცემულ გზაზე

ამგვარი სახით იქნებოდა ერთობლივად ათი ტიპის ჰიდრომეტეოროლოგიური

და გეოლოგიური პროცესები, მისი თანმდევი მოვლენებით, აღნიშნულის

პროგნოზირება, წარმომადგენლის განმარტებით, არ შეეძლო არა თუ შინაგან

საქმეთა სამინისტროს, არამედ გარემოს ეროვნულ სააგენტოსაც კი. კიდევ

ერთხელ განმარტავს, რომ ის ფაქტი, რომ წყნეთის ტერიტირიაზე მოხდა

მეწყერი, რაც გამოწვეული იქნა სხვადასხვა მოვლენებით, თანმხვედრ

წყალდიდობასთან ერთად და აღნიშნული მოვლენები ერთიანი სახით,

სწორედ, რომ ახალი გზის ტერიტორიის მიმართულებით იმოძრავებდა,

აღნიშნულის პროგნოზირება ასევე შეუძლებლად მიაჩნია წარმომადგენელს და

მიუთითებს, რომ ეს იყო ღვარცოფული წყალმოვარდნა, რომელსაც ჰქონდა

ტალღისებური ეფექტი და აღნიშნული ტალღა რა მიმართულებას მიიღებდა

წყნეთის მონაკვეთიდან, პროგნოზირება შეუძლებელი იყო, როგორც

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრიოსთვის, ისე საპატრულო

პოლიციისთვის. ასევე მიუთითებს, რომ მხოლოდ წყალდიდობის პირობებში,

წყალმოვარდნის შემთხვევაში კონკრეტულ გზაზე, გზის გადაკეტვის

საჭიროება აუცილებელი არ იქნებოდა, ვინაიდან, სანიაღვრე სისტემები

მოცემულ ტერიტორიაზე უზრუნველყოფდა წყლის გამტარიანობას. მიიჩნევს,

რომ განვითარებული ათი გეოლოგიური და მეტეოროლოგიური მოვლენის

ჯამური პროგნოზირება, როგორც ტექნოლოგიურად, ისე ადამიანური

რესურსის პირობებში იყო შეუძლებელი და განმარტავს, რომ ფოსმაჟორის

პირობებში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოკლებული იყო

შესაძლებლობა განეჭვრიტა კონკრეტული ლოკაცია, თუ სად უნდა

მომხდარიყო გზის გადაკეტვა.

აღნიშნულთან მიმართებით პალატა კვლავ მოიხმობს საქმეში CD დისკის

სახით წარმოდგენილ იმ სიუჟეტებს, რომელიც მომზადდა 2015 წლის 13-14

ივლისის სტიქიის შემდგომ და სიუჟეტების მომზადებაში მონაწილობა მიიღო

კონკრეტული დარგის სხვა და სხვა სპეციალისტებმა და ადმინისტრაციული

ორგანოს უფლებამოსილმა პირებმა.

პალატა მიუთითებს ჩანაწერის მნიშვნელოვან მონაკვეთებზე, კერძოდ: 00:10:36

(კარგ ვარიანტში გზა უნდა გადაკეტილიყო, მაგრამ ეს ძალიან რთული იყო,

(თბილისის ვიცე - მერი ლ. აბაშიძე)); 00:11:45 (რა პროცესებთან გვქონდა საქმე

ამის შეფასება ჩვეულებრივ მოქალაქესაც შეეძლო, არათუ სპეციალისტს,

გარემოს ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე - თ. ბაგრატია)); 00:12:17 (რომ

მენახა მდინარეში წყლის დონე, რა თქმა უნდა, მე პირადად ჩავკეტავდი გზებს

(გარემოს ეროვნული სააგენტოს თანამშრომელი, მ. გაფრინდაშვილი); 00:00:31
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(13 ივნისის პროგნოზი გაცემული იყო 3 დღით ადრეც და იმავე დღესაც -

ჰიდროლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რ. ჭითანავა); 00:01:04

(რადარული სისტემა იძლევა შესაძლებლობას რამდენიმე საათის

განმავლობაშიც კი, განისაზღვროს ძლიერი ნალექების ადგილები).

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს უმოქმედობას ადასტურებს

შემდეგი ფაქტიც: სსიპ 112-ში, 13 ივნისს 23:08:46 საათსა და 23:10:40 საათზე,

როდესაც სტიქიას ჯერ კიდევ მცირე მასშტაბი ჰქონდა და გზების გადაკეტვის

მეშვეობით შესაძლებელი იყო მსხვერპლის თავიდან აცილება, დარეკა

მოქალაქე თამაზ ელიზბარაშვილმა (ტ I, ს.ფ. 145), რომელმაც ოპერატორს

განუცხადა, რომ სვანიძის ქუჩაზე წყლის დონე იმატებს; დაუსვა შეკითხვა, თუ

რა ვითარებაა მდინარე ვერეს კალაპოტში. საუბარში მან აღნიშნა, რომ თუ

მდინარის სათავეში დიდი ნალექია, მაშინ უნდა განახორციელოს ძაღლების

თავშესაფრიდან ძაღლების ევაკუაცია. ოპერატორი კი პასუხობს, რომ არ აქვთ

ინფორმაცია მდინარე ვერეს კალაპოტში არსებულ ვითარებაზე, რომ ისინი

მეტეოროლოგიური სამსახურის თანამშრომლები არ არიან.

სააპელაციო პალატა აღნიშნავს, რომ შსს-ს მიერ არ მოხდა მოქალაქის მიერ

მიწოდებული ამგვარი მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ადექვატურად აღქმა,

წინააღმდეგ შემთხვევაში, მოხდებოდა სტიქიის ზონის განსაზღვრა/დადგენა,

ვითარების სწორად გაანალიზება/აღქმა, რასაც ლოგიკურად მოჰყვებოდა

სტიქიის ზონამდე მისასვლელი გზების გადაკეტვა, თუმცა, უდავო და

სამწუხარო ფაქტია, რომ გზები არ გადაკეტილა; მოქალაქე დავით

გაბიტაშვილმა უპრობლემოდ შეძლო მისულიყო სტიქიის ეპიცენტრში 14

ივნისს 00:44 წუთზე, რა დროსაც მასთან შედგა ბოლო სატელეფონო

კომუნიკაცია (ტ I, ს.ფ. 13)

მოცემულ შემთხვევაში, დამდგარი შედეგის გათვალისწინებით, პალატა

ცალსახაად მიიჩნევს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის

დეპარტამენტმა, კანონმდებლობით მათზე დაკისრებული ვალდებულებები

ვერ შეასრულეს ჯეროვნად, რაც კონკრეტულ შემთხვევაში გულისხმობდა

უსაფრთხოების წესების დაცვას და ეფექტიან გატარებას, მათ შორის, სტიქიის

ზონისკენ მოსახლების გადაადგილების შეზღუდვას/შეწყვეტას. პალატა კიდევ

ერთხელ განმარტავს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის

დეპარტამენტის თანამშრომლები ვერ მოახდენდნენ სტიქიური უბედურების

თავიდან აცილებას, თუმცა ცალსახად შეამცირებდნენ დამდგარ ზიანს.

განსახილველ შემთხვევაში დადგენილია და სადავოს არ წარმოადგენს ის

გარემოება, რომ სანამ სტიქიის ზონა ფიზიკურად არ ჩაიხერგა მცენარეებით,

საყოფაცხოვრებო ნივთებით და ავტომანქანებით, მისი მიმართულებით არ

მომხდარა გზის გადაკეტვა შესაბამისი სტრუქტურების მიერ.

