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შესავალი

ნაშ რო მის მი ზა ნია იმის დამ ტკი ცე ბა, რომ 
რუ სე თის მი ერ ოკუ პი რე ბუ ლი ქარ თუ ლი რე-
გი ო ნე ბის აღი ა რე ბა წი ნა აღ მდე გო ბა ში მო დის 
არა მხო ლოდ სა ერ თა შო რი სო სა მარ თალ თან, 
არა მედ სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო ბას 
ეკის რე ბა პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა, ხე ლი 
შე უწყ ოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის არა-
ღი ა რე ბის პო ლი ტი კას და გა ა ტა როს ეფექ ტი-
ა ნი ზო მე ბი, რომ ლე ბიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა 
ქვეყ ნის სრულ დე ო კუ პა ცი ა ზე.

პირ ველ თავ ში მი მო ხი ლუ ლია არა ღი ა რე-
ბის დოქ ტრი ნის ჩა მო ყა ლი ბე ბა და მი სი ასახ-
ვა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თალ ში. სტიმ სო ნის 
დოქ ტრი ნის შემ დეგ, რო მე ლიც ია პო ნი ის მი-
ერ მან ჯუ რი ის მი წე ბის ოკუ პა ცი ას ეხე ბო და, 
არა ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბამ აი სა ხა გა ე რო-
სა და ეუ თოს არა ერთ დო კუ მენ ტში. მათ შო-
რის, აღ სა ნიშ ნა ვია ჩვე უ ლე ბი თი სა მარ თლის 
სტა ტუ სის მქო ნე 1970 წლის გე ნე რა ლუ რი 
ასამ ბლე ის რე ზო ლუ ცია მე გობ რუ ლი ურ თი-
ერ თო ბე ბის შე სა ხებ და 1975 წლის ჰელ სინ კის 
დას კვნი თი აქ ტი. მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სა ერ-
თა შო რი სო სა სა მარ თლო (შემ დგომ ში – ICJ) 
ორ სა კონ სულ ტა ციო დას კვნა ში (ნა მი ბი ის და 
კედ ლის სა კონ სულ ტა ციო დას კვნე ბი) შე ე ხო 
ხსე ნე ბულ დოქ ტრი ნას და გან მარ ტა სხვა დას-
ხვა კონ ტექ სტში. გან სა კუთ რე ბით, აღ სა ნიშ-
ნა ვია გა ბა ტო ნე ბუ ლი მიდ გო მა, რომ ლის თა-
ნახ მა დაც სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის დარ-

ღვე ვით მი ღე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის არა ღი ა რე ბის 
ვალ დე ბუ ლე ბა არის erga omnes ხა სი ა თის.

თუმ ცა, ამ უკა ნას კნელ მიდ გო მას და ზუს-
ტე ბა სჭირ დე ბა, რაც ბა დებს შემ დეგ შე კითხ-
ვას: რა წი ნა პი რო ბე ბის არ სე ბო ბი სას იძენს 
ხსე ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა სა ყო ველ თაო ხა-
სი ათს? ამ შე კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მის მიზ-
ნით, ნაშ რო მის მე ო რე თავ ში, გა ა ნა ლი ზე ბუ-
ლია სა მი შემ თხვე ვა: ა) რო დე საც ირ ღვე ვა 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სა ყო ველ თა ოდ 
აღი ა რე ბუ ლი ნორ მა (jus cogens); ბ) რო დე საც 
მძი მედ ირ ღვე ვა ნორ მა, რომ ლის jus cogens 
ხა სი ა თი შე იძ ლე ბა იყოს სა და ვო, თუმ ცა წარ-
მო ად გენს სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის ურ ყევ 
ნორ მას. ასე თად ით ვლე ბა სა ერ თა შო რი სო ჰუ-
მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლით დად გე ნი ლი ნორ-
მე ბი; გ) რო დე საც სა ხე ზეა უშიშ რო ე ბის საბ-
ჭოს რე ზო ლუ ცი ა. ამ მხრივ mutatis mutandis 
გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა 
გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის 1950 წლის ცნო ბი-
ლი რე ზო ლუ ცი ის „გა ერ თი ა ნე ბულ ნი მშვი დო-
ბის თვის“ კონ ტექ სტში. კერ ძოდ, პა სუ ხი ეცე-
მა შემ დეგ შე კითხ ვას: შე იძ ლე ბა თუ არა გე ნე-
რა ლურ მა ასამ ბლე ამ იკის როს არა ღი ა რე ბის 
ვალ დე ბუ ლე ბის შე ს  რუ ლე ბა ზე ზე დამ ხედ ვე-
ლო ბის ფუნ ქცი ა, თუ  კი სა ხე ზეა უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს უმოქ მე დო ბა?

მე სა მე თავ ში მი მო ხი ლუ ლია ის წი ნა პი-
რო ბე ბი, რომ ლე ბიც სა ხე ზეა სა ქარ თვე ლოს 
შემ თხვე ვა ში, რა თა ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო-
რი ე ბის არა ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას მი ე ნი-

გიორგი ბაღდავაძე*

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარება,
როგორც ERGA OMNES ვალდებულება

აბსტრაქტი:
2008 წელი გარდამტეხი აღმოჩნდა არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიო წესრიგის 
კუთ ხითაც. ძალიან მალე, ამას შედეგად მოჰყვა ყირიმის ანექსიაც. ამგვარ ვითარებაში დი მნიშ-
ვ ნელობას იძენს არ-აღიარების ანუ ex injuria jus non oritur პრინციპის თანამედროვე გააზრება, 
რო მელიც გულისხმობს საერთაშორისო თანამეგობრობის დავალდებულებას, რათა გატარდეს 
პოზი ტიური ღონისძიებები საერთაშორისო სამართლის დარღვევით წარმოქმნილი სიტუაციის არ-
აღიარების კუთხით, რაც საბოლოო უნდა აისახოს საქართველოს (და უკრაინის) ტერიტორიების 
სრულ დეოკუპაციაში.

საკვანძო სიტყვები: ოკუპირებული ტერიტორიები | არ-აღიარების erga omnes ვალდებულება | 
სტიმ სონის დოქტრინა | jus cogens ნორმების დარღვევა | ქართველების ეთნოწმენდა | საერ თა შო-
რისო თანამეგობრობის რეაქცია
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ჭოს erga omnes ძა ლა. კერ ძოდ, ძა ლის გა მო-
ყე ნე ბით და გა ე როს ქარ ტი ის მე-2(4) მუხ ლის 
დარ ღვე ვით მი ღე ბუ ლი ვი თა რე ბა ავ ტო მა ტუ-
რად ნიშ ნავს jus cogens ნორ მე ბის დარ ღვე ვას, 
რაც სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ რო  ბას per se 
ავალ დე ბუ ლებს არა მხო ლოდ ოკუ პი რე ბუ ლი 
ტე რი ტო რი ე ბის აღი ა რე ბის გან თა ვის შე კა ვე-
ბას, არა მედ სხვა დას ხვა პო ზი ტი უ რი ზო მე-
ბის გა ტა რე ბას, რა თა არ წა ხა ლის დეს ასე თი 
სი ტუ ა ცი ის შე ნარ ჩუ ნე ბა. მე ო რე მხრივ, და ხა-
რის ხე ბუ ლია ის შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც რუ-
სე თის ქმე დე ბე ბით და ირ ღვა სა ერ თა შო რი სო 
ჩვე უ ლე ბი თი სა მარ თლის ურ ყე ვი პრინ ცი პე-
ბი, ამ შემ თხვე ვა ში, ქარ თვე ლე ბის ეთ ნი კუ რი 
წმენ დით და შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტი სას 
ჩა დე ნი ლი სა ერ თა შო რი სო და ნა შა უ ლე ბე ბით.

სა ხელ მწი ფო თა შემ დგო მი პრაქ ტი კის 
ანა   ლიზს იმ დე ნად სა ზო გა დო მნიშ ვნე ლო ბა 
აქვს, რომ ის სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე-
ბე  ბის გან მარ ტე ბის მე ქა ნიზ მა დაც კი არის 
აღი ა რე ბუ ლი. ანა ლო გი უ რად, პრაქ ტი კა გან-
სა  კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს რო დე საც 
საქ მე ეხე ბა არა ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას. 
მა გა ლი თად, ევ რო კავ ში რის მიდ გო მის ანა-
ლი ზი  და სავ ლეთ საჰა რის  ტერი ტო რი ას თან 
და  პალესტი ნაში არ სე ბულ  დასახლე ბებ თან 
მი მარ თებით იწ ვევ ს აზრთა ს ხვადას ხვა ო ბას 
მეც ნი ერ თა შო რის. თუმ ცა,  როგო რი  მიდ გომა 
 აქვს სა ერ თა შო რისო სა ზოგა დო ე ბას სა  ქარ-
თვე ლოს ოკუპი რე ბული ტე რიტო რი ების მი-
მარ თ? აღ ნიშ ნულ  შე კითხ ვას დეტა ლუ რად 
და ამომ წურა ვად გა ე ცემა პა სუ ხი შე სა ბა-
მისი პრაქ ტიკი ს ა ნა ლი ზით. აღ ნიშნუ ლი სა-
კითხ ე ბის კვლე ვა გან სა კუთრე ბით მნიშ ვნე-
ლო ვანია დღე ვან დელი ქარ თუ ლი რე  ა ლობის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, მა შინ, რო ცა ჩ რდი ლო ვა-
ნი  პოლი ტი კი სა და  სა ხელმწიფო ს ტრუქტუ-
რე ბის  და სუსტების  კვალ დაკვალ იზ რდება 
რუსე თის მი ერ ქარ თუ ლი ტე რი ტო რი ების სა-
ბოლოო ანექ სიის  რის კი.

1. არა ღი ა რე ბის დოქტრინის წარ მო შო ბის       
ის ტო რია და ასახ ვა  სა ერთაშო რისო  სა მარ თალში 

სა მართლის ნორმე ბის  დარღვე ვით 
 შექმნი ლი მდგო მა რეო ბი ს ა რაღი არე ბის ვალ-
დე ბუ ლე ბა სა თა ვეს იღებს სა მართლის  ზო გა-
დი პრინცი პიდან – ex injuria jus non oritur – 
რომლის  თა ნახმა დაც , უფლე ბა  არ შე იძ ლება 
გა მომ დი ნარეობ დეს უკანო ნო ქ მე დები დან.1 

აღ ნიშნუ ლი ვალ დებუ ლე ბა გან სა კუთრე ბულ 

მნიშვნე ლო ბას იძენს იმ გვა რი შემ თხვევე ბი-
სას, რო დე საც, სახე ზე გვაქვს ერ თი სა ხელ-
მწი ფოს მი ერ  მე ო რე სა ხელ მწი ფოს  ტერიტო-
რიის ანექ სი ა.2

არა ღი ა რე ბის დოქ ტრი ნის წარ მო შო ბა 
უკავ შირ დე ბა ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე-
ბის სა ხელ მწი ფო მდივ ნის, ჰენ რი სტიმ სო ნის 
მი ერ 1932 წლის 7 იან ვარს ია პო ნი ის იმ პე რი ი-
სა და ჩი ნე თის რეს პუბ ლი კის თვის გაგ ზავ ნილ 
დიპ ლო მა ტი ურ ნო ტას, რო მე ლიც ეხე ბო და 
ია პო ნი ის იმ პე რი ის მი ერ მან ჯუ რი ის რა ი ო ნის 
ოკუ პა ცი ას. ნო ტა ში აღ ნიშ ნუ ლი იყო, რომ „დე 
ფაქ ტო მდგო მა რე ო ბის მი უ ხე და ვად, აშშ არ 
აღი ა რებ და სი ტუ ა ცი ას, ხელ შეკ რუ ლე ბას თუ 
შე თან ხმე ბას, რო მე ლიც წი ნა აღ მდე გო ბა ში 
მო ვი დო და პა რი ზის 1928 წლის 27 აგ ვის ტოს 
[კე ლოგ -ბრა ი ა ნის] პაქ ტთან“.3

1932 წლის 11 მარტს, ერთა ლიგის ასამ-
ბ ლეამ დაადგინა, რომ „ ერთა ლიგის წევრებს 
დაკისრებული აქვთ ვალდებულება, არ აღი-
არონ იმგვარი სიტუაცია, ხელშეკრულება 
თუ შეთანხმება, რომელიც ეწინააღმდეგება 
ერთა ლიგისა და პარიზის პაქტებს “.4

აღსანიშნავია, რომ გაერთიანებული ერ-
ე ბის შექმნის შემდეგ, არაღიარების ვალ დე-
ბულებამ საერთაშორისო სამართლებრივი 
ასახვა ჰპოვა ცალკეულ რეზოლუციებში, 
დოკუმენტებსა თუ ICJ-ის საკონსულტაციო 
დასკვნებში. მეტიც, ხსენებული დოქტრინა 
საკმაოდ აქტუალურია ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაშიც.

გაეროს პირველი დოკუმენტი, რომელიც 
ეხება არაღიარების ვალდებულებას, არის 
1949 წლის სახელმწიფოთა უფლებებისა და 
ვალდებულებების შესახებ დეკლარაციის 
პროექტი, რომლის მე-11 მუხლში აღინიშნა, 
რომ ყველა სახელმწიფო ვალდებულია, თა-
ვი შეიკავოს ძალის გამოყენებით ან მი სი მუ-
ქა რით მოპოვებული ტერიტორიის აღი ა რ ე -
ბისგან.5

მსგავ სი ში ნა არ სის ჩა ნა წე რი გა კეთ და 
1964 წელს ქა ი რო ში სა ხელ მწი ფო თა მე თა-
უ რე ბის სა მიტ ზე მი ღე ბულ დეკ ლა რა ცი ა ში. 
კონ ფე რენ ცია ეხე ბო და მშვი დო ბი ან თა ნაცხ-
ოვ რე ბა სა და გა ე როს მი ერ დად გე ნი ლი პრინ-
ცი პე ბის კო დი ფი კა ცი ას. დეკ ლა რა ცი ა ში აღი-
ნიშ ნა, რომ „სა ხელ მწი ფო ებ მა თა ვი უნ და შე-
ი კა ვონ ნე ბის მი ე რი სა ხის ძა ლის გა მო ყე ნე ბის 
ან მი სი მუ ქა რის გან, რო მე ლიც მი მარ თუ ლი 
იქ ნე ბა მე ო რე სა ხელ მწი ფოს ტე რი ტო რი უ ლი 
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მთლი ა ნო ბის და პო ლი ტი კუ რი და მო უ კი დებ-
ლო ბის წი ნა აღ მდეგ. ნე ბის მი ე რი ვი თა რე ბა, 
რო მე ლიც იქ ნე ბა ამ გვა რი ძა ლის გა მო ყე ნე-
ბის ან მი სი მუ ქა რის შე დე გი, არ უნ და იქ ნეს 
აღი ა რე ბუ ლი“.6

არა ღი ა რე ბის პრინ ციპ მა გან სა კუთ რე ბუ-
ლი აღი ა რე ბა მო ი პო ვა, რო ცა ის გან მტკიც და 
გა ე როს 1970 წლის სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თლის პრინ ცი პე ბის, სა ხელ მწი ფო ებს შო რის 
მე გობ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი სა და თა ნამ-
შრომ ლო ბის შე სა ხებ 2625 დეკ ლა რა ცი ით, 
რო მელ შიც არა ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა და-
ზუს ტე ბით ფორ მუ ლირ და და ნახ სე ნე ბი იქ ნა 
ოკუ პა ცი ის კონ ტექ სტში. კერ ძოდ, დეკ ლა რა-
ცი ის 1-ლი პუნ ქტის თა ნახ მად, „სა ხელ მწი ფოს 
ტე რი ტო რია არ შე იძ ლე ბა და ექ ვემ დე ბა როს 
სამ ხედ რო ოკუ პა ცი ას, რო მე ლიც წარ მო ად-
გენს ძა ლის გა მო ყე ნე ბის შე დეგს და ეწი ნა აღ-
მდე გე ბა გა ე როს ქარ ტი ას. სა ხელ მწი ფოს ტე-
რი ტო რია არ შე იძ ლე ბა მე ო რე სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ მო პო ვე ბუ ლი იქ ნეს ძა ლის გა მო ყე ნე ბის 
ან მი სი მუ ქა რის შე დე გად. ტე რი ტო რი ის არც 
ერ თი ამ გვა რი მო პო ვე ბა, რო მე ლიც არის ძა-
ლის გა მო ყე ნე ბის ან მი სი მუ ქა რის შე დე გი, 
არ უნ და იქ ნეს აღი ა რე ბუ ლი კა ნო ნი ე რად“.7 
აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტის გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა გა მომ დი ნა რე ობს მი სი ჩვე უ ლე-
ბი თი სა მარ თლის ბუ ნე ბი დან, რო მე ლიც აღი-
ა რე ბუ ლია ICJ-ის მი ერ ნი კა რა გუ ას საქ მე ში 
და კო სო ვოს სა კონ სულ ტა ციო დას კვნა ში.8

არა ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა გან მარ ტე  -
ბუ ლია ასე ვე გა ე როს 1970 წლის სა ერ თა   შო-
რი სო უსაფ რთხო ე ბის გან მტკი ცე ბის შე  სა ხებ9 
და 1974 წლის აგ რე სი ის შე სა ხებ დე ფი ნი ცი ის 
დეკ ლა რა ცი ებ ში.10 ანა ლო გი უ რი სუ ლის კვე-
თე ბის მა ტა რე ბე ლია ეუ თოს ჰელ  სინ კის 1975 
წლის სა ბო ლოო აქ ტიც11 და გა ე როს 1987 
წლის დეკ ლა რა ცია ძა ლის გა მო ყე ნე ბი სა და 
მი სი მუ ქა რის გან თა ვის შე კა ვე ბის პრინ ცი პის 
ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის შე სა ხებ.12

არა ღი ა რე ბის დოქ ტრი ნის გან ვი თა რე ბა-
ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი ეკის რე ბა ICJ-ს. ამ 
მხრივ, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, აღ სა ნიშ ნა ვია 
ICJ-ის 1971 წლის სა კონ სულ ტა ციო დას კვნა 
სამ ხრეთ აფ რი კის მი ერ ნა მი ბი ის (სამ ხრეთ -
და სავ ლეთ აფ რი კა) ტე რი ტო რი ის გან გრძო-
ბა დი და კა ვე ბის სა მარ თლებ რი ვი შე დე გე ბი 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 276(1970) რე ზო ლუ ცი-
ის მი უ ხე და ვად.13 სა კუთ რივ სა კითხი ICJ-ის 
გა და ე ცა უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს მი ერ, შე კითხ-

ვა კი შემ დეგ ნა ი რად იყო ფორ მუ ლი რე ბუ-
ლი: რა სა მარ თლებ რი ვი შე დე გე ბი შე იძ ლე ბა 
მოჰ ყვეს სა ხელ მწი ფოს თვის თუ იგი უშიშ-
რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცი ის მი უ ხე და ვად 
გა აგ რძე ლებს ნა მი ბი ის ტე რი ტო რი ის და კა-
ვე ბას? სა კითხ ის ICJ-თვის გა და ცე მა გა მო-
იწ ვია შემ დეგ მა ფაქ ტობ რივ მა მდგო მა რე ო-
ბამ: პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის შემ დეგ ნა მი-
ბია (სამ ხრეთ -და სავ ლეთ აფ რი კა), რო მე ლიც 
წარ მო ად გენ და გერ მა ნი ის ყო ფილ კო ლო ნი-
ას, ერ თა ლი გის მან და ტით ად მი ნის ტრი რე-
ბის თვის გა და ე ცა სამ ხრეთ აფ რი კას.14 გა ე-
როს გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის 1966 წლის 27 
ოქ ტომ ბრის 2145 რე ზო ლუ ცი ის თა ნახ მად,15 
ხსე ნე ბუ ლი მან და ტი გა უქ მდა. 1969 წლის 20 
მარ ტის 264(1969) რე ზო ლუ ცი ით, უშიშ რო-
ე ბის საბ ჭომ აღი ა რა მან და ტის გა უქ მე ბა და 
მო უ წო და სამ ხრეთ აფ რი კის ხე ლი სუფ ლე ბას, 
რომ და უ ყოვ ნებ ლივ და ე ტო ვე ბი ნა ნა მი ბი ის 
ტე რი ტო რი ა.16 სამ ხრეთ აფ რი კის მხრი დან 
და უ მორ ჩი ლებ ლო ბის შემ დეგ, 1970 წლის 30 
იან ვარს, 276(1970) რე ზო ლუ ცი ით, უშიშ რო-
ე ბის საბ ჭომ სამ ხრეთ აფ რი კის ად მი ნის ტრა-
ცი ის ყოფ ნა ნა მი ბი ის ტე რი ტო რი ა ზე გა მო-
აცხ ა და კა ნონ გა რე შედ და მო უ წო და ყვე ლა 
სა ხელ მწი ფოს, რომ თა ვი შე ე კა ვე ბი ნათ სამ-
ხრეთ აფ რი კას თან ნე ბის მი ე რი ეკო ნო მი კუ-
რი თუ სხვა სა ხის ურ თი ერ თო ბე ბის და კა ვე-
ბის გან, რო მე ლიც ხელს შე უწყ ობ და სამ ხრეთ 
აფ რი კის ად მი ნის ტრა ცი ის ყოფ ნას ნა მი ბი ის 
ტე რი ტო რი ა ზე.17

თა ვის სა კონ სულ ტა ციო დას კვნა ში ICJ-მ 
ყუ რადღ ე ბა გა ა მახ ვი ლა რამ დე ნი მე ფაქ ტორ-
ზე, რომ ლე ბიც გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე-
ლო ბას იძენს არა ღი ა რე ბის დოქ ტრი ნას თან 
მი მარ თე ბით. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სა სა მარ-
თლომ არა ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა გა ნი ხი ლა 
stricto sensu უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 276(1970) 
რე ზო ლუ ცი ის კონ ტექ სტში. ამას თან, აღ სა-
ნიშ ნა ვი ა, რომ ხსე ნე ბულ სა კონ სულ ტა ციო 
დას კვნა ში სა სა მარ თლომ ჩა მოთ ვა ლა კონ-
კრე ტუ ლი მა გა ლი თე ბი, თუ რა ში უნ და გა-
მო ი ხა ტე ბო დეს სა ხელ მწი ფო ე ბის მხრი დან 
არა ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა. 
ესე ნი ა: სამ ხრეთ აფ რი კის ად მი ნის ტრი რე ბად 
ნა მი ბი ის ტე რი ტო რი ა ზე დიპ ლო მა ტი უ რი მი-
სი ე ბის და კონ სუ ლე ბის გაგ ზავ ნის გან თა ვის 
შე კა ვე ბა; არ სე ბუ ლი მი სი ე ბის თუ სა კონ სუ-
ლო ე ბის გა მოხ მო ბა; ცალ სა ხად გაცხ ა დე ბა, 
რომ სამ ხრეთ აფ რი კის ტე რი ტო რი ა ზე არ სე-
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ბუ ლი დიპ ლო მა ტი უ რი მი სი ე ბის მან და ტი არ 
ვრცელ დე ბა ნა მი ბი ა ზე, რი თაც უნ და იქ ნეს 
უზ  რუნ ველ ყო ფი ლი ნა მი ბი ის ტე რი ტო რი ა-
ზე სამ ხრეთ აფ რი კის ხე ლი სუფ ლე ბის არა-
ღი  ა რე ბა.18 ხო ლო რაც შე ე ხე ბა ნა გუ ლის ხმევ 
ვალ  დე ბუ ლე ბებს, აღ ნიშ ნუ ლი გა მო ი ხა ტე ბო-
და გა ე როს წევ რი სა ხელ მწი ფო ე ბის მხრი დან 
სამ  ხრეთ აფ რი კას თან იმ გვა რი ეკო ნო მი კუ რი 
თუ სხვა სა ხის ურ თი ერ თო ბებ ში შეს ვლის გან 
თა ვის შე კა ვე ბა ში, რო მე ლიც ხელს შე უწყ ობ-
და ნა მი ბი ის ტე რი ტო რი ა ზე სამ ხრეთ აფ რი-
კის ად მი ნის ტრა ცი ის ყოფ ნის გა ხან გრძლი ვე-
ბას.19

გარ და ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი სა, სა სა მარ თ-
ლომ, ნა მი ბი ის სა კონ სულ ტა ციო დას კვნა ში 
ორი მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან მარ ტე ბა გა ა კე თა: 
1) პირ ვე ლი ცნო ბი ლი ა, რო გორც „ნა მი ბი ის 
გა მო ნაკ ლი სიო და გუ ლის ხმობს, რომ არა ღი-
ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბამ არ უნ და წა არ თვას 
ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას შე საძ ლებ ლო ბა, 
ისარ გებ ლონ სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო-
ბის გან მი ღე ბუ ლი სი კე თე ე ბით. კერ ძოდ, სა-
სა მარ თლომ და ად გი ნა: „მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ მან და ტის გა უქ მე ბის შემ დეგ სამ ხრეთ 
აფ რი კის მთავ რო ბის მი ერ ნა მი ბი ის ტე რი ტო-
რი ა ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბი არის 
კა ნონ გა რე შე და ბა თი ლი, აღ ნიშ ნუ ლი ბა თი-
ლო ბა არ უნ და გავ რცელ დეს იმ გვარ აქ ტებ-
ზე, რო გო რე ბი ცაა და ბა დე ბის, გარ დაც ვა ლე-
ბი სა და ქორ წი ნე ბის მოწ მო ბე  ბი, რო მელ თა 
ეფექ ტის იგ ნო რი რე ბა გა მო იწ ვევ და ად გი-
ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის სა სი ცოცხ ლო ინ-
ტე რე სე ბის თვის ზი ა ნის მი ყე ნე ბას“;20 2) რაც 
შე ე ხე ბა მე ო რე მნიშ ვნე ლო ვან გან მარ ტე ბას, 
იგი ეხე ბო და გა ე როს არა წევრ ქვეყ ნებს, რომ-
ლებ თან და კავ ში რე ბი თაც, სა სა მარ თლომ და-
ად გი ნა, რომ მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში, სა ხე ზე 
იყო არა ღი ა რე ბის erga omnes ვალ დე ბუ ლე-
ბა და შე სა ბა მი სად, ნე ბის მი ე რი სა ხელ მწი ფო 
ხდე ბო და ვალ დე ბუ ლი, შე ეს რუ ლე ბი ნა უშიშ-
რო ე ბის საბ ჭოს 276(1970) რე ზო ლუ ცი ა.21

არა ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ 
გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნეა ICJ-
ის სა კონ სულ ტა ციო დას კვნა ოკუ პი რე ბუ ლი 
პა ლეს ტი ნის ტე რი ტო რი ა ზე კედ ლის მშე ნებ-
ლო ბის სა მარ თლებ რი ვი შე დე გე ბის შე სა ხებ.22

2003 წლის 8 დე კემ ბერს გე ნე რა ლურ მა 
ასამ ბლე ამ თა ვის მე ა თე სა გან გე ბო შეხ ვედ-
რა ზე მი ი ღო რე ზო ლუ ცია ES-10/14 ოკუ პი-
რე ბულ აღ მო სავ ლეთ იე რუ სა ლიმ სა და პა-
ლეს ტი ნის და ნარ ჩენ ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო-

რი ებ ზე ის რა ე ლის უკა ნო ნო ქმე დე ბე ბის თა-
ო ბა ზე,23 რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც მი მარ თეს 
ICJ-ს შემ დე გი კითხ ვით: რა სა მარ თლებ რი ვი 
შე დე გე ბი წარ მო ი შო ბა ის რა ე ლის, რო გორც 
ოკუ პან ტი ძა ლის, მი ერ ოკუ პი რე ბუ ლი პა-
ლეს ტი ნის ტე რი ტო რი ა ზე, მათ შო რის აღ მო-
სავ ლეთ იე რუ სა ლიმ ში, კედ ლის მშე ნებ ლო ბის 
შე დე გად სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის წე სე ბი-
სა და პრინ ცი პე ბის, მათ შო რის, ჟე ნე ვის 1949 
წლის მე ოთხე კონ ვენ ცი ის, უშიშ რო ე ბის საბ-
ჭო სა და გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის შე სა ბა მი სი 
რე ზო ლუ ცი ე ბის თა ნახ მად?24 

ნა მი ბი ის შემ თხვე ვის გან გან სხვა ვე ბით, 
კედ ლის შე სა ხებ შე კითხ ვა სა კონ სულ ტა ციო 
დას კვნის თვის სა სა მარ თლოს გა და ე ცა გე ნე-
რა ლუ რი ასამ ბლე ის გან. ამას თან აღ სა ნიშ ნა-
ვი ა, რომ მო ცე მულ დას კვნა ში სა სა მარ თლომ 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცი ე ბის ანა-
ლი ზის ნაც ვლად მე ტი ყუ რადღ ე ბა და უთ მო 
პა ლის ტი ნე ლი ხალ ხის თვით გა მორ კვე ვის 
უფ  ლე ბის დარ ღვე ვას. კერ ძოდ, აღი ნიშ ნა, 
რომ 160,000 ადა მი ა ნი ექ ცე ო და და ნარ ჩე ნი 
320,000 ადა მი ა ნის გან მოწყ ვე ტილ გა რე მო ში, 
რაც ხელს შე უშ ლი და პა ლეს ტი ნე ლი ხალ ხის 
მი ერ თვით გა მორ კვე ვის უფ ლე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბას. მე ტიც, სა სა მარ თლომ თვით გა-
მორ კვე ვის უფ ლე ბა გა იყ ვა ნა erga omnes კა-
ტე გო რი ა ში.25

რაც შე ე ხე ბა მე სა მე სა ხელ მწი ფო ე ბის-
თვის და კის რე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს, სა სა-
მარ თლომ გა ი მე ო რა არა ღი ა რე ბის ვალ დე-
ბუ ლე ბის არ სე ბო ბის შე სა ხებ და მო უ წო და 
გე ნე რა ლურ ასამ ბლე ა სა და უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს, რომ გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ ყვე ლა 
სა ჭი რო ზო მა, რა თა კედ ლის უკა ნო ნო მშე-
ნებ ლო ბა დას რუ ლე ბუ ლი ყო. და მა ტე ბით, სა-
სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ ჟე ნე ვის 1949 
წლის კონ ვენ ცი ე ბის ყვე ლა ხელ შემ კვრელ მა 
მხა რემ უნ და უზ რუნ ველ ყონ ის რა ე ლის მხრი-
დან ჟე ნე ვის მე ოთხე კონ ვენ ცი ით გან საზღ-
ვრუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა.26 აღ-
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გან სხვა ვე ბით ნა მი ბი ის სა-
კონ სულ ტა ციო დას კვნის გან, სა სა მარ თლოს 
კედ ლის სა კონ სულ ტა ციო დას კვნა ში არ უმ-
სჯე ლია ე.წ. „ნა მი ბი ის გა მო ნაკ ლი სის“ წე სის 
შე სა ხებ. ამ მხრივ, სა ინ ტე რე სო მო საზ რე ბას 
ავი თა რებს დოქ ტო რი სა ბა ფი ფი ა, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც ნა მი ბი ის გა მო ნაკ ლი სის ტეს ტის 
გა მო ყე ნე ბა ოკუ პან ტი ძა ლის მი ერ შექ მნილ 
და სახ ლე ბებ თან მი მარ თე ბით შე უ სა ბა მო ა, 
რად გან გა მო ნაკ ლი სი დან გა მომ დი ნა რე უპი-
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რა ტე სო ბის მიმ ღე ბი სა მიზ ნე ჯგუ ფი სრუ-
ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლია სა სა მარ თლოს მი ერ 
გან ხი ლუ ლი საქ მის გან და ამას გარ და, და-
სახ ლე ბე ბის შექ მნა სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი-
ტა რუ ლი სა მარ თლის მძი მე დარ ღვე ვა ა, რაც 
გა მო რიცხ ავს ნა მი ბი ის გა მო ნაკ ლი სის წე სის 
გა მო ყე ნე ბას. ამ გა მო ნაკ ლი სის მი ზა ნია ად-
გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბი სათ ვის დაც ვის უფ-
რო მა ღა ლი ხა რის ხის უზ რუნ ველ ყო ფა, თუ კი 
ისი ნი ცდი ლო ბენ სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე სა-
მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო ბა ში შეს ვლას. რამ-
დე ნა დაც ჩა სახ ლე ბუ ლი პი რე ბი არ შე ად გე-
ნენ „ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას“ და რჩე ბი ან 
სამ ხედ რო ოკუ პა ცი ის სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თლის დაც ვის მიღ მა, გა მო ნაკ ლი სი მათ ზე 
ვერ გავ რცელ დე ბა. გარ და ამი სა, ოკუ პი რე-
ბულ ტე რი ტო რი ა ზე მსხვი ლი და სახ ლე ბე ბის 
შექ მნა იწ ვევს ტე რი ტო რი ა ზე დე მოგ რა ფი უ-
ლი მდგო მა რე ო ბის შეც ვლას, რაც ზუს ტად 
რომ „ზიანის მომტანი იქნება ტერიტორიის 
მოსახლეობისათვის“ და შესაბამისად, უნდა 
მიიჩნეოდეს ბათილად.27

არა ღი ა რე ბის კონ ტექ სტში, ასე ვე, გან-
სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბი საა გა ე როს სა-
ერ თა შო რი სო სა მარ თლის კო მი სი ის ორი 
დო კუ მენ ტი: „სა ერ თა შო რი სო მარ თლსა წი ნა-
აღ მდე გო ქმე დე ბე ბის თვის სა ხელ მწი ფო თა 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის შე სა ხებ მუხ ლე ბი“28 და 
„სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის შე სა ხებ მუხ ლე ბის“ პრო ექ ტი.29

სა ხელ მწი ფო თა პა სუ ხის მგებ ლო ბის შე-
სა ხებ 41-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტი არა ღი ა რე ბის 
ვალ დე ბუ ლე ბას უკავ ში რებს jus cogens-ის 
დარ ღვე ვას. კერ ძოდ, აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ-
ტის თა ნახ მად, „არც ერ თმა სა ხელ მწი ფომ არ 
უნ და აღი ა როს კა ნო ნი ე რად ვი თა რე ბა, რო-
მე ლიც გა მოწ ვე უ ლია მძი მე დარ ღვე ვით, რო-
გორც ეს გან საზღ ვრუ ლია მე-40 მუხ ლში, ასე-
ვე [სა ხელ მწი ფო ებ მა] არ უნ და შე უწყ ონ ხე ლი 
ამ გვა რი ვი თა რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას“. რაც შე-
ე ხე ბა მე-40 მუხლს, ის ეხე ბა სა ხელ მწი ფო თა 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის დად გე ნას სა ხელ მწი ფოს 
მხრი დან სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სა ყო-
ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი ნორ მე ბის სე რი ო ზუ-
ლი დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში. ამას თან, სე რი-
ო ზუ ლო ბის ტეს ტი მო ი ცავს პა სუ ხის მგე ბე ლი 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ ხსე ნე ბუ ლი ნორ მე ბის 
მძი მე და სის ტე მა ტურ დარ ღვე ვას. აღ ნიშ ნუ-
ლი მიდ გო მა mutatis mutandis გა მე ო რე ბუ ლია 
„სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის შე სა ხებ მუხ ლე ბის“ პრო ექ ტში.

2. რა შემთხვევაში იძენს არაღიარების 
ვალდებულება ERGA OMNES ხასიათს?

სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის დარ ღვე ვა 
წარ მო ი შო ბა იმ მო მენ ტი დან, რო დე საც სა-
ერ თა შო რი სო სა მარ თლის პი რი არ ღვევს სა-
ერ თა შო რი სო სა მარ თლით ნა კისრ ვალ დე ბუ-
ლე ბას. სა კუთ რივ დარ ღვე ვის ცნე ბა მო ი ცავს 
რო გორც სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბით 
ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბას, 
ასე ვე, მძი მე დარ ღვე ვებ საც, რომ ლე ბა დაც 
შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს, მათ შო რის, სა ხელ-
მწი ფოს მხრი დან ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლე ბი, 
რო გორც ეს გან მარ ტე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თლის კო მი სი ის მი ერ 1996 წელს შე მუ-
შა ვე ბულ სა ხელ მწი ფო თა პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
შე სა ხებ მუხ ლე ბის პრო ექ ტში.30 სა ხელ მწი ფო-
თა პა სუ ხის მგებ ლო ბა უნ და იქ ნეს გა გე ბუ ლი, 
რო გორც დამ რღვე ვი სა ხელ მწი ფოს ვალ დე-
ბუ ლე ბა მთე ლი სა ერ თა შო რი სო თა ნა მე გობ-
რო ბის და არა კონ კრე ტუ ლი სა ხელ მწი ფოს 
წი ნა შე. სა ხელ მწი ფო თათ ვის erga omnes ხა-
სი ა თის ვალ დე ბუ ლე ბის და კის რე ბის ინ სტი-
ტუ ტი სწო რედ ამ ხედ ვას ადას ტუ რებს.31 თა-
ვის მხრივ, erga omnes ვალ დე ბუ ლე ბის ში ნა-
არ სი გან მარ ტე ბუ ლია ICJ-ის მი ერ Barcelona 
Traction საქ მე ში, სა დაც აღი ნიშ ნა, რომ „არ სე-
ბი თი გან სხვა ვე ბა უნ და გა კეთ დეს სა ხელ მწი-
ფოს მი ერ მე ო რე სა ხელ მწი ფოს წი ნა შე არ სე-
ბულ ვალ დე ბუ ლე ბა სა და იმ გვარ ვალ დე ბუ-
ლე ბას შო რის, რო მე ლიც სა ხელ მწი ფოს აქვს 
მთე ლი სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის წი ნა-
შე [...] თა ვი ან თი ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ამ-
გვა რი ვალ დე ბუ ლე ბა მი ე მარ თე ბა ნე ბის მი ერ 
სა ხელ მწი ფოს. ამ გვარ ვალ დე ბუ ლე ბას თან 
და   კავ ში რე ბულ უფ ლე ბებ თან მი მარ თე ბით, 
უნ   და ჩა ით ვა ლოს, რომ ყვე ლა სა ხელ მწი ფოს 
აქვს მა თი დაც ვის სა მარ თლებ რი ვი ინ ტე რე-
სი, რაც წარ მო ად გენს erga omnes ვალ დე ბუ-
ლე  ბას“.32 სა სა მარ თლომ ანა ლო გი უ რი მიდ-
გო მა და ა ფიქ სი რა აღ მო სავ ლეთ ტი მო რის 
საქ  მე ში33 და კედ ლის სა კონ სულ ტა ციო დას-
კვნა ში.34

2.1. საერთაშორისო სამართლის 
საყოველთაოდ აღიარებული ნორმების 
(jus cogens) დარღვევა

მიუხედავად იმისა, რომ jus cogens და 
erga omnes ვალდებულებებს აქვთ განსხვა-
ვე ბული სამართლებრივი შედეგები, ისინი 
მა ინც ურთიერთდაკავშირებულნი არიან 
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სხვა დასხვა ასპექტით, რაც გამოიხატება იმ 
სა მარ თლებრივ ინტერესში, რომელიც ყველა 
სა ხელმწიფოს აქვს და გულისხმობს სწორედ 
სა ერთაშორისო სამართალში საყოველთაოდ 
აღი არებული ნორმების დაცვას. სწორედ 
ეს მოსაზრებაა მხარდაჭერილი ICJ-ის მი-
ერ Barcelona Traction საქმეში, რომლის თა-
ნახმადაც: „ამგვარი ვალდებულებები წარ -
მოიშობა, მაგალითად, საერთაშორისო სამა-
რ თალში  ისეთი ქმედებების კანონგარეშედ 
გა მოცხადებისთვის, როგორებიცაა აგრესიის 
აქტი და გენოციდი, ისევე, როგორც იმგვარ 
პრინციპებსა და ნორმებზე დაყრდნობით, 
რომლებიც ეხება ადამიანის ძირითად უფ-
ლებებს, როგორიცაა მონობისგან და რა სობ-
რივი დისკრიმინაციისგან დაცვა“.35

ამას თან, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ არა ღი ა რე-
ბის ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და იქ ნეს გა გე ბუ ლი 
ჰო რი ზონ ტა ლურ ჭრილ ში, რომ ლის თა ნახ მა-
დაც, აღ ნიშ ნუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა ვრცელ დე-
ბა არა მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო ებ ზე, არა მედ 
არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტებ ზეც, იქ ნე ბა ეს 
სა ერ თა შო რი სო სა ხელ მწი ფო თა შო რი სი ორ-
გა ნი ზა ცი ა, ევ რო კავ ში რი, წი თე ლი ჯვრის სა-
ერ თა შო რი სო კო მი ტე ტი თუ სხვა სუ ბი ექ ტი.36 
მა შა სა და მე, არა ფე რი უშ ლის ხელს იმ მო საზ-
რე ბას, რომ არა ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ასე-
ვე ვრცელ დე ბა კერ ძო სა მარ თლის სუ ბი ექ-
ტებ ზე, ხო ლო სა ხელ მწი ფო ებს კი ეკის რე ბათ 
პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა, უზ რუნ ველ ყონ 
არა ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის ეფექ ტი ა ნად 
შეს რუ ლე ბა. 

სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სა ყო ველ-
თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი ნორ მე ბის გან მარ ტე ბა 
მო ცე მუ ლია ვე ნის 1969 წლის სა ერ თა შო რი-
სო სახელშეკრულებო სამართლის შესახებ 
კონვენციის37 53-ე მუხლში, რომელიც mutatis 
mutandis გა მე ო რე ბუ ლია „სა ხელ მწი ფო თა და 
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის ან 
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის მოქ-
მე დი სა ხელ შეკ რუ ლე ბო სა მარ თლის შე სა ხებ“ 
ვე ნის 1986 წლის კონ ვენ ცი ის38 53-ე მუხ ლში, 
რო მელ თა თა ნახ მა დაც სა ერ თა შო რი სო სა-
მარ თლის სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი ნორ-
მა არის იმ გვა რი ნორ მა, რაც მი ღე ბუ ლი და 
აღი ა რე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო-
ე ბის მი ერ მთლი ა ნო ბა ში, რო გორც ნორ მა, 
რომ ლი დან გა დახ ვე ვაც არ არის დაშ ვე ბუ ლი 
და რო მე ლიც შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს მხო ლოდ 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის შემ დგო მი, იმა ვე 
ბუ ნე ბის მქო ნე, სა ყო ველ თაო ხა სი ა თის ნორ-

მით. გან სხვა ვე ბით ჩვე უ ლე ბი თი სა მარ თლის-
გან, jus cogens ნორ მებ თან მი მარ თე ბით არ 
მოქ მე დებს ე.წ. „მუდ მი ვი მო წი ნა აღ მდე გის“ 
(persistent objector) დოქ ტრი ნა.39 

ამ ჭრილ ში სა ინ ტე რე სოა მო საზ რე ბა, 
რომ ლის თა ნახ მა დაც, erga omnes ვალ დე-
ბუ ლე ბის არ სე ბო ბა უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს 
სწო რედ jus cogens ნორ მე ბის აღ სრუ ლე ბის 
მე ქა ნიზ მად, ხო ლო დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა-
ში მე ო რად ნორ მად,40 რო მე ლიც წარ მო შობს 
კონ კრე ტუ ლი ქმე დე ბის (მო ცე მულ შემ თხვე-
ვა ში არა ღი ა რე ბის) სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თლებ რივ ვალ დე ბუ ლე ბას.

კო მენ ტა ტო რე ბი ხში რად მი უ თი თე ბენ jus 
cogens ნორ მე ბის დარ ღვე ვის შე უძ ლებ ლო-
ბა ზეც, კერ ძოდ, მა თი მტკი ცე ბით, ამ გვა რი 
ნორ მე ბი დან გა დახ ვე ვაც კი შე უძ ლე ბე ლი ა, 
რად გან ამ შემ თხვე ვა ში ქმე დე ბა და მი სი სა-
მარ თლებ რი ვი შე დე გე ბი ab initio და in toto 
ბა თი ლი იქ ნე ბა.41 აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა არა-
თუ არ ეწი ნა აღ მდე გე ბა, არა მედ კი დევ უფ რო 
ამ ყა რებს იმ მო საზ რე ბას, რომ სა ერ თა შო რი-
სო სა მარ თლის სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი 
ნორ მი დან გა დახ ვე ვით (დარ ღვე ვით) მი ღე-
ბუ ლი ვი თა რე ბა სა მარ თლებ რივ შე დე გებს 
არ წარ მო შობს, იმ თა ვით ვე ბა თი ლია და შე-
დე გად, სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სუ ბი-
ექ ტებს ეკის რე ბათ ამ გვა რი ვი თა რე ბის არა-
ღი ა რე ბის erga omnes ვალ დე ბუ ლე ბა. ხო ლო 
იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თლის სუ ბი ექ ტი მა ინც აღი ა რებს ასეთ კა ნონ-
გა რე შე ვი თა რე ბას, ამ გვა რი აღი ა რე ბა იქ ნე ბა 
ბა თი ლი. სწო რედ ეს მო საზ რე ბაა მხარ და ჭე-
რი ლი სა ხელ მწი ფო თა პა სუ ხის გებ ლო ბის შე-
სა ხებ 41-ე მუხ ლში.

2.2. საერთაშორისო ჩვეულებითი 
სამართლის ურყევი ნორმის დარღვევა

რო გორც წი ნა ქვე თავ ში აღი ნიშ ნა, იმი-
სათ ვის რომ არ -ა ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბამ 
შე ი ძი ნოს erga omnes ხა სი ა თი, სა ჭი როა უკა-
ნო ნო ვი თა რე ბა გა მოწ ვე უ ლი იყოს jus cogens 
ნორ მის დარ ღვე ვით. სხვაგ ვა რი მო საზ რე ბის 
თა ნახ მად, არა ღი ა რე ბი სა და და უხ მა რებ ლო-
ბის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი წარ მო ი შო ბა იმ გვა რი 
ნორ მე ბის დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა შიც, რო-
მელ თაც ჯერ -ჯე რო ბით არ მო უ პო ვე ბი ათ jus 
cogens ხა სი ა თი.

ამ მი მარ თუ ლე ბით გან სა კუთ რე ბით მნი შ-
ვნე ლო ვა ნია მო სა მარ თლე კო ე ი მან სის გან სხ-
ვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბა კედ ლის სა კონ სულ ტა-
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ციო დას კვნა ში. კერ ძოდ, მო სა მარ თლემ აღ-
ნიშ ნა, რომ დარ ღვე ვის შე დე გე ბი იდენ ტუ რია 
იმის მი უ ხე და ვად, აქვს თუ არა დარ ღვე ულ 
ნორ მას jus cogens ხა სი ა თი.42 ამ კონ ტექ სტში 
ყუ რად სა ღე ბია სა კუთ რივ სა კონ სულ ტა ციო 
დას კვნა ში არ სე ბუ ლი ჩა ნა წე რიც, რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც „ა და მი ა ნუ რო ბის ელე მენ ტა რუ-
ლი მოთხ ოვ ნე ბი “,43 ე.ი. „შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ-
ფლიქ ტი სას გა მო სა ყე ნე ბე ლი სა ერ თა შო რი სო 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლის ნორ მე ბის უმე-
ტე სო ბა, [...] რომ ლე ბიც და ცუ ლია ყვე ლა სა-
ხელ მწი ფოს მი ერ, მი უ ხე და ვად კონ ვენ ცი ე ბის 
რა ტი ფი ცი რე ბი სა, და იმი ტომ, რომ ეს ნორ-
მე ბი წარ მო ად გე ნენ სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე-
ბი თი სა მარ თლის ურ ყევ პრინ ცი პებს, სა სა-
მარ თლოს მო საზ რე ბით, მო ი ცავს erga omnes 
დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბას“. 44 

არა ერ თმა ცნო ბილ მა მეც ნი ერ მა, მა გა-
ლი თად, ან ტო ნიო კა სე სემ, ასე ვე მარ თლმსა-
ჯუ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლოს 
მო  სა მარ თლე ებ მა კო რო მამ, ბედ ჯო უ იმ და 
ვი  რა მან ტრიმ გა მოთ ქვეს მო საზ რე ბა, რომ 
ამ  გვა რი სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბი თი სა მარ-
თლის ურ ყე ვი პრინ ცი პე ბი, თუ ჯერ არ წარ-
მო ად გე ნენ jus cogens ნორ მებს, სულ მცი რე 
უნ და ჩა ით ვა ლონ jus cogens in statu nascendi 
ე.ი. სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სა ყო ველ-
თაო პრინ ცი პად ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს ში 
მყოფ ნორ მე ბად.45 შე სა ბა მი სად, სა ერ თა-
შო  რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლის მძი მე 
დარ  ღვე ვა46 უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს, რო გორც 
ჩვე უ ლე ბი თი სა მარ თლის ურ ყე ვი პრინ ცი პე-
ბის,47 ე.ი. jus cogens in statu nascendi ნორ მის 
დარ ღვე ვა.48 ეს კი წარ მო შობს ამ გვა რი დარ-
ღვე ვით შექ მნი ლი ვი თა რე ბის არა ღი ა რე ბის 
იდენ ტურ, erga omnes ვალ დე ბუ ლე ბას.

2.3. გაეროს უშიშროების საბჭოს 
რეზოლუციის მნიშვნელობა – 
იმოქმედებს თუ არა „გაერთიანებულნი 
მშვიდობისთვის“ რეზოლუციის 
სულისკვეთება mutatis mutandis 
საქართველოს შემთხვევაზეც?

არა ღი ა რე ბის erga omnes ვალ დე ბუ ლე-
ბის წარ მო შო ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლი 
აქვს უშიშ რო ე ბის საბ ჭო საც. გა ე როს ქარ-
ტი ის 39-ე მუხ ლის თა ნახ მად, უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭო ექ სკლუ ზი უ რად გან საზღ ვრავს იმას, 
თუ რო დის ემუქ რე ბა საფ რთხე სა ყო ველ-
თაო მშვი დო ბას. ასე ვე, სწო რედ ეს ორ გა ნო 

იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, თუ რა ზო მე ბი 
უნ და იქ ნას მი ღე ბუ ლი მშვი დო ბი სა და უსაფ-
რთხო ე ბის და სა ცა ვად. უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 
ექ სკლუ ზი ურ უფ ლე ბა მო სი ლე ბებს აწეს რი-
გებს გა ე როს ქარ ტი ის VII თა ვი.49 ვი თა რე ბის 
„მშვი დო ბის თვის საფ რთხის შექ მნად“, „მშვი-
დო ბის დარ ღვე ვად“, თუ „აგ რე სი ის აქ ტად“ 
კვა ლი ფი კა ცი ის თვის უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 
ენი ჭე ბა ფარ თო დის კრე ცი ა. მი უ ხე და ვად ამი-
სა, არა ფე რი მი უ თი თებს იმა ზე, რომ უშიშ რო-
ე ბის საბ ჭოს შე იძ ლე ბა და ე ვა ლოს ქარ ტი ის 
VII თა ვის ამოქ მე დე ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
39-ე მუხ ლის გა მო ყე ნე ბა წარ მო ად გენს უშიშ-
რო ე ბის საბ ჭოს უფ ლე ბას და არა ვალ დე ბუ-
ლე ბას.50

იმის თვის, რომ უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე-
ზო ლუ ცი ით და კის რე ბულ მა ვალ დე ბუ ლე ბამ 
erga omnes ხა სი ა თი შე ი ძი ნოს, არ არის აუ ცი-
ლე ბე ლი, რომ ის მხო ლოდ VII თა ვის რე ჟიმ ში 
იქ ნეს მი ღე ბუ ლი. ამას თან, 39-ე მუხ ლის ხსე-
ნე ბის გან თა ვის შე კა ვე ბა ავ ტო მა ტუ რად არ 
ნიშ ნავს, რომ რე ზო ლუ ცია არ არის VII თა ვით 
მი ღე ბუ ლი. უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს ნე ბის მი ე რი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შე სას რუ ლებ ლად სა ვალ-
დე ბუ ლო ა, რაც მი თი თე ბუ ლია კი დეც ქარ-
ტი ის 25-ე მუხ ლში. უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე-
ზო ლუ ცი ის ძა ლის და სად გე ნად გა დამ წყვე ტი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვს მი სი ტექ სტის კონ ტექ-
სტუ ა ლურ ანა ლიზს, მა გა ლი თად იმას, თუ რა 
სიტყ ვე ბით არის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ტექ სტი 
(ის ავალ დე ბუ ლებს თუ მო უ წო დებს), ასე ვე, 
თუ რო მელ წი ნა რე ზო ლუ ცი ებ ზე ხდე ბა მი-
თი თე ბა.51

უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცი ის არ სე-
ბო ბა, არა ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის გან სამ-
ტკი ცებ ლად, არის გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ-
ვნე ლო ბის, რად გან ეფექ ტუ რო ბის კო ე ფი ცი-
ენ ტი ამ შემ თხვე ვა ში გა ცი ლე ბით მა ღა ლი ა. 
თუმ ცა, ეს იმ გვა რად არ უნ და გა ნი მარ ტოს, 
თით ქოს და რე ზო ლუ ცი ის არარ სე ბო ბა აკ ნი-
ნებს თა ვად არა ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის 
არსს. აღ ნიშ ნუ ლი გა მომ დი ნა რე ობს შემ დე-
გი ორი არ გუ მენ ტი დან. პირ ველ რიგ ში, არა-
ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა წარ მო ი შო ბა თა-
ვად უკა ნო ნო აქ ტის ჩა დე ნის მო მენ ტი დან,52 
და მე ო რეც, სა ერ თა შო რი სო სა მარ თალ ში 
არ სე ბულ ეფექ ტი ა ნო ბა სა და კა ნო ნის უზე-
ნა ე სო ბას შო რის არ სე ბუ ლი კონ ფლიქ ტი53 
ამ უკა ნას კნე ლის სა სარ გებ ლოდ წყდე ბა იმ 
შემ თხვე ვა ში, თუ სა ხე ზეა გან გრძო ბა დო ბა 
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და თან მიმ დევ რუ ლო ბა. ამას თან, აღ სა ნიშ ნა-
ვი ა, რომ მსოფ ლი ოს მშვი დო ბი სა და უსაფ-
რთხო ე ბის სა და რა ჯო ზე ყოფ ნის ექ სკლუ ზი-
უ რი კომ პე ტენ ცია მარ ტო ო დენ უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს არ აქვს უზურ პი რე ბუ ლი. ამ მხრივ, 
გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა ე როს 
გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის 1950 წლის 3 ნო-
ემ ბრის 377-ე რე ზო ლუ ცია სა ხელ წო დე ბით 
„გა ერ თი ა ნე ბულ ნი მშვი დო ბის თვის“,54 სა დაც 
აღი ნიშ ნა, რომ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ უშიშ რო ე-
ბის საბ ჭო, მუდ მივ წევ რთა თან მხვედ რი ხმე-
ბის არარ სე ბო ბის გა მო, ვერ უზ რუნ ველ ყოფს 
მას ზე და კის რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო მშვი-
დო ბის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბას, 
ეს ფუნ ქცია უნ და გა და ი ბა როს გა ე როს გე ნე-
რა ლურ მა ასამ ბლე ამ. 1962 წლის 20 ივ ლი სის 
სა კონ სულ ტა ციო დას კვნა ში გა ერ თი ა ნე ბუ ლი 
ერე ბის კონ კრე ტუ ლი ხარ ჯე ბის შე სა ხებ,55 
ICJ-მ და ად გი ნა, რომ უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 
რო ლი სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბი სა და უსაფ-
რთხო ე ბის დაც ვა ში არის პირ ვე ლა დი, თუმ ცა 
არა ექ სკლუ ზი უ რი.56 სხვა სიტყ ვე ბით, მარ-
თა ლი ა, რომ უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს მშვი დო ბის 
დაც ვის სა კითხ ში აქვს უპი რა ტე სი კომ პე ტენ-
ცი ა, მაგ რამ სა კუთ რივ გა ე როს მიზ ნე ბი დან 
და გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის მზარ დი რო ლი-
დან გა მომ დი ნა რე, გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე აც 
აღ ჭურ ვი ლია სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბი სა და 
უსაფ რთხო ე ბის დაც ვის კომ პლე მენ ტა რუ ლი 
კომ პე ტენ ცი ით.57 

ამ გვარ მსჯე ლო ბას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვს სა ქარ თვე ლოს მა გა ლით-
ზე, რამ დე ნა დაც ოკუ პან ტი რუ სე თის ფე-
დე რა ცია არის უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს მუდ მი-
ვი წევ რი. სწო რედ ამით აიხ სნე ბა ის ფაქ ტი, 
რომ 2008 წლის შემ დეგ უშიშ რო ე ბის საბ ჭო 
ვე ღარ იღებს სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი უ-
ლი მთლი ა ნო ბის მხარ დამ ჭერ დო კუ მენტს. 
მი უ ხე და ვად ამი სა, გე ნე რა ლურ მა ასამ ბლე-
ამ არა ერ თი რე ზო ლუ ცია შე ი მუ შა ვა, რო მე-
ლიც აღი ა რებს სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ულ 
მთლი ა ნო ბას და იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ-
ლი პი რე ბის თა ვი ანთ საცხ ოვ რე ბელ ად გი ლას 
დაბ რუ ნე ბის უფ ლე ბას (ვრცლად, 4.1. თავ ში). 
ამ შემ თხვე ვა ში უნ და ჩა ით ვა ლოს, რომ არა-
ღი ა რე ბის სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რი ვი 
ვალ დე ბუ ლე ბა კომ პლე მენ ტა რუ ლი კომ პე-
ტენ ცი ის ფარ გლებ ში გა და ე ცა გა ე როს გე ნე-
რა ლურ ასამ ბლე ას და შე სა ბა მი სად, მის მი ერ 
მი ღე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბი სა ქარ თვე ლოს თან 

მი მარ თე ბით უნ და ჩა ით ვა ლოს erga omnes 
ძა ლის მქო ნედ.

3. რუსეთის მიერ საქართველოს 
ტერიტორიების ოკუპაცია, JUS COGENS და 
JUS COGENS IN STATU NASCENDI ნორმების 
დარღვევის ფონზე

3.1. ძალის გამოყენება და საქართველოს 
ტერიტორიების ანექსიისკენ 
გადადგმული ცალკეული ნაბიჯები

გა ე როს ქარ ტი ის მე-2(4) მუხ ლი, რო მე-
ლიც კრძა ლავს ძა ლის გა მო ყე ნე ბას და ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბის მუ ქა რას, სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ-
ლე ბი თი სა მარ თლის ნა წილ თან ერ თად, წარ-
მო ად გენს ასე ვე jus cogens ნორ მას. სწო რედ 
ამის გა მო, წარ მო ი შო ბა აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის 
დარ ღვე ვით მი ღე ბუ ლი ვი თა რე ბის არა ღი ა-
რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა, რაც გან მტკი ცე ბუ ლია 
კი დეც სა ხელ მწი ფო თა პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
შე სა ხებ მუხ ლე ბის 41(2) მუხ ლით.58 აქ ვე, აღ-
სა ნიშ ნა ვია სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლო ე ბი-
სა და ტრი ბუ ნა ლე ბის პრაქ ტი კაც. ICJ ნი კა-
რა გუ ას საქ მე ში და ე თან ხმა სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თლის კო მი სი ის მო საზ რე ბას, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც გა ე როს ქარ ტი ის მე-4(2) მუხ ლი 
წარ მო ად გენს jus cogens ნორ მის აშ კა რა მა-
გა ლითს.59 ნავ თო ბის პლატ ფორ მე ბის საქ მე ში 
მო სა მარ თლე სი მამ აღ ნიშ ნა, რომ ძა ლის გა-
მო ყე ნე ბის აკ რძალ ვა არის რო გორც სა მარ-
თლის ზო გა დი პრინ ცი პი, ასე ვე jus cogens 
ნორ მა.60 ძა ლის გა მო ყე ნე ბის აკ რძალ ვის jus 
cogens ხა სი ათს ადას ტუ რებს ასე ვე მო სა მარ-
თლე ელა რა ბი თა ვის გან სხვა ვე ბულ მო საზ-
რე ბა ში კედ ლის სა კონ სულ ტა ციო დას კვნის 
ფარ გლებ ში.61

2008 წლის ივ ლი სი დან პე რი ო დუ ლად 
იძა ბე ბო და ვი თა რე ბა ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში, 
ხში რი იყო სრო ლე ბი სე პა რა ტის ტე ბის კონ-
ტრო ლი რე ბა დი ტე რი ტო რი ი დან. ვი თა რე ბა 
გან სა კუთ რე ბით და ი ძა ბა აგ ვის ტო ში. 2008 
წლის 7 აგ ვის ტო დან რუ სე თის სახ მე ლე თო 
ჯა რებ მა და იწყ ეს აფ ხა ზე თი სა და ცხინ ვა ლის 
რე გი ონ ში შე მოჭ რა. 2008 წლის 8 აგ ვის ტოს, 
ქარ თუ ლი სოფ ლე ბი, ასე ვე ქა ლა ქი გო რი და ი-
ბომ ბა რუ სუ ლი ავი ა ცი ის მი ერ. ექ სპერ ტე ბის 
მო საზ რე ბით, 12,000 რუ სი სამ ხედ რო, მძი მე 
ტექ ნი კა და ასე ვე ავი ა ცია აქ ტი უ რად და უშუ-
ა ლოდ იყო ჩარ თუ ლი ცხინ ვა ლის რე გი ონ ში 
სა ქარ თვე ლოს წი ნა აღ მდეგ სამ ხედ რო მოქ მე-
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დე ბებ ში და და ახ ლო ე ბით 15,000 ჯა რის კა ცი 
იყო გან თავ სე ბუ ლი აფ ხა ზეთ ში.62 სა ქარ თვე-
ლო ში მომ ხდარ კონ ფლიქ ტთან და კავ ში რე-
ბუ ლი ფაქ ტე ბის დამ დგე ნი და მო უ კი დე ბე-
ლი სა ერ თა შო რი სო მი სი ის, ე.წ. ტა ლი ა ვი ნის 
კო მი სი ის შე ფა სე ბით, 2008 წლის აგ ვის ტოს 
ბრძო ლებ ში ჩარ თუ ლი იყო და ახ ლო ე ბით 25-
30 ათა სი რუ სი სამ ხედ რო 1,200 ერ თე უ ლი 
სხვა დას ხვა მძი მე ტექ ნი კით, 200 თვით მფრი-
ნა ვით და 40-ზე მე ტი ვერ ტმფრე ნით.63

ამ რი გად, ცალ სა ხა ა, რომ რუ სეთ მა და არ-
ღვია გა ე როს ქარ ტი ის მე-2(4) მუხ ლი, ანუ jus 
cogens ნორ მა, რაც წარ მო შობს შექ მნი ლი ვი-
თა რე ბის არა ღი ა რე ბის erga omnes ვალ დე ბუ-
ლე ბას. ამას თან, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ რუ სე თის 
ქმე დე ბე ბი არ ჯდე ბა არც ძა ლის გა მო ყე ნე ბის 
გა ე როს ქარ ტი ით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ჩარ ჩო-
ში და არც ძა ლის გა მო ყე ნე ბის სა ერ თა შო რი-
სო სა მარ თლის სხვა სა და ვო კა ტე გო რი ებ ში.

