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ლუკა კორძაია 

ერის თვითგამორკვევის უფლება საერთაშორისო სამართალში 

 

შესავალი 

თანამედროვე მსოფლიოში უფრო და უფრო აქტუალური ხდება 
ერთა თვითგამორკვევის უფლებასთან დაკავშირებული პრობ-
ლემები. ზოგადად საერთაშორისო სამართლაი ეფუძნება 10 
მთავარ პრინციპს, რომელთგან ერთ-ერთი არის, სწორედ ერის 
თვითგამორკვევის პრინციპი. ყველა სახელმწიფომ პატივი უნდა 
სცეს მკვიდრი მოსახლეობის ამ უფლებას, ავტონომიური სისტე-
მების, დემოკრატიული მართვიდა და გადაწყვეტილებების მიღე-
ბის თავისუფლების უფლებების ჩათვლის. ამასთან ერთად, დღეს, 
აღნიშნული პრინციპი პირდაპირკავშირშია, ორ ძალიან მნიშვნე-
ლოვან და ფართოდ გამოყენებულ უფლებებთან: ადამიანის 
უფლებებთან და სახელმწიფოთა ტერიტორიული მთლიანობის 
ხელშეუხებლობასთან.  

თვითგამორკვევის პრობლემის აქტუალურობა იკვეთება, ბევრ 
ისეთ საერთაშორისო დოკუმენტებში, როგორებიცაა გაერთიანე-
ბული ერების ქარტია და ეკონომიკური, სოციალური და 
კულტურული უფლებების შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრუ-
ლება. ორივეს პირველი მუხლების გათვალისწინებით, ყველას აქვს 
თვითგამორკვევის უფლება. მაგრამ იმიტომ, რომ საერთაშორისო 
სამართალი არის საკმაოდ ახალი სფერო სამართალში და იმიტომ, 
რომ თვითგამორკვევის პრინციპმა იცვალა სახე თავდაპირველი 
მიზნისგან, ჯერ კიდევ არ არის დადგენილი ბევრი რამე ხალხის ამ 
უფლებასთან დაკავშირებით. მაგალითად, არცერთი, ზემოთ 
ნახსენები დოკუმენტები, არ განმარტავენ, თუ რა უნდა გააკეთოს 
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ხალხმა ამისთვის და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს 
ხალხი თვითგამორკვევის უფლების განსახორციელებლად. 

საწყის ეტაპზე, მეცხრამეტე და მეოცე საუკუნეებში, თვით-
გამორკვევის პრინციპს სხვანაირი ინტერპრეტაცია ქონდა მიცემუ-
ლი, რომ გამარტივებულად მომხდარიყო პირველი მსოფლიო ომის 
შემდეგ სახელმწიფოთა ტერიტორიების დაყოფა და შემდეგ ისევ 
მეორე მსოფლიო ომის დროს გახდა საჭირო თვითგამორკვევის 
პრინციპის გამოყენება. თვითგამორკვევა გამოიყენებოდა არამარ-
ტო სახელმწიფოების დაყოფა, არამედ მისი გაერთიანებაც, რაც 
გამოიხატა გერმანია-იტალიის საქმეში. მაგრამ მხოლოდ ოტომანთა 
იმპერიისა და ავსტრია-უნგრეთის დაყოფების შემდეგ, უფრო 
პატარა სახელმწიფოებმა და სახელმწიფოში არსებულმა ტერი-
ტორიებმა დაიწყეს დაყოფისების მოთხოვნდა და გაერთიანება 
აღარ შევიდა თვითგამორკვევის პრინციპში. პრინციპი, როგორი 
სახითაც დღეს გვაქვს წარმოდგენილი, არის დიდწილად ამერიკის 
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვუდრო ვილსონის 
დამსახურება, რომელიც ქადაგებდა ამ პრინციპის სასარგებლოდ. 
ხოლო 1960-70-იან წლებში,  ყოფილი კოლონიების დიდი ნაწილი 
გახდა დამოუკიდებელი, სწორედ თვითგამორკვევის დახმარებით, 
რადგანაც საჭირო იყო დეკოლონიზაციის მარტივი და სწრაფი 
გეგმა, რომელსაც წარმოადგენდა სწორედ თვითგამორკვევის 
უფლება. ამის შემდეგ კი, ეს იქცა ხალხის უფლებად, 
გაერთიანებული ერების ქარტიაში. 

ბოლო პერიოდში, თვითგამორკვევის პრინციპთან დაკავშირებულ 
საერთაშორისო სამართლის საქმეებს შეიძლება, რომ ერთი ძალიან 
საკამათო და მეორე ძალიან საინტერესო შემთხვევები გამოვყოთ. 
პირველ რიგში არის კოსოვო, რომელმაც 2008 წელს, საკმაოდ მძიმე 
ვითარებაში გამოაცხადა დამოუკიდებლობა სერბეთისგან და 
მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკამ, თურქეთმა, დიდმა ბრიტანეთმა, 
გერმანიამ და კიდევ სხვა ბევრმა ქვეყანამ აღიარა კოსოვოს 



 

 7 

დამოუკიდებელი რესპუბლიკა, რუსეთი და გაერთიანებული 
ერების საკმაოდ დიდი ნაწილი სკეპტიკურად უყურებდა და 
აპტროტესდება კიდეც კოსოვოს გადაწყვეტილებას. 2015 წლის ICJ-
ს გადაწყვეტილების მიუხედავად, რუსეთი მაინც არალეგალურად 
ცნობს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას. 

მაგრამ, მიხუედავად კოსოვოს ინციდენტის გაპროტესტებისა, ამის 
პარალელურად, 2008 წელს, რუსეთმა აღიარა აფხაზეთის ტე-
რიტორიის დამოუკიდებლობა და მოუწოდა ხალხს, რომ დაეწყო 
გარე თვითგამორკვევაზე ბრძოლა საქართველოსთან მიმართებაში, 
გენოციდის საფუძველზე. ალბათ, რუსეთის გადაწყვეტილება 
მეტწილად გამოწვეული იყო სწორედ ამავე წლის დასაწყისში 
კოსოვოს გარშემო მომხდარი ფაქტების გამო. კოსოვოს 
დამოუკიდებლობამ ბევრ ხალხს გაუჩინა ტერიტორიული 
დამოუკიდებლობის მიღების სურვილი, მათ შორის აფხაზეთსაც. 
მაგრამ კოსოვოს პრეცედენტი ვერ გავრცელდება ყველა შემთხვე-
ვაზე. უნდა დადგინდეს რამდენად გავს ამ ორი ტერიტორიის 
ფაქტობრივი გარემოებები, და თუნდაც აფხაზეთმა მოიპოვა 
დამოუკიდებლობის გამოცხადების უფლება კოსოვოს მაგალითზე, 
მარტო პრეცედენტული სასამართლო ვერ გადაწყვეტს და მხოლოდ 
აფხაზეთის ხალხის სიტყვა არ იქნება საკმარისი. არც, ერთი 
დომინანტი სახელმწიფოს, რუსეთის, მიერ გამოთქმული აზრი თუ 
ოფიციალური განცხადება, იმისთვის, რომ წარმოიშვას ახალი 
სუბიექტი. გაერთიანებული ერების 108 სახელმწიფოს მიერ 
აღიარებული კოსოვოსაც კი, 8 წლის შემდეგ, არ აქვს სრული 
უფლებები მინიჭებული. 

წინამდებარე საკონფერენციო ნაშრომი დეტალურად მიმოიხილავს 
ერის თვითგამორკვევის პრინციპის არსს, მის მახასიათებელ 
ნიშნებს და აღნიშნული პრინციპის რეალიზაციასთან დაკავში-
რებულ პრობლემებსა, კონკრეტულად კი კოსოვოსა და აფხაზეთის 
მაგალითზე, და მათი მოწესრიგების გზებს. 
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1.  თვითგამორკვევის პრინციპი 

საერთაშორისო სამართალი თანხმდება, რომ თვითგამორკვევის 
პრინციპი, არის პოლიტიკური პრინციპი, მაგრამ ეს არ უკარგავს მას 
სამართლებრივი პრინციპის არსს.1 რაც დაადგინა სასამართლომ 
სამხრეთ-დასავლეთ აფრიკის საქმეებზე. იგი არის ძალიან დიდი 
ძალის მქონე უფლება, მაგრამ, როგორც ვარკვევთ, კანონი არ 
განმარტავს მას სიღრმისეულად. კოლონიური სახელმწიფოებისა და 
ხალხებისათვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ 
დეკლარაციაში, თვითგამორკვევის უფლების გამოყენების შემდეგ, 
სამმა საერთაშორისო ხელშეკრულებამ: საერთაშორისო ხელშეკრუ-
ლებამ - ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებებზე, 
საერთაშორისო ხელშეკრულებამ - სამოქალაქო და პოლიტიკურ 
უფლებებზე და მეგობრული ურთიერთობებისა და სახელმწიფოებს 
შორის თანამშრობლობის საერთაშორისო სამართლის პრინციპების 
შესახებ დეკლარაციამ, განმარტეს და აღიარეს თვითგამორკვევის 
უფლება, ყველა „ხალხისთვის“ და ასევე გაერთიანებულ ერებში 
მყოფ ყველა სახელმწიფოს დაევალა, რომ პატივი ეცათ ნებისმიერი 
ხალხის თვითგამორკვევის უფლებისთვის. მაგრამ, არ არსებობს 
არანაირი განმარტება თუ როდის ან როგორ აქვს ხალხს მისი 
გამოყენების უფლება, ან ვინ არის ეს ხალხი, როგორ ჯგუფს 
შეუძლია, რომ დაიწყოს ბრძოლა გათავისუფლებისთვის და/ან 
სახელმწიფოს შექმნისთვის. ხოლო თუ კანონი არ წყვეტს არსებულ 
პრობლემას და გამოხატავს მხოლოდ ზოგადად უფლების 
არსებობას, მაშინ რა წყაროებზე დაყრდნობით შეიძლება 
განიმარტოს ამ უფლების ფარგლები. მთავარი არის საერთაშორისო 
სამართალში დადგენილი პრაქტიკა და პრეცედენტები, სწორედ 
თვითგამორკვევასთან დაკავშირებულ საქმეებზე.  

                                                            
1 საერთაშორისო საჯარო სამართლის პრინციპები, იან ბრაუნლი, 639 



 

 9 

დეკოლონიზაციის შემდეგ, სახელმწიფოებს შორის თანამშრომლობის 
(მეგობრული ურთიერთობების შესახებ) დეკლარაციის მეხუთე 
პრინციპმა უფრო დიდი განმარტება მიანიჭა თვითგამორკვევის 
უფლებას და რეალურად გააკეთა მისი ორგვარი ინტერპრეტაცია - 
შიდა და გარე თვითგამორკვევის უფლებები.2 რაც ყველაზე მეტად 
გამოიყენება დღეს, არის გარე თვითგამორკვევის უფლება, ანუ 
ნებისმიერ ხალხს აქვს უფლება გამოეყონ კონტროლს ან პირიქით, 
ინტეგრირება მოახდინონ უკვე არსებულ სახელმწიფოსთან. ხოლო 
მეორე ინტერპრეტაცია, შიდა თვითგამორკვევის უფლება, რაც 
ასევე ფართოდ გამოიყენება, არის ხალხის უფლება, რომ 
თავისუფლად აარჩიონ საკუთარი პოლიტიკური, ეკონომიკური ან 
სოციალური სისტემა. ეს უკანასკნელი გამოიყენება, როდესაც 
ხალხს უკვე აქვს სახელმწიფოს სტატუსი და უარს ამბობს სხვის 
ჩარევაზე. ამასთან ერთად გაერთიანებული ერების ამ 
რეზოლუციამ, განმარტა, რომ თვითგამორკვევის უფლება, არის Jus 
Cogens-ით დაცული უფლება, და ყველა მონაწილე სახელმწიფო 
ვალდებულია, რომ აღიაროს და დაიცვას იგი.  

ვინ არის ეს „ხალხი“ ვისაც აქვს თვითგამორკვევის უფლების 
განხორცილება. საერთაშორისო სამართალში არ არსებობს არანაი-
რი ზუსტი დეფინიცია, თუ ვინ შეიძლება ჩაითვალოს ხალხად. არც 
არანაირი კრიტერიუმი არ არსებობს, რომელიც განსაზღვრავს 
ხალხის ცნებას და მისცემს ადამიანთა ჯგუფს საშუალებას, რომ 
მიენიჭოთ „ხალხის სტატუსი“. ხშირად ხალხის დეფინიციაში 
ვხვდებით რამდენიმე მთავარ კრიტერიუმს: საერთო ენა, კულტუ-
რა და ეთნიკური საფუძვლები.3 ხოლო ერთი რამ, რაც არის 

                                                            
2 2625 (XXV) მეგობრული ურთიერთობებისა და სახელმწიფოებს შორის 
თანამშრობლობის საერთაშორისო სამართლის პრინციპების შესახებ 
დეკლარაცია, ხალხის თვითგამორკვევისა და თანასწორი უფლებების 
პრინციპი 
3 Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949. Martinus Nijhoff Publishers. pp. 52–53. 
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დადგენილი და უდავო, ესაა ტერიტორია. ხალხს თუ ადამიანთა 
ჯგუფს, რომელსაც სურს ხალხად ყოფნა, აუცილებლად უნდა 
ქონდეს განსაზღვრული ტერიტორია. ეს, ერთგვარად გამომდინა-
რეობს ტერიტორიული ხელშეუხებლობის პრინციპთან. თუ ხალხს 
არ გააჩნია ქვეყანაში არსებული ქალაქი, ან ქვეყნის გარეთ 
დაუდგენელი ტერიტორია, რომელიც უშუალოდ მათ ეკუთვნით 
და ამ ტერიტორიით არ ზღუდავენ სხვა სახელმწიფოებს, მაშინ მათ 
არ მიენიჭებათ თვითგამორკვევის უფლების გამოყენება. და კიდევ 
ერთი აუცილებელ კრიტერიუმად ითვლება ისტორია, ის 
გარემოებები, რაც აძლევს მათ გამოყოფის საშუალებას, ის რაც ამ 
ხალხის შემადგენელ ადამიანებს ერთმანეთთან აკავშირებთ.4 
მაგრამ სხვა უფრო კონკრეტულ განმარტებას არ გვთავაზობს 
არცერთი საერთაშორისო ხელშეკრულება თუ დეკლარაცია და 
მხოლო თითოეული საქმისა და საკითხის განხილვის შემდეგ 
შეიძლება გადაწყდეს არის თუ არა ადამიანთა ჯგუფი ხალხი. 
მაგალითად კოსოვოს თვითგამორკვევის უფლების გამოყენების 
ერთ-ერთი საფუძველი იყო ის, რომ თითქმის 90% ადამიანების 
იყვნენ მუსულმანები. 

 

2. კოსოვოსა და აფხაზეთი შედარებითი ანალიზი 

რუსეთი ჯერ კიდევ გაყოფილი რჩება საკითხზე, ერთის მხრივ ის 
აღიარებს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას, 
რადგან თვლის, რომ უნდა განმეორდეს კოსოვოს მაგალით, მაგრამ 
მეორეს მხრივ, მას არ სურს კოსოვოს აღიარება, როგორც კანონიერი 
სახელმწიფო, რადგან თავის მხრივ შიშობს ჩეჩნეთის და მისნაირ 
ტერიტორიების კიდევ უფრო გამძვინვარებას და სამართლებრივი 
გზით დამოუკიდებლობის მოთხოვნას.  

                                                            
4 იქვე 
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1990 წლიდან, იუგოსლავიის დაშლიდან - 1999 წლამდე, სანამ უკვე 
გაერთიანებული ერები არ ჩაერია საკუთარი 1244-ე რეზოლუციით, 
კოსოვო მოხვდა სერბეთის ტერიტორიაზე და დაიწყო ხანგრძლივი 
ბრძოლა სახელმწიფოებს შორის, რომელშიც კოსოვოს შეიარაღე-
ბული ძალები დახმარებას იღებდნენ ალბანეთისგან და ნატოსგან, 
მაგრამ ის ფაქტი, რომ სერბეთი აკონტროლებდა კოსოვოს 
ეკონომიკურ და სოციალურ სისტემას, დიდ პრობლემებს ქმნიდა 
ტერიტორიისთვის. სერბიის მიერ ასეთი ტიპის ზეწოლა და 
კოსოველი ალბანელების (რომლებიც შეადგენდნენ ხალხის 90%-ს) 
მიერ შექმნილი არმიის მიმართ გამუდმებული რეპრესიების 
მცდელობამ, აიძულა გაერთიანებული ერები, რომ ჩარეულიყვნენ 
ვითარებაში და დაეწყოთ თითქმის 10 წლიანი დაცვა და ასევე 
ჩაესვათ კოსოვო გარდამავალ ადმინისტრირებაში.  

როდესაც ნატო დაეხმარა კოსოვოს საჰაერო შეტევებით, ეს არ 
ყოფილა გაერთიანებულ ერებთან შეთანხმებული მოქმედება, რამ 
წამოწია კიდევ ერთი პრობლემა: შეიძლება თუ არა თვით-
გამორკვევის უფლების დარღვევამ გამოიწვიოს ჰუმანიტარული 
ინტერვენცია მესამე პირების მიერ. მეგობრული ურთიერთობების 
შესახებ დეკლარაცია ადგენს, რომ თვითგამორკვევის უფლება 
საჭიროა სახელმწიფოებს შორის მეგობრობისა და მშვიდობის 
დამყარებისთვის. სახელმწიფოები თანხმდებიდან, რომ სერბეთის 
მიერ მიმდინარეობდა ადამიანის უფლებების სისტემატიური 
დარღვევა, კერძოდ კოსოველი ალბანელების მუდმივი ჟლეტა, 
მაგრამ მაინც გამოიყოფიან ჯგუფები, რომლებიც აყენებს 
არგუმენტებს გენოციდის არსებობის საწინააღმდეგოდ და 
არსებობს გაეროს სასამართლოს გადაწყვეტილება ამის თაობაზე. 
ასევე, კოსოვს ქონდა დამოუკიდებლობის გამოცხადების მცდე-
ლობა 1992 წელს, რომელიც მხოლოდ ალბანეთმა აღიარა, მაგრამ 
სერბეთი ამის შემდეგ, დიდი ზეწოლის მოხდენით, უშლიდა 
კოსოვოს ხელს, რომ გამოეყენებინა თვითგამორკვევის უფლება. 
ისიც, ადამიანის უფლებების ყველა დარღვევა ვერ იქნება 
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ჰუმანიტარული ინტერვენციის საფუძველი. საჭიროა ძალიან 
მძაფრი დარღვევა, როგორიცაა ადამიანთა წინააღმდეგ ჩადენილი 
დანაშაული ან შეიძლება ჰუმანიტრაული ინტერვენცია თუ ხდება 
თვითგამორკვევის უფლების უარყოფა სახელმწიფოს მიერ. რადგან 
ორივე დარღვევა არის ძალიან დიდი დანაშაული ადამიანის 
უფლებებში.5 

1244-ე რეზოლუცია, 1999 წელს, არ შეუქმნია გაეროს 
უსაფრთხოების საბჭოს მარტო იმის გამო, რომ კოსოვოს სურდა 
თვითგამორკვევის უფლების გამოყენება. რეზოლუციის მიღება 
მეტწილად გამოწვეული იყო გაერთიანებული ერების შიშით, რომ 
ნატოს დაუკითხავი ინტერვენცია შეძრავდა მსოფლიოს და 
კოსოვოს ომს სხვადასხვა გავრცელება მოყვებოდა, რაც არავის 
სურდა, ცივი ომის დასრულების შემდეგ, არავინ არ იყო მზად 
მაშტაბური ომისთვის. 

რუსეთმა, უფრო პოლიტიკური, ვიდრე მორალური ან სამართლის 
დაცვის, მოტივებით, უარი განაცხადა კოსოვოს დამოუკიდებ-
ლობის აღიარება და ამით მოიპოვა დიდი ლოიალურობა 
სერბეთის სახით. აღსანიშნავია, რომ არც საქართველოს არ 
უღიარებია კოსოვოს დამოუკიდებლობა, გამომდინარე იქიდან, 
რომ 2008 წლის შემოდგომიდან საქართველოში არსებულ ორ 
ტერიტორიაზე - აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთზე, მიმდინარეობს 
საერთაშორისო დავა. ხოლო საქართველოს მიერ აღიარებული 
კოსოვო თავისუფლად შეიძლება გახდეს, იმის თქმის მიზეზი, რომ 
საქართველო ამ ორ ტერიტორიასაც ასეთივე კუთხით უყურებს. 
ოღონდ, ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება სწორი, თუ 
დავუშვებთ, რომ აფხაზეთისა და კოსოვოს საქმეები ერთმანეთს 
გავს, ხოლო ამის შემდეგ კი, თუ დავადგენთ, რომ კოსოვოს 

                                                            
5 The Politics of Self-determination: Beyond the Decolonization Process, Kristina 
Roepstorff, p. 136 
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გადაწყვეტილება შეიძლება, რომ იყოს საერთაშორისო სამართლებ-
რივი პრეცედენტი.  

1990-იანი წლები სერბეთი-კოსოვოს მსგავსად, ძალიან უსიამოვნო 
გამოდგა საქართველო-აფხაზეთისთვის. საბჭოთა კავშირის დაშ-
ლის შემდეგ, ჯერ კიდევ ბოლომდე დაულაგებელმა საქართველოს 
სახელმწიფოს, რომელსაც ცოტა ხნის წინ ქონდა დამოუკიდებლობა 
გამოცხადებული, პრობლემები წარმოეშვა აფხაზეთის ტერიტო-
რიასთან, სადაც ეთნიკურად არა-ქართველები, აგრესიით, 
ითხოვდნენ დამოუკიდებლობის მოპოვებას, რაზეც საქართველომ 
უპასუხა ჯარის შეყვანით, რათა დაებრუნებინათ კონტროლი. ამან 
გამოიწვია მომთაბარე კავკასიელი ხალხის კონფედერაციის ჩამო-
ყალიბება, რომლებიც დაეხმარნენ აფხაზეთს საქართველოს ჯარის 
წინააღმდეგ ბრძოლაში. სერბებმა კოსოვოში მოაწყვეს ალბანე-
ლების ეთნიკური წმენდა 1998 წელს, რის შემდეგაც საჭირო გახდა 
ნატოსა და გაეროს ინტერვენცია. და სწორედ ამ ინტერვენციას 
მოყვა კოსოვოს მიერ თვითგამორკვევის უფლების განხორციე-
ლება, ხოლო შემდგომ დამოუკიდებლობის მოპოვება. საქართვე-
ლო-აფხაზეთის სიტუაციაში ასე არ მომხდარა, იყო ეთნიკური 
წმენდა, მხოლოდ მომთაბარე კავკასიელი ხალხის კონფედერაციის 
მიერ ქართველებისა.6 ამიტომ ამ საქმეშიც, საჭირო იყო ჰუმა-
ნიტარული ინტერვენცია, რაც მოგვევლინა გაეროს სამშვიდობო 
ძალებისგან, რუსული არმიის სახით, რომელიც 2002 წელს გახდა 
მთლიანად რუსული ინიციატივა და 2008 წლის აგვისტომდე 
დაბანაკებული იყო აფხაზეთის ტერიტორიაზე. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნე, ტერიტორიის გარდა, თვითგამორკვე-
ვის უფლებას უკავშირებენ „ხალხის“ ისტორიას, კულტურას, 
ეთნოსს და ასეთ საერთო საკავშირო ჯაჭვებს. 1992 წელს 

                                                            
6 Full Report by Human Rights Watch. Human Rights Watch. Georgia/Abkhazia. 
Violations of the laws of war and Russia's role in the conflict. Helsinki, მარტი 
1995 
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იუგოსლავიის დაშლის შემდეგ, წარმოიშვა ექვსი სახელწმიფო, 
მაგრამ კოსოვო არ იყო მათ შორის, რადგან ისინი სერბეთის 
ტერიტორიაზე მოხვდნენ. საკითხავი ისაა, იუგოსლავიის 
არსებობის დროს და მანამადე, ისტორიულად, გააჩნდა თუ არა 
კოსოვოელ ხალხს განსხვავებული სახელმწიფოებრივი წყობა, თუ 
ის უბრალოდ სერბეთის ქალაქი იყო და 92 წლის მოვლენების 
შემდეგ უბრალოდ გადაწყვიტა დამოუკიდებლობის მოპოვება? 
ჯერ კიდევ ოტომანთა იმპერიის დროს, კოსოვოს ტერიტორია 
განიცდიდა პრობლემებს, ხოლო 1945 წელს, როდესაც მეორე 
მსოფლიო ომის დასრულების შემდგომ, წარმოიშვა იუგოსლავია, 
კოსოვო გახდა მისი ნაწილი და მიიღო დღევანდელი ფორმა. უკვე 
იუგოსლავის კონტროლის ქვეშ, დაიწყო დიდი რეპრესიები 
ტერიტორიაზე მცხოვრები ალბანელების წინააღმდეგ, ძირითადად 
მათი რელიგიური რწმენის გამო. კოსოვო შევიდა სერბეთის 
მმართველობის ქვეშ და ეთნიკურად ალბანელი კოსოვოელები 
ძალიან სიტუაციაში აღმოჩდნენ, როდესაც 1960 წელს უკვე 
მოითხოვეს კოსოვოს სახელმწიფოდ გამოცხადება.7 

აშკარაა, რომ კოსოვოში ყოველთვის „განსხვავებული“ ტიპის 
ხალხი ცხოვრობდა, მათი ისტორია მჭიდროდ არის 
დაკავშირებული ტერიტორიასთან, კულტურა და ეთნოსი 
აცალკევებს მათ სერბეთისა და სხვა მეზობელი ქვეყნებისგან.  

აფხაზეთის ისტორია განსხვავდება კოსოვოსგან. საბჭოთა 
კავშირამდე, ის აღიქმებოდა, როგორც საქართველოს ტერიტორიის 
ნაწილი, სადაც ყოველთვის იყო პრობლემა და არსებობდა 
გაყოფილი აზრი, თუ რომელ ქვეყანას უნდა მიმხრობოდნენ. 
საბოლოოდ საბჭოთა კავშირის ჩამოყალიბების დროს, აფხაზეთი 
ავტომატურად იქცა საქართველოს ნაწილად. 1921 წელს ცოტა 
ხნიანი მოპოვებული დამოუკიდებლობითა და კონსტიტუციით, 
                                                            
7 Independent International Commission on Kosovo. The Kosovo report: conflict, 
international response, lessons learned. Oxford University Press, 2000. Pp. 35. 
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საქართველო აღიარებდა აფხაზეთის ავტონომიურობას და არც 
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომი პირველი კონსტიტუცია არ 
იდგა განსხვავებულ აზრზე. მაგრამ მთავარი პრობლემა რაც 
გამოისახება საქართველო-აფხაზეთის საქმეში, ომის დაწყების 
დროს, საქართველომ უარი განუცხადა აფხაზეთის ხალხს შიდა-
თვითგამორკვევაზე და არ ყოფილა წამოწყებული კონფლიქტის 
მშვიდად ჩაცხრობის არანაირი მცდელობა. რაც გახდება გარე 
ინტერვენციის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. რაც შეეხება 
აფხაზეთის ეთნოსსა და კულტურას, ის არ გამოირჩევა 
საქართველოსგან, ომის დაწყებამდე, აფხაზეთის მოსახლეობას 
შეადგენდნენ ძირითადად ქართველები და სწორედ მათი 
რეპრესია მიმდინარეობდა ომის პერიოდში, ვიდრე აფხაზი 
ხალხის. ამასთან ერთად კოსოვოს საქმეში გაერო ძალიან დიდი 
ძალებით ჩაერთო პრობლემის გადაჭრაში, ხოლო აფხაზეთში, 
ხალხის თვითგამორკვევის უფლების „დამცველი“ რუსეთი იღებდა 
აქტიურ მონაწილეობას. 