პალატა მიუთითებს სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მიღებულ

გადაწყვეტიელებაზე (BUDAYEVA AND OTHERS v. RUSSIA), სადაც

Free Hand
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მითითებულია, რომ იმის შეფასებისას, სახელმწიფომ შეასრულა თუ არა მისი

პოზიტიური ვალდებულება, სასამართლომ უნდა მიიღოს მხედველობაში

საქმის კონკრეტული გარემობები, მათ შორის: სახელმწიფოს მიერ

გატარებული ღონისძიებებისა თუ უმოქმედობის კანონიერი ხასიათი,

ეროვნულ დონეზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესი, მათ შორის სათანადო

გამოძიება და მოკვლევა, საკითხის კომპლექსურობა, განსაკუთრებით კი მაშინ,

როდესაც სახეზეა საპირისპირო ინტერესები.

7.6. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური:

რაც შეეხება აპელანტის მოთხოვნას საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო

სიტუაციების მართვის სამსახურის მიმართ, წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ

ადგილი ჰქონდა დარღვევას ადმინისტრაციული ორგანოს მხრიდან, როგორც

პრევენციის ნაწილში, ასევე რეაგირების კუთხით.

პალატა მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ყურადღება გამახვილდეს საგანგებო

სიტუაციების მართვის სამსახურის 2019 წლის 5 ივნისის MIA 9 19 01447558

წერილზე, სადაც მითითებულია, რომ 2015 წლის 4 ივნისს წყალმოვარდნისა და

მისი გავრცელების არეალის თაობაზე, საგანგებო სიტუაციების მართვის

სამსახურში შეტყობინება არ შესულა. აქვე მითითებულია, რომ 2015 წლის 4

ივნისს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში შევიდა ინფორმაცია

ძლიერი წვიმის შესახებ, ხოლო ძლიერმა წვიმამ, უმეტესად მოიცვა ვაკე-

საბურთალოს რაიონი (თამარაშვილის ქუჩიდან გმირთა მოედნისკენ მიმავალი

ახალი გზა, წყნეთის ხევი, გ. სვანიძის, ნ. რამიშვილის, ნ. ყიფშიძის, ს.

ჩიქოვანის ქუჩები და ი. ჭავჭავაძის გამზირი), დაიტბორა ვერეს ხეობის

მიმდებარე ტერიტორიის ქუჩები, შენობა - ნაგებობების პირველი სართულები

და სარდაფები.

პალატა ასევე მიუთითებს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ

„112“-ის ადმინისტრაციის უფროსის 2019 წლის 4 ივნისის წერილზე, სადაც

განმარტებულია, რომ 2015 წლის 4 ივნისს, სსიპ „112“ წვიამიანი ამინდის

შესახებ შეტყობინებებს იღებდა ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ყველა

ადმინისტრაციული ერთეულიდან (რაიონიდან), მათ შორის, განცხადებაში

მითითებული გივი სვანიძის ქუჩიდანაც. განცხადებაში ჩამოთვლილი სხვა

ტერიტორიები ზუსტად არ ემთხვევა სსიპ „112“-ში დაფიქსირებული

შეტყობინებების მისამართებს, თუმცა შეიძლება მოიაზრებოდეს მიმდებარე

ტერიტორიები. შეტყობინებები საჭიროების მიხედვით გადაეცემოდა

ქ. თბილისის მერიის სსიპ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს, შსს

საპატრულო პოლიციის დეპარეტამენტს და შსს სსიპ საგანგებო სიტუაციების

მართვის სააგენტოს.

სააპელაციო საჩივრის ავტორი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს

სტიქიის ღამეს 112-ში შესულ ზარებთან დაკავშირებით, მიუთითიებს

განხორციელებულ ზარებზე და აღნიშნული ზარებით მიწოდებულ
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ინფორმაციაზე და უარგუმენტოდ მიიჩნევს საგანგებო სიტუაციების მართვის

სამსახურის წარმომადგენლის იმ მოსაზრებას, რომ სახელმწიფო უწყებებმა

ასეთ მცირე პერიოდში ვერ შეძლეს პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა,

ვერ მოხერხდა სტიქიის ზონისა და არეალის განსაზღვრა და შესაბამისად

გზების გადაკეტვა.

აპელანტი კონკრეტული ადმინისტრაციული ორგანოს მიმართ მოთხოვნის

დაკმაყოფილების საფუძვლად მიუთითებს იმ გარემოებას, რომ სახელმწიფოს

ჯერ კიდევ რამოდენიმე საათით ადრე ჰქონდა ინფორმაცია, ვიდრე

გარდაიცვლებოდა დავით გაბიტაშვილი და აღნიშნული პერიოდი იყო

საკმარისი დრო სახელმწიფოსთვის შეეფასებინა თუ რა მასშტაბის სტიქიასთან

ჰქონდათ საქმე და ასევე ცალსახად შესაძლებელი უნდა ყოფილიყო იმის

იდენტიფიცირება, თუ სად უნდა მომხდარიყო სტიქიის ზონის განსაზღვრა.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო

დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის

წარმომადგენელი სააპელაციო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის

საფუძვლად მიუთითებს იმ არგუმენტს, რომ იმისათვის, რომ მოხდეს ზიანის

ანაზღაურება, აუცილებელია სახეზე იყოს მართლსაწინააღმდეგო ქმედება,

შედეგი და მიზეზობრივი კავშირი ქმედებასა და დამდგარ შედეგს შორის. ასევე

მიუთითებს, რომ უნდა არსებობდეს მორალური ზიანის ანაზღაურების

კანონით პირდაპირ გათვალისწინებული საფუძველი. წარმომადგენელი

მიიჩნევს, რომ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური შესაბამისი

შეტყობინების შესვლის შემდგომ მოქმედებდა დროულად და მისი ქმედებით

ზიანი არ დამდგარა.

პალატა ყურადღებას ამახვილებს საგანგებო სიტუაციების მართვის

სამსახურის 2019 წლის 5 თებერვის MIA 1 19 00302894 წერილზე, სადაც

„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონზე აპელირებით

მითითებულია, რომ პრევენცია არის ადამიანის, გარემოსა და ქონების

დასაცავად საგანგებო სიტუაციის რისკების იდენტიფიცირებისა და შეფასების,

საგანგებოს სიტუაციის რისკის ან/და მასთან დაკავშირებული უარყოფითი

ზემოქმედების შემცირების ან თავიდან აცილების მიზნით განხორციელებული

სამართლებრივი, ორგანიზაციული, ეკონომიკური, საგანმანათლებლო,

საინჟინრო - ტექნიკური, სანიტარულ - ჰიგიენური, სანიტარულ -

ეპიდემიოლოგიური, სამეცნიერო - კვლევითი და სხვა ღონისძიებების

ერთობლიობა. ადმინისტრაციული ორგანოს განმარტებით, გარემოს

ეროვნული სააგენტოს N163 საინფორმაციო ბიულეტენი შეიცავდა ძალიან

ზოგად ინფორმაციას, რომელშიც მითითებული იყო დასავლეთ და

აღმოსავლეთ საქართველოში, ასევე თბილისში ღრუბლიანობის მატება და

დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. კონკრეტული ლოკალური

ადგილების წინასწარ განსაზღვრა, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა შემდგომი

მოვლენების განვითარების პროგნოზირება და შესაბამისად პრევენციული

ღონისძიებების ჩატარება შეუძლებელი იყო. მიუთითებს, რომ განვითარდა

ბუნებრივი მოვლენების ისეთი კომპლექსი, მოვლენათა ერთობლიობა, წვიმა,

Free Hand



28

სეტყვა, წყალმოვარდნა, მეწყერი, ღვარცოფი, ქვათაცვენა და ეროზია, რომლის

განჭვრეტაც წინასწარ შეუძლებელი იყო. კომპექსურობასთან ერთად მოვლენას

გააჩნდა ისეთი მასშტაბი, რომ იგი ეჭვგარეშე შეიძლება შეფასდეს დაუძლეველ

ძალად.