3.2. საქართველოს ოკუპირებულ 
ტერიტორიებზე განხორციელებული 
ქმედებების შერაცხვა რუსეთის 
ფედერაციაზე სახელმწიფოს 
პასუხისმგებლობის კონტექსტში

3.2.1. პასუხისმგებლობის შერაცხვა, 
როგორც ოკუპანტ ძალაზე

„ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-7(1) მუხ ლის მე ო-
რე წი ნა და დე ბის თა ნახ მად, ოკუ პი რე ბულ ტე-
რი ტო რი ებ ზე სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ით 
გან საზღ ვრუ ლი ადა მი ა ნის სა ყო ველ თა ოდ 
აღი ა რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვი სათ ვის 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა ეკის რე ბა რუ სე თის ფე დე-
რა ცი ას სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის ნორ მე-
ბის შე სა ბა მი სად. მა შა სა და მე, ოკუ პი რე ბუ ლი 
ტე რი ტო რი ე ბის დე ფაქ ტო ორ გა ნო ე ბის ქმე-
დე ბე ბი სრუ ლად უნ და შე ე რაცხ ოს რუ სე თის 
ფე დე რა ცი ას, რო მე ლიც აფი ნან სებს და აი ა-
რა ღებს სე პა რა ტის ტებს და ასე ვე, უშუ ა ლო 
ად მი ნის ტრა ცი ულ კონ ტროლს ახორ ცი ე ლებს 
ტე რი ტო რი ა ზე და მო სახ ლე ო ბა ზე. ამ რი გად, 
დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლია ჰა ა გის 1907 წლის მე-4 
კონ ვენ ცი ის 42-ე მუხ ლის ტეს ტი, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც, ტე რი ტო რია ით ვლე ბა ოკუ-
პი რე ბუ ლად, რო დე საც ის რე ა ლუ რად არის 
მოქ ცე უ ლი მო წი ნა აღ მდე გე მხა რის ჯა რის 
ხე ლი სუფ ლე ბის ქვეშ. ოკუ პა ცია ვრცელ დე ბა 
მხო ლოდ იმ ტე რი ტო რი ა ზე, სა დაც ამ გვა რი 
ხე ლი სუფ ლე ბა არ სე ბობს. 

ყო ფი ლი იუ გოს ლა ვი ის სა ერ თა შო რი სო 
სის ხლის სა მარ თლის ტრი ბუ ნალ მა (ICTY) ნა-
ლე ტი ლი ჩის საქ მე ში გან მარ ტა, რომ ჰა ა გის 
მე-4 კონ ვენ ცი ის 42-ე მუხ ლის მიზ ნე ბის თვის 
საკ მა რი სი იყო მხო ლოდ კონ ტრო ლის (ხე ლი-
სუფ ლე ბის) ფაქ ტობ რი ვი და არ სე ბა,64 რო მე-
ლიც თა ვის თავ ში მო ი აზ რებს რო გორც არ-
სე ბულ, ასე ვე პო ტენ ცი ურ კონ ტროლ საც.65 
ამ მხრივ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ICJ-ის გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა საქ მე ზე კონ გო უგან დის წი ნა აღ-
მდეგ,66 სა დაც სა სა მარ თლომ ტე რი ტო რი ულ 
კონ ტროლს და უ მა ტა ასე ვე მე ო რე მოთხ ოვ-
ნა, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს ოკუ პან ტი ძა ლის 
მი ერ ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა ზე ად მი ნის-
ტრა ცი უ ლი კონ ტრო ლის არ სე ბო ბა საც.67 სა-
ქარ თვე ლოს კონ ტექ სტში მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ე. წ. ტა ლი ა ვი ნის დას კვნა, სა დაც კო მი სი ამ 
უარ ყო რუ სე თის მტკი ცე ბა, თით ქოს და იგი 
არ წარ მო ად გენ და ოკუ პანტ ძა ლას.68 კერ-
ძოდ, კო მი სი ამ უარ ყო რუ სე თის არ გუ მენ ტი, 
რომ ლის თა ნახ მა დაც, ოკუ პა ცი ის ფაქ ტის 
და სად გე ნად სა ჭი რო იყო ორი კუ მუ ლა ცი უ-
რი მოთხ ოვ ნის არ სე ბო ბა, ესე ნია ტე რი ტო რი-
ის ეფექ ტი ა ნი კონ ტრო ლი და მო სახ ლე ო ბა ზე 
ხე ლი სუფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. კო მი სი ამ 
და ად გი ნა, რომ „გარ კვე უ ლი ხა რის ხით რუ-
სე თის შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი იმ ყო ფე ბოდ-
ნენ იმ გვარ პო ზი ცი ა ში, რომ უზ რუნ ვე ლე ყოთ 
სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის დაც ვა მათ მი ერ 
კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე, ... და სწო-
რედ მათ მა უმოქ მე დო ბამ გა მო იწ ვია ეთ ნი კუ-
რი ქარ თვე ლე ბის [უფ ლე ბა თა] დარ ღვე ვა“,69 
შე სა ბა მი სად, რუ სე თი ვერ გან თა ვი სუფ ლდე-
ბა იმ ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გან, რაც ეკის რე ბა 
ოკუ პანტ ძა ლას. მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, 
რომ ტა ლი ა ვი ნის კო მი სი ამ კონ გოს საქ მე-
ში დად გე ნი ლი ზღვა რი შე და რე ბით და ა კონ-
კრე ტა და მო სახ ლე ო ბის კონ ტრო ლის ტეს ტი 
ვიწ როდ გან მარ ტა, რაც და დე ბი თად უნ და შე-
ფას დეს. მეც ნი ე რე ბი ცალ სა ხად ეთან ხმე ბი ან 
ამ გვარ მიდ გო მას, რად გან სწო რედ ასე არის 
შე საძ ლე ბე ლი ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა-
ზე არ სე ბუ ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვა 
და იქ მომ ხდა რი დარ ღვე ვე ბის შემ თხვე ვა ში 
ოკუ პან ტი სა ხელ მწი ფოს პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
დად გე ნა.70

აღ სა ნიშ ნა ვია სა ხელ მწი ფო თა პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის შე სა ხებ მე-4(2) და მე-8 მუხ ლე-
ბიც, რომ ლე ბიც წარ მო ად გე ნენ სა ერ თა შო-
რი სო ჩვე უ ლე ბი თი სა მარ თლის ნა წილს.71 
მე-4(2) მუხ ლის თა ნახ მად, „ორ გა ნო გუ ლის-
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ხმობს ნე ბის მი ერ პირს ან წარ მო ნაქმნს, რო-
მელ საც აქვს ამ გვა რი სტა ტუ სი სა ხელ მწი-
ფოს ში და სა მარ თლის თა ნახ მად“, ხო ლო მე-8 
მუხ ლი  ეხე ბა დე ფაქ ტო ორ გა ნო ებს, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც „პი რის ან პირ თა ჯგუ ფის ქმე დე-
ბა, სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის თა ნახ მად, 
შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს სა ხელ მწი ფოს ქმე დე-
ბად თუ ამ გვა რი პი რი ან პირ თა ჯგუ ფი ქმე-
დე ბას ფაქ ტობ რი ვად ახორ ცი ე ლებს სა ხელ-
მწი ფოს მხრი დან მი ღე ბუ ლი ინ სტრუქ ცი ე ბის, 
და ვა ლე ბე ბის ან კონ ტრო ლის ქვეშ“. პრო ფე-
სო რი კრო უ ფორ დის მო საზ რე ბით, დე ფაქ ტო 
ორ გა ნო ე ბის გან მარ ტე ბის თვის და მათ გა მო 
სა ხელ მწი ფო ე ბის თვის პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
შე  რაცხ ვი სას გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბის 
არ უნ და იყოს მხო ლოდ ში და სა მარ თა ლი. 
სა  ხელ  მწი ფო ებს არ უნ და მი ე ცეთ შე საძ ლებ-
ლო ბა, სა კუ თარ ში და სა მარ თალ ზე მი თი თე-
ბით თა ვი და აღ წი ონ  სა ერ თა შო რი სო პა სუ-
ხის მგებ ლო ბას.72  ამ ხედ ვას  იზი ა რებს ICJ-
იც, თუმ ცა, აქ გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა 
ენი  ჭე ბა ე.წ. „სრუ ლი დაქ ვემ დე ბა რე ბის“ ტეს-
ტის დაკ მა ყო ფი ლე ბას, რომ ლის შემ დე გაც 
შე საძ  ლე ბე ლი ხდე ბა სა ხელ მწი ფო თათ ვის პა-
სუ ხის  მგებ ლო ბის შე რაცხ ვა პი რე ბის ან პირ-
თა ჯგუ ფის (ა სე ვე დე ფაქ ტო ორ გა ნო ე ბის) 
მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბის გა მო.73 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ისიც, რომ პრაქ ტი კა ში სა-
ხელ მწი ფო ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის შე რაცხ ვა 
არ არის ყო ველ თვის მკაც რად და მო კი დე ბუ-
ლი კონ ტროლ ზე. ირა ნი -აშშ და ვე ბის ტრი ბუ-
ნა ლის მი ერ იე გე რის საქ მე ზე74 შე მო ტა ნი ლი 
იქ ნე ე. წ. ფუნ ქცი უ რი ტეს ტი, რომ ლის თა-
ნახ მა დაც, პი რე ბის თუ წარ მო ნაქ მნე ბის სა-
ხელ მწი ფოს ორ გა ნო ე ბად მიჩ ნე ვის თვის გა-
დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბა უნ და მი ე ნი ჭოს მათ 
მი ერ შეს რუ ლე ბულ ფუნ ქცი ას.75

ამ რი გად, ცალ სა ხა ა, რომ რუ სეთს, რო-
გორც ოკუ პანტ ძა ლას, სრუ ლად შე ე რაცხ ე-
ბა ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე მომ ხდა რი 
დარ ღვე ვე ბი.

ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლია სა ერ თა შო რი სო სა-
მარ თლის ის მძი მე დარ ღვე ვე ბი, რომ ლე ბიც 
შე ე რაცხ ე ბა რუ სე თის ფე დე რა ცი ას და თა ვი-
სი სიმ ძი მი დან გა მომ დი ნა რე წარ მო შობს ოკუ-
პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის არა ღი ა რე ბის erga 
omnes ვალ დე ბუ ლე ბას. ამას თან, აღ ნიშ ნუ ლი 
მიზ ნე ბის თვის მხედ ვე ლო ბა ში არ უნ და იყოს 
მი ღე ბუ ლი სის ხლის სა მარ თლის სა ერ თა შო-
რი სო სა სა მარ თლოს წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა-
ტის გან ჩი ნე ბა, რომ ლის თა ნახ მა დაც, რუ სე თი 

სე პა რა ტის ტებ ზე ახორ ცი ე ლებ და ზო გად (და 
არა ეფექ ტი ან) კონ ტროლს, რა მე თუ ეს სა-
კითხი ეხე ბა ფი ზი კურ პირ თა ინ დი ვი დუ ა ლურ 
სის ხლის სა მარ თლებ რივ პა სუ ხის მგებ ლო ბას 
და არა სა ხელ მწი ფოს სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თლებ რივ პა სუ ხის გებ ლო ბას. შე სა ბა მი სად, 
რო გორც 2008 წელს, ისე დღეს, რო დე საც 
ცალ სა ხად სა ხე ზეა ოკუ პა ცია ჰა ა გის 1907 
წლის მე-4 კონ ვენ ცი ის 42-ე მუხ ლის მნიშ ვნე-
ლო ბით, რუ სე თი ახორ ცი ე ლებ და და ახორ ცი-
ე ლებს ეფექ ტი ან კონ ტროლს ოკუ პი რე ბულ 
ტე რი ტო რი ებ ზე და მა შა სა და მე, იქ მომ ხდა რი 
დარ ღვე ვე ბი სრუ ლად შე ე რაცხ ე ბა მას.

3.2.2. მიმდინარე „ეთნოწმენდა“ 1992 
წლიდან დღემდე

ეთ ნი კურ წმენ დას, რო გორც ცალ კე 
მდგომ სა ერ თა შო რი სო და ნა შა ულს, არ ცნობს 
არც ერ თი სა ერ თა შო რი სო ინ სტრუ მენ ტი, 
მათ შო რის, არც რო მის სტა ტუ ტი. ამას თან, 
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ-
რა ში არ სე ბობს აზ რთა სხვა დას ხვა ო ბა –  წარ-
მო ად გენს ეთ ნი კუ რი წმენ და გე ნო ციდს თუ 
ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თულ და-
ნა შა ულს.76 სის ხლის სა მარ თლის სა ერ თა შო-
რი სო სა სა მარ თლოს პირ ველ მა წი ნა სა სა მარ-
თლო პა ლა ტამ ალ ბა ში რის და კა ვე ბის ბრძა-
ნე ბა ში აღ ნიშ ნა, რომ „გე ნო ცი დის ჩა დე ნის 
გან ზრახ ვა სა და დევ ნის გან ზრახ ვას შო რის 
გან სხვა ვე ბის დად გე ნა გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე-
ლო ბი საა ეთ ნი კუ რი წმენ დის საქ მე ე ბის გან-
ხილ ვი სას“.77 ამით ირი ბად ხა ზი გა ეს ვა, რომ 
ეთ ნი კუ რი წმენ და უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს მხო-
ლოდ ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ-
ლი და ნა შა უ ლე ბის კონ ტექ სტში.

ეთ ნი კუ რი წმენ დის დე ფი ნი ცია გა ნი-
სა ზღ ვრა ექ სპერ ტთა კო მი სი ის მი ერ, რო-
მე  ლიც გა ე როს გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის მი ერ 
სპე  ცი ა ლუ რად შე იქ მნა უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 
780(1992) რე ზო ლუ ცი ის თა ნახ მად, რა თა 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 771(1992) და 180(1992) 
რე ზო ლუ ცი ე ბის კონ ტექ სტში შე ეს წავ ლათ 
და შე ე ფა სე ბი ნათ იუ გოს ლა ვი ის ტე რი ტო რი-
ებ ზე ჩა დე ნი ლი ჟე ნე ვის კონ ვენ ცი ე ბის მძი მე 
დარ ღვე ვე ბი, მათ შო რის, ეთ ნი კუ რი წმენ და. 
კო მი სი ის თა ნახ მად, „ეთ ნი კუ რი წმენ და არის 
მიზ ნობ რი ვი პო ლი ტი კა, რო მე ლიც შე მუ შა-
ვე ბუ ლია იმ მიზ ნით, რომ კონ კრე ტუ ლი ეთ-
ნი კუ რი ან რე ლი გი უ რი ჯგუ ფი გა ნი დევ ნოს 
გე ოგ რა ფი უ ლი არე ა ლი დან ძა ლა დობ რი ვი 
მე თო დე ბით და ტე რო რის ფონ ზე. ეს ძი რი-
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თა დად ხორ ცი ელ დე ბა ნა ცი ო ნა ლიზ მის და /
ან მძლავ რი ის ტო რი უ ლი შუ რის ძი ე ბის სურ-
ვი ლის ფონ ზე. სა ბო ლოო მი ზანს კი წარ მო-
ად გენს მსხვერ პლი ჯგუ ფის გან დაც ლი ლი 
ტე რი ტო რი ის და კა ვე ბა“.78 „ეთ ნი კუ რი წმენ-
და მიმ დი ნა რე ობს მკვლე ლო ბის, წა მე ბის, 
თვით ნე ბუ რი და კა ვე ბი სა და და პა ტიმ რე ბის, 
სა სა მარ თლოს გა რე შე გა სა მარ თლე ბის, გა-
უ პა ტი უ რე ბი სა და სექ სუ ა ლუ რი ძა ლა დო ბის, 
სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის და კა ვე ბის, იძუ-
ლე ბი თი გა და სახ ლე ბის ან გა და ად გი ლე ბის, 
სა მო ქა ლა ქო ობი ექ ტებ ზე გან ზრა ხი სამ ხედ-
რო შე ტე ვე ბის და ქო ნე ბის თვით ნე ბუ რი გა-
ნად გუ რე ბის ფონ ზე“. 79

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა მეც ნი ე რო 
ლი  ტე რა ტუ რის ანა ლი ზი იძ ლე ვა ეთ ნი კუ რი 
წმე ნ დის ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ-
თულ და ნა შა უ ლის სა ხედ მო აზ რე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას, გა ე როს გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის 
1992 წლის 18 დე კემ ბრის რე ზო ლი ცია 41/121 
ეთ ნი კურ წმენ დას მო ი აზ რებს გე ნო ცი დის სა-
ხეს ხვა ო ბად.80

წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის მიზ ნე ბის თვის 
სა  ჭი რო არ არის ზე მოხ სე ნე ბუ ლი კა ტე გო რი-
ზა ცი ის მარ თე ბუ ლო ბა ზე მსჯე ლო ბა, რად-
გან, სულ მცი რე jus cogens in statu nascendi 
ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ეთ ნოწ მენ დის შე-
დე გად მი ღე ბულ ვი თა რე ბა ზე ნე ბის მი ერ შემ-
თხვე ვა ში არ სე ბობს არა ღი ა რე ბის erga omnes 
ვალ დე ბუ ლე ბა.81

და მა ტე ბით, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პრო კუ-
რო რის მი ერ წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტის თვის 
გა მო ძი ე ბის ავ ტო რი ზა ცი ის მიზ ნით წარ დ-
გე  ნილ შუ ამ დგომ ლო ბა ში გა მოკ ვე თი ლია 
ეთ  ნი კუ რი ნიშ ნით სა ვა რა უ დოდ ჩა დე ნი ლი 
სა  ერ თა შო რი სო და ნა შა უ ლე ბი. მარ თა ლი ა, 
ძი რი თად ტექ სტში ტერ მი ნი „ეთ ნი კუ რი წმენ-
და“ არ გვხვდე ბა, თუმ ცა, მრავ ლა დაა მო ცე-
მუ ლი ეთ ნი კუ რი ქარ თვე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ 
ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლე ბის ამ სახ ვე ლი ფაქ ტე-
ბი, მათ შო რის, ქო ნე ბის გა ნად გუ რე ბა და მო-
სახ ლე ო ბის იძუ ლე ბით გა მო დევ ნა.82 მე ტიც, 
სის ხლის სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო სა სა-
მარ თლოს წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტა არა ერ-
თხელ ახ სე ნებს ეთ ნი კუ რი ნიშ ნით ჩა დე ნი ლი 
და ნა შა უ ლებს, რომ ლე ბიც, რო გორც პო ლი-
ტი კის ნა წი ლი, მი მარ თუ ლი იყო ეთ ნი კუ რი 
ქარ თვე ლე ბის წი ნა აღ მდეგ. მა გა ლი თად, წი-
ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტის 2016 წლის 26 იან-
ვრის გან ჩი ნე ბა ში ად გენს, რომ „თავ დას ხმე-
ბის ძი რი თად სა მიზ ნეს წარ მო ად გენ დნენ ეთ-

ნი კუ რი ქარ თვე ლე ბი. სის ტე მა ტუ რად ად გი-
ლი ჰქონ და სი ცოცხ ლის გან ზრახ მოს პო ბას, 
ცე მას, და ში ნე ბას, და პა ტიმ რე ბას, სახ ლე ბის 
ძარ ცვას /მა რო დი ო რო ბას და დაწ ვას. თავ დას-
ხმე ბის ორ გა ნი ზე ბის დო ნის მაჩ ვე ნე ბე ლია 
ეს ფაქ ტე ბი, რომ სის ტე მა ტი უ რად ნად გურ-
დე ბო და ქარ თვე ლე ბის კუთ ვნი ლი სახ ლე ბი, 
მა რო დი ო რე ბი გა ძარ ცვუ ლი სა კუთ რე ბის 
ტრან სპორ ტი რე ბის თვის იყე ნებ დნენ სატ ვირ-
თო მან ქა ნებს“.83 აქ ვე, მო სა მარ თლე კო ვაჩ მა 
თა ვის გან სხვა ვე ბულ მო საზ რე ბა ში კი დევ ერ-
თხელ გა ა მახ ვი ლა ყუ რადღ ე ბა ეთ ნი კურ კონ-
ტექ სტზე. მე ტიც, მან ახ სე ნა, რომ ეთ ნი კუ რი 
წმენ დის საქ მე წარ მო ად გენს სის ხლის სა მარ-
თლის სა სა მარ თლოს მი ერ პო ტენ ცი უ რად 
გან ხილ ვად საქ მეს.84

ამ რი გად, შე იძ ლე ბა იმის ვა რა უ დი, რომ 
ეთ ნი კუ რი წმენ დის შემ თხვე ვებს სის ხლის 
სა მარ თლის სა სა მარ თლო გა მო ი ძი ებს ცალ-
კე კონ ტექ სტში, რაც, რო გორც მარ თლმსა-
ჯუ ლე ბის, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის 
ინ ტე რე სე ბის თვის, იქ ნე ბა პრე ცე დენ ტუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბის.

3.2.3. საერთაშორისო ჰუმანიტარული 
სამართლის მძიმე დარღვევებთან 
დაკავშირებით სისხლის სამართლის 
საერთაშორისო სასამართლოში 
საქართველოს სიტუაციის შესახებ 
მიმდინარე გამოძიების კვალდაკვალ

2016 წლის 27 იან ვარს სის ხლის სა მარ-
თლის სა სა მარ თლოს პირ ველ მა  წი ნა სა სა-
მარ თლო პა ლა ტამ და აკ მა ყო ფი ლა პრო კუ რო-
რის შუ ამ დგომ ლო ბა შემ დე გი სა ერ თა შო რი სო 
და ნა შა უ ლე ბის სა ვა რა უ დოდ ჩა დე ნას თან და-
კავ ში რე ბით გა მო ძი ე ბის დაწყ ე ბა ზე: სამ ხედ-
რო და ნა შა უ ლე ბე ბი: (i) გან ზრახ სი ცოცხ ლის 
მოს პო ბა (მუხ ლი 8(2)(a)(i)) ან მკვლე ლო ბა 
(მუხ ლი 8(2)(c)(i)), სა კუთ რე ბის გა ნად გუ რე-
ბა (მუხ ლი 8(2)(b)(xiii)) ან (მუხ ლი 8(2)(e)(xii)), 
და ძარ ცვა/ მა რო დი ო რო ბა (მუხ ლი 8(2)(b)(xvi) 
ან (2)(e)(v)), სამ შვი დო ბო ებ ზე გან ზრახ -თავ-
დას ხმა (მუხ ლი 8(2)(b)(iii)); და აგ რეთ ვე (ii) 
ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და-
ნა შა უ ლე ბე ბი: მკვლე ლო ბა (მუხ ლი 7(1)(a)), 
გა ძე ვე ბა/ დე პორ ტა ცია ან მო სახ ლე ო ბის იძუ-
ლე ბი თი გა და ად გი ლე ბა (მუხ ლი 7(1)(d)) და 
დევ ნა (მუხ ლი 7(1)(h)).85

წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტამ ომის და ნა-
შა უ ლე ბის კონ ტექ სტში და ა კონ კრე ტა, რომ 
2008 წლის 1 ივ ლი სი დან 10 ოქ ტომ ბრამ დე, 
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ად გი ლი ჰქონ და სა ერ თა შო რი სო შე ი ა რა ღე-
ბულ კონ ფლიქტს.86 ამას თან, ხა ზი გა უს ვა, 
რომ კონ ფლიქ ტის კვა ლი ფი კა ცი ას ამ შემ-
თხვე ვა ში არ ენი ჭე ბა მნიშ ვნე ლო ბა, რად გან 
მო ცე მუ ლი ომის და ნა შა უ ლე ბე ბი არ სე ბობს 
რო გორც სა ერ თა შო რი სო, ასე ვე, არა სა ერ-
თა შო რი სო შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის 
კონ ტექ სტში.87 ავ ტო რის მო საზ რე ბით, არა-
ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის კუთხ ით, წი ნა სა სა-
მარ თლო პა ლა ტის ხსე ნე ბუ ლი მიდ გო მა უნ და 
გა ნი მარ ტოს იმ გვა რად, რომ ჩა მოთ ვლი ლი 
სა ერ თა შო რი სო და ნა შა უ ლე ბი და შე სა ბა მი-
სი ეპი ზო დე ბი წარ მო ად გენს სა ერ თა შო რი სო 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლით გან საზღ ვრუ ლი 
ადა მი ა ნუ რო ბის ელე მენ ტა რუ ლი მოთხ ოვ ნე-
ბის მძი მე დარ ღვე ვას, იმის და მი უ ხე და ვად, 
ჩა ი დი ნეს ისი ნი სა ერ თა შო რი სო თუ არა სა ერ-
თა შო რი სო შე ი ა რა ღე ბულ კონ ფლიქ ტში (რო-
გორც წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტამ აღ ნიშ ნა, 
სა ხე ზე იყო ერ თდრო უ ლად ორი ვე ხა სი ა თის 
კონ ფლიქ ტი).88 მა შა სა და მე, სა ერ თა შო რი სო 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლის მძი მე დარ ღვე-
ვე ბი და ფიქ სირ და ორი ვე სა ხის კონ ფლიქ-
ტში. შე სა ბა მი სად, ამ შემ თხვე ვა ში კედ ლის 
და ბირ თვუ ლი ია რა ღის სა კონ სულ ტა ციო 
დას კვნებ ში აღ ნიშ ნუ ლი მძი მე დარ ღვე ვა არ 
უნ და გა ი გივ დეს ყო ფი ლი იუ გოს ლა ვი ის სის-
ხლის სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო ტრი ბუ ნა-
ლის მი ერ ტა დი ჩის საქ მე ში დად გე ნილ „მძი მე 
დარ ღვე ვე ბის რე ჟიმ თან“, რომ ლე ბიც გვხვდე-
ბა მხო ლოდ სა ერ თა შო რი სო შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
კონ ფლიქ ტის შემ თხვე ვა ში,89 არა მედ უნ და 
და ვას კვნათ, რომ მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში, სა-
ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლის სა მარ თლის 
მძი მე დარ ღვე ვე ბი ხდე ბო და მთე ლი შე ი ა რა-
ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის მან ძილ ზე, კონ ფლიქ-
ტის ხა სი ა თის მი უ ხე და ვად,90 რაც გა ნამ ტკი-
ცებს სა ქარ თვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი-
ტო რი ე ბის და იქ არ სე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი 
რე ჟი მის არა ღი ა რე ბის erga omnes ვალ დე ბუ-
ლე ბას.

4. სახელმწიფოთა და საერთაშორისო 
ორგანიზაციათა შემდგომი პრაქტიკის 
მნიშვნელობა არაღიარების ვალდებულების 
კონტექსტში

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თლის დარ ღვე ვით მი ღე ბუ ლი ვი თა რე-
ბის არა ღი ა რე ბის მოთხ ოვ ნას სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თა ლი ად გენს ვალ დე ბუ ლე ბის სა ხით, 

ცალ კე მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე ა, არის თუ არა 
სა ხელ მწი ფო თა ან /და სა ერ თა შო რი სო ორ გა-
ნი ზა ცი ა თა შემ დგო მი პრაქ ტი კა არა ღი ა რე-
ბის ვალ დე ბუ ლე ბას თან თან ხვედ რა ში. 

ამ მხრივ, სა ინ ტე რე სოა ევ რო კავ ში რის 
პრაქ ტი კა. მა გა ლი თად, 2006 წელს ევ რო-
კავ შირ მა ხე ლი მო ა წე რა მა რო კოს თან თევ-
ზჭე რის შე თან ხმე ბას. თუმ ცა, შე თან ხმე ბა 
იმ გვა რად იყო ფორ მუ ლი რე ბუ ლი, რომ ის 
ფა რავ და და სავ ლეთ სა ჰა რის გან სა კუთ რე ბუ-
ლი ეკო ნო მი კურ ზო ნის იმ ნა წილს, რომ ლის 
მიმ დე ბა რე სა ნა პი როს ოკუ პა ცია მა რო კომ 
უკა ნო ნოდ გა ნა ხორ ცი ე ლა 1975 წელს. სა-
მეც ნი ე რო წრე ებ ში და ასე ვე ევ რო პარ ლა მენ-
ტშიც აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა გა ი გივ და უკა ნო-
ნო ქმე დე ბის ლე გი ტი მა ცი ის კენ გა დად გმულ 
ნა ბიჯ თან, რი თაც ევ რო კავ შირ მა კონ კლუ-
დენ ტუ რად აღი ა რა მა რო კოს იუ რის დიქ ცია 
და სავ ლეთ სა ჰა რის წყლებ ზე.91 ამას თან, მი-
უ ხე და ვად იმი სა, რომ ევ რო კავ შირს არ უღი-
ა რე ბია ის რა ე ლის იუ რის დიქ ცია ოკუ პი რე ბუ-
ლი პა ლეს ტი ნის ტე რი ტო რი ებ ზე, პრაქ ტი კა 
აჩ ვე ნებს, რომ ევ რო კავ შირ სა და ის რა ელს 
შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ვაჭ რო ბის ხელ შეკ რუ-
ლე ბა ფა რავს ოკუ პი რე ბუ ლი პა ლეს ტი ნის ტე-
რი ტო რი ა ზე არ სე ბულ და სახ ლე ბებ საც, რაც 
გაკ რი ტი კე ბუ ლია სა მეც ნი ე რო წრე ებ ში, რო-
გორც ევ რო კავ ში რის მხრი დან erga omnes და 
a fortiori,  jus cogens ნორ მე ბის დარ ღვე ვა.92

ამის ფონ ზე, სა ქარ თვე ლოს თან მი მარ-
თე ბით ცალ სა ხად უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ რო-
გორც ევ რო კავ ში რი, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო 
თა ნა მე გობ რო ბის აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე-
სო ბა პირ და პირ აფიქ სი რებს სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის მხარ და ჭე რას.93

რუ სე თის მი ერ სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო-
რი ე ბის ოკუ პა ცია არა ერ თგზის აქვთ დაგ-
მო ბი ლი სა ხელ მწი ფო ებს. მა გა ლი თად: აშშ-ს, 
ჩე ხეთს, და ნი ას,94 ეს ტო ნეთს,95 ლატ ვი ას,96 
ლი ე ტუ ვას,97 ნი დერ ლან დე ბის სა მე ფოს,98 
შვე დეთს,99 ეს პა ნეთს, კა ნა დას, საფ რან გეთს, 
გერ მა ნი ას, იტა ლი ას, ია პო ნი ას, გა ერ თი ა ნე-
ბულ სა მე ფოს 100 და ა.შ.

4.1. აშშ-ის სენატის 2017 წლის 30 
მარტის რეზოლუცია 106 – სტიმსონის 
დოქტრინის კვალდაკვალ

ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბი, უდა-
ვოდ, და მო უ კი დე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა-
ზე დი დი სა ერ თა შო რი სო პარ ტნი ო რი ა. დაწყ-
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ე  ბუ ლი და მო უ კი დებ ლო ბის პირ ვე ლი დღე ე-
ბი დან, აშშ ფი ნან სუ რად, პო ლი ტი კუ რად და 
სა მარ თლებ რი ვად მუდ მი ვად მხარს უჭერს 
სა ქარ თვე ლოს სუ ვე რე ნი ტეტ სა და ტე რი ტო-
რი ულ მთლი ა ნო ბას. მო ცე მუ ლი ნაშ რო მის 
მიზ ნე ბის თვის, გან სა კუთ რე ბით ნი შან დობ-
ლი ვია 2017 წლის 5 მა ისს აშ შ-ის პრე ზი დენ-
ტის დო ნალდ ტრამ პის მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი 
სა ბი უ ჯე ტო ასიგ ნე ბე ბის აქ ტი და ასე ვე, ამა-
ვე წლის 30 მარ ტის სე ნა ტის რე ზო ლუ ცი ა, 
რო მე ლიც თა ვი სი ში ნა არ სით უპ რე ცე დენ ტოა 
რო გორც პო ლი ტი კუ რი, ისე სა მარ თლებ რი ვი 
კონ ტექ სტის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

2017 წლის 30 მარტს აშ შ-ის 115-ე კონ-
გრეს მა თა ვის პირ ველ სე სი ა ზე მი ი ღო რე ზო-
ლუ ცია S.RES.106, რომ ლის მი ხედ ვით კი დევ 
ერ თხელ გა ეს ვა ხა ზი სა ქარ თვე ლოს სუ ვე რე-
ნი ტე ტი სა და ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის 
მხარ და ჭე რას. სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის 
კონ ტექ სტში კი დო კუ მენ ტი მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია იმით, რომ გა მო იკ ვე თა სტიმ სო ნის დოქ-
ტრი ნის აქ ტუ ა ლო ბა. კერ ძოდ, რე ზო ლუ ცი-
ა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ აშშ „(1) მხარს უჭერს 
პო ლი ტი კას, რო მე ლიც ცნო ბი ლი ა, რო გორც 
სტიმ სო ნის დოქ ტრი ნა და, რომ ლის თა ნახ მა-
დაც, აშშ არ აღი ა რებს ძა ლის მი ე რი მე თო დე-
ბით გა მოწ ვე ულ ტე რი ტო რი ულ ცვლი ლე ბებს 
და აცხ ა დებს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პი უნ-
და გა ნი ხი ლე ბო დეს აშ შ-ის სა გა რეო ურ თი-
ერ თო ბე ბის სა ხელ მძღვა ნე ლო დოქ ტრი ნად; 
(2) გმობს რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მი ერ სა ქარ-
თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე სამ ხედ რო ინ ტერ-
ვენ ცი ა სა და ოკუ პა ცი ას და მის გან გრძო ბად 
უკა ნო ნო ქმე დე ბებს აფ ხა ზე თი სა და ცხინ ვა-
ლის რე გი ო ნის /სამ ხრეთ ოსე თის სა ო კუ პა ციო 
ხაზ ზე“.101 ამა ვე რე ზო ლუ ცი ა ში ხა ზი გა ეს ვა 
ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან იძუ ლე ბით 
გა და ად გი ლე ბუ ლი პი რე ბის თა ვი ანთ საცხ ოვ-
რე ბელ ში დაბ რუ ნე ბის უფ ლე ბა საც.102

2017 წლის 5 მა ისს აშ შ-ის პრე ზი დენ ტმა 
დო ნალდ ტრამ პმა ხე ლი მო ა წე რა სა ბი უ ჯე-
ტო ასიგ ნე ბე ბის კონ სო ლი დი რე ბულ აქტს,103 
რომ ლის 7070-ე ნა წი ლი ეხე ბა რუ სე თის გავ-
ლე ნი სა და აგ რე სი ის დაძ ლე ვას. აღ ნიშ ნულ 
ნა წილ ში დაგ მო ბი ლია რო გორც რუ სე თის 
მი ერ ყი რი მის ანექ სი ა, ასე ვე, სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი ე ბის ოკუ პა ცი ა. ამას თან, ხსე ნე-
ბუ ლი ნა წი ლი (c) პუნ ქტის 1-ლი ქვე პუნ ქტით 
დად გე ნი ლი ა, რომ და უშ ვე ბე ლია რა ი მე სა ხის 
და ფი ნან სე ბა გა ი ცეს იმ სა ხელ მწი ფო ზე, რო-

მელ საც აღი ა რე ბუ ლი აქვს ან დამ ყა რე ბუ ლი 
აქვს რა ი მე სა ხის დიპ ლო მა ტი უ რი ურ თი ერ-
თო ბა რუ სე თის მი ერ სა ქარ თვე ლოს ოკუ პი-
რე ბულ ტე რი ტო რი ებ თან, სა ხელ დობრ, აფ ხა-
ზეთ თან და ცხინ ვა ლის რე გი ონ თან /სამ ხრეთ 
ოსეთ თან. იმ შემ თხვე ვა ში თუ კი ამ გვარ სა-
ხელ მწი ფო (ებ)ს ეძ ლე ვათ ფი ნან სუ რი დახ მა-
რე ბა აშ შ-გან, აშ შ-ის სა ხელ მწი ფო მდი ვა ნი 
ვალ დე ბუ ლი ა, შეწყ ვი ტოს მსგავ სი დახ მა რე-
ბე ბის გა ცე მა. მო ცე მუ ლი ნა წი ლი მო ი ცავს 
უფ რო ზო გად აკ რძალ ვა საც, რომ ლის თა ნახ-
მად: „სა ბი უ ჯე ტო ასიგ ნე ბე ბის კონ სო ლი დი-
რე ბუ ლი აქ ტით გან საზღ ვრუ ლი არც ერ თი 
და ფი ნან სე ბა არ უნ და მოხ მარ დეს რუ სე თის 
მი ერ სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ე ბის – აფ ხა-
ზე თი სა და ცხინ ვა ლის რე გი ო ნის /სამ ხრეთ 
ოსე თის – ოკუ პა ცი ას“.104

აშშ-ს არა ერ თხელ და უ ფიქ სი რე ბია პო ლი-
ტი კუ რი მხარ და ჭე რა სა ქარ თვე ლოს მი მართ. 
ამის ნა თე ლი მა გა ლი თია აშ შ-სა ქარ თვე ლოს 
შო რის გა ფორ მე ბუ ლი ჩარ ჩო შე თან ხმე ბა 
სტრა ტე გი უ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის შე სა ხებ,105 
რომ ლი თაც ხა ზი გა ეს ვა სა ქარ თვე ლოს სუ ვე-
რე ნი ტე ტი სა და ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის 
აღი ა რე ბის პრინ ცი პებს. მი უ ხე და ვად ამი სა, 
სე ნა ტის 2017 წლის 30 მარ ტის რე ზო ლუ ცია 
და შემ დგომ 5 მა ისს ხელ მო წე რი ლი კონ სო-
ლი დი რე ბუ ლი აქ ტი სა ბი უ ჯე ტო ასიგ ნე ბე-
ბის შე სა ხებ, თა ვი სი პო ლი ტი კუ რი და სა მარ-
თლებ რი ვი კონ ტექ სტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
უპ რე ცე დენ ტოდ უნ და ჩა ით ვა ლოს, რად გან 
სწო რედ ამ დო კუ მენ ტებ ში აი სა ხა არა ღი ა რე-
ბის სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რი ვი ვალ დე-
ბუ ლე ბა და გა ნი საზღ ვრა აღ ნიშ ნუ ლი ვალ დე-
ბუ ლე ბის აღ სრუ ლე ბის კონ კრე ტუ ლი სა მარ-
თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მი.

4.2. საერთაშორისო ორგანიზაციების 
გამოხმაურება

გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის გე ნე რა ლურ მა 
ასამ ბლე ამ 2008 წლის 15 მა ი სის,106 2014 წლის 
5 ივ ნი სის,107 2016 წლის 7 ივ ნი სის 108 და 2017 
წლის 1 ივ ნი სის 109 რე ზო ლუ ცი ე ბით აღი ა რა 
რუ სე თის მი ერ სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ე-
ბის ოკუ პა ცი ის ფაქ ტი და ოკუ პი რე ბუ ლი ტე-
რი ტო რი ე ბი დან იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე ბუ-
ლი პი რე ბის თა ვი ანთ საცხ ოვ რე ბელ ად გი ლას 
დაბ რუ ნე ბის უფ ლე ბა. ამას თან, 2008 წლის 15 
მა ი სის რე ზო ლუ ცი ით აღი ნიშ ნა, რომ იძუ ლე-
ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა დაბ რუ ნე ბა უნ-
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და გან ხორ ცი ელ დეს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა-
ნო ბის პრინ ცი პის უპი რო ბო აღი ა რე ბით.

რუ სე თის მი ერ მიმ დი ნა რე სამ ხედ რო 
ოკუ პა ცია და იგ მო ევ რო საბ ჭოს სა პარ ლა მენ-
ტო ასამ ბლე ის 2009 წლის 1647 რე ზო ლუ ცი-
ი თაც, სა დაც აღი ნიშ ნა, რომ ამ ტე რი ტო რი-
ებ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბულ ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბე ბის დარ ღვე ვებ ზე სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა ეკის რე ბა რუ-
სეთს.110 მსგავ სი ში ნა არ სი საა რე ზო ლუ ცი ე ბი 
1633(2008),111 1647(2009),112 1801(2011),113 
1916(2013).114

მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბ-
ლე ის 2014 წლის 18 დე კემ ბრის რე ზო ლუ ცი ა, 
რო მელ შიც, ოკუ პა ცი ის ფაქ ტის აღი ა რე ბას-
თან ერ თად, კი დევ ერ თხელ გა ეს ვა ხა ზი მიმ-
დი ნა რე ეთ ნი კურ წმენ დას (იხ. ქვე თა ვი 3.2.2).

ამას თან, 2014 წლის 24 ივ ნისს ხელ მო წე-
რილ და 2016 წლის 1 ივ ლისს ძა ლა ში შე სულ 
ე.წ. ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის115 პრე-
ამ ბუ ლა ში ვკითხ უ ლობთ: 

„[მხა რე ე ბი] აღი ა რე ბენ რა, ამ კონ ტექ-
სტში, 2008 წლის 12 აგ ვის ტოს ექ ვს-პუნ ქტი-
ა ნი შე თან ხმე ბის შეს რუ ლე ბი სა და მი სი შემ-
დგო მი აღ მას რუ ლე ბე ლი ზო მე ბის, მშვი დო-
ბის და უსაფ რთხო ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით 
ად გილ ზე ქმე დი თი სა ერ თა შო რი სო მე ქა ნიზ-
მე ბის არ სე ბო ბის, ურ თი ერ თხელ შემ წყო ბი 
არა ღი ა რე ბი სა და ჩარ თუ ლო ბის პო ლი ტი კის 
გა ტა რე ბის, ჟე ნე ვის სა ერ თა შო რი სო მო ლა პა-
რა კე ბე ბის ხელ შეწყ ო ბის და, სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თლის პრინ ცი პე ბის შე სა ბა მი სად, იძუ-
ლე ბით გა და ად გი ლე ბულ პირ თა და ლტოლ-
ვილ თა უსაფ რთხო და ღირ სე უ ლი დაბ რუ ნე-
ბის მნიშ ვნე ლო ბას“ [ხაზ გას მა ავ ტო რის].116

გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბის ღირ-
სია ევ რო კავ ში რის 2017 წლის 19 აპ რილს 
გა კე თე ბუ ლი გან ცხა დე ბა და ევ რო საბ ჭოს 
მი ნის ტრთა კო მი ტე ტის 2017 წლის 3 მა ი სის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. 19 აპ რი ლის გან ცხა დე ბა-
ში ევ რო კავ შირ მა პირ და პირ მო იხ სე ნი ა, რომ 
რუ სე თის სამ ხედ რო ძა ლე ბის ყოფ ნა სა ქარ-
თვე ლოს ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე არის 
უკა ნო ნო.117 თა ვი სი პო ლი ტი კუ რი და სა-
მარ თლებ რი ვი შე დე გე ბით უპ რე ცე დენ ტოდ 
უნ და ჩა ით ვა ლოს ევ რო საბ ჭოს მი ნის ტრთა 
კო მი ტე ტის 2017 წლის 3 მა ი სის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა.118 აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტი მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია არა მხო ლოდ სა ქარ თვე ლოს პო ზი-
ცი ი სა და ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის გან-

სამ ტკი ცებ ლად სა ერ თა შო რი სო ას პა რეზ ზე, 
არა მედ სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის კუთხ ით 
არა ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ში შე ტა ნი ლი 
წვლი ლის მხრი ვაც. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მე-2 
პა რაგ რაფ ში ვკითხ უ ლობთ, რომ „რუ სე თის 
ფე დე რა ცი ის პო ლი ტი კა და ქმე დე ბე ბი სა ქარ-
თვე ლოს რე გი ო ნე ბის აფ ხა ზე თი სა და ცხინ ვა-
ლის რე გი ო ნის /სამ ხრეთ ოსე თის მი მართ, მათ 
შო რის ე.წ. ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა ფორ მე ბა 
სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნებ თან და რე ფე რენ-
დუ მე ბის /არ ჩევ ნე ბის ჩა ტა რე ბა, ხელს უშ ლის 
კონ ფლიქ ტის მშვი დო ბი ა ნად მოგ ვა რე ბას, 
საფ რთხეს უქ მნის რე გი ო ნის მშვი დო ბა სა და 
სტა ბი ლუ რო ბას, ცალ სა ხად არ ღვევს სა ქარ-
თვე ლოს სუ ვე რე ნი ტეტ სა და ტე რი ტო რი ულ 
მთლი ა ნო ბას და სა მარ თლებ რი ვად არის ბა-
თი ლი“ [ხაზ გას მა ავ ტო რის].119

ამა ვე დო კუ მენ ტის მე-3 პა რაგ რაფ ში 
აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ „სა ქარ თვე ლო, რო გორც 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის თა ნახ მად ერ-
თა დერ თი სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მწი ფო მის სა-
ვე რე გი ო ნებ ზე, აფ ხა ზეთ ზე და ცხინ ვა ლის 
რე გი ონ ზე/ სამ ხრეთ ოსეთ ზე, მოკ ლე ბუ ლია 
შე საძ ლებ ლო ბას, გა ნა ხორ ცი ე ლოს თა ვი სი 
ლე გი ტი მუ რი იუ რის დიქ ცია ხსე ნე ბულ რე-
გი ო ნებ ზე რუ სე თის უკა ნო ნო ქმე დე ბე ბი სა 
და გან გრძო ბა დი სამ ხე დო ყოფ ნის გა მო“.120 
ასე ვე, ხა ზი გა ეს ვა იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე-
ბუ ლი პი რე ბის უფ ლე ბე ბის, მათ შო რის, მა თი 
სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე-
ბას.121

ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი დო კუ მენ ტე ბი ცალ-
სა ხად ადას ტუ რე ბენ სა ერ თა შო რი სო თა ნა-
მე გობ რო ბის ურ ყევ მხარ და ჭე რას სა ქარ-
თვე ლოს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბი სა და 
არა ღი ა რე ბის პო ლი ტი კის მი მართ, რაც კი-
დევ ერ თხელ მი უ თი თებს იმა ზე, რომ სა ქარ-
თვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის არა-
ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას აქვს პრაქ ტი კუ ლი 
erga omnes ხა სი ა თი.

დასკვნა

დას კვნის სა ხით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია შემ დე-
გი ეპი ზო დე ბის გა მო ყო ფა, კერ ძოდ: 1) არა-
ღი ა რე ბის სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რი ვი 
ვალ დე ბუ ლე ბა არის გან მტკი ცე ბუ ლი და წარ-
მო ად გენს სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბი თი სა-
მარ თლის ნა წილს; 2) იმი სათ ვის, რომ არა ღი-
ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბამ შე ი ძი ნოს erga omnes 
ძა ლა, სა ჭი როა შემ დე გი წი ნა პი რო ბე ბის არ-
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სე ბო ბა: ა) სა ხე ზე უნ და იყოს jus cogens ნორ-
მის დარ ღვე ვა; ან ბ) უნ და ირ ღვე ო დეს სა ერ-
თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბი თი სა მარ თლის ურ ყე ვი 
პრინ ცი პი, ცნო ბი ლი, რო გორც jus cogens in 
statu nascendi; ან გ) სა ხე ზე უნ და იყოს გა ე-
როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცი ა, ხო-
ლო თუ კი უშიშ რო ე ბის საბ ჭო ვერ ახერ ხებს 
ამ გვა რი რე ზო ლუ ცი ის მი ღე ბას, ხსე ნე ბუ ლი 
კომ პე ტენ ცი ის დე ლე გი რე ბა ხდე ბა გე ნე რა-
ლურ ასამ ბლე ა ზე; 3) რუ სეთ მა სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი ე ბის ოკუ პა ცი ით და არ ღვია რო-
გორც jus cogens ნორ მა ძა ლის გა მო ყე ნე ბის 
აკ რძალ ვის შე სა ხებ, ასე ვე, სა ერ თა შო რი სო 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლის ნორ მე ბი, მათ 
შო რის, ეთ ნი კუ რი წმენ დის კონ ტექ სტში, რაც 

ავ ტო მა ტუ რად ანი ჭებს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი-
ტო რი ე ბის არა ღი ა რე ბას erga omnes ძა ლას. 
4) სა ქარ თვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი-
ე ბის არა ღი ა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა გან მტკი-
ცე ბუ ლია სა ხელ მწი ფო თა და სა ერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ცი ა თა შემ დგო მი პრაქ ტი კით, რაც 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯია ამ 
ვალ დე ბუ ლე ბის სა ქარ თვე ლოს სა სარ გებ-
ლოდ გან მარ ტე ბის თვის; 5) ე. წ. „ნა მი ბი ის 
გა მო ნაკ ლი სი“ ვიწ როდ უნ და გა ნი მარ ტოს სა-
ქარ თვე ლოს ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებ თან 
მი მარ თე ბით და მხო ლოდ იმ მო ცუ ლო ბით, 
რომ არ და ირ ღვეს იძუ ლე ბით გა და ად გი ლე-
ბულ პირ თა უფ ლე ბე ბი.
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INTRODUCTION

The purpose of this research is to dem-
onstrate that recognition of Russian occupied 
regions of Georgia as an independent States 
represents clear violation of international law 
which results in nullity of such act. Furthermore, 
international law, in articular, law of State re-
sponsibility obliges international community to 
implement positive measures for proliferation of 
non-recognition policy which eventually should 
result in complete deocupation of two Georgian 
regions.

First Chapter summarizes development of 
the non-recognition principle in international law 
originating from so-called “Stimson’s Doctrine” 
reagarding non-recognition of Japanese occu-
pied Manchurian region. Later, this principle was 
refl ected in numerous UN documents such as 
UN General Assembly 1970 Friendly Relations 
Declaration having a customary nature as well 
as 1975 Helsinki Final Act.The Internationa 
Court of Justice (ICJ) reffered to the mentioned 
principle in its two Advisory Opinions which 
would be analysed below in a detailed manner. 
The noteworthy aspect is that the ICJ upheld po-
sition of non-recognition having an erga omnes 
nature in a certain curcumstancs.

The Second Chapter deals with precondi-
tions which determine erga omnes nature of 
non-recognition policy. Three situations will be 
assessed in this respect. Those are: (a) viola-
tion of jus cogens; (b) violation of jus cogens 

in statu nascendi, such as grave breaches of 
international humanitarian law; (c) UN resolu-
tions and role of General Assembly in light of 
the 1950 resolution “Uniting for Peace”.

The third Chapter contextualizes above-
mentioned theoretical framework with respect to 
Georgian case. It analyzes all the preconditions 
that give non-recognition of Georgian regions 
an erga omnes character. Those are illegal use 
of force by Russia i.e. violation of Article 2(4) 
of the UN Charter as well as grave breaches of 
international humanitarian law, including ethnic 
cleansing of Georgians in Abkhazia, Georgia 
and Tskhinvali Region/South Ossetia, Georgia.

Importance of subsequent practice of 
States and International Organizations is well 
emphasized in international law of treaties as 
one of the means for treaty interpretation. Since 
international law does not exist in a vacuum, 
subsequent practice of international community 
has a determinative value for non-recognition 
policy as well.Interesting example in this respect 
is EU approach on West Sahara territories and 
Palestine settlements which will be analysed in 
respective subchapters.

Considering the current geopolitical reality, 
where the foreign policy direction of Georgia is 
undermined by Russian-sponsored hybrid war-
fare and informal governance which on their 
way increase the risk for annexation of occu-
pied Georgian regions by Russia, the analysis 
of non-recognition policy in light of modern in-
ternational law becomes decisive.

GIORGI BAGDAVADZE *

NON-RECOGNITION OF THE OCCUPIED GEORGIAN TERRITORIES
AS AN OBLIGATION ERGA OMNES

Abstract:
August 2008 was determinative not only for Georgia but for the world order as well. Soon after 
occupation of two major Georgian regions, Russia annexed Crimea. In such circumstances doctrine 
of application of the principle of non-recognition – ex injuria jus non oritur – for coping contemporary 
problems seems crucial. Rethinking of this principleobliges international community to use positive 
measures in order to consolidate non-recognition of illegal acts which should resolt in complete 
deocupation of Georgian and Ukrainian territories.

Key words: occupied territories | non-recognition |Namibia exception | obligation erga omnes| Stimson 
doctrine|jus cogens| ethnic cleansin |international community
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1. THE ORIGIN OF THE DOCTRINE OF        
NON-RECOGNITION AND ITS APPLICATION   
IN INTERNATIONAL LAW

The obligation of non-recognition of an un-
lawfulsituationlargerly derives from the the well-
established general principle of law – ex injuria 
jus non oritur – according to which legal rights 
cannot be inferred from illegal action.1 This ob-
ligation is especially relevant in unlawful situa-
tions such as, for example, forcible annexation 
of territory of one State by another State.2

The origin of the doctrine of non-recogni-
tion can be traced back to a diplomatic note of 7 
January 1932, between United States Secretary 
of State Henry L. Stimson and the Empire of 
Japan and the Republic of China, concerning 
Japan’s unilateral seizure of Manchuria in north-
eastern China. The note said “the American 
Government [...] does not intend to recognize 
any situation, treaty, or agreement which may 
be brought about by means contrary to the cov-
enants and obligations of the Pact of Paris of 
August 27, 1928“.3

On 11 March 1932, the Assembly of the 
League of Nations declared that “it is incumbent 
upon the Members of the League of Nations not 
to recognize any situation, treaty, or agreement 
which may be brought about by means contrary 
to the Covenant of the League of Nations or to 
the Pact of Paris.” 4

It is noteworthy that after the creation of the 
United Nations, the obligation of non-recognition 
was refl ected in verious resolutions, documents 
or in Advisory Opinions of the International 
Court of Justice. Moreover, this doctrine is quite 
relevant in the case law of European Court of 
Human Rights. 

The fi rst document of the UN related to 
the obligation of non-recognition, is the Draft 
Declaration on the Rights and Duties of States, 
the Article 11 of which states that every State 
has the duty to refrain from recognizing any 
territorial acquisition by another State acting in 
violation of article 9 (the threat or use of force).5

A similar entry was made in the declaration 
adopted in 1964, on Cairo Summit Conference 
of Heads of States. The main focus of the 
Conference was peaceful coexistence and cod-
ifi cation of the principles set out by the United 
Nations. The Declaration noted that “States 

must abstain from all use or threat of force di-
rected against the territorial integrity and politi-
cal independence of other States; a situation 
brought about by the threat or use of force shall 
not be recognized”.6

The principle of non-recognition was further 
strengthened with the adoption of resolution 
2625 by the United Nations General Assembly 
entailing “The Declaration on Principles of 
International Law concerning Friendly Relations 
and Co-operation among States”. The Decla-
ration clarifi ed the notion of the obligation of 
non-recognition and and further discussed in 
within the meaning of occupation. In particular, 
according to paragraph 1 of the Declaration, 
“The territory of a State shall not be the object 
of military occupation resulting from the use of 
force in contravention of the provisions of the 
Charter. The territory of a State shall not be the 
object of acquisition by another State resulting 
from the threat or use of force. No territorial ac-
quisition resulting from the threat or use of force 
shall be recognized as legal”.7 The signifi cance 
of this document is derived from its customary 
nature, which was recognized as such by the 
ICJ in Nicaragua Case and in Kosovo Advisory 
Opinion.8

The obligation of non-recognition is further 
defi ned in 1970 United Nations Declaration on 
the Strengthening of International Security9 and 
in 1974 United Nations resolution on Defi nition 
of Aggression.10 The similar approach was ad-
opted in 1975 OSCE Helsinki Final Act11 and 
in 1987 United Nations Declaration on the 
Enhan cement of the Effectiveness of Principle 
of Refraining from the Threat or Use of Force in 
International Relations.12

The International Court of Justice also has 
a signifi cant role in the development of the doc-
trine of non-recognition. In this regard, fi rst and 
foremost, one must mention the ICJ Advisory 
Opinion on Legal Consequences for States 
of the Continued Presence of South Africa in 
Namibia (South West Africa) notwithstanding 
Security Council Resolution 276 (1970).13 The 
question itself was submitted to the ICJ by the 
Security Council and it entailed the following: 
what are the legal consequences for a State 
for its continued presence in Namibia, notwith-
standing Security Council? The submission of 
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this issue to the ICJ was a result of the follow-
ing factual circumstance. After the World War I, 
Namibia (South-West Africa), which was a for-
mer colony of Germany, was transferred under 
the administration of South African government 
within the mandate of the League of Nations.14 
In accordance with the resolution 2145 of the 
UN General Assembly of 27 October 1966,15 
this mandate was terminated. By resolution 264 
(1969) of March 20, 1969, the Security Council 
acknowledged the termination of the man-
date and urged the South African authorities 
to immediately leave the Namibian territory.16 
Following the disobedience from South Africa, 
on 30 January 1970, by resolution 276 (1970) 
the Security Council announced the presence 
of the South African administration in Namibian 
territory illegal and “imposed upon member 
States the obligation to abstain from entering 
into economic and other forms of relationshipor 
dealings with South Africa on behalf of or con-
cerning Namibia which may entrench its author-
ity over the Territory”.17

In its Advisory Opinion ICJ paid attention 
to several factors, which are of particular impor-
tance to the doctrine of non-recognition. First, it 
is noteworthy, that the Court assessed the doc-
trine of non-recognition strictly in the context 
of the Security Council resolution 276 (1970). 
Moreover, the Court laid out specifi c examples 
as to what actions on behalf of States did the 
obligation of non-recognition entailed. These 
were the following: abstaining from sending dip-
lomatic missions and consular agents to South 
Africa including in their jurisdiction the Territory 
of Namibia; withdrawing any such missions al-
ready there; making it clear to South African 
Authorities that the maintenance of diplomatic 
or consular relations with South Africa did not 
imply any recognition of its authority with regard 
to Namibia.18 As for the implicit restraints, it en-
tailed member States to abstain from entering 
into economic or any other forms of relations 
with South Africa that would support its contin-
ued presence in Namibia.19

Additionally, the Court included two impor-
tant defi nitions in the Namibia Advisory Opinion. 
The fi rst is known as the “Namibia exception”, 
which implies that the obligation of non-recogni-
tion should not deprive the local population the 

opportunity to benefi t from outcomes of interna-
tional cooperation. In particular, the Court es-
tablished that “In general, the non-recognition 
of South Africa’s administration of the Territory 
should not result in depriving the people of 
Namibia of any advantages derived from inter-
national CO-operation. In particular, while offi -
cial acts performed by the Government of South 
Africa on behalf of or concerning Namibia after 
the termination of the Mandate are illegal and 
invalid, this invalidity cannot be extended to 
those acts, such as, for instance, the registra-
tion of births, deaths and marriages, the effects 
of which can be ignored only to the detriment of 
the inhabitants of the Territory”.20

As for the second defi nition, which con-
cerned the non-member States of the UN, the 
ICJ found that, in this particular case, the obli-
gation of non-recognition embodied the obliga-
tion erga omnes and therefore, any State was 
obliged to comply with the Security Council 
Resolution 276 (1970).21

Another important case of the ICJ con-
cerning the obligation of non-recognition is 
Advisory Opinion on Legal Consequences 
of the Construction of a Wall in the Occupied 
Palestinian Territory.22

On 8 December 2003, at its tenth emer-
gency special session, the General Assembly 
by adopting resolution ES-10/14 on the illegal 
Israeli actions in Occupied East Jerusalem 
and the rest of the Occupied Palestinian 
Territory,23 decided to request the Court to is-
sue an advisory opinion on the following ques-
tion: What are the legal consequences arising 
from the construction of the wall being built by 
Israel, the occupying power, in the Occupied 
Palestinian Territory, including in and around 
East Jerusalem, as described in the Report of 
the Secretary-General, considering the rules 
and principles of international law, including the 
Fourth Geneva Convention of 1949, and rel-
evant Security Council and General Assembly 
resolutions?24

In contrast to Namibia case, the request for 
an advisory opinion in the Wall case was sub-
mitted to the Court by the General Assembly. It 
is noteworthy, that the Court, instead of analyz-
ing Security Council resolutions as requested 
by the General Assembly, paid more attention 
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to the violation of the right of self-determination 
of Palestinian people. In particular, the Court 
emphasized, that as a result of the construction 
of the wall, 160,000 individuals would reside 
in the area separated from the rest of 320,000 
Palestinians that would prevent the Palestinian 
people from exercising their right to self-deter-
mination. What is more, the Court found the 
right to self-determination to be the obligation 
erga omnes.25

As for the obligations imposed on third 
States, the Court recalled the importance of 
the obligation of non-recognition and called 
upon the General Assembly and the Security 
Council to take all necessary measures in order 
to bring the construction of the wall to an end. 
Additionally, the ICJ ruled that all Contracting 
Parties to the 1949 Geneva Conventions should 
ensure that Israel fulfi lls the obligations set out 
by the Fourth Geneva Convention.26 It is note-
worthy, that contrary to the Namibia Advisory 
Opinion, the Court in the Wall Advisory Opinion 
did not discuss the “Namibia exception”. In this 
regard, Doctor Saba Pipia develops the inter-
esting point of view, according to which, the ap-
plication of the doctrine of “Namibia Exception” 
in connection with the settlements created by 
the occupying power would be inconsistent for 
the following reasons. Firstly, the original target 
group of this doctrine signifi cantly differs from 
the one discussed by the Court in this case, and 
secondly, creation of settlements is the grave 
violation of international humanitarian law that 
excludes the application of “Namibia Exception”. 
The objective of this rule is to provide the local 
population with the higher degree of protection, 
if they intend to enter into legal relations on an 
international level. Since the resettled individu-
als cannot be regarded as the “local population” 
and remain beyond the protection offered by the 
international law on occupation, the exception 
does not apply to them. Moreover, creation of 
large settlements in an occupied territory brings 
about drastic changes of demographic situation 
in the said area, which is “harmful to the popula-
tion residing in the territory” and should there-
fore, be considered as invalid.27

In relation to the non-recognition, the two 
documents of the International Law Commission 
are especially relevant, in particular, the Res-

pon sibility of States for Internationally Wrongful 
Acts28 and the Draft Articles on the Responsibility 
of International Organizations.29

The Article 41(2) of the Articles on Res-
ponsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts connects the obligation of non-recognition 
to the violation of the jus cogens, by stating that 
“No State shall recognize as lawful a situation 
created by a serious breach within the mean-
ing of article 40, nor render aid or assistance 
in maintaining that situation”. The Article 40 of 
the same document concerns the responsibil-
ity of States in case of a serious breach of an 
obligation arising under a peremptory norm of 
general international law. Additionally, the seri-
ousness of the breach of such an obligation is 
depended upon the gross or systematic failure 
by the responsible State to fulfi l the obligation. 
This approach mutatis mutandis is reiterated 
in the Draft Articles on the Responsibility of 
International Organizations as well. 

