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საქმის დასახელება: 

ა.ლ. -ა   ქ. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახურის წინააღმდეგ 

გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი: 

ბს-860-822(კ-07)        

15 იანვარი, 2008 წელი 

სასამართლო კოლეგია და შემადგენლობა:  

უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა 

შემადგენლობა :  

ნათია წკეპლაძე (თავმჯდომარე, მომხსენებელი), მაია ვაჩაძე, ნინო ქადაგიძე 

დავის საგანი:  

თვითმმართველობის ორგანოს ვალდებულების შეუსრულებლობის შედეგად 

გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება; 

გასაჩივრებული განჩინება  

თბილისის სააპელაციო სასამართლოსადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2007 

წლის 4 ივლისის გადაწყვეტილება; 

ფაქტობრივი გარემოებები :  

ა.ლ.-ს სასარჩელო მოთხოვნის მიხედვით, მას შეემთხვა ავტოსაგზაო შემთხვევა, 

რადგან გზის სავალ ნაწილზე არ იყო განთავსებული ქ. თბილისის მერიის 

კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ გამაფრთხილებელი ნიშნები. ა.ლ.-მ წარმოადგინა 

ექსპერტიზის დასკვნა ავტომობილისთვის მიყენებული ზიანი 454 ლარის ოდენობის 

შესახებ. მოსარჩელე მოითხოვდა სხვა ხარჯებთან ერთად 950 ლარის ანაზღაურებას. 

პირველი ინსტანციის სასამართლომ დააკმაყოფილა მოსარჩელის მოთხოვნა 

სრულად. სააპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა კეთილმოწყობის სამსახურის 

მოთხოვნა და არ დააკისრა ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება, ვინაიდან მიიჩნია 

რომ საქმეში არ იყო წარმოდგენილი საკმარისი მტკიცებულებები. სასამართლოს 

აზრით ასევე ასეთ დროს გაუმართლებელი იქნებოდა სახელმწიფოსთვის ზიანი 

ანაზღაურების ვალდებულების დაკისრება, რადგან ეხლა სახელწმიფოს 

ჩამოყალიბების სპეციფიურ ეტაპზე იმყოფებოდა და მრავალი საგზაო შემთხვევის 

კონტროლი შეუძლებელი იყო.   

მხარეების არგუმენტები:  

კასატორის პოზიცია:  

კასატორის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების მიხედვით დასტურდებოდა, რომ 

ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს არ იყო დამონტაჟებული გამაფრთხილებელი 

ნიშნები. ასევე მან მიუთითა ადვოკატის და სხვა ხარჯებზე რაც ავტომობილის 

შეკეთებისთვის დასჭირდა.  

მოპასუხის პოზიცია: 

მოპასუხეს მიაჩნია, რომ მას არ უნდა დაეკისროს ზიანის ანაზღაურების 

ვალდებულება, რადგან მისი ვალდებულება არ ყოფილა საგზაო ნიშნების 
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განთავსება. და ასეთი ვალდებულება რომც ჰქონოდა არ იკვეთებოდა უხეში 

გაუფრთხილებლობა, რის გამოც ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება არ გააჩნდა.  

საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება:  

საკასაციო სასამართლომ მიიჩნია რომ არსებობდა სააპელაციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილების აბსოლუტურად გაუქმების საფუძვლები, ვინაიდან დაადგინა რომ 

სასამართლომ არასწორად გამოიყენა კანონი, სწორად არ შეაფასა და არ გამოიკვლია 

მტკიცებულებები.  სასამართლოს მოსაზრებით, სააპელაციო სასამართლოს პოზიცია 

რომ სახელმწიფოს განვითარების ამ ეტაპზე არაგონივრული იქნებოდა 

სახელმწიფოსთვის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულების დაკისრება, არღვევდა 

მართლმსაჯულების მიუკერძოებლობის პრინციპს და არაფერ შუაში არ იყო საქმის 

სამართლებრივ შეფასებასთან.  

საკასაციო სასამართლო განმარტავს, რომ კანონით დადგენილი საჯაროვალდებულებ

ა თავის თავში მოიცავს ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის პირობებში 

მოთხოვნის უფლებას, რომლის რეალიზაციის სამართლებრივ 

პროცესუალურ ფორმას სწორედ სარჩელი წარმოადგენს. 

საკასაციო სასამართლომ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 209-ე მუხლის 1-

ლინაწილის საფუძველზე განმარტა, რომ საჯარო-სამართლებრივ ურთიერთობებში 

გათვალისწინებულია ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ბრალის არსებობის 

გარეშეც. ამდენად, სააპელაციო სასამართლოს მსჯელობა არასწორია, ვინაიდან  

ბრალის გარეშე, უხეში გაუფრხილებლობის გარეშეც  უნდა დაეკისროს სახელმწიფოს 

ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება, რადგან უნდა შეფასდეს ადმინისტრაციული 

ორგანოს მიერ ადგილი ჰქონდა თუ არა პრევენციული ზომების მიღებას, კერძოდ 

გამაფრთხილებელი ნიშნების განთავსებას, რათა თავიდან აცილებულიყო საგზაო 

შემთხვევები.  

სასამართლომ ხაზი გაუსვა ზიანის ანაზღაურების ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსის და სამოქალაქო კოდექსის მუხლების მიმართებას და თქვა რომ მოთხოვნის 

საფუძვლები თითქმის მსგავსია, გარდა 47 მუხლისა. სასამართლომ ამ შემთხვევაში 

გამიჯნა კერძოსამართლებრივი და საჯარო სამართლებრივი უფრთიერთობა,  კერძო 

სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობისთვის აუცილებელია ხელშეკრულების, 

დელიქტის ან სხვა კანონისმიერი ვალდებულების არსებობა( უსაფუძვლო 

გამდიდრება) , როცა საჯარო სამართლებრივი ურთიერთობაში სახელმწიფოს 

პასუხისმგებლობა ეკისრება მისი საჯაროსამართლებრივი ვალდებულების 

შესრულებლობისთვის.  

სასამართლომ აბსოლუტურად გააუქმა სააპელაციო  სასამართლოს გადაწყვეტილება 

და დაუბრუნა მას ხელთავიდან გამოსაკვლევად.  

 