მოპასუხე ადმინისტრაციული ორგანოს მოსაზრებით, მოცემული ვითარება

განვითარდა წინასწარ შეუცნობადი მოვლენებით, იგი წარმოადგენდა

დაუძლეველ ძალას. არაპროგნოზირებადია დაუძლეველი ძალა, რომელიც

მოიცავს კომპლექსურ ბუნებრივ მოვლენებს და არ ექვემდებარება პრევენციას.

ამდენად, საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს შეუძლებლად მიაჩნია

გატარებულიყო მოცემულ ვითარებაში პრევენციული ღონისძიებები. ისეთი

ფორს მაჟორის თავიდან აცილება და პრევენცია, რომელიც წარმოადგენს

ბუნების დაუძლეველ ძალას. ადმინისტრაციული ორგანოს განმარტებით,

აღნიშნული ვერ ჩაითვლება ზიანის მოთხოვნის წინაპირობად, რადგან

შეუძლებელია მისი წინასწარ პროგნოზირება და კონკრეტული ლოკაციის

განსაზღვრა, თუ სად გამოიწვევს იგი ზიანს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა

სახეზეა ათამდე კომპექსური გეოლოგიური და სხვა ტიპის მოვლენა.

ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენელი აპელირებს იმ კონკრეტული

ღონისძიებების შესახებ, რომელიც განხორციელდა სტიქიის განვითარების

მომენტიდან სტიქიის ზონიდან ადამიანების ევაკუაციის თვალსაზრისით.

კერძოდ, მიუთითებს, რომ 2015 წლის 13 ივნისს 22:13 საათზე თბილისში,

დიდუბე - ჩუღურეთის რაიონის რამოდენიმე ქუჩა დაიტბორა, 23:01 საათზე

დაიტბორა წყნეთის ხევის მიმდებარე ტერიტორია, 23:38 საათზე გივის სვანიძის

ქუჩა N11-დან შევიდა ინფორმაცია, რომ დაიტბორა ეზო და სახლში შედის

წყალი, 23:59 საათზე შევიდა პირველადი ინფორმაცია: კიკეთი - წყნეთის გზაზე

ბეთანიასთან მეწყერის ჩამოწოლასთან დაკავშირებით. 00:01 საათიდან

ინტენსიურად შედიოდა ზარები უჩანეიშვილის, ხაბეიშვილის, სვანიძის

ქუჩებიდან, ხოლო 00:08 საათიდან ვაკის ძეხვეულის ქარხნის მიმდებარე

ტერიტორიიდან. 00:20 საათზე გამოცხადდა განგაში. გაკეთდა პირადი

შემადგენლობის მობილიზება.

სასამართლო სხდომაზე გამოცხადებული წარმომადგენელი კიდევ ერთხელ

განმარტავს, რომ საკანონმდებლო რეგულაციით ევალებათ პრევენცია ისეთ

შემთხვევებში, როდესაც ფაქტის წინასწარ განჭვრეტა არის შესაძლებელი,

ხოლო ის ფაქტი, რომ მოსალოდნელი იყო ძლიერი წვიმა საქართველოს

მასშტაბით და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო საკმაოდ

წყალუხვი და წყლის რესურსით რთული რელიეფის ქვეყანაა, წინასწარ

პრევენციული ღონისძიების გატარებას საგანგებო სამსახური წარმოუდგენლად

მიიჩნევს. განმარტავს, რომ ვინაიდან, არ იყო შესული არანაირი ინფორმაცია,

ხოლო 2015 წლის 12 ივნისს შესული ბიულეტენი იყო საკმაოდ ზოგადი

ხასიათის, როგორი შინაარსის ბიულეტენიც გარემოს ეროვნული სააგენტოდან

შედის ყოველდღიურად, მოცეულ შემთხვევაში წარდგენილ ბიულეტენში

როგორც სხვა შემთხვევებში მითითებული იყო: შესაძლებელია იყოს ძლიერი

წვიმა და ა.შ. არ იყო განსაზღვრული კონკრეტული ლოკაცია და შესაბამისად
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არ იყო განჭვრეტადი შედეგი, რათა მოეხდინათ მოსახლეობის წინასწარი

გაფრთხილება. რაც შეეხება წყლის რესურსზე და წყლის აუზზე რაიმე

პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებას, როგორიც შეიძლება იყოს

ჯებირის მოწყობა და სხვა, ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენლის

განმარტებით, სამსახურს საკანონმდებლო დონეზე არ ევალება და არც

რესურსი გააჩნია საქართველოს მასშტაბით წყლის აუზის კონტროლისა. ხოლო

რაც შეეხება რეაგირების ნაწილს და აპელანტის იმ მოსაზრებას, რომ არ იყო

სათანადოდ შეფასებული 112-ში შესული ზარები, წარმომადგენელი

მიუთითებს, რომ 2015 წლის 13 ივნისს თბილისის მასშტაბით მობილიზებული

იქნა თბილისის სამმართველოს და ცენტრალური აპარატის თითქმის ყველა

თანამშრომელი და შესაბამისი ტექნიკა, რომელიც 13-14 ივნისს მუშაობას

ახორციელებდა 24 საათიან რეჟიმში. შემთხვევათა უმეტესობაში გამოძახებაზე

გასული ჯგუფები დახმარების აღმოჩენის შემედეგ პირდაპირ სხვა შემთხვევის

ადგილზე მიდიოდნენ. საგანგებო სიტუაციების ზონებში გაიგზავნა 70

დამატებითი ჯგუფი სამაშველო ბაზიდან, თბილისის საგანგებო სიტუაციების

მართვის მთავარი სამმართველოდან 380 მეხანძრე - მაშველი. სამაშველო,

საძიებო, წყალზე საძიებო და გაწმენდით სამუშაოებში მონაწილეობდა შსს

სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ცენტრალური აპარატის,

ქალაქ თბილისის საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოს,

განსაკუთრებულ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სამმართველოს, ქვემო

ქართლისა და მცხეთა - მთიანეთის საგანგეობო სიტუაციების მართვის

სამმართველოს პირადი შემადგენლობა შესაბამისი ტექნიკა - აღჭურვილობით.

ადმინისტრაციული ორგანოს განმარტებით, სამაშველო სამუშაოების შედეგად,

თბილისში, შსს სსიპ საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მაშველების

მიერ გადარჩენილი იქნა 450 - მდე ადამიანი.