2. IN WHAT CASES DOES THE OBLIGATION 
OF NON-RECOGNITION BECOME THE        
OBLIGATION ERGA OMNES?

International obligation is violated from the 
moment a subject of international law breaches 
this obligation. The breach of an international 
obligation entails both, non-performance of 
treaty obligations and grave breaches, includ-
ing crimes committed by a State as it is defi ned 
by the International Law Commission in its 
1996 Draft Articles on State Responsibility.30 In 
the context of State Responsibility, the obliga-
tion of the responsible State is not only owed 
to the particular State but to the whole of the in-
ternational community. The existence of obliga-
tion erga omnes further varifi es this approach.31 
The defi nition of obligations erga omnes is 
provided in the Barcelona Tractioncase, where 
the Court found that “an essential distinction 
should be drawn between the obligations of a 
State towards the international community as a 
whole, and those arising vis-à-vis another State 
in the fi eld of diplomatic protection. By their 
very nature the former are the concern of al1 
States. In view of the importance of the rights 
involved, al1 States can be held to have a legal 
interest in their protection; they are obligations 
erga omnes”.32 The Court adopted a similar ap-
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proach in the Case Concerning East Timor33 
and in the Wall Advisory Opinion.34

2.1. Violation of peremptory norms 
(jus cogens) recognized as such under                
general international law

Despite the fact, that the jus cogens and 
the obligations erga omnes have different legal 
consequences, some of their aspects are still 
interconnected. States have legal interest to up-
hold universally recognized norms under inter-
national law. The ICJ in the Barcelona Traction 
case maintained this viewpoint and stated that 
“Such obligations derive, for example, in con-
temporary international law, from the outlaw-
ing of acts of aggression, and of genocide, as 
also from the principles and rules concerning 
the basic rights of the human person, including 
protection from slavery and racial discrimina-
tion. Some of the corresponding rights of pro-
tection have entered into the body of general 
international law [...] others are conferred by in-
ternational instruments of a universal or quasi-
universal character”.35

Furthermore, the obligation of non-rec-
ognition applies not only to States but also to 
non-state actors, whether it is an inter-govern-
mental organization, the European Union or the 
International Committee of the Red Cross.36 
This obligation is additionally applicable to the 
subjects of private law, and States have positive 
obligation to ensure its effective performance.

The defi nition of peremptory norms of gen-
eral international law is provided in Article 53 
of the 1969 Vienna Convention on the Law of 
Treaties,37 which is, mutatis mutandis, reiterat-
ed in Article 53 of the 1986 Vienna Convention 
on the Law of Treaties between States and 
International Organizations or between Interna-
tional Organizations.38 According to these defi -
nitions, “a peremptory norm of general interna-
tional law is a norm accepted and recognized 
by the international community of States as a 
whole as a norm from which no derogation is 
permitted and which can be modifi ed only by 
a subsequent norm of general international law 
having the same character”. Moreover, contrary 
to customary international law, the doctrine of 
“persistent objector” does not apply to the jus 
cogens norms.39

The obligation erga omnes is the enforce-
ment mechanism of the jus cogens norms. In 
the case of violation of the latter, this obligation 
must be construed as a secondary norm40 form-
ing an international obligation for commission of 
certain act (in this case, the obligation of non-
recognition).

The commentators often point to the im-
possibility of breaching the jus cogens norm; 
they argue that even the derogation from such 
norm is impracticable, since the action and its 
legal consequences ab initio and in toto will be 
invalid.41 This approach most certainly asserts 
the opinion that derogation from peremptory 
norm does not create any binding legal conse-
quence, it is invalid and therefore, the obligation 
of non-recognition as the obligation erga omnes 
is imposed upon the subjects of international 
law. If the subject of international law neverthe-
less recognizes the situation, such recognition 
will be invalid. Article 41 of the Articles on State 
Responsibility supports this opinion. 

2.2. Violation of a Norm that Constitutes 
Customary International Law

As it was pointed out in the previous chap-
ter, in order for the obligation of non-recognition 
to have erga omnes nature, the situation must be 
a result of a violation of jus cogens norm. Howe-
ver, according to the second approach, the obli-
gations of non-recognition and non-assis tance 
exist even in the case of violation of a norm, 
which has not yet formed part of jus cogens. 

In his Separate Opinion in the Wall Advi-
sory Opinion Judge Kooijmans discussed that 
the consequences of the violation are identi-
cal regardless the jus cogens nature of the 
breached norm.42 Furthermore, as it is stated in 
the Advisory Opinion itself “elementary consid-
erations of humanity”43 i.e. “a great many rules 
of humanitarian law applicable in armed confl ict 
are so fundamental to the respect of the hu-
man person and elementary considerations of 
humanity […] that they are “to be observed by 
al1 States whether or not they have ratifi ed the 
conventions that contain them, because they 
constitute intransgressible principles of interna-
tional customary law”.44

Various world renowned scholars of inter-
national law, such as Antonio Cassese and 
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judges of the International Court of Justice in-
cluding Abdul Koroma, Mohammed Bedjaoui 
and C. G. Weeramantry expressed the view 
that if the abovementioned principles of cus-
tomary international law are not yet jus cogens, 
they must, at least be considered as a jus co-
gens norm in statu nascendi.45

According to prevailing scholarly opinion, 
grave breaches of international humanitarian 
law46 constitute a violation of principles of cus-
tomary international law.47 This ipso facto points 
to the violation of the jus cogens instatu nascen-
di norm48 and therefore, creates the obligation of 
non-recognition as the obligation erga omnes.

2.3. The signifi cance of UN Security 
Council resolution – will the “uniting for 
peace” resolution mutatis mutandis affect 
the situation of Georgia? 

In accordance with Article 39 of the UN 
Charter, the Security Council exclusively de-
termines if there exists a threat to internation-
al peace and security and decides what steps 
should be taken for its preservation. Chapter VII 
of the UN Charter covers the topic of exclusive 
power and authority possessed by the Security 
Council.49 The Security Council enjoys wide dis-
cretion in deciding whether the situation qualifi es 
as a “threat to the peace”, “breaches of peace” 
and “acts of aggression”. However, the Charter 
does not refer to the obligation of the Security 
Council to resort to Chapter VII of the Charter. 
Therefore, application of Article 39 is discretion 
of the Security Council and not the obligation.50

It is not compulsory for a Security Council 
resolution to refer to the Chapter VII, in order 
for the obligation theirin to be of erga omnes 
nature. What is more, some Chapter VII reso-
lutions do not even mention Article 39. As it is 
stated in Article 25 of the Charter any decision 
of the Security Council has mandatory nature 
for the member States. The contextual analy-
sis of the Security Council resolution must be 
conducted in order to determine its legal nature. 
One must pay attention to the wording of such 
resolution (whether it obliges or urges), as well 
as any other resolution it recalls.51

The effi ciency of the obligation of non-
recognition is much higher, when the Security 
Council resolution refers to it. However, the 

practice has shown that the absence of such 
Security Council resolution does not degrade 
the essence of the obligation of non-recognition 
for the following two reasons. Firstly, the obliga-
tion of non-recognition is formed from the mo-
ment of the commission of an illegal act,52 and 
secondly, the confl ict between the effective-
ness of international law and the rule of law53 
is resolved in favor of the latter if the continu-
ity and consistency is present. It is noteworthy, 
that the Security Council is not the sole defend-
er of international peace and security. In this 
regard, the UN General Assembly Resolution 
377 of 3 November 1950 entitled “Uniting for 
Peace” is of particular importance.54 It noted 
that, in the event of failure to ensure the fulfi ll-
ment of the obligation of maintenance of inter-
national peace and security imposed on the 
Security Council, the General Assembly would 
take upon this obligation. On 20 July 1962, 
the ICJ in its Certain Expenses of the United 
Nations Advisory Opinion55 ruled that the role of 
the Security Council in the maintenance of in-
ternational peace and security was primary, but 
not exclusive.56 In another words, although the 
Security Council has primary responsibility over 
the maintenance of peace, owing to the United 
Nations’ aims and purposes, and the growing 
importance of the General Assembly, it can be 
concluded, that the former has a complemen-
tary responsibility for the maintenance of inter-
national peace and security.57

The abovementioned bears particular im-
portance to Georgia, as the occupying power, 
the Russian Federation is a permanent member 
of the Security Council. This has been the rea-
son for the Security Council’s inability to adopt 
a document supporting the territorial integrity of 
Georgia since 2008. Nevertheless, the General 
Assembly has adopted a number of resolutions 
recognizing the territorial integrity of Georgia 
and the right of internally displaced persons 
to return to their places of residence (separate 
resolutions will be discussed in chapters 3.2.2 
and 4.2). In this case, it should be considered 
that the obligation of non-recognition was trans-
ferred to the UN General Assembly under the 
notion of the complementary responsibility and, 
therefore, the documents adopted by it should 
be regarded as having erga omnes nature.
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3. OCCUPATION OF GEORGIAN TERRITORIES 
BY RUSSIA – VIOLATION OF JUS COGENS 
AND JUS COGENS IN STATU NASCENDI

3.1. Use of force and certain steps taken 
towards the annexation of Georgian ter-
ritories 

According to the commentry of the Charter 
of the United Nations, Article 2(4) concerning 
the prohibition of threat or use of force forms 
part of customary international law and jus co-
gens. Therefore, as it is outlined in Article 41(2) 
of the Articles of Responsibility of States,58 
the breach of Article 2(4) of the Charter gives 
rise to the obligation of non-recognition.The 
case law of international courts and tribunals 
are important in this regard as well. The ICJ in 
Nicararagua case agreed with the International 
Law Commission, statingthat Article 2(4) is 
a strong example of jus cogens norm.59 In Oil 
Platforms case judge Bruno Simma noted that 
the prohibition of use of force is not only the jus 
cogens, but the general princple of international 
law as well.60 Judge Elaraby in his separate 
opinion in the Wall Advisory Opinion endorsed 
this point of view.61

Since July 2008, the situation in Tskhinvali 
region started to get increasingly exacerbated. 
Since August 7, 2008 Russian land forces be-
gan to invade Abkhazia and Tskhinvali region. 
On August 8, 2008, Georgian villages and 
town Gori were bombed by Russian aviation. 
According to experts, 12,000 Russian military 
vehicles and the aviation were actively involved 
in the military operations against Georgia in the 
Tskhinvali region and about 15,000 troops were 
deployed in Abkhazia.62 According to the report 
drawn up by the independent fact-fi nding com-
mission i.e. Tagliavini commission, in August 
2008 approximately 25-30 thousand Russian 
soldiers were involved in the battles supported 
by 1,200 units of various heavy equipment, 200 
aircrafts and more than 40 helicopters.63

Therefore, it is evident that Russia violated 
Article 2(4) of the UN Charter, that constituted 
the breach of jus cogens norm, which gave rise 
to the obligation of non-recognition in connec-
tion with the abovementioned situation. In ad-
dition, it is noteworthy, that Russia’s actions 
neither fell within the ambit of Article 51 of the 

Charter, nor in other frameworks set by inter-
national law, which will not be discussed in the 
present paper, due to its limited format.

3.2. Attribution of Responsibility to 
the Russian Federation for the Acts 
Committed on the Occupied Georgian 
Territories 
3.2.1. Responsibility of the Occupying 
Power

Pursuant to Article 7(1) of the Law of 
Georgia on Occupied Territories, responsibility 
for violation of universally recognised human 
rights defi ned by the Constitution of Georgia 
in the occupied territories shall be laid on the 
Russian Federation, under the norms of in-
ternational law. This being so, the Russian 
Federation is fully responsible for the activities 
of the de facto authorities of the occupied ter-
ritories, since it fi nances and arms the separat-
ists and exercises direct administrative control 
over the territory and the population. Therefore, 
a test set by Article 42 of the fourth Hague 
Convention of 1907, which states that the ter-
ritory is considered occupied when it is actually 
under control of the hostile army, is satisfi ed. 
The occupation extends only to the territory 
where such authority has been established and 
can be exercised. 

The International Criminal Tribunal for the 
former Yugoslavia (ICTY) in the case of Naletilić 
noted that for the purposes of Article 42 of the 
fourth Hague Convention, establishing de facto 
control over the territory was enough,64 which 
includes not only existent but also potential 
control.65 In this regard, it is also important to 
outline that the International Court of Justice in 
the Armed Activities case66 in addition to territo-
rial control, established the second critrion en-
tailing the existence of the administrative con-
trol over the local population.67 In connection to 
Georgia, the report written by the independent 
fact-fi nding commission i.e. Tagliavini report 
denied Russia’s assertion that it was not an oc-
cupaying power.68 In particular, the Commission 
rejected Russia’s argument regarding the two 
elements for establishing the fact of occupation: 
effective control of the territory and excercising 
of power over the population. The Commission 
established that “Russian forces were in a po-
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sition to ensure public order and safety in the 
territories they were stationed in, and claim to 
have undertaken measures in this regard. This 
contrasts strikingly with what happened on the 
ground, where there was a serious lack of ac-
tion by the Russian troops to prevent violations 
and protect ethnic Georgians”.69 Therefore, 
Russian Federation cannot relieve itself from 
the obligations imposed upon the occupying 
power. It is noteworthy, that Taglaivini commis-
sion specifi ed a threshold established in the 
Armed Activities case and narrowly defi ned the 
test for the control over the population. Scholars 
unequivocally agree with such approach, since 
it makes it possible to protect human rights in 
the occupied territories and to establish the re-
sponsibility of the occupying State in case of 
violations.70

Articles 4(2) and 8 of Articles of Respon-
sibility of States bear special importance since 
they constitute part of customary international 
law.71 according to Article 4(2) “An organ in-
cludes any person or entity which has that sta-
tus in accordance with the internal law of the 
State”; as for the Article 8, it focuses on de facto 
organs and notes that “The conduct of a person 
or group of persons shall be considered an act 
of a State under international law if the person or 
group of persons is in fact acting on the instruc-
tions of, or under the direction or control of, that 
State in carrying out the conduct.” According 
to the opinion of Professor Crawford, when at-
tributing responsibility to States, in order to de-
fi ne de facto organs, one must go beyond the 
defi nition provided in domestic law, since States 
should not be given an opportunity to avoid the 
responsibility and justify their actions by rely-
ing on the provisions of their internal law.72 The 
International Court of Justice shares this opin-
ion, however it accords particular importance to 
the test of “complete dependence”, on the basis 
of which the State becomes responsible for the 
actions committed by persons or group of per-
sons (and de facto authorities).73 It is important 
to note, that in practice, attribution of responsi-
bility to a State does not strictly depend on the 
test of control. In Yeager Case,74 the “functional 
test” was introduced, according to which, wheth-
er or not a person or an organ was a State entity 
depended on the functions it carried out.75

Therefore, it is evident, that the violations 
on the occupied territories are fully attributable 
to the Russian Federation.

Listed below are the grave violations of in-
ternational law that is attributable to the Russian 
Federation which also gave rise to the obligation 
of non-recognition as obligation erga omnes. 
As it was evident in 2008 and today as well, 
since Georgia is occupied in accordance with 
the Article 42 of the fourth Hague Convention of 
1907 and Russia continues to exercise effective 
control over the occupied territories, the viola-
tions are attributable to the Russian Federation. 
The fi nding of the ICC Pre-Trial Chamber with 
respect to the overall Russian control should 
be disregarded in light of reasoning presented 
below since it concerns individual criminal re-
sponsibility rather than State respondibility and 
attribution thereof.

3.2.2. The ongoing “ethnic cleansing” from 
1992 to the present day

Ethnic cleansing is not recognized as a 
separate international crime neither by Rome 
Statute, nor by any other international instru-
ment. Moreover, there is difference of opin-
ion in legal doctrine concerning whether the 
ethnic cleansing constitutes a genocide or a 
crime against humanity.76 In the decision of fi rst 
Pre-trial Chamber of the International Criminal 
Court concerning a Warrant of Arrest against 
Al Bashir, the Chamber stated that “the distinc-
tion between genocidal intent and persecutory 
intent is pivotal in cases of ethnic cleansing, a 
practice consisting of rendering an area ethni-
cally homogenous by using force or intimida-
tion to remove persons of given groups from 
the area“.77 Therefore, this decision indirectly 
emphasized that ethnic cleansing constituted a 
crime against humanity.

Defi nition of ethnic cleansing was pro-
vided by the Commission of Experts estab-
lished by the Secretary-General of the United 
Nations, in accordance with the Security 
Council Resolution 780 (1992), in order to ex-
amine and analyze grave breaches of Geneva 
Conventions in former Yugoslav territories, in-
cluding ethnic cleansing, in the context of the 
Security Council resolutions 771 (1992) and 
180 (1992). The Commission stated that “eth-
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nic cleansing is a purposeful policy designed 
by one ethnic or religious group to remove by 
violent and terror-inspiring means the civilian 
population of another ethnic or religious group 
from certain geographical areas. To a large ex-
tent, it is carried out in the name of misguided 
nationalism, historic grievances, and a powerful 
driving sense of revenge. This purpose appears 
to be the occupation of territory to the exclusion 
of the purged group or groups”.78 Ethnic cleans-
ing is carried out “by means of murder, torture, 
arbitrary arrest and detention, extra-judicial 
executions, rape and sexual assaults, confi ne-
ment of civilian population in ghetto areas, forc-
ible removal, displacement and deportation of 
civilian population, deliberate military attacks 
or threats of attacks on civilians and civilian ar-
eas, and wanton destruction of property. Those 
practices constitute crimes against humanity 
and can be assimilated to specifi c war crimes. 
Furthermore, such acts could also fall within the 
meaning of the Genocide Convention”.79

Although, majority of the scholarly opinion 
considers ethnic cleansing to be a crime against 
humanity, the UN General Assembly resolution 
41/121 of 18 December 1992, regards ethnic 
cleansing as genocide.80

This paper will not go in to detail into dis-
cussing whether ethnic cleansing is genocide 
or crime against humanity, since, because of its 
jus cogens in statu nascendi nature, the ethnic 
cleansing gives rise to the obligation of non-rec-
ognition as the obligation erga omnes.81

It is noteworthy that the prosecutor has 
repeatedly highlighted the alleged interna-
tional crimes committed on ethnic grounds in 
order to initiate investigative actions in the re-
quest sent to the Pre-trial Chamber. Although 
the term “ethnic cleansing” is not found in the 
text, many examples of crimes against ethnic 
Georgians are provided, including destruc-
tion of property and forcible transfer of popu-
lation.82 Furthermore, the Pre-trial Chamber 
of the International Criminal Court repeatedly 
mentioned the crimes committed on ethnic 
grounds, which, as part of the policy, were di-
rected against ethnic Georgians. For example, 
the Judgment of 26 January 2016 of the Pre-
trial Chamber notes that “The attack targeted 
mainly ethnic Georgians following a consistent 

pattern of deliberate killing, beating and threat-
ening civilians, detention, looting properties and 
burning houses. The level of organization of the 
attack is apparent from the systematic destruc-
tion of Georgian houses, the use of trucks to re-
move looted goods, and the use of local guides 
to identify specifi c targets”.83 Moreover, judge 
Kovács in his separate opinion once more em-
phasized the ethnic contexts of the alleged in-
ternational crimes committed. What is more, he 
noted that International Criminal Court could 
potentially adjudicate upon the case of ethnic 
cleansing.84

Therefore, it can be assumed that the Inter-
national Criminal Court may investigate cases 
of ethnic cleansing in separate contexts, which 
will set an important precedent not only for the 
justice system but also for the interest of the in-
ternational law.

3.2.3. Ongoing investigation about situ-
ation in Georgia in International Crimnal 
Court regarding grave breaches of interna-
tional humanitarian law

On 27 January 2016, the Pre-trial Chamber 
of the ICC satisfi ed the prosecutor’s motion to 
initiate an investigation into the allegedly com-
mitted international crimes: the war crimes of 
wilful killing (article 8(2)(a)(i)) or murder (article 
8(2)(c)(i)), destruction of property (article 8(2)
(b)(xiii) or 8(2)(e)(xii)) and pillage (article 8(2)(b)
(xvi) or 8(2)(e)(v)), and intentionally directing at-
tacks against peacekeepers (article 8(2)(b)(iii)); 
and (ii) the crimes against humanity of murder 
(article 7(1)(a)), deportation or forcible transfer 
of population (article 7(1)(d)) and persecution 
(article 7(1)(h)).85

With respect to war crimes, the Pre-trial 
Chamber specifi ed that from 1 July to 10 Octo-
ber of 2008, an international armed confl ict took 
place.86 Furthermore, it noted that, the qualifi -
cation of the nature of the confl ict is irrelevant 
since the given war crimes exist in the context of 
both international and non-international armed 
confl ict.87 With regards to the obligation of non-
recognition, this approach must be interpreted 
in manner that these international crimes and 
relevant episodes constitute a severe viola-
tion of the basic humanitarian requirements of 
international humanitarian law, regardless of 
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whether it has been committed during an inter-
national or non-international armed confl ict (as 
the Pre-trial Chamber held both the internation-
al and non-international armed confl icts took 
place simultaneously,88 therefore, the violations 
of international humanitarian law occurred dur-
ing both). Thus, the notion of grave breaches 
defi ned in the Wall and Nuclear Weapons 
Advisory Opinions should not be identifi ed as 
the “grave braches” referred to by the ICTY in 
Tadic case, which occur during an international 
armed confl ict.89 Rather, in the case at hand, it 
must be concluded that the violations of inter-
national humanitarian law occurred throughout 
the period of armed confl ict, despite the nature 
of the confl ict itself.90 Therefore, the obligation 
of non-recognition as the obligation erga omnes 
is once more relevant in connection with the oc-
cupied territories of Georgia and the regime ap-
plied thereto. 

4. THE IMPORTANCE OF THE CONSEQUENT 
PRACTICE OF STATES AND INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS IN CONNECTION WITH THE 
OBLIGATION OF NON-RECOGNITION

Although, under international law the obli-
gation of non-recognition is of a binding nature, 
this does not imply that consequent practice of 
States or international organizations is always 
in harmony with the above-mentioned doctrine.

The EU practice is noteworthy in this re-
gard. For example, in 2006, the EU signed 
a Fisheries Partnership Agreement agree-
ment with Morocco. However, the agreement 
was formulated in such a way that it cov-
ered the part of the special economic zone of 
Western Sahara, which was illegally occupied 
by Morocco in 1975. In academic circles and 
European Parliament this was interpreted as 
legitimation of an illegal act, by which the EU 
had conceded to the Moroccan jurisdiction over 
Western Sahara waters.91 Moreover, although, 
the EU has not recognized the jurisdiction of 
Israel over Palestinian occupied territories, the 
practice indicates, that the trade agreement be-
tween the EU and Israel covers the settlements 
located on the occupied territories of Palestine. 
This was largely criticiesed in academic circles 
as violation of obligation erga omnes by the 
EU.92

In contrast with the abovementioned ex-
amples, the European Union as well as the ab-
solute majority of the international community 
directly expresses support towards Georgia’s 
territorial integrity.93

Occupation of Georgian territories by 
Russia has been repeatedly condemned by 
nume rous States, such as the USA, Czech 
Repu blic, Denmark,94 Estonia,95 Latvia,96 Lithua-
nia,97 Netherlands,98 Sweden,99 Spain, Canada, 
France, Germany, Italy, Japan, the United King-
dom,100etc.

4.1. On the Footsteps of Resolution 106 
of the US Senate of 30 March 2017 – 
Stimson’s Doctrine

The United States is undoubtedly the larg-
est international ally of independent Georgia. 
Starting from the fi rst days of independence, the 
US has been consistently protecting Georgia’s 
sovereignty and territorial integrity, fi nancially, 
politically and legally. For the purposes of this 
paper, particular attention is paid to the US 
Federal Budget Act approved by President 
Donald Trump on 5 May 2017 and the resolu-
tion of the Senate dated 30 March of the same 
year, which is unprecedented in terms of its po-
litical and legal context.

On 30 March 2017, the 115th Congress of 
the US adopted Resolution S. RES. 106, which 
once again underlined the support towards 
Georgia’s sovereignty and territorial integrity. 
However, in the context of international law this 
document bears utmost importance since it em-
phasized the importance of Stimson’s doctrine. 
In particular, the resolution states that the US 
“(1) supports the policy, popularly known as the 
‘‘Stimson Doctrine’’, of the United States to not 
recognize territorial changes effected by force, 
and affi rms that this policy should continue to 
guide the foreign policy of the United States; (2) 
condemns the military intervention and occupa-
tion of Georgia by the Russian Federation and 
its continuous illegal activities along the occupa-
tion line in Abkhazia and Tskhinvali region/South 
Ossetia”.101 Additionally, the resolution stressed 
the importance of the right of IDPs from the oc-
cupied territories to return to their homes.102

On 5 May 2017, the US President Donald 
Trump signed a Budgetary Consolidated Appro-
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p riations Act,103 Section 7070 of which deals with 
overcoming Russian infl uence and aggression. 
This Section condemns Russia’s annexation of 
Crimea as well as occupation of Georgian ter-
ritories. Sub-paragraph 1 (c) of this Section 
prescribes that none of the funds appropriated 
by the Act may be made available for central 
governments of the countries that have recog-
nized the independence of or have established 
diplomatic relations with the Georgian territories 
of Abkhazia and the Tskhinvali Region/South 
Ossetia occupied by Russia. If such State(s) is 
granted fi nancial assistance by the US, the US 
Secretary of State is obliged to terminate such 
assistance. The section also includes a more 
general prohibition, “None of the funds appro-
priated by this Act may be made available for 
assistance for the central government of a coun-
try that the Secretary of State determines and 
reports to the Committees on Appropriations 
has recognized the independence of, or has es-
tablished diplomatic relations with, the Russian 
occupied Georgian territories of Abkhazia and 
Tskhinvali Region/South Ossetia”.104

It should be noted, that the US has repe-
atedly expressed its will to politically sup-
port Georgia. A clear example of this is the 
Uni ted States-Georgia Charter on Strategic 
Part ner ship,105 which emphasized the prin-
ciples of sovereignty and territorial integrity of 
Georgia. Nevertheless, the Senate resolution 
of 30 March 2017 and Budgetary Consolidated 
Appropriations Act, taking into account their 
political and legal context, should be regarded 
as unprecedented, since these documents re-
fl ected the obligation of non-recognition and 
elaborated on the legal mechanism of its en-
forcement.

4.2. Response of International 
Organizations

By adopting resolutions of 15 May 2018,1065 
June 2014,107 7 January 2016108 and 1 June 
2017109 the General Assembly of the United 
Nations recognized the occupation of Georgian 
territories by the Russian Federation, and the 
right of the IDPs from the occupied territories, to 
return their places of residence. Additionally, the 
resolution of 15 May 2018 noted that the return 
of the IDPs should be carried out in the context 

of unconditional recognition of Georgia’s territo-
rial integrity. 

The ongoing military occupation of 
Russia has also been condemned in 2009 by 
Resolution 1647 by the Parliamentary Assem-
bly of the Council of Europe, which stated 
that the international responsibility for hu-
man rights violations in these territories rests 
upon Russia.110Similar approach is expressed 
in the following resolutions 1633(2008),111 
1647(2009),112 1801(2011),113 1916(2013).114

It is further important that the resolution of 
the Parliamentary Assembly of 18 December 
2014, along with the recognition of the occupa-
tion, once again brought up the issue of the on-
going ethnic cleansing (see Section 3.2.2).

The particular attention must be paid to the 
Association Agreement of 1 July 2016 between 
the European Union and the European Atomic 
Energy Community and their Member States, of 
the one part, and Georgia, of the other part.115 
The preamble of this document reads as fol-
lows: Contracting Parties […] “RECOGNISING 
in this context the importance of pursuing the 
implementation of the Six-Point Agreement of 
12 August 2008 and its subsequent implement-
ing measures, of meaningful international pres-
ence for maintaining peace and security on the 
ground, of pursuing mutually supportive non-
recognition and engagement policies, of sup-
porting the Geneva International Discussions 
and of safe and dignifi ed return of all internally 
displaced persons and refugees in line with prin-
ciples of international law” (emphasis added).116

One of the important documents in this 
regard is the decision of the Committee of 
Ministers of the Council of Europe of 3 May 
2017 and the statement made by the European 
Union on 19 April 2017.

In the statement of 19 April, the EU directly 
outlined the illegal nature of the presence of 
Russian military forces in the occupied territo-
ries of Georgia.117

The decision of 3 May 2017 of the Com-
mittee of Ministers of the Council of Europe 
shall be regarded as unprecedented because 
of its political and legal consequences.118 This 
document is important not only to strengthen 
Georgia’s position and territorial integrity in the 
international arena, but also for its contribu-
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tion to the development of the doctrine of non-
recognition in international law. The paragraph 
2 of this decision reads as follows “the policy 
and actions of the Russian Federation with 
regard to the Georgian regions of Abkhazia 
and Tskhinvali region/South Ossetia, includ-
ing the conclusion of so-called treaties with 
the Georgian regions and referendums/elec-
tions held, impede peaceful confl ictresolution, 
undermine the ongoing efforts to strengthen 
security and stability in the region, clearly vio-
late Georgia’s sovereignty and territorial integ-
rity and have no legal validity; reiterated that 
any illegal act aimed at changing the status of 
the Georgian regions will have no legal effect; 
called upon the Russian Federation to stop 
and reverse this process and to comply with 
its international law obligations and commit-
ments, including the 12 August 2008 Ceasefi re 
Agreement” (emphasis added).119

The paragraph 3 of the same document 
notes that “Georgia, as the only sovereign 
State under international law over its regions of 
Abkhazia and Tskhinvali region/South Ossetia, 
is still prevented from exercising legitimate ju-
risdiction over theseregions due to the illegal 
actions of the Russian Federation, including its 
continuing military presence therein’.120 It also 
underlined the obligation to protect the rights of 
the IDPs, including their right to property.121

The abovementioned documents uncon-
ditionally verify the unwavering support for 
Georgia’s territorial integrity and non-recog-
nition policy, which once again indicates that 

the obligation of non-recognition of occupied 
Georgian territories, has a practical erga omnes 
character.

CONCLUSION

As to the conclusion, following remarks 
should be summarized: 1) Obligation of non-
recognition is part of the well-established cus-
tomary international law; 2) In order for non-rec-
ognition to become the obligation erga omnes 
following conditions should be anticipated: (a) 
violation ofjus cogens; or(b)jus cogens in statu 
nascendi; ან (c) Resolution of UNSC or General 
Assembly if the situation is same as it was in 
“Uniting for Peace”. 3) By occupying Georgian 
territories, Russia has violated jus cogens 
principle prohibiting illegal use of force (jus 
ad bellum) as well as through its military and 
separatist gangs effectively controlled by them, 
commited grave breaches of international hu-
manitarian law (jus in bello). These contextual 
circumstances give non-recognition of occu-
pied Georgian territories erga omnes nature; 4) 
Non-recognition of Russian-occupied Georgian 
territories is upheld by the subsequent prac-
tice of internatiol organizatiopns as well as the 
whole international community; 5) So-called 
“Namibia exeption” should be interpreted in a 
narrow manner without prejudice of the property 
rights of Georgian internally displaced persons 
who suffered ethnic cleansing from separatists 
backed and effectively controlled by Russian 
military.
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შე სა ვა ლი

ბო ლო პე რი ოდ ში გან სა კუთ რე ბით გა ი-
ზარ და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზე ბუ ლი ტე-
რო რიზ მის საფ რთხე, რო მელ მაც გლო ბა ლუ-
რი სა ხე მი ი ღო და სა ხელ მწი ფო თა ეროვ ნუ ლი 
უსაფ რთხო ე ბის ერ თ-ერთ მთა ვარ გა მოწ ვე-
ვად იქ ცა. ამის კლა სი კუ რი მა გა ლი თია 2001 
წლის 11 სექ ტემ ბრის მოვ ლე ნე ბი (შემ დგომ ში 
– 9/11) ამე რი კის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, რო-
მელ მაც მნიშ ვნე ლოვ ნად შეც ვა ლა ტე რო რიზ-
მის მი მართ სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის 
და მო კი დე ბუ ლე ბა.

სა ხელ მწი ფო ე ბი ასე თი ჯგუ ფე ბის წი ნა-
აღ მდეგ ექ სტრა ტე რი ტო რი უ ლი ძა ლის1 გა-
მო ყე ნე ბის სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ვლად უთი-
თე ბენ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის (შემ დგომ ში 
– გა ე რო) ქარ ტი ის 51-ე მუხლს. პრობ ლე მა 
მდგო მა რე ობს იმა ში, რომ ამ მუხ ლის გავ რცე-
ლე ბუ ლი ინ ტერ პრე ტა ცი ის თა ნახ მად, თავ-
დაც ვის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა შეზღ უ დუ ლია 
მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო თა შო რი სი შე ი ა რა ღე-
ბუ ლი თავ დას ხმე ბით, რაც სა ხელ მწი ფო ებს 
უზღ უ დავს თავ დაც ვი თი ძა ლის გა მო ყე ნე ბას 
უშუ ა ლოდ არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის წი-
ნა აღ მდეგ.2 

ნაშ რო მის მი ზა ნი ა, შე ა ფა სოს და და ად-
გი ნოს, თუ რამ დე ნად ით ვა ლის წი ნებს ერ-
თი მხრივ, გა ე როს ქარ ტი ის 51-ე მუხ ლი და 

მე ო რე მხრივ, სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბი თი 
სა მარ თა ლი თავ დაც ვის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე-
ბას და მო უ კი დებ ლად მოქ მე დი არა სა ხელ მწი-
ფო სუ ბი ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ.3 წი ნამ დე ბა რე 
ნაშ რო მი სა ხელ მწი ფო თა მზარ დი პრაქ ტი კის, 
ასეთ პრაქ ტი კა ზე სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა-
დო ე ბის პო ზი ცი ი სა და სა სა მარ თლო გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბე ბის ანა ლი ზის მეშ ვე ო ბით შე ეც დე-
ბა აჩ ვე ნოს, რომ სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი 
არ მო ითხ ოვს 51-ე მუხ ლის მხო ლოდ სა ხელ-
მწი ფო თა შო რის კონ ტექ სტში გა მო ყე ნე ბას, 
რად გან ასე თი ვიწ რო გან მარ ტე ბა ვე ღარ 
პა სუ ხობს თა ნა მედ რო ვე გა მოწ ვე ვებს და არ 
შე ე სა ბა მე ბა სა ხელ მწი ფო თა თა ნა მედ რო ვე 
პრაქ ტი კას. შე სა ბა მი სად, ნაშ რო მი ეც დე ბა 
პა სუ ხი გას ცეს დას მულ კითხ ვას და აჩ ვე ნოს, 
რომ დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბით, და მო უ-
კი დებ ლად მოქ მე დი არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი-
ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ ექ სტრა ტე რი ტო რი უ ლი 
თავ დაც ვის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა 
მი ვიჩ ნი ოთ ძა ლის გა მო ყე ნე ბის ლე გა ლურ, 
ანუ პო ზი ტი უ რი სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლით 
ნე ბა დარ თულ ფორ მად.

ნაშ რო მის არ გუ მენ ტა ცია მო ცე მუ ლია 
სა  მი ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბით: 1) გა ა ნა ლი-
ზე  ბუ ლი იქ ნე ბა სა ხელ მწი ფო თა ბო ლოდ რო-
ინ დე ლი პრაქ ტი კა და სა ერ თა შო რი სო სა ზო-
გა დო ე ბის რე აქ ცია ექ სტრა ტე რი ტო რი უ ლი 

გიორგი ნაკაშიძე*

ექსტრატერიტორიული თავდაცვის უფლება დამოუკიდებლად მოქმედი 
არასახელმწიფო სუბიექტების წინააღმდეგ: ძალის გამოყენების 

ლეგიტიმური თუ ლეგალური ფორმა?

აბსტრაქტი
შეუძლია თუ არა სახელმწიფოს, გამოიყენოს თავდაცვის უფლება სხვა სახელმწიფოს ტერიტო-
რი იდან მოქმედი არასახელმწიფო სუბიექტების წინააღმდეგ, როდესაც ამ უკანასკნელს არ შე-
უძლია ან არ სურს თავისი ტერიტორიიდან განხორციელებული ასეთი ქმედებების აღკ ვეთა? 
სახელმწიფოთა პრაქტიკა აჩვენებს, რომ მიუხედავად ფორმალური სამართლებრივი დაბრკ ო-
ლებებისა, შეთანხმებული სამართალდაცვითი ოპერაციების ნაცვლად დაზარალებული სახელმ-
წი ფოები ცალმხრივად მიმართავენ ექსტრატერიტორიული თავდაცვის უფლებას. ნაშ რო მი ცდი-
ლობს აჩვენოს, რომ ასეთი პრაქტიკა აღარ არის უკანონო, ცდება „საპატიებელი“ (ლე გი ტიმური) 
ქმედების კატეგორიას და შეიძლება მიჩნეულ იქნას საერთაშორისო სამართლით ნე ბა დართულ 
(ლეგალურ) ძალის გამოყენების ფორმად.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ექ სტრა ტე რი ტო რი უ ლი თავ დაც ვა | 51-ე მუხ ლი | და მო უ კი დებ ლად მოქ მე დი 
არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბი | „შე უძ ლებ ლო ბის და სურ ვი ლის არ ქო ნის“ ტეს ტი | მარ თლმსა ჯუ-
ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლო | გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭო | რე ზო ლუ ცი ე ბი 1368 და 1373 
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თა ვ დაც ვის კუთხ ით, მარ თლმსა ჯუ ლე ბის 
სა  ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლოს (შემ დგომ ში 
– სა სა მარ თლო) გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი, გა ე როს 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცი ე ბი, მეც ნი-
ერ თა შე ხე დუ ლე ბე ბი, რა თა დად გინ დეს, რომ 
დღეს, ამ ყვე ლაფ რის სა ფუძ ველ ზე, სა ერ თა-
შო რი სო სა მარ თალ ში აშ კა რად შე იმ ჩნე ვა ძა-
ლის გა მო ყე ნე ბის აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მის ლე გა-
ლი ზე ბის ტენ დენ ცი ა. 2) გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა 
ქარ ტი ის 2(4)-ე და 51-ე მუხ ლე ბის ურ თი ერ-
თმი მარ თე ბა, რა თა ნაჩ ვე ნე ბი იქ ნას, რომ აღ-
ნიშ ნულ მუხ ლებს შო რის არ არის მხო ლოდ 
„აკ რძალ ვა- გა მო ნაკ ლი სის“ ურ თი ერ თმი მარ-
თე ბა და 51-ე მუხ ლი წარ მო ად გენს ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბის და მო უ კი დე ბელ სა მარ თლებ-
რივ სა ფუძ ველს. შე სა ბა მი სად, ის გან ხი ლულ 
უნ და იქ ნეს 2(4)-ე მუხ ლის ში ნა არ სობ რი ვი 
ელე მენ ტე ბის გან და მო უ კი დებ ლად, რო გორც 
ავ ტო ნო მი უ რი რე ჟი მი და a priori არ უნ და 
შე იზღ უ დოს გა ე როს ქარ ტი ის „სა ხელ მწი-
ფო თა შო რი სი“ ბუ ნე ბით. ასე ვე, გა მოკ ვლე უ-
ლი იქ ნე ბა თავ დაც ვის უფ ლე ბის ფარ გლე ბი 
ratione personae სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბით 
სა მარ თალ ში და მოხ დე ბა გა ე როს ქარ ტი ი თა 
და სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბით სა მარ თალ ში 
არ სე ბუ ლი თავ დაც ვის უფ ლე ბის ფარ გლე ბის 
შე და რე ბი თი ანა ლი ზი და მა თი ურ თი ერ თზე-
გავ ლე ნის შე ფა სე ბა. 3) გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი იქ-
ნე ბა სუ ვე რე ნი ტე ტის თა ნა მედ რო ვე გა გე ბა, 
რო გორც კონ კრე ტუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის სა-
ფუძ ვე ლი სა ხელ მწი ფოს თვის. რად გან ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბის ამ ფორ მის მთა ვა რი პრობ ლე მა 
არის ის, რომ de facto იწ ვევს მე ო რე სა ხელ-
მწი ფოს სუ ვე რე ნი ტე ტის ხელ ყო ფას, „შე უძ-
ლებ ლო ბის ან სურ ვი ლის არ ქო ნის“ ტეს ტის 
დახ მა რე ბით ნაჩ ვე ნე ბი იქ ნე ბა, რომ დღეს 
თავ დას ხმის ად რე სატ სა ხელ მწი ფოს არ აქვს 
„თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა“, რო დე საც ტე რი ტო-
რი ულ სა ხელ მწი ფოს4 არ სურს ან არ შე უძ ლია 
თა ვის ტე რი ტო რი ა ზე მოქ მე დი სუ ბი ექ ტე ბის 
გა კონ ტრო ლე ბა.

1. „ლე გა ლუ რო ბის“ და „ლე გი ტი მუ რო ბის“ 
ურ თი ერ თმი მარ თე ბა სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თალ ში ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ის 
მა გა ლით ზე 

ნაშ რო მის ამ ნა წილ ში, კო სო ვო ში გან ხო-
რ ცი ე ლე ბუ ლი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ის 
მა გა ლით ზე, მოკ ლედ იქ ნე ბა ნაჩ ვე ნე ბი „ლე-

გა ლუ რო ბი სა“ და „ლე გი ტი მუ რო ბის“ ურ თი-
ერ თმი მარ თე ბა ძა ლის გა მო ყე ნე ბის ჭრილ ში. 
იქე დან გა მომ დი ნა რე, რომ ნაშ რო მის მი ზა ნი ა, 
და ად გი ნოს ექ სტრა ტე რი ტო რი უ ლი თავ დაც-
ვის სტა ტუ სი თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თალ ში – წარ მო ად გენს ის ძა ლის გა მო-
ყე ნე ბის ლე გი ტი მურ თუ ლე გა ლურ ფორ მას 
– მი ზან შე წო ნი ლი ა, მოხ დეს ამ ცნე ბე ბის და-
მო კი დე ბუ ლე ბის ილუს ტრა ცია ძა ლის გა მო-
ყე ნე ბის კონ ტექ სტში.

1999 წელს კო სო ვო ში გან ხორ ცი ე ლე-
ბუ ლი ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ის5 და სა-
სა ბუ თებ ლად ნა ტოს წევ რებ მა პო ზი ტი უ რი 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლი დან აქ ცენ ტი გა-
და ი ტა ნეს დოქ ტრი ნა ზე – „არა ლე გა ლუ რი, 
მაგ რამ ლე გი ტი მუ რი“.6 ნა ტოს ეს მიდ გო მა 
ეფუძ ნე ბა პრე ზუმ ფცი ას, რომ ცალ მხრი ვი 
ინ ტერ ვენ ცია იყო არა ლე გა ლუ რი, მაგ რამ 
ლე გი ტი მუ რი. ასე თი მიდ გო მის არ სი მდგო-
მა რე ობს იმა ში, რომ ზოგ ჯერ სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თლის სუ ბი ექ ტმა უნ და იმოქ მე დოს პო-
ზი ტი უ რი სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის ჩარ ჩო-
ებს გა რეთ, რო მე ლიც აშ კა რად არა ლე გა ლუ-
რი ა, მაგ რამ შე იძ ლე ბა გა მარ თლდეს სხვა დას-
ხვა ფაქ ტო რის არ სე ბო ბით.7 ასეთ შემ თხვე ვა-
ში, ინ ტერ ვენ ცია კო სო ვო ში და, ზო გა დად, 
ძა ლის გა მო ყე ნე ბა ხდე ბა „სა პა ტი ე ბე ლი“.8 
ანა ლო გი უ რი მიდ გო მა ჩა მო ა ყა ლი ბა გა ე როს 
გე ნე რა ლურ მა მდი ვან მა კო ფი ანან მაც, რო-
მელ მაც კო სო ვო ში ნა ტოს ოპე რა ცი ის დაწყ ე-
ბის დღეს, 1999 წლის 24 მარტს გა ნაცხ ა და: 
„დგე ბა დრო, რო დე საც ძა ლის გა მო ყე ნე ბა შე-
იძ ლე ბა იყოს ლე გი ტი მუ რი მშვი დო ბის და სამ-
ყა რებ ლად, „მი უ ხე და ვად ამი სა“, უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭო უნ და იყო ჩარ თუ ლი ძა ლის გა მო ყე ნე-
ბის ნე ბის მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში“.9

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა სა მარ თლომ 
უა რი გა ნაცხ ა და, ემ სჯე ლა ამ სა კითხ ზე,10 ეს 
სა კითხი გან ხი ლულ იქ ნა სხვა სა ერ თა შო რი-
სო ფო რუ მე ბის მი ერ, რო გო რი ცაა სა ერ თა-
შო რი სო და მო უ კი დე ბე ლი კო მი სია კო სო ვოს-
თვის (Independent International Commission 
for Kosovo – IICK) და სა ერ თა შო რი სო კო მი-
სია ინ ტერ ვენ ცი ი სა და სა ხელ მწი ფო სუ ვე რე-
ნი ტე ტის შე სა ხებ (International Commission 
on Intervention and State Sovereignty – ICISS). 
IICK-ის შე ფა სე ბის მი ხედ ვით, „დიპ ლო მა ტი ამ 
ვერ მო ა ხერ ხა სა თა ნა დო შე დე გე ბის [კო სო-
ვო ე ლე ბის დაც ვა] მიღ წე ვა, რა მაც და ტო ვა 
არ ჩე ვა ნი უმოქ მე დო ბას ან ნა ტოს ეგი დით 
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სამ ხედ რო ოპე რა ცი ის დაწყ ე ბას შო რის“.11 
IICK-მ ოპე რა ცია შე ა ფა სა ლე გი ტი მუ რად, 
თუმ ცა არა ლე გა ლუ რად. გარ და ამი სა, IICK-მ 
გას ცა რე კო მენ და ცი ა, რომ „სი ცა რი ე ლე ლე-
გა ლუ რო ბა სა და ლე გი ტი მუ რო ბას შო რის“ 
უნ და შევ სე ბუ ლი ყო გა ე როს ქარ ტი ი დან და 
გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე-
ბი დან გა მომ დი ნა რე პრინ ცი პე ბის ჩარ ჩო თი. 
თუმ ცა, ამ დროს არ არ სე ბობ და ასე თი სა მარ-
თლებ რი ვი ჩარ ჩო.12

 „სი ცა რი ე ლეს ლე გა ლუ რო ბა სა და ლე გი-
ტი მუ რო ბას შო რის“ ასე ვე შე ე ხო ICISS, კი დევ 
ერ თი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნო. ICISS და ფუძ-
ნდა გა ე როს დამ ხმა რე ორ გა ნოდ და ცნო-
ბი ლია სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის ახა ლი 
კონ ცეფ ცი ის – „დაც ვის პა სუ ხის მგე ლო ბის“ 
შექ მნით. ICISS-ის ან გა რი შის შე სა ბა მი სი ნა-
წი ლის თა ნახ მად, აღი ა რე ბულ იქ ნა უშიშ რო-
ე ბის საბ ჭოს, რო გორც ძა ლის გა მო ყე ნე ბა ზე 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი ყვე ლა ზე მი ზან-
შე წო ნი ლი ორ გა ნოს რო ლი, თუმ ცა, ICISS-მ 
აღ ნიშ ნა, რომ „სა ხელ მწი ფო ებ მა შე იძ ლე ბა 
არ გა მო რიცხ ონ სხვა სა შუ ა ლე ბე ბი, რა თა 
გა უმ კლავ დნენ სი ტუ ა ცი ის სიმ ძი მე სა და გა-
და უ დე ბელ ხა სი ათს“.13 ან გა რი შის ბო ლოს, 
ICISS-მ, ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ინ ტერ ვენ ცი ის კონ-
ტექ სტში, აშ კა რად და უ ჭი რა მხა რი დოქ ტრი-
ნას – „არა ლე გა ლუ რი, მაგ რამ ლე გი ტი მუ რი“. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ტერ მი ნი „ლე-
გიტიმურობა“ სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის 
იუ რის ტის თვის შე იძ ლე ბა ჟღერ დეს პო ლი ტი-
კურ, ფი ლო სო ფი ურ ან თე ო ლო გი ურ კა ტე გო-
რი ად, ამ პა სა ჟე ბი დან ცხა დი ა, რომ ლე გი ტი-
მუ რო ბა ძა ლის გა მო ყე ნე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თალ ში წარ მო ად გენს შე ფა სე ბას ქმე-
დე ბი სას, რომ ლის სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ-
ვე ლი არ არ სე ბობს პო ზი ტი ურ სა ერ თა შო-
რი სო სა მარ თალ ში (ნა ტოს ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
ინ ტერ ვენ ცი ის მსგავ სად), თუმ ცა, ეს ქმე დე-
ბა, სხვა დას ხვა ფაქ ტო რე ბის გა მო, ხდე ბა „სა-
პა ტი ე ბე ლი“.14 ხო ლო ლე გა ლუ რია ქმე დე ბა, 
რომ ლის და სა ბუ თე ბაც შე საძ ლე ბე ლია სა ერ-
თა შო რი სო სა მარ თლის უკ ვე არ სე ბუ ლი ნორ-
მის სა ფუძ ველ ზე, იქ ნე ბა ეს სა ერ თა შო რი სო 
სა ხელ შეკ რუ ლე ბო თუ სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ-
ლე ბი თი სა მარ თლის ნორ მა.

ნაშ რო მის მი ერ წა მოჭ რი ლი სა კითხი გან-
ხი ლუ ლი იქ ნე ბა სწო რედ ამ ურ თი ერ თმი მარ-
თე ბის ფარ გლებ ში.

2. ევო ლუ ცია სა ხელ მწი ფო თა პრაქ ტი კა ში:
შე თან ხმე ბუ ლი სა მარ თალ დაც ვი თი 
თა ნამ შრომ ლო ბი დან თავ დაც ვი თი 
ძა ლის ცალ მხრი ვი გა მო ყე ნე ბის კენ

ნაშ რო მის მო ცე მულ ნა წილ ში წარ მოდ-
გე ნი ლი სა ხელ მწი ფო თა პრაქ ტი კა აჩ ვე ნებს, 
რომ თა ნა მედ რო ვე ტე რო რიზ მის და ზო გა-
დად, არა სა ხელ მწი ფო ჯგუ ფე ბის წი ნა აღ მდეგ 
ბრძო ლამ სა ერ თა შო რი სო სა მარ თალ დაც ვი-
თი თა ნამ შრომ ლო ბის სფე რო დან გა და ი ნაც-
ვლა ძა ლის გა მო ყე ნე ბის სა ერ თა შო რი სო სა-
მარ თლის, კერ ძოდ კი თავ დაც ვის უფ ლე ბის 
სფე რო ში.

მო ცე მუ ლი პრაქ ტი კა მი მო ი ხი ლავს არა-
სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ თავ-
დაც ვი თი ძა ლის გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვებს 
და სა ხელ წმი ფო ე ბის მი ერ მი თი თე ბულ სა-
მარ თლებ რივ და სა ბუ თე ბას, ასე ვე, სა ერ თა-
შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის რე აქ ცი ას სა ხელ მწი-
ფო თა ასეთ მოქ მე დე ბებ ზე და მი თი თე ბულ 
სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ველ ზე, რა თა შე საძ-
ლე ბე ლი გახ დეს ასე თი პრაქ ტი კის ანა ლი ზი 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის კუთხ ით და იმის 
დად გე ნა, რომ ექ სტრა ტე რი ტო რი უ ლი თავ-
დაც ვის უფ ლე ბა და მო უ კი დებ ლად მოქ მე დი 
არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ 
დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბით, სა ხელ მწი ფო-
თა აღ ქმა ში წარ მო ად გენს გა ე როს ქარ ტი ის 
51-ე მუხ ლის და, ზო გა დად, თავ დაც ვის უფ-
ლე ბის გა მო ყე ნე ბის ერ თ-ერთ ნე ბა დარ თულ 
და ლე გა ლურ ფორ მას.

არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის, გან სა-
კუთ რე ბით ტე რო რის ტე ბის წი ნა აღ მდეგ 
ბრძო ლა, ტრა დი ცი უ ლად, აღიქ მე ბო და ეროვ-
ნუ ლი სა მარ თალ დაც ვი თი სფე როს ღო ნის ძი-
ე ბად იმ შემ თხვე ვა შიც კი, რო ცა ასე თი ღო-
ნის ძი ე ბა მი მარ თუ ლი იყო ტრან სსა საზღ ვრო 
ტე რო რის ტუ ლი ან არა რე გუ ლა რუ ლი ჯგუ-
ფე ბის აქ ტი ვო ბე ბის მი მართ. ტე რო რის ტე ბი 
გა ნი ხი ლე ბოდ ნენ სის ხლის სა მარ თლის დამ-
რღვე ვე ბად და ასე თი ან ტი ტე რო რის ტუ ლი 
მოქ მე დე ბე ბის სა ერ თა შო რი სო ელე მენ ტი შე-
მო ი ფარ გლე ბო და მხო ლოდ ტრან სნა ცი ო ნა-
ლუ რი პო ლი ცი უ რი თა ნამ შრომ ლო ბით.15 

ეს მიდ გო მა რა დი კა ლუ რად შეც ვა ლა აშ-
შ-ის სა ვაჭ რო ცენ ტრზე თავ დას ხმამ. შე სა-
ბა მი სად, სა კითხ მა – უფ ლე ბა მო სი ლია თუ 
არა სა ხელ მწი ფო გა მო ი ყე ნოს ქარ ტი ის 51-ე 
მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თავ დაც ვის 
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უფ ლე ბა არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის წი ნა-
აღ მდეგ? – გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა 
შე ი ძი ნა 2001 წლის 11 სექ ტემ ბრის მოვ ლე ნე-
ბის სა პა სუ ხოდ აშ შ-ის მი ერ ავ ღა ნეთ ში დაწყ-
ე ბუ ლი სამ ხედ რო ოპე რა ცი ის შემ დეგ.16

2.1. 2001 წლის 11 სექ ტემ ბე რი: გარ დამ-
ტე ხი თა რი ღი სა ხელ მწი ფო თა პრაქ ტი კა-
ში და jus ad bellum-ის ახ ლე ბურ ნორ მა-
ტი ულ გა აზ რე ბა ში

აშ შ-ის 2001 წლის 11 სექ ტემ ბრის მოვ-
ლე ნე ბამ დე არ სე ბობ და გა ბა ტო ნე ბუ ლი შე ხე-
დუ ლე ბა, რომ ლის მი ხედ ვით არა სა ხელ მწი ფო 
სუ ბი ექ ტის წი ნა აღ მდეგ თავ დაც ვი თი ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბა სა ხელ მწი ფოს შე ეძ ლო მხო ლოდ 
იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მი სი ქმე დე ბა მი ე წე რე-
ბო და სხვა სა ხელ მწი ფოს.17 შე სა ბა მი სად, 
თავ დაც ვის უფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბა ხდე ბო და 
მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო თა შო რის კონ ტექ სტში. 

თუმ ცა, ამ მოვ ლე ნებ მა აი ძუ ლა სა ხელ-
მწი ფო ე ბი და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა-
ცი ე ბი, გა და ე ფა სე ბი ნათ კონ ცეფ ცია იმის 
შე სა ხებ, რომ მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო ებს შე-
უძ ლი ათ შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბა, რო მე ლიც გა მო იწ ვევ და სა პა-
სუ ხო თავ დაც ვი თი ძა ლით რე ა გი რე ბის სა-
ჭი რო ე ბას. თუ არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბი 
გა ნა ხორ ცი ე ლე ბენ თავ დას ხმე ბის სე რი ას ან 
ერ თჯე რად მას შტა ბურ თავ დას ხმას, რო გო-
რიც იყო 9/11, რო მე ლიც გა მო იწ ვევს მძი მე 
შე დე გებს, მა შინ ნე ბა დარ თუ ლი უნ და იყოს 
თავ დაც ვის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა.18

9/11-ის სა პა სუ ხოდ, 2001 წლის 7 ოქ ტომ-
ბერს აშშ და მი სი კო ა ლი ცი უ რი მო კავ ში რე ე ბი 
თავს და ეს ხნენ ალ -ქა ი დას ავ ღა ნეთ ში. სა ერ-
თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბამ არა თუ დაგ მო აღ-
ნიშ ნუ ლი ოპე რა ცი ა, არა მედ ბევ რმა სა ხელ-
მწი ფომ გა მო ხა ტა წე რი ლო ბი თი და ზე პი რი 
მხარ და ჭე რა. ამ მოვ ლე ნამ მნიშ ვნე ლოვ ნად 
შეც ვა ლა jus ad bellum-ის აღ ქმა სა მარ თლებ-
რივ ჭრილ ში.19

უშიშ რო ე ბის საბ ჭომ მი ი ღო ორი მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი რე ზო ლუ ცია (რე ზო ლუ ცია 1368 და 
რე ზო ლუ ცია 1373), რომ ლებ მაც ტე რო რის-
ტუ ლი აქ ტი და აკ ვა ლი ფი ცი რა „თავ დას ხმად“, 
რო მე ლიც წარ მო ად გენ და „საფ რთხეს სა ერ-
თა შო რი სო მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის 
წი ნა აღ მდეგ „და აღი ა რა“ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
და კო ლექ ტი უ რი თავ დაც ვის თან და ყო ლი-
ლი უფ ლე ბა ქარ ტი ის შე სა ბა მი სად“.20 ამ რე-
ზო ლუ ცი ა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, რომ უშიშ-

რო ე ბის საბ ჭომ სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბი სა 
და უსაფ რთხო ე ბის წი ნა აღ მდეგ საფ რთხის 
შექ მნის თვის პა სუ ხის მგებ ლო ბა არ და ა კის-
რა არც ერთ სა ხელ მწი ფოს. ამას ემა ტე ბა ის 
ფაქ ტი, რომ თავ დაც ვის უფ ლე ბა ზე სა უბ რი-
სას რე ზო ლუ ცი ა ში მო ცე მუ ლი უფ ლე ბა ნახ-
სე ნე ბია ზო გა დად და სა ხელ მწი ფო თა შო რი სი 
კონ ტექ სტის გან და მო უ კი დებ ლად.21 სამ ხედ-
რო ოპე რა ცი ე ბის შე სა ხებ უშიშ რო ე ბის საბ-
ჭო სად მი წარ დგე ნილ მოხ სე ნე ბა ში კი აშ შ-მა 
მი უ თი თა თავ დაც ვის უფ ლე ბა ზე რო გორც 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, ისე – სა ხელ მწი ფო ე ბის 
წი ნა აღ მდეგ,22 მან ოპე რა ცი ე ბი და იწყო არა 
უშუ ა ლოდ ავ ღა ნე თის, არა მედ – მის ტე რი-
ტო რი ა ზე გან ლა გე ბუ ლი „ალ -ქა ი დას ტე რო-
რის ტუ ლი საწ ვრთნე ლი ბა ნა კე ბი სა და სამ-
ხედ რო ობი ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ“.23 აშ შ-ის 
შემ დგომ მა სამ ხედ რო მოქ მე დე ბებ მა მო ი პო-
ვა თით ქმის უნი ვერ სა ლუ რი აღი ა რე ბა.24 

მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ჩრდი ლო -ატ ლან-
ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის ორ გა ნი ზა ცი ამ 
(ნა  ტო) პირ ვე ლად გა მო ი ყე ნა ჩრდი ლო -ატ-
ლან  ტი კუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის მე-5 მუხ ლი, 
რო  მე ლიც ნა ტოს ერთ წევრ სა ხელ მწი ფო ზე 
გან  ხორ ცი ე ლე ბულ შე ი ა რა ღე ბულ თავ დას-
ხმას აკ ვა ლი ფი ცი რებს ყვე ლა წევ რზე შე ი ა-
რა  ღე  ბულ თავ დას ხმად.25 

მსგავ სი პო ზი ცია და ა ფიქ სი რა ამე რი კულ 
სა ხელ მწი ფო თა ორ გა ნი ზა ცი ამ 797-ე რე-
ზო ლუ ცი ა ში,26 რომ ლი თაც აა მოქ მე და 1947 
წლის „ნაც ვალ გე ბი თი დახ მა რე ბის შე სა ხებ 
ინ ტერ -ა მე რი კუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის“, ე.წ. 
„რი ოს ხელ შეკ რუ ლე ბის“ შე სა ბა მი სი დე ბუ-
ლე ბა: „თი თო ე უ ლი [ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი] 
ვალ დე ბუ ლია [სხვა წევრს] და ეხ მა როს შე ტე-
ვის აღ კვე თა ში ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ან კო ლექ-
ტი უ რი თავ დაც ვის უფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე-
ბის გზით“.27 

გარ და ამი სა, აშ შ-მა და ავ სტრა ლი ამ ერ-
თობ ლი ვად აა მოქ მე დეს ANZUS ხელ შეკ რუ-
ლე ბის28 მე-2 და მე-4 მუხ ლე ბი კო ლექ ტი უ რი 
თავ დაც ვის შე სა ხებ, ხო ლო ია პო ნი ის მთა-
ვრო ბამ 9/11 შე ა ფა სა, რო გორც თავ დას ხმა 
აშ შ-ზე და მი ი ღო სპე ცი ა ლუ რი სა კა ნონ მდებ-
ლო აქ ტი, რომ ლი თაც შე ეძ ლე ბო და სა კუ თა-
რი შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის დის ლო ცი რე ბა 
აშ შ-ის და სახ მა რებ ლად ავ ღა ნე თის ოპე რა ცი-
ე ბის დროს.29 

რო გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, ამ მოვ ლე ნე-
ბამ დე უმ რავ ლე სო ბა (რო გორც სა მარ თლის 
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მეც ნი ე რე ბი, ისე – სა ხელ მწი ფო ე ბი) თვლი-
და, რომ თავ დაც ვის უფ ლე ბა არა სა ხელ მწი-
ფო სუ ბი ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ არ იყო აღი ა-
რე ბუ ლი, თუ მა თი ქმე დე ბა არ მი ე წე რე ბო და 
სა ხელ მწი ფოს.30 გა დამ წყვე ტი კრი ტე რი უ მი 
იყო სა სა მარ თლოს მი ერ ნი კა რა გუ ას საქ მე ში 
დად გე ნი ლი ტეს ტი, რომ ლის მი ხედ ვით კერ-
ძო პი რე ბის მი ერ ძა ლის გა მო ყე ნე ბა მხო ლოდ 
მა შინ წარ მო ად გენს შე ი ა რა ღე ბულ თავ დას-
ხმას, რო ცა ისი ნი მოქ მე დებ დნენ სა ხელ მწი-
ფოს ნაც ვლად ან წარ გზავ ნილ ნი იყ ვნენ მის 
მი ერ და მა თი მოქ მე დე ბე ბი სიმ ძი მით უტოლ-
დე ბო და აგ რე სი ის აქ ტებს,31 ანუ არა სა ხელ-
მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბი უნ და ყო ფი ლიყ ვნენ სხვა 
სა ხელ მწი ფოს „სრულ დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში“ ან 
„ეფექ ტი ა ნი კონ ტრო ლის“ ქვეშ.32 

აშ შ-ის მი ერ ავ ღა ნეთ ში გან ხორ ცი ე ლე-
ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბი შე იძ ლე ბა გა ნი მარ ტოს 
ფარ თოდ და ვიწ როდ: ა) ფარ თო გან მარ ტე-
ბის შემ თხვე ვა ში და ამ პრე ცე დენ ტის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით, ყვე ლა სა ხელ მწი ფოს სა ვა რა-
უ დოდ ექ ნე ბო და უფ ლე ბა, არა სა ხელ მწი ფო 
სუ ბი ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ გა მო ე ყე ნე ბი ნა 
თავ დაც ვის უფ ლე ბა, იმ შემ თხვე ვა შიც კი, 
რო ცა არ არ სე ბობს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს ნე-
ბარ თვა ან სი ტუ ა ცი ის შე ფა სე ბა და არ იკ ვე-
თე ბა რო მე ლი მე სა ხელ მწი ფოს ჩარ თუ ლო ბა 
მათ მოქ მე დე ბებ ში.33 ბ) ვიწ რო გან მარ ტე ბის 
შემ თხვე ვა ში კი, სა ჭი რო იქ ნე ბო და შემ დე გი 
წი ნა პი რო ბე ბის არ სე ბო ბა: 1) სა ხელ მწი ფოს 
ტე რი ტო რი ა ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მა სი უ რი 
ტე რო რის ტუ ლი თავ დას ხმა; 2) ამ მოქ მე დე-
ბებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი სუ ბი ექ ტე ბი დან უნ და 
მომ დი ნა რე ობ დეს გლო ბა ლუ რი ტე რო რიზ მის 
გან გრძო ბი თი საფ რთხე; 3) თავ დაც ვის უფ-
ლე ბა მი მარ თუ ლი უნ და იყოს უშუ ა ლოდ თავ-
დას ხმის გან მა ხორ ცი ე ლებ ლებ ზე იმ სა ხელ-
მწი ფო ში, რო მელ მაც ნე ბა დარ თო მათ მოქ-
მე დე ბებს ან ვერ შეძ ლო მა თი შე ჩე რე ბა; 3) 
უნ და არ სე ბობ დეს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს მი ერ 
მი ღე ბუ ლი რე ზო ლუ ცი ა, რო მელ შიც სი ტუ ა-
ცია შე ფა სე ბუ ლია საფ რთხედ სა ერ თა შო რი-
სო მშვი დო ბი სა და უშიშ რო ე ბის წი ნა აღ მდეგ; 
5) რე ზო ლუ ცი ა ში მი თი თე ბა უნ და იყოს თავ-
დაც ვის უფ ლე ბა ზე.34 

პრო ფე სო რი ტომ რუ ი სი, თავ დაც ვის უფ-
ლე ბის კომ პლექ სურ ანა ლიზ ში, 9/11-ის გან-
ხილ ვი სას სა უბ რობს ორ შე საძ ლო რა დი კა-
ლურ ინ ტერ პრე ტა ცი ა ზე: ერ თი მხრივ, 9/11-
ის პრე ცე დენ ტზე, რო გორც „მყი სი ერ ჩვე უ-

ლე ბა ზე“ და მე ო რე მხრივ, შემ თხვე ვა ზე, რო-
მე ლიც იყო გა მო ნაკ ლი სი და პრე ცე დენ ტუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბის ნაკ ლე ბო ბის გა მო, გავ ლე ნას 
ვერ ახ დენს lex lata-ზე.35 

თუმ ცა, დღეს არ სე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო-
თა პრაქ ტი კა აჩ ვე ნებს, რომ მხარს არ უჭერს 
ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ მკაცრ კრი ტე რი უ მებს და 
რა დი კა ლუ რი ხა სი ა თის ინ ტერ პრე ტა ცი ებს 
და ვი თარ დე ბა შუ ა ლე დუ რი ფორ მე ბით.

