
1

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა პალატის მოსამართლე - შოთა გეწაძეშოთა გეწაძე

2020 წლის 29 იანვარს, თბილისის სააპელა-
ციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 
პალატის მოსამართლემ - შოთა გეწაძემ,შოთა გეწაძემ, დააკ-
მაყოფილა 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიის 
დროს გარდაცვლილი პირის ძმის (მემკვიდრე) 
და მშობლების სააპელაციო საჩივარი, რომლის 
საფუძველზეც:

 › საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, სსიპ 
გარემოს ეროვნულ სააგენტოს და საქართვე-
ლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელ-
მწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო 
სიტუაციების მართვის სამსახურს სოლიდარუ-
ლად დაეკისრათ გარდაცვლილი პირის ძმის 
(მემკვიდრის) სასარგებლოდ მატერიალური 
ზიანის სახით 10 151.2 (ათი ათას ას ორმოც-
დათერთმეტი ლარი და ოცი თეთრი) ლარის 
ანაზღაურება;

 › საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტს, სსიპ 
გარემოს ეროვნულ სააგენტოს და საქართვე-
ლოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელ-
მწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება - საგანგებო 
სიტუაციების მართვის სამსახურს სოლიდალუ-
რად დაეკისრათ სტიქიის დროს გარდაცვლი-
ლის მშობლების სასარგებლოდ მორალური 
ზიანის სახით, სიმბოლურად, 13 ლარის ანა-
ზღაურება.

რას ითხოვდა მოსარჩელე?რას ითხოვდა მოსარჩელე?

მოსარჩელეები ითხოვდნენ თბილისის საქალაქო 
სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმებას და 
ახალი გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკ-
მაყოფილებას - მოპასუხეებისთვის მემკვი დრის 
სასარგებლოდ მატერიალური ზიანის ანაზღაუ-
რების სახით გარდაცვლილი ძმის საკუთ რებაში 
არსებული ავტომობილის დაზიანების გამო მისი 
საბაზრო ღირებულების 30%-ის სოლი და რულად 
დაკისრებას და დანარჩენი ორი აპელანტის სა-
სარგებლოდ - შვილის გარდა ცვალებით მიყენე-
ბული არამატერიალური ზიანის ანაზღაურების 
მიზნით სიმბოლურად 13 ლარის დაკისრებას.

რა განმარტა სასამართლომ?რა განმარტა სასამართლომ?

გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიმართ

მტკიცებულებებისა და დამდგარი შედეგის კვა-
ლობაზე პალატამ, უარგუმენტოდ მიიჩნია გარე-
მოს ეროვნული სააგენტოს ის მოსაზრებას, რომ 
ვინაიდან სადავო შემთხვევაში კომ პლე ქსურად 
განვითარდა მოვლენები, დამდგარი ფაქტობრივი 
გარემოებების პროგნოზირება უმაღლესი სტანდა-
რტის ტექნიკური საშუალებებითაც შეუძლებელია 
და არ ექვემდებარება კონტროლსა და წინასწარ 
განჭვრეტას. 

იმის გათვალისწინებით, რომ 1924 წლიდან 
2015 წლის სტიქიამდე არაერთხელ ჰქონდა 
ადგილი სტიქიურ მოვლენებს, ცალსახაა, რომ 
გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ სათანადოდ 
არ იქნა შეფასებული და გათვალისწინებული ტე-
რიტორიის ისტორიული მეწყერსაშიშობა. 

პალატა დაეთანხმაპალატა დაეთანხმა სააპელაციო საჩივრის ავტო-
რთა მოსაზრებას, რომ სააგენტოს მიერ 2015 
წლის 12 ივნისს მომზადებულმა ბიულეტენმა, სა-
დაც საუბარია 13 ივნისის სავარაუდო წყალმოვა-
რდნის შესახებ, იყო არასრულყოფილი, მოკლე-
ბული იყო კონკრეტიკას და არ იყო გათვალისწი-
ნებული შესაძლო, რის გამოც ვერ მიიპყრო შესა-
ბამისი ორგანოების ყურადღება.