სწორედ ეს ფაქტორები განასხვავებს კოსოვოსა და აფხაზეთის 
საქმეებს ერთმანეთს. რატომაც ვთლი, რომ იმის თქმა, რომ თუ 
კოსოვომ მოიპოვა თვითგამორკვევის უფლება, მაშინ 
აუცილებლად აფხაზეთსაც და სამხრეთ ოსეთსაც უნდა შეეძლოთ 
ამის გაკეთება, არ არის მართებული.  არ შეიძლება ერთი საქმე, 
ერთი პრეცედენტი დაკანონდეს ისეთ დელიკატურ საქმეში, 
როგორიცაა თვითგამორკვევის პრინციპი. 
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დასკვნა 

საერთაშორისო სამართალში, ახლად დამკვიდრებულ თვით-
გამორკვევის პრინციპთან დაკავშირებული კანონის სიმწირე, 
გვაძლევს მისი სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაციის საშუალებას. 
21-ე საუკუნეში, ბევრი ტერიტორიის „ხალხი“ ითხოვს, გამოყოფას 
და საერთაშორისო ასპრაზეზზე თვითდამკვიდრებას, მაგრამ 
ცხადია, რომ ყველა საერთაშორისო პრინციპისთვის და ასპექ-
ტისთვის, შეუძლებელია ყველას, ვინც მოითხოვს დამოუკი-
დებლობას, ქვეყნებმა მიანიჭონ ამის უფლება. ამიტომ წარმოად-
გენს დიდ სირთულეს, თვითგამორკვევის უფლების წინაპი-
რობების ზუსტი დაკანონება.  კანონის ინტერპრეტაცია და ზოგადი 
დებულებები, ყველა ხალხს აძლევს საშუალებას თავის სიტუაციას 
მოარგოს ისინი. რა თქმა უნდა, არც მარტო კანონის დახმარება 
კმარა თვითგამორკვევის უფლების მოსაპოვებლად და ქვეყნების 
მიერ აღიარება და მათთნ ეკონომიკური და სოციალური კავშირის 
წარმოქმნაც არანაკლებ აუცილებელია ახალი სახელმწიფოსთვის, 
დღევანდელ სამყაროში. 

ყველა საქმე, მათ შორის კოსოვოსა და აფხაზეთის საქმეებიც, 
ფუნდამენტურად განსხვავდება ერთმანეთსიგან. ვერ იარსებებს 
ორი ერთი და იგივე შეთხვევა, ამიტომ უსაფუძვლოა განცხადება, 
რომ ერთი საქმის გადაწყვეტილება შეიძლება გავრცელდეს მსგავს 
საქმეზე.  

რუსეთის სახელმწიფოო მოხელეები ხშირად ახსენებენ ფრაზას - 
„კოსოვოს პრეცედენტი“, რათა გაამართლონ ყირიმის გამოყოფა 
უკრაინისგან და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიების 
დამოუკიდებლად აღიარება. მაგრამ შეიძლება თუ არა, რომ 
კოსოვოს გადაწყვეტილება ჩაითვალოს, როგორც პრეცედენტი 
საერთაშორისო სამართალში? კოსოვო შეიძლება ითქვას, რომ 
ნამდვილად გამოირჩევა თვითგამორკვევის სხვა საქმეებისგან, 
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გაეროსა და ნატოს ქმედებებით 1999 წლიდან 2007 წლამდე. და ეს 
მარტო კოსოვოს არ ეხება. კოსოვო გამორჩეული იყო სხვებისგან, 
როგორც თითოეული სხვა გამორჩეულია დანარჩენისგან. როგორც 
ზემოთ ვთქვი ყველა ქეისი არის ინდივიდუალური თავისი არსით 
და ფაქტობრივი გარემოებებით. საქმე, რომელიც იქცევა 
პრეცედენტად, ითვლება კანონად, რომელიც შეიძლება გა-
მოყენებული იქნას, ამ შემთხვევაში, თვითგამორკვევის უფლების 
სხვა შემთხვევებში. ბევრი ყვექანა ვნახეთ, რომელმაც გამოიყენა 
თვითგამორკვევის უფლება და ასევე ბევრს ვხედავთ, რომელიც 
ვერ იყენებს ამას. მაგრამ თავისი უნიკალურობის გამო, სახელმწი-
ფოებმა თითოეული საქმე უნდა განიხილონ ინდივიდუალურად 
და გამოიტანონ ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები. 

ფაქტია, რომ რა სტადიაზეც ეხლა იმყოფება თვითგამორკვევის 
პრინციპი, საერთაშორისო სამართალში, ეს არის ძალიან ზოგადი 
და მოუწესრიგებელი უფლება, რომელიც საჭიროებს სერიოზულ 
სამუშაოს და დალაგებას. მაგრამ ეს ვერ მოხდება მხოლოდ კანონში 
წესების დამატებით. როგორც ვთქვი, სწორედ მისი ინტერპრე-
ტაციაა საჭირო „ხალხისთვის“ თავისუფლება, რომ იყოს და 
რამდენიმე დაკანონებული წინაბირობით ვერ მოხდება პრინციპის 
რეალური მიზნისთვის გამოყენება. მაინც დიდ სირთულეს 
წარმოადგენს ისეთი განმარტების გაკეთება, რომელსაც ხალხი 
გამოიყენებს. თუ შეიძლება, რომ სწორი დეფინიცია მიეცეს ტერმინ 
- „ხალხს“? ალბათ ზუსტად აქედან უნდა დაიწყოს თვით-
გამორკვევის უფლებაში შესწორებების შეტანა, და ტერმინის 
ჩარჩოში მოქცევა. ჯერჯერობით პრინციპზე საუბრის დროს, 
დაკვირვება ხდება ადამიანთა ჯგუფის ეთნოსზე, ენაზე, 
კულტურასა და ტერიტორიაზე. ეს საშუალებას აძლევს 
სახელმწიფოებს, რომ თავი დაიზღვიონ ნებისმიერი პატარ ჯგუფის 
გამოხტომისგან, მაგრამ ნუთუ საკმარისია ეს განმარტება იმ 
ტერმინისთვის, რომელიც საფუძვლად უდევს საერთაშორისო 
სამართლის ერთ-ერთ მთავარ პრინციპს. 
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რთულია საერთაშორისო სამართლის მიერ ზუსტი ნაბიჯების 
განსაზღვრა ასეთ დელიკატურ საკითხში. მერთ რამ აშკარაა, უნდა 
გადაიჭრას ამდენი გაურკვეველი ტერიტორიის პრობლემა მსოფ-
ლიოში, და ეს ვერ მოხდება უბრალოდ ახალი კანონის შემოღებით, 
საჭიროა ინდივიდუალურად ყველა საქმის განხილვა და 
ცალკეული გადაწყვეტილებების გამოტანა.  

 

Right to Self-determination in International Law 

Abstract 
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ნანა შამათავა 
ლევან აფციაური 

 
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

ექსტრატერიტორიული იურისდიქცია -  
ეფექტური კონტროლი, როგორც პასუხისმგებლობის საფუძველი 

 

შესავალი  

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია ევროპის საბჭოს 
ქმნილებაა.ევროპული საბჭო მეორე მსოფლიო ომის დამთავ-
რებისთანავე, 1949 წელს ევროპის საბჭოს წესდების საფუძველზე 
შეიქმნა და მიზნად ისახავდა ევროპის კულტურული, სოციალური 
და პოლიტიკური ცხოვრების გაძლიერებასა და ადამიანის უფლე-
ბების, დემოკრატიისა და სამართლის უზენაესობის ხელშეწყობას.8 
ევროპის საბჭოს შექმნა და საქმიანობა ადრეულ ,ეტაპზე 
ნაწილობრივ წარმოადგენდა ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე 
პასუხს,რასაც ადგილი ჰქონდა მეორე მსოფლიო ომის დროს.  

რაც შეეხება თავად კონვენციას,იგი მიღებულ იქნა 1950 წლის 4 
ნოემბერს. ის, პირველ რიგში, გამიზნული იყო სამოქალაქო და 
პოლიტიკური და არა ეკონომიკური, სოციალური ან კულტუ-
რული უფლებების დასაცავად. კონვენციამ, მუდმივმოქმედი 
სასამართლოს დაარსების გზით, ინდივიდუალური მიმართვის 
უფლება შექმნა, რამაც საბოლოო ჯამში, შექმნა სამართლებრივი 
საფუძველი იმ უფლებათა და თავისუფლებათა ნაწილის რეალი-
ზებისათვის, რომლებიც განმტკიცებული იყო კონვენციამდე 
მიღებული საერთაშორისო აქტებით ადამიანის უფლებათა დაცვის 
სფეროში. 

                                                            
8  ლიჩი ფ., როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ 
სასამართლოს, მესამე გამოცემა, 8 
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ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილება 
შესასრულებლად სავალდებულოა ხელშემკვრელ მხარეთათვის, 
რომელთაც კონვენციის რატიფიკაციის გზით მასში განმტკიცებულ 
უფლებათა დაცვა იკისრეს. სწორედ აღსრულების მექანიზმის 
არსებობამ განაპირობა სასამართლოს განსაკუთრებული ხასიათი 
და კონვენცია ადამიანის უფლებათა დაცვის ყველაზე წარმა-
ტებულ სისტემად აქცია. ადამიანის უფლებათა სხვა ხელშეკრუ-
ლებებისგან განსხვავებით, ევროპული სახელმწიფოები ადამიანის 
უფლებათა ევროპულ კონვენციას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას 
ანიჭებენ. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ 
კონვენცია ,,ევროპული საჯარო წესრიგის კონსტიტუციურ აქტად’’ 
აღიარა. 9 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის(შემდგომში ევრო-
პული კონვენცია) პირველივე მუხლი ადგენს კონვენციის 
მოქმედების ფარგლებსა და ამ ფარგლებიდან გამომდინარე,  
სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას განსაზღვრავს. კონვენციაში 
ვკითხულობთ: 

მაღალი ხელშემკვრელი მხარეები თავიანთი იურისდიქციის 
ფარგლებში ყველასათვის უზრუნველყოფენ ამ კონვენციის I თავში 
განსაზღვრულ უფლებებსა და თავისუფლებებს.10 

წარმოდგენილი განმარტებიდან გამომდინარე, კონვენციის ხელ-
შემკვრელი სახელმწიფონი პასუხისმგებელნი არიან მათი იურის-
დიქციის ფარგლებში განხორციელებულ კონვენციის დარღვევის 
ნებისმიერ ფაქტთან დაკავშირებით ამავე ტერიტორიაზე მყოფი 
ნებისმიერი პირის მიმართ. თავად იურისდიქციის ცნებასა და მის 
არსთან დაკავშირებით მოგვიანებით ვისაუბრებთ. საყურადღებოა 

                                                            
9  იქვე. 
10 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია( ძალაში შევიდა 1953 
წელს), მუხლი პირველი 
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ის ფაქტი, რომ სასამართლოს მიერ განვითარებული პრაქტიკიდან 
გამომდინარე, რიგ შემთხვევებში სახელმწიფოს იურისდიქცია და 
ტერიტორია ერთმანეთს არ ემთხვევა. მეტიც, შესაძლებელია 
იურისდიქცია კონკრეტულ შემთხვევაში უფრო ფართო ცნება 
იყოს, ვიდრე ტერიტორია, შესაბამისად, სახელმწიფოს ექმნება იმის 
საშუალება, რომ ექსტრატერიტორიული იურისდიქციის სა-
ფუძველზე, კონტროლი დაამყაროს საკუთარი ტერიტორიის 
მიღმა. ევროპულმა სასამართლომ რამდენიმე მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილება გამოიტანა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 
იურისდიქციის განხორციელებასთან დაკავშირებით, სადაც, 
სასამართლოსავე განმარტებით ეფექტიანი კონტროლის 
განხორციელება იქცა კონვენციის დარღვევათა გამო სახელმწიფოს 
პასუხისმგებლობის საფუძვლად. 

ნაშრომში განხილული იქნება სასამართლოს იურისდიქციის 
ფარგლები, ექსტრატერიტორიული იურისდიქციის განხორციელების 
საფუძვლები, აგრეთვე სასამართლოს მიერ გამოტანილი იმ 
რამდენიმე პრეცედენტული გადაწყვეტილების შედარებითი 
ანალიზი, რომელთაც ეფექტური კონტროლის ტესტის დამკვიდ-
რება განაპირობეს სასამართლოს პრაქტიკაში. 

 

1. ევროპული კონვენციის მოქმედების ტერიტორიული 
ფარგლები-კონვენციის პირველი მუხლის ანალიზი 

კონვენციის პირველი მუხლიდან გამომდინარე, კონვენციის მონა-
წილე სახელმწიფოებს ეკისრებათ ვალდებულება, დაიცვან 
კონვენციით გათვალისწინებული  უფლებები და თავისუფლებები 
თავიანთი იურისდიქციის ფარგლებში. იგივე ვალდებულება 
ეკისრებათ სახელმწიფოებს დამატებითი ოქმით განმტკიცებული 
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უფლებებისა და თავისუფლებების მიმართ11. ამ დებულებებიდან 
გამომდინარე, აღსანიშნავია ისეთი საკითხები, როგორიცაა: 

• კონვენციის გამოყენება ყველას მიმართ; 
• კონვენციის გამოყენების ტერიტორიული ფარგლები; 
• სახელმწიფოს პოზიტიური და ნეგატიური ვალდებულება, 

ყველა უზრუნველყოს კონვენციით გათვალისწინებული 
უფლებებითა და თავისუფლებებით. 

ტერმინი ,,ყველა’’, რომელიც პირველ მუხლშია გამოყენებული, 
მოიცავს არა მარტო მოქალაქეებს, არამედ უცხოელებს, მოქა-
ლაქეობის არმქონე პირებსა და ქმედუუნარო პირებს.12 კონვენციის 
მონაწილე სახელმწიფოებმა თავიანთი იურისდიქციის ფარგლებში 
ყველა  უნდა უზრუნველყონ კონვენციის პირველ ნაწილში 
განსაზღვრული უფლებებითა და თავისუფლებებით. შესაბამისად, 
იმ პირთა წრე, რომელთა მიმართაც სახელმწიფოს ეკისრება 
ვალდებულება, არაა შეზღუდული მოქალაქეობის, წარმოშობის 
სახელმწიფოს, ქმედუნარიანობის თუ ნებისმიერი სხვა კრიტერიუ-
მის მიხედვით. ნებისმიერ მათგანზე თანაბრად ვრცელდება 
კონვენციის მოქმედება და საწინაარმდეგოდ, კონვენციით განმტკი-
ცებულ უფლებათა ხელმისწავდომობის შეზღუდვაზე ან 
დარღვევაზე პასუხისმგებელი კონვენციის ის ხელშემკვრელი 
მხარე იქნება, რომლის იურისდიქციის ქვეშაც იმყოფებოდნენ 
დაზარალებულნი. მართალია, პირველი მუხლის მიხედვით, 
კონვენცია გამოიყენება ყველას მიმართ, ის in expresso ადგენს, რომ 
ზოგიერთი უფლება შეიძლება შეიზღუდოს მოქალაქეობის არ-

                                                            
11 კორკელია კ., ქურდაძე ი.,  ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 
სამართალი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით 
2004, 12 
12 ჯიქია მ., ინდივიდუალური განაცხადის მნიშვნელობა ფიზიკური პირის 
საერთაშორისოსამართლებრივი სტატუსის ფარგლების განსაზღვრისთ-
ვის, 2017, 92 
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მქონე პირების მიმართ(მაგალითად, მე-16 მუხლის მიხედვით, 
შეიძლება შეიზღუდოს უცხოელთა პოლიტიკური საქმიანობა)13.  

რაც შეეხება კონვენციის მოქმედების ფარგლებს, ის პირველ რიგში 
ტერიტორიული საკითხია, თუმცა მხოლოდ ამით არ შემოიფარ-
გლება14. ევროპული კონვენციის პირველი მუხლი იცავს ყველას 
სახელმწიფოთა იურისდიქციის ფარგლებში. სახელმწიფოს უნდა 
ჰქონდეს შესაძლებლობა,ფიზიკურად უზრუნველჰყოს კონვენ-
ციითა და მისი ოქმებით გათვალისწინებული უფლებები და 
თავისუფლებები, შესაბამისად, განახორციელოს გარკვეული 
უფლებამოსილება ამ პირთა მიმართ სახელმწიფო ორგანოების 
მეშვეობით15. 

სახელმწიფო,  საერთაშორისო სამართლით განმტკიცებული ერთ-
ერთი ძირითადი, სუვერენული თანასწორობის პრინციპიდან 
გამომდინარე, უფლებამოსილია საკუთარი იურისდიქცია განა-
ხორციელოს მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე, თუმცაღა  ევროპული 
სასამართლოს მიერ ჩამოყალიბებული პრაქტიკიდან გამომდინარე 
დადგინდა, რომ ცალკეულ შემთხვევებში იურისდიქცია შესაძლოა 
გასცდეს ერთი სახელმწიფოს ტერიტორიას და სხვა სახელმწიფოს 
ტერიტორიაც მოიცვას, ანდა პირიქით, იყოს უფრო ვიწრო და 
სახელისუფლებო ორგანოებს არ ჰქონდეთ საშუალება თავიანთი 
უფლებამოსილება სრულად განახორციელონ ისეთი ფაქტორების 
გათვალისწინებით, როგორიცაა ოკუპაცია. 

                                                            
13კორკელია კ., მჭედლიძე ნ., ნალბანდოვი ა., საქართველოს კანონ-
მდებლობის შესაბამისობა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა 
და მისი ოქმების სტანდარტებთან .2003, 10 
14 ლიჩი ფ., როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ 
სასამართლოს , მესამე გამოცემა 113 
15 Robertson & J. Merrills, Human Rights in Europe: A Study of the European 
Convention on Human 
Rights, 1993, 27-28 
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ისეთ შემთხვევებში, როდესაც სახელმწიფო საკუთარ უფლება-
მოსილებას ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც ავრცელებს, საქმე გვაქვს 
ექსტრატერიტორიული იურისდიქციის განხორციელებასთან. ევრო-
სასამართლოს მიერ ექსტრატერიტორიულ იურისდიქციასთან და-
კავშირებით მიღებული გადაწყვეტილებები 4 ჯგუფად შეგვიძლია 
დავყოთ: დავები,სადაც კონვენციის ხელმომწერი სახელმწიფო 
ეფექტურ კონტროლს ახორციელებს სხვა სახელმწიფოს ტერი 
ტორიაზე,დავები სადაც ხელისუფლების უფლებამოსილება ქვეყნის 
ფარგლებს სცილდება, ასევე შემთხვევები, როდესაც ხდება 
ექსტრადირება ,ან გაძევება, შესაბამისად მაღალია ალაბთობა იმისა, 
რომ დაირღვეს ადამიანთა უფლებები და ბოლოს,დიპლომატიური 
და საკონსულო იურისდიქციის საკითხები.16 

 

2. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის 
ანალიზი კონვენციის პირველი მუხლის კოტექსტში 

ეფექტური კონტროლის განხორციელებიდან გამომდინარე სა-
ხელმწიფოს პასუხისმგებლობის კონვეფციის ჩამოყალიბება უკავ-
შირდება ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვე-
ტილებას საქმეზე ლოიზიდუ თურქეთის წინააღმდეგ.  

  სანამ სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე ვიმსჯელებდეთ,მოკლედ 
მიმოვიხილავთ საქმის ფაქტობრივ გარემოებებს. განმცხადებელმა, 
კვიპროსის მოქალაქემ, ტიტინა ლოიზიდუმ სარჩელით მიმართა 
ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს საკუთრების 
უფლების შეზღუდვის ფაქტზე,რაც განპირობებული იყო 1974 

                                                            
16 Revisiting Extraterritorial Jurisdiction: A Territorial Justification for 
Extraterritorial Jurisdiction under the European 
Convention. European Journal of International Law, Volume 20, Issue 4, 1 
November 2009, Pages 1223–1246, 
https://doi.org/10.1093/ejil/chp078. 
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წელს თურქეთის მიერ კვიპროსის ჩრდილოეთ ნაწილის 
ოკუპაციით.17 აღნიშნულის შედეგად კუნძულ კვიპროსის ორ 
ნაწილად გაყოფა მოხდა, ჩრდილოეთ ნაწილში კვიპროსის თურქუ-
ლი რესპუბლიკა დაარსდა. სწორედ ამ მიზეზით ლოიზიდუ ვეღარ 
ახერხებდა სახლში დაბრუნებასა და საკუთრებით სარგებლობას. 
სასამართლოს ინტერ ალია,ორი მნიშვნელოვანი კითხვისთვის 
უნდა გაეცა პასუხი,პირველ რიგში საკითხავი იყო,თუ ვის 
ეკისრებოდა პასუხისმგებლობა ჩადენილი სამართალდარღვე-
ვისთვის, ჩრდილოეთ კვიპროსის რესპუბლიკას, რომელსაც 
კანონიერად ეკუთვნოდა აღნიშნული ტერიტორია,თუ თურქეთს, 
რომელმაც მისი ოკუპაცია მოახდინა და ეფექტურ კონტროლს 
ახორციელებდა მასზე. მეორე მხრივ, მნიშვნელოვანი იყო ვრცელ-
დებოდა თუ არა ამ სახელმწიფოებზე სასამართლოს იურისდიქცია, 
წინააღმდეგ შემთხვევაში პასუხისმგებლობის დაკისრება უბრა-
ლოდ აზრსმოკლებული იქნებოდა. ვინაიდან როგორც თურქეთი, 
ასევე საბერძნეთი ევროპულ კონვენციას მიერთებული სახელმწი-
ფოები იყვნენ,მეორე კრიტერიუმი ეჭვს არ იწვევდა.რაც შეეხება 
პირველ შეკითხვას, საყურადღებო სწორედ სასამართლოს განმარ-
ტებაა ეფექტური კონტროლის არსსა და მისი დაკისრების 
წინაპირობებზე. 

სასამართლომ განმარტა, რომ მართალია ევროპული კონვენციის 
პირველი მუხლი (ადამიანის უფლებათა პატივისცემის უფლება) 
ადგენს, რომ მაღალმა ხელშემკვრელმა მხარეებმა თავიანთი 
იურისდიქციის ფარგლებში ყველასათვის უნდა უზრუნველყონ ამ 
კონვენციის I თავში განსაზღვრული უფლებები და თავისუფ-
ლებები, კონვენცია ასევე აწესებს შეზღუდვას იურისდიქციიდან 
გამომდინარე. უფრო კონკრეტულად კი,სახელმწიფო სამხედრო 
მოქმედების შედეგად ტერიტორიაზე ეფექტური კონტროლიდან 

                                                            
17 ლოიზიდუ თურქეთის წინააღმდეგ (Loizidou v. Turkey), (Application no. 
15318/89) 1995  
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გამომდინარე განხორცილეებულ მართლსაწინააღმდეგო ქმედე-
ბებზე, განურჩევლად იმისა, კანონიერად აკონტროლებს ამ 
ტერიტორიას თუ უკანონოდ. უფლებების დაცვის უზრუნველ-
ყოფის მოვალეობა წარმოიშობა სწორედ კონტროლის განხორ-
ციელების საფუძველზე სამხედრო ძალების, ან მას დაქვემდება-
რებული ადგილობრივი ადმინისტრაციის მიერ.18 

წარმოდგენილ საქმეში თურქეთმა აღიარა, რომ აპლიკანტს 
შეეზღუდა კონსტიტუციით მისთვის გარანტირებული საკუთრე-
ბის უფლებით სარგებლობა თურქი სამხედროების მიერ ჩრდი-
ლოეთ კვიპროსის დაკავებისა და იქ ,,ჩრდილოეთ კვიპროსის 
თურქული რესპუბლიკის’’ დაარსების შემდეგ. შესაბამისად, მოცე-
მულ ტერიტორიაზე უფლებების დარღვევის ფაქტთან დაკავ-
შირებით პასუხისმგებლობა თურქულ მხარეს ეკისრება. 

ზემოდასახელებული გადაწყვეტილება სასამართლომ სამი კრი-
ტერიუმიდან გამომდინარე მიიღო19. პირველ რიგში,TRNC-ის მიერ 
განხორცილებულ ქმედებებზე პასუხისმგებლობა თურქეთს 
ეკისრება, ეს ავტომატურად თურქეთის იურისდიქციის გაფართოე-
ბას გულისხმობს, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან უფლებების დაცვის 
ნეგატიური ვალდებულების გავრცელებას მის საზღვრებს გარეთ, 
სახელდობრ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, შესაბამისად განხორ-
ციელებული სამართალდარღვევა ადამიანის უფლებათა ევროპუ-
ლი სასამართლოს იურისდიქციის ქვეშ ექცევა. ვინაიდან თურქეთი 
ავრცელებდა საკუთარ იურისდიქციასა და ეფექტურ კონტროლს 

                                                            
18  კორკელია კ., ქურდაძე ი.,  ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 
სამართალი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით 
2004, 14 
19 Reconstructing the Effective Control Criterion in Extraterritorial Human 
Rights Breaches: Direct 
Attribution of Wrongfulness, Due Diligence, and Concurrent Responsibility. 
Michigan Journal of International 
Law. Volume  36.Issue 1 
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ახორციელებდა ჩრდილოეთ კვიპროსის ოკუპირებულ ნაწილზე, 
შესაბამისად, საერთაშორისო ასპარეზზე სწორედ ის იყო პა-
სუხისმგებელი უფლებების დარღვევის ფაქტზე.  

სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანია 
იმდენად, რამდენადაც სასამართლომ კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი 
კონვენციის სამართლებრივ ბუნებას, ესაა ინსტრუმენტი, რომელიც 
ევროპაში საჯარო წესრიგის დაწვას უზრუნველყოფს.20 

მიუხედავად იმისა, რომ ჩრდილოეთ კვიპროსი თუქრულ რესპუბ-
ლიკად გამოცხადდა, სასამართლოს განმარტებით, ეს არ იყო 
საკმარისი საფუძველი საიმისოდ,რომ თურქეთი გათავისუფ-
ლებულიყო პასუხისმგებლობისგან, ვინაიდან ადგილობრივი 
ადმინისტრაცია ფაქტობრივად ვერ იარსებებდა რომ არა 
თურქული საჯარისო ნაწილები, შესაბამისად, სწორედ თურქეთი 
ავრცელებდა საკუთარ იურისდიქციას ამ ტერიტორიაზე. ევროპუ-
ლი კონვენციის პირველი მუხლის საფუძველზე თურქეთი გა-
მოდიოდა პასუხისმგებელი კანონგარეშე ქმედებებზე, მიუხედავად 
იმისა,რომ შესაძლოა უშუალუდ თურქულ მხარეს არ 
განეხორციელებინა ისინი. კვიპროსის საქმეში სრულიად 
განსხვავებული ვითარება იყო და არსებობდა იმის რეალური 
საფრთხე, რომ ჩრდილოეთ კვიპროსში მცხოვრები ადამიანები 
ვეღარ ისარგებლებდნენ ევროპული კონვენციით გარანტირებული 
უფლებების დაცვით. ამ უფლებებით ისინი სარგებლობდნენ 
თურქეთის საჯარისო ფორმირებების მიერ ჩრდილოეთ კვიპროსში 
ეფექტიანი კონტროლის განხორციელებამდე, რასაც შედეგად 
მოჰყვა ის, რომ კვიპროსის მთავრობამ, როგორც ხელშემკვრელმა 

                                                            
20 Oxford Public International law. Loizidou Case. Published under the auspices 
of the Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law under 
the direction of Rüdiger Wolfrum. 



 

 28 

მხარემ, ვერ შეძლო კონვენციის შესაბამისად აღებულ 
ვალდებულებათა ჯეროვნად შესრულება. 

აქვე აღსანიშნავია, რომ ოკუპანტი სახელმწიფოს პასუხისმგებ-
ლობის დადგენა არც ერთ შემთხვევაში არ გულისხმობს 
საოკუპაციო რეჟიმის რაიმე სახით აღიარებას.მოცემულ საქმეში 
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ კიდევ ერთხელ 
დაადასტურა, რომ უკანონო რეჟიმის მიერ გამოცემული აქტები 
თუ მიღებული გადაწყვეტილებები სამართლებრივი ძალის არ-
მქონეა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მათ არაღიარებას ზიანის 
მოტანა შეუძლია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი 
მოსახლეობისთვის. მსგავსი პოზიცია გამოამჟღავნა მართლმსაჯუ-
ლების საერთაშორისო სასამართლომ ნამიბიის საქმეზე, სადაც 
ასევე გამოითქვა მოსაზრება საოკუპაციო რეჟიმის მიერ 
გამოცემული ზოგიერთი აქტის ნამდვილობაზე, როგორიცაა 
მაგალითად დაბადების და გარდაცვალების მოწმობები. მართლაც, 
ნებისმიერ შემთხვევაში, საოკუპაციო რეჟიმის მიერ ტერიტორიაზე 
კონტროლის განუხორციელებლობის დროს, ლეგიტიმური 
ხელისუფლების პირობებში დასახელებული აქტები იმავე სახით 
გამოიცემოდა, შესაბამისად,  საოკუპაციო რეჟიმის მიერ მათი 
გამოცემა სამართლებრივად რაიმე განსხვავებულ შედეგს ვერ 
წარმოშობს. 