2.2. ექ სტრა ტე რი ტო რი უ ლი თავ დაც ვის 
უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კა 11 სექ-
ტემ ბრის მოვ ლე ნე ბამ დე და მის შემ დეგ

ნაშ რო მის ამ ნა წილ ში ილუს ტრი რე ბუ-
ლია სა ხელ მწიფ თა პრაქ ტი კა და შე სა ბა მი-
სი სა მარ თლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა, რო მე ლიც 
აჩ ვე ნებს, რომ ექ სტრა ტე რი ტო რი უ ლი თავ-
დაც ვის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა უცხო არ არის 
სა ხელ მწი ფო ე ბის თვის, რო ცა ისი ნი გა ნიც-
დიდ ნენ შე ი ა რა ღე ბულ თავ დას ხმებს და მო უ-
კი დებ ლად მოქ მე დი არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ-
ტე ბის მხრი დან.

2015 წლის ნო ემ ბერ ში საფ რან გეთ ში გან-
ხორ ცი ელ და ტე რო რის ტუ ლი თავ დას ხმე ბი 
ორ ქა ლაქ ში, რო მელ ზეც პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
და ე კის რა ე.წ. „ის ლა მურ სა ხელ მწი ფოს“. საფ-
რან გე თის პრე ზი დენ ტმა ფრან სუა ოლან დმა 
მო უ წო და აშშ-ს და რუ სეთს, შე ერ თე ბოდ ნენ 
გლო ბა ლურ კო ა ლი ცი ას „ის ლა მუ რი სა ხელ-
მწი ფოს“ გა ნად გუ რე ბის მიზ ნით. რამ დე ნი მე 
სა ა თის შემ დეგ კი ფრან გულ მა ავი ა გა მა ნად-
გუ რებ ლებ მა და იწყ ეს ოპე რა ცია სი რი ა ში.36 
ოლან დის გან ცხა დე ბით, საფ რან გე თი იმ ყო-
ფე ბო და ომის მდგო მა რე ო ბა ში ჯი ჰა დის ტუ-
რი ტე რო რიზ მის წი ნა აღ მდეგ.37 მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ეს იყო სი ტუ ა ცი ის პო ლი ტი კუ რი 
შე ფა სე ბა, მოგ ვი ა ნე ბით ნა თე ლი გახ და, რომ 
„ომის მდგო მა რე ო ბა“ არც თუ ისე შორს იდ გა 
სა მარ თლებ რი ვი რე ა ლო ბის გან, რად გან სა-
ხელ მწი ფო თა დი დი ნა წი ლის მი ერ ამ თავ დას-
ხმე ბის სა პა სუ ხოდ გა მო ხა ტუ ლი რე აქ ცი ე ბის 
სა მარ თლებ რი ვი ანა ლი ზი ნათ ლად მი ა ნიშ-
ნებს, რომ სა ხელ მწი ფო ე ბი თავ დაც ვის უფ-
ლე ბის ფარ გლებ ში აშ კა რად მო ი აზ რე ბენ ექ-
სტრა ტე რი ტო რი ულ თავ დაც ვის უფ ლე ბას.38 

ტე რაქ ტე ბის შემ დეგ, ევ რო კავ ში რის თავ-
დაც ვის მი ნის ტრებ მა ის ტო რი ა ში პირ ვე ლად, 
არც ერ თი მო წი ნა აღ მდე გე ხმით, აა მოქ მე დეს 
„ევ რო პუ ლი კავ ში რის შე სა ხებ“ ხელ შეკ რუ-
ლე ბის ურ თი ერ თდაც ვის მუხ ლი. აღ ნიშ ნუ-
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ლი მუხ ლის თა ნახ მად, თუ წევ რი სა ხელ მწი-
ფო წარ მო ად გენს შე ი ა რა ღე ბუ ლი აგ რე სი ის 
მსხვერპლს თა ვი სი ვე ტე რი ტო რი ა ზე, სხვა 
წევრ სა ხელ მწი ფო ებს წარ მო ე შო ბათ მსხვერ-
პლი სა ხელ მწი ფოს დახ მა რე ბის ვალ დე ბუ-
ლე ბა, გა ე როს ქარ ტი ის 51-ე მუხ ლის შე სა-
ბა მი სად. სა ინ ტე რე სოა ის მო მენ ტი, რომ ამ 
დე ბუ ლე ბის ნაც ვლად ევ რო კავ ში რის წევრ 
სა ხელ მწი ფო ებს შე ეძ ლოთ გა მო ე ყე ნე ბი ნათ 
„ევ რო პუ ლი კავ ში რის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის შე-
სა ხებ“ ხელ შეკ რუ ლე ბის სო ლი და რო ბის მუხ-
ლი, რომ ლის თა ნახ მად ევ რო კავ შირ მა და 
წევ რმა სა ხელ მწი ფო ებ მა უნ და იმოქ მე დონ 
ერ თობ ლი ვად და სო ლი და რუ ლად, თუ წევ რი 
სა ხელ მწი ფო წარ მო ად გენს, inter alia, ტე რო-
რის ტუ ლი თავ დას ხმის ად რე სატს.39 აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, ნა თე ლი ა, რომ ევ რო კავ ში რის 
სა ხელ მწი ფო ებ მა საფ რან გე თის ტე რაქ ტე ბი 
და აკ ვა ლი ფი ცი რეს რო გორც „შე ი ა რა ღე ბულ 
აგ რე სი ად“ და არა „ტე რო რის ტულ თავ დას-
ხმად“, რაც პირ და პირ მი თი თე ბას შე ი ცავს გა-
ე როს ქარ ტი ის 51-ე მუხ ლზე და ხსნის გზას 
ე.წ. „ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფოს“ წი ნა აღ მდეგ 
თავ დაც ვი თი ძა ლის გა მო ყე ნე ბის კენ.

გარ და ამი სა, ქვე მოთ მო ცე მუ ლია ნაკ ლე-
ბად ცნო ბი ლი მა გა ლი თე ბი, რომ ლე ბი და ნაც 
ჩანს, რომ სა ხელ მწი ფო ე ბი გა აზ რე ბუ ლად 
ეყ რდნო ბოდ ნენ თავ დაც ვის უფ ლე ბას, რო ცა 
სა პა სუ ხო რე აქ ცი ას ახორ ცი ე ლებ დნენ და მო-
უ კი დებ ლად მოქ მე დი არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი-
ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ: 

1993 წელს ირან მა გა მო ი ყე ნა თავ დაც-
ვი თი ძა ლა ერა ყის ტე რი ტო რი ი დან მოქ მე დი 
ქურ თუ ლი დაჯ გუ ფე ბე ბის წი ნა აღ მდეგ, რომ-
ლე ბიც თავს ეს ხმოდ ნენ ირა ნის საზღ ვრის პი-
რა პრო ვინ ცი ებს: 

 „ერა ყი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ამ შე ი ა რა-
ღე ბუ ლი თავ დას ხმე ბის სა პა სუ ხოდ და გა ე-
როს ქარ ტი ის 51-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად [...] 
ავი ა გა მა ნად გუ რებ ლებ მა გა ნა ხორ ცი ე ლეს 
სწრა ფი, აუ ცი ლე ბე ლი და პრო პორ ცი უ ლი 
შე ტე ვე ბი ტე რო რის ტუ ლი ჯგუ ფის სამ ხედ-
რო ბა ზებ ზე [...]“, რაც ირან მა შე ა ფა სა, რო-
გორც „წმინ და თავ დაც ვი თი ღო ნის ძი ე ბა 
თავ დაც ვის თან და ყო ლი ლი უფ ლე ბის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის ფარ გლებ ში“, რაც არ ხელ-
ყოფ და ერა ყის სუ ვე რე ნი ტეტს და ტე რი ტო-
რი ულ მთლი ა ნო ბას“.40 

2001 წლის 11 სექ ტემ ბრის მოვ ლე ნე ბის 
შემ დეგ აშ შ-მა გა მო ი ყე ნა თავ დაც ვის უფ ლე-

ბა ალ -ქა ი დას წი ნა აღ მდეგ ავ ღა ნე თის ტე რი-
ტო რი ა ზე შემ დე გი და სა ბუ თე ბით: 

 „ამ თავ დას ხმე ბის სა პა სუ ხოდ და თან და-
ყო ლი ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და კო ლექ ტი-
უ რი თავ დაც ვის უფ ლე ბის შე სა ბა მი სად, 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის შე ი ა რა ღე ბულ მა 
ძა ლებ მა და იწყ ეს მოქ მე დე ბე ბი, რო მელ თა 
მი ზა ნია შე ერ თე ბულ შტა ტებ ზე შემ დგო მი 
თავ დას ხმე ბის პრე ვენ ცია და შე ფერ ხე ბა. 
ეს მოქ მე დე ბე ბი გუ ლის ხმობს ზო მე ბის გა-
ტა რე ბას ალ -ქა ი დას ტე რო რის ტე ბის საწ-
ვრთნე ლი ბა ნა კე ბის წი ნა აღ მდეგ [...]“.41 

2002 წელს რუ სეთ მა პირ და პირ მი უ თი -
თა ქარ ტი ის 51-ე მუხ ლზე პან კი სის ხე ო ბა -
ში ჩე ჩე ნი სე პა რა ტის ტე ბი სა და მაჰ მა დი  ა-
ნი მებ რძო ლე ბის წი ნა აღ მდეგ წარ მო ე ბუ ლი 
ოპერაციების საფუძვლად. რუსეთი ამტკი-
ცებდა: 

 „თუ სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას არ შე-
უძ ლია ან არ სურს [...] ბო ლო მო უ ღოს ბან-
დიტ თა მოქ მე დე ბებს და თავ დას ხმებს რუ სე-
თის ფე დე რა ცი ის მო მიჯ ნა ვე არე ალ ში, ჩვენ 
ვი ტო ვებთ უფ ლე ბას, ვი მოქ მე დოთ გა ე როს 
ქარ ტი ის 51-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად, რო მე-
ლიც გა ნამ ტკი ცებს ყვე ლა წევ რი სა ხელ მწი-
ფოს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ან კო ლექ ტი უ რი თავ-
დაც ვის გა ნუს ხვი სე ბელ უფ ლე ბას“.42 

2003 წელს ის რა ელ მა გა ნა ხორ ცი ე ლა 
შე ტე ვა ის ლა მუ რი ჯი ჰა დის საწ ვრთნე ლი ბა-
ნა კის წი ნა აღ მდეგ სი რი ის ტე რი ტო რი ა ზე ის-
რა ელ ში ჩა დე ნი ლი აფეთ ქე ბე ბის სა პა სუ ხოდ: 
„ის რა ე ლის სა თა ნა დო თავ დაც ვი თი რე ა გი-
რე ბა [...] წარ მო ად გენს თავ დაც ვის უფ ლე ბის 
ნა თელ მა გა ლითს გა ე როს ქარ ტი ის 51-ე მუხ-
ლის შე სა ბა მი სად“.43 უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს წი-
ნა შე, აშ შ-ის გარ და,44 ყვე ლა სა ხელ მწი ფომ 
დაგ მო ის რა ე ლის სა პა სუ ხო ზო მე ბი. მი უ ხე-
და ვად იმი სა, რომ სა ხელ მწი ფო ებ მა მხა რი 
არ და უ ჭი რეს ის რა ე ლის მოქ მე დე ბებს, მა ინც 
რთუ ლია opinion juris-ის დად გე ნა მათ მი ერ 
გა კე თე ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბი დან.45 

2006 წელს ის რა ე ლი ლი ბა ნის ტე რი ტო-
რი ა ზე კვლავ თავს და ეს ხა ჰეზ ბო ლას: „ის-
რა ე ლი, რო გორც ნე ბის მი ე რი სა ხელ მწი ფო, 
აკე თებს და გა აგ რძე ლებს რაც სა ჭი როა სა-
კუ თა რი მო ქა ლა ქე ე ბის სი ცოცხ ლე თა და სა-
ცა ვად. მას აქვს უფ ლე ბა და ვალ დე ბუ ლე ბა, 
გა ნა ხორ ცი ე ლოს თავ დაც ვა“.46 უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს წევ რთა უმ რავ ლე სო ბამ, ასე ვე, გა ე-
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როს გენ -მდი ვან მა აღი ა რა ის რა ე ლის უფ ლე ბა 
– და ეც ვა თა ვი. სა ხელ მწი ფო ებ მა ამ შემ თხვე-
ვა ში გა აპ რო ტეს ტეს ის რა ე ლის თავ დაც ვი-
თი ოპე რა ცი ე ბის პრო პორ ცი უ ლო ბა, თუმ ცა 
სა და ვოდ არ გა უხ დი ათ სა მარ თლებ რი ვი სა-
ფუძ ვე ლი – თავ დაც ვის უფ ლე ბა.47

2008 წელს კო ლუმ ბი ამ სამ ხედ რო ძა ლა 
გა მო ი ყე ნა ეკ ვა დორ ში მყო ფი სა მიზ ნე ე ბის 
წი ნა აღ მდეგ. აღ ნიშ ნუ ლი სა მიზ ნე ე ბი წარ მო-
ად გენ დნენ მთავ რო ბის მო წი ნა აღ მდე გე შე ი-
ა რა ღე ბულ ჯგუფს, რომ ლე ბიც კო ლუმ ბი ა ზე 
შე ტე ვებს ახორ ცი ე ლებ დნენ მე ზო ბე ლი ეკ ვა-
დო რის ტე რი ტო რი ი დან. კო ლუმ ბი ის აღ ნიშ-
ნულ ქმე დე ბას, მი უ ხე და ვად ეკ ვა დო რის, ვე-
ნე სუ ე ლის და ამე რი კის სა ხელ მწი ფო თა ორ-
გა ნი ზა ცი ის მხრი დან პრო ტეს ტი სა,48 არ მო-
ყო ლია შე ფა სე ბა და რე ა გი რე ბა უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭო დან ან გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის მი ერ.49

2014 წლი დან აშშ, კა ნა და და რამ დე ნი-
მე სა ხელ მწი ფო, არა ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ე ბის 
მხარ და ჭე რით, სი რი ა ში ახორ ცი ე ლებს სა ჰა-
ე რო შე ტე ვებს ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფოს და 
ე.წ. „ხო რა სა ნის ჯგუ ფის“ წი ნა აღ მდეგ. აშშ,50 
კა ნა და51 და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო52 ამ შემ-
თხვე ვა შიც და ეყ რდნენ თავ დაც ვის უფ ლე ბას.

2015 წელს გა ერ თი ა ნე ბულ მა სა მე ფომ, 
გერ მა ნი ამ, და ნი ამ და ნი დერ ლან დებ მა გა-
ნა ხორ ცი ე ლეს სა ჰა ე რო შე ტე ვე ბი ის ლა მურ 
სა ხელ მწი ფო ზე სი რი ა ში. მი უ ხე და ვად იმი-
სა, რომ ამ დროს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს უკ ვე 
ჰქონ და მი ღე ბუ ლი რე ზო ლუ ცია 2249, მო ცე-
მუ ლი სა ხელ მწი ფო ე ბი თა ვი ან თი მოქ მე დე ბე-
ბის სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ვლად მი უ თი თებ-
დნენ გა ე როს ქარ ტი ის 51-ე მუხლს და არა 
რე ზო ლუ ცი ას, რად გან რე ზო ლუ ცია არ იყო 
მი ღე ბუ ლი გა ე როს ქარ ტი ის VII თა ვის მი ხედ-
ვით და მი თი თე ბას არ აკე თებ და თავ დაც ვის 
უფ ლე ბა ზე.53

3. თავ დაც ვის უფ ლე ბა 51-ე მუხ ლის მი ხედ ვით: 
გა მო ნაკ ლი სი ძა ლის გა მო ყე ნე ბის აკ რძალ ვი დან 
თუ ძა ლის გა მო ყე ნე ბის და მო უ კი დე ბე ლი 
სა მარ თლებ რი ვი რე ჟი მი?

ნაშ რო მის ამ ნა წილ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი 
იქ ნე ბა გა ე როს ქარ ტი ის 2(4)-ე მუხ ლის და 
51-ე მუხ ლის ურ თი ერ თმი მარ თე ბა. ანა ლი-
ზის მი ზა ნი ა, აჩ ვე ნოს, რომ ეს მუხ ლე ბი წარ-
მო ად გე ნენ ერ თმა ნე თის გან და მო უ კი დე ბელ 
მუხ ლებს, მათ შო რის არ არ სე ბობს მხო ლოდ 
„აკ რძალ ვა- გა მო ნაკ ლი სის“ ურ თი ერ თმი მარ-

თე ბა და შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
თავ დაც ვის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა არა სა ხელ-
მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ არ არის 
შეზღ უ დუ ლი გა ე როს ქარ ტი ის სა ხელ მწი ფო-
თა შო რი სი ბუ ნე ბით.

ქარ ტი ის 2(4)-ე მუხ ლის თა ნახ მად: „ყვე-
ლა წევ რმა თა ვის სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ-
თო ბებ ში თა ვი უნ და შე ი კა ვოს ძა ლის ან მი სი 
მუ ქა რის გა მო ყე ნე ბის გან ნე ბის მი ე რი სა ხელ-
მწი ფოს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის ან პო-
ლი ტი კუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის წი ნა აღ მდეგ, 
ან ნე ბის მი ე რი ისე თი გა მო ყე ნე ბის გან, რო-
მე ლიც შე უ სა ბა მოა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის 
მიზ ნებ თან“. ხო ლო ქარ ტი ის 51-ე მუხ ლის მი-
ხედ ვით კი „წი ნამ დე ბა რე ქარ ტი ა ში არა ფერ მა 
არ უნ და შე უ შა ლოს ხე ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
ან კო ლექ ტი უ რი თავ დაც ვის თან და ყო ლილ 
უფ ლე ბას, თუ შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმა 
ხორ ცი ელ დე ბა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის წევ-
რის წი ნა აღ მდეგ [...]“.

ლი ტე რა ტუ რა ში 51-ე მუხ ლის გან ხილ ვი-
სას ხში რად აღ ნიშ ნა ვენ, რომ წარ მო ად გენს 
„გა მო ნაკ ლისს“ ძა ლის გა მო ყე ნე ბის აკ რძალ-
ვი დან.54 თუმ ცა, ამ მუხ ლე ბის რე გუ ლი რე ბის 
ფარ გლე ბი და სფე რო არ ემ თხვე ვა ერ თმა-
ნეთს და მათ შო რის არ არ სე ბობს მხო ლოდ 
„აკ რძალ ვა- გა მო ნაკ ლი სის“ ურ თი ერ თმი მარ-
თე ბა. ეს და მო კი დე ბუ ლე ბა ნა თე ლია რო-
გორც ამ მუხ ლე ბის ფორ მუ ლი რე ბა ში გა-
მო  ყე ნე ბუ ლი ტერ მი ნო ლო გი ის, ასე ვე, მა თი 
ქარ  ტი ა ში კო დი ფი ცი რე ბის ის ტო რი ი დან გა-
მომ დი ნა რე.

3.1. გა ე როს ქარ ტი ის 2(4)-ე და 51-ე 
მუხ ლე ბის ტერ მი ნო ლო გი უ რად და 
ში ნა არ სობ რი ვად გან სხვა ვე ბუ ლი
რე გუ ლი რე ბის სფე რო

2(4)-ე მუხ ლი პირ და პირ მი უ თი თებს, 
რომ აკ რძა ლუ ლია ძა ლის გა მო ყე ნე ბა ერ-
თი სა ხელ მწი ფოს მი ერ მე ო რე სა ხელ მწი ფოს 
წი ნა აღ მდეგ, 51-ე მუხ ლში კი მი თი თე ბა არ 
კეთ დე ბა შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმის გან მა-
ხორ ცი ე ლე ბელ ზე. არც 51-ე მუხ ლის ფორ-
მუ ლი რე ბა და არც გა ე როს ქარ ტი ის travaux 
préparatoires არ იძ ლე ვა ასე თი შეზღ უდ ვის 
არ სე ბო ბის სა ფუძ ველს.55 51-ე მუხ ლის ფორ-
მუ ლი რე ბა ზე მუ შა ო ბი სას სა ხელ მწი ფო თა უმ-
რავ ლე სო ბა, მცი რე გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ და, 
არ უთი თებ და თავ დას ხმის წყა რო ზე. თუმ ცა, 
აღ ნიშ ნა ვენ, რომ travaux préparatoires არ გა-
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მოდ გე ბა 51-ე მუხ ლის ცალ სა ხა ინ ტერ პრე-
ტა ცი ის თვის, რად გან ამ მუხ ლის ზო გი ერთ 
თავ და პირ ველ პრო ექ ტში მი თი თე ბა კეთ დე-
ბო და თავ დას ხმის წყა რო ზე – „ნე ბის მი ე რი სა-
ხელ მწი ფოს მი ერ“, ხო ლო ამ ფორ მუ ლი რე ბის 
ამო ღე ბის მი ზე ზი უც ნო ბი ა.56 მე ო რე მხრივ, 
კი ნა თე ლი ა, რომ გა ე როს ქარ ტი ა ში დღე ვან-
დე ლი რე დაქ ცი ით კო დი ფი ცი რე ბუ ლი თავ-
დაც ვის უფ ლე ბა არ მო ითხ ოვს ისეთ „უც ნა-
ურ ფორ მა ლიზმს“57, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ თავ დაც ვის უფ ლე ბის 
გა მო ყე ნე ბის აკ რძალ ვას და მო უ კი დებ ლად 
მოქ მე დი არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის წი-
ნა აღ მდეგ მხო ლოდ იმის გა მო, რომ ისი ნი არ 
არი ან სა ხელ მწი ფო ე ბი: „ასეთ სი ტუ ა ცი ებ ზე 
ამ უფ ლე ბის გავ რცე ლე ბა არის არა მხო ლოდ 
პო ლი ტი კუ რი მი ზან შე წო ნი ლო ბით, არა მედ 
სა მარ თლებ რი ვა დაც და სა ბუ თე ბუ ლი“.58

 შე იძ ლე ბა იმის მტკი ცე ბაც, რომ ამ მიდ-
გო მას მხარს უჭერს XIX სა უ კუ ნის კე რო ლა-
ი ნის ცნო ბი ლი ინ ცი დენ ტიც,59 რომ ლის დრო-
საც გა ერ თი ა ნე ბულ მა სა მე ფომ ძა ლა გა მო ი-
ყე ნა და მო უ კი დებ ლად მოქ მე დი ამე რი კუ ლი 
გე მის წი ნა აღ მდეგ. გე მის ეკი პა ჟი ეხ მა რე ბო-
და კა ნა დელ მე ამ ბო ხე ებს დი დი ბრი ტა ნე თის 
წი ნა აღ მდეგ.60 კე რო ლა ი ნის ინ ცი დენ ტის, რო-
გორც სა ხელ მწი ფოს მი ერ არა სა ხელ მწი ფო 
სუ ბი ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ ძა ლის გა მო ყე ნე ბის 
კლა სი კუ რი მა გა ლი თის61 წვლი ლი თავ დაც ვის 
უფ ლე ბის გან მარ ტე ბა ში შე იძ ლე ბა შე ჯამ დეს 
შემ დე გი სა ხით: „თავ დაც ვის უფ ლე ბა არ იყო 
შე მო ფარ გლუ ლი შემ თხვე ვე ბით, რო ცა საფ-
რთხე წარ მო ი შო ბო და სხვა სა ხელ მწი ფო დან, 
არა მედ ეს უფ ლე ბა ვრცელ დე ბო და არა სა-
ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბი დან მომ დი ნა რე საფ-
რთხე ებ ზეც“.62 ასე ვე, შე საძ ლე ბე ლია იმის 
მტკი ცე ბაც, რომ 51-ე მუხ ლის ჩვე უ ლე ბით სა-
მარ თლებ რი ვი ში ნა არ სი, რო მე ლიც არ სე ბობ-
და გა ე როს ქარ ტი ამ დე, გუ ლის ხმობს სწო რედ 
კე რო ლა ი ნის ინ ცი დენ ტის მიგ ნე ბებს.63 

გარ და ამი სა, 2(4)-ე მუხ ლი კრძა ლავს „ძა-
ლის ან ძა ლის მუ ქა რის“ გა მო ყე ნე ბას, ხო ლო 
51-ე მუხ ლი იყე ნებს ფორ მუ ლი რე ბას „შე ი ა-
რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმა“. „ძა ლის“ კონ ცეფ ცი ა, 
„ძა ლის მუ ქა რის გან“ გან სხვა ვე ბით, დღეს 
აღარ არის სა და ვო და გუ ლის ხმობს მხო ლოდ 
„შე ი ა რა ღე ბულ ძა ლე ბის“ გა მო ყე ნე ბას.64 ხო-
ლო 51-ე მუხ ლის „შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმა“ 
წარ მო ად გენს უფ რო ვიწ რო კა ტე გო რი ას, 
ვიდ რე 2(4)-ე მუხ ლის ცნე ბე ბი. ძა ლის გა მო-

ყე ნე ბის ყვე ლა შემ თხვე ვა ვერ ჩა ით ვლე ბა შე-
ი ა რა ღე ბულ თავ დას ხმად: მა გა ლი თად, შე ი ა-
რა ღე ბუ ლი სა საზღ ვრო პატ რუ ლის შეჭ რა მე-
ო რე სა ხელ მწი ფოს ტე რი ტო რი ა ზე შე იძ ლე ბა 
ჩა ით ვა ლოს ძა ლის გა მო ყე ნე ბად, თუმ ცა არ 
იქ ნე ბა შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმა.65 შე სა ბა-
მი სად, ცხა დი ა, რომ 51-ე მუხ ლი არ წარ მო-
ად გენს „გა მო ნაკ ლის“, რო გორც ასეთს, 2(4)-ე 
მუხ ლით აკ რძა ლუ ლი ქმე დე ბე ბი დან, რად გან, 
ლო გი კუ რი ა, რომ ამ შემ თხვე ვა ში თავ დაც-
ვის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა ნე ბა დარ თუ ლი უნ-
და ყო ფი ლი ყო ძა ლის გა მო ყე ნე ბის (ან ძა ლის 
მუ ქა რის) და არა შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმის 
დროს.

ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ 51-ე მუხ ლი არ 
მო ითხ ოვს, რომ შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმა 
მი მარ თუ ლი იყოს თავ დას ხმის ად რე სა ტი სა-
ხელ მწი ფოს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის ან 
პო ლი ტი კუ რი და მო უ კი დებ ლო ბის წი ნა აღ-
მდეგ, რო გორც ეს მო ცე მუ ლია ძა ლის გა მო-
ყე ნე ბის დროს. 

კი დევ ერ თი გა რე მო ე ბა, რო მე ლიც მო ცე-
მუ ლია 2(4)-ე მუხ ლში, არის ძა ლის გა მო ყე ნე-
ბის აკ რძალ ვა „სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო-
ბებ ში“. რო ცა ვსა უბ რობთ არა სა ხელ მწი ფო 
სუ ბი ექ ტებ ზე, ნა თე ლი ა, რომ მათ ვერ ექ ნე-
ბათ სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბის წარ-
მო ე ბის უნა რი. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 51-ე მუხ-
ლში იქ ნე ბო და ამ გვა რი მი თი თე ბა ნე ბის მი ერ 
კონ ტექ სტში, მა შინ მხო ლოდ ის ფაქ ტი, რომ 
ამ მუხ ლში არ არის და კონ კრე ტე ბუ ლი თავ-
დას ხმის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი, შე უძ ლე ბელს 
გახ დი და თავ დაც ვის უფ ლე ბა ში არა სა ხელ-
მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის მო აზ რე ბას.

3.2. თავ დაც ვის უფ ლე ბა ორ სა მარ თლებ-
რივ სივ რცე ში: გა ე როს ქარ ტია v. სა ერ-
თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბი თი სა მარ თა ლი

ნაშ რო მის წი ნამ დე ბა რე ნა წი ლი მიზ ნად 
ისა ხავს, აჩ ვე ნოს, რომ თავ დაც ვის უფ ლე ბა 
არ სე ბობს გა ე როს ქარ ტი ის „სა ხელ მწი ფო-
თა შო რი სი“ კონ ტექ სტის მიღ მაც, სა ერ თა შო-
რი სო ჩვე უ ლე ბით სა მარ თალ ში, რო მე ლიც 
იც ნობს არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის წი-
ნა აღ მდეგ თავ დაც ვი თი ძა ლის გა მო ყე ნე ბის 
შემ თხვე ვებს.

თავ დაც ვის უფ ლე ბა არ სე ბობ და გა ე როს 
ქარ ტი ის მი ღე ბამ დეც. ამას თან, 51-ე მუხ ლის 
თა ნახ მად, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და კო ლექ ტი უ-
რი თავ დაც ვის უფ ლე ბა არის „თან და ყო ლი-
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ლი“ უფ ლე ბა. ამ ორი გა რე მო ე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე, ნა თე ლი ა, რომ გა ე როს ქარ ტი ა ში 
თავ დაც ვის უფ ლე ბის ასახ ვას აქვს მხო ლოდ 
დეკ ლა რა ცი უ ლი ხა სი ა თი და მან უბ რა ლოდ 
მო ახ დი ნა უკ ვე არ სე ბუ ლი უფ ლე ბის კო დი-
ფი ცი რე ბა. თუმ ცა, სა ინ ტე რე სო ა, ხომ არ 
შეზღ უ და 51-ე მუხ ლმა გა ე როს ქარ ტი ის მი-
ღე ბამ დე და სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბით სა-
მარ თალ ში არ სე ბუ ლი თავ დაც ვის უფ ლე ბის 
ფარ გლე ბი? ამ კითხ ვა ზე და დე ბი თი პა სუ ხის 
შემ თხვე ვა ში, და სად გე ნი ა, შე იზღ უ და თუ არა 
ეს უფ ლე ბა შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმის გან-
მა ხორ ცი ე ლებ ლის ვი ნა ო ბა ზე არა სა ხელ მწი-
ფო სუ ბი ექ ტე ბის ცალ სა ხა გა მო რიცხ ვის სა-
ხით?

გავ რცე ლე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბით, 51-ე 
მუხ ლის ქარ ტი ა ში ასახ ვას მარ თლაც ჰქონ და 
შეზღ უდ ვის და წე სე ბის მი ზა ნი, რა თა მაქ სი მა-
ლუ რად შე ეზღ უ და ძა ლის თვით ნე ბუ რად და 
ცალ მხრი ვად გა მო ყე ნე ბა სა ხელ მწი ფო თა მი-
ერ. თუმ ცა, ეს შეზღ უდ ვა ეხე ბა მხო ლოდ ერთ 
ას პექტს: იმას, რომ სა ხელ მწი ფო ებს თავ დაც-
ვი თი ძა ლის გა მო ყე ნე ბა შე უძ ლი ათ მხო ლოდ 
„შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმის“ არ სე ბო ბის 
დროს და ვერ და ეყ რდნო ბი ან ძა ლის გა მო ყე-
ნე ბის ისეთ ფარ თო სა ფუძ ველს, რო გო რი ცაა 
თვით დახ მა რე ბა (მათ შო რის, პრე ვენ ცი უ-
ლი თავ დაც ვის უფ ლე ბაც).66 შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
თავ დას ხმის, რო გორც თავ დაც ვის უფ ლე ბის 
გა მო ყე ნე ბის ერ თა დერ თი სა ფუძ ვლის სა მარ-
თლებ რი ვი ვარ გი სი ა ნო ბა გან მტკი ცე ბულ იქ-
ნა ნი კა რა გუ ას საქ მე შიც.67 

სა პი რის პი რო შე ხე დუ ლე ბის მი ხედ ვით კი 
51-ე მუხლს არა ნა ი რი ზე გავ ლე ნა არ მო უხ-
დე ნია მა ნამ დე არ სე ბულ თავ დაც ვის უფ ლე-
ბა ზე და „შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმის“ ამ გვა-
რი გა მო ყო ფა 51-ე მუხ ლში გან ხორ ცი ელ და 
მხო ლოდ დეკ ლა რა ცი უ ლად, რომ ლის მი ზა ნი 
არ იყო სხვა სა ფუძ ვლე ბის გა მო რიცხ ვა.68 

ამ პო ზი ცი ე ბის შე ჯა მე ბი დან ნა თე ლი ა, 
რომ 51-ე მუხ ლის ქარ ტი ა ში კო დი ფი ცი რე ბის 
შემ ზღუ და ვი ეფექ ტის შე სა ხებ აზ რთა სხვა-
დას ხვა ო ბა ეხე ბა მხო ლოდ თავ დაც ვის უფ-
ლე ბის გა მო ყე ნე ბის წი ნა პი რო ბას – „შე ი ა რა-
ღე ბულ თავ დას ხმას“, რო გორც ამ უფ ლე ბის 
რე ა ლი ზა ცი ის conditio sine qua non-ს, რა საც 
მხა რი და უ ჭი რა სა სა მარ თლო მაც და აღ ნიშ ნა, 
რომ ამ ას პექ ტში 51-ე მუხ ლი და სა ერ თა შო-
რი სო ჩვე უ ლე ბი თი სა მარ თა ლი ერ თმა ნეთს 
ემ თხვე ვა.69 

51-ე მუხ ლის და სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე-
ბი თი სა მარ თლის ურ თი ერ თმი მარ თე ბის კონ-
ტექ სტში სა ინ ტე რე სოა სა სა მარ თლოს obiter 
dictum ნი კა რა გუ ას საქ მე ში, რომ ლის მი ხედ-
ვით:

„სა სა მარ თლო თვლის, რომ გა ე როს ქარ ტია 
[...] არა ნა ი რად არ არე გუ ლი რებს ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბის მთელ სფე როს [...]. მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი მო მენ ტი ა, რომ ეს ხელ შეკ რუ ლე ბა 
[გა ე როს ქარ ტი ა] თა ვად მი უ თი თებს მა ნამ-
დე არ სე ბულ სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბით 
სა მარ თალ ზე. ჩვე უ ლე ბით სა მარ თალ ზე ეს 
მი თი თე ბა მო ცე მუ ლია უშუ ა ლოდ 51-ე მუხ-
ლის მოქ მედ ტექ სტში, რო მე ლიც სა უბ რობს 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ან კო ლექ ტი უ რი თავ დაც-
ვის „თან და ყო ლილ უფ ლე ბა ზე“, რო მელ საც 
„წი ნამ დე ბა რე ქარ ტი ა ში არა ფერ მა არ უნ-
და შე უ შა ლოს ხე ლი“ და რო მე ლიც გა მო ი ყე-
ნე ბა შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმის შემ თხვე-
ვა ში. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლოს ად გენს, 
რომ ქარ ტი ის 51-ე მუხ ლი მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია იმის გა მო, რომ არ სე ბობს თავ დაც ვის 
„თან და ყო ლი ლი“ ან „ბუ ნე ბი თი“ უფ ლე ბა 
[...]. გარ და ამი სა, ქარ ტი ა, იმა ზე და მა ტე-
ბით, რომ აღი ა რა ამ უფ ლე ბის არ სე ბო ბა, 
პირ და პირ არ არე გუ ლი რებს მის ყვე ლა ას-
პექტს“.70

„შე სა ბა მი სად, ვერ დად გინ დე ბა, რომ 51-ე 
მუხ ლი არის დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც“ ანაც-
ვლებს ან გა და წო ნის „სა ერ თა შო რი სო ჩვე-
უ  ლე ბით სა მარ თალს. ის უბ რა ლოდ აჩ ვე-
ნებს, რომ [...] სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბი თი 
სა  მარ თა ლი აგ რძე ლებს არ სე ბო ბას სა ხელ-
შეკ  რუ ლე ბო სა მარ თლის პა რა ლე ლუ რად. 
სა  მარ თლის ამ ორი წყა რო თი რე გუ ლი რე-
ბუ  ლი სფე რო ზუს ტად არ ემ თხვე ვა ერ თმა-
ნეთს და წე სებს არ აქვთ იდენ ტუ რი ში ნა-
არ სი“.71

ნი კა რა გუ ას ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი მიდ-
გო მის, გა ე როს ქარ ტი ამ დე არ სე ბუ ლი სა-
ხელ მწი ფო თა პრაქ ტი კა ში72 არ სე ბუ ლი მა გა-
ლი თე ბის და 51-ე მუხ ლის მი ერ თავ დაც ვის 
უფ ლე ბა ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მი ნი მა ლუ-
რი შეზღ უდ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ცხა დი ა, 
რომ იმ შემ თხვე ვა შიც კი, თუ ქარ ტი ის 51-ე 
მუხ ლში არ მო ი აზ რე ბა არა სა ხელ მწი ფო სუ-
ბი ექ ტე ბი, ასეთ შე საძ ლებ ლო ბას პირ და პირ 
ით ვა ლის წი ნებს სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბით 
სა მარ თალ ში არ სე ბუ ლი თავ დაც ვის უფ ლე ბა.
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4. „შე უძ ლებ ლო ბის და სურ ვი ლის არ ქო ნის“ 
ტეს ტი

ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი დაბ რკო ლე ბა, რო-
მე ლიც ხელს უშ ლის ექ სტრა ტე რი ტო რი უ ლი 
თავ დაც ვის უფ ლე ბის ლე გა ლუ რო ბის მტკი-
ცე ბას, არის ის, რომ და მო უ კი დებ ლად მოქ-
მე დი არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის წი ნა-
აღ მდეგ თავ დაც ვი თი ძა ლის გა მო ყე ნე ბი სას 
ერ თი სა ხელ მწი ფო არ ღვევს ტე რი ტო რი უ ლი 
სა ხელ მწი ფოს სუ ვე რე ნი ტეტს, მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ამის პირ და პი რი მი ზა ნი თავ დაც-
ვის უფ ლე ბის გა მომ ყე ნე ბელ სა ხელ მწი ფოს 
არ აქვს. 

ნაშ რო მის ამ ნა წილ ში ნაჩ ვე ნე ბი იქ ნე ბა, 
რომ სა ხელ მწი ფო თა თა ნა მედ რო ვე პრაქ ტი-
კამ გა ნა ვი თა რა და კვლავ აქ ტუ ა ლუ რი გა ხა-
და ე.წ. „შე უძ ლებ ლო ბის და სურ ვი ლის არ ქო-
ნის“ ტეს ტი, რო მე ლიც, ნაშ რო მის ავ ტო რის 
აზ რით, პირ და პირ გა მომ დი ნა რე ობს სწო რედ 
იმა ვე სუ ვე რე ნი ტე ტის კონ ცეფ ცი ი დან, რო-
მე ლიც ხელს უშ ლის გან სა ხილ ვე ლი უფ ლე ბის 
სრუ ლად რე ა ლი ზა ცი ას. 

4.1. სა ხელ მწი ფოს სუ ვე რე ნი ტე ტის თა ნა-
მედ რო ვე გა გე ბა: პრი ვი ლე გი ი დან პა სუ-
ხის მგებ ლო ბამ დე

ჯერ კი დევ 1928 წელს არ ბიტ რაჟ მა პალ-
მა სის კუნ ძუ ლის (Island of Palmas) საქ მე ში გა-
ნამ ტკი ცა მიდ გო მა, რომ ლის მი ხედ ვით, ყვე-
ლა სა ხელ მწი ფოს, სა კუ თა რი ტე რი ტო რი უ ლი 
სუ ვე რე ნი ტე ტი დან გა მომ დი ნა რე, წარ მო ე შო-
ბა ვალ დე ბუ ლე ბა, და იც ვას სხვა სა ხელ მწი-
ფო ე ბის უფ ლე ბე ბი სა კუ თა რი ტე რი ტო რი ის 
ფარ გლებ ში.73 1949 წელს კორ ფუს არ ხის საქ-
მე ში (Corfu Channel) კი სა სა მარ თლომ ზო გად 
და აღი ა რე ბულ პრინ ცი პად მი იჩ ნია ყვე ლა 
სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა – გაც ნო ბი ე რე-
ბუ ლად არ და უშ ვან თა ვი ან თი ტე რი ტო რი ის 
გა მო ყე ნე ბა სხვა სა ხელ მწი ფო თა უფ ლე ბე ბის 
სა ზი ა ნო მოქ მე დე ბე ბის თვის.74 იგი ვე პრინ ცი-
პი იქ ნა გან მტკი ცე ბუ ლი აგ რე სი ის დე ფი ნი ცი-
ის რე ზო ლუ ცი ით75 და გა ე როს გე ნე რა ლუ რი 
მდივ ნის მოხ სე ნე ბით: „არ სე ბობს ზო გა დად 
აღი ა რე ბუ ლი წე სი, რომ სა ხელ მწი ფომ არ 
უნ და და უშ ვას სა კუ თა რი ტე რი ტო რი ის გა-
მო ყე ნე ბა იმ მიზ ნე ბით, რომ ლე ბიც ზი ა ნის 
მომ ტა ნია სხვა სა ხელ მწი ფო ე ბის ინ ტე რე სე-
ბის თვის და ეწი ნა აღ მდე გე ბა სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თალს. ეს წე სი, გან სა კუთ რე ბით, გა მო-
ი ყე ნე ბა სა ხელ მწი ფო ე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის მი-

მართ – მო ახ დი ნონ მე ზო ბე ლი [სა ხელ მწი ფო-
ე ბის] ტე რი ტო რი ე ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ-
ლი საბ რძო ლო მოქ მე დე ბე ბის პრე ვენ ცი ა“.76 
Trail Smelter-ის საქ მე ში კი კი დევ ერ თხელ 
აღი ნიშ ნა, რომ „სა ხელ მწი ფოს მუდ მი ვად აქვს 
ვალ დე ბუ ლე ბა, და იც ვას სხვა სა ხელ მწი ფო ე-
ბი ზი ა ნის მიმ ყე ნე ბე ლი საქ მი ა ნო ბის გან, რო-
მელ საც ახორ ცი ე ლე ბენ კერ ძო პი რე ბი ამ სა-
ხელ მწი ფოს ტე რი ტო რი ი დან“.77 მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ Trail Smelter-ის ეს მიგ ნე ბა გა კე-
თე ბუ ლია გა რე მოს დაც ვი თი სა მარ თლის კონ-
ტექ სტში და არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის 
მოქ მე დე ბე ბი, წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის ფარ-
გლებ ში, გან სხვავ დე ბა გა რე მოს თვის ზი ა ნის 
მიმ ყე ნე ბე ლი მოქ მე დე ბე ბის გან, ორი ვე ატა-
რებს ტრან სსა საზღ ვრო საფ რთხის რისკს. 
შე სა ბა მი სად, შე საძ ლე ბე ლია მა თი გან ხილ ვა 
სა ხელ მწი ფოს სუ ვე რე ნი ტე ტი დან გა მომ დი-
ნა რე ტრან სსა საზღ ვრო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
კონ ტექ სტში.78 

სუ ვე რე ნი ტე ტის ამ ას პექ ტის წარ მო ჩე ნის 
შემ დეგ იბა დე ბა ლო გი კუ რი კითხ ვა, რა ხდე-
ბა იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა სა ხელ მწი ფო ვერ 
ახერ ხებს თა ვის ტე რი ტო რი ა ზე მყო ფი არა-
სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის მოქ მე დე ბე ბის აღ-
კვე თას და ამის გა მო ზი ა ნი ად გე ბა მე ზო ბელ 
სა ხელ მწი ფოს? აძ ლევს თუ არა ეს გა რე მო ე-
ბა და ზა რე ბულ სა ხელ მწი ფოს თავ დაც ვი თი 
ძა ლის გა მო ყე ნე ბის და მე ო რე სა ხელ მწი ფოს 
სუ ვე რე ნი ტე ტის ფაქ ტობ რი ვად დარ ღვე ვის 
უფ ლე ბას?

ამ შემ თხვე ვა ში, ლო გი კუ რი ა, რომ და ზა-
რა ლე ბულ სა ხელ მწი ფოს წარ მო ე შო ბა თავ-
დაც ვის უფ ლე ბა უშუ ა ლოდ არა სა ხელ მწი ფო 
სუ ბი ექ ტის მი მართ.79 ეს პა რა დიგ მა არ უკავ-
შირ დე ბა ექ სკლუ ზი უ რად არა სა ხელ მწი ფო 
სუ ბი ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ ძა ლის გა მო ყე ნე-
ბას და მი სი წარ მო შო ბა ანა ლო გი ით შე იძ ლე-
ბა და უ კავ შირ დეს ნე იტ რა ლი ტე ტის სა მარ-
თლი სა და ძა ლის გა მო ყე ნე ბის ურ თი ერ თმი-
მარ თე ბა საც: შე ი ა რა ღე ბულ თავ დას ხმა ზე 
რე ა გი რე ბის მიზ ნით, თავ დაც ვის უფ ლე ბის 
გა მომ ყე ნე ბე ლი სა ხელ მწი ფო უფ ლე ბა მო-
სი ლი ა, შე ვი დეს მე ო რე სა ხელ მწი ფო ში იმ 
შემ თხვე ვა შიც კი, რო ცა თავ დას ხმა არ მი ე-
წე რე ბა იმ სა ხელ მწი ფოს, რომ ლის ტე რი ტო-
რი ი და ნაც ხორ ცი ელ დე ბა ის. ეს შე ე სა ბა მე ბა 
51-ე მუხლს და ნე იტ რა ლი ტე ტის სა მარ თალს, 
რო ცა ომ ში ჩარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ რძვის 
მო წი ნა აღ მდე გე შე ი ა რა ღე ბულ ძა ლებს, რომ-
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ლე ბიც მოქ მე დე ბენ ნე იტ რა ლუ რი სა ხელ მწი-
ფოს ტე რი ტო რი ი დან და ამ უკა ნას კნელს არ 
სურს ან არ შე უძ ლი ა, აღ კვე თოს თა ვი სი ნე-
იტ რა ლი ტე ტის დარ ღვე ვა.80

 „სუს ტი სა ხელ მწი ფოს“ დოქ ტრი ნის მი-
ხედ ვით, რო ცა სა ხელ მწი ფოს არ აქვს შე საძ-
ლებ ლო ბა, რომ გა ა კონ ტრო ლოს მი სი ტე რო-
ტო რი ის კონ კრე ტუ ლი ნა წი ლი მას ზედ არა სა-
ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის მი ერ კონ ტრო ლის 
დამ ყა რე ბის გა მო, შე ი ა რა ღე ბუ ლი შე ტე ვის 
ად რე სატ სა ხელ მწი ფოს წარ მო ე შო ბა თავ-
დაც ვის გან ხორ ცი ე ლე ბის უფ ლე ბა, რად გან 
სუ ვე რე ნი ტე ტის ნა წი ლის და კარ გვით სა ხელ-
მწი ფო ასე ვე კარ გავს ამა ვე სუ ვე რე ნი ტე ტი-
დან გა მომ დი ნა რე პრი ვი ლე გი ებს.81 მო სა მარ-
თლე კო ე ი მან სის აზ რით, თუ შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
თავ დას ხმე ბი მე ზო ბე ლი სა ხელ მწი ფოს წი ნა-
აღ მდეგ არა რე გუ ლა რუ ლი ჯგუ ფე ბის მი ერ 
ხორ ცი ელ დე ბა ტე რი ტო რი ი დან, რო მელ ზეც 
მთავ რო ბა ვერ ახორ ცი ე ლებს კონ ტროლს, 
ისი ნი კვლავ წარ მო ად გე ნენ შე ი ა რა ღე ბულ 
თავ დას ხმას, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ მი ე-
წე რე ბა ტე რი ტო რი ულ სა ხელ მწი ფოს. არა გო-
ნივ რუ ლი იქ ნე ბო და თავ დას ხმის ად რე სა ტი 
სა ხელ მწი ფოს თავ დაც ვის უფ ლე ბის უარ ყო-
ფა მხო ლოდ იმის გა მო, რომ თავ დამ სხმე ლი 
არ არის სა ხელ მწი ფო. ამას არ მო ითხ ოვს 
ქარ ტი ა.82 

4.2. „შე უძ ლებ ლო ბის და სურ ვი ლის არ-
ქო ნის“ ტეს ტი სა ხელ მწი ფო თა პრაქ ტი კა-
ში 9/11-ის მოვ ლე ნე ბამ დე: ექ სტრა ტე რი-
ტო რი უ ლი თავ დაც ვის უფ ლე ბის ეტა პობ-
რი ვი და საშ ვე ბო ბის კენ

1950-1960 წლე ბის პრაქ ტი კა აჩ ვე ნებს, 
რომ რო ცა სა ხელ მწი ფო ე ბი ახორ ცი ე ლებ-
დნენ თავ დაც ვის უფ ლე ბას არა სა ხელ მწი ფო 
სუ ბი ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ, ისი ნი ძი რი თა-
დად ყუ რადღ ე ბას ამახ ვი ლებ დნენ იმა ზე, რომ 
ეს ჯგუ ფე ბი მოქ მე დებ დნენ ტე რი ტო რი უ-
ლი სა ხელ მწი ფოს ნაც ვლად.83 მოგ ვი ა ნე ბით, 
არ გუ მენ ტა ცი ის ხა ზი გან ვი თარ და სხვა მი-
მარ თუ ლე ბით: მი უ თი თებ დნენ, რომ ამ გვარ 
ჯგუ ფებს მხარს უჭერ და სა ხელ მწი ფო (გაგ-
ზავ ნი სა და კონ ტრო ლის ნაც ვლად).84 ასე ვე, 
მომ დევ ნო პო პუ ლა რუ ლი არ გუ მენ ტი გახ და 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ ასე თი ჯგუ ფე ბის თვის 
გან ზრახ თავ შე საფ რის მი ცე მა.85 

უფ რო გვი ან, 1970-ი ან წლებ ში, ის რა-
ელ  მა ლი ბან ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ოპე რა-
ცი  ე ბის სა მარ თლებ რივ და სა ბუ თე ბა ში აღ-

ნიშ ნა, რომ მას შე ეძ ლო თავ დაც ვი თი ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბა, რად გან ლი ბანს არ სურ და, ან 
არ შე ეძ ლო ტრან სსა საზღ ვრო თავ დას ხმე ბის 
აღ კვე თა86. ის რა ელ მა მნიშ ვნე ლო ბა აღარ მი-
ა ნი ჭა იმ ფაქტს, აქ ტი უ რად უჭერ და თუ არა 
ლი ბა ნი მხარს არა რე გუ ლა რულ ჯგუ ფებს 
თუ გან ზრახ აძ ლევ და თავ შე სა ფარს. ის რა ე-
ლის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნდა ლი ბა ნის 
სურ ვი ლის არარ სე ბო ბა ან შე უძ ლებ ლო ბა. 
ის რა ელ მა აღ ნიშ ნუ ლი არ გუ მენ ტა ცი ა, ასე ვე, 
გა ნა ვი თა რა უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს წი ნა შეც: 
„სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მი ხედ ვით, თუ 
სა ხელ მწი ფოს არ სურს ან არ შე უძ ლი ა, აღ-
კვე თოს სა კუ თა რი ტე რი ტო რი ის გა მო ყე ნე ბა 
სხვა სა ხელ მწი ფო ზე თავ დას ხმის მიზ ნით, ეს 
უკა ნას კნე ლი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, მი მარ თოს 
ყვე ლა სა ჭი რო ზო მას თა ვის და სა ცა ვად“.87 
აღ ნიშ ნულ მა პო ზი ცი ამ და იმ სა ხუ რა კრი ტი-
კა.88 მი უ ხე და ვად ის რა ე ლის პო ზი ცი ის კრი-
ტი კი სა, 1980-ი ან წლებ ში იგი ვე და სა ბუ თე ბა 
გა ნა ვი თა რა აშ შ-მაც:

„ჩვენ ვა ღი ა რებთ და მტკი ცედ ვუ ჭერთ 
მხარს პრინ ციპს, რომ გან გრძო ბი თი ტე რო-
რის ტუ ლი თავ დას ხმე ბის ად რე სატ სა ხელ-
მწი ფოს შე უძ ლი ა, რე ა გი რე ბა მო ახ დი ნოს 
შე სა ბა მი სი ძა ლის გა მო ყე ნე ბით, რა თა და-
იც ვას თა ვი შემ დგო მი თავ დას ხმე ბის გან. [...] 
უფ რო მე ტიც, თი თო ე უ ლი სა ხელ მწი ფოს 
ვალ დე ბუ ლე ბა ა, რომ მი ი ღოს სა თა ნა  დო ზო-
მე ბი, რა თა სა კუ თა რი სუ ვე რე ნი ტე  ტის ფარ-
გლებ ში აღ კვე თოს პირ თა ან ჯგუ ფ თა მი ერ 
ასე თი მოქ მე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა“.89

ამ მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბა გაგ რძელ და 
1990-ი ან წლებ ში თურ ქე თის და ირა ნის მი ერ 
ერა ყის ტე რი ტო რი ა ზე ქურ თუ ლი ჯგუ ფე ბის 
წი ნა აღ მდეგ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ოპე რა ცი-
ე ბის და სა სა ბუ თებ ლა დაც.90 თუმ ცა, ეს მოქ-
მე დე ბე ბი დაგ მო ბილ იქ ნა არა ბუ ლი ლი გის, 
მი უმ ხრო ბე ლი მოძ რა ო ბის და თა ვად ერა ყის 
მი ერ.91 აქ აღ სა ნიშ ნა ვია ერ თი მო მენ ტი: კერ-
ძოდ, 1980-ი ან წლებ ში თურ ქე თი რამ დენ-
ჯერ მე შე იჭ რა ერა ყის ტე რი ტო რი ა ზე, რა თა 
შე ტე ვე ბი გა ნე ხორ ცი ლე ბი ნა ქურთ მუ შა-
თა პარ ტი ის ბა ნა კებ ზე, ხო ლო ამ ქმე დე ბებ-
ზე პრე ტენ ზი ე ბი არ გა ნუცხ ა დე ბია ერაყს.92 
ერაყ მა აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბე ბი დაგ მო მხო-
ლოდ მას შემ დეგ, რაც თურ ქე თი გა და ვი და 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ძა ლე ბის კენ სპარ სე თის ყუ-
რის პირ ველ ომ ში.93 შე სა ბა მი სად, შე იძ ლე ბა 
და ვას კვნათ, რომ ერა ყის პო ზი ცი ის შეც ვლა 
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გან პი რო ბე ბუ ლი იყო პო ლი ტი კუ რი და სა ერ-
თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე 
ფაქ ტო რე ბი დან და მი სი პო ზი ცი ის ცვლი ლე-
ბა არ უკავ შირ დე ბა სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თლებ რივ არ გუ მენ ტა ცი ას.

1998 წელს აშ შ-მა და ბომ ბა ალ -ქა ი დას 
სა მიზ ნე ე ბი ავ ღა ნეთ სა და სუ დან ში, რო გორც 
სა პა სუ ხო ღო ნის ძი ე ბა კე ნი ა სა და ტან ზა ნი ა-
ში აშ შ-ის სა ელ ჩო ებ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
და ბომ ბვებ ზე. ამ მოქ მე დე ბე ბამ დე აშ შ-მა 
რამ დენ ჯერ მე გა აფ რთხი ლა94 სუ და ნის და 
ავ ღა ნე თის მთავ რო ბე ბი, რომ აღეკ ვე თათ 
ტე რო რის ტე ბის მოქ მე დე ბე ბი სა კუ თარ ტე-
რი ტო რი ებ ზე. აღ ნიშ ნულ ოპე რა ცი ებ ზე რე-
აქ ცია არ იყო ერ თგვა რო ვა ნი: რამ დე ნი მე 
სა ხელ მწი ფომ, მათ შო რის გა ერ თი ა ნე ბულ მა 
სა მე ფომ, გერ მა ნი ამ, ავ სტრა ლი ამ, ახალ მა 
ზე ლან დი ამ და ის რა ელ მა მხა რი და უ ჭი რა აშ-
შ-ის მოქ მე დე ბებს; საფ რან გეთ მა და იტა ლი ამ 
არ გა ნაცხ ა დეს პრო ტეს ტი; რუ სეთ მა, ჩი ნეთ-
მა, პა კის ტან მა, ლი ბი ამ და ერაყ მა პირ და პირ 
დაგ მეს ეს მოქ მე დე ბე ბი.95 

ამ პე რი ო დის პრაქ ტი კა ში აშ კა რაა ცვლი-
ლე ბა ექ სტრა ტე რი ტო რი უ ლი თავ დაც ვის 
უფ ლე ბის და საშ ვე ბო ბა ში: თუ თავ და პირ ვე-
ლად ად გი ლი ჰქონ და თავ დაც ვის ამ ფორ მის 
სრულ უარ ყო ფას და დაგ მო ბას, XX სა უ კუ ნის 
ბო ლოს პო ზი ცი ე ბი გახ და შე რე უ ლი, მათ შო-
რის სა ხელ მწი ფო ე ბი გა მო ხა ტავ დნენ პირ და-
პირ მხარ და ჭე რა საც, რად გან ნელ -ნე ლა აშ-
კა რა გახ და და მო უ კი დე ბე ლი ტე რო რის ტუ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მზარ დი საფ რთხე. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, გა და მე ტე ბუ ლი იქ ნე-
ბო და იმის მტკი ცე ბა, რომ 1950-1990 წლე ბის 
პრაქ ტი კა ცალ მხრი ვად ამარ თლებს ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბას იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა სა ხელ-
მწი ფოს არ სურს ან არ შე უძ ლია აღ კვე თოს 
მის ტე რი ტო რი ა ზე მოქ მე დი არა სა ხელ მწი-
ფო დაჯ გუ ფე ბე ბის მოქ მე დე ბე ბი. თუმ ცა, ამ 
პე რი ო დის პრაქ ტი კა მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმის 
გა აზ რე ბა ში, რომ „შე უძ ლებ ლო ბის ან სურ-
ვი ლის არ ქო ნის“ ტესტს 9/11-მდეც გა აჩ ნდა 
მეტ -ნაკ ლე ბად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ში ნა არ სი 
და გარ კვე ულ სა ხელ მწი ფო თა მხარ და ჭე რაც. 