სააგენტოს არ გააჩნდა არც ერთი მეტეოროლო-სააგენტოს არ გააჩნდა არც ერთი მეტეოროლო-
გიური სადგური ისტორიულად მეწყერსაშიშ ზო-გიური სადგური ისტორიულად მეწყერსაშიშ ზო-
ნაში, 4 ივნისის მცირე სტიქია არ შეფასდა ადე-ნაში, 4 ივნისის მცირე სტიქია არ შეფასდა ადე-
კვატურად, სათანადოდ არ გაანალიზდა მეტეო-კვატურად, სათანადოდ არ გაანალიზდა მეტეო-
როლოგიური სიტუაცია, რაც ადასტურებს, რომ როლოგიური სიტუაცია, რაც ადასტურებს, რომ 
გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ სათანადოდ არ გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ სათანადოდ არ 
შეასრულა კანონით მასზზედ დაკისრებული ვა-შეასრულა კანონით მასზზედ დაკისრებული ვა-
ლდებულებები, არ განახორციელა სტიქიის ზონის ლდებულებები, არ განახორციელა სტიქიის ზონის 
დროული მონიტორინგი და საფრთხის პრევენცია. დროული მონიტორინგი და საფრთხის პრევენცია. 

პალატამ გაიზიარაპალატამ გაიზიარა აპელანტის მოსაზრება, რომ 
პრევენციულ ღონისძიებებს/ინფორმირებულობას 
შესაძლოა ვერ მოეხდინა სტიქიის თავიდან აცი-
ლება, თუმცა ცალსახად შეამცირებდა დამდგარ ზი-
ანს, რადგან მოხდებოდა სტიქიის დროის პროგნოზი 
და გარკვეული პრობლემების იდენტიფიცირება. 

პალატამ მიუთითა ადამიანის უფლებათა ევრო-
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საქმეთა პალატის მოსამართლე - შოთა გეწაძეშოთა გეწაძე

პული სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომ-
ლის თანახმად, ევროპული კონვენციის მე-2  ევროპული კონვენციის მე-2 
მუხლიდან გამომდინარე, სტრასბურგის სასამა-მუხლიდან გამომდინარე, სტრასბურგის სასამა-
რთლო მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოებს აკისრიათ რთლო მიიჩნევს, რომ სახელმწიფოებს აკისრიათ 
ვალდებულება, სათანადოდ აცნობონ საზოგადო-ვალდებულება, სათანადოდ აცნობონ საზოგადო-
ებას ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ეხება სიცო-ებას ისეთი ინფორმაცია, რომელიც ეხება სიცო-
ცხლისთვის საფრთხის შემცველ მდგომარეობას, ცხლისთვის საფრთხის შემცველ მდგომარეობას, 
მათ შორის ბუნებრივ კატასტროფებს. მათ შორის ბუნებრივ კატასტროფებს. 

სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულებაა მიიღოს 
მარეგულირებელი ღონისძიებები, ადეკვატურად 
მოახდინოს საზოგადოების ინფორმირება სიცო-
ცხლისთვის საშიში მდგომარეობის შესახებ და სი-
ცოცხლის ხელყოფის შემთხვევაში უზრუნველყოს 
შესაბამისი მოკვლევა.  

შსს და საპატრულო პოლიცია

პალატამ ყურადღება გაამახვილა „საგზაო მოძ-
რაობის შესახებ“ საქართველოს კანონზე, რომ-
ლის თანახმად გზაზე სატრანსპორტო საშუალების 
მოძრაობის შეზღუდვა ხორციელდება ბუნებრივი 
მოვლენების დროს, სტიქიური უბედურებების, 
ავარიის, კატასტროფის ან სხვა უბედურების შემ-
თხვევაში ადამიანის სიცოცხლის, ჯანმრთელობის 
და ქონების დაცვის უზრუნველსაყოფად საქა-
რთველოს აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და 
დგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი 
ორგანოების მიერ. 

საქმეში არსებული და შესწავლილი ფაქტობრივი 
გარემოებების გაანალიზებით და არაერთ საკა-
ნონმდებლო ნორმაზე დაყრდნობით, პალატამ 
დაუსაბუთებლად და უარგუმენტოდ მიიჩნია ადმი-
ნისტრაციული ორგანოს წარმომადგენლის არგუ-
მენტები იმასთან დაკავშირებით, რომ საპატრულო 
პოლიციის დეპარტამენტის ეკიპაჟებმა სრულად 
განახორციელეს დაკისრებული ფუნქციები და 
რთული ვითარებიდან გამომდინარე შეუძლებელი 
გახდა იმ მუშა პროცესის დოკუმენტურად ასახვა, 
თუ რა კონკრეტული ქმედებები განხორციელდა 
კონკრეტულ პერიოდში.  