მაშინ, როდესაც ლოიზიდუს საქმეში განსახილველი იყო იურის-
დიქციისა და იურისდიქციიდან გამომდინარე პასუხისმგებლობის 
საკითხი,საქმეში - Bankovic and others ნატოს წევრ-ქვეყნების 
წინააღმდეგ ადამიანის უფლებათა სასამართლოს დიდმა პალატამ 
იმსჯელა იმასთან დაკავშირებით, შედიოდა თუ არა მოპასუხე 
მთავრობების იურისდიქციაში ნატოს წევრ-ქვეყნების (რომლებიც 
ამავე დროს ევროპის საბჭოს და ევროპის ადამიანის უფლებათა 
კონვენციის ხელშემკვრელი მხარეები არიან) განმცხადებელთა 
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მიერ წამოყენებული პრეტენზიები21. ისინი ასაჩივრებდნენ 
იუგოსლავიის კონფლიქტის დროს ნატოს საჰაერო ძალების მიერ 
ბელგრადზე განხორციელებული საჰაერო თავდასხმის შედეგად 
თავიანთი ოჯახის წევრების დაღუპვის ფაქტს. ევროპის 
სასამართლომ, რომელმაც იმსჯელა ამ საკითხზე, აღნიშნა, რომ 
ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის 1-ლი მუხლით 
განსაზღვრული ტერმინი „იურისდიქციის ფარგლები“, პირველ 
რიგში, არ ვრცელდება წევრ-სახელმწიფოს ან მისი წარ-
მომადგენლების მიერ სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე განხორ-
ციელებულ ყოველ მოქმედებაზე. სასამართლო მხოლოდ 
გამონაკლის შემთხვევებში აკისრებს შესაბამის სახელმწიფოს 
პასუხისმგებლობას იმ მოქმედებების გამო, რომლებიც ჩაიდინეს 
მისი ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ მისივე წარმომადგენლებმა. 
წინარე პრეცედენტებისგან განსხვავებით, რომლებშიც სასამართ-
ლომ კონკრეტულ სახელმწიფოებს დააკისრა პასუხისმგებლობა 
მათი წარმომადგენლების მიერ სახელმწიფო ტერიტორიის გარეთ 
ჩადენილი მოქმედებებისათვის, სასამართლომ აღნიშნა, რომ 
მხოლოდ საჰაერო კონტროლი არ არის საკმარისი ეფექტურ 
კონტროლის განსახორციელებლად მოცემულ ტერიტორიაზე და 
კონკრეტულ შემთხვევაში; კონვენცია კი მხოლოდ მაშინ აკისრებს 
კონკრეტულ სახელმწიფოებს პასუხისმგებლობას, როდესაც მათი 
წარმომადგენლები უცხოეთის ტერიტორიაზე ან კონკრეტულ 
ვითარებაზე ახორციელებენ ეფექტიან კონტროლს. ჟენევის 1949 
წლის კონვენციის 1-ლი მუხლისაგან განსხვავებით, ევროპის 
კონვენციის 1-ლ მუხლში განსაზღვრული ტერმინი „იურის-
დიქციის ფარგლებში“ არ გულისხმობს პასუხისმგებლობას 
სახელმწიფოების წარმომადგენლების მიერ სახელმწიფოების 
                                                            
 21 ბანკოვიჩი და სხვები ნატოს წევრი სახელმწიფოების 
წინააღმდეგ(Bankovic, Stojanovic Stoimedovski, Joksimovic and Sukovic v 
Belgium, Czech Republic, Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland 
,Italy Luxembourg, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Turkey and 
the UK, No. 52207/99 (2001)      
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ტერიტორიის გარეთ განხორციელებული ყოველი მოქმედე-
ბისათვის; 

მოცემული პრეცედენტებიდან გამომდინარე აშკარაა,რომ ევროსა-
სამართლო საერთაშორისო პასუხისმგებლობას უფლებათა 
დარღვევის ფაქტთან დაკავშირებით აკისრებს სახელმწიფოს, 
რომელიც ეფექტურ კონტროლს ახორციელებს ტერიტორიაზე, 
განურჩევლად იმისა,სამართლებრივად აქვს თუ არა კონტროლის 
განხორციელების უფლებამოსილება. 

საინტერესო და მნიშვნელოვანი გამოდგა პრეცედენტული 
სამართლისა და ეფექტური კონტროლის ცნების განსაზღვრის 
კუთხით ევროსასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება 
საქმეზე ილაშკუ და სხვები მოლდოვის წინააღმდეგ22. მოცემულ 
შემთხვევაში სასამართლომ საკმარისად არ მიიჩნია მხოლოდ 
ოკუპანტი მხარისთვის დაეკისრებინა პასუხისმგებლობა და 
გააფართოვა მისი ფარგლები. 

ლოიზიდუს მსგავსად, მოცემულ შემთხვევაშიც საქმე გვქონდა 
ოკუპაციასთან. 1992 წელს განმცხადებლები, მოდლოვის 
მოქალაქეები დააკავეს რუსმა ჯარისკაცებმა, რომლებიც საბჭოთა 
კავშირის ფორმებში იყვნენ გამოწყობილები. დაკავება მოხდა 
მოლდოვის კუთვნის ტერიტორიაზე დნეპრისპირეთში, რომელიც 
იმ დროისთვის რუსეთს ჰქონდა ოკუპირებული. მოლდოვის 
მოქალაქეებს ანტი-საბჭოურ ქმედებებში დასდეს ბრალი. 1993 
წელს ტრანსდნეპრისპირეთის უზენაესმა სასამართლომ განიხილა 
მათი საქმე და ერთ-ერთ ბრალდებულს სიკვდილით დასჯა და 
საკუთრების კონფისკაცია მიუსაჯა,დანარჩენებს კი თავისუფლე-
ბის აღკვეთა 12-დან 15 წლამდე. ბრალდებულებმა ადამიანის 

                                                            
22ილაშკუ და სხვები მოლდოვასა და რუსეთის წინააღმდეგ  (CASE OF 
ILAŞCU AND OTHERS v. MOLDOVA AND RUSSIA) (Application no. 
48787/99) 
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უფლებათა ევროპულ სასამართლოში შეიტანეს განაცხადი, 
როგორც რუსეთის, ასევე მოდლოვას წინააღმდეგ. 

ეჭვს არ იწვევდა ის ფაქტი, რომ დადგებოდა რუსეთის პასუხის-
მგებლობის საკითხი, ვინაიდან  ეფექტური კონტროლის 
განხორციელებიდან გამომდინარე სწორედ რუსეთი იყო პასუხის-
მგებელი დნეპრისპირეთის ოკუპირებულ ნაწილში განხორციელე-
ბულ სამართალდარღვევებზე. გარდა იმისა,რომ რუსი 
სამართალდამცავები აკონტროლებდნენ ტერიტორიას,მე-14 არმია 
აქტიურად მონაწილეობდა, პირდაპირ და არაპირდაპირ, 1991-92 
წლების კონფლიქტში სეპარატისტების მხარეზე, აღმოუჩინა მათ 
სამხედრო დახმარება. ოფიციალური მოლდოვის   მტკიცებით  
რუსეთის მთავრობა იყო სსრკ-ს უფლებამონაცვლე სახელმწიფო 
საერთაშორისო კონტექსტში და რომ ამიტომ რუსეთი პა-
სუხისმგებელი უნდა ყოფილიყო სსრკ-ს ორგანოების, ამ 
შემთხვევაში კი მე-14 არმიის (რომელსაც სახელი გადაერქვა როდ-
ად) მიერ ჩადენილ ქმედებებზე. ასევე პასუხისმგებლად უნდა 
ყოფილიყო მიჩნეული დნესტრისპირეთის სეპარატისტული 
რეჟიმის დამკვიდრებისათვის და ამ რეჟიმის მიერ განხორციელე-
ბული ქმედებებისათვის. საინტერესოა, რომ სასამართლო 
მხოლოდ რუსეთისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრებით არ 
შემოფარგლულა და ასევე მოდლოვასაც დააკისრა პასუხისმგებ-
ლობა პოზიტიური ვალდებულების დარღვევისთვის. 

ევროპული კონვენციის პირველი მუხლი ადგენს, რომ სახელმწი-
ფოებმა უნდა უზრუნველჰყონ კონვენციით განმტკიცებული 
უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა. ამ ფორმულირებიდან 
გამომდინარე, ევროპული კონვენციის პირველი მუხლი განიმარტა 
ისე, რომ იგი სახელმწიფოს აკისრებს არა მარტო ნეგატიურ, 
არამმედ პოზიტიურ ვალდებულებასაც.ამ მუხლის თანახმად, 
სახელმწიფო ვალდებულია არა მხოლოდ თავი შეიკავოს 
კონვენციითა და მისი ოქმებით გათვალისწინებული უფლებებისა 
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და თავისუფლებების დარღვევისაგან (ნეგატიური ვალდებულება), 
არამედ უნდა უზრუნველყოს მათი დაცვა მათ შორის მესამე 
მხარისგან (ფიზიკური და იურიდიული პირები)23. სწორედ ეს 
უკანასკნელი წარმოადგენს სახელმწიფოთა პოზიტიურ ვალდე-
ბულებას. 

მოლდოვის მთავრობა ამტკიცებდა, რომ ის ვერ ახორციელებდა 
კონტროლს დნესტრისპირეთის რეგიონზე. ეს არგუმენტი 
სასამართლომ გაიზიარა, თუმცა ჩაითვალა, რომ განმცხადებლები 
მოლდოვის რესპუბლიკის იურისდიქციის ფარგლებში 
ხვდებოდნენ პირველი მუხლის მიზნებისთვის და დაადგინა, რომ 
მოლდოვის ხელისუფლებამ ვერ შეძლო საკმარისი ზომების 
მიღება, რათა მიეღწია განმცხადებლების გათავისუფლებისთვის 
2001 წელს მათი დაპატიმრების შემდგომ. შესაბამისად, 
სასამართლომ დაასკვნა, რომ მოლდოვის მთავრობის პასუხისმგებ-
ლობის საკითხი დგებოდა კონვენციის საფუძველზე მისი 
პოზიტიური ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო.24 
ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ევროპულმა სასამართლომ 
აამაღლა პასუხისმგებლობის სტანდარტი იმ სახელმწიფოსთვისაც 
კი, რომელიც ფაქტობრივად მოკლებული იყო საშუალებას, დაეცვა 
საკუთარ მოქალაქეთა უფლებები, თუმცა, მიუხედავად ამისა, 
ვალდებული იყო მის ხელთ არსებული ნებისმიერი საშუალება 
გამოეყენებინა, რათა ამ პირთა გათავისუფლებისთვის.ილაშკუს 
საქმისგან განსხვავებით, მოცემულ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა 
ოკუპანტ სახელმწიფოსთან ერთად ოკუპირებულ ქვეყანასაც 
დაეკისრა, რაც ერთი მხრივ, განპირობებულია იმით, რომ რომ 
როგორც სასამართლომ  თავად  განცხადა, ევროპული კონვენცია   
,,ცოცხალ  ინსტრუმენტს’’ წარმადგენს, რომელიც თანამედროვე 

                                                            
23 იხ. შენიშვნა 10   
24 ლიჩი ფ., როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ 
სასამართლოს , მესამე გამოცემა, 221 
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პირობების შესაბამისად უნდა განიმარტოს.25 მიეღწია. მეორე 
მხრივ კი,  ევროპული სასამართლოს გამკაცრებული მიდგომა 
სახელმწიფოთა მიმართ პასუხისმგებლობის დაკისრებისას არა 
მარტო არსებული ფაქტობრივი გარემოებებით იყო ნაკარნახევი, 
არამედ  მომავალზე ორიენტირებულ გადაწყვეტილებადაც  
შეგივიძლია მივიჩნიოთ. ერთმნიშვნელოვანია, რომ ილაშკუს 
საქმეში წარმოდგენილი ორივე მხარე, როგორც რუსეთი, ასევე 
მოლდოვა ევროპული კონვენციის ხელშემკვრელი მხარეები 
იყვნენ, მათ დაეკისრათ პასუხისმგებლობა კონვენციის დარღვე-
ვისთვის, საკითხავია რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუკი 
კონვენციით გათვალისწინებულ უფლებებს დაარღვევს სახელმწი-
ფო, რომელიც არ არის ევროპული კონვენციის წევრი, ვინ იქნება ამ 
შემთხვევაში პასუხისმგებელი, თუკი ოკუპანტი სახელმწიფო  
არაღმოჩნდება ხელშემკვრელი მხარე, გამოდის, რომ უფლებათა 
დარღვევის ფაქტზე პასუხისმგებლობის საკითხი ღიად დარჩება 
და არავინ აგებს პასუხს ჩადენილი ქმედებისთვის. ილაშკუს 
საქმეზე გამოტანილი გადაწყვეტილებით და უფლებათა დაცვის 
სტანდარტის მაღალ რანგში აყვანით ევროპულმა სასამართლომ 
სამომავლოდ პრევენციული გადაწყვეტილება მიიღო, მიუხედავად 
იმისა, რომ ერთი შეხედვით, მოლდოვას მიმართ გამოტანილი 
გადაწყვეტილება მეტისმეტად მკაცრად მოგვეჩვენოს იმის ფონზე, 
რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოლდოვას კონტროლის 
განხორციელების არანაირი შესაძლებლობა არ ჰქონია. 

3. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მოქმედება 
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე 

 რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის 
ოკუპაცია ამ ტერიოტირიაზე მცხოვრები პირების მიმართლ 
განსხვავებული სამარტლებრივი რეჟიმის არსებობას განაპირო-

                                                            
25 იქვე, გვ 184  
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ბებს. ,,ოკუპირებული ტერიტორიების  შესახებ’’ საქართველოს 
კანონი აწესრიგებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები 
მოსახლეობის ძირითად უფლებებთან დაკავშირებულ სა-
კითხებსაც. 26 

 ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის მდგომა-
რეობა ძალზე მძიმეა.27 მარიონეტული რეჟიმების პირობებში 
ადამიანის უფლებათა დაცვის არანაირი გარანტია არ არსებობს. 
მრავლადაა ადამიანთა მკვლელობა და უკანონო დაკავება. ხშირია 
გაუჩინარების ფაქტებიც, რომელთა გამოძიება და სამართლის 
აღსრულება პრაქტიკულად შეუძლებელია საოკუპაციო რეჟიმის 
მხრიდან სურვილის არარსებობისა და სამართალდამრღვევთა 
ხელშემწყობი პოლიტიკის გამო28. ადამიანის უფლებათა 
მდგომარეობის შეფასება ძალიან რთულია იმ პირობებში, როდესაც 
ვერ ხერხდება ამ ტერიტორიებზე შესვლა. არც საქართველოს 
სახალხო დამცველს და არც საერთაშორისო ორგანიზაციებს 
წარმომადგენლებს არა აქვთ შესაძლებლობა, ადგილზე შეაფასონ 
სიტუაცია29.აღნიშნული კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს არსებულ 
მძიმე ვითარებას უფლებების დაცვის კუთხით.  

ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევის 
ფაქტებზე საუბრის დროს არ შეიძლება არ ვახსენოთ ლევან 
მამასახლის საქმე, რომელმაც 2004 წელს მიმართა ადამიანის 
უფლებათა ევროპულ სასამართლოს სარჩელით საქართველოსა და 

                                                            
26 ჯიქია მ., გეგენავა დ., ადამიანის უფლებათა დაცვა ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე, სტატიათა კრებული ,,ადამიანის უფლებათა დაცვა, 
კონსტიტუციური რეფორმა და სამართლის უზენაესობა საქართველოში’’ 
2017, 192 
27 იქვე 
28 იხ. სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის 
უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2016, 752 
29 იხ, კონფლიქტით დაზარალებული მოსახლეობის უფლებრივი 
მდგომარეობა საქართველოში, საქართველოს სახალხო დამცველი,  2016  
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რუსეთის წინააღმდეგ. აღნიშნულ საქმეზე ევროპულ სა-
სამართლოს დღემდე არ გამოუტანია გადაწყვეტილება. ამ დავის 
გაჭიანურება უცილობლად უკავშირდება იმ პოლიტიკურ 
კონტექსტს, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა მამასახლისის 
უფლებების დარღვევა.  

მოცემულ შემთხევავშიც საქმე გვაქვს საოკუპაციო რეჟიმის მიერ 
პირისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთის ფაქტთან. 
საქართველოს მოქალაქე, ლევან მამასახლისი 2001 წელს გადავიდა 
ოკუპირებულლი აფხაზეთის ტერიტორიაზე საკუთარ საცხოვ-
რებელ სახლში, სადაც მას შემთხვევით ნაპოვნი ხელნაკეთი 
ყუმბარა აუფეთქდა ხელში, რის შედეგადაც 23 წლის ახალგაზრდამ 
ხელი დაკარგა. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების უსაფრთ-
ხოების სამსახურმა მამასახლისი ტერორიზმის ბრალდებით 
დააკავა და დრანდის ციხეში მოათავსა და 14-წლიანი პატიმრობა 
მიუსაჯა. 2007 წელს ადამიანის უფლებათა კომისრის მეცა-
დინეობით მოხერხდა ლევან მამასახლისის გამოშვება საპატიმ-
როდან30. პატიმრობის პერიოდში კომისარმა შეძლო მამასახლისის 
მონახულება საპატიმრო დაწესებულებაში. კომისრის თქმით, 
პირობები დრანდის ციხეში ცალსახად მძიმე იყო, ისევე როგორც 
საქართველოში არსებულ ციხეთა დიდ ნაწილში,საკნები ნესტიანი 
და ჩამონგრეული იყო. უშუალოდ მომჩივნის საკნის ნახვის 
საშუალება კომისარს არ ჰქონია, ვინაიდან მათი შეხვედრა 
საპატიმროს ეზოში გაიმართა. მამასახლისის თქმით, იგი სხვა 
პატიმრების მსგავს პირობებში იმყოფებოდა და რაიმე 
განსაკუთრებულად მკაცრ მოპყრობას მის მიმართ ადგილი არ 
ჰქონია. რაც შეეხება მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობას, აშკარა 
იყო, რომ ყუმაბრის აფეთქებამ სერიოზული ზიანი მიაყენა 
მომჩივნის ჯანმრთელობას, როგორც კომისარი აღწერს, 25 წლის 
                                                            
30 Application No. 29999/04 Mamasakhlisi v. Georgia and Russia, Third party 
intervention by the commissioner for Human Rights under article 36 para 2 of 
the European Convention on Human Rights, Strasbourg, 16 August 2007  
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მამაკაცი ბევრად მეტისას ჰგავდა, იყო დაუძლურებული და 
არაქათგამოცლილი.როდესაც მამასახლისის გადმოცემა მოხდა, 
იგი მძიმე ემოციურ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, ერთი მხრივ 
აღელვებული იყო მოსალლოდნელი გათავისუფლების ფაქტით და 
მეორე მხრივ, ბოლო წუთამდე შიშობდა, რომ რუსული მხარის 
მხრიდან პროვოკაცია განხორციელდებოდა. 

წარმოდგენილი ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე, 
ერთმნიშნველოვანია, რომ მამასახლისი უკანონო პატიმრობაში 
იმყოფებოდა, იქიდან გამომდინარე, რომ დე-ფაქტო საოკუპაციო 
რეჟიმი რუსეთის მიერაა შექმნილი და მართული, რუსეთის 
პასუხისმგებლობის საკითხი, როგორც ევროპული კონვენციის 
დამრღვევი მხარისა, ეჭვს არ იწვევს. საყურადღებოა, რომ ლევან 
მამასახლისი რუსეთთან ერთად საქართველოსაც უჩივის პოზი-
ტიური ვალდებულების დარღვევის გამო, მისი თქმით, ქართულ 
მხარეს სათანადო ღონისძიებები არ განუხორციელებია, რათა მისი 
გათავისუფლება მომხდარიყო.აღნიშნული საკითხის შეფასებისგან 
მოცემული ნაშრომის ფარგლებში თავს შევიკავებთ, ვინაიდან 
ევროპული სასამართლი ამჟამადაც განიხილავს აღნიშნულ 
საკითხს, კონკრეტულ ფაქტებზე წვდომის საშუალება არ გაგვაჩნია.  

 

დასკვნა 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, აშკარაა, რომ ოკუპი-
რებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხი 
არ კარგავს აქტუალურობას. სამწუხაროდ, ზედამხედველობისა და 
კონტროლის განუხორციელებლობის პირობებში კვლავ მრავ-
ლადაა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელი მოსახ-
ლეობის უფლებების შელახვის ფაქტები. ადამიანის უფლებათა 
ევროპულმა სასამართლომ არსებული პრაქტიკით დაადასტურა, 
რომ არ შეიძლება აღნიშნული ფაქტები დაუსჯელი დარჩეს, 
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განურჩევლად იმისა, თუ ვის მიერაა განხორციელებული 
ისინი.ეფექტური კონტროლის ტესტის საფუძველზე სამართ-
ლიანად და არსებული ფაქტობრივი ვითარების საფუძველზე შე-
საძლებელია განისაზღვროს კონვენციის დამრღვევი სახელმწიფოს 
პასუხისმგებლობის საკითხი. ადამიანის უფლებათა პატივისცემის 
უმნიშვნელოვანესი პრინციპიდან გამომდინარე, სახელმწიფოებმა 
უნდა უზრულვეჰყონ მათ ტერიტორიაზე მყოფი ნებისმიერი 
პირისათვის კონვენციით დაცული უფლებებით სარგებლობა. 
მხოლოდ ამ შემთხვევაში გახდება შესაძლებელი დემოკრატიულ 
ფასეულობათა და კანონის უზენაესობის განმტკიცება.  

როგორც ელეონორა რუზველტმა აღნიშნა თავის ცნობილ 
გამოსვლაში, ადამიანის უნივერსალური უფლებებისა და 
თავისუფლებების დაცვა პატარა ადგილებიდან იწყება, სახლთან 
ახლოს, სამეზობლოში, სკოლებსა თუ სამსახურებში, ისეთი პატარა 
ადგილებიდან, რომლებიც ხანდახან რუკაზეც კი ვერ დაიტანება. 
მთავრობებმა, სახელმწიფოებმა, თუ ადამიანის უფლებების 
დაცვის საერთაშორისო მექანიზმებმა კონსოლიდირებული 
ძალისხმევით უნდა მოახერხონ, რომ უფლებათა დაცვის მსოფლიო 
რუკაზე რუხი ადგილები აღარ დარჩეს და ნებისმიერ ინდივიდს 
მიეცეს საშუალება მისი წილი უფლებებითა და თავისუფლებებით 
ისარგებლოს.   
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                         გივი კაკუშაძე 
 

შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება ადამიანის უფლებათა 
და  ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით 

(ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზი) 
 

შესავალი 

შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება ადამიანის ერთ-ერთი 
ფუნდამენტური უფლებაა. შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფ-
ლება უნივერსალური ღირებულებაა, რომელიც საფუძვლად 
უდევს ადამიანის უფლებებს და განსაზღვრავს პიროვნების 
ღირსებას. იგი მჭიდრო კავშირშია ადამიანის სხვა უფლებებთან, 
რომელთა დაცვა დემოკრატიულ სახელმწიფოთა პრიორიტეტს 
განეკუთვნება. 

1948 წელს მსოფლიო საზოგადოებამ ადამიანის უფლებათა დაცვის 
კუთხით მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა, როდესაც გაეროს 
გენერალურმა ასამბლეამ ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 
დეკლარაცია31 მიიღო. ეს უნივერსალური დოკუმენტი ორიენტირე-
ბულია თითქმის ყველა კატეგორიის უფლების დეკლარირებაზე, 
მათ შორისაა შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლება. მისი 
მნიშვნელობა აღიარებული იქნა გაეროს გენერალური ასამბლეის 
მიერ, როდესაც მიიჩნიეს, რომ შეკრებისა და გაერთიანების 
თავისუფლება ქვაკუთხედია ყველა იმ უფლებისა, რომელთა 
დაცვაც გაეროს პრიორიტეტს წარმოადგენს. ის კონსტიტუციურად 

                                                            
31 საერთაშორისო აქტი, მიღებული 1948 წლის 10 დეკემბერს გაეროს 
გენერალური ასამბლეის მიერ, საქართველოში ძალაშია საქართველოს 
უზენაესი საბჭოს 1991 წლის 15 სექტემბრის დადგენილებით, 
ხელმისაწვდომია: <http://www.parliament.ge/uploads/other/76/76808.pdf> 
[15.06.2018].  
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დაცულია მთელ მსოფლიოში და მჭიდროდ უკავშირდება ადამია-
ნის სხვა უფლებებს. 

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-
11 მუხლის32 თანახმად ყველას აქვს უფლება მშვიდობიანი შეკრე-
ბის თავისუფლებისა, აგრეთვე, სხვებთან გაერთიანების თავისუფ-
ლებისა, მათ შორის, უფლება პროფესიული კავშირების შექმნისა 
და მასში გაერთიანებისა საკუთარი ინტერესების დასაცავად. 
ევროპული კონვენციის მე-11 მუხლის მეორე ნაწილი კი შემდეგ 
დათქმებს შეიცავს: დაუშვებელია რაიმე შეზღუდვის დაწესება ამ 
უფლებათა განხორციელებაზე, გარდა ისეთი შემთხვევისა, რომე-
ლიც გათავისუფლებულია კანონით და აუცილებელია დემოკრა-
ტიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების ან საზოგა-
დოებრივი უსაფრთხოების ინტერესებისათვის, უწესრიგობის ან 
დანაშაულის აღსაკვეთად, ჯანმრთელობისა თუ მორალის ან 
სხვათა უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად. ეს მუხლი 
ხელს არ უშლის სახელმწიფოს, დააწესოს კანონიერი შეზღუდვები 
ამ უფლებათა განხორციელებაზე შეიარაღებული ძალების, 
პოლიციის ან სახელმწიფო ადმინისტრაციის წარმომადგენლების 
მიმართ. 

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-
11 მუხლი იცავს ორ განსხვავებულ, ერთმანეთთან დაკავშირებულ 
თავისუფლებას, კერძოდ, შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფ-
ლებას, რომელთა საერთო მიზანს წარმოადგენს პიროვ-
ნებებისათვის ერთად შეკრების შესაძლებლობის მიცემა, თავიანთი 
საზოგადოებრივი ინტერესების გამოხატვისა და დაცვისათვის. 
როდესაც ეს ინტერესები პოლიტიკური ხასიათის არის, აღნიშნუ-
ლი მუხლის ფუნქცია ცენტრალური ხდება დემოკრატიული 

                                                            
32 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 
კონვენციის მე-11 მუხლი, ხელმისაწვდომია: 
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1208370> [16.06.2018]. 
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სისტემის ეფექტური მუშაობისათვის. იგი უზრუნველყოფს 
პოლიტიკური პარტიების და პროფესიული კავშირების შექმნასა 
და მოქმედებას. მე-11 მუხლი ანალოგიურად იცავს ინდივიდთა 
უფლებას შეკრებასა და გაერთიანებაზე საკუთარი ეკონომიკური, 
პოლიტიკური თუ სოციალური ინტერესების გასაღრმავებლად და 
დასაცავად. გარკვეულწილად მე-11 მუხლი აფართოებს კონვენ-
ციის მე-9 და მე-10 მუხლებს, რომლებიც უზრუნველყოფენ აზრის, 
რწმენისა და აღმსარებლობის და გამოხატვის თავისუფლებას. 
ამიტომაც, ხშირ შემთხვევაში, მე-11 მუხლი ასოცირდება კონვენ-
ციის მე-9 და მე-10 მუხლებთან და განიხილება მათთან მჭიდრო 
კავშირში.33 

ევროპული კონვენციის მე-11 მუხლთან დაკავშირებით, ევროპის 
სასამართლო განსაკუთრებული მონდომებით განიხილავს გა-
ნაცხადებს, რომლებიც ეხება პოლიტიკურ გაერთიანებებსა და 
პოლიტიკური ხასიათის მქონე შეკრებებს, ვიდრე სხვა სახის 
შეკრებებსა თუ გაერთიანებებთან დაკავშირებულ საქმეებს. ეს 
აიხსნება იმით, რომ პოლიტიკური მოსაზრებების გამოხატვისა და 
პოლიტიკური გაერთიანებების თავისუფლებას სტრასბურგის 
სასამართლო მიიჩნევს, როგორც დემოკრატიული საზოგადოების 
არსებობის და ფუნქციონირების ერთ-ერთ ყველაზე უფრო 
მნიშვნელოვან წინაპირობას.34 

ნაშრომი შედგება ხუთი თავისაგან. პირველ თავში საუბარია 
სახელმწიფოს ნეგატიურ ვალდებულებაზე დაიცვას ადამიანის 

                                                            
33 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო და თქვენი 
ფუნდამენტური უფლებები, მე-11 მუხლის კომენტარი,  ბროშურა, 
თბილისი, 2005, ხელმისაწვდომია: <http://www.nplg.gov.ge> [16.06.2018].  
34 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი, 
თბილისი, 2004, 338, ხელმისაწვდომია: 
<http://www.legaleducation.ge/wpcontent/uploads/2011/03/gl_15_adamianisufle
baTaevropulisasamarTlosprecedentulisamarTali.pdf> [20.06.2018. 
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უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციით 
გარანტირებული უფლებები. მეორე თავში განხილულია სა-
ხელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება, რომელიც უზრუნველ-
ყოფს უფლებათა და თავისუფლებათა ნებისმიერი დარღვევის 
აღკვეთას და დარღვევის შედეგად გამოწვეული შედეგების 
გამოსწორებას. მესამე თავში ვისაუბრებ პოლიტიკური პარტიებზე, 
როგორც განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე გაერთიანებაზე. 
ამ მხრივ საინტერესო აღმოჩნდა საქმე - Herri Batasuna and Batasuna 
v. Spain, სადაც სტრასბურგის სასამართლო დაეთანხმა ესპანეთის 
უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას 
პოლიტიკური პარტიების დაშლის შესახებ, რადგან დადგინდა 
მათი მონაწილეობა ტერორისტულ ორგანიზაციასთან. მეოთხე 
თავი ეთმობა მშვიდობიანი შეკრების გამო კონვენციის მე-11 
მუხლის დარღვევას, ხოლო მეხუთე თავში საუბარია შეუტყო-
ბინებლობის გამო მშვიდობიანი დემონსტრაციის დაშლის შესახებ. 
ნაშრომის ბოლოს, დასკვნის სახით, მოცემულია კონვენციის მე-11 
მუხლით დაცული უფლების სამართლებრივი ასპექტები და 
დაცულ სფეროში ჩარევის გამამართლებელი კრიტერიუმები, ე.წ. 
შემოწმების ტესტი, რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაში 
სახელმწიფოს მხრიდან ჩარევა ლეგიტიმურია და ემსახურება 
კანონიერი მიზნის მიღწევას.  