პალატა მოცემულ საკითხზე მსჯელობის მიზნით მიუთითებს სადავო

პერიოდში მოქმედ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2014 წლის 29

დეკემბრის N1061 ბრძანებით დამტკიცებულ საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საგანგებო

სიტუაციების მართვის სააგენტოს დებულებაზე, რომლის მე-3 მუხლით

დადგენილია სააგენტოს უფლებამოსილება. უფრო კონკრეტულად კი, მუხლის

პირველი ნაწილით დადგენილია, რომ სააგენტო, როგორც სამოქალაქო

უსაფრთხოების ამოცანების გადასაწყვეტად სპეციალურად უფლებამოსილი

ორგანო, უზრუნველყოფს საგანგებო სიტუაციის პრევენციის, საგანგებო

სიტუაციების მართვის ერთიანი სისტემის მზადყოფნის, საგანგებო

სიტუაციაზე რეაგირებისა და საგანგებო სიტუაციის ზონაში აღდგენითი

სამუშაოების ორგანიზებას, ასევე სამოქალაქო უსაფრთხოების ამოცანების

გადასაწყვეტად სამოქალაქო უსაფრთხოების ეროვნული გეგმის

განხორციელების კოორდინირებას. რაც შეეხება მე-4 მუხლს, აღნიშნულით

გაწერილია სააგენტოს ძირითადი ამოცანები. მათ შორის „ბ“ ქვეპუქნტით,

საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება და მათი შედეგების ლიკვიდაციის

ხელმძღვანელობა, ხოლო „დ“ ქვეპუნქტით, კომპეტენციის ფარგლებში

საგანგებო სიტუაციების შესახებ ადრეული შეტყობინების სისტემის მართვის

უზრუნველყოფა.
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აქვე, პალატა მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ყუარდღება გამახვილდეს ამავე

დებულების მე-11 მუხლის „ჩ“ ქვეპუნქტზე, რომლის თანახმად,

სამოქალაქო უსაფრთხოების სამმართველოს კომპეტენციაში სხვა არაერთ

ფუნქციასთან ერთად, შედის პირველადი რეაგირებისათვის სამაშველო

ჯგუფების მომზადება და საგანგებო სიტუაციების ზონაში მათი მუშაობის

ორგანიზება. აქვე ყურადსაღებია მე-13 მუხლით გაწერილი ოპერატიული

მართვის ცენტრის (სამმართველო) კომპეტენცია, თავისი უფლებამოსილების

ფარგლებში და კონკრეტულად „დ“ ქვეპუნქტით დარეგულირებულია, რომ

ოპერატიული მართვის ცენტრის (სამმართველო) კომპეტენციაში შედის

ხანძრების, ავარიების, კატასტროფების, სტიქიური უბედურებების და სხვა

საგანგებო სიტუაციების შესახებ შემოსული შეტყობინებების მიღება,

დამუშავება და შესაბამისი სამსახურებისთვის ინფორმაციის მიწოდება. რაც

შეეხება მე-15 მუხლს, აღნიშნულით დარეგულირებულია სააგენტოს

ტერიტორიული დანაყოფების კომპეტენცია, მუხლის პირველი ნაწილის „თ“

ქვეპუნქტში მითითებულია, რომ სააგენტოს ტერიტორიული დანაყოფების

კომპეტენციას შესაბამის სამოქმედო ტერიტორიაზე წარმოადგენს სამოქალაქო

უსაფრთხოების სფეროში, მოსახლეობის ინფორმირებისა და მომზადების,

ასევე საგანგებო სიტუაციების შესახებ მოსახლეობის შეტყობინების

ორგანიზება და განხორციელება.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო

დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მიმართ

არსებულ მოთხოვნებზე მსჯელობის მიზნით, პალატა მნიშვნელოვნად

მიიჩნევს ასევე ყურადღება გამახვილდეს სადავო პერიოდში მოქმედ

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის N944

ბრძანებით დამტკიცებულ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს

საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის დებულებაზე, რომლის მე-3

მუხლის პირველ ნაწილში, დეპარტამენტის ძირითად ამოცანებში

მითითებულია მოსახლეობისა და ტერიტორიების უსაფრთხოების

ღონისძიებების შემუშავება და განხორციელების კოორდინაცია.

აქვე, პალატა ყურადღებას ამახვილებს ფაქტობრივ გარემოებებზე და

კონკრტეულ დროებზე მითითებით პალატა შეეცდება ასახოს 13 ივნისს 112-ში

შესული მნიშვნელოვანი ზარების თანმიმდევრობა. კერძოდ, 2015 წლის 13

ივნისის 22:11 საათზე ზარი დაფიქსირდა წყნეთიდან და მითითებულია, რომ

დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები. ზარი განხორციელდა ბაგებიდან 22:20

საათზე, ასევე 22:40 საათზე ზარი განხორციელდა გმირთა მოედნიდან -

ავტომანქანაში შედის წყალი და ვეღარ გამოდიან მგზავრები; 23:10 საათზე

ზარი განხორციელდა თამაზ ელიზბარაშვილის მიერ და მიუთითებდა, რომ

ხომ არ არის საშიშროება მდინარე ვერეს ადიდებისა, ითხოვდა მანგლილის

პოლიციასთან დაკავშირებას. ზარი განხორცილდა 00:03 საათზე ვაკე -

საბურთალოდან და მიუთითებდნენ, რომ სამი მანქანა იყო ჩაძირული წყალში,

სამაშველო მუშაობს, მაგრამ არ ჩანს პატრული, რომ გზა გადაკეტოს და

გააფრთხილოს მძღოლები საშიშროებაზე. პალატა მიუთითებს, რომ ყოველი

Free Hand
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აღნიშნული ფაქტი წინს უსწრებს დავით გაბიტაშვილის გარდაცვალებას,

ვინაიდან როგორც საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებით (მაგთიკომი)

დგინდება, ბოლო სატელეფონო კავშირი დავით გაბიტაშვილთან, ახალი გზის

ტერიტორიაზე მოხდა 00:44 საათზე, რა დროსაც ტელეფონი გაითიშა.

ზემოთმითითებულ ფაქტობრივ გარემოებებზე არგუმენტირებით პალატა

მიიჩნევს, რომ დავით გაბიტაშვილს გზის არგადაკეტვის გამო ხელი არ

შეეშალა გადაადგილებაში და აღმოჩნდა სტიქიის ზონაში. პალატა მიიჩნევს,

რომ სადავო პერიოდში მოქმედ ნორმათა საფუძველზე, ადმინისტრაციულ

ორგანოთა მიერ პრევენციული ღონისძიებების გატარების შემთხვევაში დავით

გაბიტაშვილი ვერ უნდა მისულიყო იმ კონკრეტულ ადგილზე. პალატა საქმეში

არსებული მტკიცებულებათა ერთობლიობით და სასამართლო სხდომაზე

გამოცხადებულ მხარეთა ახსნა - განმარტებების მოსმენის შედეგად მიიჩნევს,

რომ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს შეეძლო და უნდა სცოდნოდა

წინასწარ სტიქიის ზონის შესახებ და შესაბამისად შეეძლო ეფექტიანი

ღონისძიებების განხორციელება, რაც ცალსახად ევალებოდა სადავო პერიოდში

მოქმედი ზემოთმითითებული N1061 და N944 დებულებებით. პალატა

მიიჩნევს, რომ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირება და მათი შედეგების

ლიკვიდაციის ხელმძღვანელობა, რაც ასევე წარმოადგენს დებულებით

განსაზღვრულ ფუქნციებს, განსახილველ შემთხვევაში დაგვიანებული იყო,

ხოლო დებულებით გაწერილი - კომპეტენციის ფარგლებში საგანგებო

სიტუაციების შესახებ ადრეული შეტყობინების სისტემის მართვის

უზრუნველყოფის არსებობა საქმეში არ იკვეთება მისი ობიექტურად

არარსებობის გამო.