4.3. „შე უძ ლებ ლო ბის და სურ ვი ლის     
არ ქო ნის“ ტეს ტის თა ნა მედ რო ვე სტა ტუ სი

 „შე უძ ლებ ლო ბის და სურ ვი ლის არ ქო ნის“ 
ტეს ტი შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ სა ერ თა შო რი-
სო სა მარ თლის სა სარ გებ ლო და გო ნივ რულ 
და ნა მა ტად, რად გან აბა ლან სებს და ზა რა-

ლე  ბუ ლი სა ხელ მწი ფო სა და ტე რი ტო რი უ ლი 
სა ხელ მწი ფოს უფ ლე ბებს.96 ეშ ლი დიკ სი, ამ 
ტეს ტის პირ ველ დე ტა ლურ კვლე ვა ში მი დის 
დას კვნამ დე, რომ „სა ხელ მწი ფო თა ერთ სა უ-
კუ ნე ზე მე ტი ხნის პრაქ ტი კა ცხად ყოფს, რომ 
[ეს ტეს ტი] კა ნო ნი ე რი ა“.97 

მე ო რე მხრივ, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ შე იმ-
ჩნე ვა არა თან მიმ დევ რუ ლო ბა სა ხელ მწი ფო თა 
პრაქ ტი კა ში: 2014 წლის 23 სექ ტემ ბერს აშ შ-
მა სი რი ა ში დაწყ ე ბუ ლი სა ჰა ე რო ოპე რა ცი ე-
ბის სა მარ თლებ რი ვი და სა ბუ თე ბის წე რილ ში, 
რო მე ლიც გა უგ ზავ ნა გა ე როს უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს, აღ ნიშ ნა, რომ სი რი ას არ სურს და არ 
შე უძ ლია აღ კვე თოს ISIS-ის მოქ მე დე ბე ბი.98 
სი რი ის ოპე რა ცი ებ ში მო ნა წი ლე სა ხელ მწი-
ფო ე ბი დან99 მხო ლოდ ოთხ მა100 მათ გან მა გა-
მო ი ყე ნა „შე უძ ლებ ლო ბის და სურ ვი ლის არ-
ქო ნის“ ტეს ტი, რაც სა ეჭ ვოს ხდის ამ ტეს ტის 
მი მართ არ სე ბულ opinion juris-ის არ სე ბო ბას 
თუნ დაც მხო ლოდ სი რი ის ოპე რა ცი ებ ში მო-
ნა წი ლე სა ხელ მწი ფო ებს შო რის.101 სა ხელ-
მწი ფო თა თა ნა მედ რო ვე პრაქ ტი კის ანა ლი ზი 
ცხად ყოფს, რომ ანა ლო გი უ რი სი ტუ ა ცია არ-
სე ბობს ზო გა დად გა ე როს წევ რებს შო რის.102

სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის კო მენ ტა-
ტო რე ბის თვის თით ქმის შე უმ ჩნე ვე ლი103 ინ-
ცი დენ ტი მოხ და 2002 წელს, რო ცა რუ სეთ მა 
გა მო ი ყე ნა თავ დაც ვი თი ძა ლა სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი ა ზე ჩე ჩე ნი ამ ბო ხე ბუ ლე ბის წი-
ნა აღ მდეგ, რომ ლე ბიც, სა ვა რა უ დოდ, სა ქარ-
თვე ლოს ტე რი ტო რი ი დან ახორ ცი ე ლებ დნენ 
თავ დას ხმებს რუ სე თის ტე რი ტო რი ა ზე. გა ე-
როს გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის თვის გაგ ზავ ნილ 
წე რილ ში აღ ნიშ ნუ ლი იყო, რომ:

 „მსოფ ლი ოს ცალ კე ულ ნა წი ლებ ში ისე თი 
ტე რი ტო რი უ ლი ან კლა ვე ბის გან გრძო ბა დი 
არ სე ბო ბა, რომ ლე ბიც იმ ყო ფე ბი ან მთავ-
რო ბის კონ ტრო ლის მიღ მა, რო მელ თაც, 
სხვა დას ხვა გა რე მო ე ბე ბის გა მო, არ შე უძ-
ლი ათ ან არ სურთ და უ პი რის პირ დნენ ამ 
ტე რო რის ტულ საფ რთხეს, წარ მო ად გენს 
ერ თ-ერთ მი ზეზს, რო მე ლიც არ თუ ლებს 
ტე რო რიზ მის წი ნა აღ მდეგ ეფექ ტი ა ნად 
ბრძო ლის ძა ლის ხმე ვას“.104 

რუ სეთ მა ხა ზი გა უს ვა, რომ სა ქარ თვე-
ლოს თან აკავ ში რებ და დი დი ხნის მე გობ რუ ლი 
ურ თი ერ თო ბე ბი, თუმ ცა ამ ტკი ცებ და, რომ 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა არ იღებ და ზო მებს, 
აღეკ ვე თა ჩე ჩე ნი მე ამ ბო ხე ე ბის შემ დგო მი 
თავ  დას ხმე ბი:
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 „თუ სა ქარ თვე ლოს ხე ლი სუფ ლე ბას არ შე-
უძ ლი ა, შექ მნას უსაფ რთხო ზო ნა სა ქარ-
თვე ლო- რუ სე თის საზღ ვარ ზე, აგ რძე ლებს 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის უშიშ რო ე ბის საბ-
ჭოს 2001 წლის 28 სექ ტემ ბრის 1373 (2001) 
რე ზო ლუ ცი ის უგულ ვე ბელ ყო ფას, და ბო-
ლოს არ მო უ ღებს ბან დიტ თა მოქ მე დე ბებს 
და თავ დას ხმებს რუ სე თის ფე დე რა ცი ის 
მო მიჯ ნა ვე არე ალ ში, ჩვენ ვი ტო ვებთ უფ-
ლე ბას, ვი მოქ მე დოთ გა ე როს ქარ ტი ის 51-ე 
მუხ ლის შე სა ბა მი სად, რო მე ლიც ით ვა ლის-
წი ნებს ყვე ლა წევ რი სა ხელ მწი ფოს ინ დი-
ვი დუ ა ლუ რი ან კო ლექ ტი უ რი თავ დაც ვის 
გა ნუს ხვი სე ბელ უფ ლე ბას“.105

აქ აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ რუ სე თის ეს არ გუ-
მენ ტა ცია არ ცდი ლობს და ამ ყა როს კავ ში რი 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბა სა და ჩე ჩენ ამ ბო-
ხე ბუ ლებს შო რის, რა საც ცდი ლობ და აშ შ-ის 
მთავ რო ბა ალ -ქა ი დას შემ თხვე ვა ში. რუ სე თის 
მი ერ გან ვი თა რე ბულ მსჯე ლო ბა ში აქ ცენ ტი 
გა კეთ და იმა ზე, რომ სა ქარ თვე ლოს ხე ლი-
სუფ ლე ბას არ შე ეძ ლო ჩე ჩე ნი ამ ბო ხე ბუ ლე-
ბის გა კონ ტრო ლე ბა და მა თი მოქ მე დე ბე ბის 
აღ კვე თა. აღ ნიშ ნულ სი ტუ ა ცი ა ზე ევ რო პის 
საბ ჭოს სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბლე ამ მი ი ღო რე-
ზო ლუ ცი ა, სა დაც გა ნაცხ ა და, რომ „გა ე როს 
ქარ ტი ის 51-ე მუხ ლი [...] არ იძ ლე ვა რუ სე თის 
ფე დე რა ცი ის ან ნე ბის მი ე რი სხვა სა ხელ მწი-
ფოს მი ერ სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე ძა-
ლის გა მო ყე ნე ბის ნე ბარ თვას“.106

რუ სეთ -სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცია არ არის 
უპ რე ცე დენ ტო. მა გა ლი თად, 2011 წელს აშ შ-
მა აღ ნიშ ნუ ლი ტეს ტზე მი თი თე ბით სცა და გა-
ე მარ თლე ბი ნა პა კის ტან ში შეს ვლა ოსა მა ბინ 
ლა დე ნის ლიკ ვი და ცი ის მიზ ნით.107 ანა ლო გი-
უ რი მიდ გო მა გა ნა ვი თა რა ის რა ელ მა ლი ბან-
ში 2006 წელს, თურ ქეთ მა ჩრდი ლო ეთ ერაყ ში 
2007-2008 წლებ ში და კო ლუმ ბი ამ ეკ ვა დორ-
ში 2008 წლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ოპე რა-
ცი ებ ში.108 

ყვე ლა ამ შემ თხვე ვა ში სა ხელ მწი ფო ებ-
მა „შე უძ ლებ ლო ბის და სურ ვი ლის არ ქო ნის“ 
ტეს ტი გა მო ი ყე ნეს რო გორც სა მარ თა ლი და 
მის მი მართ მე სა მე სა ხელ მწი ფო ე ბი დან შე იმ-
ჩნე ო და ტო ლე რან ტუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა.109 
სა ხელ მწი ფე ბი ამ ტეს ტზე უთი თე ბენ გა აზ-
რე ბუ ლად, როგ როც სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თლის წეს ზე, რაც, მი უ ხე და ვად ამ ტეს ტის 
სა და ვო სტა ტუ სი სა, არ უნ და დარ ჩეს შე უმ-
ჩნე ვე ლი.

5. გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე აქ ცი ა: რე ზო-
ლუ ცი ე ბი 1368 (2001), 1373 (2001) და 2249 (2015)

რო გორც 9/11 მოვ ლე ნე ბის მი მო ხილ ვი-
სას აღი ნიშ ნა, უშიშ რო ე ბის საბ ჭომ მი ი ღო 
ორი მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე ზო ლუ ცია (რე ზო ლუ-
ცია 1368 და რე ზო ლუ ცია 1373), რომ ლებ-
მაც ტე რო რის ტუ ლი აქ ტი და აკ ვა ლი ფი ცი რა 
„თავ დას ხმად“, რო გორც „საფ რთხე სა ერ თა-
შო რი სო მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის წი-
ნა აღ მდეგ“ და აღი ა რა „ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და 
კო  ლექ ტი უ რი თავ დაც ვის თან და ყო ლი ლი 
უფ  ლე ბა ქარ ტი ის შე სა ბა მი სად“.110 

უშიშ რო ე ბის საბ ჭომ რე ზო ლუ ცია 1368 
მი ი ღო ერ თხმად, რომ ლი თაც „მაქ სი მა ლუ რად 
მკაც რად დაგ მო სა ში ნე ლი ტე რო რის ტუ ლი 
თავ დას ხმე ბი“. რე ზო ლუ ცი ის პრე ამ ბუ ლამ 
კი აღი ა რა „ინ დი ვი დუ ა ლუ რი და კო ლექ ტი უ-
რი თავ დაც ვის უფ ლე ბა ქარ ტი ის შე სა ბა მი-
სად“. თავ დაც ვის უფ ლე ბა ზე იგი ვე მი თი თე ბა 
გა კეთ და 1373-ე რე ზო ლუ ცი ა ში, რო მე ლიც, 
1368-ე რე ზო ლუ ცი ის გან გან სხვა ვე ბით, მი-
ღე ბულ იქ ნა გა ე როს წეს დე ბის VII თა ვის მი-
ხედ ვით და შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ კვა ზი სა მარ-
თლებ რივ აქ ტად,111 რო მელ მაც გა ე როს დო-
ნე ზე გა ნამ ტკი ცა თავ დაც ვის უფ ლე ბა არა სა-
ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის თავ დას ხმის დროს.

შეც ვა ლა თუ არა აღ ნიშ ნულ მა რე ზო ლუ-
ცი ებ მა გა ე როს ქარ ტი ის 51-ე მუხ ლის ფარ-
გლე ბი reatione personae ჭრილ ში? ამ კონ-
ტექ სტში გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია შემ დე გი 
გა რე მო ე ბე ბი, მათ შო რის: 1) ეს იყო პირ ვე ლი 
შემ თხვე ვა, რო ცა უშიშ რო ე ბის საბ ჭომ, თა ვი-
სი არ სე ბო ბის ის ტო რი ა ში, პირ ვე ლად გა ა კე-
თა მი თი თე ბა თავ დაც ვის უფ ლე ბა ზე არა სა-
ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის თავ დას ხმი სას.112 2) 
აშ შ-ის მი ერ მი თი თე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი 
სა ფუძ ვე ლი იყო ნა თე ლი და პირ და პი რი: აშშ 
და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო არ ამ ტკი ცებ-
დნენ, რომ ოპე რა ცია ავ ღა ნეთ ში ნე ბა დარ-
თუ ლი იყო უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს მი ერ, ასე ვე, 
არ უც დი ათ ასე თი ნე ბარ თვის მი ღე ბა.113 ავ-
ღა ნე თის ოპე რა ცი ა ში მო ნა წი ლე ებ მა სა მარ-
თლებ რივ სა ფუძ ვლად მი უ თი თეს მხო ლოდ 
გა ე როს წეს დე ბის 51-ე მუხ ლი. 3) მცი რე მნიშ-
ვნე ლო ბის მა ტა რე ბე ლია ის ფაქ ტი, რომ გა ე-
როს წევ რე ბის უმ რავ ლე სო ბამ თა ვი შე ი კა ვა 
სა მარ თლებ რი ვი შე ხე დუ ლე ბე ბის და ფიქ-
სი რე ბის გან, რად გან, მე ო რე მხრივ, ნა ტომ, 
ამე რი კის სა ხელ მწი ფო თა ორ გა ნი ზა ცი ამ და 
ცალ კე ულ მა სა ხელ მწი ფო ებ მა, მა გა ლი თად 
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კა ნა დამ და ავ სტრა ლი ამ მოქ მე დე ბე ბის სა-
მარ თლებ რივ ჩარ ჩოდ აღი ა რეს თავ დაც ვის 
უფ ლე ბა.114 4) აშ შ-ის მოქ მე დე ბე ბის მხარ და-
ჭე რა იყო თით ქმის უნი ვერ სა ლუ რი, მი უ ხე და-
ვად იმ ფაქ ტი სა, რომ კავ ში რი ალ -ქა ი და სა და 
თა ლი ბანს შო რის prima facie ვერ აკ მა ყო ფი-
ლებ და ნი კა რა გუ ას სტან დარტს, ე. ი. ალ -ქა ი-
დას ქმე დე ბე ბი ვერ მი ე წე რე ბო და ავ ღა ნე თის 
მთავ რო ბას, ყო ველ შემ თხვე ვა ში, ოპე რა ცი ე-
ბის დროს. უდა ვო ა, რომ ამ რე ზო ლუ ცი ებ მა 
51-ე მუხ ლი გა ავ რცე ლა არა სა ხელ მწი ფო სუ-
ბი ექ ტებ ზე.

მე ო რე მხრივ, რე ზო ლუ ცი ებ თან და კავ-
ში რე ბით, არ სე ბობს სხვაგ ვა რი მიდ გო მაც, 
რომ ლის მი ხედ ვით, რე ზო ლუ ცი ებს არ უღი-
ა რე ბია თავ დაც ვის უფ ლე ბა ტე რო რის ტუ ლი 
თავ დას ხმე ბის წი ნა აღ მდეგ, რად გან: თავ-
დაც ვის უფ ლე ბა ზე სა უ ბა რია რე ზო ლუ ცი ე-
ბის პრე ამ ბუ ლა ში და არა არ სე ბით ნა წილ ში; 
ბ) ტერ მინ „შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმის“ მა-
გივ რად გა მო ყე ნე ბუ ლია ტერ მი ნი „საფ რთხე 
სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბი სა და უშიშ რო ე ბის 
წი ნა აღ მდეგ“.115 თუმ ცა, თავ დაც ვის უფ ლე-
ბის რე ზო ლუ ცი ა ში ხსე ნე ბას უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს მი ერ, მი უ ხე და ვად მი სი ად გი ლი სა 
(პრე ამ ბუ ლა /არ სე ბი თი ნა წი ლი), აქვს დი დი 
მნიშ ვნე ლო ბა, რად გან, რო გორც წე სი, უშიშ-
რო ე ბის საბ ჭოს მი ერ თავ დაც ვის უფ ლე ბა ზე 
რე ზო ლუ ცი ა ში მი თი თე ბა არ წარ მო ად გენს 
გავ რცე ლე ბულ პრაქ ტი კას.116 

ამ რე ზო ლუ ცი ე ბის მნიშ ვნე ლო ბის კვა-
ზი სა მარ თლებ რი ვი შე ფა სე ბის კუთხ ით სა ინ-
ტე რე სოა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სა ერ თა შო რი-
სო სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლე კო ე ი მან სის 
მსჯე ლო ბა, რომ ლის აზ რით ქარ ტი ის 51-ე 
მუხ ლი თავ დაც ვის თან და ყო ლი ლი უფ ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის წი ნა პი რო ბად მი იჩ ნევს შე-
ი ა რა ღე ბულ თავ დას ხმას და არ მი უ თი თებს 
იმა ზე, რომ თავ დას ხმა უნ და მომ დი ნა რე ობ-
დეს სხვა სა ხელ მწი ფო დან, მი უ ხე და ვად იმი-
სა, რომ ეს არის გა ბა ტო ნე ბუ ლი ინ ტერ პრე-
ტა ცია ბო ლო 50 წლის გან მავ ლო ბა ში. კო ე ი-
მან სის აზ რით, რე ზო ლუ ცი ე ბი 1368 (2001) და 
1373 (2001) თავ დაც ვის თან და ყო ლილ უფ ლე-
ბას აღი ა რე ბენ სა ხელ მწი ფოს მი ერ გან ხორ-
ცი ე ლე ბულ თავ დას ხმა ზე მი თი თე ბის გა რე-
შე [ხაზ გას მა ავ ტო რის]. უშიშ რო ე ბის საბ ჭომ 
მოქ მე დე ბე ბი შე ა ფა სა სა ერ თა შო რი სო ტე რო-
რიზ მად, რო მე ლიც საფ რთხეს უქ მნის სა ერ-
თა შო რი სო მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბას, 

რაც უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს აძ ლევს ქარ ტი ის VII 
თა ვით მოქ მე დე ბის სა შუ ა ლე ბას. იგი ვე მიდ-
გო მა გა ი მე ო რა უშიშ რო ე ბის საბ ჭომ რე ზო-
ლუ ცია 1373 (2001)-ში. კო ე ი მან სის აზ რით, 
ეს არის „სრუ ლი ად ახა ლი ელე მენ ტი ამ რე-
ზო ლუ ცი ებ ში“, რომ ლის მი ერ წარ მოქ მნი ლი 
სა მარ თლებ რი ვი ვა რა უ დე ბის შე ფა სე ბა ჯერ 
შე უძ ლე ბე ლი ა, თუმ ცა, უდა ვოდ მი ა ნიშ ნებს 
თავ დაც ვის უფ ლე ბის კონ ცეფ ცი ი სად მი ახალ 
მიდ გო მა ზე.117 

რაც შე ე ხე ბა 2249-ე რე ზო ლუ ცი ას – რო-
გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა, ეს რე ზო ლუ ცია მი-
ღე ბულ იქ ნა საფ რან გე თის ტე რაქ ტებ ზე სა-
პა სუ ხოდ. გან სხვა ვე ბით 1368-ე და 1373-ე 
რე ზო ლუ ცი ე ბის გან, რე ზო ლუ ცია 2249 არ 
აკე თებს მი თი თე ბას თავ დაც ვის უფ ლე ბა ზე 
და, წი ნა რე ზო ლუ ცი ებ თან შე და რე ბით, წარ-
მო ად გენს გა ცი ლე ბით მცი რე სა მარ თლებ-
რი ვი ღი რე ბუ ლე ბის მა ტა რე ბელს ნაშ რო მის 
მიზ ნე ბის თვის, თუნ დაც იმის გა მო, რომ ის 
მი ღე ბულ არ ყო ფი ლა გა ე როს წეს დე ბის VII 
თა ვის მი ხედ ვით.

თუმ ცა, ეს რე ზო ლუ ცია სა ინ ტე რე სოა 
იმით, რომ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფო დიდ წი-
ლად და ეყ რდნო მას, რა თა ოპე რა ცი ე ბი და-
ეწყო სი რი ა ში. უფ რო სწო რად, გა ერ თი ა ნე-
ბულ მა სა მე ფომ, აღ ნიშ ნუ ლი რე ზო ლუ ცი ის 
სა ფუძ ველ ზე, თავ დაც ვის უფ ლე ბა გან მარ-
ტა იმ გვა რად, რომ შე საძ ლებ ლად მი იჩ ნია 
ექ სტრა ტე რი ტო რი უ ლი თავ დაც ვის უფ ლე-
ბის გა მო ყე ნე ბა და მო უ კი დებ ლად მოქ მე დი 
არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტის, კერ ძოდ კი ე.წ. 
„ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფოს“ წი ნა აღ მდეგ. გა-
ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს პარ ლა მენ ტის ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბა თა ერ თობ ლი ვი კო მი ტე ტი 
თა ვის მოხ სე ნე ბა ში „მთავ რო ბის პო ლი ტი კა 
მიზ ნობ რი ვი მკვლე ლო ბე ბის თვის დრო ნე ბის 
გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ“, inter alia, მთა ვა რო ბის 
პო ლი ტი კის სა მარ თლებ რი ვი და სა ბუ თე ბის 
გან მარ ტე ბის კონ ტექ სტში ამ ტკი ცებ და:

 „სა კითხ ი, შე იძ ლე ბა თუ არა თავ დაც ვის უფ-
ლე ბის გა მო ყე ნე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა 
შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმის საფ რთხე მომ-
დი ნა რე ობს ისე თი არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ-
ტის მხრი დან, რო გო რი ცაა და ე ში, რო მე ლიც 
არ მოქ მე დებს სხვა სა ხელ მწი ფოს კონ ტრო-
ლის ან ხელ მძღვა ნე ლო ბის ქვეშ, არ არის 
ნათ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თალ ში. სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის 
ზო გი ერ თი მეც ნი ე რი ავი თა რებს შე ხე დუ-
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ლე ბას, რომ თავ დაც ვის უფ ლე ბა შე იძ ლე ბა 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას მხო ლოდ სხვა სა ხელ-
მწი ფოს წი ნა აღ მდეგ. სხვე ბი, მათ შო რის 
[გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს] მთავ რო ბა, იზი ა-
რებს მიდ გო მას, რომ სა ხელ მწი ფოს თან და-
ყო ლი ლი თავ დაც ვის უფ ლე ბა ვრცელ დე ბა იმ 
თავ დას ხმებ ზეც, რო მე ლიც მომ დი ნა რე ობს 
ისე თი არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის გან, 
რო გო რი ცაა და ე ში. სა ხელ მწი ფო თა პრაქ ტი-
კა 9/11-ის შემ დეგ აშ კა რად მხარს უჭერს შე-
ხე დუ ლე ბას, რომ სა ხელ მწი ფოს თავ დაც ვის 
უფ ლე ბა მო ი ცავს უფ ლე ბას, ძა ლით უპა სუ-
ხოს არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტის რე ა ლურ ან 
გარ და უ ვალ შე ი ა რა ღე ბულ თავ დას ხმას, და 
გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს ყვე ლა ზე ახა ლი 
რე ზო ლუ ცია 2249 მხარს უჭერს ამ ხედ ვას. 
არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტის წი ნა აღ მდეგ 
თავ დაც ვის უფ ლე ბის გა მო სა ყე ნებ ლად, სა-
ხელ მწი ფოს, რომ ლის ტე რი ტო რი ი და ნაც 
ხორ ცი ელ დე ბა ან მზად დე ბა შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
თავ დას ხმა, არ უნ და შე ეძ ლოს ან არ უნ და 
სურ დეს თავ დას ხმის პრე ვენ ცი ა“.118 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კო მი ტე ტის მი ერ 
2249-ე რე ზო ლუ ცი ის გა მო ყე ნე ბის მი მართ 
გა მო ით ქვა კრი ტი კა რე ზო ლუ ცი ის უსა ფუძ-
ვლოდ ფარ თო ინ ტერ პრე ტა ცი ის გა მო,119 
ფაქ ტი ა, რომ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს მთავ-
რო ბა დიდ წი ლად და ეყ რდნო ამ რე ზო ლუ ცი ას 
სი რი ა ში სამ ხედ რო ძა ლის გა მო ყე ნე ბის სა-
ფუძ ვლის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. კი დევ ერ თხელ 
უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე-
ფო არ ეყ რდნო ბა ექ სკლუ ზი უ რად 2249-ე რე-
ზო ლუ ცი ას, რად გან ეს რე ზო ლუ ცია „არ არის 
VII თა ვის რე ზო ლუ ცი ა, რო მე ლიც იძ ლე ვა 
ძა ლის გა მო ყე ნე ბის ნე ბარ თვას და შე სა ბა მი-
სად, არ წარ მო ად გენს სი რი ა ში ძა ლის გა მო ყე-
ნე ბის სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ველს“,120 თუმ ცა, 
მი იჩ ნევს მას არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის 
ქმე დე ბებ ზე თავ დაც ვის გა მო ყე ნე ბის მხარ-
დამ ჭერ დო კუ მენ ტად. 

ამას თან, რე ზო ლუ ცია წარ მო ად გენს იმის 
და დას ტუ რე ბას, რომ უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს შე-
საძ ლებ ლად მი აჩ ნია ძა ლის გა მო ყე ნე ბა სი-
რი ა ში ISIS-ის წი ნა აღ მდეგ. მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, 
რომ საფ რან გე თის წარ მო მად გე ნელ მა, რო-
მელ მაც და ას პონ სო რა რე ზო ლუ ცია 2249, 
გა ნაცხ ა და, რომ კო ლექ ტი უ რი მოქ მე დე ბა 
ამ რე ზო ლუ ცი ის მი ღე ბის შემ დეგ შე იძ ლე ბა 
უკ ვე დაყ რდნო ბო და გა ე როს ქარ ტი ის 51-ე 
მუხლს. ერ თხმად მი ღე ბუ ლი 2249 რე ზო ლუ-

ცი ამ კი შე იძ ლე ბა დი დი რო ლი ითა მა შოს ჩვე-
უ ლე ბი თი სა მარ თლის ახა ლი ნორ მის ჩა მო ყა-
ლი ბე ბა ში.121 

6. ექ სტრა ტე რი ტო რი უ ლი თავ დაც ვა და 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სა სა-
მარ თლო 

სა მი საქ მე, რო მელ თა ფარ გლებ ში მარ-
თლმსა ჯუ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ-
თლოს (შემ დგომ ში – სა სა მარ თლო) შე ეძ ლო 
ემ სჯე ლა ან არა პირ და პირ იმ სჯე ლა თავ-
დაც ვის უფ ლე ბი სა და არა სა ხელ მწი ფო სუ-
ბი ექ ტე ბის ურ თი ერ თმი მარ თე ბა ზე, არის ნი-
კა რა გუ ას საქ მე, კედ ლის სა კონ სულ ტა ციო 
დას კვნა122 და საქ მე კონ გო უგან დას წი ნა აღ-
მდეგ.123 თუმ ცა, სა სა მარ თლო გვერდს უვ-
ლის ამ სა კითხ ზე პირ და პი რი პო ზი ცი ის და-
ფიქ სი რე ბას და თავს არი დებს 2001 წლის 11 
სექ ტემ ბრი სა და სა ხელ მწი ფო თა შემ დგო მი 
პრაქ ტი კის თავ დაც ვის უფ ლე ბის ფარ გლებ-
ზე გავ ლე ნის შე ფა სე ბას. გავ რცე ლე ბუ ლი 
ინ ტერ პრე ტა ცი ით, სა მი ვე საქ მე ში ჩა მო ყა-
ლი ბე ბუ ლი პო ზი ცია არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი-
ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ თავ დაც ვის უფ ლე ბის 
გა მო ყე ნე ბას აღი ა რებს მხო ლოდ ორ შემ-
თხვე ვა ში: თუ ძა ლას იყე ნებს სა ხელ მწი ფო ან 
თუ არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის ქმე დე ბე ბი 
მი ე წე რე ბა სა ხელ მწი ფოს.

6.1. ნი კა რა გუა ამე რი კის შე ერ თე ბუ ლი 
შტა ტე ბის წი ნა აღ მდეგ

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ნი კა რა გუ ას საქ-
მე წარ მო ად გენს ძა ლის გა მო ყე ნე ბის სა მარ-
თალ ზე მი ღე ბულ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას,124 ნაკ ლე ბად მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის თვის, რად გან 
არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის მოქ მე დე ბებ ში 
ფი გუ რი რებ და სა ხელ მწი ფოს ჩარ თუ ლო ბა. 
ნი კა რა გუ ას საქ მე ში სა სა მარ თლომ იმ სჯე ლა, 
წარ მო ად გენ და თუ არა აშ შ-ის მი ერ ნი კა რა-
გუ ას ტე რი ტო რი ა ზე მოქ მე დი დაჯ გუ ფე ბა 
კონ ტრას დახ მა რე ბა კო ლექ ტი უ რი თავ დაც-
ვის უფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა ფუძ ველს. 
აშშ ამ ტკი ცებ და, რომ მოქ მე დებ და ელ სალ-
ვა დო რის და სა ცა ვად, რო მე ლიც იყო ნი კა რა-
გუ ას სა ხელ მწი ფოს ტე რი ტო რი ი დან მოქ მე დი 
არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის თავ დას ხმე ბის 
მსხვერ პლი, რომ ლებ საც, სა ვა რა უ დოდ, ია-
რა ღით ამა რა გებ და ნი კა რა გუ ას მთავ რო ბა.125 
თა ვის მხრივ, კონ ტრა თავ დას ხმებს ახორ ცი-
ე ლებ და არა ელ სალ ვა დორ ზე, არა მედ – სამ-
თავ რო ბო ძა ლებ ზე. რად გა ნაც აშ შ-ის მი ერ 
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და ფი ნან სე ბუ ლი კონ ტრა პირ და პირ ახორ ცი-
ე ლებ და თავ დას ხმებს ნი კა რა გუ ას მთავ რო-
ბა ზე და სამ ხედ რო ებ ზე, სა სა მარ თლოს წი ნა-
შე არ წა მოჭ რი ლა სა კითხი იმის შე სა ხებ, თუ 
რა გა რე მო ე ბე ბის არ სე ბო ბი სას შე ეძ ლო გა-
მო ე ყე ნე ბი ნა სა ხელ მწი ფოს ძა ლა უშუ ა ლოდ 
და მხო ლოდ არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის 
წი ნა აღ მდეგ. ამის ნაც ვლად, სა სა მარ თლოს 
მო უ წია ემ სჯე ლა იმ გა რე მო ე ბებ ზე, რო მელ-
თა არ სე ბო ბი სას სა ხელ მწი ფოს შე ეძ ლო თავ-
დაც ვი თი ძა ლის გა მო ყე ნე ბა არა სა ხელ მწი ფო 
სუ ბი ექ ტე ბის თავ დას ხმე ბის სა პა სუ ხოდ იმ 
სა ხელ მწი ფოს წი ნა აღ მდეგ, რომ ლის ტე რი-
ტო რი ი და ნაც ხორ ცი ელ დე ბო და ასე თი ჯგუ-
ფე ბის დახ მა რე ბა.

6.2. კედ ლის სა კონ სულ ტა ციო დას კვნა

კედ ლის სა კონ სულ ტა ციო დას კვნა ში 
ის რა ე ლი ამ ტკი ცებ და, რომ კედ ლის მშე ნებ-
ლო ბა პა ლეს ტი ნის ოკუ პი რე ბულ ტე რო ტო-
რი ა ზე წარ მო ად გენ და თავ დაც ვის უფ ლე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას ქარ ტი ის 51-ე მუხ ლი სა და 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცი ე ბის (1368 
და 1373) სა ფუძ ველ ზე, რო გორც ტე რო რის-
ტე ბის თავ დას ხმე ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ-
თულ სა შუ ა ლე ბას. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, 
რომ 51-ე მუხ ლი თავ დაც ვის უფ ლე ბას ცნობ-
და ერ თი სა ხელ მწი ფოს მი ერ მე ო რე სა ხელ-
მწი ფო ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი თავ დას ხმის 
დროს, ხო ლო ის რა ელს არ უც დია იმის ჩვე ნე-
ბა, რომ ტე რო რის ტთა თავ დას ხმე ბი მი ე წე რე-
ბო და რო მე ლი მე სა ხელ მწი ფოს:

 „ქარ ტი ის 51-ე მუხ ლი ცნობს თან და ყო ლი-
ლი თავ დაც ვის უფ ლე ბის არ სე ბო ბას ერ თი 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ მე ო რე ზე შე ი ა რა ღე ბუ-
ლი თავ დას ხმის შემ თხვე ვა ში. თუმ ცა, ის რა-
ე ლი არ ამ ტკი ცებს, რომ თავ დას ხმე ბი მის 
წი ნა აღ მდეგ მი ე წე რე ბა სხვა სა ხელ მწი ფოს. 
სა სა მარ თლო, ასე ვე, აღ ნიშ ნავს, რომ ის რა ე-
ლი ახორ ცი ე ლებს კონ ტროლს პა ლეს ტი ნის 
ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებ ზე და შე სა ბა მი-
სად, რო გორც ის რა ე ლი თა ვად აცხ ა დებს, 
საფ რთხე, რო მელ საც ის მი იჩ ნევს კედ ლის 
მშე ნებ ლო ბის სა ფუძ ვლად, წარ მო ი შო ბა ამ 
ტე რი ტო რი ა ზე და არა მის გა რეთ. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, ეს სი ტუ ა ცია გან სხვავ დე ბა 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 1368 (2001) და 1373 
(2001) რე ზო ლუ ცი ე ბით გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის გან და შე სა ბა მი სად, ის-
რა ელს არ ცერთ შემ თხვე ვა ში არ შე უძ ლია 

არ რე ზო ლუ ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბა სა კუ თა რი 
მოთხ ოვ ნის გა სამ ყა რებ ლად, რომ ახორ ცი-
ე ლებს თავ დაც ვის უფ ლე ბას“.126 

სა სა მარ თლოს მი ერ 51-ე მუხ ლის გან-
მარ ტე ბა არის ბუნ დო ვა ნი, რად გან სა სა მარ-
თლოს არ უთ ქვამს, რომ თავ დაც ვის უფ ლე ბა 
გა მო ი ყე ნე ბა მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო თა შო რის 
შე ი ა რა ღე ბულ თავ დას ხმა ში.127 თუმ ცა, ამ-
გვარ გან მარ ტე ბას თან ახ ლავს და მაბ რკო ლე-
ბე ლი გა რე მო ე ბა: ის რა ე ლი პირ და პირ მი უ თი-
თებ და, რომ იყე ნებ და თავ დაც ვის უფ ლე ბას 
არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის მი მართ, ხო-
ლო სა სა მარ თლომ სწო რედ ამ კონ ტექ სტში 
უარ ყო ის რა ე ლის არ გუ მენ ტე ბი.128 სა სა მარ-
თლოს არ მი უ თი თე ბია რო მე ლი მე ავ ტო რი-
ტე ტულ წყა რო ზე, რო მე ლიც გა ა მარ თლებ და 
ასეთ შეზღ უ დულ ინ ტერ პრე ტა ცი ას და ასე-
ვე, სა სა მარ თლომ არ გა ით ვა ლის წი ნა, რომ 
ასე თი ვიწ რო გან მარ ტე ბა ვერ მო ი პო ვებ და 
სა ერ თა შო რი სო მხარ და ჭე რას, გან სა კუთ რე-
ბით არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის თავ დას-
ხმე ბის გან და ზა რა ლე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო ე ბის 
მხრი დან.129 სა ბო ლოო ჯამ ში, გა უ გე ბა რი ა, 
რო გორ და რა ტომ მი ვი და სა სა მარ თლო ამ 
დას კვნამ დე.130 

კედ ლის სა კონ სულ ტა ციო დას კვნა ში მო-
სა მარ თლე ჰი გინ სმა აღ ნიშ ნა, რომ ის არ ეთან-
ხმე ბა სა სა მარ თლოს მი ერ თავ დაც ვის უფ ლე-
ბა ზე მსჯე ლო ბის ყვე ლა ას პექტს. მან მი უ-
თი თა, რომ 51-ე მუხ ლის სა სა მარ თლოს მი ერ 
გა კე თე ბუ ლი გან მარ ტე ბა გა მომ დი ნა რე ობს 
არა 51-ე მუხ ლი დან, არა მედ სა სა მარ თლოს 
მი ერ ნი კა რა გუ ას საქ მე ში გა კე თე ბუ ლი მიგ-
ნე ბე ბი დან,131 რო მელ თა მი ხედ ვით, არა რე გუ-
ლა რუ ლი ძა ლე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბი მხო ლოდ მა შინ ჩა ით-
ვლე ბა შე ი ა რა ღე ბულ თავ დას ხმად, რო ცა ისი-
ნი წარ გზავ ნი ლია სხვა სა ხელ მწი ფოს მი ერ ან 
მოქ მე დე ბენ სა ხელ მწი ფოს ნაც ვლად და თუ 
ეს მოქ მე დე ბე ბი მას შტა ბი სა და შე დე გე ბით 
გა უ ტოლ დე ბა რე გუ ლა რუ ლი შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
ძა ლე ბის მოქ მე დე ბებს.132 ჰი გინ სი თავს ვალ-
დე ბუ ლად თვლის, და ე თან ხმოს ასეთ პო ზი ცი-
ას, რო გორც არ სე ბულ სა მარ თალს. თუმ ცა, 
ჰი გინ სი არ ეთან ხმე ბა ნი კა რა გუ ას საქ მე ში 
დად გე ნილ კრი ტე რი უმს, რად გან სა ხელ მწი-
ფოს ყო ველ თვის მო უ წევს იმ სჯე ლოს, წარ მო-
ად გენს თუ არა არა რე გუ ლა რუ ლი ჯგუ ფე ბის 
მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ძა ლის გა მო ყე ნე ბა 
რე გუ ლა რუ ლი სამ ხედ რო ძა ლე ბის მი ერ გან-
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ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბის ეკ ვი ვა ლენტს. 
ჰი გინ სის აზ რით, სა სა მარ თლოს მი ერ დად გე-
ნი ლი კრი ტე რი უ მი არის ოპე რა ცი უ ლად გა-
მო უ სა დე გა რი.133 

მო სა მარ თლე ბურ გენ ტა ლი კედ ლის სა-
კონ სულ ტა ციო დას კვნის სა კუ თარ დეკ ლა რა-
ცი ა ში გა მო ყოფს ორ ას პექტს, რო მელ თა გა მო 
აკ რი ტი კებს სა სა მარ თლოს მი ერ ის რა ე ლის-
თვის თავ დაც ვის უფ ლე ბის გა მო რიცხ ვას და 
არ ეთან ხმე ბა სა სა მარ თლოს ფორ მა ლის ტურ 
მიდ გო მას: 1) 51-ე მუხ ლის ფორ მუ ლი რე ბის 
მი ხედ ვით, „არა ფერ მა წი ნამ დე ბა რე [გა ე როს] 
ქარ ტი ა ში“ არ უნ და შეზღ უ დოს თავ დაც ვის 
თან და ყო ლი ლი უფ ლე ბა. თუ სა სა მარ თლომ 
მხო ლოდ იმის გა მო გა მო რიცხა თავ დაც ვის 
უფ ლე ბა, რომ თა ვი აა რი და პა ლეს ტი ნის სა-
ხელ მწი ფო ებ რი ო ბა ზე მსჯე ლო ბას, ეს არ იქ-
ნე ბო და სა ჭი რო, რად გან ქარ ტია თავ დაც ვის 
უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის წი ნა პი რო ბად არ ად-
გენს, რომ თავ დას ხმის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი 
სუ ბი ექ ტი უნ და იყოს სა ხელ მწი ფო.134 უშიშ-
რო ე ბის საბ ჭომ რე ზო ლუ ცი ებ ში 1368 (2001) 
და 1373 (2001) სა ერ თა შო რი სო ტე რო რიზ მი 
შე ა ფა სა, რო გორც საფ რთხე სა ერ თა შო რი სო 
მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის წი ნა აღ მდეგ, 
აღი ა რა თავ დაც ვის უფ ლე ბა და უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს არ მი უ თი თე ბი ა, რომ ტე რო რის ტუ ლი 
აქ ტე ბი უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა ხელ მწი ფო 
სუ ბი ექ ტებ მა.135 2) ის რა ე ლი ამ ტკი ცებს, რომ 
მას აქვს თავ დაც ვის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა იმ 
თავ დას ხმე ბის წი ნა აღ მდეგ, რო მე ლიც მომ-
დი ნა რე ობს „მწვა ნე ზო ლის“ მე ო რე მხრი დან. 
ბურ გენ ტა ლის აზ რით, ამ არ გუ მენ ტთან მი-
მარ თე ბით არა რე ლე ვან ტუ რი ა, რომ ის რა ე ლი 
ახორ ცი ე ლებს კონ ტროლს ოკუ პი რე ბულ პა-
ლეს ტი ნურ ტე რი ტო რი ებ ზე. სა სა მარ თლოს-
თვის „მწვა ნე ზო ლი“, გარ კვე ულ ფარ გლებ ში, 
წარ მო ად გენს დე ლი მი ტა ცი ის ხაზს ის რა ელ სა 
და ოკუ პი რე ბულ პა ლეს ტი ნურ ტე რი ტო რი-
ებს შო რის. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლომ, სწო-
რედ ამ ფარ გლებ ში, ოკუ პი რე ბულ პა ლეს ტი-
ნურ ტე რი ტო რი ე ბი არ უნ და ჩათ ვა ლოს ის რა-
ე ლის ტე რი ტო რი ად, მი უ ხე და ვად ის რა ე ლის 
მი ერ ამ ტე რი ტო რი ის კონ ტრო ლი სა.136

შე სა ბა მი სად, კედ ლის სა კონ სულ ტა-
ციო დას კვნა იყო ის რა ელ -პა ლეს ტი ნის ურ-
თი ერ თო ბე ბის კონ კრე ტუ ლი გა რე მო ე ბე ბის 
მაქ სი მა ლუ რად გათ ვა ლის წი ნე ბის შე დე გად 
მი ღე ბუ ლი დას კვნა, რომ ლის გან ზო გა დე ბა 
ზო გა დად თავ დაც ვის უფ ლე ბა ზე არ არის მი-
ზან შე წო ნი ლი.

6.3. კონ გოს დე მოკ რა ტი უ ლი                  
რეს პუბ ლი კა უგან დის წი ნა აღ მდეგ

საქ მე ში კონ გო უგან დას წი ნა აღ მდეგ სა-
სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ კონ გოს ტე რი-
ტო რი ი დან არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის მი-
ერ უგან დას წი ნა აღ მდეგ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
თავ დას ხმე ბი არ მი ე წე რე ბო და კონ გოს137 და, 
შე სა ბა მი სად, არ იყო დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი პი-
რო ბე ბი, რაც აუ ცი ლე ბე ლი იყო უგან დის მი-
ერ თავ დაც ვის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. სა სა-
მარ თლომ პირ და პირ მი უ თი თა, რომ

„სა სა მარ თლოს არ ჭირ დე ბა მხა რე თა არ-
გუ  მენ ტე ბის გან ხილ ვა იმის შე სა ხებ, თუ 
რა დროს და რა პი რო ბებ ში ით ვა ლის წი ნებს 
თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი 
თავ დაც ვის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბას არა რე-
გუ ლა რუ ლი ძა ლე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე-
ბუ ლი ფარ თო მას შტა ბი ა ნი თავ დას ხმე ბის 
წი ნა აღ მდეგ“.138 

მო სა მარ თლე კო ე ი მან სი გან სხვა ვე ბულ 
მო საზ რე ბა ში აღ ნიშ ნავს, რომ სა სა მარ თლო 
თავს არი დებს პა სუ ხი გას ცეს კითხ ვას, შე-
სა ბა მი სო ბა შია თუ არა ნი კა რა გუ ას გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის სტან დარ ტი თა ნა მედ რო ვე სა-
ერ თა შო რი სო სა მარ თალ თან, მი თუ მე ტეს, 
რომ ეს სტან დარ ტი გახ და მკაც რი კრი ტი კის 
სა გა ნი.139 კო ე ი მან სი თვლის, რომ მხო ლოდ 
იმი ტომ, რომ სა ხელ მწი ფოს ტე რი ტო რი ი დან 
მოქ მე დი ჯგუ ფე ბის მოქ მე დე ბე ბი არ მი ე წე-
რე ბა სა ხელ მწი ფოს, მსხვერპლ სა ხელ მწი ფოს 
არ უკ რძა ლავს თავ დაც ვის უფ ლე ბის გა მო-
ყე ნე ბას 51-ე მუხ ლის მი ხედ ვით. კო ე ი მან სი 
სა სა მარ თლოს აკ რი ტი კებს იმის გა მოც, რომ 
ნა თელს არ ჰფენს შემ თხვე ვას, თუ რა უნ და 
მო ი მოქ მე დოს სა ხელ მწი ფომ, რო ცა არა რე-
გუ ლა რუ ლი ჯგუ ფე ბი შე ი ა რა ღე ბუ ლი ოპე რა-
ცია მი სი მას შტა ბი სა და შე დე გე ბის გა მო უბ-
რა ლო სა საზღ ვრო ინ ცი დენ ტის ნაც ვლად შე-
ფას დე ბო და შე ი ა რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმად.140 
კო ე მან სი მხარს უჭერს მიდ გო მას, რომ ამ 
შემ თხვე ვა ში სა ხელ მწი ფოს შე უძ ლია გა მო-
ი ყე ნოს თავ დაც ვის იგი ვე სა მარ თლებ რი ვი 
ჩარ ჩო, რა საც გა მო ი ყე ნებ და სა ხელ მწი ფოს 
წი ნა აღ მდეგ.141 

ასე ვე, აღ ნიშ ნულ საქ მე ზე თან დარ თულ 
გან სხვა ვე ბულ მო საზ რე ბა ში მო სა მარ თლე 
სი მა აღ ნიშ ნავს, რომ 51-ე მუხ ლის კედ ლის 
სა კონ სულ ტა ციო დას კვნა ში მო ცე მუ ლი ვიწ-
რო გან მარ ტე ბა უნ და გა და ი ხე დოს არა მხო-
ლოდ სა ხელ მწი ფო თა პრაქ ტი კა ში არ სე ბუ ლი 
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ცვლი ლე ბე ბის, არა მედ – ასე თი პრაქ ტი კის 
თან მხლე ბი opinion juris-ის გა მო. სი მა მი იჩ-
ნევს, რომ პრაქ ტი კა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ცვლი ლე ბე ბი და იწყო 2001 წლის 11 სექ ტემ-
ბრის შემ დეგ და აკე თებს სა ინ ტე რე სო მიგ-
ნე ბას: „მტკი ცე ბა, რომ 51-ე მუხ ლი ფა რავს 
თავ დაც ვით ღო ნის ძი ე ბებს ტე რო რის ტე ბის 
ჯგუ ფე ბის წი ნა აღ მდეგ, სა ერ თა შო რი სო სა-
ზო გა დო ე ბამ მი ი ღო გა ცი ლე ბით და დე ბი თად, 
ვიდ რე ქარ ტი ის სხვა შე სა ბა მი სი დე ბუ ლე ბე-
ბის ფარ თო გან მარ ტე ბა, გან სა კუთ რე ბით 
„ბუ შის დოქ ტრი ნა“, რო მე ლიც ამარ თლებს 
ძა ლის პრე ვენ ცი ულ გა მო ყე ნე ბას“.142 სი მას 
აზ რით, ასეთ მიდ გო მას ადას ტუ რებს უშიშ-
რო ე ბის საბ ჭოს რე ზო ლუ ცი ე ბიც.143 სი მა 
ასე ვე ეთან ხმე ბა მო სა მარ თლე კო ე ი მან სის 
მი ერ გა კე თე ბულ გან სხვა ვე ბულ მო საზ რე-
ბას კედ ლის სა კონ სულ ტა ციო დას კვნა ში და 
ეთან ხმე ბა დინ შტე ინს, რომ ლის მი ხედ ვით, 
თავ დას ხმის ად რე სა ტი სა ხელ მწი ფოს თვის 
თავ დაც ვის უფ ლე ბა ზე უა რის თქმა მხო ლოდ 
იმი ტომ, რომ თავ დამ სხმე ლი არ არის სა ხელ-
მწი ფო, იქ ნე ბო და არა გო ნივ რუ ლი, თა ნაც 
ამას არ მო ითხ ოვს გა ე როს ქარ ტი ა.144 

რო გორც ერ თმა კო მენ ტა ტორ მა აღ ნიშ-
ნა, სა სა მარ თლოს ლო გი კა აღ ნიშ ნულ საქ მე ში 
იყო ის, რომ სა ხელ მწი ფო თავ დაც ვით ძა ლას 
ვერ გა მო ი ყე ნებს მე ო რე სა ხელ მწი ფოს წი ნა-
აღ მდეგ იმის გა მო, რომ მი სი ტე რი ტო რი ი დან 
მოქ მე დი დაჯ გუ ფე ბე ბის ქმე დე ბე ბი არ მი ე წე-
რე ბა ამ სა ხელ მწი ფოს, ეს მსჯე ლო ბა მი სა ღე-
ბი ა. მაგ რამ, თუ სა სა მარ თლო კვლავ მო ითხ-
ოვს ნი კა რა გუ ას საქ მის სტან დარტს ასე თი 
დაჯ გუ ფე ბე ბის მი მართ ძა ლის გა მო ყე ნე ბის 
დროს, მა შინ სა სა მარ თლო სე რი ო ზუ ლად 
ზღუ  დავს თავ დაც ვის უფ ლე ბის ფარ გლებს.145

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა სა მარ თლომ 
კედ ლი სა და კონ გოს საქ მე ებ ზე მი ღე ბუ ლი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბით შე იძ ლე ბა დაბ რკო ლე ბა 
შექ მნა „სწრა ფად კრის ტა ლი ზე ბა დი ჩვე უ ლე-
ბი თი სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა ში“,146 მას არ მო უხ დე ნია ასე თი ნორ მის 
გან ვი თა რე ბის პრე ვენ ცი ა. ეს ნა წი ლობ რივ 
აიხ სნე ბა იმით, რომ სი ტუ ა ცია მო ცე მულ საქ-
მე ებ ში გან სხვავ დე ბა იმ შემ თხვე ვე ბის გან, 
რო ცა სა ხელ მწი ფო ძა ლას იყე ნებს არა სა ხელ-
მწი ფო ჯგუ ფე ბის წი ნა აღ მდეგ უცხო სა ხელ-
მწი ფოს ტე რი ტო რი ა ზე. კედ ლის სა კონ სულ-
ტა ციო დას კვნა ში, სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, 
რომ თავ დაც ვის უფ ლე ბა გა ე როს ქარ ტი ის 
51-ე მუხ ლის მი ხედ ვით გა მო ი ყე ნე ბო და მხო-

ლოდ სხვა სა ხელ მწი ფო დან მომ დი ნა რე თავ-
დას ხმე ბის მი მართ, რაც არ ვრცელ დე ბო და 
ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი დან მომ დი ნა რე 
თავ დას ხმებ ზე, რად გან ამ ტე რი ტო რი ას აკონ-
ტრო ლებ და ის რა ე ლი. კონ გოს და ნი კა რა გუ-
ას საქ მე ებ ში კი ძა ლის გა მო ყე ნე ბა არ შე მო-
ი ფარ გლე ბო და მხო ლოდ არა რე გუ ლა რულ 
ჯგუ ფებ ზე თავ დას ხმე ბით, არა მედ მო ი ცავ  და 
მას შტა ბურ თავ დას ხმებს ტე რი ტო რი უ ლი სა-
ხელ მწი ფოს სხვა დას ხვა ლო კა ცი ებ ზე.147 

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა სა მარ თლო 
მო ქ მე დებს სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სპე-
ცი ფი კუ რი კონ ცეფ ცი ის კონ ტექ სტში, რო-
მე ლიც აღ ნიშ ნულ სა მარ თლებ რივ სის ტე მას 
აღიქ ვამს ტრა დი ცი უ ლი გა გე ბით, რო გორც 
მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო ებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ 
სა მარ თალს.

დას კვნა

არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბი წარ მო ად-
გე ნენ XXI სა უ კუ ნის ერ თ-ერთ დიდ გა მოწ-
ვე ვას, რად გან მათ გა აჩ ნი ათ დი დი რე სურ სი 
და პო ტენ ცი ა ლი, საფ რთხე შე უქ მნან სა ერ თა-
შო რი სო მშვი დო ბა სა და უშიშ რო ე ბას. ასე თი 
საფ რთხის არ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, სა ხელ-
მწი ფო ებს არ აქვთ სა მარ თლებ რი ვი ვალ დე-
ბუ ლე ბა, რომ და ე მორ ჩი ლონ „უც ნა ურ ფორ-
მა ლიზმს“ და არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის 
მი ერ უშუ ა ლოდ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი შე ი ა-
რა ღე ბუ ლი თავ დას ხმე ბის შემ თხვე ვა ში არ 
გა მო ი ყე ნონ თავ დაც ვის უფ ლე ბის თან და ყო-
ლი ლი უფ ლე ბა მხო ლოდ იმი ტომ, რომ ვერ 
დგინ დე ბა ან prima facie არ არ სე ბობს მათ წი-
ნა აღ მდეგ გა მო ყე ნე ბულ ძა ლა ში სხვა სა ხელ-
მწი ფოს ჩარ თუ ლო ბა. რო გორც ზე მოთ მო-
ცე მუ ლი ანა ლი ზი დან ჩანს, სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თა ლი შე იძ ლე ბა პირ და პირ არ ცნობს 
არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ 
ძა ლის გა მო ყე ნე ბის ლე გა ლუ რო ბას, მაგ-
რამ ექ სტრა ტე რი ტო რი უ ლი თავ დაც ვა დღეს 
აღარ არის ძა ლის გა მო ყე ნე ბის „სა პა ტი ე ბე-
ლი“ ფორ მა და სცდე ბა „ლე გი ტი მუ რის“ კა-
ტე გო რი ას. ის შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბის პო ზი ტი უ რი სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თლით ნე ბა დარ თულ ფორ მად შემ დე გი 
გა რე მო ე ბე ბის გა მო:

1) სა ხელ მწი ფო თა პრაქ ტი კა, მი უ ხე და-
ვად ასე თი პრაქ ტი კის არა ერ თგვა როვ ნე ბი-
სა, მხარს უჭერს თავ დაც ვის უფ ლე ბის გა მო-
ყე ნე ბას ტრან სსა საზღ ვრო საფ რთხე ებ თან 
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გამ კლა ვე ბის კუთხ ით. 9/11-ის შემ დეგ მოხ და 
ერ თგვა რი ევო ლუ ცი ა, კერ ძოდ – არა სა ხელ-
მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ გან ხორ-
ცი ე ლე ბულ მა მოქ მე დე ბებ მა შე თან ხმე ბუ ლი 
სა მარ თალ დაც ვი თი თა ნამ შრომ ლო ბის სფე-
რო დან გა და ი ნაც ვლა თავ დაც ვი თი ძა ლის 
ცალ მხრი ვი გა მო ყე ნე ბის, რო გორც უფ რო 
ეფექ ტი ა ნი მე ქა ნიზ მის, სფე რო ში.

2) დღეს არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბით, სა-
ხელ მწი ფო თა ამ პრაქ ტი კის მი მართ სა ერ თა-
შო რი სო სა ზო გა დო ე ბა აფიქ სი რებს ან პირ და-
პირ მხარ და ჭე რას, ან მი ნი მუმ ტო ლე რან ტუ-
ლი ა.

3) გა ე როს ქარ ტი ა ში მო ცე მუ ლი ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბის აკ რძალ ვის პრინ ციპ სა და თავ-
დაც ვის უფ ლე ბას შო რის არ არ სე ბობს მხო-
ლოდ „აკ რძალ ვა- გა მო ნაკ ლი სის“ ურ თი ერ-
თმი მარ თე ბა და შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ თავ დაც ვის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა არა-
სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ არ 
არის შეზღ უ დუ ლი გა ე როს ქარ ტი ის სა ხელ-
მწი ფო თა შო რი სი ბუ ნე ბით, რად გან ა) გა ე როს 
ქარ ტი ის 2(4)-ე და 51-ე მუხ ლებს გა აჩ ნი ათ 
ტერ მი ნო ლო გი უ რად და ში ნა არ სობ რი ვად 
გან სხვა ვე ბუ ლი რე გუ ლი რე ბის სფე რო და ბ) 
თავ დაც ვის უფ ლე ბა არ სე ბობს გა ე როს ქარ-
ტი ის გან და მო უ კი დე ბელ სა მარ თლებ რივ სივ-
რცე ში – სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბით სა მარ-
თალ ში. ამას თან, 51-ე მუხლს არ შე უზღ უ დავს 
სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბით სა მარ თალ ში არ-
სე ბუ ლი თავ დაც ვის უფ ლე ბა ratione personae.

4) „შე უძ ლებ ლო ბის და სურ ვი ლის არ ქო-
ნის“ ტეს ტის თა ნახ მად, რო ცა სა ხელ მწი ფო 
არ შე უძ ლია მი სი ტე რი ტო რი ი დან მოქ მე დი 
არა სა ხელ მწი ფო სუ ბი ექ ტე ბის ქმე დე ბე ბის 
აღ კვე თა, არა გო ნივ რუ ლი იქ ნე ბო და თავ დას-
ხმის ად რე სა ტი სა ხელ მწი ფოს თავ დაც ვის 
უფ ლე ბის უარ ყო ფა მხო ლოდ იმის გა მო, რომ 
თავ დამ სხმე ლი არ არის სა ხელ მწი ფო. თავ-
დას ხმე ბის ად რე სატ სა ხელ მწი ფოს არ აქვს 
თმე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა. „შე უძ ლებ ლო ბის და 
სურ ვი ლის არ ქო ნის“ ტესტს მხარს უჭერს სა-
ხელ მწი ფო თა პრაქ ტი კა, ლო გი კუ რად გა მომ-
დი ნა რე ობს სუ ვე რე ნი ტე ტის კონ ცეფ ცი ი დან 
და გარ კვე უ ლი პრო ცე დუ რუ ლი მოთხ ოვ ნე-
ბის და მა ტე ბით (რო გო რი ცაა ასე თი სა ხელ-

მწი ფოს თვის გო ნივ რუ ლი დრო ის მი ცე მა, სა-
კუ თა რი ძა ლე ბით აღ კვე თოს არა რე გუ ლა რუ-
ლი ჯგუ ფე ბის მოქ მე დე ბა), ეს ტეს ტი, დღე ის 
მდგო მა რე ო ბით, შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს სა ერ-
თა შო რი სო სა მარ თლის ნა წი ლად, რო მე ლიც 
შეძ ლებს, ოპ ტი მა ლუ რად და ა ბა ლან სოს ორი 
სა ხელ მწი ფოს ინ ტე რე სე ბი.

5) გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 1368 
(2001), 1373 (2001) და 2249 (2015) რე ზო-
ლუ ცი ებ მა, რო გორც კვა ზი სა მარ თლებ რივ-
მა დო კუ მენ ტებ მა, გა ე როს ქარ ტი ის 51-ე 
მუხ ლში აშ კა რად მო ი აზ რა სა ხელ მწი ფოს გან 
და მო უ კი დებ ლად მოქ მე დი არა სა ხელ მწი ფო 
სუ ბი ექ ტე ბი და აღი ა რა თავ დაც ვის უფ ლე ბა 
(1368, 1373), ან არა პირ და პირ მი უ თი თა ამ 
უფ ლე ბა ზე (2249).
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INTRODUCTION

Over the last period the threat of interna-
tional organized terrorism has particularly in-
creased and appears to be the one of the main 
security challenges of states’ national security 
agendas as the global threat. Classic example 
of such trend are the events of 11 September 
2001 in the United States of America (herein-
after – 9/11) which unprecedentedly changed 
international community’s perception towards 
terrorism.

States base and justify their extraterrito-
rial use of force1 against such threats on article 
51 (right of self-defence) of the United Nations 
Charter.The problem is that according to the 
widely supported interpretation of this article, 
the right of self-defence is restricted and applies 
only to interstate armed attacks, which deprives 
states of their right to self-defence (defensive 
use of force) directly against autonomously op-
erating non-state actors (NSAs).2

This article aims to assess and determine 
to what extent (if any) international law permits 
right of self-defence by states against NSAs on 
the one hand, pursuant to article 51 of the UN 
Charter and on the other hand, under customary 
international law.3 This research, based on and 
taking into account of state practice, response 
of the international community to such practice 
and the analysis of the relevant case law, in-
tends to demonstrate that international law does 

not require the strictosensu interstate applica-
tion of the right of self-defence as such narrow 
interpretation fails to effectively respond to the 
contemporary challenges and is overridden by 
state practice. Therefore, this article draws con-
clusion that extraterritorial self-defence against 
autonomously operating NSAs can be assumed 
as the legal use of force, i.e. use of force permit-
ted by modern international law.

This article will develop its argumentation 
into three main directions: 1) Holistic review 
and analysis of state practice of extraterrito-
rial self-defence, response to such practice by 
international community, case law of the Inter-
national Court of Justice (ICJ), United Nations 
Security Council (Security Council) resolutions, 
scholar opinions and other relevant materials 
will be holistically reviewed and assessed to 
demonstrate that there is manifest tendency 
of legalization of extraterritorial self-defence in 
international law fora. 2) Relationship between 
Article 2(4) and 51 of the UN Charter will be il-
lustrated from different perspective to show that 
there is not only “prohibition-exception” interde-
pendency between these provisions, as Article 
51 represents separate and isolated ground of 
use of force. To put in other words, Article 51 
should be examined independently from the el-
ements of Article 2(4), as autonomous regime 
and should not be a priori restricted by the “in-
terstate” and/or “state-centered” character of 
the UN Charter. In addition, scope and limits 
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ratione personae of the right of self-defence will 
be assessed under customary international law 
for the purpose of comparative analysis of this 
right under customary and Charter law to de-
tect the extent they differ from or overlap each 
other. 3) Since the main problem of extraterrito-
rial self-defence is the de facto violation of the 
sovereignty of another state, the author intends 
to re-conceptualize the modern understanding 
of sovereignty in the light “unwilling or unable” 
doctrine, as the basis of the obligation of territo-
rial state4 to control NSAs operating on its terri-
tory, falling short of which (whether it is unable 
or unwilling) it should not object to the use of 
force by another state.

1. RELATIONSHIP BETWEEN THE CONCEPTS 
OF “LEGALITY” AND “LEGITIMACY” IN THE 
CONTEXT OF USE OF FORCE IN 
INTERNATIONAL LAW IN THE LIGHT 
OF HUMANITARIAN INTERVENTION 

Since this article aims to demonstrate the 
status of right of extraterritorial self-defence 
against autonomously operating NSAs – 
whether it is legitimate or legal use of force – in 
international law, this section briefl y reviews the 
concept of legitimate use in the context of hu-
manitarian intervention by NATO in Kosovo in 
1999,5 to illustrate differences between “legal” 
and “legitimate” use of force.