 

1. სახელმწიფოს ნეგატიური ვალდებულება 

უფლება მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებაზე ითვლება ერთ-
ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან წინაპირობად დემოკრატიული 
საზოგადოების არსებობისათვის. შეკრება აუცილებლად უნდა 
იყოს მშვიდობიანი, რათა მოხვდეს მე-11 მუხლის დაცვის სფე-
როში. მე-11 მუხლი არ იცავს შეკრებას, რომელსაც აქვს 
ძალადობრივი ან დანაშაულებრივი მიზნები, რაც შემდგომში 
გადაიზრდება საზოგადო არეულობაში. თუმცა, მე-11 მუხლი იცავს 
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შეკრებას, რომლის დროსაც არსებობს შეკრების მოწინააღმდეგე 
დემონსტრანტთა მიერ ჩაშლის რეალური რისკი და მოსალოდნელ 
ძალადობის კონტროლს ვერ განახორციელებენ შეკრების 
ორგანიზატორები.  

სახელმწიფოს კანონმდებლობაში შეკრებების ზოგადი აკრძალვა 
უფრო მეტ გამართლებასა და არგუმენტაციას მოითხოვს 
სახელმწიფოთა ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან, ვიდრე 
კონკრეტული შეკრების აკრძალვა. საქმეში - Rai, Allmond and 
“Negotiative Now” v. The United Kingdom - ევროპის ადამიანის 
უფლებათა კომისიამ დაადგინა, რომ განმცხადებლებისათვის 
შეკრების აკრძალვა ტრაფალგარის მოედანზე (განმცხადებლების 
შეკრების ძირითადი მიზანი იყო მოწოდება მთავრობისათვის, 
რათა მას მხარი დაეჭირა ჩრდილოეთ ირლანდიაში სამშვიდობო 
მოლაპარაკებისათვის ცეცხლის წინასწარ შეწყვეტის გარეშე) არ 
იყო არაპროპორციული, რადგან მათ აეკრძალათ დემონსტრაციის 
გამართვა მხოლოდ ერთ, ცენტრალური ლონდონის საქვეყნოდ 
ცნობილ ადგილას. მართალია, რამდენიმე ხნით ადრე ტრაფალგა-
რის მოედანზე მოეწყო რამდენიმე მცირე შეკრება ირლანდიის 
თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ კომისიამ დაასკვნა, რომ 
შეერთებული სამეფოს მთავრობა სარგებლობდა ამ კონკრეტულ 
შემთხვევაში შეფასების ფართო კრიტერიუმებით და უფლებამოსი-
ლი იყო, აბსოლუტურად ლეგიტიმურად შეეზღუდა შეკრების 
თავისუფლება. ამასთანავე, კომისიამ მხედველობაში მიიღო ის 
გარემოება, რომ აკრძალვა არ ატარებდა ზოგად ფორმას, იგი 
ზღუდავდა შეკრების თავისუფლებას მხოლოდ ერთ კონკრეტულ 
ადგილას.35 

მე-11 მუხლით უზრუნველყოფილ შეკრების თავისუფლებას 
ეხებოდა სტრასბურგის სასამართლოს მიერ განხილული საქმე - 
                                                            
35 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, დასახ. ნაშრომი, 
სქოლიო 4, 339.  
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Ezelin v. France. აღნიშნულ საქმეში განმცხადებელი იყო ფრანგი 
ადვოკატი, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო სამი სამხედროს 
მსჯავრდების წინააღმდეგ გამართულ სახალხო დემონსტრაციაში. 
აღნიშნული დემონსტრაციის დროს შეურაცხმყოფელი წარწერები 
გაკეთდა საჯარო შენობებზე. განმცხადებელს ბრალი წაეყენა 
სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენაში. მოგვიანებით 
განმცხადებელს ბრალდება მოეხსნა. ადვოკატთა კოლეგიამ ასევე 
მიიჩნია, რომ არ არსებობდა ბ-ნი ეზელინისათვის დისციპლინური 
სასჯელის დაკისრების არანაირი მიზეზი. თუმცა სააპელაციო 
სასამართლომ შეცვალა გადაწყვეტილება და მას გამოეცხადა 
შენიშვნა იმის საფუძველზე, რომ იგი არ განუდგა და არ გამოეყო 
დემონსტრაციის მონაწილეებს, რომლებმაც ჩაიდინეს შეურაცხმყო-
ფელი მოქმედებები. აღნიშნულის საფუძველზე განმცხადებელი 
ამტკიცებდა მე-11 მუხლის დარღვევას. სასამართლოს აზრით, 
განმცხადებელი შეუერთდა კანონიერ შეკრებას და არ არსებობდა 
რაიმე მტკიცებულება, რომ იგი მონაწილეობდა წარწერებისა თუ 
სხვა შეურაცხმყოფელი განცხადებების გაკეთებაში. დისციპლინუ-
რი სასჯელი აშკარად წარმოადგენდა განმცხადებლის მიერ 
შეკრებისა და გაერთიანების თავისუფლების განხორციელებაში 
ჩარევას. ევროპის სასამართლომ მიიჩნია, რომ უფლებაში 
განხორციელებული ჩარევა არ იყო მისაღწევი მიზნის პროპორ-
ციული: პროპორციულობის პრინციპი მოითხოვს, რომ ბალანსი 
დადგინდეს მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული 
მოთხოვნების მიზნებს შორის და აზრების გამოხატვას სიტყვით, 
ჟესტებით ან თუნდაც დუმილით იმ პირების მიერ, რომლებიც 
შეკრებილი არიან ქუჩაში ან სხვა საზოგადო ადგილებში. 
შეკრებაში მონაწილეობის მიღების თავისუფლებას – აღნიშნულ 
შემთხვევაში დემონსტრაციას, რომელიც არ ყოფილა აკრძალული, 
აქვს ისეთი მნიშვნელობა, რომ დაუშვებელია მისი შეზღუდვა, 
თუნდაც ადვოკატთან მიმართებაში, მანამ, სანამ შესაბამისი პირი 
თავად არ ჩაიდენს რამე კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებას ასეთ 
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დემონსტრაციაზე. შესაბამისად, სასამართლომ დაადგინა, რომ 
დაირღვა კონვენციის მე-11 მუხლი.36 

 

2. სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულება 

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრეცედენტული 
სამართლიდან ნათლად ჩანს, რომ კონვენცია არა მარტო 
ავალდებულებს ხელშეკრულების მონაწილე სახელმწიფოების 
ხელისუფლების ორგანოებს, პატივი სცენ კონვენციით გან-
საზღვრულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, არამედ ასევე 
მოითხოვს, რომ სახელმწიფოებმა უზრუნველყონ უფლებათა და 
თავისუფლებათა ნებისმიერი დარღვევის აღკვეთა და დარღვევის 
შედეგად გამოწვეული შედეგების გამოსწორება. სწორედ ამიტომ, 
კონვენციის ეფექტიანი განხორციელების უზრუნველყოფის 
ვალდებულება შესაძლოა სახელმწიფოს აკისრებდეს პოზიტიურ 
ვალდებულებას კონკრეტული ღონისძიების გატარების თვალსაზ-
რისით, თუნდაც კერძო პირების ურთიერთობასთან მიმართებით. 
აღნიშნულის საფუძველზე სასამართლომ განსაზღვრა, რომ უფლება 
მშვიდობიანი შეკრების თავისუფლებაზე მოიცავს დემონსტრაციის 
მოწინააღმდეგეებისაგან დაცვის უფლებასაც, რადგან მხოლოდ ამ 
გზით არის შესაძლებელი უფლების ეფექტიანად განხორციელება 
იმ ჯგუფების მიერ, რომლებსაც სურთ გამართონ დემონსტრაცია 
მეტად სადავო საკითხებთან დაკავშირებით.37 

სტრასბურგის სასამართლოს მიერ განხილულ საქმეში  Plattform 
Arzte fur das Leben v. Austria მშვიდობიანი მსვლელობა შეაჩერეს და 
დაშალეს მოწინააღმდეგეებმა, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფ-
ლების ორგანოებს განთავსებული ჰყავდათ პოლიციის ძალები 

                                                            
36 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, დასახ. ნაშრომი, 
სქოლიო 4, 339. 
37 იქვე, 341.  



 

 45 

დემონსტრაციის ჩატარების ადგილას. მართალია, მსვლელობის 
მონაწილე პირებს მიაყენეს შეურაცხყოფა და დაუშინეს კვერცხები 
და ბალახის ბღუჯები, მაგრამ არცერთი მონაწილე არ დაშავებულა. 
განმცხადებლები ამტკიცებდნენ, რომ მათ არასაკმარისად იცავდა 
პოლიცია დემონსტრაციის მოწინააღმდეგეებისაგან. სტრასბურგის 
სასამართლომ დაადგინა, რომ, მართალია, სახელმწიფოებს 
ეკისრებათ პოზიტიური ვალდებულება განახორციელონ გონივ-
რული და შესაბამისი ღონისძიებები, რათა ხელი შეუწყონ 
კანონიერი დემონსტრაციების გამართვას, მაგრამ ეს იმას არ 
ნიშნავს, რომ ხელისუფლების ორგანოები ვალდებული იყვნენ ეს 
განეხორციელებინათ აბსოლუტურ ფორმებში. სასამართლოს 
განმარტებით, ხელისუფლების ორგანოებს ეკისრებათ ვალდე-
ბულება მხოლოდ გონივრულ ფარგლებში და საქმის კონკრეტული 
გარემოებებიდან გამომდინარე განახორციელონ მშვიდობიანი 
შეკრების უზრუნველყოფის ღონისძიებები. შესაბამისად, სასა-
მართლომ დაადგინა, რომ არ მომხდარა მე-11 მუხლით 
განსაზღვრული პოზიტიური ვალდებულების დარღვევა სახელ-
მწიფოს ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან.38 

 

3. პოლიტიკური პარტიები, როგორც განსაკუთრებული 
მნიშვნელობის მქონე გაერთიანება 

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ არაორაზროვნად და 
ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნა გამოტანილ გადაწყვეტილებებში, 
რომ პოლიტიკური პარტიები ხვდებიან მე-11 მუხლის მოქმედების 
ფარგლებში. საქმეში United Communist Party v. Turkey სა-
სამართლომ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ პოლიტიკური პარტიები 
წარმოადგენენ გაერთიანების ფორმას, რომლებსაც აქვთ განსაკუთ-

                                                            
38 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, დასახ. ნაშრომი, 
სქოლიო 3, 341. 
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რებული მნიშვნელობა დემოკრატიის ჯეროვნად განხორციელე-
ბისათვის და ამიტომაც პოლიტიკური პარტიები ყოველგვარი 
ეჭვის გარეშე ხვდებიან მე-11 მუხლის მოქმედების სფეროში. 
დემოკრატიის ჯეროვნად განხორციელებისათვის პოლიტიკური 
პარტიების როლის გათვალისწინების შედეგად, მე-11 მუხლით 
განსაზღვრული შეზღუდვები, როდესაც ისინი გამოიყენება 
პოლიტიკური პარტიების მიმართ, მაქსიმალურად ზუსტად უნდა 
განიმარტოს; მხოლოდ დამაჯერებელ და მაიძულებელ მიზეზებს 
შეუძლია გაამართლოს ასეთი პარტიების გაერთიანების 
თავისუფლებასთან მიმართებაში გამოყენებული შეზღუდვები. იმ 
საკითხის განსაზღვრისას, არსებობს თუ არა მე-11 მუხლის მე-2 
პუნქტით განსაზღვრული აუცილებლობა, ხელშეკრულების 
მონაწილე სახელმწიფოები ფლობენ მხოლოდ შეზღუდულ 
შეფასებით ზღვარს, რომელიც ექვემდებარება მკაცრ ზედამხედ-
ველობას ევროპის სასამართლოს მხრიდან და მოიცავს როგორც 
კანონმდებლობას, ისე ამ კანონმდებლობის საფუძველზე გა-
მოტანილ გადაწყვეტილებებს, მათ შორის დამოუკიდებელი 
სასამართლოების მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებებსაც.39 

პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებით საინტერესოა საქმე - 
Herri Batasuna and Batasuna v. Spain40, რომელშიც ევროპულმა 
სასამართლომ კონვენციის მე-11 მუხლის დარღვევა არ დაადგინა, 
რადგან საქმე შეეხებოდა ტერორისტულ ორგანიზაციებთან 
კავშირის გამო პოლიტიკური პარტიების დაშლას. პოლიტიკური 
ორგანიზაცია “ჰერი ბატასუნა” დაფუძნდა როგორც საარჩევნო 
კოალიცია, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო 1979 წლის არჩევნებში. 
1986 წელს “ჰერი ბატასუნა” დარეგისტრირდა შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს პოლიტიკურ პარტიათა რეესტრში. 2001 წელს 

                                                            
39 იქვე, 342.  
40 Herri Batasuna and Batasuna v. Spain, 2009 წლის 30 ივნისის 
გადაწყვეტილება, ხელმისაწვდომია: <http://catalog.supremecourt.ge> 
[24.06.2018]. 
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მომჩივანმა ბატასუნმა შეიტანა განაცხადი პოლიტიკურ პარტიათა 
რეესტრში პოლიტიკურ პარტიად დარეგისტრირების მიზნით. 
2002 წელს ესპანეთის პარლამენტმა მიიღო ორგანული კანონი 
6/2002 პოლიტიკური პარტიების შესახებ (LOPP). ახალი კანონით 
დადგენილი ნოვაცია ჩაიდო მეორე თავში - პოლიტიკური 
პარტიების ორგანიზაცია, ფუნქციონირება და საქმიანობა და მესამე 
თავში - პოლიტიკური პარტიების დაშლა და სასამართლო 
გადაწყვეტილებით მათი საქმიანობის შეწყვეტა. 2002 წლის 
აგვისტოში მიღებული გადაწყვეტილებით “ჰერი ბატასუნას“ 
შეუწყდა საქმიანობა. 2002 წლის სექტემბერში სახელმწიფო საბჭომ 
იმოქმედა ესპანეთის მთავრობის სახელით და მიმართა უზენაეს 
სასამართლოს მომჩივანის პარტიის დაშლის მიზნით და 
საფუძვლად დაუდო ახალი LOPP კანონის დარღვევა სხვადასხვა 
აქტივობების განხორციელებით, რომელიც შეუფერებელია 
დემოკრატიული და კონსტიტუციური ღირებულებებისთვის, 
დემოკრატიული პროცესისთვის და ადამიანის უფლებებისთვის. 
იმავე დღეს გენერალურმა პროკურორმა ასევე მიმართა უზენაეს 
სასამართლოს პარტიების დაშლის მოთხოვნით LOPP კანონის 
შესაბამისად. უზენაესმა სასამართლომ გამოაცხადა პატრიები 
“ჰერი ბატასუნა” და “ბატასუნა” უკანონოდ და მიიღო 
განკარგულება მათი დაშლის შესახებ, იმ საფუძვლით, რომ ისინი 
ახორციელებდნენ ტერორიზმით ტაქტიკური სეპერატიზმის 
სტრატეგიას. სასამართლომ დაადგინა რომ პარტიები ფუნდამენ-
ტურად არ განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან და ტერორისტული 
ორგანიზაცია ეტასგან.41 უზენაესმა სასამართლომ ისინი აღწერა 
როგორც დაჯგუფებები რომელიც იზიარებენ ერთნაირ 
იდეოლოგიას, რომელთა კონტროლსაც ახორციელებს ზემოთ 
ხსენებული ტერორისტული ორგანიზაცია და დაადგინა რომ 

                                                            
41 ეტა (ბას. Euskadi Ta Askatasuna – ბასკების სამშობლო და თავისუფლება) 
— შეიარაღებული ბასკური ნაციონალისტური და სეპარატისტული 
ორგანიზაცია.  
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რეალურად ეს იყო ერთი ორგანიზაცია, კონკრეტულად კი 
ტერორისტული ორგანიზაცია ეტა, რომელიც ამოფარებული იყო 
თითქოსდა ამ ორი სხვადასხვა ორგანიზაციის უკან, რომლებიც 
სხვადასხვა დროს შეიქმნა ეტას მიერ წინასწარი გეგმის მიხედვით 
იმ მიზნით, რომ მათ გადასცემოდათ საქმიანობა. 

ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ მომჩივანი პარტიის 
დაშლა წარმოადგენს მათი გაერთიანების თავისუფლების 
უფლების გამოყენებაში ჩარევას. ახალმა LOPP კანონმა ნათლად 
განმარტა პოლიტიკური პარტიების ორგანიზების და ფუნქციონი-
რების საკითხი და ასევე საქმიანობები, რომელიც გამოიწვევს 
სასამართლოს მიერ პოლიტიკური პარტიის დაშლის პასუხისმგებ-
ლობას. პარტიის დაშლა ემსახურებოდა რამდენიმე კანონიერ 
მიზანს რომლებიც კონვენციის მე-11 მუხლშია ჩამოთვლილი, მათ 
შორის, როგორიცაა საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, არეულო-
ბის პრევენცია და სხვების უფლებების და თავისუფლებების 
დაცვა.         

მოცემულ საქმეში ეროვნული სასამართლოები მივიდნენ გონივ-
რულ დასკვნამდე მას შემდეგ, რაც დეტალურად შეისწავლეს 
სასამართლოში წარდგენილი მტკიცებულება და სასამართლოს არ 
აქვს არანაირი საფუძველი არ დაეთანხმოს ესპანეთის უზენაესი 
სასამართლოს დასაბუთებას მომჩივანი პარტიების და ტერორის-
ტული ორგანიზაცია ეტას შორის კავშირის არსებობის თაობაზე. 
ესპანეთში წლების განმავლობაში ტერორისტული თავდასხმების 
კუთხით არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, განსაკუთ-
რებით კი “პოლიტიკურად მგრძნობიარე რეგიონში” – ბასკეთში, ეს 
კავშირები შესაძლოა განხილულ იქნას როგორც დემოკრატიის 
საფრთხე. და ბოლოს, უზენაესი სასამართლოს მიერ გამოვლენილი 
გარემოებები უნდა იყოს განხილული საკითხის გადაჭრის საერთა-
შორისო ჭრილში იმისათვის, რათა მოხდეს ტერორიზმის საჯარო 
დაგმობა. შედეგად, მომჩივანი პარტიისთვის დამახასიათებელი 
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საქმიანობა და გამოსვლები განხილული ერთად ქმნის აშკარა 
სოციალურ მოდელს რომლის მხარდაჭერასაც ისინი ახორციელებ-
დნენ და რომელიც ეწინააღმდეგება დემოკრატიული საზოგა-
დოების კონცეფციას. უზენაესი სასამართლოს მიერ მომჩივანი 
პოლიტიკური პარტიების მიერ მიღებული და საკონსტიტუციო 
სასამართლოს მიერ ძალაში დატოვებული გადაწყვეტილება 
შეიძლება მიჩნეულ იქნას როგორც მწვავე სოციალური საჭიროება, 
სახელმწიფოს თავისუფალი შეფასების ფარგლების კონტექსტშიც 
კი. სასამართლოს უნდა დაედგინა ჩარევა იყო თუ არა 
დასახელებული მართლზომიერი მიზნის თანაზომიერი. იმის 
გათვალისწინებით, რომ ზემოთხსენებული პარტიების ქმედება 
ეწინააღმდეგებოდა დემოკრატიული საზოგადოების პრინციპს და 
წარმოადგენდა ესპანეთის დემოკრატიისთვის მნიშვნელოვან 
საფრთხეს, მომჩივანზე დაკისრებული სანქცია იყო თანაზომიერი 
მართლზომიერ მიზნის მე-11-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით. 
ამის შედეგად, შეიძლება ითქვას, რომ პარტიის დაშლა წარმოად-
გენდა საჭიროებას დემოკრატიულ საზოგადოებაში იმისათვის, 
რომ უზრუნველყოფილი ყოფილიყო საზოგადოებრივი უსაფრთ-
ხოება, მომხდარიყო არეულობის პრევენცია და მოქალაქეების 
უფლებების და თავისუფლებების დაცვა მე-11 მუხლის მე-2 
ნაწილის მიზნებიდან გამომდინარე. 

 

4. კონვენციის მე-11 მუხლის დარღვევა მშვიდობიან 
შეკრებაში მონაწილეობის გამო 

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ კონვენციის მე-11 
მუხლის დარღვევა დაადგინა საქმეზე Schwabe and M.G. v. 
Germany42, რომელიც შეეხებოდა მოქალაქეების მშვიდობიან 

                                                            
42 Schwabe and M.G. v. Germany, 2011 წლის 12 იანვრის გადაწყვეტილება, 
ხელმისაწვდომია: <http://catalog.supremecourt.ge> [24.06.2018]. 
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შეკრებაში მონაწილეობას, რა დროსაც პოლიციამ ისინი დააპატიმ-
რა დემონსტრაციაში მონაწილეობის შეზღუდვის მიზნით. განმცხა-
დებლები ავტომობილით გაემართნენ როსტოკში, ჰეილიგენდამში, 
2007 წლის 6-8 ივნისს დაგეგმილი „დიდი რვიანის“43 სამიტის 
საწინააღმდეგო დემონსტრაციაში მონაწილეობის მიღების მიზნით. 
2007 წლის 3 ივნისს მათი ვინაობა შეამოწმა პოლიციამ ვალდეკის 
ციხის წინ მდებარე ავტოსადგომზე. მათი ავტომობილის ჩხრეკის 
შედეგად პოლიციამ აღმოაჩინა ბანერები წარწერებით, „თავისუფ-
ლება ყველა პატიმარს“ და „გაათავისუფლეთ ყველა ახლავე“ და 
დააკავა ისინი. მომდევნო დღეს რაიონულმა სასამართლომ მათი 
დაპატიმრება ბრძანა 9 ივნისამდე, რათა თავიდან აცილებულიყო მათ 
მიერ გარდაუვალი დანაშაულის ჩადენა. სააპელაციო სასამართლომ 
ძალაში დატოვა რაიონული სასამართლოს პირველი ინსტანციის 
გადაწყვეტილება, დაადგინა რა, რომ განმცხადებლები თავიანთი 
ბანერებით სხვებს წააქეზებდნენ ვალდეკის ციხიდან პატიმრების 
გათავისუფლებისკენ. სააპელაციო სასამართლომ უარი განაცხადა 
განმცხადებლების შემდგომი საჩივრების მიღებაზე, მიიჩნია, რომ 
პოლიცია უფლებამოსილი იყო ევარაუდა, რომ განმცხადებლები 
მიემართებოდნენ როსტოკში და გამოიყენებდნენ ბანერებს 
დემონსტრაციაზე, რომელიც ნაწილობრივ ძალადობრივი იყო. 
პატიმრების გათავისუფლების მოწოდებისთვის პასუხისმგებლობას-
თან დაკავშირებით განმცხადებლების წინააღმდეგ საქმისწარმოება არ 
დაწყებულა.  

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ერთხმად 
დაადგინა კონვენციის მე-11 მუხლის დარღვევა და განმარტა, რომ  
დიდი რვიანის სამიტის მთელი პერიოდის განმავლობაში, მათი 

                                                            
43 „დიდი რვიანი,“ (Group of Eight - G8) რომელიც გახდა „დიდი შვიდიანი“ 
(Group of Eight – G7) რუსეთის მიერ მისი დატოვების შემდეგ 2014 წელს. 
შიდა სამთავრობო ფორუმი 1997 წლიდან 2014 წლამდე, რომელშიც 
მონაწილეობდნენ ეკონომიკურად მსოფლიოს ყველაზე განვითარებული 
ქვეყნები, რომლებიც თავს მიიჩნევდნენ დემოკრატიულ სახელმწიფოებად.  
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დაპატიმრების გათვალისწინებით, განმცხადებლებს შეეზღუდათ 
სამიტის საწინააღმდეგო დემონსტრაციაში მონაწილეობა, რომე-
ლიც აღმოჩნდა რომ არ ჩატარდა ძალადობრივად. მოპასუხე 
სახელმწიფოს მიერ გამოთქმული ვარაუდის საპირისპიროდ ვერ 
დადასტურდა ისიც, რომ თვით განმცხადებლებს ქონდათ რაიმე 
ძალადობრივი განზრახვა. მათ არ აღმოაჩნდათ რაიმე იარაღი, 
მათი ბანერების  შინაარსი კი  ვერ გამოდგებოდა იმის მტკიცე-
ბულებად, რომ მათ განზრახული ქონდათ სხვების მოწოდება 
ძალადობისკენ. შესაბამისად, განმცხადებლების დაპატიმრებით 
მოხდა მათი მშვიდობიანი შეკრების უფლებაში ჩარევა. ამ ჩარევის 
პროპორციულობასთან მიმართებით სასამართლომ აღიარა 
სახელმწიფო ორგანოების წინაშე არსებული მნიშვნელოვანი 
გამოწვევა, უზრუნველეყოთ სამიტის მონაწილეთა უსაფრთხოება 
და შეენარჩუნებინათ საზოგადოებრივი წესრიგი. დემონსტრაციაში 
მონაწილეობით განმცხადებლები გეგმავდნენ საზოგადოებრივი 
მნიშვნელობის დებატში მონაწილეობას, რომლის მიზანი იყო 
დიდი რაოდენობით დემონსტრანტების დაპატიმრების კრიტიკა 
და არა ძალადობა ან სხვების მოწოდება ძალადობისკენ. მათი 
თითქმის ექვსდღიანი პატიმრობა, არ იყო სამიტის დროს 
დაპატიმრებული დემონსტრანტების გათავისუფლებისკენ სხვების 
სავარაუდო წახალისების თავიდან აცილების პროპორციული 
ზომა. სახელმწიფო ორგანოებისთვის ხელმისაწვდომი იყო სხვა 
უფრო ეფექტური, მაგრამ ნაკლებად მკაცრი ზომები ამ მიზნის 
მისაღწევად, როგორიც არის განმცხადებლების ხელთ არსებული 
ბანერების ჩამორთმევა. სასამართლოს დადგენილებით კონვენ-
ციის მე-11 მუხლის დარღვევისათვის განისაზღვრა სანქცია 3 000 
ევრო თითოეულ განმცხადებელს არამატერიალური ზიანის 
სანაცვლოდ.  
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5. მშვიდობიანი დემონსტრაციის დაშლა შეუტყობინებლობის 
გამო 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 
კონვენციის მე-11 მუხლის დაცულ სფეროში შედის მშვიდობიანი 
დემონსტრაციის დაშლა პოლიციისთვის წინასწარი შეუტყო-
ბინებლობის გამო. ამ მხრივ საინტერესოა ადამიანის უფლებათა 
დაცვის ევროპული სასამართლოს 2007 წლის გადაწყვეტილება 
საქმეზე - Bukta and Others v. Hungary44. უნგრეთის 1989 წლის 
შეკრების უფლების შესახებ კანონის თანახმად, სავალდებულოა 
შეკრების ჩატარებამდე მინიმუმ სამი დღით ადრე პოლიციის 
ინფორმირება, ხოლო პოლიცია უფლებამოსილია დაშალოს 
შეკრება, რომელიც წინასწარი შეტყობინების გარეშე ტარდება. 2002 
წლის დეკემბერში რუმინეთის პრემიერ-მინისტრი ოფიციალური 
ვიზიტით ეწვია ბუდაპეშტს და რუმინეთის ეროვნულ დღესთან 
დაკავშირებით მიღება გამართა. წვეულებამდე ერთი დღით ადრე 
უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მივიდოდა 
მიღებაზე. განმცხადებლებს სჯეროდათ, რომ პრემიერი არ უნდა 
დასწრებოდა ღონისძიებას, რომელიც აღნიშნავდა უნგრეთის 
ისტორიის უარყოფით მხარეს (1918 წელს რუმინეთის მიერ 
ტრანსილვანიის ანექსიას). ისინი დაახლოებით 150 კაცისგან 
შემდგარ ჯგუფთან ერთად შეიკრიბნენ იმ სასტუმროს წინ, სადაც 
მიღება მიმდინარეობდა. ამ ჯგუფს პოლიციისთვის არანაირი 
შეტყობინება არ მიუწოდებია დემონსტრაციის გამართვის 
განზრახვასთან დაკავშირებით. მცირე აფეთქების მსგავსი ხმაურის 
გაგებისთანავე მიღებაზე დამსწრე პოლიციელებმა აიძულეს 
დემონსტრანტები დაშლილიყვნენ. განმცხადებლებმა წამოიწყეს 
სამართალწარმოება და მოითხოვეს პოლიციის ჩარევის უკანონოდ 
აღიარება. დემონსტრანტების მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, იმ 

                                                            
44 Bukta and Others v. Hungary, 2007 წლის 17 ივლისის გადაწყვეტილება, 
ხელმისაწვდომია: <http://catalog.supremecourt.ge> [25.06.2018]. 