პალატა მიიჩნევს, რომ ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა ნაკლები

კვალიფიკაციის, ნაკლები ორგანიზებულობის, ნაკლები ეფექტიანობის,

არაკოორდინირებული მოქმედებების შედეგად, სათანადოდ ვერ

განახორციელეს მათზე კანონმდებლობით დაკისრებული ფუნქციები და

პრიორიტეტების განსაზღვრა, რამაც გამოიწვია დავით გაბიტაშვილის

გარდაცვალება. პალატა განმარტავს, რომ ვინაიდან სახეზეა შედეგი, სათანადო

ორგანოების უმოქმედობა, მიზეზშედეგობრივი კავშირი და ასევე სახეზეა

ზიანი, პალატა მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ცალსახად წარმოადგენს აპელანტის

მოთხოვნის დაკმაყოფილების საფუძველს.

7.7. რაც შეეხება მხარის ლაშა გაბიტაშვილის (მემკვიდრე) მოთხოვნას -

აუნაზღაურდეს მატერიალური ზიანის სახით, 2015 წლის 13 ივნისს

გარდაცვლილი ძმის, დავით გაბიტაშვილის საკუთრებაში არსებული

ავტომობილის დაზიანების გამო მისი საბაზრო ღირებულების 30%, რაც

შეადგენს 10 151.2 ლარს და ლალი ნებიერიძის და ხვთისო გაბიტაშვილის

სასარგებლოდ ადმინისტრაციულ ორგანოებს დაეკისროთ შვილის

გარდაცვალებით მიყენებული არამატერიალური (ქონებრივი) ზიანის

ანაზღაურების სახით - 13 (ცამეტი) ლარის ოდენობით ანაზღაურება, პალატა

მსჯელობს თითოეულ მოთხოვნაზე ცალ - ცალკე და განმაარტავს:

Free Hand
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Free Hand

Free Hand

Free Hand
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პირველყოვლისა პალატა მსჯელობს სააპელაციო საჩივრის მოთხოვნაზე

მატერიალური ზიანის ნაწილში და მიუთთებს საქართველოს სამოქალაქო

კოდექსის 1005-ე მუხლის პირველ ნაწილზე, რომლის შინაარსიდან

გამომდინარეობს, რომ სახელმწიფოს მიერ მიყენებული ზიანი შეიძლება

ანაზღაურდეს, თუ სახეზეა ზიანი, ზიანი მიყენებულია

სახელმწიფო/სახელმწიფო მოსამსახურის განზრახი ან უხეში

გაუფრთხილებლობით ჩადენილი მართლსაწინააღმდეგო ქმედებით და

ქმედებასა და დამდგარ ზიანს შორის არსებობს მიზეზობრივი კავშირი. ზიანის

ანაზღაურებისათვის მნიშვნელოვანია არსებობდეს მოცემული სამივე

კომპონენტი, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაუშვებელია ზიანის ანაზღაურების

მოთხოვნის დაკმაყოფილება.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 408-ე მუხლის პირველი ნაწილის

თანახმად, იმ პირმა, რომელიც ვალდებულია აანაზღაუროს ზიანი, უნდა

აღადგინოს ის მდგომარეობა, რომელიც იარსებებდა, რომ არ დამდგარიყო

ანაზღაურების მავალდებულებელი გარემოება. ამავე კოდექსის 412-ე მუხლის

თანახმად, ანაზღაურებას ექვემდებარება მხოლოდ ის ზიანი, რომელიც

მოვალისათვის წინასწარ იყო სავარაუდო და წარმოადგენს ზიანის გამომწვევი

მოქმედების უშუალო შედეგს. ზიანის ანაზღაურების ერთ - ერთი

აუცილებელი ნიშანი ისაა, რომ ზიანი უნდა იყოს ზიანის გამომწვევი

მოქმედების უშუალო შედეგი.

საქმეში წარმოდგენილი 2015 წლის 21 დეკემბერს გაცემული N151374149

სანოტარო აქტით - სამკვიდრო მოწობით დადგენილია და სადავოს არ

წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ლაშა გაბიტაშვილი არის აწ გარდაცვლილი

დავით გაბიტაშვილის მემკვიდრე.

საქმის მასალებით, კერძოდ, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის

სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს 2015 წლის 30 ოქტომბრის

N006507515 ექსპერტის დასკვნით პალატას დადგენილად მიაჩნია, რომ

ექსპერტიზაზე წარდგენილი, 2006 წელს დამზადებული, მაღალი გამავლობის

ავტომობილი LEXUS GX470-ის, სახელმწიფო ნომრით BKB -979,

საიდენტიფიკაციო ნომრით JTJBT20X960124024, საბაზრო ღირებულება

დაზიანებამდე (13.06.2015 გაცვლითი კურსი 1$=2,2494 ლარი), 2015 წლის 13

ივნისის თვის მდგომარეობით, საორიენტაციოდ შეადგენდა 45000

(ორმოცდახუთი ათასი)ლარს.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტში 2015 წლის 13-14 ივნისის მომხდარი

სტიქიის შედეგად დაზიანებული სატრანსპორტო სასუალებისათვის ლაშა

გაბიტაშვილისათვის ფულადი დახმარების გაცემის შესახებ 2016 წლის 26

თებერვლის ხელშეკრულებისა და თანხის გადარიცხვის საბარათე ანგარიშის

თანახმად, დადგენილია და სადავოს არ წარმოადგენს ის გარემოება, რომ

შემფასებლის მიერ 2016 წლის 8 თებერვლის N000629716 დასკვნის 55-ე

პუნქტის გათვალისწინებით, სტიქიის შედეგად დაზარალებულ პირს ლაშა

გაბიტაშვილს პირველი კატეგორიის დაზიანებული სატრანსპორტო
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საშუალებისათვის (სახელმწიფო ნომრით BKB - 979, სერია LEXUS GX470,

გამოშვების წელი - 2006, საიდენტიფიკაციო N JTJBT20X960124024) გადაეცა

საბაზრო ღირებულების 49784 (ორმოცდაცხრა ათას შვიდას ოთხმოცდაოთხი)

ლარის 70% ფულადი თანხა, 34848,8 (ოცდათოთმეტი ათას რვაას ორმოცდარვა

ლარი და ოთხმოცი თეთრი) ლარის ოდენობით. განსახილველ შემთხვევაში

დავის საგანს წარმოადგენს დაზიანებული სატრანსპორტო საშუალების

საბაზრო ღირებულების დარჩენილი აუნაზღაურებელი 30% ფულადი თანხა 10

151.2 (ათი ათას ასორმოცდათერთმეტი ლარი და ოცი თეთრი) ლარის

ოდენობით. ამდენად, საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებების შეფასებისა

და დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით პალატა

საფუძვლიანად მიიჩნევს მხარის მოთხოვნას მატერიალური ზიანის სახით,

დაზიანებული სატრანსპორტო საშუალების საბაზრო ღირებულების

აუნაზღაურებელი 30% ფულადი თანხის - 10 151.2 (ათი ათას

ასორმოცდათერთმეტი ლარი და ოცი თეთრი) ლარის მოპასუხე

ადმინისტრაციული ორგანოებისათვის დაკისრების თაობაზე.