To justify humanitarian intervention in 
Kosovo, NATO member states shifted their ar-
gumentation form positive international law to 
the doctrine of “illegal, but legitimate”.6 NATO’s 
approach was based on presumption that uni-
lateral intervention was illegal, but legitimate. 
The essence of such argumentation presup-
poses that sometimes subject of international 
law shall act beyond the framework of positive 
international law whereas such conduct is man-
ifestly illegal, but may be justifi ed by various 
circumstances.7 In such case the use of force 
becomes “excusable”.8 Commenting on Kosovo 
intervention, similar approach was adopted 
by the then UN Secretary-General Kofi  Anan, 
stating that “there are times when the use of 
force may be legitimate in the pursuit of peace, 
though “the Council should be involved in any 
decision to resort to the use of force.”9

Whereas ICJ refused to pronounce on this 
matter,10 this issue was addressed by differ-

ent international forums such as Independent 
International Commission for Kosovo (IICK) 
and International Commission on Intervention 
and State Sovereignty (ICISS). According to 
IICK “diplomacy failed to produce these results 
in a reliable manner, leaving the options of do-
ing nothing or mounting a military intervention 
under NATO auspices.”11 ICCK assessed the 
military operation as illegal, but legitimate. It 
further recommended that “the gap between le-
gality and legitimacy” should have been closed 
by the framework of principles derived from the 
Charter and UN General Assembly decisions.12

“The gap between legality and legitimacy” 
was also examined by ICISS, which later be-
came known for articulating new doctrine of 
Responsibility to Protect. ICISS report, recog-
nizing the primary role of the Security Council, 
found that “states may not rule out other means 
to meet the gravity and urgency of that situa-
tion.”13 ICISS affi rmed the doctrine of “illegal but 
legitimate” in the context of humanitarian inter-
vention. 

Although the term “legitimate” may sound 
more like a term from political science, philo-
sophy or theology to international lawyer, it is 
clear that “legitimacy” is the assessment tool in 
international law of use of force for conduct the 
legal ground of which is absent in positive inter-
national law, however, such conduct turns out 
to be “excusable breach” due to various circum-
stances.14 In contrasts, the conduct is “legal” if 
it can be justifi ed under existing norm of both 
treaty and customary law.

This article intends to analyze the issue in 
question in this very interrelation.

2. EVOLUTION IN THE STATEPRACTICE: 
FROM THE COORDINATED L AW 
ENFORCEMENT COOPERATION TO THE 
UNILATERAL USE OF SELF-DEFENCEFORCE

This section reviews the relevant state 
practice to demonstrate that fi ght against the 
modern terrorism and generally against NSAs 
was gradually evolved from international law 
enforcement cooperation to the realm of unila-
teral use of self-defence.

The practice encompasses the cases of 
extraterritorial self-defence against NSAs along 
with legal justifi cations provided by the states as 
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well as the responses of international commu-
nity to these legal grounds to assess whether 
the states perceive extraterritorial self-defence 
as the permitted and legal form of self-defence 
under contemporary international legal system.

Traditionally, fi ght against NSAs was the 
sphere even in cases when operations were 
carried out against transboundary activities of 
NSAs. NSAs were considered as criminals and 
international element of such operations was 
limited to only transnational police coopera-
tion.15

This approach was radically changed by 
the events of 9/11. The issue whether the state 
was entitled to invoke the right of self-defence 
under Article 51 of the UN Charter against NSAs 
gained new impetus after USA operations in 
Afghanistan in response to terrorist attacks.16

2.1. 11 September 2001: a breakthrough in 
state practice and new understanding of 
jus ad bellum

The dominant view until the time of the 9/11 
attacks was that state’s right of self-defence 
against NSAs was applicable to armed attack 
occurred at the hand of a state, i.e. if NSA’s 
conduct was attributable to the state.17 Hence, 
realization of self-defence was deemed permis-
sible only in the interstate context.

However, the 9/11 attacks forced States to 
reevaluate the long-standing notion that only 
a State has the capacity to commit an armed 
attack against another State giving rise to the 
right to respond with force in self-defence. Post-
9/11, if NSA commits a series of attacks against 
a state, and the acts are of suffi cient scale and 
effect to amount to an armed attack, then argu-
ably force in self-defence should be permitted 
against them.18

In response to 9/11, the United States and 
its coalition partners responded on 7 October 
by attacking both al Qaeda and Taliban targets 
in Afghanistan. Not only did the international 
community refrain from condemning this mili-
tary operation, but many States provided verbal 
and material support. This event has dramati-
cally changed international normative under-
standings regarding the application of the jus 
ad bellum.19

Security Council adopted two important 
reso lutions (resolution 1368 and resolution 

1373) acting under Chapter VII of the UN Char-
ter, qualifying terrorist act as “attack” constitut-
ing “a threat to international peace and security” 
and recognized “the inherent right of individual 
or collective self-defence in accordance with the 
Charter.”20 This recognition is remarkable, as the 
resolution did not make any reference to pos-
sible state involvement or interstate context.21 
The US in a letter sent to the Security Council 
relied on the right of self-defence against both 
the states and organizations,22 specifying that is 
commenced operation not against Afghanistan, 
but against “Al-Qaeda terrorist training camps 
and military installations of the Taliban regime 
in Afghanistan.”23 Subsequent actions of the US 
witnessed the universal recognition and sup-
port.24

It is remarkable that The North Atlantic 
Treaty Organization (NATO) for the fi rst time in 
its history invoked Article 5 of the North Atlantic 
Treaty, which treats an armed attack on one 
member as an armed attack on all of them.25

Similar position was upheld by the 
Organization of American States in a Resolution 
797,26 invoking the 1947 Inter-American Treaty 
of Reciprocal Assistance (so called “Rio 
Treaty”), which provides that in the event of 
an armed attack on an American State, the 
Parties agreed that “[...]each one of the said 
Contracting Parties undertakes to assist in 
meeting the attack in the exercise of the inher-
ent right of individual or collective self-defence 
recognized by Article 51 of the Charter of the 
United Nations.”27

Besides, United States and Australia jointly 
invoked articles 2 and 4 on collective defense 
of the ANZUS Treaty,28 while the Japanese 
government took the position that 9/11 attack 
was an attack on the United States, and soon 
thereafter enacted legislation to enable Japan 
to deploy its forces in support of U.S. opera-
tions against Al-Qaeda.29

As mentioned, before 9/11 the major-
ity (scholars as well as states) considered that 
right of self-defence had not been recognized 
against NSAs if their conduct was not attributed 
to the state.30 The decisive criterion was the test 
developed by the ICJ in Nicaragua, according 
to which an armed attack must be understood 
as including not merely action by regular armed 
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forces across an international border, but also 
“the sending by or on behalf of a State of armed 
bands, groups, irregulars or mercenaries, which 
carry out acts of armed force against another 
State of such gravity as to amount to” and their 
actions equal to acts of aggression due to their 
gravity,31 i.e. NSAs shall act under “complete 
dependence” or “effective control” of a state.32

The US operations in Afghanistan can be 
interpreted broadly and narrowly: 1) In a wide 
view states would have right to act in self-de-
fence against the NSAs, even in the absence 
of any Security Council resolutions, and even 
where the state against whose territory the ac-
tion is taken had no involvement in any sort of 
support for the NSAs.33 On the narrowest view, 
self-defence would be dependent upon the fol-
lowing preconditions: 1) an actual massive ter-
rorist attack on a state’s territory; 2) a continu-
ing threat of global terrorism from those respon-
sible; 3) the response shall be directed against 
the NSA directly responsible in a state which 
is “unable or unwilling”; 4) the Security Council 
had determined the existence of a threat to in-
ternational peace and security; 5) where the 
Security Council had asserted a right of self-
defence in a resolution.34

Professor Tom Ruys, in a detailed study of 
the right of self-defence, discusses two radical 
possibilities of interpretation: on the one hand, 
international community’s response to 9/11 as 
an “instant custom”, and on the other hand, as 
an exception without precedential value that 
cannot affect lex lata.35

However, in the author’s opinion, modern 
practice do not uphold such radical strict inter-
pretations and strict preconditions and tend to 
develop in intermediate way.

2.2. Practice of application of extraterrito-
rial self-defence before 9/11 and thereafter

This section reviews the state practice and 
legal justifi cation thereto which demonstrates 
that extraterritorial self-defenceagainst NSAs is 
not the post-9/11 phenomenon and stated were 
involved in exercising such right while being 
victim of NSAs attacks.

In 2015 two terrorist attacks occurred in 
France responsibility for which was claimed by 
the “Islamic State”. France’s President Francois 

Hollande called on the United States and Russia 
on Monday to join a global coalition to destroy 
Islamic State following the attacks in Paris, 
and hours later French fi ghter jets launched 
fresh strikes on targets in Syria.36 According 
to Hollande, France was at war against jihad-
ist terrorism.37 Despite the political nature of 
such assessment, as it later turned out, state 
of “war” was not absolutely absent from legal 
reality as the legal review of state responses to 
this attacks relieve, it is obvious that state per-
ceived the right of extraterritorial self-defence in 
a realm of right of self-defence.38

After the attacks, on 17 November 2015, 
France invoked for the fi rst time article 42(7) 
(never been used before) of the Treaty on the 
European Union (TEU), asking for aid and as-
sistance from the other European Union (EU) 
Member States in the aftermath of the deadly 
terrorist attacks in Paris on 13 November 2015. 
Article 42(7) or the EU mutual defence clause 
as it is called by many states that if a Member 
State is the victim of armed aggression on its 
territory, the other Member States shall have to-
wards it an obligation of aid and assistance by 
all the means in their power, in accordance with 
Article 51 of the United Nations Charter. It is 
interesting that in alternate France could have 
invoked so called Solidarity Clause of the EU, 
Article 222(1) of the Treaty on the Functioning 
of the European Union, stipulating that “the 
Union and its Member States shall act jointly 
in a spirit of solidarity if a Member State is the 
object of a terrorist attack”.39 Hence, it is obvi-
ous that EU Member States qualifi ed France at-
tacks as armed aggression instead of terrorist 
attack, the former referring directly to Article 51 
of the UN Charter, opening possibility for use of 
self-defensive force.

Furthermore, below there are some less 
known cases, showing that states conscious-
ly relied on the right of self-defence while re-
sponding to autonomously operating NSAs.

In 1993 Iran used self-defensive force 
against Kurdish groups, engaged in trans-
border military attacks against and sabotage 
in Iranian border provinces. Iran informed the 
Security Council that:

“[i]n response to these armed attacks from 
inside Iraq and in accordance with Article 51 
of the Charter of the United Nations [...] the 
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fi ghter jets of the Islamic Republic Air Force 
carried out a brief, necessary and proportion-
ate operation against the military bases of 
the terrorist group where the recent armed 
attacks against and incursions into Iranian 
territory had originated.”40

In response to 9/11, the US exercised 
the right of self-defence against Al-Qaeda in 
Afghanistan based on the following legal justifi -
cation:

“[i]n response to these attacks, and in accor-
dance with the inherent right of individual and 
collective self-defence, United States armed 
forces have initiated actions designed to pre-
vent and deter further attacks on the United 
States. These actions include measures 
against Al-Qaeda terrorist training camps and 
military installations of the Taliban regime in 
Afghanistan [...].”41

In 2002 Russia referred to Article 51 when 
it launched military operations against Chechen 
and Islamic fi ghters in Pankisi Gorge on the ter-
ritory of Georgia, explaining that:

“[i]f the Georgian leadership is unable to 
establish a security zone in the area of the 
Georgian-Russian border [...], and does not 
put an end to the bandit sorties and attacks 
on adjoining areas in the Russian Federation, 
we reserve the right to act in accordance 
with Article 51 of the Charter of the United 
Nations, which lays down every Member 
States inalienable right of individual or collec-
tive self-defence.”42

In 2003 Israel conducted military opera-
tion against training camps of Islamic Jihad in 
the territory of Syria for attacks on Israel soil, 
submitting that “Israel’s measured defensive re-
sponse to the horrifi c suicide bombings against 
a terrorism training facility in Syria are a clear 
act of self-defence in according with Article 51 
of the charter.”43 Despite the fact that such ap-
proach was condemned by the majority of the 
States before the Security Council except of the 
US,44 it is still not possible to deduct opino juris 
from their statements.45

Again in July 2006, Israel launched a large-
scale military campaign against Hezbollah in 
Lebanese territory: “Israel, like any state, is tak-
ing and continues to take necessary mea sures 

to protect life of its own citizens. It has right and 
obligation to exercise self-defence.”46 A majority 
of Security Council members, as well as the UN 
Secretary-General, recognized Israel’s right to 
defend itself. In this case States protested only 
the proportionality of Israel’s use of force and 
not legal ground of self-defence.47

In 2008 Colombian military forces launched 
an aerial and ground assault upon NSAs in 
base located on the Ecuadorian side of the 
border. This NSA called Revolutionary Armed 
Forces of Colombia (FARC) is armed opposi-
tion group of the government, launching attacks 
on Colombian territory from Ecuador. Despite 
outrage by Ecuador and its ally Venezuela and 
condemnation by the Organization of American 
States,48 neither the Security Council nor the 
General Assembly took any action regarding 
the attack.49

Since 2014 the US, Canada and several 
other states, with the support of Arab States, 
have been conducting military attacks in Syria 
against “Islamic State” and Khorasan Group. 
The US,50 Canada51 and the United Kingdom52 
relied on Article 51.

Following the terrorist attacks in France 
in 2015, United Kingdom, Germany, Denmark 
and the Netherlands joined the airstrikes 
against Islamic State in Syria. Signifi cantly, 
none of those states relied upon Resolution 
2249 (which had already been adopted by the 
Security Council unanimously 20 November 
2015) but invoked Article 51 of the UN Charter 
to legally justify their use of force in letters to the 
Security Council, as it was ambiguous whether 
Resolution 2249 provided a legal basis for the 
use of force in Syria, taking into account the 
it was not adopted under Chapter VII of the 
Charter and did not refer to the right of self-
defence.53

3. THE RIGHT OF SELF-DEFENCE UNDER 
ARTICLE 51: EXCEPTION FROM THE 
PROHIBITION OF USE OF FORCE OR 
AUTONOMOUS REGIME OF THE USE OF 
FORCE?

This section addresses and examines the 
relationship between Article 2(4) and Article 51 
of the UN Charter. The author intends to show 
that these articles are independent articles from 
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each other, there is not only “prohibition-excep-
tion” relation and hence, use of the right of self-
defence by states is not limited by interstate 
nature of the Charter. 

Article 2(4) stipulates that “all Members 
shall refrain in their international relations from 
the threat or use of force against the territorial 
integrity or political independence of any state, 
or in any other manner inconsistent with the 
Purposes of the United Nations,” whereas ac-
cording to Article 51 “nothing in the present 
Charter shall impair the inherent right of individ-
ual or collective self-defence if an armed attack 
occurs against a Member of the United Nations, 
until the Security Council has taken measures 
necessary to maintain international peace and 
security.”

In scholarship it is frequently noted that 
Article 51 is an “exception” from the prohibi-
tion of the use of force.54 However, the scope 
and subject of these article are not identical 
and there is not only a “prohibition-exception” 
relation between them. Such understanding of 
this relation is based on the content based ter-
minological differences and the history of their 
codifi cation.

3.1. Terminological and content based dif-
ferences of Article 2(4) and Article 51

While Article 2(4) expressly prohibits in-
ter-state uses of force, there is nothing in the 
language of Article 51 which restricts ‘armed 
attacks’ to attacks carried out by or on behalf 
of states and does not contain any indication 
of who is launching armed attack against a 
state. Neither the language of Article 51 nor the 
travauxpréparatoiresof the Charter does not 
support the restricted reading of Article 51.55 
While drafting Article 51, majority of negotiating 
states, save the certain states, made no regard 
to the source of the attack. However, it is noted 
that travauxpréparatoireswould not be much of 
assistance since some initial drafts referred to 
the source of the attack – “by any State”, while 
it was later abandoned by unknown reasons.56 
On the other hand, it is clear that the right of 
self-defence as codifi ed in the Charter today 
does not require such “strange formalism”57 
that would exclude self-defence against NSAs 
merely for the fact that NSAs are not stats: “ex-

tension of the right to such situations is sup-
portable as a matter of law, not mere political 
expediency.”58

It could be argued that this approach is 
strengthened by famous Caroline incident,59 
where the UK use force against autonomously 
operating US ship. Crew of Caroline were pro-
viding assistance to Canadian rebels against 
the UK.60 Contribution of Caroline, as a clas-
sic example61 of using the right of self-defence 
against NSAs, in interpreting Article 51 can be 
summarized as follows: “the right of self-de-
fence was not confi ned to cases in which the 
threat emanated from another State but extend-
ed also to threats posed by non-State actors.”62 
It can be further submitted that in the light of 
customary nature of Article 51, it embodied the 
fi ndings refl ected in the Caroline.63

Besides, Article 2(4) prohibits “threat or 
use of force”, while Article 51 concerns “armed 
attack”. Concept of “force”, compared to “threat 
of force”, is not the subject of controversy any-
more and means only usage of “armed forc-
es”.64 In the light of this, “armed attack” in Article 
51 constitutes narrower defi ned category than 
concepts of Article 2(4). Thus, mere frontier 
incidents, such as the incursion of an armed 
border patrol into another State’s territory, may 
well be characterized as a use of force contrary 
to Art. 2 (4), but not necessarily as an “armed 
attack”.65 Therefore, in interpreting the relation 
between these articles in ordinary meaning, it 
can be logically argued that Article 51 does not 
constitute “exception” as such from Article 2(4) 
as the right of self-defence would be permitted 
in case of “threat or use of force” and not limited 
to “armed attack”.

It is remarkable that Article 51 does not 
require that armed attack shall be against ter-
ritorial integrity or political independence of 
any state, or in any other manner inconsistent 
with the Purposes of the United Nations, while 
Article 2(4) prohibit use of force in this context.

One should also note that Article 2(4) pro-
hibit use of force in “international relations”. 
While discussing NSAs, it is obvious that they 
are not entitled to conduct international rela-
tions. In case had there be any reference in 
Article 51 to such context, it would be nearly 
impossible to claim that Article 51 applies to at-
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tacks from NSAs, notwithstandingthat this arti-
cle does not identify the source of armed attack.

3.2. The right of self-defence in two legal 
dimensions: UN Charter v. international 
customary law

In this section intends to show that the right 
of self-defence exists beyond the UN Charter 
and its interstate context, in international cus-
tomary law which is more familiar with use of 
self-defensive force against NSAs.

The right of self-defence existed before the 
UN Charter. Even Article 51 states that the right 
of individual or collective self-defence is “inher-
ent right”. It can be deduced that codifi cation of 
this right in the Charter can only be considered 
as declaratory instead of lawmaking nature. 
However, it is interesting whether Article 51 re-
stricted the scope the right of self-defence that 
existed before the UN Charter and continues to 
exist in parallel in customary international law? 
In case of affi rmative answer, has such restric-
tion (if any) defi ned the source of armed attack 
by excluding NSAs?

According to the prevailing view, codifi ca-
tion of Article 51 initially intended to restrict this 
right to reduce to a minimum the unilateral use 
of force in international relations. However, this 
restriction concerned only the precondition of 
the self-defence: states are entitled to invoke 
self-defence only in cases of “armed attack” 
and cannot rely on much broader category as 
the self-help (inter alia, an anticipatory right of 
self-defence).66Nicaragua later affi rmed “armed 
attack” as the only valid ground for exercising 
self-defence.67

Another approach regards the customary 
right to self-defence as not being affected by 
Article 51, but rather as having only received 
a particular emphasis, in a declaratory manner, 
for the case of an armed attack.68

Holistic analysis of these approaches re-
lieves that restricting effect of codifi cation Article 
51 in the Charter regards only the precondition 
giving rise to self-defence, namely “armed at-
tack”, as the conditio sine qua non for realizing 
of this right, reaffi rmed by the ICJ, noting that 
in this aspect Article 51 and customary interna-
tional law do not differ.69

Concerning the relationship between 
Article 51 and customary international law obi-

ter dictum of the ICJ in Nicaragua is notable, 
according to which:

“[...] the Court observes that the United Na-
tions Charter [...] by no means covers the 
whole area of the regulation of the use of 
force [...]. On one essential point, this treaty 
itself refers to pre-existing customary inter-
national law; this reference to customary law 
is contained in the actual text of Article 51, 
which mentions the “inherent right” of indi-
vidual or collective self-defence, which “noth-
ing in the present Charter shall impair” and 
which applies in the event of an armed attack. 
The Court therefore fi nds that Article 51 of the 
Charter is only meaningful on the basis that 
there is a “natural” or “inherent” right of self-
defence [...]. Moreover the Charter, having 
itself recognized the existence of this right, 
does not go on to regulate directly all aspects 
of its content.”70

It cannot therefore be held that Article 51 
is a provision which “subsumes and super-
venes” customary international law. It rather 
demonst rates that [...] customary internation-
al law continues to exist alongside treaty law. 
The areas governed by the two sources of 
law thus do not overlap exactly, and the rules 
do not have the same content.”71

Taking into account obiter dictum of the 
ICJ in Nicaragua, examples of state practice72 
before the UN Charter and the minimal restric-
tive effect of codifi ed Article 51 on the right of 
self-defence is becomes more plausible that 
provided that Article 51 does not cover attacks 
of NSAs, possibility of invoking self-defence 
against NSAs is supported by customary right 
of self-defence. 

4. “UNWILLING OR UNABLE” TEST

One of the main obstacle that disturbs ar-
guing the legality of extraterritorial self-defence 
against NSAs is that while exercising this con-
duct, one state violates the sovereignty of an-
other state despite the fact that is not the pur-
pose of the former.

This section reviews the state practice 
which developed and made actual so called 
“unwilling or unable” doctrine, which, from the 
point of the author, stems from the very concept 
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of the sovereignty that prevents full realization 
of the right in question.

4.1. Modern understanding of the state 
sovereignty: from privilege to responsibility

Even in 1928 Arbitration in Island of Palmas 
affi rmed that every state in view of its territorial 
sovereignty has the obligation to protect within 
the territory the rights of other State.73 In 1949 
in Corfu Channel the ICJ found every State’s 
obligation not to allow knowingly its territory to 
be used for acts contrary to the rights of other 
States as the one of the well-recognized prin-
ciples.74 The same principle was upheld by the 
UN General Assembly resolution75 and the re-
port of the UN Secretary-General: “There has 
been general recognition of the rule that a State 
must not permit the use of its territory for pur-
poses injurious to the interests of other States 
in a manner contrary to international law. This 
rule has been applied, in particular, with regard 
to the duty of States to prevent hostile expedi-
tions against the territory of their neighbours.”76 
In Trail Smelter it was cited that “a State owes 
at all times a duty to protect other States against 
injurious acts by individuals from within its ju-
risdiction.”77 Notwithstanding that this passage 
was cited in the environmental law context and 
conducts in question of NSAs differs from ac-
tivities resulting in harm to environment, both 
encompass the risk of transboundary threat. 
Hence, it is reasonable to transfer the rationale 
to the states transboundary obligations arising 
from the sovereignty.78

After examining this aspect of the sover-
eignty, a logical question arises: what happens 
when the state does not manage to prevent the 
activities of NSAs on its own territory and these 
activities damage the adjacent state? Does this 
make the adjacent state entitled to use self-de-
fence and de facto violate the sovereignty of the 
neighbor state?

It is logical that victim state has legitimate 
ground to recourse to self-defence force against 
NSAs.79 The possibility of taking action in such 
case is not unique to the challenges of confront-
ing NSAs, and the parallel can be drawn to the 
use of force in the laws of neutrality: “for the 
purpose of responding to an ‘armed attack’, the 
state acting in self-defence is allowed to tres-

pass on foreign territory, even when the attack 
cannot be attributed to the state from whose 
territory it is proceeding. It does not follow from 
the fact that the right of self-defence pursuant 
to Art. 51 is restricted to the case of an ‘armed 
attack’ that defensive measures may only af-
fect the attacker. Thus it is compatible with Art. 
51 and the laws of neutrality when a warring 
state fi ghts hostile armed forces undertaking an 
armed attack from neutral territory on the terri-
tory of the neutral state, provided that the state 
concerned is either unwilling or unable to curb 
the ongoing violation of its neutrality.80

In view of “weak state” doctrine when a 
state does not have the ability to control parts 
of its territory which are under the control of 
terrorists the attacked state has a right of self-
defence since in the light of losing the portion of 
sovereignty the state forfeits some of the privi-
leges that sovereignty entails.81 According to 
Judge Kooijmans, if armed attacks are carried 
out by irregular bands against a neighbouring 
State from the territory where the governmen-
tal authority in the whole or in part is absent, 
“they are still armed attacks even if they can-
not be attributed to the territorial State. It would 
be unreasonable to deny the attacked State the 
right to self-defence merely because there is no 
attacker State, and the Charter does not so re-
quire.”82

4.2. “Unwilling or unable test” in state 
practice before 9/11 and its modern status: 
gradual tolerance towards extraterritorial 
self-defence against NSAs

State practice of 1950-1960 shows that 
victim states exercising their right of self-de-
fence against NSAs frequently appealed that 
these groups were acting on behalf of territo-
rial states.83 Later, chain of argumentation was 
deve loped into other direction: it was argued 
that territorial states were supporting (instead 
of sending and control) such groups.84 Another 
subse quent argument concerned the inten-
tional harboring of such groups by the territorial 
states.85

Much later, this line of argumentation was 
abandoned in light of broader arguments. For 
example, in 1970s Israel, after carrying out sev-
eral attacks on Lebanon territory, it argued that 
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even if Lebanon did not actively support or de-
liberately harbor armed groups on its territory, 
Israel could nonetheless act in self-defence 
when Lebanon was either unwilling or unable 
to prevent cross-border attacks from taking 
place.86 For Israel the fact of unwillingness or 
inability of Lebanon turned out to be more sig-
nifi cant. Israel even argued before the Security 
Council that “if a state is unwilling or unable to 
prevent the use of its territory, to attack another 
state, thatthe latter state is entitled to take all 
necessary measures in its own defence.”87 This 
submission were criticized.88 Despite such un-
popular argumentation, the same line of justifi -
cation were submitted by the US in 1980s:

“[W]e recognize and strongly support the 
principle that a State subjected to continuing 
terrorist attacks may respond with appropri-
ate use of force to defend itself against fur-
ther attacks. […] It is the collective responsi-
bility of sovereign states to see that terrorism 
enjoys no sanctuary, no safe haven, and that 
those who practice it have no immunity from 
the responses their acts warrant. Moreover, it 
is the responsibility of each state to take ap-
propriate steps to prevent persons or groups 
within its sovereign territory from perpetrating 
such acts.”89

The argument continued to be invoked in 
the 1990s, by Turkey and Iran regarding the 
regular crossings of the border into Iraq to use 
force against Kurdish groups on the territory 
of Iraq.90 However, Turkey’s actions were con-
demned by the Arab League, the Non-Aligned 
Movement and by Iraq itself.91 It should be not-
ed that before Turkey sided with the allied forc-
es in the First Gulf War, its incursions on Iraq 
territory against Kurdish camps in 1980s were 
condoned by Iraq.92 Iraq began condemning 
Turkish actions after its affi liation to the allied 
forces.93 Thus, it can be contended that radical 
change in Iraq’s stance was due to its foreign 
international politics and was not related to le-
gal argumentation.

In 1998, the US bombed Al-Qaeda targets 
in Afghanistan and Sudan after Al-Qaeda’s in-
volvement in the bombings of the US embas-
sies in Kenya and Tanzania. Before launching 
the operations, the US several timestried to 
convince94 the Governments of the Sudan and 

the Afghanistan to deal with terrorist activities 
on their territories. This operations witnessed 
equivocal responses from other states: Most 
US allies, including the UK, Germany, Australia, 
New Zealand, and Israel, expressed their sup-
port for the action. France and Italy showed 
moderate acquiescence. Russia, China, 
Pakistan, Libya and Iraq condemned the ac-
tion.95

The state practice reviewed above demon-
strates the gradual change in stance of states in 
favor of the extraterritorial self-defence against 
NSAs: while initially this form of self-defence 
was objected and subject to condemnation, at 
the end of XX century states’ positions became 
mixed, including some states directly support-
ing such use of force as the increasing threat 
emanating from independent terrorist organiza-
tions became apparent.

In spite of favorable trend, it would be an 
overstatement to interpret state practice of 
1950-1990 as unambiguous support for use of 
forces in cases where the state was unable or 
unwilling to put a stop to NSAs operating from 
its territory. However, this state practice plays 
considerable role to understand that even be-
fore 9/11 “unable or unwilling” doctrine had en-
joyed more or less defi ned essence and state 
support to some extent.

4.3. State-of-the-art status of “unwilling  
or unable” doctrine

“Unwilling or unable” test can be consid-
ered as useful and sensible addition to modern 
international law as it fi nds balance between the 
interests of victim state and territorial states.96 
Ashley Dicks, in the fi rst detailed research of 
this test, summarizes that “more than a century 
of state practice suggests that it [“unwilling or 
unable” test] is lawful.”97

On the other hand the inconsistency in 
state practice is observable: for example, while 
invoking legal justifi cation on 23 September 
2014 the US in a letter sent to the Security 
Council for air operations launched in Syria, the 
US pointed out that Syria was unwilling or un-
able to prevent the use of its territory for ISIS at-
tacks.98 Only four states99 invoked “unwilling or 
unable” approach out of all states100 takin part 
in Syria operations, which raises questions as 
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of opinio juris towards this test, even among the 
states involved in this operation.101 Recent state 
practice reveals that similar situation is among 
UN members generally.102

In 2002, the incident almost entirely unno-
ticed by international legal scholars,103 occurred 
when Russia invoked the right of self-defence 
against Chechen rebels on Georgian territory in 
Pankisi Gorge, as Russia contended that those 
rebels were attacking on Russian territory from 
Georgia. In the correspondence sent to UN 
Secretary-General, Russia submitted that:

“The continued existence in separate parts 
of the world of territorial enclaves outside the 
control of national governments, which, ow-
ing to the most diverse circumstances, are 
unable or unwilling to counteract the terrorist 
threat is one of the reasons that complicate 
efforts to combat terrorism effectively.” 104

Russia emphasized that despite frien dly re-
lationship with Georgia, Georgian Gover nment 
did not try to tackle the activities of Che chen 
rebels:

“If the Georgian leadership is unable to es-
tablish a security zone in the area of the 
Georgian-Russian border, continues to ig-
nore United Nations Security Council resolu-
tion 1373 (2001) of 28 September 2001, and 
does not put an end to the bandit sorties and 
attacks on adjoining areas in the Russian 
Federation, we reserve the right to act in 
accordance with Article 51 of the Charter of 
the United Nations, which lays down every 
Member State’s inalienable right of individual 
or collective self-defence.”105

It is notable that Russia did not try to show 
connection between Georgian Government 
and Chechen rebels, the different approach 
taken by the US in case of Al-Qaeda. Russia 
underlined that Georgia was unable to control 
and tackle rebel activities. Regarding this situa-
tion, Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe adopted resolution, stating that “Article 
51 of the United Nations Charter [...] do not au-
thorise the use of military force by the Russian 
Federation or any other state on Georgian ter-
ritory.”106

Russia-Georgia situation was not unpre-
ce dented at this time. For example, the US 
ado pted the same approach to justify entering 

Pakistan with the aim to liquidate Osama Bin 
Laden.107 Later, Israel made similar arguments 
on operation in Lebanon in 2006, Turkey in Iraq 
in 2007-2008 and Columbia in Ecuador in 2008 
operations.108

What is interesting point, all in this cases 
state made recourse to “unwilling or unable” 
test as the matter of law, with responses of tol-
erance from third states.109 States intentionally 
referred to this test, as the rule of international 
law. Implications of this stance of states, not-
withstanding the controversial status of “unwill-
ing or unable”, should be kept in mind.

5. RESPONSE FROM THE SECURITY 
COUNCIL: RESOLUTIONS 1368 (2001),                
1373 (2001) AND 2249 (2015)

As noted in reviewing 9/11 events, in 2001 
the Security Council adopted two important 
resolutions (1368 and 1373), qualifying terror-
ist act as “attack”, determined “the existence 
of a threat to international peace and security” 
and recognized “the inherent right of individual 
and collective self-defence in accordance with 
Charter.”110

The Security Council adopted Resolution 
1368 unanimously, condemning “in the stron-
gest terms the horrifying terrorist attacks.” In 
the preamble “the inherent right of individual or 
collective self-defence in accordance with the 
Charter” was recognized. The same language 
was used in Resolution 1373, which unlike the 
Resolution 1368, was adopted under Chapter 
VII of the Charter and thus, can be considered 
as quasi-legislative act,111 confi rming the right 
of self-defence among the UN members in re-
sponse to NSAs attacks.

Have these resolutions changed Article 51 
in terms of retione personae? The relevant fea-
tures, including but not limited to the following 
circumstances shall be born in mind: To start 
with, it was the fi rst time when the Security 
Council in its entire history referred to the right 
of self-defence in term of NSAs.112 Secondly, 
the legal ground relied by the US was obvious 
and self-explanatory: the US and UK neither 
contend that operations in Afghanistan were 
authorized by the Security Council nor did they 
make any attempt to obtain such authorization 
for that matter.113 States invoked only Article 
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51. Third, it is of little signifi cance that a con-
siderable number of UN Members refrained 
from pronouncing on the legal merits as, on 
the other hand, NATO, the OAS, the EU and 
individual States such as Canada and Australia 
explicitly made the right to self-defence as the 
framework for their conduct.114 Besides, support 
for the US action was overwhelming despite the 
fact that the nexus between Al-Qaeda and the 
Taliban fell prima facie below the Nicaragua 
threshold, i.e. Al-Qaeda’s activities could not be 
attributed to Taliban, at least at the time of op-
erations. Therefore, it goes without saying that 
these resolutions included NSAs in the scope 
of Article 51.

On the other hand, in view of opposing 
opinions, resolutions 1368 and 1373 did not 
upheld the right of self-defence against NSAs, 
since: the right of self-defence was mentioned 
in the preamble and not in operative part of the 
resolutions; instead of the term “armed attack” 
situation was determined as “the existence of 
a threat to international peace and security”;115 
However, it is not less true that recognizing the 
right of self-defence is not regular pattern from 
the Security Council, despite the place (pre-
amble/operative part) of reference in the reso-
lutions.116

In terms of quasi-judicial assessment of 
these resolutions, ICJ Judge Kooijmans out-
lined main points, noting that Article 51 condi-
tions the exercise of the right of self-defence on 
a previous armed attack without saying that this 
armed attack must come from another State, 
even if the contrary had been the generally ac-
cepted interpretation for more than 50 years. In 
Kooijmans’ opinion, Resolutions 1368 (2001) 
and 1373 (2001) recognize the inherent right 
of individual or collective self-defencewithout 
making any reference to an armed attack by a 
State [emphasis added]. The Security Council 
called acts of international terrorism a threat to 
international peace and security which autho-
rizes it to act under Chapter VI1 of the Charter. 
And it actually did so in resolution 1373 (2001). 
According to him, this was “the completely new 
element in these resolutions [...] the legal impli-
cations of which cannot as yet be assessed but 
which marks undeniably a new approach to the 
concept of self-defence.”117

As to the Resolution 2249, it was adopt-
ed in response to the terrorist act in France. 
Resolution 2249 does not refer to the right of 
self-defence and unlike resolutions 1368 and 
1373, bears much less legal signifi cance for the 
purpose of this article, let alone the fact it was 
not adopted under Chapter VII of the Charter.

However, this resolution is worth mention-
ing as the UK mostly relied on it when com-
mencing operations in Syria. Namely, the UK, 
based on this resolution, interpreted the right 
of self-defence in a manner to enable him to 
exercise the right of extraterritorial self-de-
fence against NSA, so called “Islamic State”. 
The Joint Committee on Human Rights of the 
Parliament of the United Kingdom, in its report 
“The Government’s Policy on the Use of Drones 
for Targeted Killing”, trying to achieve clarifi ca-
tion, inter alia, in relation to legal basis of the 
Government’s policy, submitted that:

“Whether the right of self-defence can be 
exercised where the threat of armed attack 
emanates from non-state actors such as ISIL/
Da’esh who are not acting under the control 
or direction of another state is an issue which 
is not clearly settled in international law. 
Some international lawyers appear to take 
the view that the right of self-defence can only 
be invoked against another State. Others, in-
cluding the Government, take the view that 
a State’s inherent right of self-defence ex-
tends to attacks originating from non-state 
actors such as ISIL/Da’esh. State practice 
since 9/11 certainly supports the view that a 
State’s right of self-defence includes the right 
to respond with force to an actual or imminent 
armed attack by a non-State actor, and the 
most recent UN Security Council Resolution 
2249 (2015) lends support to this view. To 
be entitled to rely on self-defence against 
non-state actors, the State from whose ter-
ritory the armed attack is being launched or 
prepared for must be unable or unwilling to 
prevent the attack.”118

Despite the criticism towards the Commi-
ttee for the far-reaching conclusions on self-
defence based on a dubious interpretation of 
resolution 2249,119 the fact remains that the 
United Kingdom mostly relied on this resolu-
tion to develop the legal basis of its operations 
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in Syria. It should be clarifi ed that the UK did 
not rely exclusively on this resolution 2249, as 
this resolution was not “a Chapter VII resolu-
tion authorising the use of force and therefore 
does not provide a legal basis for the use of 
force in Syria,”120 though used it as supplemen-
tary mean to interpret the extraterritorial self-
defence against NSA.

Moreover, the resolution stand as a con-
fi rmation by the Security Council that use 
of force against ISIS in Syria is permissible. 
Importantly, the French Representative, who 
had sponsored Resolution 2249, stated in his 
explanation of vote on the resolution that col-
lective action could be based on Article 51 of 
the United Nations Charter. On its part, with a 
unanimous confi rmation, Resolution 2249 will 
play an important role in crystallizing the new 
rule of use of force in self-defence against non-
state actors.121

6. EXTRATERRITORIAL SELF-DEFENCE AND 
THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

Three cases where the International Court 
of Justice (ICJ) could have addressed or indi-
rectly addressed the interrelation between the 
right of self-defence and the NSAs, are those of 
Nicaragua, Wall122advisory opinion and Congo 
v. Uganda.123 However, ICJ avoids the express 
deliberation on this matter and bypasses the 
assessment of infl uence of 9/11 and subse-
quent state practice on the scope of right of self-
defence. In a view of dominant interpretation, 
these cases recognize the right of self-defence 
only in two scenarios: when a state uses force 
or when the conduct of NSAs is attributable to 
a state.

6.1. Nicaragua v. the United States of 
America

Although the Nicaragua is the most sig-
nifi cant judgment rendered in law of the use 
of force,124 is less remarkable for the purposes 
of this article as in conduct of NSAs state’s in-
volvement was detected. In Nicaragua ICJ as-
sessed whether the US’s involvement in the 
activities of contras operating in the territory of 
Nicaragua the basis of collective self-defence. 
The US argued that it took actions with the 
end to defend El Salvador, the latter being the 

victim of NSAs attacking from the territory of 
Nicaragua, to which Nicaraguan Government 
allegedly supplied with armaments.125 On its 
part, contras were attacking on governmen-
tal forces of Nicaragua. Taking into account 
that contras directly fi nanced by the US were 
launching attacks against Nicaraguan govern-
ment and its armed forces, the Court was not 
requested to adjudge the circumstances which 
would enable state to use self-defence solely 
against the NSAs. Instead, the Court examined 
the grounds that authorized a state to use self-
defensive force against another state whenever 
the latter was providing assistance to these 
NSAs from its territory.

6.2. Wall advisory opinion

In Wall advisory opinion Israel argued that 
building the wall across the Palestine occu-
pied territories constituted the exercise of self-
defence in accordance with Article 51 of the 
Charter and the Security Council resolutions 
(1368 and 1373) as the mean against the terror-
ist attacks. The Court held that Article 51 recog-
nizes the right of self-defence in case of armed 
attack be one state to another state while Israel 
did not contend that attacks of terrorists were 
attributable to another state:

“Article 51 of the Charter thus recognizes the 
existence of an inherent right of self-defence 
in the case of armed attack by one State 
against another State. However, Israel does 
not claim that the attacks against it are imput-
able to a foreign State. The Court also notes 
that Israel exercises control in the Occupied 
Palestinian Territory and that, as Israel itself 
states, the threat which it regards as justifying 
the construction of the wall originates within, 
and not outside, that territory. The situation 
is thus different from that contemplated by 
Securi1.y Council resolutions 1368 (2001) 
and 1373 (200l), and therefore Israel could 
not in any event invoke those resolutions in 
support of its claim to be exercising a right of 
self-defence.”126

The interpretation of Article 51 is dubi-
ous as the Court did not said that Article 51 is 
only applicable in interstate armed attacks.127 
However, some obstacle can be observed to 
such proposal: Israel expressly argued that 
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it used self-defence against NSAs, while the 
Court rejected its arguments in this very con-
text.128 The Court cited no source of authority 
to justify such restrictive reading, nor seemed 
to understand that such narrow interpretation 
would not witness the international support es-
pecially by states victims of terror attacks.129 It 
remains ambiguous how the Court arrived at 
this fi nding.130

In this advisory opinion Judge Higgins 
remarked that she did not agree with all pro-
nouncements of the Court on self-defence. 
According to her, the interpretation of Article 51 
did not stem from this article but was rather a re-
sult of the Court so determining in Nicaragua,131 
holding that the military action by irregulars 
could constitute an armed attack if these were 
sent by or on behalf of the State and if the activ-
ity, because of its scale and effects, would have 
been classifi ed as an armed attack had it been 
carried out by regular armed forces.132 Higgins 
compelled herself to agree with such fi nding 
as this was a statement of the law as it then 
stood. However, Higgins is not tolerant towards 
the Nicaragua criteria, as the state in each case 
has to determine whether the military action 
by NSAs is equivalent to actions carried out 
by regular armed forces. She concludes that 
Nicaragua criteria is operationally invalid.133

Judge Buergenthal in points out two princi-
pal aspects in his declaration to be problematic 
in Court’s conclusion in Wall, criticizing the Court 
for excluding right of self-defence of Israel and 
did not agree with it formalistic approach: 1) ac-
cording to language of Article 51, nothing in the 
Charter shall impair the inherent right of individ-
ual self-defence. If the Court excluded the right 
of self-defence merely to avoid examining the is-
sue of statehood of Palestine, it was not neces-
sary as the Charter does not make its exercise 
dependent upon an armed attack by another 
State.134 Besides, the Security Council in its res-
olutions qualifi ed the international terrorism as 
the threat to international peace and security, 
referred to the right of self-defence and did not 
limit their application to terrorist attacks by State 
actors only.135 2) Israel claimed that it has a right 
to defend itself against terrorist attacks to which 
it is subjected on its territory from across the 
Green Line. According to Buergenthal, it is irre-

levant that Israel is alleged to exercise control 
in the Occupied Palestinian Territory since for 
some extent the Green Line was accepted by 
the Court as delimiting the dividing line between 
Israel and the Occupied Palestinian Territory. 
Consequently, to this ex tent the Court should 
not have deemed the Occu  pied Palestinian 
Territory as Israeli territory notwithstanding the 
control Israel exercised on it.136

It can be argued that Wall advisory opin-
ion was the opinion delivered by bearing in 
mind the specifi c relationships between Israel 
and Palestine to the maximum extent possible, 
generalization of which on the debate of self-
defence cannot be plausible.

6.3. DRC v. Uganda

In DRC v. Uganda the Court held that at-
tacks launched from the territory of DRC against 
Uganda were not attributable to the former,137 
thus the requirements for Uganda to exercise 
self-defence were not met. The Court held that:

“[…] the Court has no need to respond to the 
contentions of the Parties as to whether and 
under what conditions contemporary interna-
tional law provides for a right of self-defence 
against large-scale attacks by irregular forc-
es.”138

Judge Kooijmans in his separate opinion 
pointed out that the Court refrained from taking 
a position with regard to the question whether 
the threshold set out in the Nicaragua was still 
in conformity with contemporary international 
law in spite of the fact that that threshold had 
been subject to severe criticism.139 He consid-
ered that mere failure to control the activities 
of armed bands cannot in itself be attributed to 
the territorial State as an unlawful act, does not 
necessarily mean that the victim state is not en-
titled to exercise the right of self-defence under 
Article 51. Furthermore, Kooijmans is skepti-
cal to the Court as it did not clarify what kind 
of action a victim State is entitled to take if the 
armed operation by irregulars when because of 
its scale and effects, activities of NSAs would 
have been classifi ed as an armed attack rather 
than as a mere frontier incident.140Kooijmans 
supports the idea that against NSAs a state is 
entitled to operate in the same legal framework 
as it would do against an attacker state.141
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Remarkably, Judge Simma in his sepa-
rate opinion submits that a restrictive reading 
of Article 51 affi rmed by the Court in Wall ought 
urgently to be reconsidered in the light of more 
recent developments not only in State practice 
but also with regard to accompanying opinio ju-
ris. In a view of Simma, a signifi cant change in 
state practice was encouraged after 9/11 and in-
terestingly observes that “claims that Article 51 
also covers defensive measures against terror-
ist groups have been received far more favour-
ably by the international community than other 
extensive re-readings of the relevant Charter 
provisions, particularly the “Bush doctrine” jus-
tifying the pre-emptive use of force.”142Simma 
refers to Security Council resolutions to support 
such fi nding.143Furthermore, Simma express-
es his support of separate opinion of Judge 
Kooijmans in Wall and cites Dinstein, that it 
“would be unreasonable to deny the attacked 
State the right to self-defence merely because 
there is no attacker State and the Charter does 
not so require”.144

As one commentator noted, if the implica-
tion in Court’s pronouncements was simply that 
it is illegal to target the third state itself, when 
that state is not involved with insurgent attacks 
from its territory and is unable to end those 
attacks, this would seem an appropriate re-
sponse. But if the implication here more broadly 
is that there is no right of response on the terri-
tory of the third state against rebel groups op-
erating from the territory of that state, then the 
Court is seriously limiting the right of defense 
under the Charter.145

Although the Court’s fi ndings in Wall and 
DRC v. Uganda made obstacles “on the rap-
idly crystallizing customary international law”146 
they did not prevent development of such rule. 
This is in part due to the fact that the situation 
in the Wall and Congo cases are distinguish-
able from that of a State using force against ter-
rorists operating in a foreign State. In the Wall, 
the ICJ stressed that the right to self-defence 
under Article 51 of the UN Charter only applied 
to attacks emanating from another State and 
did not apply to attacks coming from within the 
Occupied Territories, because the area was 
controlled by Israel. In Congo, as in Nicaragua, 
the use of force was not limited to attacking the 

terrorist group itself, but involved widespread 
attacks throughout the territorial state.147

To conclude, the Court operates in the light 
of specifi c context of international law, consid-
ering this legal system in a traditional sense, as 
the system oriented solely on states.

CONCLUSION

NSAs are one of the main challenges of 
XXI century as they possess large amount of 
resources and potential to constitute the threat 
against the international peace and security.
In such reality states are not legally obliged to 
make themselves subject to “strange formal-
ism” and exclude the right of self-defence only 
on the ground that in cases of armed attacks by 
NSAs there is no prima facie or subsequent ab-
sence of state involvement in their conduct. As 
it was demonstrated, it may be true that inter-
national law does not expressly recognize the 
legality of such right, but extraterriotialself-de-
fence is not anymore “excusable” use of force 
as it goes beyond the “legitimate” category. The 
following features support such fi nding:

1) State practice, notwithstanding its in-
consistency, develops in favour of use self-de-
fence to address transboundary threats. After 
9/11 state responsesagainst NSAssignifi cantly 
shifted from international law enforcement co-
operation to the realm of unilateral use of self-
defence, as more effective mechanism.

2) Nowadays international community ei-
ther expressly supports this state practice or is 
tolerant at least.

3) There is not only “prohibition-exception” 
relation between Article 2(4) and Article 51 of 
the UN Charter. Accordingly, use of extraterrito-
rial self-defence is nota priori restricted by the 
“interstate” character of the UN Charter, since 
a) Article 2(4) and Article 51 regulate termino-
logically and contently different areas; b) right 
of self-defence exists beyond the UN Charter 
and its interstate context, in international cus-
tomary law which has not restricted the right of 
self-defenceratione personae.

4) According to “unable and unwilling” 
test, when a state is unable or unwilling to put 
breaks on NSA activities, it would not plau-
sible for victim state of armed attack of NSAs 
to refrain from taking self-defenceaction against 
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them merely due to the fact that attacker in not 
a state. Victim state is not subject to obligation 
to tolerate. This test is upheld by state practice, 
stems logically from the concept of sovereignty 
and can assumed as operative part of interna-
tional law to fi nd balance between interests of 
territorial and victim states.

5) Security Council Resolutions 1368 
(2001) and 1373 (2001), and to some extent, 
Resolution 2249 (2015), as quasi-legislative 
acts, unambiguously encompassed NSAs into 
remit of Article 51 and recognized the right of 
self-defence, or implicitly referred to it.

6) The International Court of Justice in 
three cases of avoided to specifi cally address 
this issue. However, none of the fi ndings of 

these cases excluded such possibility of exer-
cising self-defence against irregulars. It can be 
said that the Court impeded realization of such 
right, but neither has it hadaffected the devel-
opment of interpretation of self-defence to this 
effect nor it has prevented emerging customary 
norm.

It is highly likely that state continue to in-
voke this right as extraterritorial self-defence is 
one of the important legal and effective mecha-
nism to address the challenges of national se-
curity. Such trend may contribute to modifi ca-
tion of status of this right or practice may be so 
consistent that international community or judi-
cial bodies would not ignore it while interpreting 
Article 51 of the Charter.
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სა ქარ თვე ლო სა და ოკუ პი რე ბულ ცხინ ვა-
ლის რე გი ონ ს/სამ ხრეთ ოსეთს შო რის 2008 
წლის აგ ვის ტო ში დაწყ ე ბუ ლი სამ ხედ რო მოქ-
მე დე ბე ბი გა და ი ზარ და რუ სეთ სა და სა ქარ-
თვე ლოს შო რის სა ერ თა შო რი სო შე ი ა რა ღე-
ბულ კონ ფლიქ ტში, სა დაც რუ სუ ლი შე ი ა რა-
ღე ბუ ლი ძა ლე ბი იბ რძოდ ნენ სა ქარ თვე ლოს 
წი ნა აღ მდეგ სამ ხრეთ ოსე თის შე ი ა რა ღე ბულ 
ნა წი ლებ თან ერ თად. აქ ტი უ რი საბ რძო ლო 
მოქ მე დე ბე ბი გაგ რძელ და რამ დე ნი მე დღე, 
ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის შემ დგომ კი სამ ხრეთ 
ოსე თი და მი სი მო მიჯ ნა ვე ტე რი ტო რი ე ბი აღ-
მოჩ ნდა სა ქარ თვე ლოს ცენ ტრა ლუ რი ხე ლი-
სუფ ლე ბის კონ ტროლს მიღ მა. ამ დრო ი დან 
მო ყო ლე ბუ ლი დღემ დე, სა ქარ თვე ლოს ტე-
რი ტო რი ე ბი რუ სე თის სამ ხედ რო ოკუ პა ცი ის 
ქვე შა ა. 

2016 წლის 27 იან ვარს, სის ხლის სა მარ-
თლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლოს (შემ-
დგომ ში – სა სა მარ თლო) წი ნა სა სა მარ თლო 
პა ლა ტამ და აკ მა ყო ფი ლა პრო კუ რო რის შუ-
ამ დგომ ლო ბა 2008 წლის 1 ივ ლი სი დან 10 ოქ-

ტომ ბრის ჩათ ვლით სამ ხრეთ ოსეთ ში და მის 
მიმ დე ბა რედ შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის 
კონ ტექ სტში სა ვა რა უ დოდ ჩა დე ნი ლი ადა მი-
ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შუ-
ლე ბი სა და ომის და ნა შა უ ლებ თან და კავ ში რე-
ბით გა მო ძი ე ბის დაწყ ე ბა ზე. 

სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცია მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია რო გორც სა ქარ თვე ლოს თვის, აგ რეთ ვე 
სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კის თვის, რამ დე ნა დაც 
იგი წარ მო ად გენს პირ ველ სი ტუ ა ცი ას აფ რი-
კის კონ ტი ნენ ტის გა რეთ; პირ ველ სი ტუ ა ცი ას 
სა ერ თა შო რი სო ხა სი ა თის შე ი ა რა ღე ბულ კონ-
ფლიქ ტთან და კავ ში რე ბით და უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს ერ თ-ერ თი მუდ მივ მოქ მე დი წევ რის 
შე  ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის ქმე დე ბებ თან მი მა-
რ  თე ბით. სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცი ას გა მო-
არ  ჩევს აგ რეთ ვე დი დი დრო ი თი ინ ტერ ვა ლი 
და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნის სა ვა რა უ დო დრო სა 
და გა მო ძი ე ბის დაწყ ე ბას შო რის, გა მო ძი ე ბის 
წარ მო ე ბა სა სა მარ თლოს თვის ახა ლი და შე დ-
ა  რე ბით შე უს წავ ლე ლი რე გი ო ნის მი მართ და 
თა ნამ შრომ ლო ბა ზე უ ა რი კონ ფლიქ ტის ერ თ-
ერ თი მხა რის მი ერ.

მარიამ ბეჟანიშვილი *

საქართველოს სიტუაცია – სისხლის სამართლის
საერთაშორისო სასამართლოს წინაშე არსებული
უნიკალური სიტუაციის სამართლებრივი ანალიზი

აბსტრაქტი
წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მი ეხე ბა სის ხლის სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლოს გა მო ძი ე ბას სა-
ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცი ას თან და კავ ში რე ბით, რომ ლის ფარ გლებ შიც სა სა მარ თლოს პრო კუ რო რის 
ოფი სი იძი ებს სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის 2008 წლის აგ ვის ტოს შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ-
ტის კონ ტექ სტში 1 ივ ლი სი დან 10 ოქ ტომ ბრის ჩათ ვლით სა სა მარ თლოს იუ რის დიქ ცი ა ში შე მა ვალ 
სა ვა რა უ დოდ ჩა დე ნილ და ნა შა უ ლებს. სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცია არის უნი კა ლუ რი, რამ დე ნა დაც 
წარ მო ად გენს პირ ველ გა მო ძი ე ბას აფ რი კის კონ ტი ნენ ტის გა რეთ. სა სა მარ თლო პირ ვე ლად იმ სჯე-
ლებს სა ერ თა შო რი სო შე ი ა რა ღე ბულ კონ ფლიქ ტთან და კავ ში რე ბით და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს მუდ მი ვი წევ რის მო ქა ლა ქე თა პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა კითხ ზე. გარ და ამი სა, 
გა მო ძი ე ბა ხა სი ათ დე ბა სირ თუ ლით, ვი ნა ი დან გან სა ხილ ვე ლი რე გი ო ნი არ არის შეს წავ ლი ლი სა სა-
მარ თლოს მი ერ, გა მო ძი ე ბა და იწყო და ნა შა უ ლე ბის სა ვა რა უ დო ჩა დე ნი დან დი დი დრო ის გას ვლის 
შემ დგომ და კონ ფლიქ ტის მო ნა წი ლე ერ თ-ერ თი სა ხელ მწი ფო უარს აცხ ა დებს სა სა მარ თლოს თან 
თა ნამ შრომ ლო ბა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ნაშ რო მის მი ზანს წარ მო ად გენს 
სი ტუ ა ცი ის სა მარ თლებ რი ვი მა ხა სი ა თებ ლე ბი სა და მი სი მნიშ ვნე ლო ბის ანა ლი ზი, რაც თა ვის 
მხრივ უზ რუნ ველ ყოფს გან სა ხილ ველ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით დე ტა ლუ რი ანა ლი ზის არ სე ბო-
ბა სა და მო სახ ლე ო ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცია | სის ხლის სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ-
თლო | აგ ვის ტოს ომი
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წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მის მი ზანს წარ მო-
ად გენს სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცი ის სა მარ თ-
ლებ რი ვი ანა ლი ზი, რაც, თა ვის მხრივ, ხელს 
შე უწყ ობს გან სა ხილ ვე ლი საქ მის შე სა ხებ 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბას, რაც აუ ცი ლე ბე-
ლია საქ მე ში მოწ მე თა და და ზა რა ლე ბულ თა 
სრულ ყო ფი ლი ჩარ თვის უზ რუნ ველ ყო ფი სა 
და მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ჯე რო ვა ნი გან ხორ-
ცი ე ლე ბის თვის. ნაშ რო მი მო ი ცავს გან სა ხილ-
ვე ლი სი ტუ ა ცი ის რო გორც ძი რი თად სა მარ-
თლებ რივ მა ხა სი ა თებ ლებს, ისე მის ზო გად 
მნიშ ვნე ლო ბას სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ-
რივ და პო ლი ტი კურ ჭრილ შიც. კერ ძოდ, გან-
ხი ლუ ლი იქ ნე ბა სამ ხრეთ ოსე თის რე გი ონ თან 
და კავ ში რე ბით რუ სეთ -სა ქარ თვე ლოს კონ-
ფლიქ ტის ის ტო რი უ ლი კონ ტექ სტი და კონ-
ფლიქ ტის კვა ლი ფი კა ცი ა, სა სა მარ თლოს იუ-
რის დიქ ცი ის სა კითხ ე ბი, კომ პლე მენ ტა რო ბის 
პრინ ცი პი, აგ რეთ ვე ის ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე-
ბიც გა მო არ ჩევს სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცი ას 
სა სა მარ თლოს მი ერ აქამ დე გან ხი ლუ ლი საქ-
მე ე ბი სა გან და ის პრობ ლე მა ტუ რი სა კითხ ე ბი, 
რომ ლებ საც სა სა მარ თლო შე საძ ლოა წა აწყ-
დეს გა მო ძი ე ბის მიმ დი ნა რე ო ბი სას.

წი ნამ დე ბა რე ნაშ რომ ში მოყ ვა ნი ლი ანა-
ლი ზი უმე ტე სად ეფუძ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს სი-
ტუ ა ცი ა ზე სა სა მარ თლოს და პრო კუ რო რის 
მი ერ მი ღე ბულ ოფი ცი ა ლურ დო კუ მენ ტებს, 
რო მელ თა გან ძი რი თა დია პრო კუ რო რის შუ-
ამ დგომ ლო ბა გა მო ძი ე ბის დაწყ ე ბის თა ო ბა-
ზე მე-15 მუხ ლის შე სა ბა მი სად1 და მას თან 
და კავ ში რე ბით წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტის 
მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა პრო კუ რო-
რის შუ ამ დგომ ლო ბა ზე გა მო ძი ე ბის დაწყ ე ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შე სა ხებ,2 მო სა მარ თლე 
პი ტერ კო ვა ჩის გან სხვა ვე ბულ მო საზ რე ბას-
თან3 ერ თად; აგ რეთ ვე სის ხლის სა მარ თლის 
სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლოს წეს დე ბა სა 
(შემ დგომ ში – რო მის სტა ტუ ტი) და სხვა წყა-
რო ებს.