 

 53 

არგუმენტზე დაყრდნობით, რომ დემონსტრაციის დაშლის 
საფუძველს წარმოადგენდა დემონსტრანტების მიერ პოლიციისთ-
ვის წინასწარი შეუტყობინებლობა.  

ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნულ საქმეზე შემდეგი განმარ-
ტება გააკეთა: „ეროვნულმა სასამართლოებმა მათი გადაწყვეტი-
ლებები დააფუძნეს მხოლოდ წინასწარი შეტყობინების 
არარსებობის ფაქტზე, საქმის სხვა გარემოებების გამოკვლევის 
გარეშე, ასევე არ გამოიკვლიეს, იყო თუ არა დემონსტრაცია 
მშვიდობიანი. წინასწარ ნებართვის მოპოვების პროცედურა, 
როგორც წესი, არ ბღალავს მშვიდობიანი შეკრების უფლების არსს. 
თუმცა, უნგრეთის პრემიერ მინისტრის მიღებაზე დასწრების 
განზრახვის წინასწარ არ ცოდნამ განმცხადებლები არჩევანის 
წინაშე დააყენა: არ განეხორციელებინათ მშვიდობიანი შეკრების 
უფლება, თუ უგულებელყოთ წინასწარი შეტყობინების ვალდებუ-
ლება. ისეთ განსაკუთრებულ გარემოებებში, როგორშიც განმცხა-
დებლები აღმოჩნდნენ, მყისიერი რეაგირება პოლიტიკურ 
მოვლენაზე დემონსტრაციის ფორმით შეიძლება გამართლებულად 
ჩაითვალოს, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ვერ მტკიცდება 
საზოგადოებრივი წესრიგისათვის რაიმე საფრთხის შექმნა. 
შესაბამისად, მშვიდობიანი შეკრების დაშლა მხოლოდ იმ 
საფუძვლით, რომ არ იყო დაცული წინასწარი შეტყობინების 
მოთხოვნა, მონაწილეების მხრიდან რაიმე უკანონო ქმედების არ 
არსებობის პირობებში, არაპროპორციულია.  

 

6. მე-11 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული 
შეზღუდვების ლეგიტიმურობა 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა კონვენციის 
მე-11 მუხლის მე-2 ნაწილი ხელშემკვრელ მხარეებს აძლევს 
გარკვეულ თავისუფლებას შეზღუდოს პირველ ნაწილში 
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განსაზღვრული ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები. ამ 
შეზღუდვებს აკისრია ურთიერთდაკავშირებული ორი ფუნქცია. 
პირველ რიგში ისინი განსაზღვრავენ იმ საფუძვლებს, რომელთა 
არსებობის შემთხვევაშიც ხელშემკვრელ მხარეს, სახელმწიფოს, 
ენიჭება უფლება შეზღუდოს ცალკეული უფლება, ანუ პირველი 
ფუნქცია გამოიხატება სახელმწიფოსათვის შეზღუდვის უფლების 
მინიჭებით. მეორე რიგში კი ისინი გარკვეულ ჩარჩოებში აქცევენ 
შეზღუდვის თავისუფლებას, აწესებენ შეზღუდვის საფუძვლებს და 
ამით იცავენ ადამიანის უფლების თვითნებურ შეზღუდვას. 
ზემოთთქმული იმის დასტურია, რომ კონვენციის შიგნით 
შეიმჩნევა ინტერესთა გარკვეული ჭიდილი ადამიანის უფლებებსა 
და სახელმწიფოს ინტერესებს შორის.45 

ევროპის სასამართლომ ნათლად წარმოაჩინა ინტერესთა ეს 
ჭიდილი საქმეში - Klaas v. Germany,46 სადაც აღნიშნა, რომ „სისტე-
მისათვის უცხო არ არის გარკვეული კომპრომისი ადამიანის 
უფლებათა დაცვასა და დემოკრატიული საზოგადოების 
მოთხოვნათა შორის.“ 

აღნიშნულიდან ნათლად ჩანს, რომ კონვენციის მე-11 მუხლის 
მეორე ნაწილით გათვალისწინებული შეზღუდვები უნდა 
ემსახურებოდეს დემოკრატიული საზოგადოების ინტერესების 
დაცვას. მართალია, დემოკრატიული საზოგადოების ინტერესების 
დაცვა უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა ადამიანის უფლების 
შეზღუდვისათვის, მაგრამ იგი ერთადერთი არაა, ანუ კონვენციის 
განმარტებით, მხოლოდ ამ უკანასკნელის დაცვა არ არის საკმარისი 
იმისათვის, რათა გამართლებულ იქნეს სახელმწიფოს მიერ მე-11 
                                                            
45 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, დასახ. ნაშრომი, 
სქოლიო 4, 347.  
46 Klaas v. Germany, 1978 წლის 06 სექტემბრის გადაწყვეტილება, 
ხელმისაწვდომია:                                  < 
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57510%22]}> 
[25.06.2018]. 
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მუხლით გარანტირებულ უფლებათა შეზღუდვა. კონვენცია 
იმპერატიულად განსაზღვრავს იმ კრიტერიუმებს, რომელთა 
დაკმაყოფილების შემთხვევაშიც სახელმწიფოს მიერ უფლების 
შეზღუდვა ჩაითვლება კონვენციასთან შესაბამისად.  

უფლების შეზღუდვა: 

• გათვალისწინებული უნდა იყოს ქვეყნის ეროვნული 
კანონმდებლობით; 

• აუცილებელი უნდა იყოს დემოკრატიულ საზოგადოებაში; 
• უნდა არსებობდეს გადაუდებელი საზოგადოებრივი 

აუცილებლობა;  
• უფლებაში განხორციელებული ჩარევა იმ კანონიერი 

მიზნის პროპორციული უნდა იყოს, რომლის მიღწევასაც 
იგი ემსახურება. 

შესაბამისად, კონვენციის მე-11 მუხლით დაცულ სფეროში ჩარევა 
უნდა შეფასდეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, ჩარევას კი უნდა 
ჰქონდეს ზემოთჩამოთვლილი მიზნები, რათა იგი მოექცეს მე-11 
მუხლით განსაზღვრულ კრიტერიუმებში.  

 

დასკვნა 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის მე-11 
მუხლის ანალიზის და ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის 
შესწავლის შედეგად შეიძლება გაკეთდეს დასკვნა, რომ სახელმწი-
ფოს ეკისრება პოზიტიური და ნეგატიური პასუხისმგებლობა 
კონვენციით გარანტირებული უფლებების დაცვის თვალსაზრი-
სით. პოზიტიური ვალდებულების შემთხვევაში უნდა შეიქმნას 
შესაბამისი გარემო და კანონმდებლობა, რათა შესაძლებელი იყოს 
უფლების განხორციელება. სახელმწიფოს ნეგატიური ვალდე-
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ბულების დროს კი ხელისუფლების ორგანოებმა მაქსიმალურად 
უნდა შეიკავონ თავი კონვენციით დაცულ უფლებაში ჩარევისაგან. 
სახელმწიფოებმა უნდა  უზრუნველყონ უფლებათა და 
თავისუფლებათა ნებისმიერი დარღვევის აღკვეთა და დარღვევის 
შედეგად გამოწვეული შედეგების გამოსწორება. 

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული 
სასამართლო პოლიტიკურ პარტიებს განიხილავს როგორც 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე გაერთიანებებს, რადგან 
ასეთი განაცხადები ეხება პოლიტიკურ გაერთიანებებსა და 
პოლიტიკური ხასიათის მქონე შეკრებებს. ეს აიხსნება იმით, რომ 
პოლიტიკური მოსაზრებების გამოხატვისა და პოლიტიკური 
გაერთიანებების თავისუფლებას სტრასბურგის სასამართლო 
მიიჩნევს, როგორც დემოკრატიული საზოგადოების არსებობის და 
ფუნქციონირების ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან 
წინაპირობას. ამ მხრივ საინტერესო გამოდგა შემდეგი საქმეები: 
United Communist Party v. Turkey და Herri Batasuna and Batasuna v. 
Spain. პირველ საქმეზე სასამართლომ აღნიშნა, რომ პოლიტიკური 
პარტიები წარმოადგენენ გაერთიანების ფორმას, რომლებსაც აქვთ 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა დემოკრატიის ჯეროვნად განხორ-
ციელებისათვის და ამიტომაც პოლიტიკური პარტიები ყოველგვა-
რი ეჭვის გარეშე ხვდებიან მე-11 მუხლის მოქმედების სფეროში. 
მეორე საქმეზე კი ევროპულმა სასამართლომ კონვენციის მე-11 
მუხლის დარღვევა არ დაადგინა, რადგან საქმე შეეხებოდა 
ტერორისტულ ორგანიზაციებთან კავშირის გამო პოლიტიკური 
პარტიების დაშლას. 

საინტერესო აღმოჩნდა დემონსტრაციაში მოქალაქეების მონა-
წილეობის საკითხი საქმეზე - Schwabe and M.G. v. Germany, 
რომელიც შეეხებოდა მოქალაქეების მშვიდობიან შეკრებაში 
მონაწილეობას, რა დროსაც პოლიციამ ისინი დააპატიმრა დე-
მონსტრაციაში მონაწილეობის შეზღუდვის მიზნით. აღნიშნულ 
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შემთხვევაში განმცხადებლებს შეეზღუდათ დემონსტრაციაში 
მონაწილეობა მაშინ, როდესაც იგი ძალადობრივად არ ჩატა-
რებულა. სახელმწიფოს მხრიდან გამოთქმული ვარაუდი ვერ 
გაამართლებს კონვენციის მე-11 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვა-
ლისწინებულ შეზღუდვას, რადგან განმცხადებლების დაპატიმ-
რებით მოხდა მათი მშვიდობიანი შეკრების უფლებაში ჩარევა.  

ევროპულმა სასამართლოს ისიც აღნიშნა, რომ მშვიდობიანი 
დემონსტრაციის დაშლა იმის გამო, რომ დემონსტრანტებმა არ 
შეატყობინეს წინასწარ შესაბამის ორგანოებს შეკრების შესახებ, 
წარმოადგენს კონვენციის მე-11 მუხლის დარღვევას. ევროპული 
სასამართლო არ დაეთანხმა ეროვნულ სასამართლოებს და აღნიშნა, 
რომ მათ გადაწყვეტილებები დააფუძნეს მხოლოდ წინასწარი 
შეტყობინების არარსებობის ფაქტზე, საქმის სხვა გარემოებების 
გამოკვლევის გარეშე, ასევე არ გამოიკვლიეს, იყო თუ არა 
დემონსტრაცია მშვიდობიანი. წინასწარ ნებართვის მოპოვების 
პროცედურა, როგორც წესი, არ ბღალავს მშვიდობიანი შეკრების 
უფლების არსს. 

როგორც აღვნიშნეთ, იმისათვის, რომ სახელმწიფოს მიერ მე-11 
მუხლში ჩამოყალიბებულ უფლებათა შეზღუდვა ჩაითვალოს 
კონვენციის მოთხოვნების შესაბამისად, არ კმარა მხოლოდ 
შეზღუდვის გათვალისწინება შიდა კანონმდებლობით. შეზღუდ-
ვის კონვენციასთან შესაბამისობისათვის ერთ-ერთ და უმთავრეს 
კრიტერიუმს წარმოადგენს შეზღუდვის აუცილებლობა დემოკრა-
ტიულ საზოგადოებაში. 

სახელმწიფოს მოქმედების პროპორციულობის შეფასებისას 
ევროპის სასამართლო განიხილავს, თუ:  

ა) რამდენად იყო სახელმწიფოს მიერ ადამიანის უფლებათა 
შეზღუდვა გადაუდებელი საზოგადოებრივი საჭიროების 
პროპორციული;                                  
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 ბ) რამდენად შეესაბამება და აკმაყოფილებს კონვენციის 
მოთხოვნებს ის კანონიერი მიზანი, რომლის მიღწევასაც სა-
ხელმწიფო ცდილობს უფლების შეზღუდვით. 

იმისათვის, რომ შეზღუდვა კანონიერი მიზნის მიღწევას 
ემსახურებოდეს იგი უნდა შემოწმდეს კონვენციის მე-11 მუხლის 
მე-2 ნაწილში დადგენილი კრიტერიუმებით. შესაბამისად, თუ 
შეზღუდვა არ არის მიმართული დემოკრატიულ საზოგადოებაში 
ეროვნული უშიშროების ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების 
ინტერესებისათვის, უწესრიგობის ან დანაშაულის აღსაკვეთად, 
ჯანმრთელობისა თუ მორალის ან სხვათა უფლებათა და 
თავისუფლებათა დასაცავად იგი უკანონო ქმედებაა და 
წარმოადგენს პირის პირად დაცულ სფეროში უხეშ ჩარევას.  
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ნუგზარ გრიგალაშვილი 
მარიამ კუტალაძე 

 
ევროკავშირის მიდგომა პერსონალური მონაცემების დაცვის  

სამართლებრივი რეგულირების საკითხისადმი 
 

შესავალი  

პერსონალური მონაცემების დაცვა ადამიანის ერთ-ერთი ფუნ-
დამენტური უფლებაა. ტექნოლოგიური პროგრესის გათვალისწი-
ნებით აღნიშნულ მონაცემებზე წვდომა დღითიდღე მარტივდება. 
ამასთანავე, მონაცემთა სისტემის შექმნაში როგორც სახელმწიფოს, 
ასევე კერძო კომპანიების ინტერესი იკვეთება. პერსონალური 
მონაცემების ერთიანი ბაზის არსებობა არა მარტო კომერციულ, 
არამედ პოლიტიკურ მიზნებსაც უკავშირდება, რასაც უკანასკნელ 
პერიოდში სოციალურ ქსელ Facebook-ის ირგვლივ არსებული 
სკანდალიც მოწმობს. კერძოდ, New York Times-ის, Channel 4-სა და 
The Guardian-ის ჟურნალისტური გამოძიებიდან გაირკვა, რომ 
Facebook-ის 50 მილიონი მომხმარებლის ანგარიში დონალდ 
ტრამპის საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებულმა კომპანია 
Cambridge Analytica-მ საარჩევნო მიზნებისთვის გამოიყენა. 
Facebook-ის დამფუძნებელმა, მარკ ცუკერბერგმა, განაცხადა, რომ 
Facebook დაამატებს ფუნქციებს, რაც შეცვლის საიტის პირად 
მონაცემებთან დაკავშირებულ პოლიტიკას, რათა მომხმარებელი 
ხედავდეს, როგორ აგროვებს მონაცემებს სოციალური ქსელი. 
აღნიშნული ფაქტი მოწმობს, რომ პერსონალური მონაცემების 
დაცვისა და სამართლებრივი მოწესრიგების საკითხი აქტიურად 
დგას დღის წესრიგში.  

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია განსაზღვროს პერსონალურ 
მონაცემებთან დაკავშირებული ევროპული რეგულაციები. 
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თავდაპირველად განხილულ იქნება პერსონალური მონაცემების 
ცნება, ასევე პერსონალური მონაცემების დაცვის საერთაშორისო 
პრაქტიკა, ხოლო შემდეგ პერსონალურ მონაცემებთან მიმართებით 
არსებული სამართლებრივი რეგულაციები, როგორიცაა  „პერსო-
ნალურ მონაცემთა ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკურ პირთა 
დაცვის შესახებ“ ევროპის საბჭოს 108-ე კონვენცია, ევროპის 
პარლამენტისა და საბჭოს 1995 წლის 24 ოქტომბრის დირექტივა 
95/46/EC „პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისა და ამ მონაცემთა 
თავისუფალი გადაადგილებისას ფიზიკურ პირთა დაცვის 
შესახებ“, ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს 2001 წლის 18 
დეკემბრის 2001/45/EC რეგულაცია „გაერთიანების დაწესებუ-
ლებებისა და ორგანოების მიერ პერსონალურ მონაცემთა 
დამუშავებისა და ამ მონაცემთა თავისუფალი გადაადგილებისას 
ფიზიკურ პირთა დაცვის შესახებ”. ევროპული პარლამენტისა და 
საბჭოს 2002 წლის 12 ივლისის დირექტივა 2002/58/EC „ელექტრო-
ნული კომუნიკაციების სექტორში პირადი და ცხოვრების დაცვისა 
და პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ“ (პირადი 
ცხოვრებისა და ელექტორნული კომუნიკაციების დირექტივა). 
ნაშრომში ასევე განხილულ იქნება პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვის საკითხი სოციალურ ქსელ Facebook-თან მიმართებით.  

 

1. პერსონალური მონაცემის ცნება  

ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 1995 წლის 24 ოქტომბრის  
95/46/EC დირექტივა განსაზღვრავს პერსონალური მონაცემის 
ლეგალურ დეფინიციას. კერძოდ,  პერსონალური მონაცემი არის 
ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც იდენტიფიცირებულ ან 
არაიდენტიფიცირებულ ფიზიკურ პირს უკავშირდება. პირი 
იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი პირდაპირ ან 
არაპირდაპირ იდენტიფიცირება, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო 
კოდით ან პირის მახასიათებელი ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, 
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ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური ნიშნებით. დეფინი-
ცია 4 ძირითადი ელემენტისგან შედგება: 

• ნებისმიერი ინფორმაცია; 
• რომელიც უკავშირდება; 
• იდენტიფიცირებული ან არაიდენტიფიცირებადი; 
• ფიზიკური პირი. 

დეფინიციის პირველი ელემენტი - ნებისმიერი ინფორმაცია, ზოადი 
ხასიათის ცნებაა და იგი ფართო ინტერპრეტაციის შესაძლებლობას 
იძლევა. ზოგადად, პერსონალური მონაცემი მოიცავს ინფორმაციას, 
რომელიც მიეკუთვნება პირის პირად ცხოვრებას, ასევე შეიცავს 
ინფორმაციას მისი პროფესიული ან საზოგადო ცხოვრების შესახებ.  
ამასთანავე, პერსონალურ მონაცემთა ცნებისათვის მნიშვნელობა არ 
აქვს, ის სიმართლეა თუ საეჭვო ინფორმაციას წარმოადგენს. 
აღნიშნული გათვალისწინებულია კანონითაც, რადგან პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის ნორმები არასწორი ინფორმაციის წაშლას 
ითვალისწინებს. პერსონალური მონაცემების ცნება მოიცავს, როგორც 
პირის პირად და საოჯახო ცხოვრებას, რომელიც განსაკუთრებით 
„მგრძნობიარე“ მონაცემთა კატეგორიას მიეკუთვნება, ისე პირის 
ყველა სახის აქტივობას, მის სამსახურებრივ, ეკონომიკურ თუ 
სოციალურ ქცევას. იგი მოიცავს პირის, როგორც მომხმარებლის, 
პაციენტის, დასაქმებულის, კლიენტის შესახებ ინფორმაციას. 
განსაზღვრულია, რომ ინფორმაცია, რომელიც პერსონალურ 
მონაცემებს შეიცავს შეიძლება იყოს ნებისმიერი სახის - ალფაბეტური, 
ნუმერაციული, გრაფიკული, ფოტოგრაფიკული ან აკუსტიკური, 
გამოხატული როგორც ფურცელზე, ასევე შენახული 
ელექტრონულ/კომპიუტერულ სისტემაში. პერსონალურ მონაცემად 
კვალიფიცირდება ინფორმაცია, რომელიც ელექტრონული 
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დოკუმენტის ფორმით იქმნება და მხარეთა შორის კომუნიკაციის 
შედეგს წარმოადგენს, მაგალითად,  ელ-ფოსტა.47  

შემდეგ ელემენტს წარმოადგენს ცნება - რომელიც უკავშირდება. 
ზოგადად, ცნება „რომელიც უკავშირდება“, გულისხმობს იმ ტიპის 
ინფორმაციას, რომელიც კონკრეტული პირის შესახებ მონაცემებს 
შეიცავს. მაგალითად, სამედიცინო ანალიზის შედეგები, რომელიც 
პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ შეიცავს 
ინფორმაციას. აღსანიშნავია, რომ ზოგჯერ ინფორმაცია არა პირს, 
არამედ ობიექტს უკავშირდება. აღნიშნულის საილუსტრაციო 
მაგალითს წარმოადგენს უძრავი ქონების ფასი, რომელიც არ არის 
ტიპური პერსონალური ინფორმაცია, მაგრამ ობიექტი ეკუთვნის 
მესაკუთრეს, რომლის მიმართაც ამ მონაცემების მიხედვით 
საგადასახადო ვალდებულებები წარმოიშობა. ამ კონტექსტში ეს 
ინფორმაციაც პერსონალურ მონაცემებს წარმოადგენს48. შესაბა-
მისად, მონაცემები უკავშირდება პირებს მაშინაც, თუ ინფორ-
მაციის შინაარსი არაპირდაპირ ავლენს პირის შესახებ მონაცემებს. 
ზოგიერთ შემთხვევაში, სადაც არის ახლო კავშირი საგანთან ან 
მოვლენასთან - მაგალითად, ერთი მხრივ, მობილური ტელეფონი, 
ავტომობილი, ავარიული შემთხვევა, და მეორე მხრივ - პიროვნება, 
როგორც მესაკუთრე, მფლობელი, მომხმარებელი ან 
დაზარალებული - ინფორმაცია საგნის ან მოვლენის შესახებ, ასევე, 
უნდა იქნეს მიჩნეული პერსონალურ მონაცემად.49 

                                                            
47  Opinion  4/2007 on the Concept of Personal Data, Article 29 Date Protection 
Working Party, adopted on the 20th June, 22, იხ. 
<https://www.clinicalstudydatarequest.com/Documents/Privacy-European-
guidance.pdf>, [19.05.2018]. 
48 ცანავა ლ., პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისა და საჯაროობის 
სამართლებრივი მოწესრიგება, ადმინისტრაციული სამართლის პრობ-
ლემები, თბილისი, 2013, 56.  
49 გოშაძე კ., მონაცემთა დაცვის ევროპული სამართალი, თბილისი, 2015, 
55. 
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რაც შეეხება მესამე ელემენტს, როგორც წესი, პირი შეიძლება 
იდენტიფიცირებულად ჩაითვალოს, როდესაც მისი „გამორჩევა“ 
ჯგუფის სხვა წევრებისგან შესაძლებელია. მონაცემთა დაცვის 
ევროპული კანონმდებლობის მოქმედებისათვის, აუცილებელი არ 
არის მონაცემთა სუბიექტის იდენტიფიცირება მაღალი სიზუსტით, 
საკმარისია მოცემული პიროვნება იყოს იდენტიფიცირებადი. 
პიროვნება ითვლება იდენტიფიცირებაუნარიანად თუ ინფორ-
მაციის ნაწილი შეიცავს იდენტიფიკაციის ელემენტებს, რის 
ფარგლებშიც შესაძლებელია პირის იდენტიფიცირება, პირდაპირ 
ან არაპირდაპირ.50  

საინტერესოა დეფინიციის მეოთხე ელემენტი - ფიზიკური პირი, 
ვინაიდან ამ შემთხვევაში ჩნდება კითხვა სარგებლობენ თუ არა 
იურიდიული ან გარდაცვლილი ფიზიკური პირები მონაცემთა 
დაცვის უფლებით. 108-ე კონვენციით განსაზღვრულია, რომ მონა-
ცემთა დაცვა, უპირველეს ყოვლისა, ეხება ფიზიკური პირების 
დაცვას, თუმცა ხელმომწერ მხარეებს, შიდასახელმწიფოებრივი 
სამართლებრივი რეგულაციებით, შეუძლიათ გაავრცელონ 
მონაცემთა დაცვა იურიდიულ პირებზეც, როგორიცაა კომერციუ-
ლი კომპანიები და ასოციაციები. მონაცემთა დაცვის ევროპული 
კავშირის კანონმდებლობა, ზოგადად, არ ვრცელდება იურიდიუ-
ლი პირების დაცვაზე, მონაცემთა დამუშავების მხრივ, თუმცა 
ქვეყნები შიდასახელმწიფოებრივ დონზე არ არიან შეზღუდულნი 
ამ საკითხის რეგულირებისას. 

ტექნოლოგიური პროგრესისა და გლობალიზაციის გათვალისწინე-
ბით სულ უფრო აქტუალური ხდება პერსონალური მონაცემების 
დაცვის საკითხი ინტერნეტსივრცეში. ელექტრონული კომუნი-
კაციის საშუალებების განვითარება, სახელმწიფო და საბანკო 

სერვისების ელექტრონულ სივრცეში გადატანა, ასევე, სოციალური 

                                                            
50 იქვე: 52 
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ქსელების პოპულარობა განაპირობებს პერსონალური მონაცემების 

დიდი მოცულობით დაგროვებას ინტერნეტში. აღნიშნულ 

პროცესებში, პერსონალურ მონაცემთა არასათანადო დაცვა ზრდის 

მონაცემთა დანაშაულებრივი მიზნებისათვის გამოყენების რისკებს 

და საფრთხის ქვეშ აყენებს ინტერნეტის მომხმარებელთა პირადი 

ცხოვრების ხელშეუხებლობას51. თანამედროვე ტექნოლოგიების 

განვითარებამ მონაცემები ფართო საზოგადოებისთვის უფრო 

ადვილად ხელმისაწვდომი გახადა, ვიდრე ეს ტრადიციული 

ფორმებით დამუშავების დროს იყო შესაძლებელი.52 შესაძლებელია 
ითქვას, რომ  სოციალური ქსელები, როგორიცაა Facebook, Twitter, 
Instagram მონაცემთა ბაზის უმსხვილეს პლატფორმას წარმოადგე-
ნენ. ინტერნეტსივრცე „მასობრივი დაკვირვების“ იარაღად 
გვევლინება, რაც ნიშნავს, რომ ერთი მხრივ, კონკრეტული 
ვებგვერდის პოლიტიკაზე, ხოლო, მეორე მხრივ, მომხმარებელთა 
ქცევაზეა დამოკიდებული ის, თუ რა ტიპის ან რა მოცულობის 
მონაცემები იქნება ცნობილი/მიწოდებული ამ ვებგვერდისათვის ან 
ე.წ „მესამე მხარისათვის“. სიმარტივისათვის მოვიყვანოთ 
Facebook-ზე რეგისტრაციის მაგალითი. როდესაც ვებგვერდზე 
რეგისტრაციას გავდივართ, მოგვეთხოვება მივუთითოთ შემდეგი 
მონაცემები:  

• სახელი; 
• სქესი; 
• დაბადების თარიღი; 
• ელ-ფოსტა ან ტელეფონის ნომერი.  