7.8. რაც შეეხება მოთხოვნას - ადმინისტრაციულ ორგანოებს დაეკისროთ

შვილის გარდაცვალებით მიყენებული მორალური ზიანის სახით - 13 (ცამეტი)

ლარის ოდენობით თანხის გადახდა, აღნიშნულ საკითხსაც პალატა

დადებითად პასუხობს შემდეგ გარემოებათა გამო:

პირველყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ ძირითადად ზიანის ანაზღაურების

საფუძველია ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ მათზე დაკისრებული

ფუნქციების სათანადოდ განუხორციელებლობა, რასაც შედეგად მოჰყვა

დავით გაბიტაშვილის გარდაცვალება.

სააპელაციო პალატა განმარტავს, რომ შვილის გარდაცვალების გამო მშობლის

ენით გამოუთქმელი მორალური ტრავმა უდავოდ სახეზეა. ეს უკანასკნელი

გაიგივებულია სულიერ განცდასა და ფიზიკურ ტანჯვასთან. მორალური

ზიანის ანაზღაურების საფუძველს წარმოადგენს დაზარალებულის სულიერი

და ფიზიკური ტანჯვა, რომელიც გამოწვეულია მოქმედებით (უმოქმედობით)

და რომელიც ხელყოფს მოქალაქის კანონით გათვალისწინებულ

არამატერიალურ სიკეთეს. მორალური ზიანი ანაზღაურდება ქონებრივი

ზიანის ანაზღაურებისაგან დამოუკიდებლად, ანუ როგორც ქონებრივი ზიანის

ანაზღაურებისას, ისე მისგან დამოუკიდებლად. ამასთან, მორალური ზიანის

ანაზღაურება ხდება ფულადი ანაზღაურების სახით. მორალური ზიანის

ანაზღაურება უნდა ეფუძნებოდეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში

მიყენებული ფიზიკური და მორალური ტანჯვის ხარისხს. შესაბამისად,

მორალური ზიანის ანაზღაურების მიღების უფლების მქონე პირთა

განმსაზღვრელ კრიტერიუმს წარმოადგენს პიროვნებისათვის ფიზიკური ან

ზნეობრივი ტანჯვის მიყენება. მორალური ზიანი სახეზეა, როდესაც სახეზეა

ადამიანის ფსიქიკის სფეროში ნეგატიური ცვლილების არსებობა, რაც

გამოიხატება ფიზიკურ და ზნეობრივ ტანჯვაში. ზიანის ანაზღაურებისას

გადამწყვეტ როლს ასრულებს ზიანის სიმძიმე. მსუბუქი სულიერი განცდები,

მსგავსად მსუბუქი ფიზიკური ტკივილისა, მხედველობაში არ მიიღება, ხოლო
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როდესაც ადგილი აქვს ისეთ ზიანს, რომლის დროსაც, როგორც წესი,

მოსალოდნელია მძიმე ფსიქიკური განცდები, სულიერი ტანჯვა, და ა. შ.

როგორიცაა ახლობელი ადამიანის (მეუღლის, შვილის, დედის, მამის, დის,

ძმის) გარდაცვალება, მოქმედებს ე.წ. მორალური ზიანის პრეზუმფცია და

ზიანის მიმყენებლის მიერ საწინააღმდეგოს დადასტურებამდე ივარაუდება,

რომ აღნიშნულმა პირმა მძიმე სულიერი ტკივილი განიცადა.

ზოგადად, სამართლის სისტემები მოიცავენ წესებსა და პრინციპებს -

მორალურ მტკიცებებს. მოსამართლეებმა უნდა განიხილონ სხვადასხვა

შეხედულებები და მიიღონ ის გადაწყვეტილება, რომელიც სამართალს აქცევს,

რაც შეიძლება, მორალურად საუკეთესოდ. ობიექტური სამართალი, რომელიც

დავას არ იწვევს, არის მხოლოდ კანონმდებლებისა და მოსამართლეების მიერ

მიღებული წარსულის ოფიციალური გადაწყვეტილებების კრებული.

მორალური შეფასება არის სამართლის განუყოფელი ნაწილი (დვორკინის

თეორია).

სწორედ მოცემულ შემთხვევაშია სასამართლო ვალდებული, მშობლისათვის

შვილის გარდაცვალებით მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაურების

საკითხი პოზიტიური სამართლის გვერდით ბუნებითი სამართლის

გათვალისწინებითაც შეაფასოს, რომლიდან გამომდინარეც, ნებისმიერი ქცევა,

რომელიც ლახავს ან არღვევს ადამიანის თანდაყოლილ ბუნებით უფლებება -

მოვალეობებს, მორალურად გაუმართლებელ „დანაშაულად“ ითვლება. ეს

ისეთი უფლება - მოვალეობებია, რაც ადამიანს თავისთავად ეკუთვნის,

რომელთა დაცვასაც გვაკისრებს მისი ცოცხალ, გონიერ არსებად ყოფნა.

მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარი მიდგომა საუკუნეთა წინ ჩაისახა და

დამკვიდრდა, პალატის მოსაზრებით, იგი დღევანდელი რეალობისთვისაც

ცოცხალია. ადამიანის გონი, როგორც მოაზროვნე სუბსტანცია, პოზიტიური

სამართლის მიღმა ასევე შეიმეცნებს იმ ფუნდამენტურ, თანდაყოლილ

ვალდებულებებსა თუ უფლებებს, რაც ადამიანად ყოფნას განაპირობებს და

ამართლებს.

აქვე პალატა მიუთითებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს უახლესი

პრაქტიკაზე - შვილის გარდაცვალებით მშობლისათვის მიყენებული

მორალური ზიანის ანაზღაურების საკითხზე (იხ. ას-660-660-2018), რომლის

თანახმადაც (64-ე აბზაცის ბოლო ნაწილი), როდესაც ადგილი აქვს ისეთ ზიანს,

რომლის დროსაც, როგორც წესი, მოსალოდნელია მძიმე ფსიქიკური განცდები,

სულიერი ტანჯვა და ა.შ. მოქმედებს ე.წ. მორალური ზიანის პრეზუმფცია და

ზიანის მიმყენებლის მიერ საწინააღმდეგოს დადასტურებამდე ივარაუდება,

რომ დაზარალებულმა პირმა მძიმე სულიერი ტკივილი განიცადა. სწორედ

ამგვარი განმარტებებია მოცემული უზენაესი სასამართლოს

გადაწყვეტილებაშიც - ას-979-940-2014.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, პალატა მიუთითებს, რომ ადამიანის უფლებათა

ევროპული სასამართლოს (სტრასბურგი) პრაქტიკის გავლენით მიღებული
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საქართველოს უზენაესი სასამართლოს #ბს-327-309(2კ-07) გადაწყვეტილების

თანახამდ, „მორალური ზიანი არის ის სულიერი განცდა და ფიზიკური

ტკივილი, რომელსაც მართლსაწინააღმდეგო ქმედების შედეგად განიცდის

ფიზიკური პირი. უდავოა, რომ ახალგაზრდა შვილის გარდაცვალებით

მშობელი განიცდის მნიშვნელოვან მორალურ ტკივილს, რაც დაკავშირებულია

განგრძობად ნეგატიურ განცდებთან და სტრესულ მდგომარეობასთან.