გზის გადაკეტვასთან დაკავშირებით შსს-ს წარმო-
მადგენელმა მიუთითა, რომ იმ პერიოდისთვის, 
როცა აწ უკვე გარდაცვლილი გადაადგილდე-
ბოდა, სახელმწიფო არ იდგა გზის გადაკეტვის აუ-

ცილებლობის წინაშე. ასევე განმარტა, რომ შექმ-
ნილი ფორსმაჟორის პირობებში შსს მოკლებული 
იყო შესაძლებლობას, განეჭვრიტა კონკრეტული 
ლოკაცია, თუ სად უნდა მომხდარიყო გზის გადა-
კეტვა. 

პალატის შეფასებით,პალატის შეფასებით, შსს-ს უმოქმედობას ადა-
სტურებს ის ფაქტიც, რომ 13 ივნისის ღამით სსიპ 
112-ში შესულ ზარზე სვანიძის ქუჩაზე წყლის დო-
ნის მომატებისა და მდინარე ვერეს კალაპოტში 
არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით ოპერა-
ტორი პასუხობს, რომ არ აქვთ ინფორმაცია იქ 
არსებულ ვითარებაზე და ისინი მეტეოროლო-
გიური სამსახურის თანამშრომლები არ არიან. 
პალატამ აღნიშნა, რომ შსს-მ ადეკვატურად არ 
აღიქვა მოქალაქის მიერ მიწოდებული მნიშვნე-
ლოვანი ინფორმაცია. 

დამდგარი შედეგის გათვალისწინებით, პალატამ 
მიიჩნია, რომ შსს-მ და საპატრულო პოლიციამ შსს-მ და საპატრულო პოლიციამ 
სათანადოდ ვერ შეასრულეს მათზე დაკისრებული სათანადოდ ვერ შეასრულეს მათზე დაკისრებული 
ვალდებულებები, რაც გულისხმობს, მათ შორის, ვალდებულებები, რაც გულისხმობს, მათ შორის, 
სტიქიის ზონისკენ მოსახლეობის გადაადგილების სტიქიის ზონისკენ მოსახლეობის გადაადგილების 
შეზღუდვას/შეწყვეტას. შეზღუდვას/შეწყვეტას. 

საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური

პალატამ ყურადღება გაამახვილაპალატამ ყურადღება გაამახვილა საგანგებო სი-
ტუაციების მართვის დეპარტამენტის დებულებაზე, 
რომელშიც დეპარტამენტის ძირითად ამოცანებში 
მითითებულია მოსახლეობისა და ტერიტორიების 
უსაფრთხოების ღონისძიებების შემუშავება და გა-
ნხორციელების კოორდინაცია. 

პალატამ მიუთითა,პალატამ მიუთითა, რომ სტიქიის ღამეს 112-ში 
შესული არაერთი ზარი წყლის დონის მომატებასა 
და სახლების დატბორვასთან დაკავშირებით წინ 
უსწრებდა სიკვდილის დადგომას. 

აღნიშნულ ფაქტობრივ გარემოებებზე მითითებით 
პალატამ მიიჩნია, რომ ადმინისტრაციულ ორგა-
ნოთა მიერ შესაბამისი პრევენციული ღონისძიე-
ბების გატარების შემთხვევაში, აწ უკვე გარდაც-
ვლილი ვერ უნდა მისულიყო აღნიშნულ ადგილზე. 
შესაბამისად დადგინდა, რომ განსახილველ შემ-რომ განსახილველ შემ-
თხვევაში დაგვიანებული იყო შექმნილ საგანგებო თხვევაში დაგვიანებული იყო შექმნილ საგანგებო 
სიტუაციაზე რეაგირება. სიტუაციაზე რეაგირება. 
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თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა პალატის მოსამართლე - შოთა გეწაძეშოთა გეწაძე

საბოლოოდ, სასამართლომ განმარტა, რომ 
ადმინისტრაციულმა ორგანოებმა ნაკლები კვა-
ლიფიკაციის, ნაკლები ორგანიზებულობისა და 
ეფექტიანობის, ასევე არაკოორდინირებულად 
მოქმედების გამო სათანადოდ ვერ განახორციე-
ლეს მათზე დაკისრებული ფუნქციის შესრულება 
და პრიორიტეტის განსაზღვრა, რამაც გამოიწვია 
ფატალური შედეგი. 