ამ მომენტიდან სოციალური ქსელი აგროვებს მონაცემებს კონკრე-
ტული მომხმარებლის შესახებ, რათა მას მიაწოდოს სარეკლამო 

                                                            
51 გაგნიძე ე., საიქოძე ნ., სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი, 
თბილისი, 2016, 68. 
52 ცანავა ლ., პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისა და საჯაროობის 
სამართლებრივი მოწესრიგება, ადმინისტრაციული სამართლის პრობლე-
მები, თბილისი, 2013, 51. 
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განცხადებები. ამასთანავე, ის, თუ რა ტიპის რეკლამა გამოჩნდება 
მომხმარებლის News Feed-ში  დამოკიდებულია ამავე პირის მიერ 
განხორციელებულ მოქმედებებზე სოციალურ ქსელში, კერძოდ, 
მონაცემთა ბაზაში მოწონებებისა და გაზიარებების მიხედვით 
იქმნება მომხმარებლის ერთგვარი „სურათი“. კვლევებში აღნიშნუ-
ლია რამდენიმე მიზეზი, რაც განაპირობებს Facebook-თვის ამ 
ინფორმაციის მიწოდებას. კერძოდ:  

• რეკლამა ან პოსტი, რომელსაც პირი აკლიკებს; 
• დამატებითი ინფორმაცია, რომელსაც პირი საკუთარ 

პროფილს ამატებს (სკოლა, უნივერსიტეტი, საცხოვრებელი 
ადგილი, სამუშაო ადგილი, რელიგიური/პოლიტიკური 
კუთვნილება და ა.შ); 

• IP მისამართი;  
• ყოველი მეგობარი, მათ შორის, ისეთი მეგობრები, 

რომლებსაც გაუქმებული აქვთ სოციალური ქსელი; 
• მომხმარებლის ყველა აქტივობა სოციალურ ქსელში. 

მიუხედავად ზემოაღნიშნული შემთხვევებისა, პერსონალური 
მონაცემების გამჟღავნების ყველაზე დიდი რისკი ე.წ „მესამე 
მხარის“ აპლიკაციებით სარგებლობისას იქმნება. სტრუქტურა არის 
მარტივი. Facebook-ის მეშვეობით შესაძლებელი ხდება 
დამატებითი ავტორიზაციის გარეშე ისარგებლო კონკრეტული 
აპლიკაციით, რომელსაც “მესამე მხარე“ გთავაზაობს. თითოეული 
აპლიკაცია ერთმანეთისგან განსხვავდება მონაცემებზე წვდომის, 
ასევე მონაცემების შეგროვების მოცულობის გათვალისწნებით.53 
„მესამე მხარისათვის“ პერსონალური მონაცემების გადაცემის 
საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური გახდა მას შემდეგ, რაც  New 
York Times-ის, Channel 4-სა და The Guardian-ის ჟურნალისტური 
გამოძიებიდან გაირკვა, რომ Facebook-ის 50 მილიონი 

                                                            
53 იხ. <http://fortune.com/2018/03/21/facebook-personal-data-cambridge-
analytica/>, [19.05.2018].  
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მომხმარებლის ანგარიში დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპა-
ნიასთან დაკავშირებულმა კომპანია Cambridge Analytica-მ 
საარჩევნო მიზნებისთვის გამოიყენა. 2013 წელს facebook-ში 
გავრცელდა აპლიკაცია - this is your digital life, რომელიც 
სპეციალური ქვიზის მეშვეობით მომხმარებლებს მათი პიროვნების 
ტიპის დადგენას სთავაზობდა. სინამდვილეში აპლიკაცია 
მომხმარებელთა შესახებ ფსიქოლოგიური მონაცემებისა და მათი 
მეგობრებისა და ახლობლების შესახებ, ასევე მათი მისამართისა და 
სხვა პერსონალური მონაცემების შეგროვებისთვის იყო შექმნილი. 
აპლიკაციის ავტორი კემბრიჯის უნივერსიტეტის აკადემიკოსი 
ალექსანდრ კოგანი იყო. ქვიზი 300,000-მდე პირმა შეავსო. 
აპლიკაციის დაყენების დროს მომხმარებელმა თავად უნდა მისცეს 
თანხმობა მისცეს წვდომა აპლიკაციას მის მონაცემებთან, 
შესაბამისად ქვიზს არ დაურღვევია წესები, რადგანაც თანხმობა 
მომხმარებლებისგან მიიღო. თუმცა პრობლემა ისაა, რომ ამ 
პირებმა არ იცოდნენ სინამდვილეში რა მონაცემებს აგროვებდა 
აპლიკაცია მათ შესახებ. ქვიზის შევსებით this is your digital life-ს 
წვდომა მიეცა მათი მეგობრების 50 მილიონ ანგარიშზე, ვინც ის 
შეავსო. Cambridge Analytica-ს ყოფილი თანამშრომელი კრისტოფერ 
ვაილი აცხადებს, რომ ეს მონაცემები კომპანიის ხელში აღმოჩნდა, 
რომელმაც ის დაამუშავა და 2016 წლის საპრეზიდენტო 
არჩევნებისთვის გამოიყენა. ამ მეთოდს ფსიქოგრაფიკა ეწოდება. 
Cambridge Analytica სწორედ ფსიქოგრაფიკის პრაქტიკულ 
გამოყენებაზე სპეციალიზდება. კომპანიამ 50 მილიონი Facebook-ის 
მომხმარებლისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე Big Data 
ალგორითმით შექმნა თითოეული ამ პირის ქცევითი მოდელი. ეს 
მოდელები წინასაარჩევნო პერიოდში დონალდ ტრამპის კამპანიის 
პოპულარიზებისთვის გამოიყენეს. თავად Cambridge Analytica კი 
მომხდართან კავშირს კატეგორიულად უარყოფს.54 

                                                            
54 იხ. <http://www.tabula.ge/ge/story/131003-gatexili-saxeli-ra-xdeba-facebook-
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რამდენადაც ინტერნეტი ძირითად საკომუნიკაციო და საინფორ-
მაციო საშუალებას წარმოადგენს, შემუშავდა რეკომენდაციები, 
რომელთა გათვალისწინებითაც შესაძლებელია მომხმარებელმა 
პირადი მონაცემების გამჟღავნების რისკი თავიდან აიცილოს. 
ინტერნეტში ნებისმიერი სახის მოქმედების განხორციელებისას 

მიზანშეწონილია, მომხმარებელი დაინტერესდეს შემდეგი ინფორ-
მაციით:   

• ვინ ამუშავებს (აგროვებს, ინახავს, ცვლის და ა.შ.) მის 

შესახებ მონაცემებს? 
• რამდენად აუცილებელია კონკრეტული მონაცემის 

მიწოდება? 
• როგორ მოხდება ამ მონაცემების გამოყენება და რა შედეგი 

მოჰყვება მას? 

ინტერნეტშესყიდვებისთვის რეკომენდებულია მხოლოდ სანდო 

ვებგვერდების გამოყენება, რომლებსაც ვებნავიგატორის მი-
სამართების პანელში ერთვის ბოქლომის სიმბოლო, რაც 

მიუთითებს ტრანზაქციების დაცულობაზე. მიზანშეწონილია, 

მომხმარებელმა წინასწარ მოიძიოს ინფორმაცია ვებგვერდის და 

რეალიზატორის შესახებ. ინტერნეტ მომხმარებელს უფლება აქვს 

ინტერნეტ მომსახურების გამწევისგან მიიღოს ინფორმაცია მისი 

მონაცემების დამუშავების თაობაზე. კერძოდ:   
• რა სახის მონაცემები მუშავდება მის შესახებ, რა არის მათი 

დამუშავების მიზანი და სამართლებრივი საფუძველი;   
• მონაცემთა შეგროვების წყარო; 
• ხდება თუ არა მონაცემთა მესამე პირებზე გაცემა, გაცემის 

საფუძველი და მიზანი.  

აღნიშნული ინფორმაცია ან მისი ნაწილი, შესაძლოა მოცემული 

იყოს კონფიდენციალურობის განაცხადში, წინააღმდეგ შემთხვევა-

                                                                                                                              
is-garshemo>,  [19.05.2018].  
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ში, მომხარებელს უფლება აქვს, მიმართოს გვერდის ადმინისტრა-
ტორს და მოითხოვოს ინფორმაცია. ინტერნეტ მომხმარებელს 

უფლება აქვს მოითხოვოს მისი მონაცემების წაშლა თუ ისინი 

არასწორია, ან თუ ამ მონაცემების გამოყენების მიზანი აღარ 

არსებობს. ინტერნეტ მომსახურების გამწევი კი ვალდებულია 

დაუყოვნებლივ ან გონივრულ ვადაში შეასრულოს აღნიშნული 

მოთხოვნა, თუ ადგილი არ აქვს ინტერნეტ მომხმარებლის 

უფლების შეზღუდვის საფუძველს. მაგალითად, ინტერნეტ 

შესყიდვებისათვის განკუთვნილ ვებგვერდზე მომხმარებლის მიერ 

საკუთარი ანკეტის გაუქმების შემთხვევაში, გვერდის ადმინისტრა-
ტორს უფლება აღარ აქვს დაამუშავოს მონაცემები მომხმარებლის 

მიერ განხორციელებული შესყიდვებისა და ტრანზაქციების 

შესახებ.55  

 

2. პერსონალურ მოანცემთა დაცვის 
საერთაშორისოსამარლებრივი მექანიზმები 

მონაცემთა დაცვას დიდი ყურადღება ექცევა ევროპის მასშტაბით. 
აღნიშნულის დადასტურებაა ევროპის კავშირისა და ევროპის 
საბჭოს ფარგლებში მიღებული არაერთი სავალდებულო თუ 
სარეკომენდაციო ხასიათის სამართლებრივი დოკუმენტი. 
მოცემული სფეროს განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და მართლმსა-
ჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს მიერ გამოტანილი 
გადაწყვეტილებები, რომლებიც ეხება პირადი ცხოვრების, მათ 
შორის, პერსონალური მონაცემების დაცვას.56 

                                                            
55 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის მიერ 
შემუშავებული დოკუმენტი „რეკომენდაციები ინტერნეტსივრცეში 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“, 4 
56 იქვე: 5 
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პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ სახელმწიფოთა პრაქტიკა 

ორი მიმართულებით განვითარდა: ერთი მხრივ, Data Protection Act 

(მონაცემთა დაცვის აქტი) და მეორე მხრივ, Information Act 

(ინფორმაციის თავისუფლების აქტი) ტიპის აქტების მიღებით. 

აღნიშნული მიდგომების ანალიზი ცხადყოფს, რომ პერსონალური 

მონაცემები ორ კატეგორიად იყოფა: „ნეიტრალური“ (არადე-
ლიკატური) და „მგრძნობიარე“(დელიკატური). ნეიტრალური 

ხასიათის მონაცემების გავრცელებას და სხვა პირებისათვის მათ 

ხელმისაწვდომობას მონაცემთა სუბიექტი „მტკივნეულად“ არ 

აღიქვამს, მაგრამ დელიკატური ხასიათის პერსონალური მონაცემები 

თითოეული ჩვენგანისათვის „მგრძნობიარეა”. ე.ი. მონაცემთა 

სუბიექტი მათ ინტიმურად, კონფიდენციალურად მიიჩნევს და 
ამასთან სურვილი აქვს შეაჩეროს ან უკიდურეს შემთხვევაში, 

შეზღუდოს მათი ცირკულაცია. ასეთ მონაცემებს ეკუთვნის: ცნობები 

ფიზიკური პირის პოლიტიკური შეხედულების, ჯანმრთელობის 

მდგომარეობის ან სექსუალური ცხოვრების შესახებ და სხვა. ამ 

მონაცემთა დამუშავებისას ძირითადი მოთხოვნა უნდა გახდეს 

მონაცემთა სუბიექტის წერილობითი თანხმობა თავის პერსონალურ 

მონაცემთა დამუშავებაზე. ამასთან, ეს უკანასკენლი ინფორმირებული 

უნდა იყოს დამუშავების მიზნისა და თანხმობაზე უარის თქმის 

შემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგების შესახებ.57  

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის 
თანახმად, პერსონალურ მონაცემთა შეგროვებისა და 
გამოყენებისაგან დაცვის უფლება წარმოადგენს პირადი და 
ოჯახური ცხოვრების დაცვის უფლების ნაწილს. პირველი 
საერთაშორისო სამართლებრივი მექანიზმი, რომელიც  ეხება 
უშუალოდ მონაცემთა დაცვას არის „პერსონალურ მონაცემთა 
ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკურ პირთა დაცვის შესახებ“ 

                                                            
57 გაგნიძე ე., საიქოძე ნ., სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი, 
თბილისი, 2016, 72 
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ევროპის საბჭოს 108-ე კონვენცია. კონვენცია ვრცელდება ყველა 
სახის მონაცემთა დამუშავებაზე, განხორციელებული როგორც 
კერძო, ასევე საჯარო სექტორის მიერ, როგორიცაა მონაცემთა 
დამუშავება სამართალდამცავი, ასევე აღმასრულებელი ხელისუფ-
ლების ორგანოების მიერ. იგი იცავს ფიზიკურ პირებს უფლების 
დარღვევისაგან, რომელიც შესაძლებელია თან სდევდეს 
პერსონალური მონაცემების როგორც შეგროვებას, ასევე დამუშა-
ვებას. კონვენცია მიზნად ისახავს პერსონალურ მონაცემთა 
საერთაშორისო გადაცემის საკითხების მოწესრიგებას.  კონვენცია-
ში მოცემული პრინციპები მონაცემთა სამართლიან და კანონიერ 
შეგროვებას, ავტომატურ დამუშავებას, კონკრეტული ლეგიტიმუ-
რი მიზნებისათვის შენახვასა და შეუთავსებელი მიზნებით 
გამოყენების დაუშვებლობას უკავშირდება. კონვენცია დაუშვებ-
ლად მიიჩნევს განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალურ 
მონაცემთა დამუშავებას, კერძოდ, პიროვნების რასობრივი 
კუთვნილება, პოლიტიკური შეხედულებები, სქესობრივი ცხოვრე-
ბა, ჩანაწერები, რომლებიც შემხებლობაშია  სისხლისსამართ-
ლებრივ საქმესთან. კონვენცია აღიარებს ფიზიკური პირის 
უფლებას იცოდეს თუ რა არის მის შესახებ შენახული და, 
საჭიროების შემთხვევაში, მოითხოვოს მათი შესწორება. საინტერე-
სოა, რომ კონვენცია ადგენს პერსონალურ მონაცემთა თავისუფალი 
გადაადგილების შესაძლებლობას მის ხელმომწერ სახელმწიფოთა 
შორის, თუმცა განსაზღვრავს გარკვეულ შეზღუდვებსაც მონაცემთა 
იმ სახელმწიფოებში გადაცემასთან მიმართებით, სადაც სა-
მართლებრივი მოწესრიგება არ განსაზღვრავს ადეკვატურ დაცვას.  
2001 წელს 108-ე კონვენციის დამატებითი ოქმი იქნა მიღებული, 
რომელიც განსაზღვრავს დებულებებს მონაცემთა საერთაშორისო 
გადაცემის თაობაზე იმ სახელმწიფოებში, რომლებიც არ არიან 
კონვენციის ხელმომწერი მხარეები ანუ ე.წ „მესამე ქვეყნები“. ასევე 
შეიცავს დებულებებს მონაცემთა დაცვის შიდასახელმწიფოებრივი 
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საზედამხედველო ორგანოების სავალდებულო შექმნის შესახებ.58 
108-ე კონვენცია ღიაა ხელმოწერისათვის ევროპის საბჭოს 
არაწევრი, მათ შორის, არაევროპული ქვეყნებისთვისაც.  

მონაცემთა დაცვის შესახებ ევროპული კავშირის მთავარი 
სამართლებრივი მექანიზმი არის ევროპის პარლამენტისა და 
საბჭოს 1995 წლის 24 ოქტომბრის დირექტივა 95/46/EC „პერსონა-
ლურ მონაცემთა დამუშავებისა და ამ მონაცემთა თავისუფალი 
გადაადგილებისას ფიზიკურ პირთა დაცვის შესახებ“. დირექტივის 
მიღების მიზანი შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე მონაცემთა 
დაცვის კანონთა ჰარმონიზება იყო.59 შესაბამისად, იგი 
ითვალისწინებს მისი მიღების დროს მონაცემთა დაცვის სფეროში 
არსებულ შიდასახემწიფოებრივი კანონების სპეციფიკას. მართლ-
მსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო განმარტავს, რომ 
აღნიშნული დირექტივა განკუთვნილია იმისათვის, რომ ევრო-
პული კავშირის ყველა წევრ ქვეყანაში ფიზიკური პირების 
უფლებებისა და თავისუფლებების დონის თანაბრობა უზრუნველ-
ყოს პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებასთან მიმართებით.60 
დირექტივა   მონაცემთა დაცვას ძირითად უფლებად აღიარებს. 
ასევე, მიზნად ისახავს, დაცულ იქნეს ბალანსი პირთა პირადი 
მონაცემების დაცვასა და თავისუფალ მიმოქცევას შორის. იგი 
მკაცრ შეზღუდვებს აწესებს პირადი მონაცემების როგორც 

                                                            
58 ევროპის საბჭო, პერსონალურ მონაცემთა ავტომატური დამუშავებისას 
ფიზიკურ პირთა დაცვის შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი 
ზედამხედველი ორგანოებისა და მონაცემთა საერთაშორისო გადაცემის 
შესახებ, CETS No. 181, 2001. 
59 გოშაძე კ., მონაცემთა დაცვის ევროპული სამართალი, თბილისი, 2015, 
24. 
60 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანე-
ბული საქმეები C-468/10 და C-469/10, Asociacion Nacional de 
Establecimientos Financieros de Credito (ASNEF) and Federacion de Comercio 
Electronico y Marketing Directo (FECEMD) v. Administracion del Estado, 
24/11/2011, 28-29. 
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შეგროვებაზე, ისე გამოყენებაზე და მოითხოვს, რომ ყოველმა 
წევრმა სახელმწიფომ შექმნას დამოუკიდებელი ეროვნული ორგა-
ნო, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება აღნიშნული მონაცემების 
დაცვაზე. დირექტივა იმ მონაცემების მიმართ გამოიყენება, 
რომელთა გადამუშავება ავტომატური საშუალებებით არის 
უზრუნველყოფილი ან რომელიც ავტომატური ფაილების 
სისტემის ნაწილს წარმოადგენს. დირექტივა არ გამოიყენება იმ 
მონაცემთა გადამუშავების მიმართ, რომელსაც ახდენს ფიზიკური 
პირი მხოლოდ პირადი/ოჯახური მიზნებისთვის ან ისეთი 
საქმიანობის დროს, რომელიც სცილდება ევროპის თანამეგობრო-
ბის სამართლის ფარგლებს. დირექტივა განსაზღვრავს, რომ 
პირადი მონაცემების გადამუშავება კანონშესაბამისად, ხოლო მისი 
შეგროვება კონკრეტული ლეგიტიმური მიზნების გათვა-
ლისწინებით უნდა განხორციელდეს. კერძოდ, პირადი მო-
ნაცემების დამუშავება შესაძლებელი უნდა იყოს მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ კონკრეტულმა პირმა  თანხმობა განაცხადა ამაზე, 
ან თუ ამ მონაცემების შეგროვება და დამუშავება აუცილებელია: 

• კონტრაქტის შესრულებისთვის, რომლის მხარესაც ეს 
პირი წარმოადგენს; 

• სამართლებრივი ვალდებულების შესრულებისთვის, 
რომელსაც ეს პირი ექვემდებარება; 

• მაკონტროლებლის არსებითი ინტერესების დასაცავად; 
• საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე ამოცანის შესასრუ-

ლებლად;  
• მაკონტროლებლის ლეგიტიმური ინტერესების უზრუნ-

ველსაყოფად.  

დირექტივის თანახმად აკრძალულია ისეთი პირადი მონაცემების 
შეგროვება/დამუშავება, რომელიც შეეხება რასობრივ თუ ეთნიკურ 
წარმომავლობას, პოლიტიკურ მოსაზრებებს, პირის ჯანმრთე-
ლობას და სექსუალურ ცხოვრებას, რელიგიურ თუ ფილოსოფიურ 
რწმენას. გამონაკლისს ე.წ „სასიცოცხლო“ ინტერესები წარ-
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მოადგენს, როდესაც ამგვარი ინფორმაციის შეგროვება და დამუშა-
ვება პრევენციული მიზნებისთვის ხორციელდება, მაგალითად, 
სამედიცინო დიაგნოსტიკისთვის.61 

დირექტივა ასევე განსაზღვრავს, რომ ყოველ პირს, რომლის 
შესახებაც შეგროვდა ან დამუშავდა ინფორმაცია, უფლება აქვს 
შესაბამისი ორგანოსგან მოითხოვოს: 

• დასტური, რომ მის შესახებ ინფორმაციას აგროვებენ 
ან/და ამუშავებენ; 

• ისეთი მონაცემების უარყოფა, წაშლა თუ დაბლოკვა, 
რომლის შეგროვება და დამუშავება არ შეესაბამება ამ 
დირექტივის დებულებებს, კერძოდ, მონაცემების 
არასრული, ასევე არასწორი ხასიათის გამო. ამასთანავე 
ცვლილებების შესახებ იმ პირთა ინფორმირება, 
რომელთათვისაც ხელმისაწვდომი გახდა ეს მო-
ნაცემები. 

მონაცემების შეგროვება და გადამუშავება, მონაცემების ხარისხთან 
დაკავშირებული პრინციპები, ამა თუ იმ პირის ხელმისაწვდომო-
ბის უფლება ინფორმაციაზე შესაძლებელია შეიზღუდოს ეროვ-
ნული უსაფრთხოების, საზოგადოებრივი უშიშროების, და-
ნაშაულის აღკვეთის, ევროპის კავშირის წევრ-სახელმწიფოს ან 
მნიშვნელოვანი ეკონომიკური თუ ფინანსური ინტერესის, ასევე 
თავად ამ პირის დაცვისათვის. განსაზღვრულია, რომ პირს 
უფლება უნდა ჰქონდეს კანონიერ საფუძველზე წინ აღუდგეს 
მასთან დაკავშირებული იმ ინფორმაციის შეგროვებასა და 
დამუშავებას, რომლის გამოყენებასაც შესაბამისი ორგანო 
მარკეტინგის მიზნებისთვის აპირებს. ინფორმაციის შეგროვება და 
დამუშავება მაკონტროლებლის ინსტრუქციის გარეშე არ უნდა 
განხორციელდეს. აღსანიშნავია, რომ შეგროვებული და 
                                                            
61 იხ. <http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/95-46-ce/dir1995-
46_part1_en.pdf>, პარაგრაფი 42, [31.01.2018]. 
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დამუშავებული პირადი მონაცემები, არანაირ შემთხვევაში, გარდა 
დირექტივაში ჩამოთვლილი გამონაკლისი შემთხვევებისა, არ 
შეიძლება გადაეცეს ისეთ მესამე ქვეყანას, სადაც დაცვის რეჟიმი 
დაბალია.  მათი გადაცემა მხოლოდ ისეთი სახელმწიფოებისთვის 
არის დასაშვები, სადაც მონაცემთა დაცვის ადეკვატური 
სტანდარტი არსებობს. 

დირექტივის ტერიტორიული მოქმედება გარდა ევროპული 
კავშირის 28 სახელმწიფოსა, ასევე ევროპის ეკონომიკური ზონის 
(EEA) წევრ ქვეყნებსაც, კერძოდ  ისლანდიას, ლიხტენშტაინსა და 
ნორვეგიასაც მოიცავს. რამდენადაც მონაცემთა დაცვის დირექტივა 
ევროპული კავშირის წევრ ქვეყნებში ვრცელდება, საჭირო გახდა 
დამატებითი სამართლებრივი ინსტრუმენტი, რათა მონაცემთა 
დაცვა გარანტირებული ყოფილიყო ევროპული კავშირის 
ინსტიტუტებისა და ორგანოების მიერ. ამ მიზანს ემსახურება 
რეგულაცია 2001/45/EC „გაერთიანების დაწესებულებებისა და 
ორგანოების მიერ, მონაცემთა დამუშავებისა და ამ მონაცემთა 
თავისუფალი გადაადგილების ფიზიკურ პირთა დაცვის შესახებ“.62 
სხვა უფლებებთან გაწონასწორების დროს აუცილებელია მო-
ნაცემთა დაცვის დეტალური დებულებები. ამგვარი დებულებები 
განისაზღვრა დირექტივებით „ელექტრონული კომუნიკაციების 
სექტორში პირადი ცხოვრების დაცვისა და პერსონალურ 
მონაცემთა დამუშავების შესახებ“63(პირადი ცხოვრებისა და 

                                                            
62ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს 2000 წლის 18 დეკემბრის 
რეგულაცია (EC) No. 45/2001 გაერთიანების დაწესებულებებისა და 
ორგანოების მიერ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისა და ამ 
მონაცემთა თავისუფალი გადაადგილებისას ფიზიკურ პირთა დაცვის 
შესახებ, OJ2001L 8. 
63ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს 2002 წლის 12 ივლისის დირექტივა 
2002/58/EC ელექტრონული კომუნიკაციების სექტორში პირადი და 
ცხოვრების დაცვისა და პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების შესახებ 
(პირადი ცხოვრებისა და ელექტორნული კომუნიკაციების დირექტივა), OJ 
2002  L 201. 
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ელექტრონული კომუნიკაციების დირექტივა 2002/58/EC) და 
„საჯაროდ ხელმისაწვდომი ელექტრონული კომუნიკაციების 
მომსახურებისას ან საჯარო კომუნიკაციების ქსელებში წარმო-
შობილი ან დამუშავებული მონაცემების შენახვის შესახებ“64 
(მონაცემთა შენახვის დირექტივა 2006/24/EC).  

პირადი მონაცემების დაცვასთან მიმართებით აღსანიშნავია 
ევროპის კომისიის 2004 წლის 14 მაისის გადაწყვეტილება 
2004/535/EC, სადაც კომისიამ მიიჩნია, რომ მონაცემები 
ევროკავშირის საჰაერო მგზავრების შესახებ, რომლებიც აშშ-ის 
ხელისუფლებას გადაეცემა, ექვემდებარება „ადეკვატურ დაცვას“, 
რაც დადგენილია 95/46/EC დირექტივითაც ევროკავშირის გარეთ 
მონაცემების გადაცემის შემთხვევისათვის. აღსანიშნავია, რომ 2001 
წლის 11 სექტემბრის მოვლენების შემდეგ კონგრესმა მიიღო 
კანონი, რომელიც აშშ-ში, აშშ-დან ან აშშ-ის გავლით საჰაერო 
რეისების განმახორციელებელი ავიაკომპანიებისგან მოითხოვს 
ხელმისაწვდომი გახადოს მგზავრთა სახელებისა და გვარების 
ჩანაწერები. აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით ევროკავშირმა 
სისტემური მოლაპარაკებები დაიწყო აშშ-ის ხელისუფლებასთან, 
რათა აშშ-მ სრულად უზრუნველყოს მგზავრთა უფლებებისა და 
მათი მონაცემების დაცვა და, შესაბამისად, მკაფიო იყოს 
სამართლებრივი სურათი.  