აღნიშნული გარემოება დადგენილი იქნა აგრეთვე საკასაცო პალატის

14.05.2008წ. გადაწყვეტილებითაც, თუმცა იმ ეტაპზე გ. ს-ს ვერ მიეკუთვნა

სათანადო ანაზღაურება კანონმდებლობაში შესაბამისი მოწესრიგების

არარსებობისა და იმ დროს მოქმედი ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის

(მაგ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო, სამეწარმეო და

გაკოტრების საქმეთა პალატის 24.04.02წ. N3კ-1218-01; 06.04.01წ. N3კ/242;

29.01.03წ. N3კ-1443-02: 09.11.06წ. Nას-14-1466-05წ; 27.09.06წ.Nას-105-545-06

გადაწყვეტილებები) გათვალისწინებით. ამჟამად საკითხის

გადაწყვეტისათვის მნიშვნელოვანია, რომ ეროვნულ კანონმდებლობაში

სათანადო რეგულირების არარსებობის მიუხედავად, ადამიანის უფლებათა

ევროპულმა სასამართლომ 19.07.2018წ. გადაწყვეტილებაში მიუთითა

გარდაცვლილის დედისათვის განცდილი მორალური ტანჯვით მიყენებული

ზიანის კომპენსირების აუცილებლობაზე. სასამართლომ უნდა

იხელმძღვანელოს კონვენციით, ისევე, როგორც შიდა სამართლის სხვა

ნორმებით, ვინაიდან კონვენცია ინკორპორირებულია სახელმწიფოს

სამართლებრივ სისტემაში. საქართველოს კონსტიტუციის 4.5 მუხლისა და

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ კანონის 7.3 მუხლის თანახმად,

საერთაშორისო ხელშეკრულებას საქართველოს სამართლებრივ სისტემაში

კონსტიტუციის, კონსტიტუციური კანონისა და კონსტიტუციური შეთანხმების

შემდეგ აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა ორგანულ და მიმდინარე

კანონებთან მიმართებით. ამდენად, ეროვნულმა ორგანოებმა უპირატესობა

უნდა მიანიჭონ ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას ეროვნულ

კანონმდებლობასთან მიმართებით. 27.06.2014წ. საქართველოს სახელმწიფოს

მიერ ხელმოწერილ იქნა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება

(რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის 18.07.2014წ. 2495-რს

დადგენილებით), რომლითაც საქართველომ ვალდებულება იკისრა

განახორციელოს ევროკავშირის კანონმდებლობასთან დაახლოებისკენ

მიმართული ღონისძიებები, რა დროსაც ჯეროვან ყურადღებას მიაქცევს

ევროპის სასამართლოს შესაბამის გადაწყვეტილებებს (146.2 მუხ.).

ასოცირების ერთ - ერთ მიზნად დასახელდა მართლმსაჯულების სფეროში

თანამშრომლობის გაძლიერება, კანონის უზენაესობის განმტკიცება და

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა პატივისცემა (1.2 მუხ.

„ფ“ ქვ.პ.). ამდენად, ზემოაღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე,

საქართველოს სახელწმიფომ იკისრა ვალდებულება ეროვნულ დონეზე

მართლმსაჯულების განხორციელებისას (მათ შორის ადმინისტრაციულ

საქმეებზე) გაითვალისწინოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს

გადაწყვეტილებებში ასახული მიდგომები.“ აღნიშნული ნათლად მეტყველებს

უმაღლესი ინსტანციის ეროვნული სასამართლოს უახლეს პრაქტიკაზე -
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შვილის გარდაცვალების გამო მიაკუთვნოს მორალური ზიანი მშობელს, რასაც

იზიარებს სააპელაციო სასამართლოც.

შვილის გარდაცვალების გამო მშობლისათვის მორალური ზიანის

ანაზღაურების შესაძლებლობაზე პალატამ ზემოთ უკვე იმსჯელა და ბოლოს,

ევროპული სასამართლოს გადაწყვეეტილებების თანახმად (მაგ: სარიშვილი-

ბოლქვაძე საქართველოს წინააღმდეგ, Sarishvili-Bolkvadze v. Georgia - § 53, 93, 96,

97; ქინანი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, Keenan v. United Kingdom - §

130-133; ბაბინსი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, Bubbins v. United

Kingdom - § 171; რეინოლდსი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, Reynolds v.

United Kingdom - § 68; პოლ და ოდრი ედვარდსები გაერთიანებული სამეფოს

წინააღმდეგ, Paul and Audrey Edwards v. United Kingdom - § 97-102; მოვსესიანი

სომხეთის წინააღმდეგ, Movsesyan v. Armenia - § 73; ზეტი და სხვები

გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, Z and others v. United Kingdom - § 109,

ევროპულმა სასამართლომ განმარტა, რომ როდესაც სახეზეა კონვენციის

ძირითადი მუხლების (მე-2 და მე-3 მუხლები) დარღვევა და

აღნიშნულისათვის ეროვნული კანონმდებლობა არ ითვალისიწნებს

მორალური კომპენსაციის შესაძლებლობას, ამგვარი გაუთვალისწინებლობა

არღვევს ევროპული კონვენციის მე-13 მუხლს - ქმედითი სამართლებრივი

მისაგებლის უფლებას.

7.9. რაც შეეხება მორალური ზიანის ოდენობას, პალატა განმარტავს შემდეგს:

ზოგადი წესის მიხედვით, მორალური ზიანის ანაზღაურების მოცულობას

განსაზღვრავს სასამართლო მოსარჩელის მოთხოვნის საფუძველზე. ამასთან,

ეს მოთხოვნა მოსარჩელის მხოლოდ მოსაზრებაა, ანაზღაურების მოცულობის

განსაზღვრა სასამართლოს მიხედულებით წყდება; სკ-ის 413-ე მუხლის

მიხედვით, მორალური ზიანი ანაზღაურდება გონივრული და სამართლიანი

ოდენობით. მორალური ზიანის ოდენობის განსაზღვრისას სასამართლო

მხედველობაში იღებს ისეთ გარემოებებს, როგორიცაა: დამდგარი ზიანის

სიმძიმე, დაზარალებულის სუბიექტური დამოკიდებულება მორალური

ზიანის მიმართ, განცდების ინტენსივობა, შელახული უფლების მნიშვნელობა

და სხვ.. ამასთანავე, მხედველობაშია მისაღები, რომ მორალური ზიანის

სპეციფიკის გათვალისწინებით, მორალური ზიანის ანაზღაურების

უმთავრესი მიზანი არ არის ხელყოფილი უფლების რესტიტუცია, რადგან

მიყენებულ ზიანს ფულადი ეკვივალენტი არ გააჩნია. მორალური ზიანის

კომპენსაციის მიზანია მორალური ზიანით გამოწვეული ტკივილების,

ნეგატიური განცდების შემსუბუქება, დადებითი ემოციების გამოწვევა.

არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურება ვერ აღუდგენს დაზარალებულს

ხელყოფამდე არსებულ სულიერ მდგომარეობას, მისი მიზანია

არამატერიალური სიკეთის ხელყოფით გამოწვეული ტანჯვის შემსუბუქება,

ნეგატიური განცდების სიმძიმისა და ინტენსივობის შემცირება. მორალური

ზიანის ანაზღაურება სასამართლოს მიერ ფულადი ფორმით განისაზღვრება

ქონებრივი ზიანის ანაზღაურებისაგან დამოუკიდებლად.