რა დაადგინა სასამართლომ?რა დაადგინა სასამართლომ?

საკასაციო სასამართლომ რელევნატურ საკანონ-
მდებლო ნორმებზე დაყრდნობით დაადგინა,  რომ 
საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებებისა და 
დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებების გათვა-
ლისწინებით, საფუძვლიანია აპელანტის მოთხო-
ვნა მატერიალური ზიანის სახით დაზიანებული 
ავტომობილის საბაზრო ღირებულების 30%-ის 
მოპასუხე ადმინისტრაციული ორგანოსთვის და-
კისრების თაობაზე. 

ასევე, სასამართლომ მნიშვნელოვანი განმარტე-
ბები გააკეთა შვილის გარდაცვალების შედეგად, 
მშობლებისათვის მორალური ზიანის ანაზღაურე-
ბასთან დაკავშირებით.

მორალური ზიანის ანაზღაურება უნდა ეფუძნე-
ბოდეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მიყენე-
ბული ფიზიკური და მორალური ტანჯვის ხარისხს. 
შესაბამისად, მორალური ზიანის ანაზღაურების 
მიღების უფლების მქონე პირთა განმსაზღვრელ 
კრიტერიუმს წარმოადგენს პიროვნებისათვის ფი-
ზიკური ან ზნეობრივი ტანჯვის მიყენება. მორა-
ლური ზიანი სახეზეა, როდესაც სახეზეა ადამიანის 
ფსიქიკის სფეროში ნეგატიური ცვლილების არ-
სებობა, რაც გამოიხატება ფიზიკურ და ზნეობრივ 
ტანჯვაში. ზიანის ანაზღაურებისას გადამწყვეტ 
როლს ასრულებს ზიანის სიმძიმე. 

მსუბუქი სულიერი განცდები, მსგავსად მსუბუქი 
ფიზიკური ტკივილისა, მხედველობაში არ მიი-
ღება, ხოლო როდესაც ადგილი აქვს ისეთ ზიანს, 
რომლის დროსაც, როგორც წესი, მოსალოდნე-
ლია მძიმე ფსიქიკური განცდები, სულიერი ტა-
ნჯვა, და ა. შ. როგორიცაა ახლობელი ადამიანის 
(მეუღლის, შვილის, დედის, მამის, დის, ძმის) გა-
რდაცვალება, მოქმედებს ე.წ. მორალური ზიანის 

პრეზუმფცია და ზიანის მიმყენებლის მიერ საწი-
ნააღმდეგოს დადასტურებამდე ივარაუდება, რომ 
აღნიშნულმა პირმა მძიმე სულიერი ტკივილი გა-
ნიცადა.

სწორედ მოცემულ შემთხვევაშია სასამართლო 
ვალდე  ბული, მშობლისათვის შვილის გარდაცვა-
ლებით მიყენებული მორალური ზიანის ანაზღაუ-
რების საკითხი პოზიტიური სამართლის გვერდით 
ბუნებითი სამართლის გათვალისწინებითაც შეა-
ფასოს, რომლიდან გამომდინარეც, ნებისმიერი 
ქცევა, რომელიც ლახავს ან არღვევს ადამიანის 
თანდაყოლილ ბუნებით უფლება - მოვალეობებს, 
მორალურად გაუმართლებელ „დანაშაულად“ 
ითვლება. ეს ისეთი უფლება - მოვალეობებია, 
რაც ადამიანს თავისთავად ეკუთვნის, რომელთა 
დაცვასაც გვაკისრებს მისი ცოცხალ, გონიერ არ-
სებად ყოფნა. 

მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარი მიდგომა საუკუ-
ნეთა წინ ჩაისახა და დამკვიდრდა, პალატის მო-
საზრებით, იგი დღევანდელი რეალობისთვისაც 
ცოცხალია. ადამიანის გონი, როგორც მოაზრო-
ვნე სუბსტანცია, პოზიტიური სამართლის მიღმა 
ასევე შეიმეცნებს იმ ფუნდამენტურ, თანდაყოლილ 
ვალდებულებებსა თუ უფლებებს, რაც ადამიანად 
ყოფნას განაპირობებს და ამართლებს.