2016 წლის 14 აპრილს მიღებულ იქნა პერსონალური მონაცემების 
დაცვის  ზოგადი რეგულაცია (GDPR) (EU) 2016/679, რომელიც 
შეიცავს ნორმებს პერსონალური მონაცემების ევროკავშირის 
ფარგლებს გარეთ გატანასთან მიმართებით და მიზნად ისახავს 
                                                            
64ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს 2006 წლის 15 მარტის დირექტივა 
2006/24/EC საჯაროდ ხელმისაწვდომი ელექტრონული კომუნიკაციების 
მომსახურებისას ან საჯარო კომუნიკაციების ქსელებში წარმოშობილი ან 
დამუშავებული მონაცემების შესანხვის შესახებ (მონაცემთა შენახვის 
დირექტივა), რომელსაც ცვლილებები შეაქვს 2002/58/EC დირექტივაში, OJ 
2006 L 105, გამოცხადდა ძალადაკარგულად 2014 წლის 8 აპრილს. 
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საერთაშორისო ბიზნესისათვის  არსებული საკანონმდებლო 
გარემოს გამარტივებას. რეგულაცია შეიცავს სპეციალურ ნორმებს 
ევროკავშირის ქვეყნების მოქალაქეთა „ციფრული უფლებების“ 
შესახებ, რამდენადაც პერსონალურ მონაცემთა ეკონომიკური 
ღირებულება თანამედროვე ციფრული ეკონომიკის პირობებში 
სულ უფრო იზრდება. აღნიშნული რეგულაცია 2018 წლის 25 მაისს 
შედის ძალაში და იგი ევროპის პარლამენტისა და საბჭოს 1995 
წლის 24 ოქტომბრის 95/46/EC დირექტივას „პერსონალურ 
მონაცემთა დამუშავებისა და ამ მონაცემთა თავისუფალი გა-
დაადგილებისას ფიზიკურ პირთა დაცვის შესახებ“ ჩაანაცვლებს.65 
რეგულაცია, ერთი მხრივ, განამტკიცებს ევროპის ქვეყნების 
მოქალაქეთა ფუნდამენტურ უფლებას მონაცემთა დაცვაზე, ხოლო, 
მეორე მხრივ, მიმართულია არსებული ფრაგმენტული და 
ძვირადღირებული ადმინისტრაციული ბარიერების რღვევისკენ 
ბიზნესსოპერაციების ციფრულად განხორციელებისას პერსო-
ნალურ მონაცემთა ცირკულირების პროცესში. 

 

3. პერსონალური მონაცემების დაცვის საერთაშორისო 
პრაქტიკა 

პერსონალური მონაცემების დაცვასთან მიმართებით საინტერესოა 
ევროპის რამდენიმე ქვეყნის პრაქტიკა. პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვის საკითხით აღმოსავლეთ ევროპაში სახელმწიფოები 90-იან 
წლებში დაინტერესდნენ, თუმცა გერმანიას ჯერ კიდევ 1949 წლის 
კონსტიტუაში ჰქონდა ჩანაწერი, რომლითაც უზრუნველყოფილი 
იყო „პირადი მიმოწერის, ფოსტისა და ტელეკომუნიკაციების 
უფლების დაცვა, როგორც გერმანიის მოქალაქეთა ხელშეუვალი 
უფლება“, რომელიც საბოლოოდ მოწესრიგდა 2001 წლის 

                                                            
65 იხ. <https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-
eu_en>, [19.05.2018].  
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ფედერალური აქტით „პერსონალური მონაცემების დაცვის 
შესახებ“.66 აღნიშნული აქტი შეეხება ინდივიდის პირადი ცხოვ-
რების უფლების დაცვას მასზე პერსონალური მონაცემების 
მოპოვების, დამუშავებისა და გამოყენების პროცესში. აქტი იმ 
პირთა შეზღუდულ წრეს ადგენს, თუ ვის შეუძლია პერსონალური 
მონაცემების მოპოვება, დამუშავება და გამოყენება, რაც 
არაკეთილსინდისიერი ჩარევისგან იცავს მონაცემთა სუბიექტს.67 
რაც შეეხება პერსონალური მონაცემების მოპოვებას, დამუშავებასა 
და გამოყენებას, კანონი ამისათვის მონაცემების სუბიექტის 
თანხმობას განსაზღვრავს. ამ უფლების შეზღუდვის კი მხოლოდ 
რამდენიმე საფუძველი არსებობს, კერძოდ, თუ:  

• ინფორმაციის მოპოვება აუცილებელია საჯარო ვალდე-
ბულებების განსახორციელებლად; 

• მონაცემების მოპოვება შეუძლებელია უშუალოდ 
მონაცემების სუბიექტისგან; 

• აღნიშნული პროცესის მსვლელობისას გამორიცხულია 
ზიანი მიადგეს სუბიექტის უფლებებს.68  

პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით ადრეულ პერიოდში 
გაატარა შესაბამისი პოლიტიკა საფრანგეთმაც. კერძოდ, პერსონა-
ლურ მონაცემთა დამუშავება მოწესრიგებულია 1978 წლის აქტით 
„მონაცემთა დამუშავების, მონაცემთა ფაილებისა და ინდივიდთა 
თავისუფლების შესახებ“.69 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
საკანონმდებლო საფუძვლები მოცემულია ლიტვის კანონში 
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“. კანონის თავდა-
პირველი ვერსია მიღებულ იქნა 1996 წელს, ხოლო მისი საბოლოო 

                                                            
66 საქართველოს ახალგაზრდთა იურისტთა ასოციაცია, პერსონალური 
მონაცემების დაცვა -  საზღვარგარეთის ქვეყნების ანალიზი, თბილსი, 
2007, 8.  
67 იქვე: 64 
68 იქვე: 66 
69 იქვე: 48 
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ვერსია 2003 წლის 1 ივლისს შევიდა ძალაში. აღნიშნულ პროცესს 
მოგვიანებით, 2000 წელს, შეუერთდა ნიდერლანდებიც.70  

 

დასკვნა 

ნაშრომში განხილული საკითხების გათვალისწინებით აშკარაა, 
რომ პიროვნების პირადი ცხოვრების ხელყოფისგან დაცვა არა 
მხოლოდ სახელმწიფოსგან გახდა საჭირო, არამედ კერძო 
პირებისგანაც. ტექნოლოგიური პროგრესის კვალდაკვალ სულ 
უფრო მზარდი ხდება პერსონალური მონაცემების ელექტრონულ 
სისტემაში თავმოყრა და მონაცემთა ერთიანი ბაზის ფორმირება. 
პერსონალური ინფორმაციის კომპიუტერული სისტემებით 

დამუშავებამ კიდევ უფრო გაზარდა პირად ცხოვრებაში ჩაურევ-
ლობის დაცვის მექანიზმის საჭიროება. აღნიშნული ტენდენციის 
გათვალისწინებით, კანონმა პერსონალურ მონაცემთა სუბიექტი 
როგორც სახელმწიფოს, ასევე მესამე პირთა უკანანო ჩარევისგან 
უნდა დაიცვას. წლების განმავლობაში ევროპის მასშტაბით 
არაერთი დირექტივა/რეგულაცია შემუშავდა პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის კუთხით, თუმცა გლობალური ტექნო-
ლოგიური, ასევე ეკონომიკური მოვლენების გათვალისწინებით 
2016 წლის 14 აპრილს მიღებული ზოგადი რეგულაცია (EU) 
2016/679, რომელიც ძალაში 2018 წლის 25 მაისს შევა, საკითხთა 
მოდერნიზებულ მოწესრიგებას ითვალისწინებს, რაც მონაცემთა 
დაცვის კუთხით პროგრესულ ნაბიჯს წარმოადგენს.  

პერსონალური მონაცემები დღევანდელ რეალობაში იმდენად 
აქტუალური და საყურადღებო საკითხია, რომ პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის მიერ შედგენილ იქნა 
პერსონალური მონაცემების ანბანი, რაც გულისხმობს იმ ფაქტს, 

                                                            
70 იქვე: 54 
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რომ ქართული ანბანის თითოეულ ასო-ბგერაზე მოიძებნება 
სიტყვა, რომელიც თავისი შინაარსითა და გაგებით წარმოადგენს 
პერსონალურ მონაცემს, კერძოდ: ა - ანაბეჭდი,   ბ- ბანკის ამონა-
წერი,   გ- გვარი,   დ- დიაგნოზი, ...     ჰ- ჰონორარი და ა.შ. ამგვარად 
უფრო რაციონალურად შეიძლება ამ საკითხისადმი მიდგომა, მისი 
პრობლემების შესწავლა, გამოვლენა და აღმოფხვრა.  
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დავით ხურციძე 
გიორგი ომიაძე 

 
 

საკანონმდებლო ხელისუფლება და საერთაშორისო 
ხელშეკრულება 

 

შესავალი 

თანამედროვე დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისათვის 
აუცილებელია კომპეტენციების გამიჯვნა ხელისუფლების შტოებს 
შორის, განსაკუთრებით ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებთან 
მიმართებით, როგორიცაა საერთაშორისო ხელშეკრულების დადება, 
შესრულება და შეწყვეტა. განსაკუთრებით იმ მდგომარეობაში, 
როდესაც აღმასრულებელ ხელისუფლება უფრო აქტიურად მონა-
წილეობს ზემოაღნიშნულ პროცესებში. 

საკანონმდებლო ხელისუფლების მონაწილეობა მსგავს საკითხებში 
სახალხო სუვერენიტეტის განხორციელების რეალური საშუალებაა 
და მაღალი ლეგიტიმაციის ხარისხს ატარებს. ეს პროცესები 
მაქსიმალურად გამარტივებული უნდა იყოს ბიუროკრატიული 
პროცედურებისგან, თუმცა საჭიროა შუალედის მოძებნა სიმარ-
ტივესა და მიზანშეწონილობას შორის.  

წინამდებარე თემის აქტუალობა განპირობებულია ახალი კონსტი-
ტუციის პროექტითა და მასში გათვალისწინებული მმართველობის 
ფორმის ცვლილებით. უკანასკნელი წლების განმავლობაში განხორ-
ციელებული საკონსტიტუციო ცვლილებების გამო ვერ ხერხდე-
ბოდა სრულყოფილი ნორმატიული აქტების შემუშავება, რომელიც 
განსაზღვრავდა ხელისუფლების როლს საერთაშორისო ხელშეკრუ-
ლებთან მიმართებით.  
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საქართველოს კონსტიტუციის 65-ე მუხლის მიხედვით საქართვე-
ლოს პარლამენტი სრულის შემადგენლობის უმრავლესობით ახ-
დენს საერთაშრისო ხელშეკრულებათა და შეთანხმებათა რატი-
ფიცირებას, დენონსირებასა და გაუქმებას.  

საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ, რომელიც ძალაში შევა 
2018 წლის პრეზიდენტის ინაუგურაციდან, საქართველოს კონსტი-
ტუციაში 65-ე მუხლის ნაცვლად 47-ე მუხლით იქნება 
დარეგულირებული ზემოთხსენებული საკითხი. 

ნაშრომის შესავალში განხილული იქნება საერთაშორისო ხელშეკ-
რულების ცნება და საერთაშორისო ხელშეკრულებასთან დაკავ-
შირებული საკითხების ქართული საკანონმდებლო მოწესრიგება. 

ნაშრომში ავტორები ასევე დეტალურად განიხილავენ საკა-
ნონმდებლო ხელისუფლების როლს საერთაშორისო ხელშეკ-
რულების დადებაში, შეწყვეტასა და აღსრულებაში. 

 

1. საერთაშორისო ხელშეკრულება და მისი ქართული 
საკანონმდებლო მოწესრიგება 

საერთაშორისო ხელშეკრულება, ანუ მკაფიოდ გამოხატული 
შეთანხმება ორ ან რამდენიმე სახელმწიფოს შორის მათი 
უფლებათა და მოვალეობათა შექმნის, შეცვლის ან შეწყვეტის შე-
სახებ, საერთაშორისო სამართლის ძირითად წყაროს წარ-
მოადგენს.71 

საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი საერთაშორისო 
სამართლის ცალკეული დარგია, რომელსაც საკმაოდ ზოგადი და 

                                                            
71 ალექსიძე ლ., თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი, თბილისი, 
2010, 82.  
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ფორმალური ხასითი აქვს, რადგან ყველა ხელშეკრულება, მისი 
საგნის მიუხედავად, ერთი და იმავე წესებით რეგულირდება.72 

ხელშეკრულებათა განხილვისას ამოსავალი წერტილია ვენის 1969 
წლის კონვენცია სახელშეკრულებო სამართლის შესახებ73, რო-
მელიც 85 მუხლისა და ერთი დანართისაგან შედგება. კონვენცია 
კონფერენციაზე წარმოდგენილი სახელმწიფოების ხმათა არსე-
ბითი უმრავლესობით74 იქნა მიღებული.  

კონვენციის პრეამბულიდან ნათელია, რომ ყველა იმ საკითხებზე, 
რომლებიც კონვენციის დებულებათა რეგულირების სფეროში არ 
ექცევა, ვრცელდება ჩვეულებითი საერთაშორისო სამართლის 
ნორმები. 

კონვენციის მიზნებისათვის „ხელშეკრულება“ ნიშნავს „საერთაშო-
რისო შეთანხმებას, რომელიც დადებულია სახელმწიფოთა შორის 
წერილობითი ფორმით და დარეგულირებულია საერთაშორისო 
სამართლით, მიუხედავად იმისა, იგი ჩამოყალიბებულია ერთი 
დოკუმენტის, თუ ორი ან რამდენიმე ერთმანეთთან დაკავშირე-
ბული დოკუმენტის სახით და, ასევე, მისი კონკრეტული 
დანიშნულების მიუხედავად.“75 

აღნიშნული განმარტებიდან ნათელია, რომ ვენის კონვენციის 
დებულებები სახელმწიფოთა შორის დადებულ ხელშეკრულებებს 

                                                            
72 მალანჩუკი პ., აკეჰარსტის თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი 
(მერვე შესწორებული გამოცემა), თბილისი, 2005, 153. 
73 ძალაში შევიდა 1980 წლის 27 იანვარს. 
74 79 მომხრე, 1 წინააღმდეგი, 19-მა თავი შეიკავა. 
75 ვენის 1969 წლის კონვენცია „სახელშეკრულებო სამართლის შესახებ“, მე-
2(1)(a) მუხლი. 
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შეეხება. ამასთან იგი არ ითვალისწინებს ზეპირ, ე.წ. ჯენტლმენური 
შეთანხმებებს, რომლებიც წარსულშიც ნაკლებად გამოიყენებოდა.76  

კონვენციის მე-3 მუხლის მიხედვით „იმ ფაქტის გამო, რომ 
წინამდებარე კონვენცია არ გამოიყენება იმ საერთაშორისო 
შეთანხმებების მიმართ, რომლებიც დადებულია სახელმწიფოთა 
და საერთაშორისო სამართლის სხვა სუბიექტებს შორის, ან 
საერთაშორისო სამართლის ამ სხვა სუბიექტებს შორის, ან 
არაწერილობითი სახის საერთაშორისო შეთანხმების მიმართ, იგი 
არ ეხება ასეთ შეთანხმებათა იურდიულ ძალას.“ 

დღესდღეობით სახელმწიფოები ცდილობენ დააკონკრეტონ 
საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი შიდასახლმწიფოებ-
რივი კანონმდებლობით.77 

საქართველო დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საერთაშორისო ხელ-
შეკრულების დაცვას. საქართველოს კონსტიტუციის მე-6 მუხლის 
თანახმად „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებას ან 
შეთანხმებას, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტი-
ტუციას, კონსტიტუციურ შეთანხმებას, აქვს უპირატესი იურიდიული 
ძალა შიდასახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტების მიმართ“.  

საერთაშორისო ხელშეკრულების დადებისა, შესრულებისა და 
მოქმედების შეწყვეტის წესი განსაზღვრულია საქართველოს 1997 
წლის 16 ოქტომბრის კანონით საქართველოს საერთაშრისო 
ხელშეკრულებების შესახებ. 

                                                            
76 სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი–ცნობარი / [სარედ.: 
ჯგუფი: ედუარდ კოდუა და სხვ. ; გამომც.: ლაშა ბერაია] - თბ. : ლოგოს 
პრესი, 2004 - 351გვ. ; 20სმ. - (სოციალურ მეცნ. სერია/რედ.: მარინე 
ჩიტაშვილი). - ISBN 99928-926-9-2 : [ფ.ა.] 
77 ალექსიძე ლ., თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი, თბილისი, 
2010, 83.  
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აღნიშნული კანონი „გამოიყენება საქართველოს ყველა 
საერთაშორისო (სახელმწიფოთაშორისი, მთავრობათაშორისი და 
უწყებათაშორისი ხასიათის) ხელშეკრულების მიმართ, რომელიც 
რეგულირდება საერთაშორისო სამართლის ნორმებით, მიუხედა-
ვად მისი სახისა და სახელწოდებისა (ხელშეკრულება, შეთანხმება, 
კონვენცია, პაქტი, ოქმი, წერილების გაცვლა, სხვა სახისა და 
სახელწოდების საერთაშორისო ხელშეკრულება)“.78 

საქართველოს კანონი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკ-
რულებების შესახებ საერთაშორისო ხელშეკრულებას კანმარტავს, 
როგორც „საქართველოს მიერ უცხო სახელმწიფოსთან (სახელმწი-
ფოებთან) ან საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (ორგანი-
ზაციებთან) წერილობითი ფორმით დადებული შეთანხმება, 
რომელიც რეგულირდება საერთაშორისო სამართლის ნორმებით, 
განურჩევლად იმისა, წარმოდგენილია იგი ერთი თუ რამდენიმე 
ერთმანეთთან დაკავშირებული დოკუმენტით და მიუხედავად 
მისი კონკრეტული სახელწოდებისა.“79 

 

2. საკანონმდებლო ხელისუფლების როლი საერთაშრისო 
ხელშეკრულების დადებაში  

ყოველი სახელმწიფო ფლობს ხელშეკრულების დადების უფლება-
უნარიანობას და თავად განსაზღვრავს იმ პირთა წრეს, რომელთაც 

                                                            
78 საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრუ-
ლებების შესახებ“, მე-2 მუხლის პირველი ნაწილი. 
79 საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულე-
ბების შესახებ“ მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი. 
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უფლება აქვთ იმოქმედონ საერთაშრისო ასპარეზზე სახელმწიფოს 
სახელით და დადონ საერთაშორისო ხელშეკრულება.80 

ხელშეკრულების ფორმასთან დაკავშირებით არ არსებობს არსებით 
მოთხოვნები. შესაბამისად, ხელშეკრულება, შესაძლოა გაფორ-
მებულ იქნას წერილების გაცვლით ან კონფერენციის ოქმით.81 

ხელშეკრულების ფორმასთან დაკავშირებული საკითხების ნაწილი 
რეგულირებულია ჩვეულებით, რაც ხელშეკრულებათა ფორმებს 
განასხვავებს იმის მიხედვით თუ ვის შორის იდება ხელშეკ-
რულება.82  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ყველა პირი ვერ იქნება უფლებამოსილი 
იმოქმედოს სახელმწიფოს სახელით და დადოს საერთაშორისო 
ხელშეკრულება. სახელშეკრულებო სამართლის შესახებ ვენის 1969 
წლის კონვენციის მე-7 და მე-8 მუხლები განსაზღვრავს იმ პირთა 
წრეს, რომელთაც შეუძიათ დადონ საერთაშორისო 
ხელშეკრულება. 

თუ ხელშეკრულებას ხელს აწერს სახელმწიფოს ან მთავრობის 
მეთაური, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი მათ არ ესაჭიროებათ 
სპეციალური უფლებამოსილება. რწმუნებული პირის შემთხვევაში 
კი მას უნდა გააჩნდეს რწმუნების დამადასტურებელი საბუთი 
(რწმუნების სიგელი) და ინსტრუქცია, რომლის მიხედვითაც იგი 
იმოქმედებს. ცხადია, რწმუნებულს არ აქვს უფლება საკუთარი 
შეხებულებისამებრ გადაუხვიოს ინსტრუქციიდან.  

                                                            
80 ალექსიძე ლ., თანამედროვე საერთაშრისო სამართალი, თბილისი, 2010, 
85. 
81 იხ. Case Concerning Maritime Delimitation and Territorial Questions (Qatar v. 
Bahrain), ICJ Reports, 1994, P. 120 
82 ბრაუნლი ი., საერთაშორისო საჯარო სამართლის პრინციპები (მეშვიდე 
გამოცემა), თბილისი, 672.  
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საქართველოს კონსტიტუციის 65-ე მუხლის მიხედვით საქართვე-
ლოს პარლამენტი სრულის შემადგენლობის უმრავლესობით 
ახდენს საერთაშრისო ხელშეკრულებათა და შეთანხმებათა 
რატიფიცირებას, დენონსირებასა და გაუქმებას. 

აქვე განვმარტავ, რომ რატიფიცირებაში იგულისხმება პროცესი, 
რომლის მეშვეობით სახელმწიფოს საკანონმდებლო ორგანო 
ადასტურებს უფლებამოსილი პირის მიერ შეთანხმების 
ხელმოწერას.83 რაც შეეხება დენონსაციას, ეს არის საერთაშორისო 
ხელშეკრულების მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის ფორმა, 
რომელიც ნიშნავს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტას ამ 
ხელშეკრულების დებულების შესაბამისად და დადგენილ 
ვადებში.84 

ცვლილებების შემდეგ85 საქართველოს კონსტიტუციაში 65-ე 
მუხლის ნაცვლად 47-ე მუხლით იქნება დარეგულირებული 
საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული საკითხები. 

47-ე მუხლის პირველი პუნქტის მეორე წინადადების მიხედვით, 
პარლამენტი ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით86 

                                                            
83 ფლაუერსი, ნენსი. კომპასიტო: სახელმძღვ. ადამიანის უფლებათა 
განათლ. სფეროში ბავშვებისათვის/ რედ. და თანაავტ. ნენსი ფლაუერსი; 
თბილისი, 2009. 
84  ჩვენი კონსტიტუცია : საქართველოს კონსტიტუცია : გამოცემა 
მოზარდებისათვის [ქართ. და რუს. ენ / სარედ. ჯგუფი: ლალი 
გზირიშვილი, თამარ დემეტრაშვილი, მერაბ ბასილაია და სხვ.] - თბ. : 
ფონდი Alpe, 2005. 
85 საქართველოს კონსტიტუციური კანონი „საქართველოს კონსტიტუციაში 
ცვლილებების შეტანის შესახებ“ განსაზღვრავს თუ როგორი რედაქციით 
უნდა ჩამოყალიბდეს საქართველოს კონსტიტუცია. ცვლილებები 
საქართველოს პარლამენტმა 115 ხმით, მესამე მოსმენით დაამტკიცა. 
ცვილებები ძალაში 2018 წელს პრეზიდენტის ინაუგურაციიდან შევა. 
86 მასში გათვალისწინებულია ისეთი საერთაშრისო ხელშეკრულება, 
რომელიც ეხება სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას ან 
სახელმწიფო საზღვრების შეცვლას 
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გათვალისწინებული საერთაშორისო ხელშეკრულების რატი-
ფიცირებას, დენონსირებას და გაუქმებას ახორციელებს სრული 
შემადგენლობის ორი მესამედის უმრავლესობით. 

ცვლილება შეეხო 5-ე მუხლის მესამე პუნქტსაც, სადაც დღეს 
მომქედ რედაქციაში წერია, რომ პარლამენტს უნდა ეცნობოს სხვა 
საერთაშორისო ხელშეკრულებათა და შეთანხმებათა დადების 
შესახებ, ხოლო ცვლილების შემდგომ გვექნება ჩანაწერი _ 
პარლამენტს უნდა გადაეცეს სხვა საერთაშორისო ხელშეკ-
რულებები. 

როგორც ვხედავთ, პარლამენტს არა მხოლოდ უნდა ეცნობოს 
საერთაშრისო ხელშეკრულებათა და შეთანხმებათა დადების 
შესახებ, არამედ მას უნდა გადაეცეს ისინი.  

ცვლილებებით კონსტიტუციიდან ამოღებულია ნორმა, რომელიც 
ადგენს პარლამენტში საერთაშორისო ხელშეკრულებების რა-
ტიფიკაციისთვის წარდგენის წესს. აღნიშნული წესი არ საჭიროებს 
კონსტიტუციურ მოწესრიგებას და უნდა დადგინდეს 
ჩვეულებრივი კანონით. 

კონსტიტუციის მიხედვით, საერთაშრისო ხელშეკრულების 
რატიფიცირება დაუშვებელია თუ აღნიშნულ ხელშეკრულებასთან 
დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილია 
კონსტიტუციური სარჩელი ან კონსტიტუციური წარდგინება. 
აღნიშნული შეზღუდვა სწორად მიმაჩნია, რადგან აუცილებელია, 
რომ სადავო საერთაშორისო ხელშეკრულებასთან მიმართებით 
საკონსტიტუციო სასამართლომ იმსჯელოს და დაადგინოს მისი 
შესაბამისობა ან შეუსაბამობა საქართველოს კონსტიტუციასთან ან 
კონსტიტუციურ შეთანხმებასთან.  

კანონმდებლობით პარლამენტის წევრთა არანაკლებ ერთი 
მეხუთედის სარჩელის ან წარდგინების საფუძველზე საქართვე-
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ლოს საკონსტიტუციო სასამართლო ორგანული კანონით დადგე-
ნილი წესით იხილავს საერთაშორისო ხელშეკრულების კონსტი-
ტუციურობის საკითხს.87 

აქვე მოკლედ ვიტყვი, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულების 
დადებისათვის საქართველოს პრეზიდენტს ესაჭიროება მთავრო-
ბის თანხმობა. პრემიერ-მინისტრს კი კვლავაც გააჩნია მაღალი 
სტატუსი და ფართო უფლებამოსილება საგარეო პოლიტიკის 
სფეროში. იგი წარმოადგენს საქართელოს საგარეო ურთიერთო-
ბებში და დებს საერთაშორისო ხელშეკრულებებს საქართველოს 
სახელით ყოველგვარი თანხმობის გარეშე. გამომდინარე იქიდან, 
რომ მთავრობას ენიჭება საგარეო პოლიტიკის განხორციელების 
ექსკლუზიური უფლებამოსილება, კონსტიტუცია პრემიერ-
მინისტრს ანიჭებს უპირატეს უფლებამოსილებებს საერთაშორისო 
მოლაპარაკებების წარმართვისა და საერთაშორისო ხელშეკრუ-
ლებების დადების სფეროში. 

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების შესახებ საქართვე-
ლოს კანონის მე-8 მუხლის მიხედვით პარლამენტი უფლება-
მოსილია, თავის რეკომენდაციები საერთაშრისო ხელშეკრულების 
დადების თაობაზე წარუდგინოს საქართველოს მთავრობას, ხოლო 
თუ, საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, საერთაშორისო 
ხელშეკრულების დადება საქართველოს პრეზიდენტის უფლება-
მოსილებას განეკუთვნება _ საქართველოს პრზიდენტს. თუმცა ეს 
ისე არ უნდა იქნას გაგებული, რომ საერთაშორისო ხელშეკ-
რულებებთან მიმართებით რეკომენდაციის წარდგენის უფლება 
მხოლოდ პარლამენტს აქვს.88 

                                                            
87 საქართველოს კონსტიტუცია, 89-ე მუხლის პირველი პუნქტი, 
მიღებული საქართველოს პარლამენტის მიერ 1995 წელს. 
88 რეკომენდაციების წარდგენა მათ კომპეტენციას მიკუთვნებულ 
საკითხებზე შეუძლიათ აგრეთვე საქართველოს უზენაეს სასამართლოსა 
და სახალხო დამცველს. 
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კანონის მე-14 მუხლის მიხედვით კი, საქართველოს პარლამენტი 
გამოხატავს თანხმობას საქართველოსათვის საერთაშორისო ხელ-
შეკრულების სავალდებულოდ აღიარებაზე რატიფიკაციის (ან 
შეერთების) გზით.  

ზემოთ მოყვანილი მსჯელობა და კანონმდებლობის ანალიზი 
წარმოაჩენს საკანონმდებლო ხელისუფლების უმნიშვნელოვანეს 
როლს საერთაშორისო ხელშეკრულების დადებასთან მიმართებით.  