მოცემულ შემთხვევაში, იმის გათვალისწინებით, რომ დავით გაბიტაშვილი

Free Hand
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გარდაიცვალა 2015 წლის 13-14 ივნისს მომხდარი სტიქიის დროს, მორალური

ზიანის სახით მოსარჩელეების (მშობლები) ლალი ნებიერიძისა და ხვთისო

გაბიტაშვილის მიერ მოთხოვნილია ადმინისტრაციული ორგანოებისათვის 13

ივნისის თარიღიდან გამომდინარე სიმბოლური თანხა - 13 (ცამეტი) ლარის

დაკისრება, რაც პალატის მოსაზრებით, სრულად ექვემდებარება

დაკმაყოფილებას.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე პალატა მიიჩნევს, რომ ლალი ნებიერიძის,

ხვთისო გაბიტაშვილის, ლაშა გაბიტაშვილის სააპელაციო საჩივარი უნდა

დაკმაყოფილდეს. უნდა გაუქმდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2018 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება

და მიღებული უნდა იქნეს ახალი გადაწყვეტილება. საქართველოს შინაგან

საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს და

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო

დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს სოლიდაურად

უნდა დაეკისროთ ლაშა გაბიტაშვილის სასარგებლოდ მატერიალური ზიანის

სახით 10 151.2 (ათი ათას ასორმოცდათერთმეტი ლარი და ოცი თეთრი) ლარის

ანაზღაურება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს

შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, სსიპ

გარემოს ეროვნულ სააგენტოს და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის

სამსახურს სოლიდალურად უნდა დაეკისროთ ლალი ნებიერიძისა და ხვთისო

გაბიტაშვილის სასარგებლოდ მორალური ზიანის სახით 13 (ცამეტი) ლარის

ანაზღაურება.

8. პროცესის ხარჯები:

8.1. სააპელაციო სასამართლო მიუთითებს საქართველოს ადმინისტრაციული

საპროცესო კოდექსის პირველი მუხლის მე-2 ნაწილზე, რომლითაც

დადგენილია, რომ თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი

ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში გამოიყენება საქართველოს

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის დებულებანი.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 39-ე მუხლის პირველი

ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა ამ კოდექსის

38-ე მუხლის „ა“, „ბ“, „გ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ

შემთხვევებში შეადგენს დავის საგნის ღირებულების 3%-ს, მაგრამ არანაკლებ

100 ლარისა, ხოლო „ბ“ პუნქტის თანახმად, სააპელაციო საჩივრისათვის, მათ

შორის, საქმის წარმოების განახლებაზე უარის თქმის შესახებ რაიონული

(საქალაქო) სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე (განჩინებაზე) – დავის საგნის

ღირებულების 4 პროცენტს, მაგრამ არანაკლებ 150ლარისა.

სართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 53.1 მუხლის თანახმად, იმ

მხარის მიერ გაღებული ხარჯების გადახდა, რომლის სასარგებლოდაც იქნა
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გამოტანილი გადაწყვეტილება, ეკისრება მეორე მხარეს.

მოცემულ შემთხვევაში, მოსარჩელის მიერ პირველი ინსტანციის

სასამართლოში სარჩელზე სახელმწიფო ბაჟის სახით გადახდილია 700

(შვიდასი) ლარი, ხოლო სააპელაციო საჩივარზე 12 (თორმეტი) + 395 (სამას

ოთხმოცდათხუთმეტი)ლარი.

საქმეზე მიღებული შედეგის კვალობაზე, სარჩელზე 2015 წლის 23 დეკემბერს

სახელმწიფოს ბაჟის სახით (საგადახდო დავალება N1) გადახდილი თანხიდან

700 (შვიდასი) ლარიდან, 305 (სამას ხუთი) ლარის ოდენობით თანხის

ანაზღაურება თანაბარწილად უნდა დაეკისროთ საქართველოს შინაგან

საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს

საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს და

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო

დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს ლალი

ნებიერიძის, ხვთისო გაბიტაშვილის,ლაშა გაბიტაშვილის სასარგებლოდ.

აპელანტების მიერ სააპელაციო საჩივარზე სახელმწიფო ბაჟის სახით

გადახდილი თანხის ანაზღაურება 407 (ოთხას შვიდი) ლარის ოდენობით ასევე

თანაბარწილად უნდა დაეკისროთ საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო

პოლიციის დეპარტამენტს, სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს და

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო

დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს ლალი

ნებიერიძის, ხვთისო გაბიტაშვილის,ლაშა გაბიტაშვილის სასარგებლოდ.

ს ა რ ე ზ ოლ უ ც ი ო ნ ა წ ი ლ ი:

სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ

იხელმძღვანელა საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 1-

ლი, მე-12, 24-ე მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის

257-ე, 372-ე, 386-ე, 389-ე, 391-ე, 395-ე, 397-ე მუხლებით და

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

1. ლალი ნებიერიძის, ხვთისო გაბიტაშვილის, ლაშა გაბიტაშვილის

სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდეს.

2. გაუქმდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა

კოლეგიის 2018 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება და მიღებული იქნეს ახალი

გადაწყვეტილება.

3. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს შინაგან

საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, სსიპ გარემოს

ეროვნულ სააგენტოს და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის

სამსახურს სოლიდარულად დაეკისროთ ლაშა გაბიტაშვილის სასარგებლოდ
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მატერიალური ზიანის სახით 10 151.2 (ათი ათას ასორმოცდათერთმეტი ლარი

და ოცი თეთრი)ლარის ანაზღაურება.

4. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს შინაგან

საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, სსიპ გარემოს

ეროვნულ სააგენტოს და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის

სამსახურს სოლიდალურად დაეკისროთ ლალი ნებიერიძისა და ხვთისო

გაბიტაშვილის სასარგებლოდ მორალური ზიანის სახით 13 (ცამეტი) ლარის

ანაზღაურება.

5. სარჩელზე 2015 წლის 23 დეკემბერს სახელმწიფოს ბაჟის სახით (საგადახდო

დავალება N1) გადახდილი თანხიდან - 700 (შვიდასი) ლარიდან, 305 (სამას

ხუთი) ლარის ოდენობით თანხის ანაზღაურება თანაბარწილად დაეკისროთ

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, სსიპ გარემოს ეროვნულ

სააგენტოს და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო

საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს

ლალი ნებიერიძის, ხვთისო გაბიტაშვილის, ლაშა გაბიტაშვილის

სასარგებლოდ; აპელანტების მიერ სააპელაციო საჩივარზე სახელმწიფო ბაჟის

სახით გადახდილი თანხის ანაზღაურება 407 (ოთხას შვიდი)ლარის ოდენობით

თანაბარწილად დაეკისროთ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს,

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის

დეპარტამენტს, სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს და საქართველოს შინაგან

საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო

სიტუაციების მართვის სამსახურს ლალი ნებიერიძის, ხვთისო გაბიტაშვილის,

ლაშა გაბიტაშვილის სასარგებლოდ.

6. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს საკასაციო საჩივრით,

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში

(თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. №6) თბილისის სააპელაციო

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მეშვეობით (თბილისი, გრ.

რობაქიძის გამზ. №7ა), მხარეთათვის დასაბუთებული გადაწყვეტილების

ასლის გადაცემის მომენტიდან 21 (ოცდაერთი) დღის ვადაში. ამ ვადის

გაგრძელება და აღდგენა დაუშვებელია. იგი იწყება მხარისათვის

დასაბუთებული გადაწყვეტილების ასლის გადაცემის მომენტიდან.

გადაწყვეტილების გადაცემის მომენტად ითვლება დასაბუთებული

გადაწყვეტილების ასლის მხარისათვის ჩაბარება უშუალოდ სასამართლოში ან

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 70-78-ე მუხლების

შესაბამისად.

მოსამართლე:

შოთა გეწაძე -
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