 

3. საკანონმდებლო ხელისუფლების როლი საერთაშორისო 
ხელშეკრულების შესრულებაში 

 
საერთაშორისო ხელშეკრულების შესრულებასთან მიმართებით 
საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს - პარლამენტს, 
საკმაოდ დიდი როლი ენიჭება. მისი კომპეტენცია საერთაშორისო 
ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მოწესრიგებუ-
ლია საქართველოს კანონში - „საერთაშორისო ხელშეკრულებების 
შესახებ“. 
„საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის 32-ე მუხლის პირველი პუქნტის მიხედვით, „საქართვე-
ლოს მთავრობა, საქართველოს პრეზიდენტი და საქართველოს 
პარლამენტი იღებენ ზომებს საქართველოს საერთაშორისო 
ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად“. 
საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული ზომები, რომლებიც 
მიმართულია საერთაშორისო ხელშეკრულების შესრულებისკენ, 
ბუნებრივია, რომ მოიცავს საკანონმდებლო ღონისძიებებს. 
აუცილებელია, რომ განვიხილოთ საქართველოს კანონმდებლო-
ბით დადგენილი წესები საერთაშორისო ხელშეკრულებების 
იმპლემენტირებასთან დაკავშირებით. 
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საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის მე-4 პუნქტის მიხედვით, 
საქართველოს მთავრობა, ხოლო თუ საერთაშორისო ხელშეკ-
რულება დადებულია საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ან, 
საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, საერთაშორისო ხელშეკ-
რულების დადება საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამო-
სილებას განეკუთვნება − საქართველოს პრეზიდენტი საქართვე-
ლოს მთავრობასთან შეთანხმებით, საქართველოს პრემიერ-
მინისტრის კონტრასიგნაციით რატიფიცირებისათვის (ან შეერთე-
ბისათვის) წარდგენილ საერთაშორისო ხელშეკრულებასთან 
ერთად, საჭიროების შემთხვევაში, საქართველოს პარლამენტს 
წარუდგენს კანონპროექტს საქართველოს შესაბამის საკანონმდებ-
ლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ. 
საქართველოს კანონის ეს დებულება ემსახურება ორ მიზანს:89 
მისი მიზანია საქართველოს კანონდებლობის საერთაშორისო 
ხელშეკრულებასთან შესაბამისობაში მოყვანა, კოლიზიის თავიდან 
ასაცილებლად შიდასახელმწიფოებრივ სამართალსა და საერთა-
შორისო ხელშეკრულებებს შორის და ისეთი დამატებების შეტანა, 
რომელიც საერთაშორისო ხელშეკრულების შესრულებას 
შესაძლებელს გახდის. 
 
ასევე აღსანიშნავია საქართველოს კანონის მე-19 მუხლი, რომლის 
მიხედვითაც, „საქართველოს პარლამენტი საერთაშორისო ხელშეკ-
რულების სავალდებულოდ აღიარების საკითხის გადაწყვეტამდე, 
საჭიროების შემთხვევაში, იხილავს და თავისი კომპეტენციის 
ფარგლებში იღებს გადაწყვეტილებას საქართველოს შესაბამის 
ნორმატიულ აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის 
შესახებ.“ საქართველოს პარლამენტის მხრიდან გასატარებელი 
საერთაშორისო ღონისძიების მაგალითია კანონმდებლობაში 
ისეთი დამატებების შეტანა, რომლებიც საერთაშორისო ხელშეკ-

                                                            
89 კორკელია კ., საერთაშორისო ხელშეკრულება საერთაშორისო და 
შიდასახელმწიფოებრივ სამართალში, თბილისი., 1998,  141. 
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რულების დარღვევის შემთხვევაში პიროვნებას აკისრებს 
პასუხისმგებლობას. საერთაშორისო ხელშეკრულებების 
მომწესრიგებელი კანონის მიხედვით, საქართველოს პარლამენტი 
საქართველოს შესაბამის ნორმატიულ აქტში ცვლილებებისა და 
დამატებების შეტანის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს 
საერთაშორისო ხელშეკრულების სავალდებულოდ აღიარებამდე, 
რაც ბუნებრივია საინტერესო პრაქტიკაა, ასევე აღსანიშნავია, რომ 
საერთაშორისო პრაქტიკაში დამკვიდრებულია მეორე წესიც, 
რომლის მიხედვითაც პარლამენტს ცვლილებები და დამატებები 
საერთაშორისო ხელშეკრულების სავალდებულოდ აღიარების 
შემდეგ შეაქვს. 
 
 

4. საკანონმდებლო ხელისუფლების როლი საერთაშორისო 
ხელშეკრულების შეწყვეტაში 

საქართველოს უმაღლეს წარმომადგენლობით ორგანოს - პარლა-
მენტს, აქვს უფლებამოსილება მონაწილეობა მიიღოს საერთა-
შორისო ხელშეკრულების როგორც დადებასა და შესრულებაში, 
ასევე მის შეწყვეტაში. 

მოცემულ საკითხთან მიმართებით აუცილებელია განვიხილოთ 
საქართველოს კანონი „საერთაშორისო ხელშეკრულებების 
შესახებ“, სადაც კარგად ჩანს ხელისუფლების შტოების კომპეტენ-
ციათა გამიჯვნა საერთაშორისო ხელშეკრულებების მოქმედების 
შეწყვეტასთან დაკავშირებით. 

„საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, „საქართვე-
ლოს პარლამენტი სრული შემადგენლობის უმრავლესობით, 
დადგენილების სახით იღებს გადაწყვეტილებას საქართველოს იმ 
საერთაშორისო ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის ან 
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შეჩერების შესახებ, რომლის საქართველოსათვის სავალდებულოდ 
აღიარებაზე თანხმობა მან გამოხატა.“ 

კანონის მოცემული დანაწესიდან გამომდინარე შეგვიძლია 
დავასკვნათ, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულების მოქმედების 
შეწყვეტა შეუძლია იმ ორგანოს, რომელმაც ის მიიღო. 

ზემოთ აღნიშნულ წესს ექვემდებარება იმ საერთაშორისო ხელშეკ-
რულებათა მოქმედების შეწყვეტა, რომლებიც დადებულია: 
საქართველოს მთავრობის განკარგულებით, საქართველოს პრეზი-
დენტის ბრძანებულებით (რაც საჭიროებს პრემიერ-მინისტრის 
კონტრასიგნაციას) და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 
მიერ. 

საერთაშორისო ხელშეკულების მოქმედების შეწყვეტის წესთან 
დაკავშირებით აუცილებელია აღინიშნოს შეწყვეტის სახეებს 
შორის განსხვავება. 

„საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის მე-3 მუხლის შესაბამისად, არსებობს საერთაშორისო 
ხელშეკრულების შეწყვეტის ორის სახე: 

• დენონსაცია; 
• გაუქმება (ანულირება). 

საქართველოს კანონის მიხედვით, დენონსაცია განმარტებილია 
როგორც: საერთაშორისო ხელშეკრულების მოქმედების ცალმხ-
რივად შეწყვეტის ფორმა, რომელიც ნიშნავს ხელშეკრულების 
მოქმედების შეწყვეტას ხელშეკრულების დებულებების 
შესაბამისად.90 

საქართველოს კანონის მიხედვით, გაუქმება (ანულირება) გან-

                                                            
90 საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო 
ხელშეკრულებების შესახებ“, მე-3 მუხლის „ლ“ ქვეპუნქტი. 
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მარტებულია, როგორც: საერთაშორისო ხელშეკრულების 
ცალმხრივად შეწყვეტის ფორმა, რომელიც ნიშნავს ხელშეკრულე-
ბის მოქმედების შეწყვეტას მეორე მონაწილე მხარის მიერ მისი 
არსებითად დარღვევის შემთხვევაში ან საერთაშორისო 
სამართლის სხვა ნორმების შესაბამისად. 

ზემოთაღნიშნულ შეწყვეტის ფორმებს შორის აშკარაა განსხვა-
ვებები, დენონსაციის შემთხვევაში საერთაშორისო ხელშეკრუ-
ლების მოქმედების შეწყვეტა ხდება საერთაშორისო ხელშეკ-
რულებაში წინასწარგანსაზღვრული ნორმების, დებულებების 
შესაბამისად. გაუქმების (ანულირების) შემთხვევაში კი სახეზე 
უნდა იყოს:  

• ხელშეკრულების მეორე მხარის მიერ არსებითი დარღვევა 
ან  

• საერთაშორისო სამართლის სხვა ნორმებით გათვალისწი-
ნებული შემთხვევები. 

საქართველოს კანონმდებლობა საქართველოს პარლამენტს არ 
ზღუდავს საერთაშორისო ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვე-
ტის სახეებში, რაც იმითაა განპირობებული, რომ, როგორც წესი, 
პარლამენტი მონაწილეობს სახელმწიფოსთვის განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვან საერთაშორისო ხელშეკრულებების მიღების 
პროცესებში. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, საერთაშორისო ხელშეკრულების 
მოქმედების შეწყვეტის საკითხს წყვეტს, განიხილავს ის ორგანო, 
რომელმაც მიიღო ეს ხელშეკრულება, ამიტომაც ბუნებრივია, რომ 
კანონმდებლობით ვერ  გავმიჯნავთ და გადავანაწილებთ 
ხელშეკრულების შეწყვეტის სახეებს. 

„საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ“ საქართველოს კანო-
ნის 38-ე მუხლის მიხედვით: საერთაშორისო სამართლის ნორმე-
ბის შესაბამისად, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების 
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მოქმედების შეწყვეტა, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის 
გათვალისწინებული, ან არ არის მიღწეული რაიმე სხვაგვარი 
შეთანხმება ხელშეკრულების მხარეთა შორის, ათავისუფლებს 
საქართველოს ნებისმიერი ვალდებულებისაგან – შემდგომში 
შეასრულოს ხელშეკრულება, და არ ახდენს გავლენას საქართვე-
ლოს უფლება-მოვალეობებსა და იურიდიულ მდგომარეობაზე, 
რომელიც წარმოიქმნა ხელშეკრულების შესრულების შედეგად 
მისი მოქმედების შეწყვეტამდე. 

ამასთანავე აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულების 
შეწყვეტის შემდეგ, იგი ავტომატურად კარგავს იურიდიულ ძალას 
შიდასახელმწიფოებრივ სამართალში, რადგან საქართველოს 
საერთაშორისო ხელშეკრულება შიდასახელმწიფოებრივი სამართ-
ლის განუყოფელი ნაწილია91 

 

დასკვნა 

ნაშრომში ავტორების მიერ განხილული იქნა საერთაშორისო 
ხელშეკრულება ანუ მკაფიოდ გამოხატული შეთანხმება ორ ან 
რამდენიმე სახელმწიფოს შორის მათი უფლებათა და მოვა-
ლეობათა შექმნის, შეცვლის ან შეწყვეტის შესახებ. 

საერთაშრისო ხელშეკრულებებზე საუბრისას გვერდს ვერ 
ავუვლიდით ვენის 1969 წლი კონვენციას „სახელშეკრულებო 
სამართლის შესახებ“, რომლის პრეამბულაშც ნათქვამია, რომ 
კონვენციის მხარე სახელმწიფოები ითვალისწინებენ ხელშეკრუ-
ლების ფუძემდებლურ როლს საერთაშორისო ურთიერთობათა 
ისტორიაში და ცნობენ ხელშეკრულებებს საერთაშორისო 

                                                            
91 კორკელია კ., საერთაშორისო ხელშეკრულება საერთაშორისო და 
შიდასახელმწიფოებრივ სამართალში, თბილისი, 1998, 146. 
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სამართლის მზარდი მნიშვნელობის წყაროდ და ერთა შორის 
მშვიდობიანი თანამშრომლობის განვითარების საშუალებად, მათი 
კონსტიტუციონალური და საზოგადოებრივი წყობილებების 
მიუხედავად. 

სახელმწიფოები ცდილობენ დააკონკრეტონ საერთაშორისო 
სახელშეკრულებო სამართალი შიდასახლმწიფოებრივი კანონ-
მდებლობით.  

საერთაშორისო ხელშეკრულების დადებისა, შესრულებისა და 
მოქმედების შეწყვეტის წესი განსაზღვრულია საქართველოს 1997 
წლის 16 ოქტომბრის კანონით საქართველოს საერთაშრისო 
ხელშეკრულებების შესახებ. აღნიშნული კანონის ანალიზმა კიდევ 
უფრო კარგად დაგვანახა საკანონმდებლო ხელისუფლების როლი 
საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან მიმართებით. 

ნაშრომში ავტორებმა განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს 
საკანონმდებლო ხელისუფლების მონაწილეობას საერთაშორისო 
ხელშეკრულებების დადების, აღსრულებისა და შეწყვეტის 
პროცესში.  
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დავით სანებლიძე 
ზვიად ცინდელიანი 

 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო და საერთაშორისო 
ხელშეკრულებები 

 

შესავალი 

წინამდებარე ნაშრომი ეხება საერთაშორისო ხელშეკრულებებთან 
მიმართებით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამრთლოს პრაქ-
ტიკას. აღნიშნული საკითხი სიღრმისეულად არ არის შესწავლილი 
და ნაკლებად ხდება მასზე ყურადღების გამახვილება  იურიდიულ 
ლიტერატურაში.  

საერთაშორისო ხელშეკრულების შესახებ საქართველოს კანონში 
საერთაშორისო ხელშეკრულებები განმარტებულია შემდეგნაირად: 
„საერთაშორისო ხელშეკრულება – საქართველოს მიერ უცხო 
სახელმწიფოსთან (სახელმწიფოებთან) ან საერთაშორისო ორგანი-
ზაციასთან (ორგანიზაციებთან) წერილობითი ფორმით 
დადებული შეთანხმება, რომელიც რეგულირდება საერთაშორისო 
სამართლის ნორმებით, განურჩევლად იმისა, წარმოდგენილია იგი 
ერთი თუ რამდენიმე ერთმანეთთან დაკავშირებული დოკუმენ-
ტით და მიუხედავად მისი კონკრეტული სახელწოდებისა“.92 
ცნების თანახმად საერთაშორისო ხელშეკრულებას გააჩნია 
გარკვეული მახასიათებლები, კერძოდ: 

• საერთაშორისო ხელშეკრულების სუბიექტები შეიძლება 
იყვნენ საერთაშორისო საჯარო სამართლის ძირითადი 

                                                            
92 საქართველოს კანონი საერთაშორისო ხელშეკრულების შესახებ 
(16/10/1997), მუხლი 3(ა) www.matsne.gov.ge  
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სუბიექტები - სახელმწიფოები და საერთაშორისო ორგა-
ნიზაციები; 

• ხელშეკრულება უნდა გამოხატავდეს მხარეთა ნებელობას; 
• უნდა იყოს წერილობითი ფორმით დადებული; 
• მათი შესრულება უზრუნველყოფილია თვითონ 

სახელმწიფოების მიერ. 

 

საკონსტიტუციო სასამართლოს უფლებამოსილება საერთაშორისო 
ხელშეკრულებებთან მიმართებით 

საკონსტიტუციო სასამართლოს ერთ-ერთი ამოცანაა სახელმწიფოს 
კონსტიტუციის უზენაესობის უზრუნველყოფა და ამის ერთ-ერთი 
საშუალებაა საერთაშორისო ხელშეკრულების კონსტიტუციურო-
ბის დადგენა სახელმწიფოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ.  

საკონსტიტუციო სასამართლოს ყველა ქვეყანაში არ გააჩნია 
საერთაშორისო ხელშეკრულების კონსტიტუციურობის დადგენის 
ფუნქცია. ამერიკის შეერთებული შტატების უმაღლესი 
სასამართლო, რომელსაც მინიჭებული აქვს საკონსტიტუციო 
კონტროლის ფუნქცია, არ ახორციელებს კონტროლს საერთაშორი-
სო ხელშეკრულებების კონსტიტუციურობაზე.93  

ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ახალშექმნილ 
კონსტიტუციებში აღნიშნული ფუნქცია ხშირად გხვდება, რაც ხაზს 
უსვამს ამ საკითხის აქტუალობას.   

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საკონსტიტუციო 
კონტროლის ორგანოს წარმოადგენს.94 საქართველოს კონსტიტუ-

                                                            
93 კორკელია კ., საერთაშორისო ხელშეკრულება საერთაშორისო და 
შიდასახელმწიფოებრივ სამართალში, თბილისი, 1999, 225 
94 საქართველოს კონსტიტუცია (24/08/1995), მუხლი 83   www.matsne.gov.ge  
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ციის თანახმად, საკონსტიტუციო სასამართლო იხილავს საერთა-
შორისო ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების კონსტიტუ-
ციურობის საკითხს.95 

კონსტიტუციაში არ არის დაზუსტებული რა ეტაპზე შეუძლია 
სასამართლოს საერთაშორისო ხელშეკრულების კონსტიტუ-
ციურობის საკითხის განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება. 
საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად, საკონსტიტუციო სასამართ-
ლოს მიერ საერთაშორისო ხელშეკრულების კონსტიტუციურობა 
შეიძლება დადგინდეს როგორც საერთაშორისო ხელშეკრულების 
დადებამდე, ისე ხელშეკრულების დადების შემდეგ.96 
ბულგარეთის საკონსტიტუციო სასამართლო უფლებამოსილია 
განიხილოს საერთაშორისო ხელშეკრულების კონსტიტუ-
ციურობის საკითხი ხელშეკრულების რატიფიცირებამდე.97  
უკრაინაში საკონსტიტუციო სასამართლო უფლებამოსილია 
განიხილოს როგორც მოქმედი საერთაშორისო ხელშეკრულების, 
ასევე პარლამენტში რატიფიცირებისათვის წარსადგენი 
ხელშეკრულების კონსტიტუციურობის საკითხი.98  

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ საქართვე-
ლოს კანონის თანახმად, კონსტიტუციური სარჩელის შეტანა 
შესაძლებელია სავალდებულოდ აღიარებამდე და ასევე მოქმედი 
საერთაშორისო ხელშეკრულების შესახებაც კონკრეტული 
პირობების დაცვით.99  

                                                            
95 იქვე: მუხლი 89  www.matsne.gov.ge    
96 კორკელია კ. საერთაშორისო ხელშეკრულება საერთაშორისო და 
შიდასახელმწიფოებრივ სამართალში, თბილისი, 1999, 226 
97 იქვე. (იხ. ბულგარეთის კონსტიტუციის 149-ე მუხლი) 
98 უკრაინის კანონი „საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“, მუხლი 7(2)  
www.bbbj.eu  
99 საქართველოს კანონი „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
შესახებ“ (31/01/1996), მუხლი 38 www.matsne.gov.ge  
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საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ხელშეკრულე-
ბის არაკონსტიტუციურობის შესახებ შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ 
შიდასახელმწიფოებრივი ეფექტი. საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოს შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, 
სასამართლოს მიერ შეუსაბამობის დადგენის შემთხვევაში საერთა-
შორისო ხელშეკრულება ან მისი ცალკეული დებულება ბათილია 
საქართველოსთვის. აღნიშნული დაკავშირებულია პრობ-
ლემებთან, რადგან შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე ხელშეკ-
რულების არშესრულებამ შეიძლება გამოიწვიოს ქვეყნისათვის 
საერთაშორისო ვალდებულებების დარღვევა.  

თვალსაჩინოებისთვის შეიძლება განვიხილოთ მაგალითი.   

2002 წლის 19 მარტს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
კონსტიტუციური წარდგინებით (რეგისტრაციის ნომერი N 177) 
მომართა ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონულმა 
სასამართლომ საქართველოს პარლამენტის მიერ 1996 წლის 16 
ოქტომბრის დადგენილებით რატიფიცირებული „ადგილ-
მდებარეობის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკასა და წითელი 
ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს შორის შეთანხმების“ მე-3 
მუხლის კონსტიტუციურობის საკითხთან დაკავშირებით. 
წარდგინების საფუძველი იყო  საქართველოს კონსტიტუციის 89-ე 
მუხლის პირველი პუნქტის "ზ“ ქვეპუნქტი, "საქართველოს 
საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“ ორგანული კანონის მე-19 
მუხლის მეორე პუნქტი და 42-ე მუხლი, "საკონსტიტუციო 
სამართალწარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი 
მუხლის მე-2 პუნქტი, მე-15 მუხლი და მე-16 მუხლის მე-5-7 
პუნქტები.100 

                                                            
100 კონსტიტუციური წარდგინება, საქმე N8/177/2 (საკონსტიტუციო 
სასმართლო,  2002 წლის 21 მაისი) 
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დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონულ სასამართლოში იხილება 
მოქალაქე შოთა ბითაძის სარჩელი, რომელიც ეხება მის სამუშაოზე 
აღდგენას წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტში. წარდგი-
ნების ავტორი აღნიშნავს, რომ მოპასუხე არ ცხადდება სა-
სამართლოში და მიუთითებს საქართველოს პარლამენტის მიერ 
1996 წლის 16 ოქტომბრის დადგენილებით რატიფიცირებულ 
"ადგილმდებარეობის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკასა და 
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს შორის შეთანხმების“ მე-
3 მუხლზე, რომლის თანახმად, წითელი ჯვრის საერთაშორისო 
კომიტეტი სარგებლობს იმუნიტეტით სასამართლო და 
ადმინისტრაციული საქმიანობის ნებისმიერი ფორმის მიმართ. 
აღნიშნული ნორმა არღვევს არა მხოლოდ მოქალაქე შ. ბითაძის, 
არამედ ამ ორგანიზაციაში დასაქმებულ საქართველოს სხვა 
მოქალაქეთა კონსტიტუციურ უფლებებს, საერთო სასამართ-
ლოების მეშვეობით დაიცვან თავიანთი დარღვეული შრომითი 
უფლებები. წარდგინების შესაბამისად, სადავო ნორმა არ 
შეესაბამება საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის პირველ 
პუნქტს, რომლის თანახმად,  "ყოველ ადამიანს უფლება აქვს თავის 
უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად მიმართოს სა-
სამართლოს“ და 82-ე მუხლს, რომლის თანახმად,  "სასამართლოს 
აქტები   სავალდებულოა  ყველა    სახელმწიფო   ორგანოსა     და 
პირისათვის ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე“. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კონსტიტუციური წარდგი-
ნების ავტორი მოითხოვს საქართველოს პარლამენტის მიერ 1996 
წლის 16 ოქტომბრის დადგენილებით რატიფიცირებულ "ადგილ-
მდებარეობის შესახებ საქართველოს  რესპუბლიკისა და წითელი 
ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს შორის შეთანხმების“ მე-3 
მუხლის შესაბამისობის გარკვევას საქართველოს კონსტიტუციის 
42-ე მუხლის პირველ პუნქტთან და 82-ე მუხლთან მიმართებით.  



 

 101 

საქმეზე სასამრთლოს მიერ მოწვეული ექსპერტების პოზიციები 
თითქმის თანხვედრაში იყო. ყველა მიუთითებდა იმუნიტეტის 
არსებობაზე, მაგრამ იმუნიტეტის შინაარსი არ მოიცავდა ისეთ 
საკითხებს, როგორიც გახლავთ დასაქმებულთან ორგანიზაციის 
შრომითი ურთიერთობა. ორგანიზაცია აღნიშნულ ურთიერთობა-
ზე იმუნიტეტს ვერ გაავრცელებდა, შრომითი ურთიერთობებთან 
დაკავშირებით წარმოშობილ დავაზე უნდა გავრცელებულიყო 
საქართველოს კანონმდებლობა. აღნიშნული პოზიცია გამყა-
რებულია საერთაშორისო სამართლის პრაქტიკაში არსებული 
ჩვეულებებით: იმუნიტეტი არ არის აბსოლუტური, მისი ფარგლე-
ბი და მოცულობა გამიზნულია ორგანიზაციის ფუნქციების 
განხორციელების ხელშესაწყობად. შესაბამისად, იმუნიტეტი არ 
ვრცელდება იმ საქმიანობაზე და დავებზე, რომლებიც სცილდება 
თავად ორგანიზაციის  მიზნებს   და ფუნქციებს. წითელი ჯვრის 
საერთაშორისო კომიტეტის ადგილობრივ თანამშრომელს უფლება 

აქვს, მიმართოს საქართველოს სასამართლოს შრომითი უფლების 

დასაცავად და წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი ვალდე-
ბულია, გამოცხადდეს სასამართლოში; ამ ფაქტს ადასტურებს 

საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლობასა და მის 

თანამშრომელს (მოდავე მხარეს) შორის დადებული კონტრაქტის 

თანდართული შინაგანაწესიც, რომელიც უშუალოდ ეხება  
საქართველოში საერთაშორისო კომიტეტის ადგილობრივ 

თანამშრომელს და ადგენს, რომ, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწი-
ნებული, კომიტეტსა და მის თანამშრომელს შორის ურთიერთო-
ბაში გამოიყენება ადგილობრივი, ანუ საქართველოს კანონმდებ-
ლობა (შინაგანაწესის 32-ე პუნქტი). 

სასამართლომ მხარეთა პოზიციების მოსმენის და შეჯერების 
შედეგად  მიჩნია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ "ადგილმდე-
ბარეობის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკასა და წითელი ჯვრის 
საერთაშორისო კომიტეტს შორის“ შეთანხმების მე-3 მუხლის 
თანახმად, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი, მისი 
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საკუთრება და აქტივები სარგებლობენ იმუნიტეტით სასამართლო 
და ადმინისტრაციული საქმიანობის ნებისმიერი ფორმის მიმართ, 
ეს არ გულისხმობს წითელ ჯვრის საერთაშორისო კომი-
ტეტისათვის აბსოლუტური იმუნიტეტის მინიჭებას. ის არ 
ვრცელდება შრომით დავებზე საერთაშორისო კომიტეტსა და მის 
ადგილობრივ თანამშრომელს შორის, რაც გულისხმობს, რომ: 1. 
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის ადგილობრივ 
თანამშრომელს უფლება აქვს, თავის დარღვეული შრომითი 
უფლების დასაცავად მიმართოს ადგილობრივ სასამართლოს; 2. 
საქართველოს სასამართლოები უფლებამოსილი არიან, განიხილონ 
ზემოაღნიშნული დავები; 3. წითელი ჯვრის საერთაშორისო 
კომიტეტს არა აქვს უფლება, დაეყრდნოს სასამართლო იმუნიტეტს 
და არ გამოცხადდეს სასამართლოში. 

მაშასადამე, სადავო ნორმა არ გულისხმობს წითელი ჯვრის 
საერთაშორისო კომიტეტის სასამართლო იმუნიტეტს შრომით 
დავებზე და შესაბამისად, არ ზღუდავს მოქალაქე შ. ბითაძის და 
წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტში დასაქმებულ სხვა 
მოქალაქეთა სასამართლოსადმი მიმართვის კონსტიტუციურ 
უფლებას. ასევე, არ გამორიცხავს სასამართლოს სათანადო აქტების 
სავალდებულოობას წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის 
მიმართ. 

შესაბამისად საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დაადასტურა ქ. 
თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული სასამართლოს 
კონსტიტუციურ წარდგინებაში აღნიშნული საქართველოს 
პარლამენტის მიერ 1996 წლის 16 ოქტომბრის დადგენილებით 
რატიფიცირებული "ადგილმდებარეობის შესახებ საქართველოს 
რესპუბლიკასა და წითელ ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს შორის 
შეთანხმების“ მე-3 მუხლის საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე 
მუხლის პირველ პუნქტთან და 82-ე მუხლთან შეუსაბამობა შრომითი 
ურთიერთობებიდან წარმოშობილ დავებთან მიმართებით.  
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დასკვნა 

სახელმწიფოთა პრაქტიკის საფუძველზე შეიძლება დავასკვნათ, 
რომ ზოგადად სასამართლო ხელისუფლებას ენიჭება შედარებით 
უმნიშვნელო როლი საერთაშორისო ხელშეკრულების დადებაში, 
თუმცა ზოგიერთ ქვეყანაში, მსგავსად საქართველოსი, დადგე-
ნილია წესი, რომლის თანახმადაც, საკონსტიტუციო სასამართლოს 
აქვს უფლებამოსილება დაადგინოს ხელშეკრულების დადების 
მიზანშეწონილობა იმის მიხევდით, თუ რამდენად შესაბამისი მისი 
დებულებები კონსტიტუციასთან.  

უფრო დიდი მნიშვნელობა სასამართლო ხელისუფლებას გააჩნია 
ხელშეკრულების შესრულებაში. საქართველო განეკუთვნება იმ 
სახელმწიფოთა კატეგორიას, რომელიც საერთაშორისო 
ხელშეკრულებას ავტომატურად ანიჭებს შიდასახელმწიფოებრივ 
იურიდიულ ძალას, რაც თავის მხრივ, გულისხმობს, რომ ის 
წარმოადგენს შიდასახელმწიფოებრივ სამართლის წყაროს, 
რომელიც შეიძლება სასმართლოს მიერ გამოყენებულ იქნეს 
როგორც დავის გადაწყვეტის სამართლებრივი საფუძველი.  

მნიშვნელოვანია საერთაშორისო ხელშეკრულების კონსტიტუ-
ციურობის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტი-
ლების იურიდიული შედეგები. თუ საკონსტიტუციო სასამართლო 
ადგენს საერთაშორისო ხელშეკრულების კონსტიტუციასთან 
შესაბამისობას, არ არსებობს პრობლე ამის აღიარებასთან 
დაკავშირებით. თუმცა შეუსაბამობის დადგენის შემთხვევაში, 
სახელმწიფომ უნდა განაცხადოს უარი ხელშეკრულების აღიარება-
ზე, ან შეიტანოს ცვლილება საერთაშორისო ხელშეკრულებაში 
კონსტიტუციის შესაბამისად ან შეიტანოს ცვლილება კონსტი-
ტუციაში შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად.  
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