1.  ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი

პრო კუ რო რის შუ ამ დგომ ლო ბა ში მო ცე-
მუ ლია შემ დე გი ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე-
ბი სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის შე ი-
ა რა ღე ბულ კონ ფლიქ ტთან და კავ ში რე ბით: 
სა ქარ თვე ლო სა და სამ ხრეთ ოსეთს შო რის 
არ სე ბულ კონ ფლიქტს აქვს საკ მა ოდ ღრმა 
ფეს ვე ბი და იგი სა თა ვეს იღებს ჯერ კი დევ 
საბ ჭო თა კავ ში რის პე რი ოდ ში. საბ ჭო თა კავ-

ში რის დაშ ლის შემ დგომ მიმ დი ნა რე ორ წლი ა-
ნი კონ ფლიქ ტი სამ ხრეთ ოსეთ ში დას რულ და 
1992 წელს სო ჭის შე თან ხმე ბის ხელ მო წე რით, 
რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც შე იქ მნა ერ თობ ლი ვი 
კონ ტრო ლის კო მი სია და ერ თობ ლი ვი სამ შვი-
დო ბო ძა ლე ბი (Joint Peacekeeping Forces).4

2008 წლის აგ ვი ტოს კონ ფლიქ ტის წი-
ნა თვე ებ ში, სამ ხრეთ ოსეთ სა და მის მი და-
მო ებ ში და ი ძა ბა ურ თი ერ თო ბე ბი ოსურ და 
ქარ თულ მხა რე ებს შო რის. ივ ლი სის თვე ში 
ად გი ლი ჰქონ და შე ი ა რა ღე ბულ შე ტა კე ბებ-
ს;სამ ხრეთ ოსე თის შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის 
მი ერ ქარ თვე ლი სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რე ე ბის 
და კა ვე ბებს; ქა ლაქ ცხინ ვა ლის და ბომ ბვა სა 
და სრო ლას, რის შე დე გა დაც და იჭ რა რამ დენ-
მე ადა მი ა ნი და გა ნად გურ და უძ რა ვი ქო ნე ბა; 
ოთხი რუ სუ ლი სამ ხედ რო თვით მფრი ნა ვის 
სა ვა რა უ დო შეჭ რას სა ქარ თვე ლოს სა ჰა ე რო 
სივ რცე ში; სრო ლის ინ ცი დენ ტებს სამ ხრეთ 
ოსეთ ში, და აგ რეთ ვე, სამ ხრეთ ოსე თის და 
სა ქარ თვე ლოს სამ ხედ რო და პო ლი ტი კუ რი 
ლი დე რე ბის წი ნა აღ მდეგ გა მიზ ნუ ლი აფეთ-
ქე ბე ბის სე რი ას. 2008 წლის აგ ვის ტოს და-
საწყ ის ში, სამ ხრეთ ოსე თის დე ფაქ ტო ორ გა-
ნო ებ მა და იწყ ეს ოსი მო სახ ლე ო ბის ნა წი ლის 
ჩრდი ლო ეთ ოსეთ ში ევა კუ ა ცი ა.5 2008 წლის 
1-2 აგ ვის ტოს ღა მეს, სა ქარ თვე ლოს და სამ-
ხრეთ ოსეთს შო რის ად გი ლი ჰქონ და რამ დე-
ნი მე ინ ტენ სი ურ ურ თი ერ თსრო ლას, რის შე-
დე გა დაც და იჭ რა რამ დე ნი მე ადა მი ა ნი. ნაკ-
ლე ბი ინ ტენ სი უ რო ბის სრო ლე ბი გაგ რძელ და 
2-3 და 3-4 აგ ვის ტოს ღა მე ებ შიც.6 2008 წლის 
6 აგ ვის ტოს შუ ადღ ის სა ა თებ ში სრო ლა მიმ-
დი ნა რე ობ და ქარ თუ ლი და სამ ხრეთ ოსუ რი 
მხა რე ე ბის სა კონ ტაქ ტო ხა ზის მთელ მან ძილ-
ზე, 7 აგ ვის ტოს კი ცეცხ ლის ინ ტენ სი ვო ბა გა-
ი ზარ და ნაღ მტყორ ცნე ბის და არ ტი ლე რი ის 
გა მო ყე ნე ბით, რა საც, არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი-
ით, მოჰ ყვა მსხვერ პლი.7

2008 წლის 8 აგ ვის ტოს სა ქარ თვე ლოს შე-
ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი სამ ხრეთ ოსე თის ტე რი-
ტო რი ა ზე სამ ხრე თი დან, ხო ლო რუ სე თის შე ი-
ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბი ჩრდი ლო ე თი დან შე ვიდ-
ნენ. 2008 წლის 7 აგ ვის ტოს 23:50 სა ათ ზე, 
გად მო ცე მის თა ნახ მად, ქარ თულ მა სა არ ტი-
ლე რიო და ნა ყო ფებ მა და იწყ ეს იე რი შის მი ტა-
ნა სხვა დას ხვა სამ ხრეთ ოსურ ობი ექ ტებ ზე, 
მათ შო რის, ცხინ ვალ ში, რაც ფარ თოდ აღი ა-
რე ბუ ლია აქ ტი უ რი საბ რძო ლო მოქ მე დე ბე ბის 
და საწყ ი სად. 8 აგ ვის ტოს შუ ადღ ის თვის, ქარ-
თულ მა შე ი ა რა ღე ბულ მა ძა ლებ მა მო ა ხერ ხეს 
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ცხინ ვა ლის დიდ ნა წილ სა და რამ დე ნი მე ოსურ 
სო ფელ ზე კონ ტრო ლის დამ ყა რე ბა.8 მა სა ლებ-
ში აგ რეთ ვე მი თი თე ბუ ლი ა, რომ 2008 წლის 8 
აგ ვის ტოს სა ქარ თვე ლოს შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა-
ლე ბი რუ სე თის სამ შვი დო ბო ებს გან ზრახ და-
ეს ხნენ თავს ცხინ ვა ლის ცენ ტრსა და ცხინ ვა-
ლის სამ ხრეთ -და სავ ლე თის მი მარ თუ ლე ბით.9

2008 წლის 8 აგ ვის ტოს სა ღა მოს სა ა-
თებ ში, წი ნა აღ მდე გო ბის პი რო ბებ ში, სა ქარ-
თვე ლოს შე ი ა რა ღე ბულ მა ძა ლებ მა და ტო ვეს 
ქა ლაქ ცხინ ვა ლის ცენ ტრა ლუ რი ნა წი ლი. 10 
აგ ვის ტოს ცალ მხრი ვად ცეცხ ლის შეწყ ვე-
ტის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის გან-
ცხა დე ბის შემ დგომ ქარ თუ ლი ჯა რის კა ცე ბის 
უმე ტე სო ბამ და ტო ვა სამ ხრეთ ოსე თის ტე-
რი ტო რია გო რის მი მარ თუ ლე ბით. მათ უკან 
მოჰ ყვე ბოდ ნენ რუ სე თის და სამ ხრეთ -ო სე-
თის ფორ მი რე ბე ბი, რომ ლებ მაც 12 აგ ვის ტოს 
სამ ხრეთ ოსე თის ად მი ნის ტრა ცი უ ლი საზღ-
ვა რი გად მოკ ვე თეს და და ი კა ვეს მო საზღ ვრე 
ტე რი ტო რი ე ბი.10 არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით, 
2008 წლის 12 აგ ვის ტოს, რუ სე თის პრე ზი-
დენ ტსა და ევ რო კავ ში რის სა ხე ლით მოქ მე დი 
საფ რან გე თის პრე ზი დენტს შო რის მო ლა პა-
რა კე ბე ბის შე დე გად მიღ წე უ ლი ექ ვსპუნ ქტი-
ა ნი გეგ მით შეწყ და სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბი 
სა ქარ თვე ლო სა და რუ სე თის შე ი ა რა ღე ბულ 
ძა ლებს შო რის. რუ სე თის პრე ზი დენ ტის მი ერ 
სამ შვი დო ბო გეგ მის სა ხალ ხოდ აღი ა რე ბის 
მი უ ხე და ვად, რუ სე თის და სამ ხრეთ ოსე თის 
შე ი ა რა ღე ბულ მა ძა ლებ მა კი დევ რამ დე ნი მე 
ხნის გან მავ ლო ბა ში გა აგ რძე ლეს წინ სვლა სა-
ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე. 15 აგ ვის ტო დან 
რუ სულ მა ძა ლებ მა და იწყ ეს სა ქარ თვე ლოს 
არა სა და ვო ტე რი ტო რი ე ბის და ტო ვე ბა და 
შექ მნეს 20 კი ლო მეტ რი ა ნი ე.წ. ბუ ფე რუ ლი 
ზო ნა,11 რო მე ლიც სა ბო ლო ოდ და ტო ვეს 2008 
წლის 10 ოქ ტომ ბერს.12

იმა ვე პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში სამ ხრეთ 
ოსე თის ძა ლე ბი, არა რე გუ ლა რულ შე ი ა რა ღე-
ბულ დაჯ გუ ფე ბებ თან ერ თად, ახორ ცი ე ლებ-
დნენ თავ დას ხმებს სამ ხრეთ ოსეთ ში და ე.წ. 
„ბუ ფე რულ ზო ნა ში“ გან ლა გე ბუ ლი ქარ თუ-
ლი სოფ ლე ბის მშვი დო ბი ან მო სახ ლე ო ბა ზე. 
თავ დას ხმე ბი გრძელ დე ბო და 2008 წლის 12 
აგ ვის ტოს აქ ტი უ რი სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბის 
შეწყ ვე ტის შემ დე გაც. თავ დას ხმე ბის ძი რი-
თად სა მიზ ნეს წარ მო ად გენ დნენ ეთ ნი კუ რი 
ქარ თვე ლე ბი და მო ი ცავ დნენ გან ზრახ სი-
ცოცხ ლის მოს პო ბას, ცე მას, და ში ნე ბას, და-

პა ტიმ რე ბას, სახ ლე ბის ძარ ცვას /მა რო დი ო-
რო ბას და დაწ ვას. სის ტე მა ტუ რად ნად გურ-
დე ბო და ქარ თვე ლე ბის კუთ ვნი ლი სახ ლე ბი, 
რო მელ თა იდენ ტი ფი ცი რე ბის თვის დამ ნა შა-
ვე ე ბი იყე ნებ დნენ ად გი ლობ რივ ინ ფორ მა ტო-
რებს. ცეცხ ლის წა კი დე ბამ დე სახ ლე ბი დან გა-
მოჰ ქონ დათ ძვირ ფა სი ნივ თე ბი.13 მო ცე მუ ლი 
აქ ტე ბის მი ზა ნი იყო ეთ ნი კუ რი ქარ თვე ლე ბის 
სამ ხრეთ ოსე თის ტე რი ტო რი ი დან იძუ ლე ბი-
თი გან დევ ნა მო სახ ლე ო ბის ეთ ნი კუ რი შე მად-
გენ ლო ბის შეც ვლის, სა ქარ თვე ლოს თან დარ-
ჩე ნი ლი კავ ში რე ბის გაწყ ვე ტი სა და სა ქარ-
თვე ლოს გან და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის 
მიზ ნით. დას ტურ დე ბა, რომ გა ძე ვე ბის პო ლი-
ტი კის პრინ ცი პე ბი სამ ხრეთ ოსე თის დე ფაქ-
ტო ხე ლი სუფ ლე ბის უმაღ ლეს ეშე ლო ნებ ში 
იქ მნე ბო და. მშვი დო ბი ან მო სახ ლე ო ბა ზე თავ-
დას ხმებს შე დე გად მოჰ ყვა 51-დან 113-მდე 
ეთ ნი კუ რი ქარ თვე ლის გან ზრახ მკვლე ლო ბა 
და სამ ხრეთ ოსე თის სოფ ლე ბი დან და ქა ლა-
ქე ბი დან, აგ რეთ ვე ე.წ. „ბუ ფე რუ ლი ზო ნი დან“ 
13400-დან 18500-მდე ეთ ნი კუ რად ქარ თვე-
ლი მო სახ ლის იძუ ლე ბი თი გა და ად გი ლე ბა.14 
გა ნად გურ და აგ რეთ ვე ეთ ნი კუ რად ქარ თუ-
ლი მო სახ ლე ო ბის კუთ ვნი ლი 5,000-ზე მე ტი 
საცხ ოვ რე ბე ლი.15

სა ქარ თვე ლო ში მომ ხდარ კონ ფლიქ ტთან 
და კავ ში რე ბუ ლი ფაქ ტე ბის დამ დგე ნი და მო უ-
კი დე ბე ლი სა ერ თა შო რი სო მი სი ის, ე.წ. ტა ლი-
ა ვი ნის კო მი სი ის ან გა რი შის მი ხედ ვით კონ-
ფლიქ ტის შე დე გად: და ი ღუ პა და ახ ლო ე ბით 
850 ადა მი ა ნი, ხო ლო და ახ ლო ე ბით 100,000 
ადა მი ანს მო უ წია საცხ ოვ რე ბე ლი ად გი ლის 
და ტო ვე ბა. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მო ნა-
ცე მე ბის მი ხედ ვით, და ი ღუ პა 412 (ა ქე დან 228 
სა მო ქა ლა ქო) და და იჭ რა 1747 სა ქარ თვე ლოს 
მო ქა ლა ქე. რუ სე თის ფე დე რა ცი ის ინ ფორ მა-
ცი ით, კონ ფლიქ ტის შე დე გად და ი ღუ პა 162 
და და იჭ რა 255 ეთ ნი კუ რად ოსი პი რი, და ი-
ღუ პა 48 და და იჭ რა 162 რუ სი მო სამ სა ხუ-
რე. სამ ხრეთ ოსე თის დე ფაქ ტო ორ გა ნო ე ბის 
გან ცხა დე ბით კი და ღუ პულ სა მო ქა ლა ქო და 
სამ ხედ რო პირ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბამ 365-
ს მი აღ წი ა.16 კონ ფლიქ ტის წი ნა პე რი ოდ ში, 
სამ ხრეთ ოსეთ ში ცხოვ რობ და და ახ ლო ე ბით 
22,000-24,000 ეთ ნი კუ რად ქარ თვე ლი, რაც 
მო სახ ლე ო ბის მთლი ა ნი რა ო დე ნო ბის 30%-
ს წარ მო ად გენ და, კონ ფლიქ ტის შემ დგომ კი 
ეთ ნი კუ რად ქარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბის რა ო დე-
ნო ბა სამ ხრეთ ოსეთ ში 70%-ით შემ ცირ და.17
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2. სასამართლოს იურისდიქცია და 
კომპლემენტარობის პრინციპი

2.1. დროითი იურისდიქცია

სა სა მარ თლოს იუ რის დიქ ცია შეზღ უ დუ-
ლია დრო ი თი ფარ გლე ბით. რო მის სტა ტუ ტის 
მე-11(2) მუხ ლის თა ნახ მად, იმ სა ხელ მწი ფო-
ებ თან მი მარ თე ბით, რომ ლებ მაც სტა ტუ ტის 
რა ტი ფი კა ცია მო ახ დი ნეს მი სი ამოქ მე დე ბის 
შემ დგომ, სა სა მარ თლოს შე უძ ლია იუ რის დიქ-
ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა სტა ტუ ტის ამ ქვეყ ნის-
თვის ძა ლა ში შეს ვლის დღი დან.18 სა ქარ თვე-
ლოს მი მართ რო მის სტა ტუ ტი ძა ლა ში შე ვი და 
2003 წლის 1-ლ დე კემ ბერს,19 შე სა ბა მი სად, 
პრო კუ რო რის შუ ამ დგომ ლო ბა ში გან საზღ-
ვრუ ლი დრო ი თი ინ ტერ ვა ლი – 2008 წლის 1 
ივ ლი სი დან 10 ოქ ტომ ბრის ჩათ ვლით – სრუ-
ლად შე ე სა ბა მე ბა სა სა მარ თლოს ratione tem-
poris იუ რის დიქ ცი ას სა ქარ თვე ლოს მი მართ. 

რაც შე ე ხე ბა გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის 
დრო ით ფარ გლებს, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
აქ ტი უ რი სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბი 7-დან 12 
აგ ვის ტომ დე მიმ დი ნა რე ობ და, პრო კუ რორ მა 
მო ითხ ო ვა გა მო ძი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა 1 ივ-
ლი სი დან, რა თა შეს ძლე ბო და იმ მოვ ლე ნე ბის 
გა მოკ ვლე ვაც, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ წინ უს-
წრებ დნენ სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბის დაწყ ე ბას 
და გა მო იწ ვი ეს სი ტუ ა ცი ის ეს კა ლა ცი ა. აღ-
ნიშ ნულს მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა, მა გა ლი თად, 
იმ სა კითხ ის გა დაწყ ვე ტი სას, არ სე ბობს თუ 
არა საკ მა რი სი კავ ში რი ცალ კე ულ და ნა შა უ-
ლებ რივ ქმე დე ბებ სა და ომის ან ადა მი ა ნუ რო-
ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის 
კონ ტექ სტუ ა ლურ ელე მენ ტებს შო რის. რაც 
შე ე ხე ბა გა მო ძი ე ბის დრო ი თი ფარ გლე ბის ზე-
და ზღვარს, 10 ოქ ტომ ბე რი შერ ჩე ულ იქ ნა 
იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც, არ სე ბუ ლი ინ ფორ-
მა ცი ის თა ნახ მად, სწო რედ ამ დღეს და ი ხი ეს 
რუ სულ მა შე ი ა რა ღე ბულ მა ძა ლებ მა უკან, 
სამ ხრეთ ოსე თის ად მი ნის ტრა ცი ულ საზღ-
ვარ თან.20

2.2. ტე რი ტო რი უ ლი იუ რის დიქ ცია

რო მის სტა ტუ ტის მე-12(2) მუხ ლის მი-
ხედ ვით, სა სა მარ თლოს შე უძ ლია იუ რის დიქ-
ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 
და ნა შა უ ლი ჩა დე ნი ლია სტა ტუ ტის წევ რი 
სა  ხელ მწი ფოს ტე რი ტო რი ა ზე.21 რო გორც 
პრო  კუ რო რის შუ ამ დგომ ლო ბა ში, ასე ვე სა-
სა  მარ თლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში ცალ სა ხა-

დაა მი თი თე ბუ ლი, რომ სამ ხრეთ ოსე თი არის 
სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი ა, შე სა ბა მი სად, 
სა  სა მარ თლოს მი ერ იუ რის დიქ ცი ის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა ამ ნა წილ შიც არ არის პრობ ლე მა-
ტუ რი. პრო კუ რო რი აღ ნიშ ნავს, რომ მი უ ხე-
და ვად სამ ხრეთ ოსე თის მი ერ 1992 წელს და-
მო უ კი დებ ლო ბის გა მოცხ ა დე ბი სა, რო მე ლიც 
შემ დგომ ში გა ე როს ოთხ მა წევ რმა ქვე ყა ნამ 
ცნო22, სამ ხრეთ ოსე თი ზო გა დად არ გა ნი ხი-
ლე ბა და მო უ კი დე ბელ სა ხელ მწი ფოდ და არ 
წარ მო ად გენს გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის წევრ 
ქვე ყა ნას. პრო კუ რო რი მი იჩ ნევს, რომ სა ვა რა-
უ დო და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნის დროს სამ ხრეთ 
ოსე თი წარ მო ად გენ და სა ქარ თვე ლოს ტე რი-
ტო რი ას და იყო ოკუ პი რე ბუ ლი რუ სე თის მი-
ერ მი ნი მუმ 10 ოქ ტომ ბრამ დე. აღ ნიშ ნუ ლი 
პო ზი ცია სრუ ლად გა ი ზი ა რა სა სა მარ თლოს 
პა ლა ტამ თა ვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში და აღ-
ნიშ ნა, რომ სამ ხრეთ ოსე თი სა ქარ თვე ლოს 
ნა წილს წარ მო ად გენს.23 აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
გარ და ტე რი ტო რი უ ლი იუ რის დიქ ცი ის სა-
კითხ ის გა დაწყ ვე ტი სა, სა სა მარ თლოს აღ ნიშ-
ნუ ლი გან მარ ტე ბა აგ რეთ ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თალ ში სამ ხრეთ ოსე-
თის არა ღი ა რე ბი სა და რუ სე თის მი ერ სა ქარ-
თვე ლოს ტე რი ტო რი ის ოკუ პა ცი ის ფაქ ტის 
კი დევ ერ თხელ ხაზ გა სას მე ლად.

2.3. საგ ნობ რი ვი (მა ტე რი ა ლუ რი)            
იუ რის დიქ ცია

სა სა მარ თლოს საგ ნობ რი ვი იუ რის დიქ-
ცია მო ი ცავს რო მის სტა ტუ ტის მე-6 მუხ ლში 
ჩა მოთ ვლილ და ნა შა უ ლებს. კონ ფლიქ ტის 
მიმ დი ნა რე ო ბი სას ჩა დე ნი ლი ცალ კე უ ლი ქმე-
დე ბე ბის გან ხილ ვამ დე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
სა მარ თალ წარ მო ე ბის მო ცე მულ ეტაპ ზე პრო-
კუ რო რის მი ერ და ნა შა უ ლე ბის არ სე ბო ბის 
და სა დას ტუ რებ ლად გა მო ი ყე ნე ბა მტკი ცე ბის 
შე და რე ბით და ბა ლი, და სა ბუ თე ბუ ლი ვა რა უ-
დის სტან დარ ტი, რაც ნიშ ნავს, რომ არ არის 
აუ ცი ლე ბე ლი პრო კუ რო რის მი ერ წარ მოდ-
გე ნი ლი მა სა ლა მი უ თი თებ დეს მხო ლოდ ერთ 
დას კვნა ზე ან იყოს ამომ წუ რა ვი, არა მედ ამ-
გვა რი მა სა ლა უნ და ქმნი დეს ლო გი კურ და 
გო ნივ რულ სა ფუძ ველს ვა რა უ დის თვის, რომ 
ჩა დე ნი ლია სა სა მარ თლოს იუ რის დიქ ცი ა ში 
შე მა ვა ლი და ნა შა უ ლე ბი.24 პრო კუ რო რის შუ-
ამ დგომ ლო ბის თა ნახ მად, არ სე ბუ ლი ინ ფორ-
მა ცია ქმნის და სა ბუ თე ბულ ვა რა უდს, რომ 
სულ მცი რე, შემ დე გი და ნა შა უ ლე ბი იქ ნა ჩა-
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დე ნი ლი შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის კონ-
ტექ სტში:

ომის და ნა შა უ ლე ბი – გან ზრახ სი ცოცხ-
ლის მოს პო ბა/ მკვლე ლო ბა (სტა ტუ ტის 8(2)
(a)(i) და 8(2)(c)(i) მუხ ლე ბი); მტრის /მო წი ნა-
აღ მდე გის ქო ნე ბის გა ნად გუ რე ბა (სტა ტუ ტის 
8(2)(b)(xiii) და 8(2)(e)(ii) მუხ ლე ბი); მა რო დი ო-
რო ბა (სტა ტუ ტის 8(2)(b)(xvi) და 8(2)(e)(v) მუხ-
ლე ბი); გან ზრახ თავ დას ხმა სამ შვი დო ბო მი სი-
ა ში ჩარ თულ პერ სო ნალ ზე ან ქო ნე ბა ზე (სტა-
ტუ ტის 8(2)(b)(iii) და 8(2)(e)(iii) მუხ ლე ბი); და 

ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ-
ლი და ნა შა უ ლე ბი – მკვლე ლო ბა (სტა ტუ ტის 
7(1)(a) მუხ ლი) ;მო სახ ლე ო ბის დე პორ ტა ცია 
ან მო სახ ლე ო ბის იძუ ლე ბი თი გა და ად გი ლე ბა 
(სტა ტუ ტის 7(1)(d) მუხ ლი) ;ი დენ ტი ფი ცი რე-
ბუ ლი ჯგუ ფის ან ერ თო ბის დევ ნა ეთ ნი კუ რი 
ნიშ ნით  (სტა ტუ ტის 7(1)(h) მუხ ლი).25

2.3.1. ომის და ნა შა უ ლე ბი

კონ ტექ სტუ ა ლუ რი ელე მენ ტი: იმი სათ-
ვის, რომ რო მის სტა ტუ ტის მე-8 მუხ ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ომის და ნა შა უ ლე ბი ჩა-
დე ნი ლად ჩა ით ვა ლოს, სა ჭი როა სა ხე ზე იყოს 
ომის და ნა შა უ ლე ბის კონ ტექ სტუ ა ლუ რი ელე-
მენ ტი, ანუ ამ მუხ ლში ჩა მოთ ვლი ლი ქმე დე ბე-
ბი ჩა დე ნი ლი უნ და იყოს შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ-
ფლიქ ტის კონ ტექ სტში.

შუ ამ დგომ ლო ბის თა ნახ მად, გა მომ დი-
ნა რე ქარ თუ ლი შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის 
და ოსუ რი ძა ლე ბის შე მად გენ ლო ბი დან და 
სტრუქ ტუ რი დან; ბრძო ლის ინ ტენ სი ვო ბი დან 
და ხან გრძლი ვო ბი დან; გა მო ყე ნე ბუ ლი ია რა-
ღი დან და იმ ფაქ ტი დან, რომ სამ ხრეთ ოსუ-
რი ძა ლე ბი აკონ ტრო ლებ დნენ სა ქარ თვე ლოს 
ტე რი ტო რი ის ნა წილს, სა ქარ თვე ლო სა და 
სამ ხრეთ ოსეთს შო რის შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ-
ფლიქ ტის არ სე ბო ბა უდა ვოდ დას ტურ დე ბა, 
რაც უკ ვე საკ მა რი სია მე-8 მუხ ლით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი კონ ტექ სტუ ა ლუ რი ელე მენ ტის 
არ სე ბო ბის თვის.26 თუმ ცა, პრო კუ რო რი გვთა-
ვა ზობს საკ მა ოდ დე ტა ლურ და სა გუ ლის ხმო 
მსჯე ლო ბას იმის თა ო ბა ზე, თუ რა სა ხის შე-
ი ა რა ღე ბულ კონ ფლიქტს ჰქონ და ად გი ლი აგ-
ვის ტოს ომის დროს, რომ ლის წი ნამ დე ბა რე 
სტა ტი ა ში გან ხილ ვა მი ზან შე წო ნი ლი ა.

კერ ძოდ, გა მომ დი ნა რე გა მო ძი ე ბის მო-
ცე მულ ეტაპ ზე მტკი ცე ბუ ლე ბა თა არას რუ ლი 
ხა სი ა თი დან, პრო კუ რო რი გვთა ვა ზობს ორ 
შე საძ ლო მიდ გო მას: ერ თი მიდ გო მით, კონ-

ფლიქ ტის მთელ მან ძილ ზე ად გი ლი ჰქონ და 
სა ერ თა შო რი სო შე ი ა რა ღე ბულ კონ ფლიქტს 
სა ქარ თვე ლო სა და რუ სეთს შო რის, რაც მა-
ღა ლი ალ ბა თო ბით დას ტურ დე ბა საბ რძო ლო 
მოქ მე დე ბე ბის უშუ ა ლო და საწყ ი სი დან (8 აგ-
ვის ტო) რუ სუ ლი ჯა რის სა ქარ თვე ლოს მი-
ერ კონ ტრო ლი რე ბა დი ტე რი ტო რი ი დან გაყ-
ვა ნამ დე (10 ოქ ტომ ბე რი) პე რი ოდ ში, ხო ლო 
საბ რძო ლო მოქ მე დე ბე ბის უშუ ა ლოდ დაწყ-
ე ბამ დე პე რი ოდ ში კი უნ და დად გინ დეს, რომ 
სამ ხრეთ ოსუ რი ძა ლე ბის მოქ მე დე ბებ ზე პა-
სუ ხის მგებ ლო ბა ეკის რე ბო და რუ სეთს; ხო ლო 
იმ შემ თხვე ვა ში თუ აქ ტი უ რი მოქ მე დე ბე ბის 
დაწყ ე ბამ დე ოსუ რი შე ი ა რა ღე ბუ ლი ფორ მი-
რე ბე ბის მოქ მე დე ბე ბის კავ ში რი რუ სეთ თან 
ვერ და დას ტურ დე ბა, პრო კუ რო რი გვთა-
ვა ზობს მე ო რე, ფრაგ მენ ტულ მიდ გო მას, 
რომ ლის თა ნახ მად აქ ტი უ რი მოქ მე დე ბე ბის 
დაწყ ე ბამ დე (და ახ ლო ე ბით 7-8 აგ ვის ტო) სა-
ქარ თვე ლო სა და სამ ხრეთ ოსეთს შო რის მიმ-
დი ნა რე ობ და არა სა ერ თა შო რი სო შე ი ა რა ღე-
ბუ ლი კონ ფლიქ ტი, ხო ლო რუ სე თის ჩარ თვის 
შე მოდ გომ, სა ქარ თვე ლო მო ნა წი ლე ობ და ერ-
თი მხრივ არა სა ერ თა შო რი სო შე ი ა რა ღე ბულ 
კონ ფლიქ ტში სამ ხრეთ ოსეთ თან, ხო ლო მე ო-
რე მხრივ სა ერ თა შო რი სო შე ი ა რა ღე ბულ კონ-
ფლიქ ტში რუ სეთ თან.27

პირ ვე ლი მიდ გო მის შემ თხვე ვა ში, სამ-
ხ რეთ ოსუ რი ძა ლე ბის მოქ მე დე ბა თა რუ სე-
თის თვის მი კუთ ვნე ბის და არა სა ერ თა შო რი-
სო შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის ე.წ. გა სა-
ერ თა შო რი სო ე ბის თვის პრო კუ რო რი იყე ნებს 
სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კით აღი ა რე ბულ ზო-
გა დი კონ ტრო ლის დოქ ტრი ნას28, და მი იჩ ნევს 
რომ, რუ სე თი სამ ხრეთ ოსეთ ზე მთე ლი დრო-
ის გან მავ ლო ბა ში ახორ ცი ე ლებ და სა ერ თო 
კონ ტროლს შემ დე გი ფაქ ტო რე ბი დან გა მომ-
დი ნა რე: 1)არ სე ბობ და ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კავ-
ში რე ბი რუ სე თის შე ი ა რა ღე ბულ ძა ლებ სა და 
სამ ხრეთ ოსე თის ძა ლებს შო რის – უკ ვე 2008 
წლის კონ ფლიქ ტამ დე პე რი ოდ ში სამ ხრეთ 
ოსე თის სამ ხედ რო, უშიშ რო ე ბი სა და დაზ ვერ-
ვის აპა რა ტის ძი რი თა დი ნა წი ლი შედ გე ბო და 
რუ სე თის წარ მო მად გენ ლე ბის გან, რომ ლე-
ბიც კონ ფლიქ ტის შემ დგომ რუ სეთ ში მა ღალ 
თა ნამ დე ბო ბებ ზე და ი ნიშ ნენ; 2) კო ორ დი ნა-
ცია რუ სულ და სამ ხრეთ ოსურ ძა ლებს შო-
რის – კონ ფლიქ ტის გან მავ ლო ბა ში, რუ სუ ლი 
სამ ხედ რო ძა ლე ბი წარ მოდ გე ნი ლი იყ ვნენ 
სამ ხრეთ ოსურ ძა ლებ თან ერ თად სხვა დას-
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ხვა ზო ნა ში. არ დას ტურ დე ბა რუ სი სამ ხედ-
რო ე ბის უშუ ა ლო ჩარ თუ ლო ბა კონ კრე ტუ ლი 
სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბის რუ ტი ნულ გან ხორ-
ცი ე ლე ბა ში, თუმ ცა, გარ კვე ულ ად გი ლებ ზე 
კო ორ დი ნა ცია იყო ძა ლი ან მა ღა ლი. 3) არა ერ-
თი წყა რო მი უ თი თებს, რომ სამ ხრეთ ოსუ რი 
ძა ლე ბი იღებ დნენ საბ რძო ლო მა სა ლა სა და 
სხვა საბ რძო ლო აღ ჭურ ვი ლო ბას რუ სე თი სა-
გან, ისე ვე, რო გორც საბ რძო ლო წვრთნებ ში 
დახ მა რე ბას; 4. რუ სე თის ზო გა დი პო ლი ტი კუ-
რი, ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი გავ ლე ნა 
სამ ხრეთ ოსეთ ზე, რაც გა მო ი ხა ტე ბა, მა გა-
ლი თად, „პას პორ ტი ზა ცი ის“ პო ლი ტი კი თა და 
მო სახ ლე ო ბის თვის პენ სი ე ბი სა და სუბ სი დი-
ე ბის მი ცე მით. 2008-2014 წლებ ში სამ ხრეთ 
ოსე თის ბი უ ჯე ტის 90% რუ სე თის და ფი ნან სე-
ბის გან შედ გე ბო და.29

რაც შე ე ხე ბა პე რი ოდს აქ ტი უ რი საბ რძო-
ლო მოქ მე დე ბე ბის შეწყ ვე ტი დან 10 ოქ ტომ-
ბრამ დე, შუ ამ დგომ ლო ბის მი ხედ ვით, ამ დრო-
ის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს ტე რი ტო რი-
ის ნა წი ლი იყო რუ სე თის სამ ხედ რო ოკუ პა-
ცი ის ქვეშ და რუ სე თის მი ერ სამ ხრეთ ოსურ 
შე ი ა რა ღე ბულ ჯგუ ფებ ზე ზო გა დი კონ ტრო-
ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა ამ პე რი ოდ შიც დას-
ტურ დე ბა. თუმ ცა, იმ შემ თხვე ვა შიც, თუ გა-
მო ძი ე ბის ფარ გლებ ში კონ ტრო ლის სა თა ნა დო 
სტან დარ ტი ვერ დაკ მა ყო ფილ დე ბა, სამ ხრეთ 
ოსუ რი ძა ლე ბის მი ერ სა ვა რა უ დოდ ჩა დე ნილ 
და ნა შა უ ლებ ზე შე საძ ლოა მა ინც რუ სეთს და-
ე კის როს პა სუ ხის მგებ ლო ბა და გავ რცელ დეს 
სა ერ თა შო რი სო შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ-
ტის მომ წეს რი გე ბე ლი სა მარ თა ლი, ვი ნა ი დან 
სამ ხრეთ ოსუ რი ჯგუ ფე ბის მი ერ ჩა დე ნი ლი 
და ნა შა უ ლე ბი „და კავ ში რე ბუ ლი“ იყო ოკუ პა-
ცი ას თან. კერ ძოდ, რუ სე თის მი ერ სა ქარ თვე-
ლოს ტე რი ტო რი ის ოკუ პა ცი ის და სამ ხედ რო 
ხელ შეწყ ო ბის გა რე შე სამ ხრეთ ოსუ რი დაჯ-
გუ ფე ბე ბი ვერ მო ა ხერ ხებ დნენ ქარ თვე ლე ბის 
იძუ ლე ბით გა მო დევ ნას მა თი საცხ ოვ რე ბე ლი 
ად გი ლე ბი დან ქარ თუ ლი მხა რის სე რი ო ზუ-
ლი სამ ხედ რო რე ა გი რე ბის გა მოწ ვე ვის გა-
რე შე. გარ და ამი სა,  მას შემ დეგ, რაც „ბუ ფე-
რუ ლი ზო ნა“ და ტო ვეს რუს მა სამ ხედ რო ებ მა 
და იქ დაბ რუნ დნენ ქარ თვე ლი დევ ნი ლე ბი, 
ქარ თველ თა მი მართ და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნა 
მკვეთ რად შემ ცირ და.30

სი ცოცხ ლის გან ზრა ხი მოს პო ბა/ მკვლე-
ლო ბა: სი ცოცხ ლის გან ზრა ხი მოს პო ბის ობი-
ექ ტუ რი შე მად გენ ლო ბა შედ გე ბა ამ სრუ ლებ-
ლის მი ერ ერ თი ან მე ტი პი რის მკვლე ლო ბის-

გან, რომ ლე ბიც და ცუ ლი იყ ვნენ 1949 წლის 
ჟე ნე ვის კონ ვენ ცი ე ბით. სამ ხრეთ ოსურ მა 
ძა ლებ მა სა ვა რა უ დოდ ჩა ი დი ნეს სი ცოცხ ლის 
გან ზრახ მოს პო ბა მშვი დო ბი ა ნი სა მო ქა ლა ქო 
პი რე ბის წი ნა აღ მდეგ გორ ში, მეღ ვრე კის ში, 
ტირ ძნის ში, ერ გნეთ სა და კა რა ლეთ ში. სამ-
ხრეთ ოსუ რი ძა ლე ბი ქარ თულ სოფ ლებ ში 
შეს ვლის შემ დგომ იქ მცხოვ რებ მო სახ ლე ო-
ბას უბ რძა ნებ დნენ და ე ტო ვე ბი ნათ საცხ ოვ-
რე ბე ლი ად გი ლი, წი ნა აღ მდე გო ბის შემ თხვე-
ვა ში კი სას ტი კად სცემ დნენ ან კლავ დნენ. 
ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში, მო ქა ლა ქე ე ბის ცე მა 
და მკვლე ლო ბა ხდე ბო და სხვა პირ თა თვალ-
წინ, ში შის და თეს ვი სა და მო სახ ლე ო ბის მი-
ერ საცხ ოვ რებ ლის მი ტო ვე ბის იძუ ლე ბის 
მიზ ნით.31 პრო კუ რო რის მი ერ შეგ რო ვე ბუ ლი 
სხვა დას ხვა სა ხის მო ნა ცე მე ბით, მოკ ლულ იქ-
ნა და ახ ლო ე ბით 51-დან 113-მდე ეთ ნი კუ რად 
ქარ თვე ლი პი რი. 

ქო ნე ბის და ზი ა ნე ბა და მა რო დი ო რო ბა 
გუ ლის ხმობს ამ სრუ ლებ ლის მი ერ მო წი ნა აღ-
მდე გის იმ ქო ნე ბის გა ნად გუ რე ბას ან ხელ ში 
ჩაგ დე ბას, რო მე ლიც და ცუ ლია სა ერ თა შო რი-
სო სა მარ თლით. მა რო დი ო რო ბის ობი ექ ტუ რი 
შე მად გენ ლო ბა მო ი ცავს ამ სრუ ლებ ლის მი ერ 
გარ კვე უ ლი ქო ნე ბის პი რა დი გა მო ყე ნე ბის 
მიზ ნით მი სა კუთ რე ბას მე სა კუთ რის თან ხმო-
ბის გა რე შე.32 პრო კუ რო რის მი ერ სხვა დას ხვა 
წყა რო ე ბი დან შეგ რო ვე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე-
ბე ბის ანა ლი ზით ირ კვე ვა, რომ ოსუ რი ძა ლე-
ბი სამ ხრეთ ოსეთ სა და „ბუ ფე რულ ზო ნა ში“ 
მცხოვ რე ბი ქარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბის კუთ ვ-
ნი ლი ქო ნე ბის მი მართ ახორ ცი ე ლებ დნენ მა-
რო დი ო რო ბის და გა ნად გუ რე ბის ფარ თო და 
სის ტე მა ტურ კამ პა ნი ას. არ დას ტურ დე ბა, 
რომ და ცუ ლი ქო ნე ბის ჩა მორ თმე ვა და გა-
ნად გუ რე ბა გა მარ თლე ბუ ლი იყო სამ ხედ რო 
სა ჭი რო ე ბით, არა მედ ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ქმე-
დე ბე ბის მი ზა ნი იყო ეთ ნი კუ რად ქარ თვე ლი 
მო სახ ლე ო ბის იძუ ლე ბით გა მო დევ ნა სა კუ თა-
რი საცხ ოვ რებ ლე ბი დან. აღ ნიშ ნუ ლი კამ პა ნი-
ის სა მიზ ნეს მთლი ა ნო ბა ში წარ მო ად გენ და 24 
სო ფე ლი.33 და დას ტუ რე ბუ ლი ა, რომ სახ ლებს 
წვავ დნენ შერ ჩე ვი თი პრინ ცი პით: იწ ვე ბო და 
მხო ლოდ ქარ თველ თა კუთ ვნი ლი და ზოგ შემ-
თხვე ვა ში, მხო ლოდ გარ კვე უ ლი ძა ლა უფ ლე-
ბის მქო ნე ქარ თველ თა სახ ლე ბი.34

სამ შვი დო ბო მი სი ის წი ნა აღ მდეგ ჩა დე-
ნი  ლი და ნა შა უ ლი გუ ლის ხმობს თავ დას ხმას 
გა ე როს ქარ ტი ის შე სა ბა მი სად ჰუ მა ნი ტა-
რულ დახ მა რე ბა ში ან სამ შვი დო ბო მი სი ა ში 
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ჩარ თულ პერ სო ნალ ზე, ნა გე ბო ბა ზე, მა სა ლა-
ზე ან ტრან სპორ ტზე. ქმე დე ბის აღ ნიშ ნუ ლი 
მუხ ლით კვა ლი ფი კა ცი ის თვის სა ჭი რო ა, რომ 
სამ შვი დო ბო მი სია და ფუძ ნე ბუ ლი იყოს „გა-
ე როს ქარ ტი ის შე სა ბა მი სად“ და თავ დას ხმის 
დროს ჰქონ დეს სა მო ქა ლა ქო პი რე ბის თვის 
მი ნი ჭე ბუ ლი და ცუ ლი სტა ტუ სი. 2008 წლამ-
დე ქარ თუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გა კე-
თე ბუ ლი არა ერ თი მო წო დე ბის მი უ ხე და ვად, 
რომ სამ შვი დო ბო მი სი ის რუ სუ ლი ნა წი ლი 
ჩა ნაც ვლე ბუ ლი ყო სა ერ თა შო რი სო სა დამ-
კ ვირ ვებ ლო მი სი ით, თა ვად სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბამ აღი ა რა, რომ სო ჭის შე თან ხმე ბა 
კვლავ ძა ლა ში იყო, შე სა ბა მი სად, სამ შვი დო-
ბო მი სია მხა რე თა თან ხმო ბით შექ მნი ლად 
ით ვლე ბა.35 გარ და ამი სა, მი უ ხე და ვად ცალ-
კე ულ ეპი ზო დებ ში ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის შე-
სა ხებ შე თან ხმე ბის დარ ღვე ვი სა, პრო კუ რო-
რის მი ერ სამ შვი დო ბო მი სი ამ თლი ა ნო ბა ში 
მი უ კერ ძო ებ ლად ჩა ით ვა ლა.36 ამ კრი ტე რი უ-
მებ ზე მი თი თე ბით პრო კუ რო რი ას კვნის, რომ 
სამ ხრეთ ოსეთ ში მოქ მე დი სამ შვი დო ბო მი სია 
აკ მა ყო ფი ლებ და გა ე როს ქარ ტი ით და წე სე-
ბულ მოთხ ოვ ნებს, რის გა მოც სარ გებ ლობ და 
და ცუ ლი სტა ტუ სით ჟე ნე ვის კონ ვენ ცი ე ბის 
შე სა ბა მი სად, თუმ ცა, გა სარ კვე ვია სა კითხ ი, 
ხომ არ და კარ გეს მათ აღ ნიშ ნუ ლი სტა ტუ სი 
საბ რძო ლო მოქ მე დე ბებ ში უშუ ა ლო მო ნა წი-
ლე ო ბის გა მო.

ქარ თუ ლი სამ შვი დო ბო ძა ლე ბის მი მართ 
ოსუ რი სამ ხედ რო შე ნა ერ თე ბის მი ერ თავ-
დას ხმე ბი გან ხორ ცი ელ და 29 ივ ლი სი დან7 აგ-
ვის ტომ დე რამ დე ნი მე შემ თხვე ვა ში, რო მელ-
თა გან ყვე ლა ზე სე რი ო ზულ ინ ცი დენტს წარ-
მო ად გენ და 7 აგ ვის ტოს თავ დას ხმა ავ ნევ ში, 
რა მაც გა მო იწ ვია ორი ქარ თვე ლი სამ შვი დო-
ბოს სიკ ვდი ლი, ხუ თი დან რვამ დე კი და იჭ რა.37 
რამ დე ნა დაც გა ურ კვე ვე ლია თავ დას ხმის წა-
მომ წყე ბი მხა რე, ამ ეტაპ ზე შე უძ ლე ბე ლია 
იმის დად გე ნა, ჰქონ დათ თუ არა ქარ თულ 
სამ შვი დო ბო ძა ლებს და ცუ ლი სტა ტუ სი თავ-
დას ხმის დროს. თუმ ცა, პრო კუ რო რი იყე ნებს 
და ცუ ლი სტა ტუ სის ქო ნის პრე ზუმ ფცი ას და 
ას კვნის, რომ სამ ხრეთ ოსუ რი ძა ლე ბის მი ერ 
ქარ თვე ლი სამ შვი დო ბო ე ბის მი მართ სა ვა რა-
უ დოდ ჩა დე ნი ლია რო მის სტა ტუ ტით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი და ნა შა უ ლი.38 მსგავს დას კვნას 
აკე თებს პრო კუ რო რი რუს სამ შვი დო ბო ებ ზე 
ქარ თუ ლი სამ ხედ რო ძა ლე ბის 8 აგ ვის ტოს 
თავ დას ხმას თან და კავ ში რე ბით, რომ ლის შე-
დე გა დაც და ი ღუ პა 10 და და იჭ რა 30 რუ სი 

სამ შვი დო ბო. პრო კუ რო რი მი მარ თავს იმა ვე 
პრე ზუმ ფცი ას რუ სი სამ შვი დო ბო ე ბის სტა-
ტუს თან და კავ ში რე ბით და მი აჩ ნი ა, რომ გა-
მო ძი ე ბის მო ცე მუ ლი ეტა პის თვის არ სე ბობს 
ქარ თველ თა მხრი დან რუ სი სამ შვი დო ბო ებ ზე 
თავ დას ხმის და სა ბუ თე ბუ ლი ვა რა უ დი.39 აღ-
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცი ა ზე 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის ფარ გლებ ში 
ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით სა სა მარ თლოს 
მი ერ გა კე თე ბუ ლი დას კვნე ბი იქ ნე ბა ერ თ-
ერ თი ძალ ზედ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი იმ 
სა კითხ ის გა და საწყ ვე ტად, სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თლის კონ ტექ სტში კონ ფლიქ ტის რო-
მე ლი მხა რის მი ერ იქ ნა წა მოწყ ე ბუ ლი აგ ვის-
ტოს ომი.

სა ვა რა უ დო გა ნურ ჩე ვე ლი და არაპ რო-
პორ ცი უ ლი თავ დას ხმა: პრო კუ რო რის გან-
ცხა დე ბით, არ სე ბობს გარ კვე უ ლი მტკი ცე-
ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც მი უ თი თებს მხა რე თა 
მი ერ იმ გვა რი საბ რძო ლო მა სა ლის გა მო ყე-
ნე ბა ზე, რო მელ საც არ გა აჩ ნია სა თა ნა დო სი-
ზუს ტე მხო ლოდ სამ ხედ რო ობი ექ ტე ბის თვის 
და სა მიზ ნებ ლად (მა გა ლი თად, თავ დას ხმა ქა-
ლაქ გო რის ცენ ტრა ლურ მო ე დან ზე კა სე ტუ-
რი ბომ ბის გა მო ყე ნე ბით), თუმ ცა პრო კუ რო-
რის ვე დას კვნით, ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი ინ ფორ-
მა ცია სა ვა რა უ დო გა ნურ ჩე ვე ლი და არაპ რო-
პორ ცი უ ლი თავ დას ხმე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
შე სა ხებ ვერ აკ მა ყო ფი ლებს და სა ბუ თე ბუ ლი 
ვა რა უ დის სტან დარტს, რაც შე საძ ლოა შე იც-
ვა ლოს გა მო ძი ე ბის მიმ დი ნა რე ო ბი სას.40

2.3.2. ადამიანურობის წინააღმდეგ 
მიმართული დანაშაულები

შუ ამ დგომ ლო ბის თა ნახ მად, მო ცე მულ 
შემ თხვე ვა ში არ სე ბობს ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა-
აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის კონ ტექ-
სტუ ა ლუ რი ელე მენ ტე ბი, კერ ძოდ: სამ ხრეთ 
ოსე თის ძა ლებ მა გა ნა ხორ ცი ე ლეს სპე ცი ა ლუ-
რად ქარ თუ ლი სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის 
წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი თავ დას ხმე ბი სამ-
ხრეთ ოსეთ სა და 20 კი ლო მეტ რი ან ბუ ფე რულ 
ზო ნა ში; თავ დას ხმე ბი მა თი ბუ ნე ბით არ წარ-
მო ად გენ დნენ გან ცალ კე ვე ბულ ან სპონ ტა-
ნურ აქ ტებს, არა მედ შე ე სა ბა მე ბოდ ნენ სამ-
ხრეთ ოსე თის (რო მე ლიც რო მის სტა ტუ ტის 
მე-7 მუხ ლის მიზ ნე ბის თვის უნ და ჩა ით ვა ლოს 
ორ გა ნი ზა ცი ად) ქარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბის სამ-
ხრეთ ოსე თი დან გან დევ ნის, სა ქარ თვე ლოს-
თან ყვე ლა ნა ი რი კავ ში რის გაწყ ვე ტი სა და 
სრუ ლი და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბის ზო-
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გად პო ლი ტი კას; თავ დას ხმე ბი იყო ფარ თო 
მას შტა ბის, ერ თი მხრივ, მსხვერ პლის და გა-
ნად გუ რე ბუ ლი ქო ნე ბის დი დი რა ო დე ნო ბის, 
ხო ლო მე ო რე მხრივ, დიდ ტე რი ტო რი ა ზე გან-
ხორ ცი ე ლე ბის გა მო და იყო აგ რეთ ვე სის ტე-
მა ტუ რი ხა სი ა თის, ვი ნა ი დან შე ე სა ბა მე ბოდ-
ნენ წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბულ გეგ მას; ამას თან 
არ სე ბობს კავ ში რი ჩა დე ნილ ცალ კე ულ ქმე-
დე ბებ სა და გან ხორ ცი ე ლე ბულ თავ დას ხმებს 
შო რის; და სა ვა რა უ დოდ41 სა ხე ზეა თავ დას-
ხმის ცოდ ნაც.42

მკვლე ლო ბა: რაც შე ე ხე ბა ადა მი ა ნუ რო-
ბის წი ნაღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის 
ცალ კე ულ აქ ტებს, პრო კუ რო რის შუ ამ დგომ-
ლო ბის თა ნახ მად, სამ ხრეთ ოსე თის ძა ლებ-
მა ჩა ი დი ნეს მკვლე ლო ბე ბი ეთ ნი კუ რად ქარ-
თუ ლი მო სახ ლე ო ბის მი მართ მა თი სამ ხრეთ 
ოსე თი დან გა ძე ვე ბის კამ პა ნი ის ფარ გლებ ში. 
პრო კუ რო რის მო ნა ცე მე ბით, ჩა დე ნი ლია და-
ახ ლო ე ბით 53-დან 113-მდე გან ზრა ხი მკვლე-
ლო ბა.43

სამ ხრეთ ოსუ რი ძა ლე ბის მი ერ სამ ხრეთ 
ოსეთ სა და ე.წ. ბუ ფე რულ ზო ნა ში მცხოვ რე-
ბი ქარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბის დე პორ ტა ცია და 
იძუ ლე ბი თი გა და ად გი ლე ბა გან ხორ ცი ელ და 
ორ ეტა პად – აქ ტი უ რი სამ ხედ რო მოქ მე დე-
ბე ბის დროს და 12 აგ ვის ტოს შემ დგომ პე რი-
ოდ ში. სე პა რა ტის ტუ ლი ძა ლე ბი მო სახ ლე ო ბის 
იძუ ლე ბის თვის ქმნიდ ნენ ში ში სა და ტე რო-
რის ატ მოს ფე როს სხვა დას ხვა ძა ლა დობ რი ვი 
ქმე დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბით. 24-ზე მე ტი 
სო ფე ლი გა ნად გურ და ქარ თველ თა სამ ხრეთ 
ოსე თი დან გან დევ ნის მიზ ნით. ის ფაქ ტი, რომ 
ქარ თველ თა ქო ნე ბის გა ნად გუ რე ბა გრძელ-
დე ბო და ცეცხ ლის შეწყ ვე ტის შე თან ხმე ბის 
ხელ მო წე რის შემ დგო მაც, აშ კა რად მი უ თი-
თებს, რომ ამ გვა რი ქმე დე ბა გან პი რო ბე ბუ-
ლი იყო არა სამ ხედ რო სა ჭი რო ე ბე ბით, არა-
მედ ეთ ნი კუ რად ქარ თვე ლე ბის თვის უკან 
დაბ რუ ნე ბის შან სის მოს პო ბის მიზ ნით. 2014 
წლის მო ნა ცე მე ბით, სამ ხრეთ ოსე თის კონ-
ფლიქ ტის შე დე გად კვლავ დევ ნი ლად რჩე ბო-
და და ახ ლო ე ბით 15,000 პი რი. პრო კუ რო რი 
არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის გა ა ნა ლი ზე ბის შე-
დე გად ას კვნის, რომ კონ ფლიქ ტის შემ დგომ 
სამ ხრეთ ოსე თის ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რებ 
ქარ თველ თა რა ო დე ნო ბა სულ მცი რე 75%-ით 
შემ ცირ და.44

იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ჯგუ ფის ან ერ თო-
ბის დევ ნა ეთ ნი კუ რი ნიშ ნით: პრო კუ რო რის 
შუ ამ დგომ ლო ბის თა ნახ მად არ სე ბობს და სა-

ბუ თე ბუ ლი ვა რა უ დი, რომ სამ ხრეთ ოსურ-
მა ძა ლებ მა აგ რეთ ვე ჩა ი დი ნეს ეთ ნი კუ რად 
ქარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბის შე ვიწ რო ე ბა, კერ-
ძოდ, ეთ ნი კუ რად ოსუ რი ჯგუ ფე ბის მი ერ 
ჩა დე ნილ ომის და ნა შა უ ლებ სა და ადა მი ა ნუ-
რო ბის წი ნა აღ მდეგ და ნა შა უ ლებს შე დე გად 
მოჰ ყვა ქარ თველ თა ფუნ და მენ ტუ რი, მათ 
შო რის სი ცოცხ ლი სა და სა კუთ რე ბის უფ ლე-
ბე ბის შე ლახ ვა. საქ მე ზე არ სე ბუ ლი მა სა ლე ბი 
აგ რეთ ვე ადას ტუ რებს, რომ ზე მოთ აღ ნიშ ნუ-
ლი ქმე დე ბე ბი ჩა დე ნი ლი იყო კონ კრე ტუ ლად 
ქარ თველ თა მი მართ მა თი ეთ ნი კუ რი კუთ ვნი-
ლე ბის გა მო.45

2.3.3. კონ ფლიქ ტის დროს სა ვა რა უ დოდ 
ჩა დე ნი ლი სხვა და ნა შა უ ლე ბი

აგ ვის ტოს კონ ფლიქ ტის კონ ტექ სტში სა-
ვა რა უ დოდ ჩა დე ნილ სხვა და ნა შუ ლებს ეხე ბა 
მო სა მარ თლე პი ტერ კო ვა ჩი თა ვის გან სხვა-
ვე ბულ მო საზ რე ბა ში, სა დაც იგი ამ ტკი ცებს, 
რომ სა სა მარ თლომ გა მო ი ყე ნა ზედ მე ტად 
თვით -შემ ზღუ და ვი მიდ გო მა პრო კუ რო რის 
შუ ამ დგომ ლო ბა ზე სა სა მარ თლო კონ ტრო-
ლის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას და სა თა ნა დოდ არ 
გა მო იკ ვლია ყვე ლა არ სე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე-
ბა და გა რე მო ე ბა, მათ შო რის, სხვა და ნა შუ-
ლე ბის არ სე ბო ბის სა კითხ ი. საქ მე ზე არ სე-
ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი სა და მსხვერ პლთა 
წარ მო მად გენ ლო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
მო სა მარ თლე კო ვა ჩის აზ რით, არ სე ბობს და-
სა ბუ თე ბუ ლი ვა რა უ დი, რომ აგ ვის ტოს შე ი-
ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის კონ ტექ სტში მხა-
რე თა მი ერ, პრო კუ რო რის შუ ამ დგომ ლო ბა ში 
მოხ სე ნი ე ბუ ლი და ნა შა უ ლე ბის გარ და, აგ-
რეთ ვე ჩა დე ნილ იქ ნა გა ნურ ჩე ვე ლი და არაპ-
რო პორ ცი უ ლი თავ დას ხმე ბი, გა უ პა ტი უ რე ბა, 
ფი ზი კუ რი თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თა და უკა-
ნო ნო და პა ტიმ რე ბა, არა ჰუ მა ნუ რი მოპყ რო ბა 
და წა მე ბა. აღიშ ნუ ლი მო საზ რე ბის გა სამ ყა-
რებ ლად მო სა მარ თლეს მოჰ ყავს სა თა ნა დო 
ფაქ ტე ბი.46

2.4. კომპლემენტარობის პრინციპი
2.4.1. საქართველოს მიმართ

კომ პლე მენ ტა რო ბის პრინ ცი პის შე სა ბა-
მი სად47, სა სა მარ თლო იუ რის დიქ ცი ას ახორ-
ცი ე ლებს მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ კონ-
კრე ტულ და ნა შა ულ თან და კავ ში რე ბით სა-
მარ თალ წარ მო ე ბა არ მიმ დი ნა რე ობს რო მე-
ლი მე სა ხელ მწი ფო ში, გარ და იმ შემ თხვე ვი სა, 
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რო დე საც სა ხელ მწი ფოს არ აქვს სურ ვი ლი ან 
არ შე უძ ლია საქ მე ზე ჭეშ მა რი ტი გა მო ძი ე ბის 
ან სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა. პრო კუ რო რის შუ ამ დგომ ლო ბა ში 
მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი ის თა ნახ მად, აგ ვის-
ტოს კონ ფლიქ ტთან და კავ ში რე ბით სა ქარ-
თვე ლოს მთა ვარ მა პრო კუ რა ტუ რამ გა მო ძი ე-
ბა და იწყო აქ ტი უ რი სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბის 
მიმ დი ნა რე ო ბის თა ნა ვე, 9 და 11 აგ ვის ტოს. 
გა მო ძი ე ბის პრო ცეს ში სა ქარ თვე ლოს პრო-
კუ რა ტუ რამ და კითხა და ახ ლო ე ბით 7000 
მოწ მე, ჩა ა ტა რა და ახ ლო ე ბით 30 შემ თხვე-
ვის ად გი ლის დათ ვა ლი ე რე ბა და სხვა დას ხვა 
სა ხის სა სა მარ თლო ექ სპერ ტი ზე ბი, გა მო ი-
ტა ნა 300-მდე სა სა მარ თლო სა მე დი ცი ნო ექ-
სპერ ტი ზის დას კვნა და გა ნა ხორ ცი ე ლა სხვა 
სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბე ბი. თუმ ცა და საწყ ი-
სი დან ვე, ქარ თუ ლი ორ გა ნო ე ბის მი ერ გა მო-
ძი ე ბის ჩა ტა რე ბას შემ დე გი ორი გა რე მო ე ბა 
უშ ლი და ხელს: სამ ხრეთ ოსე თის ტე რი ტო რი-
ა ზე წვდო მის შე უძ ლებ ლო ბა და თა ნამ შრომ-
ლო ბის არარ სე ბო ბა რუ სე თის ფე დე რა ცი ის 
მხრი დან.48

2015 წლის 17 მარ ტის წე რი ლით ქარ-
თულ მა ორ გა ნო ებ მა შე ატყ ო ბი ნეს სა სა მარ-
თლოს, რომ ეროვ ნულ დო ნე ზე სა მარ თალ-
წარ მო ე ბის გაგ რძე ლე ბა შე უძ ლე ბე ლი იყო 
„საქართველოს ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ებ-
ზე და მის მიმ დე ბა რედ არ სე ბუ ლი არას ტა ბი-
ლუ რი უსაფ რთხო ე ბის სი ტუ ა ცი ით, სა დაც სა-
მო ქა ლა ქო პი რე ბის მი მართ ძა ლა დო ბა კვლავ 
გავ რცე ლე ბულ პრაქ ტი კას წარ მო ად გენს.ნ 
მა გა ლი თის თვის, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ 
მი უ თი თა 2012-დან 2014 წლამ დე და ფიქ სი რე-
ბულ საზღ ვრის პი რად მცხოვ რე ბი ადა მი ა ნე-
ბის გა ტა ცე ბის 393 შემ თხვე ვა ზე და ზო გა დად 
აგ ვის ტოს კონ ფლიქ ტის და ზა რა ლე ბულ თა 
და მოწ მე თა უსაფ რთხო ე ბა ზე. ზე მო აღ ნიშ ნუ-
ლი დან გა მომ დი ნა რე, პრო კუ რო რი ას კვნის, 
რომ ქარ თუ ლი ორ გა ნო ე ბი ეროვ ნუ ლი გა მო-
ძი ე ბის წარ მარ თვის თვალ საზ რი სით იმ ყო ფე-
ბი ან უმოქ მე დო ბის მდგო მა რე ო ბა ში, რა საც 
იზი ა რებს წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტაც.49

სა ქარ თვე ლოს მი ერ კომ პლე მენ ტა რო ბის 
პრინ ცი პის დაკ მა ყო ფი ლე ბას თან და კავ ში რე-
ბით, სა ინ ტე რე სოა მო სა მარ თლე პი ტერ კო-
ვა ჩის გან სხვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბა, რო მე ლიც 
ეთან ხმე ბა პრო კუ რო რი სა და წი ნა სა სა მარ-
თლო პა ლა ტის სა ბო ლოო დას კვნას, მაგ რამ 
მი აჩ ნი ა, რომ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ 

გაგ ზავ ნი ლი წე რი ლე ბის ში ნა არ სი დან გა მომ-
დი ნა რე, პრო კუ რორს შე ეძ ლო 2015 წლამ დე 
ბევ რად ად რე და ეს კვნა სა ქარ თვე ლოს მხრი-
დან უმოქ მე დო ბის მდგო მა რე ო ბა და წა რედ-
გი ნა შუ ამ დგომ ლო ბა გა მო ძი ე ბის დაწყ ე ბის 
შე სა ხებ.50

2.4.2. რუსეთის ფედერაციის მიმართ

რუ სე თის ფე დე რა ცი ის სა გა მო ძი ე ბო 
კო მი ტე ტის51 მი ერ გა მო ძი ე ბა და იწყო 2008 
წლის 8 აგ ვის ტოს ქარ თვე ლე ბის მი მართ სა-
ვა რა უ დოდ ჩა დე ნი ლი იძუ ლე ბი თი გა და ად გი-
ლე ბის ფაქ ტზე და იმა ვე წლის 8-9 აგ ვის ტოს 
ქარ თვე ლე ბის მი ერ რუ სუ ლი სამ შვი დო ბო ე-
ბის სა ვა რა უ დო მკვლე ლო ბის ფაქ ტზე. პირ-
ველ საქ მეს თან და კავ ში რე ბით ჩა ტა რე ბუ ლი 
გა მო ძი ე ბის შე დე გად სა გა მო ძი ე ბო კო მი სი-
ამ პრო კუ რორს აც ნო ბა, რომ მათ ვერ იპო-
ვეს აგ ვის ტოს კონ ფლიქ ტის დროს ჩა დე ნილ 
და ნა შა უ ლებ ში რუ სი სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ-
რე ე ბის მო ნა წი ლე ო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბა. თუმ ცა, პრო კუ რო რი აღ ნიშ-
ნავს, რომ არ სე ბობს სან დო მა სა ლე ბის გარ-
კვე უ ლი რა ო დე ნო ბა, რო მელ თა მი ხედ ვი თაც 
რუ სი ჯა რის კა ცე ბი ან პირ და პირ მო ნა წი ლე-
ობ დნენ და ნა შა უ ლის ჩა დე ნა ში, ან იჩენ დნენ 
უმოქ მე დო ბას სამ ხრეთ ოსუ რი ძა ლე ბის მი-
ერ და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნი სას. გარ და ამი სა, 
რუ სეთ მა უა რი თქვა ოსი სამ ხედ რო ე ბის მი-
ერ ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლე ბის გა მო ძი ე ბა ზე, 
ვი ნა ი დან ისი ნი აღი ა რე ბენ სამ ხრეთ ოსე თის 
და მო უ კი დებ ლო ბა სა და მი სი სა მარ თალ დამ-
ცა ვი ორ გა ნო ე ბის კომ პე ტენ ცი ას. აღ ნიშ-
ნუ ლის სა ფუძ ველ ზე პრო კუ რო რი ას კვნის, 
რომ კომ პლე მენ ტა რო ბის პრინ ცი პი სა ხე ზე ა, 
ვი ნა ი დან რუ სე თის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო-
ძი ე ბის შე დე გად არ დამ დგა რა კონ კრე ტუ ლი 
პი რე ბის სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის-
მგებ ლო ბა იმ და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნი სათ ვის, 
რომ ლე ბიც პრო კუ რო რის შუ ამ დგომ ლო ბა შია 
მო ცე მუ ლი.52

წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტა თა ვის გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა ში იმე ო რებს პრო კუ რო რის პო ზი-
ცი ას და ას კვნის, რომ პა ლა ტას მი ზან შე უ-
წონ ლად მი აჩ ნია ამ სა კითხ ზე წი ნამ დე ბა რე 
გა ნა ჩენ ში ამომ წუ რა ვი პა სუ ხის გა ცე მა და 
იგი უნ და გა დაწყ დეს სა მარ თალ წარ მო ე ბის 
მომ დევ ნო ეტა პებ ზე.53 აღ ნიშ ნუ ლი დას კვნა 
მკაც რა დაა გაკ რი ტი კე ბუ ლი მო სა მარ თლე 
პი ტერ კო ვა ჩის გან სხვა ვე ბულ მო საზ რე ბა-
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ში, რო მე ლიც მი იჩ ნევს, რომ სტა ტუ ტის მე-17 
მუხ ლი ავალ დე ბუ ლებს მო სა მარ თლე ებს გა-
ა კე თონ დას კვნე ბი და საშ ვე ბო ბას თან და კავ-
ში რე ბით მო ცე მულ ეტაპ ზე არ სე ბუ ლი მტკი-
ცე ბუ ლე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე. მო სა მარ თლე 
კო ვა ჩის აზ რით ,პრობ ლე მა ტუ რია ამ გვა რი 
დას კვნის გა კე თე ბის ფაქ ტობ რი ვი სა ფუძ ვე-
ლიც, ვი ნა ი დან რუ სი ორ გა ნო ე ბის მსჯე ლო-
ბა, რომ ვერ მო ა ხერ ხეს სა ქარ თვე ლოს თან 
თა ნამ შრომ ლო ბა და ქარ თვე ლი მოწ მე ე ბის 
და კითხ ვა (ე .ი. სრუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
მოგ რო ვე ბა), თუმ ცა, ამის მი უ ხე და ვად მა-
ინც უდა ნა შა უ ლოდ ცნეს რუ სი ჯა რის კა ცე ბი, 
არის აშ კა რად ურ თი ერთ სა წი ნა აღ მდე გო და 
მი უ თი თებს რუ სუ ლი ორ გა ნო ე ბის, სულ მცი-
რე, უმოქ მე დო ბა ზე ნამ დვი ლი გა მო ძი ე ბის ჩა-
ტა რე ბის თვალ საზ რი სით.54

რაც შე ე ხე ბა გა მო ძი ე ბას რუ სი სამ შვი-
დო ბო ე ბის მკვლე ლო ბის ფაქ ტზე, ამ მი მარ-
თუ ლე ბით არ არ სე ბობს რა ი მე გა რე მო ე ბა, 
რო მე ლიც და ა დას ტუ რებ და, რომ სა მარ თალ-
წარ მო ე ბა რუ სეთ ში ტარ დე ბა ვინ მეს თვის 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის ასა რი დებ ლად ან სხვა 
არა სა თა ნა დო ფორ მით. შე სა ბა მი სად, ამ ეპი-
ზოდ თან და კავ ში რე ბით პრო კუ რორს და საშ-
ვე ბო ბის კრი ტე რი უ მის გა დაწყ ვე ტა მი ზან-
შე წო ნი ლად მი აჩ ნია სა მო მავ ლო გა მო ძი ე ბის 
კონ ტექ სტში, რა საც იზი ა რებს წი ნა სა სა მარ-
თლო პა ლა ტაც.55

2.4.3. სამხრეთ ოსეთის მიმართ

შუ ამ დგომ ლო ბა ში პრო კუ რო რი აგ რეთ ვე 
აღ ნიშ ნავს, რომ გან სა ხილ ველ და ნა შა უ ლებ-
თან და კავ ში რე ბით არც ერთ მე სა მე სა ხელ-
მწი ფო ში არ მიმ დი ნა რე ობს გა მო ძი ე ბა, ვი-
ნა ი დან სამ ხრეთ ოსე თი მი ე კუთ ვნე ბა სა ქარ-
თვე ლოს ტე რი ტო რი ას და არ წარ მო ად გენს 
სა ხელ მწი ფოს რო მის სტა ტუ ტის მე-17 მუხ-
ლის მიზ ნე ბის თვის. შე სა ბა მი სად, სამ ხრეთ 
ოსე თის დე ფაქ ტო ორ გა ნო ებს არ შე უძ ლი ათ 
წარ მო ად გი ნონ საქ მის და საშ ვე ბო ბის შე სა ხებ 
სა ჩი ვა რი სტა ტუ ტის 19 (2)(ბ) მუხ ლის შე სა-
ბა მი სად.56 წარ მოდ გე ნილ პო ზი ცი ას ეთან-
ხმე ბა წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტაც და ად გენს, 
რომ სამ ხრეთ ოსე თი არ აკ მა ყო ფი ლებს მე-17 
მუხ ლში მო ცე მულ წი ნა პი რო ბებს, რად გან არ 
არის აღი ა რე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო.57

ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით სა ინ ტე რე-
სოა მო სა მარ თლე პი ტერ კო ვა ჩის მო საზ რე-
ბა, რო მელ საც მი აჩ ნი ა, რომ სა ერ თა შო რი სო 

სა მარ თალ ში სუ ბი ექ ტთა მი ერ გან ხორ ცი ე-
ლე ბუ ლი გარ კვე უ ლი ქმე დე ბე ბის აღი ა რე ბის 
სა კითხი გა ცი ლე ბით კომ პლექ სურ მიდ გო-
მას მო ითხ ოვს, რად გან შე საძ ლო ა ,არ სე ბობ-
დნენ სუ ბი ექ ტე ბი სა და ვო სტა ტუ სით ,თუმ ცა 
ჰქონ დეთ ტე რი ტო რი ა ზე უდა ვო კონ ტრო ლი 
და სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი იუ რის დიქ ცი ის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის უნა რი. ამ გვა რი სუ ბი ექ-
ტე ბის თვის ვიწ რო, სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი 
კომ პე ტენ ცი ის წარ თმე ვით და სა სა მარ თლო-
ში საქ მის და საშ ვე ბო ბის გა დაწყ ვე ტი სას ამ 
კომ პე ტენ ცი ის მხედ ვე ლო ბა ში მი უ ღებ ლო ბით 
შე საძ ლოა კი დევ უფ რო გა ი ზარ დოს და უს-
ჯე ლო ბის მას შტა ბე ბი, რამ დე ნა დაც ამ გვა რი 
მიდ გო მა შე საძ ლოა უთი თებ დეს, რომ სუ ბი-
ექ ტე ბის მი ერ პრო ცე დუ რე ბის წარ მარ თვას 
აზ რი არ აქვს, რად გან ამ პრო ცე დუ რე ბის შე-
დე გე ბი მა ინც არ იქ ნე ბა მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე-
ბუ ლი. მო სა მარ თლე კო ვა ჩის აზ რით, აღ ნიშ-
ნუ ლი სა კითხი კი დევ უფ რო პრობ ლე მა ტუ რი 
შე იძ ლე ბა გახ დეს, თუ სუ ბი ექ ტი გა ნა ხორ-
ცი ე ლებს ნამ დვილ  სის ხლის სა მარ თლებ რივ 
სა მარ თალ წარ მო ე ბას კონ კრე ტუ ლი პი რის 
მი მართ და აღ ნიშ ნულ პირს შემ დგომ ში არ 
მი ე ცე მა პრო ტეს ტის წარ დგე ნის უფ ლე ბა ne 
bis in idem პრინ ცი პის სა ფუძ ველ ზე, გა მომ-
დი ნა რე იქი დან, რომ პრო ცე სი არ გან ხორ ცი-
ე ლე ბუ ლა „სა ხელ მწი ფოს“ მი ერ. შე სა ბა მი სად, 
მო სა მარ თლე კო ვა ჩი ვერ გა მო რიცხ ავს, რომ 
თუ დე ფაქ ტო რე ჟი მი გა მო ი ტანს მარ თე ბულ 
გა ნა ჩენს კა ნო ნი ე რე ბის პრინ ცი პის დაც ვით, 
აღ ნიშ ნუ ლი უნ და ჩა ით ვა ლოს გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბად 19(2)(ა) მუხ ლის კონ ტექ სტში. მო სა-
მარ თლის აზ რით, აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი უნ და 
გა დაწყ დეს ყო ვე ლი კონ კრე ტუ ლი შემ თხვე ვის 
მი მართ, არა ღი ა რე ბუ ლი სუ ბი ექ ტის სტა ტუს-
ზე ავ ტო მა ტუ რი ეფექ ტის ქო ნის გა რე შე.58

3. საქართველოს სიტუაციის მნიშვნელობა და 
გამოძიების შესაძლო დაბრკოლებები

3.1. პირველი სიტუაცია აფრიკის 
კონტინენტის გარეთ

სა ქარ თვე ლო არის აფ რი კის კონ ტი ნენ-
ტის გა რეთ მდე ბა რე პირ ვე ლი სა ხელ მწი ფო, 
რო მელ თან მი მარ თე ბა შიც სა სა მარ თლომ 
და იწყ ო გა მო ძი ე ბა. მა ნამ დე სა სა მარ თლოს 
იუ რის დიქ ცი ა ში იყო 9 სი ტუ ა ცია აფ რი კის 
კონ ტი ნენ ტი დან. 2018 წლის ოქ ტომ ბრის 
მდგო მა რე ო ბით, სა სა მარ თლო წი ნას წარ მოკ-
ვლე ვას ატა რებს ავ ღა ნე თის, კო ლუმ ბი ის, 
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გვი ნე ის, ერა ყი/ გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს, 
ნი გე რი ის, პა ლეს ტი ნის, ფი ლი პი ნე ბის, უკ რა-
ი ნის და ვე ნე სუ ე ლას სი ტუ ა ცი ებ თან და კავ-
ში რე ბი თაც, მაგ რამ მათ მი მართ გა მო ძი ე ბა 
ჯერ არ დაწყ ე ბუ ლა.59 აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ორი კუთხ ით: ერ თი მხრივ-
,ი გი არ თუ ლებს გა მო ძი ე ბის წარ მარ თვას სა-
ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცი ის მი მართ, ვი ნა ი დან 
წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა სა მარ თლომ და აგ-
რო ვა გარ კვე უ ლი გა მოც დი ლე ბა აფ რი კის რე-
გი ო ნის ქვეყ ნებ თან და იქ გა მო ძი ე ბის წარ მო-
ე ბის სპე ცი ფი კას თან და კავ ში რე ბით, ხო ლო 
კავ კა სი ის რე გი ო ნი სა სა მარ თლოს თვის ახა-
ლი და შე უს წავ ლე ლი ა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
რთუ ლია აგ რეთ ვე სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცი ის 
სა ვა რა უ დო შე დე გე ბის პროგ ნო ზი რე ბა.60

მე ო რე მხრივ, აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რი არა-
ნაკ ლე ბი მნიშ ვნე ლო ბი საა თა ვად სა სა მარ-
თლოს თვის, გა მომ დი ნა რე ბო ლო წლებ ში 
მი სო ბი ექ ტუ რო ბას თან და კავ ში რე ბით არ-
სე ბუ ლი ეჭ ვე ბი დან.  რამ დე ნი მე აფ რი კუ ლი 
ქვეყ ნის ლი დერ მა წა მო იწყო სა სა მარ თლოს 
წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი აქ ტი უ რი კამ პა ნია61 
იმ ბრალ დე ბით, რომ სა სა მარ თლო წარ მო-
ად გენს ინ სტრუ მენტს და სავ ლუ რი ძა ლე ბის 
ხელ ში, რო მელ თაც სურთ აფ რი კის კონ ტი-
ნენ ტზე დო მი ნი რე ბა და სა სა მარ თლომ უსა-
მარ თლოდ ამო ი ღო აფ რი კის კონ ტი ნენ ტი მი-
ზან ში.62 იმის მი უ ხე და ვად, რომ ზე მო აღ ნიშ-
ნუ ლი ბრალ დე ბე ბის წი ნა აღ მდეგ არ სე ბობს 
ბევ რი ლო გი კუ რი თუ სა მარ თლებ რი ვი არ გუ-
მენ ტი,63 ფაქ ტი ა, რომ ერ თი მხრივ, ამ კამ პა-
ნი ებს მოჰ ყვე ბა საკ მა ოდ ნე გა ტი უ რი შე დე გი 
ზო გი ერ თი ქვეყ ნის მი ერ სა სა მარ თლოს და-
ტო ვე ბის სა ხით,64 ხო ლო მე ო რე მხრივ, სა სა-
მარ თლოს მი მართ არ სე ბუ ლი ნდო ბის ხა რის-
ხი ეცე მა რო გორც აფ რი კულ, ისე სა ერ თა შო-
რი სო სა ზო გა დო ე ბა ში. გა ე როს უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს მოქ მე დი წევ რის და მსოფ ლიო პო-
ლი ტი კუ რი წეს რი გის ერ თ-ერ თი ძი რი თა დი 
მო თა მა შის – რუ სე თის მი მართ გა მო ძი ე ბის 
დაწყ ე ბით სა სა მარ თლომ ნა წი ლობ რივ გა ნა-
ქარ წყლა მი სი მი კერ ძო ე ბუ ლო ბის შე სა ხებ 
არ სე ბუ ლი ბრალ დე ბე ბი,65 თუმ ცა, მე ო რე 
მხრივ, ამა ვე მი ზე ზი დან გა მომ დი ნა რე, სა სა-
მარ თლოს მი მართ არ სე ბობს უდი დე სი წნე ხი 
და გა მოწ ვე ვა სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცი ა ზე 
გა მო ძი ე ბის ეფექ ტი ა ნად წარ მარ თვი სა და 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ჯე როვ ნად გან ხორ ცი ე-
ლე ბი სათ ვის. სა კითხ ზე მო მუ შა ვე არა ერ თი 

პრო ფე სი ო ნა ლი მი იჩ ნევს, რომ თუ სა სა მარ-
თლო ვერ გა ა მარ თლებს იმე დებს სა ქარ თვე-
ლოს თან მი მარ თე ბით, გა მო ძი ე ბის დაწყ ე ბის 
შემ თხვე ვა ში, იგი კრახს გა ნიც დის უკ რა ი ნის, 
პა ლეს ტი ნის და სხვა არა აფ რი კუ ლი სი ტუ-
ა ცი ე ბის მი მარ თაც. აქე დან გა მომ დი ნა რე, 
სა ქარ თვე ლოს თან მი მარ თე ბით გა მო ძი ე ბის 
პრო ცე სის სა თა ნა დოდ წარ მარ თვა სა სა მარ-
თლოს თვის გარ კვე ულ წი ლად ეგ ზის ტენ ცი ა-
ლურ მნიშ ვნე ლო ბას  ატა რებს.66

3.2. გა მო ძი ე ბის სირ თუ ლე დრო ის დი დი 
მო ნაკ ვე თის გას ვლის გა მო

სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცი ის გა მო ძი ე ბის 
ერ თ-ერთ სირ თუ ლეს წარ მო ად გენს გან სა-
ხილ ვე ლი და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნი დან გა მო ძი-
ე ბის დაწყ ე ბამ დე გა სუ ლი დრო ის დი დი პე რი-
ო დი. სა სა მარ თლოს იუ რის დიქ ცი ა ში მა ნამ დე 
არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცი ე ბის უმ რავ ლე სო ბას თან 
მი მარ თე ბით გა მო ძი ე ბა და იწყო და ნა შა უ ლე-
ბის ჩა დე ნი დან ერ თი ან ორი წლის შემ დგომ. 
სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცი ის შემ თხვე ვა ში კი 
გა მო ძი ე ბის დაწყ ე ბამ დე გა ვი და რვა წე ლი. 
გა მო ძი ე ბის დაწყ ე ბამ დე გა სუ ლი დი დი დრო 
პრობ ლე მას ქმნის, მა გა ლი თად, მოწ მე ე ბი სა 
და მსხვერ პლთა თა ნამ შრომ ლო ბის მხრივ. 
კონ ფლიქ ტის პრო ცეს ში ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ-
ლე ბის ზო გი ერ თი და ზა რა ლე ბუ ლი უკ ვე გარ-
და იც ვა ლა და პო ტენ ცი ურ მოწ მე ებს კი წარ-
მო ად გე ნენ საკ მა ოდ მო ხუ ცი ადა მი ა ნე ბი.67 
სა ქარ თვე ლოს ყო ფილ მა სა ხალ ხო დამ ცველ-
მა აღ ნიშ ნა, რომ ამ გვარ და ნა შა უ ლებ თან მი-
მარ თე ბით გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
ფაქ ტე ბი სა და მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის დრო უ ლი 
მო პო ვე ბა და და ფიქ სი რე ბა.68 აღ ნიშ ნუ ლი 
სირ თუ ლის და საძ ლე ვად კი სა ჭი რო ა, რომ 
მო ნა წი ლე სა ხელ მწი ფო ებ მა, აგ რეთ ვე არა-
სამ თავ რო ბო სექ ტორ მა აქ ტი უ რად ითა ნამ-
შრომ ლონ სა სა მარ თლოს თან. 

3,3, თა ნამ შრომ ლო ბა ზე უა რი რუ სე თის 
ფე დე რა ცი ის მხრი დან

გა მო ძი ე ბის ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ხე-
ლის შემ შლელ ფაქ ტორს წარ მო ად გენს რუ სე-
თის ფე დე რა ცი ის მხრი დან სა სა მარ თლოს თან 
თა ნამ შრომ ლო ბა ზე უა რიც. წი ნას წა რი მოკ-
ვლე ვის პე რი ოდ ში პრო კუ რო რი სო ფის თან 
გარ კვე უ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის მი უ ხე და ვად, 
რო გორც რუ სი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის მი-
ერ შემ დგომ გა კე თე ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბი დან 
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იკ ვე თე ბა, რუ სე თი იმედ გაც რუ ე ბუ ლი დარ-
ჩა სა სა მარ თლოს მი ერ გა მო ძი ე ბის დაწყ ე ბის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი თა და მი სი ში ნა-
არ სით.69 გა მო ძი ე ბის დაწყ ე ბის შემ დგომ რუ-
სე თის ფე დე რა ცი ის მხრი დან გა კეთ და უარ-
ყო ფი თი გან ცხა დე ბე ბი სა სა მარ თლოს თან 
თა ნამ შრომ ლო ბის სა კითხ ზე, რის კულ მი ნა-
ცი ა საც წარ მო ად გენ და 2016 წელს რუ სე თის 
მი ერ რო მის სტა ტუ ტის ხელ მო წე რის უკან 
გახ მო ბა.70 აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბა წარ მო ად გენ-
და აშ კა რა ნი შანს, რომ რუ სე თი არ აპი რებს 
სა სა მარ თლოს თან თა ნამ შრომ ლო ბას.71

გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს ძლე ვა მო სი ლი წევ რის მი მართ, რო-
მე ლიც უარს აცხ ა დებს თა ნამ შრომ ლო ბა ზე 
და აშ კა რად უპი რის პირ დე ბა სა სა მარ თლოს, 
გა მო ძი ე ბის წარ მო ე ბას შე საძ ლოა შე ექ მნას 
არა ერ თი დაბ რკო ლე ბა. პირ ველ რიგ ში, აღ-
ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რი ხელს უშ ლის გა მო ძი ე ბის 
სრულ ყო ფი ლად და ყო ველ მხრივ ჩა ტა რე ბას, 
ვი ნა ი დან სა სა მარ თლოს თვის რთუ ლი იქ ნე-
ბა ყვე ლა მტკი ცე ბუ ლე ბის მო პო ვე ბა.72 თუმ-
ცა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა სა მარ თლოს უკ ვე 
აქვს სა ხელ მწი ფოს მი ერ თა ნამ შრომ ლო ბა ზე 
უა რის თქმის გა მოც დი ლე ბა (კე ნი ის მა გა ლი -
თი). ამას თან, პრო კუ რორ მა გა ნაცხ ა და, რომ 
პირ ველ რიგ ში კვლავ ეც დე ბა რუ სე თის ფე დე-
რა ცი ას თან თა ნამ შრომ ლო ბის დამ ყა რე ბას,73 

წა რუ მა ტებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში კი აუ ცი ლებ-
ლად გა მო ნა ხავს სხვა გზებს გა მო ძი ე ბის სა-
თა ნა დოდ წარ მარ თვი სათ ვის და რუ სე თის 
უა რი თა ნამ შრომ ლო ბა ზე ვერ გახ დე ბა მარ-
თლმსა ჯუ ლე ბის ჯე როვ ნად გან ხო რ ცი ე ლე ბის 
ხელ შემ შლე ლი გა რე მო ე ბა.74 ამ მხრივ, გარ-
კვე უ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა აგ რეთ ვე ევ-
რო კავ შირ სა და სტა ტუ ტის ხელ მომ წე რი სხვა 
სა ხელ მწი ფო ე ბის მო რა ლურ, პო ლი ტი კურ თუ 
პრაქ ტი კულ დახ მა რე ბას, მა გა ლი თად, მა თი 
სა დაზ ვერ ვო სამ სა ხუ რებ ში არ სე ბუ ლი ინ-
ფორ მა ცი ის სა სა მარ თლოს თვის მი წო დე ბის 
გზით,75 აგ რეთ ვე, სა სა მარ თლოს მი ერ ში და 
და სა ერ თა შო რი სო არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნო-
ებ თან აქ ტი ურ თა ნამ შრომ ლო ბას, რომ ლე ბიც 
კონ ფლიქ ტის დაწყ ე ბის დღი დან მუ შა ო ბენ 
მას თან და კავ ში რე ბულ სა კითხ ებ ზე.

რუ სე თის მხრი დან თა ნამ შრომ ლო ბის 
არარ სე ბო ბამ შე საძ ლოა სე რი ო ზუ ლი პრობ-
ლე მე ბი წარ მოშ ვას სა სა მარ თლოს გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბე ბის აღ სრუ ლე ბის ნა წილ შიც, ვი ნა-
ი დან, რუ სე თის ამ ჟა მინ დე ლი პო ზი ცი ი დან 

გა მომ დი ნა რე, ნაკ ლებ სა ვა რა უ დო ა, რომ იგი 
სა სა მარ თლოს და კა ვე ბის ბრძა ნე ბას აღას რუ-
ლებს მი სი მო ქა ლა ქე ე ბის ან სამ ხრეთ ოსეთ ში 
მ ცხოვ რე ბი დამ ნა შა ვე ე ბის მი მართ.76 არ სე-
ბობს აგ რეთ ვე საფ რთხე, რომ რუ სე თის სა-
ერ თა შო რი სო პო ლი ტი კურ მა გავ ლე ნამ სხვა 
ქვეყ ნებ საც უბიძ გოს სა სა მარ თლოს გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის აღუს რუ ლებ ლო ბის კენ.77 მოვ ლე-
ნა თა ამ გვა რი გან ვი თა რე ბა გან სა კუთ რე ბით 
რე ა ლუ რი ხდე ბა, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ ბო-
ლოდ რო ინ დელ ინ ცი დენტს, რო დე საც სამ-
ხრეთ აფ რი კამ არ /ვერ და ა პა ტიმ რა სა სა მარ-
თლოს მი ერ ძებ ნი ლი სუ და ნის პრე ზი დენ ტი 
ომარ ალ -ბა ში რი, რო მე ლიც ქვე ყა ნა ში კონ-
ფე რენ ცი ა ზე და სას წრე ბად იყო ჩა სუ ლი. იმის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ  პრო კუ რო რი იძი ებს 
ქარ თვე ლი სამ ხედ რო ე ბის მი ერ ჩა დე ნილ და-
ნა შა უ ლებ საც, შე საძ ლოა და ა კა ვონ მხო ლოდ 
ეროვ ნე ბით ქარ თვე ლი ბრალ დე ბუ ლე ბი, ვი-
ნა ი დან სა ქარ თვე ლო არის რო მის სტა ტუ ტის 
ხელ შემ კვრე ლი მხა რე და მას გა აჩ ნია სა სა-
მარ თლოს გან ჩი ნე ბის აღ სრუ ლე ბის ვალ დე-
ბუ ლე ბა.78 ამ გვა რი სი ტუ ა ცია უარ ყო ფი თად 
იმოქ მე დებს სა სა მარ თლოს ეფექ ტი ა ნო ბა სა 
და სან დო ო ბა ზე რო გორც ზო გა დად, ისე სა-
ქარ თვე ლო ში79 და შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ ზე მო-
აღ ნიშ ნუ ლი სცე ნა რის გა მო სა ქარ თვე ლოს 
სი ტუ ა ცია დას რულ დეს სა ქარ თვე ლოს თვის 
ძალ ზედ არა სა სურ ვე ლი შე დე გე ბით.80

3.4. მსხვერპლთა და მოწმეთა ჩართულობა
საქმეში და მათი მოლოდინები

სა სა მარ თლოს სა მარ თალ წარ მო ე ბა ში 
მსხვე  რპლს ერ თ-ერ თი ცენ ტრა ლუ რი ად გი-
ლი უჭი რავს. რო გორც წე სი, და ზა რა ლე ბულ-
თა მი ერ მი ცე მულ ჩვე ნე ბებს გა დამ წყვე ტი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვს გა მო ძი ე ბის წარ მარ თვის-
თვის. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა სა მარ თლოს 
ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცია და ზა რა ლე ბუ ლებ-
თან, ერ თი მხრივ, გა მო ძი ე ბის წარ მა ტე ბის 
სა წინ და რი ა, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, აუ ცი ლე ბე-
ლია და ზა რა ლე ბულ თათ ვის მი ყე ნე ბუ ლი მო-
რა ლუ რი, ფი ზი კუ რი თუ ფი ნან სუ რი ზი ა ნის 
კომ პენ სა ცი ის თვის.81

სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცი ას თან და კავ ში-
რე ბით სა სა მარ თლო ში ამ ჟა მად წარ დგე ნი-
ლია აგ ვის ტოს ომ ში და ზა რა ლე ბუ ლი 6,335 
პი რის გან ცხა დე ბა, თუმ ცა, კონ ფლიქ ტის შე-
დე გად და ზა რალ და გა ცი ლე ბით მე ტი ადა მი-
ა ნი, რომ ლებ საც სა სა მარ თლოს თვის ჯერ არ 
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მი უ მარ თავთ.82 არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის 
წარ მო მად გენ ლე ბი ფიქ რო ბენ, რომ სა სა მარ-
თლო ახორ ცი ე ლებს არა საკ მა რის ღო ნის ძი ე-
ბებს გან სა ხილ ვე ლი და ნა შა უ ლე ბის მოწ მე ე-
ბი სა და და ზა რა ლე ბუ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რის გა მოც ამ უკა ნას-
კნელ თა შო რის არ სე ბობს ინ ფორ მა ცი უ ლი 
ვა კუ უ მი მიმ დი ნა რე გა მო ძი ე ბი სა და ზო გა-
დად სა სა მარ თლოს შე სა ხებ.83 და ზა რა ლე ბუ-
ლებ თან და მოწ მე ებ თან მო მუ შა ვე ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის გან ცხა დე ბით, მათ უმე ტე სო ბას არ 
აქვს, ან აქვს ძა ლი ან მწი რი ინ ფორ მა ცია გა-
მო ძი ე ბის არ სე ბო ბის ან მი სი მიმ დი ნა რე ო ბის 
შე სა ხებ.84 აღ ნიშ ნუ ლი კი, შე საძ ლო ა, მე ტად 
პრობ ლე მუ რი გახ დეს მო მა ვალ ში, ვი ნა ი დან 
და ზა რა ლე ბუ ლე ბი და მოწ მე ე ბი უბ რა ლოდ 
არ მი ი ღე ბენ მო ნა წი ლე ო ბას ისეთ პრო ცე სებ-
ში, რომ ლის შე სა ხე ბაც მათ წარ მოდ გე ნა არ 
აქვთ.85 პრობ ლე მას წარ მო ად გენს აგ რეთ ვე 
გა მო ძი ე ბის მი მართ მსხვერ პლთა უნ დობ-
ლო ბა, რაც გა მოწ ვე უ ლია ეროვ ნულ დო ნე-
ზე წარ მარ თუ ლი გა ჭი ა ნუ რე ბუ ლი და არა ე-
ფექ ტი ა ნი გა მო ძი ე ბით.86 და ზა რა ლე ბუ ლებს 
სჭირ დე ბათ ხელ შე სა ხე ბი შე დე გე ბის და ნახ-
ვა, რა თა უა რი არ თქვან თა ნამ შრომ ლო ბა ზე. 
ამ კუთხ ით აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 2018 წლის და საწყ-
ი სი დან სა ქარ თვე ლო ში ამოქ მედ და სის ხლის 
სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლოს 
წარ მო მად გენ ლო ბა (ო ფი სი), რომ ლის ძი რი-
თა დი ფუნ ქცია იქ ნე ბა შე სა ბა მი სი სა მიზ ნე 
ჯგუ ფე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა სა სა მარ-
თლოს მან და ტის და საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ.87

პრობ ლე მას წარ მო ად გენს აგ რეთ ვე და-
ზა რა ლე ბულ თა უსაფ რთხო ე ბა, გან სა კუთ-
რე ბით კი საზღ ვრის პი რა რე გი ო ნებ ში, რამ-
დე ნა დაც აღ ნიშ ნულ ად გი ლებ ში ძალ ზე ხში-
რია ქარ თვე ლი მო ქა ლა ქე ე ბის გა ტა ცე ბა და 
და კა ვე ბა ოსი სე პა რა ტის ტე ბის მი ერ, რაც 
ზოგ შემ თხვე ვებ ში ტრა გი კუ ლად სრულ დე ბა 
(არ ჩილ ტა ტუ ნაშ ვი ლის შემ თხვე ვა).88 აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, მო მა ვალ ში ზო გი ერ თმა და ზა-
რა ლე ბულ მა შე საძ ლოა თა ვი შე ი კა ვოს სა სა-
მარ თლოს თან თა ნამ შრომ ლო ბა ზე მა თი ჯან-
მრთე ლო ბის, სი ცოცხ ლის და თა ვი სუფ ლე ბის 
მი მართ არ სე ბუ ლი საფ რთხე ე ბის გა მო. და 
ბო ლოს, მსხვერ პლთა ჩარ თუ ლო ბის მხრივ, 
სა ინ ტე რე სოა მიმ დი ნა რე გა მო ძი ე ბის მი მართ 
მა თი მო ლო დი ნე ბიც. სის ხლის სა მარ თლის 
სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლოს  გა მოც დი ლე-
ბა აჩ ვე ნებს, რომ ინ ფორ მა ცი ის ნაკ ლე ბო ბა 

არას წორ წარ მოდ გე ნებს და ცრუ მო ლო დი-
ნებს აჩენს სა სა მარ თლო სა და გა მო ძი ე ბის 
მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გე ბის შე სა ხებ.89 არა სამ-
თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის დაკ ვირ ვე ბის თა-
ნახ მად და ზა რა ლე ბულ თა უპირ ვე ლე სი პრი ო-
რი ტე ტია ფი ნან სუ რი კომ პენ სა ცი ის მი ღე ბა, 
(რაც გა მოწ ვე უ ლია მა თი მძი მე ფი ნან სუ რი 
და სო ცი ა ლუ რი მდგო მა რე ო ბით)90 და ხში რად 
ისი ნი ვერ აც ნო ბი ე რე ბენ, რომ სა სა მარ თლოს 
უპირ ვე ლე სი მი ზა ნია და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნა-
ზე ყვე ლა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის დას ჯა 
და არა მსხვერ პლთა კომ პენ სა ცი ა.91 და ზა რა-
ლე ბულ თათ ვის სწო რი ინ ფორ მა ცი ის თა ვი-
დან ვე მი წო დე ბით თა ვი დან იქ ნე ბა აცი ლე-
ბუ ლი მო მა ვა ლი გა უ გებ რო ბე ბი და შე საძ ლო 
დაბ რკო ლე ბე ბი და ზა რა ლე ბუ ლე ბის სა სა მარ-
თლოს თან თა ნამ შრომ ლო ბა ში.

3.5. წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტის რო ლი 
მე-15 მუხ ლის კონ ტექ სტში მო სა მარ თლე 
პი ტერ კო ვა ჩის გან სხვა ვე ბუ ლი 
მო საზ რე ბის მი ხედ ვით

მო სა მარ თლე პი ტერ კო ვა ჩი თა ვის გან-
სხვა ვე ბულ მო საზ რე ბა ში გვთა ვა ზობს სა-
ინ ტე რე სო გან მარ ტე ბებს რო მის სტა ტუ ტის 
მე-15 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა სა მარ-
თლო კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას წი ნა-
სა სა მარ თლო პა ლა ტის როლ თან და კავ ში რე-
ბით. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი სა-
კითხი პირ და პირ არ უკავ შირ დე ბა სა ქარ თვე-
ლოს სი ტუ ა ცი ას, იგი მნიშ ვნე ლო ვა ნია სას-
მარ თლო პრაქ ტი კის გან ვი თა რე ბის კუთხ ით. 
კერ ძოდ, უმ რავ ლე სო ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში 
მო ცე მუ ლია დას კვნა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
„სამართალწარმოების ეტა პი სა და გან სა ხილ-
ვე ლი სა კითხ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, პა ლა ტის 
მი ერ პრო კუ რო რის შუ ამ დგომ ლო ბი სა და 
მი სი გან მამ ტკი ცე ბე ლი მა სა ლე ბის გა მოკ-
ვლე ვა უნ და იყოს მკაც რად შეზღ უ დუ ლინ.92 
მო სა მარ თლე კო ვა ჩი მკაც რად აკ რი ტი კებს 
აღ ნიშ ნულ მო საზ რე ბას იმ სა ფუძ ვლით, რომ 
იგი ეწი ნა აღ მდე გე ბა მე-15 მუხ ლის ფორ-
მუ ლი რე ბას, რო მე ლიც არ შე ი ცავს რა ი მე 
შეზღ უდ ვას პა ლა ტის მი ერ პრო კუ რო რის შუ-
ამ დგომ ლო ბა ზე სა სა მარ თლო კონ ტრო ლის 
გან ხორ ცი ე ლე ბი სას. მე ტიც, კო ვა ჩის აზ რით, 
პა ლა ტა ვალ დე ბუ ლი ა, ამომ წუ რა ვად გა მო-
იკ ვლი ოს პრო კუ რო რის შუ ამ დგომ ლო ბა და 
ყვე ლა არ სე ბუ ლი მა სა ლა და წარ მო ად გი ნოს 
შუ ამ დგომ ლო ბის გან და მო უ კი დე ბე ლი, სა კუ-
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თა რი დას კვნე ბი გა მო ძი ე ბის დაწყ ე ბას თან 
და კავ ში რე ბით. მო საზ რე ბას, რომ პა ლა ტის 
სა სა მარ თლო კონ ტრო ლის ფუნ ქცია არ შე-
მო ი ფარ გლე ბა მხო ლოდ პრო კუ რო რის მი ერ 
წარ მოდ გე ნი ლი შუ ამ დგომ ლო ბის გა ზი ა რე-
ბი თა და ფორ მა ლუ რად და დას ტუ რე ბით, აძ-
ლი ე რებს პრო კუ რო რის ვალ დე ბუ ლე ბა – პა-
ლა ტას წა რუდ გი ნოს ის ფაქ ტე ბი და ინ ფორ-
მა ცი ა, რო მელ საც იგი ეყ რდნო ბა და აგ რეთ ვე 
ის გა რე მო ე ბაც, რომ პა ლა ტას შე უძ ლია მო-
ითხ ო ვოს და მა ტე ბი თი მა სა ლე ბის წარ დგე-
ნა.93 მო სა მარ თლე კო ვა ჩი თა ვი სი მო საზ რე-
ბის გა სამ ყა რებ ლად იხ მობს აგ რეთ ვე რო მის 
სტა ტუ ტის მი ღე ბის მო სამ ზა დე ბელ ღო ნის-
ძი ე ბებს და ამ ბობს, რომ პრო კუ რო რის თვის 
საქ მის სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით წა მოწყ ე ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი ნი ჭე ბა შე საძ ლე ბე ლი 
გახ და მხო ლოდ იმის გა მო, რომ გარ კვე უ ლი 
ქვეყ ნე ბის მი ერ პრო კუ რო რის ძა ლა უფ ლე ბის 
და სა ბა ლან სებ ლად შე თა ვა ზე ბულ იქ ნა მის-
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე სა სა მარ თლო კონ ტრო-
ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის მე ქა ნიზ მი.94

დასკვნა

დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ 
სის ხლის სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო სა-
სა  მარ თლომ სა ქარ თვე ლოს სი ტუ ა ცი ას თან 
მი  მარ თე ბით გა მო ძი ე ბის ავ ტო რი ზა ცი ით 
და  იწყო ახა ლი ერა რო გორც სა სა მარ თლოს 

ის ტო რი ა ში, ისე სა ერ თა შო რი სო სის ხლის სა-
მარ თლის გან ვი თა რე ბის თვის. სა ქარ თვე ლოს 
სი ტუ ა ცია მნიშ ვნე ლო ვა ნია ში ნა არ სობ რი ვი 
თვალ საზ რი სით და სა სა მარ თლოს მი ერ გა მო-
ძი ე ბი სა და სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის 
პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა პრაქ ტი კუ-
ლი გა მოწ ვე ვის გა და ლახ ვის მხრივ, აგ რეთ ვე 
იმის ილუს ტრა ცი ი სათ ვის, რომ 2003 წელს 
რო მის სტა ტუ ტის ამოქ მე დე ბით მი ღე ბუ ლი 
მსოფ ლი ოს უდი დე სი მო ნა პო ვა რი სის ხლის 
სა მარ თლის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის უმაღ ლე სი 
ორ გა ნოს სა ხით ნამ დვი ლად ამარ თლებს მის 
მი მართ არ სე ბულ ყვე ლა იმ ადა მი ა ნის იმე-
დებს, რო მელ თაც სურთ მსოფ ლი ო ში ჩა დე-
ნილ სა ზა რელ და ნა შა უ ლებ ზე სა მარ თლი ა ნი 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. რაც 
შე ე ხე ბა სა ქარ თვე ლოს, სა სა მარ თლოს მი ერ 
საქ მე ზე გა კე თე ბულ გან მარ ტე ბებს უდი დე სი 
მნიშ ვნე ლო ბა ექ ნე ბა მო მა ვალ ში სა ქარ თვე-
ლო- რუ სეთს შო რის მომ ხდა რი კონ ფლიქ ტის 
სა მარ თლებ რი ვი კვა ლი ფი კა ცი ის თვის, კონ-
ფლიქ ტის ფარ გლებ ში ჩა დე ნილ და ნა შა უ ლებ-
ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბის დას ჯით კი ერ თი 
მხრივ აღ დგე ბა სა მარ თლი ა ნო ბა და და ზა რა-
ლე ბუ ლე ბი მი ი ღე ბენ მო რა ლურ კომ პენ სა ცი-
ას, ხო ლო მე ო რე მხრივ შე საძ ლოა თა ვი დან 
იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი სა მო მავ ლო და ძა ბუ ლო ბე-
ბი რე გი ონ ში და ხე ლი შე ეწყ ოს კონ ფლიქ ტის 
მშვი დო ბი ან მოგ ვა რე ბას.

* ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტის (ფრანქფურტ ოდერი, გერმანია) 
დოქტორანტურის სტუდენტი. ავტორი მადლობას უხდის ჟურნალის სარე-
დაქ ციო კოლეგიას სტატიაზე მუშაობისას გაწეული დახმარებისთვის.

1 Office of the Prosecutor, “Request for authorization of an investigation pursu-
ant to article 15“, 13 October 2015, ICC-01/15 (შემდგომში – პროკურორის 
შუამდგომლობა).

2 Pre-Trial Chamber I, “Decision on the Prosecutor’s Request for authorization 
of an investigation“, 27 January 2016, ICC-01/15 (შემდგომში – სასამართლოს 
გადაწყვეტილება). 

3 Separate opinion of Judge Péter Kovács, 27 January 2016, ICC-01/15-12-Anx1 
(შემდგომში – პიტერ კოვაჩის განსხვავებული მოსაზრება).

4 პროკურორის შუამდგომლობა, §21.
5 პროკურორის შუამდგომლობა, §30.
6 სასამართლოს გადაწყვეტილება, §10; პროკურორის შუამდგომლობა, §§164-166.
7 სასამართლოს გადაწყვეტილება, §11; პროკურორის შუამდგომლობა, §§31-32. 
8 პროკურორის შუამდგომლობა, §32.
9 სასამართლოს გადაწყვეტილება §12, პროკურორის შუამდგომლობა, §33.
10 სასამართლოს გადაწყვეტილება, §§14-15; პროკურორის შუამდგომლობა, §34.
11 სასამართლოს გადაწყვეტილება, §§16-17; პროკურორის შუამდგომლობა, §36.
12  სასამართლოს გადაწყვეტილება, §18.
13  სასამართლოს გადაწყვეტილება, §§19-20.
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14 სასამართლოს გადაწყვეტილება, §§21-22.
15 პროკურორის შუამდგომლობა, §10.
16 პროკურორის შუამდგომლობა, §8.
17 პროკურორის შუამდგომლობა, §20.
18 გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც სახელმწიფო გააკეთებს იურისდიქციის 

აღიარების შესახებ განაცხადს სტატუტის მე-12(3) მუხლის შესაბამისად.
19 Coalition for the International Criminal Court, ხელმისაწვდომია: http://www.

coalitionfortheicc.org/country/georgia; პროკურორის შუამდგომლობა, §57. 
20 პროკურორის შუამდგომლობა, §57.
21 აღნიშნული წესი მოქმედებს მხოლოდ რომის სტატუტის მე-13 მუხლის (ა) 

და (გ) პუნქტებში მოცემული საფუძვლებით იურისდიქციის ამოქმედებისას, 
კერძოდ, როდესაც გამოძიება იწყება სახელმწიფოს მიმართვის საფუძველზე 
ან პროკურორის ინიციატივით.  

22 აღნიშნულ ქვეყნებს მიეკუთვნებიან რუსეთი, ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ.
23 სასამართლოს გადაწყვეტილება, §6; პროკურორის შუამდგომლობა, §54.
24 სასამართლოს გადაწყვეტილება, §25. 
25 სასამართლოს გადაწყვეტილება, §§29-30; პროკურორის შუამდგომლობა, §53.
26 პროკურორის შუამდგომლობა, §108.
27 პროკურორის შუამდგომლობა, §§73, 79, 81. 
28 აღნიშნული დოქტრინის მიხედვით, სახელმწიფო ახორციელებს არასამ თავ-

რობო სამხედრო ძალებზე კონტროლის საჭირო ხარისხს, როდესაც აღნიშნულ 
სახელმწიფოს, სამხედრო ჯგუფისთვის დაფინანსების, სწავლებების, აღჭურ-
ვი ლობით მომარაგების ან ოპერაციული დახმარების გაწევის გარდა, აქვს 
საორგანიზაციო, მაკოორდინირებელი ან დამგეგმავის როლი ამ ჯგუფის მიერ 
განხორციელებულ სამხედრო მოქმედებაში. პროკურორის შუამდგომლობა, 
§§79, 87. 

29 პროკურორის შუამდგომლობა, §§90-103.
30 პროკურორის შუამდგომლობა, §§109-122.
31 პროკურორის შუამდგომლობა, §§126-127.
32 პროკურორის შუამდგომლობა, §§129, 165.
33 პროკურორის შუამდგომლობა, §131.
34 პროკურორის შუამდგომლობა, §§134-136.
35 პროკურორის შუამდგომლობა, §§145, 150.
36 პროკურორის შუამდგომლობა, §§151-155.
37 პროკურორის შუამდგომლობა, §§164-165. 
38 პროკურორის შუამდგომლობა, §169.
39 სასამართლოს გადაწყვეტილება §29; პროკურორის შუამდგომლობა, §§181-189.
40 სასამართლოს გადაწყვეტილება §34; პროკურორის შუამდგომლობა, §§190-211.
41 აღნიშნული ელემენტი გამოძიების ამ ეტაპზე ვერ დგინდება, ვინაიდან არ 

არიან იდენტიფიცირებული სავარაუდო დამნაშავეები.
42 პროკურორის შუამდგომლობა, §§220-258.
43 პროკურორის შუამდგომლობა, §§260-261.
44 პროკურორის შუამდგომლობა, §§262-270.
45 პროკურორის შუამდგომლობა, §§271-273.
46 პიტერ კოვაჩის განსხვავებული მოსაზრება, §§26-36.
47 კომპლემენტარობის პრინციპი განმტკიცებულია რომის სტატუტის მე-17 

მუხლით.
48 პროკურორის შუამდგომლობა, §§279-290.
49 სასამართლოს გადაწყვეტილება §41; პროკურორის შუამდგომლობა, §§301-303. 
50 პიტერ კოვაჩის განსხვავებული მოსაზრება, §47 და მომდევნო პარაგრაფები.
51 საგამოძიებო კომიტეტი სპეციალურად შეიქმნა სამხრეთ ოსეთის კონფ ლიქ-

ტის კონტექსტში ჩადენილი დანაშაულების გამოსაძიებლად.
52 პროკურორის შუამდგომლობა, §§304-312.
53 სასამართლოს გადაწყვეტილება, §§42-46.
54 პიტერ კოვაჩის განსხვავებული მოსაზრება, §§55-61.
55 სასამართლოს გადაწყვეტილება, §§47-50; პროკურორის შუამდგომლობა, 

§§313-320.
56 პროკურორის შუამდგომლობა, §§322-323.
57 სასამართლოს გადაწყვეტილება, §41. 
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58 პიტერ კოვაჩის განსხვავებული მოსაზრება, §§62-66.
59 Preliminary examinations, ხელმისაწვდომია: https://www.icc-cpi.int/Pages/

pe.aspx.
60 Georgia – A unique case for the ICC, Coalition for the International Criminal 

Court, ხელმისაწვდომია: http://www.coalitionfortheicc.org/news/20170310/
georgia-unique-case-icc.

61 ამასთან დაკავშირებით იხილეთ: African leaders plan mass withdrawal from 
International Criminal Court, ხელმისაწვდომია: https://www.theguardian.com/
law/2017/jan/31/african-leaders-plan-mass-withdrawal-from-international-crim-
inal-court; Plessis m., Maluwa T. and O’Reilly A., Africa and the International 
Criminal Court, International Law 2013/01, July 2013, ხელმისაწვდომია: http://
www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_3820_0.pdf; Guzman M., 
Is the ICC Targeting Africa Inappropriately? A Moral, Legal, and Sociological 
Assessment, Temple University Legal Studies Research Paper No. 2018-17, 
March 2018, ხელმისაწვდომია:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?-
abstract_id=3136470. 

62 Civil society talks: ICC a last resort for justice in Burundi? Coalition for the 
Inter national Criminal Court, ხელმისაწვდომია: http://www.coalitionforthe-
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INTRODUCTION

The 2008 armed hostilities between Geo r-
gia and its breakaway Tskhinvali region/South 
Ossetia was transformed into an international 
armed confl ict between Georgia and Russia, 
siding with South Ossetian troops. After a few 
days of the fi re exchange, active fi ghting ended 
and the South Ossetia region and its adjacent 
territories stayed beyond the control of the 
central authorities of Georgia. From there on, 
Georgian territory is under belligerent occupa-
tion of Russian Federation. 

On 27 January 2016, the Pre-Trial Chamber 
I of the International Criminal Court (hereinaf-
ter – the Court/ICC)granted the Prosecutor’s 
request to open a proprio motu investigation 
regarding the alleged crimes against humanity 
and war crimes committed in and around South 
Ossetia in the context of the international armed 
confl ict between 1 July and 10 October 2008. 
Thus, the implications and the legal status of 
the Situation in Georgia is the main research 
question of the present Article.

The Situation in Georgia is signifi cant both 
for Georgia and for the practice of the Court, as 
far as it represents the fi rst Situation beyond the 
borders of Africa; the fi rst Situation examining 
the international armed confl ict and in relation 
to the actions of the armed forces belonging to a 

permanent member of the UN Security Council. 
The case is further distinguished by the long 
time interval between the alleged commission 
of the crimes and the start of the investigation, 
by dealing with the new and unexamined region 
and refusal of one of the parties to cooperate.

The purpose of the present Article is to pro-
vide a legal analysis of the Situation in Georgia 
in order to promote the awareness-rising on the 
case, which is necessary for ensuring the full 
involvement of the victims and witnesses in the 
investigation process and thereby the proper 
implementation of the justice. The paper covers 
the main legal characteristics of the Situation, 
as well as its importance both from national 
and international legal and political perspec-
tives. In particular, the factual background and 
the qualifi cation of the confl ict between Georgia 
and Russia over South-Ossetia, as well as the 
issues connected to the jurisdiction of the Court 
and the principle of complementarity will be dis-
cussed and the factors differentiating the given 
Situation from others under the jurisdiction of 
the Court, as well as the challenges the Court 
will likely encounter in the course of the investi-
gation will be outlined.

The present Article is predominantly based 
on the offi cial decisions made by the Court and 
the Prosecutor’s Offi ce in relation to the given 
Situation, namely, the Request for authoriza-
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tion of an investigation pursuant to article 151 
issued by the Offi ce of the Prosecutor, the 
Decision on the Prosecutor’s Request for au-
thorization of an investigation2adopted by the 
Pre-Trial Chamber I and the Separate opinion 
of Judge Péter Kovács3; as well as the Rome 
Statute of the International Criminal Court and 
other sources.   

1. FACTUAL BA CKGROUND

The following facts are provided in the 
Request of the Prosecutor in relation to the 
Russia-Georgia confl ict: The confl ict between 
Georgia and South Ossetia has long roots and 
it originates from the Soviet times. The disso-
lution of the Soviet Union was followed by a 
two year confl ict between Georgia and South 
Ossetia, which was fi nalized by adopting a 
Sochi Agreement in June 1992. A Joint Control 
commission (JCC) and a Joint Peacekeeping 
Force (JPKF) were created based on the men-
tioned Agreement.4

In the months leading up to the August 2008 
confl ict, the security situation deteriorated and 
tensions raised between Georgia and South 
Ossetia. The following events were taking place 
in the month of July 2008: armed clashes be-
tween the confl icting parties, arresting Georgian 
military personnel by South Ossetian armed 
groups, bombing the Tskhinvali city (resulting 
in the death of people and destruction of prop-
erty), alleged entrance into Georgian airspace 
by four Russian military aircrafts, shooting inci-
dents in South Ossetia and series of explosions 
directed against the military and political lead-
ers of both Georgia and South Ossetia. In the 
beginning of August 2008, the de facto authori-
ties of South Ossetia started the evacuation of 
the population to the North Ossetia.5 There was 
an intensive exchange of fi re between Georgia 
and South Ossetia in the night of 1-2 August 
2008, injuring several persons. Lower intensity 
fi re continued during the nights of 2-3 and 3-4 
August as well.6 During the afternoon of 6 au-
gust 2008, there was an exchange of fi re along 
virtually along the entire administrative bound-
ary line, which intensifi ed on August 7 by us-
ing the heavy weaponry and artillery, which is 
reported to cause casualties.7

On August 08, 2008, the Georgian armed 
forces entered the South Ossetia from south 

and the Russian armed forces from the north. 
On 07 August 2008, at 23:50, the Georgian 
armed forces reportedly began fi ring at tar-
gets in South Ossetia, including in the city of 
Tskhinvali, marking the widely acknowledged 
beginning of the armed confl ict. By the after-
noon of August 8, 2008, the Georgian forces 
managed to seize control of a great part of 
Tskhinvali and several Ossetian villages.8The 
materials also suggest that the Georgian armed 
forces attacked the Russian peacekeepers on 
August 8, 2008, in the center of Tskhinvali and 
in its south-west part.9

Meeting the resistance, the Georgian 
armed forces withdrew from the central part 
of Tskhinvaliin the evening hours of August 8, 
2008. On August 10, subsequently in accor-
dance with the statement of Georgian govern-
ment on unilateral ceasefi re, Georgian armed 
forces left the territory of South Ossetia in the 
direction of Gori. The Georgian forces were pur-
sued by Russian and South Ossetian troops, 
who crossed the administrative border of South 
Ossetia and set up military positions in the 
adjoining territories.10 Reportedly, the active 
fi ghting between Georgian and Russian forces 
was ended on August 12 by a six-point peace 
plan agreed between the presidents of Russia 
and France, the latter acting on behalf of the 
European Union. Despite the public confi rma-
tion of a ceasefi re agreement by the president 
of Russia, the Russian and South Ossetian 
forces continued their advances for some time 
after the agreement. From August 15 on the 
Russian troops began to withdraw from un-
disputed territory of Georgia but created a 20 
km wide “buffer zone” in the area adjoining the 
administrative boundary line of South Ossetia, 
which was controlled by Russian military.11 The 
Russian forces eventually left the “buffer zone” 
on October 10, 2008.12

During the same period, the civilian 
Georgian population of the villages located in 
the South Ossetia and the “buffer zone” were 
systematically attacked by South Ossetian 
groups and an array of irregular militias. The 
attacks continued for several weeks after the 
cessation of active hostilities in August 12. 
The main targets of these attacks were ethnic 
Georgians and they included deliberate killings, 
beating and threatening civilians, detention, 
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looting properties and burning houses. The 
houses of ethnic Georgians were subjected to 
systematic destruction, and the offenders were 
using local informers for separating them from 
houses of ethnic Ossetians. The valuable items 
were removed from the houses before set-
ting them on fi re.13 These acts were reportedly 
committed with a view to forcibly expel ethnic 
Georgians from the territory of South Ossetia 
in furtherance of the overall objective to change 
the ethnic composition of the population, to 
sever any remaining links with Georgia and to 
secure independence. The policy to expel was 
passed from the highest echelons of the South 
Ossetian leadership to the South Ossetian 
groups. The attacks against the civilian popula-
tion resulted in between 51 and 113 deliberate 
killings of ethnic Georgians and the displace-
ment of between 13,400 and 18,500 ethnic 
Georgians.14 More than 5000 dwellings belong-
ing to ethnic Georgians were also destroyed.15

According to the information provided by 
the Independent International Fact-Finding 
Mission on the Confl ict in Georgia (IIFFMGG), 
the confl ict had the following consequences: 
approximately 850 persons died and around 
100,000 were forced to leave their residence. 
According to the Government of Georgia, 412 
persons (including, 228 civilians) died and 1747 
wounded. The Russian Federation reported 
the death of 162 ethnic Ossetians and 255 of 
them injured, as well as the death of 48 Russian 
servicemen and injury of 162. Pursuant to the 
de facto authorities of South Ossetia the total 
amount of deceased civilians and servicemen 
reached 365.16 In the period before the confl ict, 
the amount of ethnic Georgians living in South 
Ossetia was about 22,000-24,000, which con-
stituted 30% of the whole population. After the 
confl ict, however, the amount of Georgian pop-
ulation was decreased by at least 75%.17

2. JURISDICTION OF THE COURT AND THE 
PRINCIPLE OF COMPLEMENTARITY

2.1. Jurisdiction ratione temporis

The jurisdiction of the ICC has time limits. 
According to Article 11(2) of the Rome Statute, 
if a state becomes a party to this Statute after 
its entry into force, the Court may exercise its 
jurisdiction only with respect to crimes commit-

ted after the entry into force of this Statute for 
that state.18 Rome Statute entered into force for 
Georgia from December 1, 2003;19therefore, 
the timeframe of the investigation determined 
by the Prosecutor in her Request is in full com-
pliance with the jurisdiction ratione temporis of 
the Court.

As already mentioned, the Prosecutor re-
quested and the Court authorized the investi-
gation to be conducted on the war crimes and 
crimes against humanity committed from July 1 
to October 10 of 2008. Even though the active 
hostilities lasted from seven to twelve August, 
the Prosecutor requested the investigation from 
the 1st of July in order to be able to inquire into 
the events precursor to the active fi ghting, which 
caused the escalation of the situation. This cir-
cumstance might be important for deciding, for 
example, on the existence of a nexus between 
the contextual elements of the war crimes and 
crimes against humanity and individual acts. As 
for the upper limit of the time frame, 10 October 
was selected as the Russian armed forces are 
reported to have withdrawn behind the admin-
istrative boundary line of South Ossetia by that 
time.20

2.2. Jurisdiction ratione loci 

According to Article 12(2) of the Rome 
Statute, the Court can exercise its jurisdiction, 
when the alleged crimes are committed on the 
territory of a member state.21The Request of 
the Prosecutor, as well as the Court Decision 
explicitly outline that South Ossetia belongs to 
the territory of Georgia, therefore, it is not prob-
lematic for the Court to exercise territorial juris-
diction over the crimes committed therein. The 
Prosecutor observes that even though South 
Ossetia declared independence from Georgia 
in 1992, which was subsequently recognized 
by four UN member states22, South Ossetia is 
generally not considered as an independent 
state and is not a member state of the United 
Nations. The Prosecutor states that at the time 
of commission of the alleged crimes, South 
Ossetia was part of Georgia and it was under 
the occupation of Russia at least until October 
10, 2010. The Court fully adopted the position 
of the Prosecutor on the given issue and stated 
in its decision that South Ossetia is a part of 
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Georgia.23 Apart for determining on the issue 
of territorial jurisdiction, the mentioned position 
of the Prosecutor and the Court is important in 
terms of affi rming the non-recognition policy 
towards South Ossetia in the international law 
and for reiterating the fact that the part of the 
Georgian territory is under Russian occupation. 

2.3. Jurisdiction ratione materie – crimes 
within the jurisdiction of the Court

The ratione materiae jurisdiction of the 
Court covers the crimes enlisted by Article 6 
of Rome Statute. It is worth mentioning, before 
examining the individual acts committed in the 
course of the confl ict, that at the given stage 
of the proceedings, standard of proof applied 
is relatively low – the reasonable doubt stan-
dard, according to which “the material provided 
by the Prosecutor certainly need not point to-
wards only one conclusion, nor does it have to 
be conclusive. The minimum requirement is the 
existence of a sensible or reasonable justifi ca-
tion for a belief that a crime falling within the 
jurisdiction of the Court has been or is being 
committed.”24 Pursuant to the Request of the 
Prosecutor, there is a reasonable basis to be-
lieve that at least following crimes have been 
committed in the context of the armed confl ict: 

War crimes – willful killing/murder (Article 
8(2)(a)(i) /8(2)(c)(i)); destroying the enemy’s pro-
per ty/the property of an adversary (Article 8(2)(b)
(xiii)/8(2)(e)(ii)); pillage (Article 8(2)(b)(xvi)/8(2)
(e)(v)); intentionally directing attacks against 
personnel or objects involved in a pea ce keeping 
mission (Article 8(2)(b)(iii)/8(2)(e)(iii)); and

Crimes against humanity – murder (Article 
7(1)(a));deportation or forcible transfer of pop-
ulation (Article 7(1)(d));persecution against 
an identifi able group or collectivity on ethnic 
grounds  (Article 7(1)(h)).25

2.3.1. War crimes

Contextual element: in order to qualify an 
individual act as a war crime, a contextual el-
ement of war crimes shall be satisfi ed, which 
means that the actions enumerated in the 
Article 8 shall be committed in the context of an 
armed confl ict.

The Request follows that, considering the 
composition and structure of the both Georgian 

armed forces and South Ossetian armed 
groups, the intensity and protracted nature of 
fi ghting, the weapons used and the control of 
the part of the territory of Georgia by South 
Ossetians, the existence of an armed confl ict 
between Georgia and South Ossetia is not 
disputable and it is already suffi cient for quali-
fying as a contextual element envisaged by 
Article 8.26A question remains, however, as to 
what kind of armed confl ict we aredealing with. 
Prosecutor has addressed this question with a 
detailed and well-articulated reasoning, which I 
consider to be important for the purposes of the 
present Article as well.

Due to the incomplete nature of the evi-
dence at the given stage of the investigation, the 
Prosecutor introduces two approaches in terms 
of the confl ict type. According to the fi rst ap-
proach, international armed confl ict took place 
during the whole confl ict, which is relatively well 
established in the period of Russia’s direct in-
tervention from August 8 to October 10, how-
ever, this approach requires an overall control 
of South Ossetian troops by Russian authori-
ties to be demonstrated in the period prior to 
active fi ghting (before August 8). In case such 
control cannot be suffi ciently established in the 
course of the investigation, the Prosecutor in-
troduces another, fragmented approach, which 
suggests that a non-international armed confl ict 
occurred between Georgia and South Ossetia 
before active fi ghting, while after Russia’s di-
rect intervention, Georgia was simultaneously 
involved in international and non-international 
armed confl icts respectively with Russia and 
South Ossetia.27

In case of the fi rst approach, the Prosecutor 
employs the overall control doctrine28 for attrib-
uting the actions of the South Ossetian troops to 
Russia and for internationalizing the otherwise 
non-international armed confl ict and states that 
for all the relevant times Russia exercised an 
overall control over the South Ossetian forces 
considering the following circumstances: 1. 
There was an organizational links between the 
Russian and South Ossetian forces – already 
before 2008 confl ict, the high positions in the 
military, security and intelligence apparatus of 
South Ossetia were held by Russian offi cials, 
who have been assigned on high positions in 
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Russia after the confl ict; 2. Coordination be-
tween the Russian and South Ossetian groups 
– during the confl ict, the Russian armed forces 
were present at many locations with the South 
Ossetian troops. The Russian soldiers may 
have not participated in the routine exercise of 
particular military actions; however, there was 
a very high level of coordination at some lo-
cations; 3. Many sources suggest that Russia 
provided South Ossetia with weapons, military 
equipment and training as well; 4. General po-
litical, economic and social infl uence of Russia 
over South Ossetia, expressed, for example, 
in the “passportisation” policy, which resulted 
in providing the population with pensions and 
subsidies. 90% of the South Ossetia’s budget 
was composed of fi nancial support by Russia 
in 2008-2014.29

As for the period from the end of hostilities 
up until October 10, the Prosecutor indicates 
that the part of the Georgian territory was under 
belligerent occupation of Russia. With regard to 
the actions of the Ossetian armed groups, the 
Prosecutor notes that these groups were under 
the overall control of Russia during this time as 
well. However, even if the overall control thresh-
old will not be met in the course of the investiga-
tion, the actions of the South Ossetian groups 
can nevertheless be attributed to Russia and 
the law of international armed confl icts can be 
applied if such actions were connected to the 
occupation. In particular, the Prosecutor sug-
gests that the South Ossetians would have not 
been able to forcibly displace ethnic Georgians 
from their homes without facing a signifi cant 
military response from the Georgian side if there 
was not the context of occupation and military 
advancement by Russia. Furthermore, crimes 
committed by Ossetian groups against ethnic 
Georgians were decreased as Russian troops 
left the “Buffer Zone” and Georgian population 
returned there.30

Willful killing/murder: the Actus Reus of the 
willful killing consists of the fact that the per-
petrator killed one or more persons protected 
under the Geneva Conventions of 1949. The 
South Ossetian groups allegedly committed 
the crime of willful killing against unarmed ci-
vilians in Gori, Meghvrekisi, Tirdznisi, ergneti 
and Karaleti. After entering a Georgian village, 
South Ossetian forces ordered Georgian popu-

lation to leave their houses and were severely 
beating or killing them in case of resistance. In 
some cases, they would beat and kill persons 
in front of other people in order to create the 
atmosphere of fear and terror and to coerce 
the ethnic Georgians to leave.31 Considering 
the different types of information collected by 
the Prosecutor, between 51 and 113 ethnic 
Georgians were killed as a result.

Destruction of the property and pillage re-
quires that a perpetrator destroyed or seized a 
property of a hostile party that was protected 
from the destruction or seizure under the inter-
national law. The Actus Reus of pillage entails 
appropriation by a perpetrator of certain prop-
erty for private use without the consent of the 
owner.32 According to the evidence collected 
from various sources, the South Ossetian 
forces conducted a large scale and systematic 
campaign of destruction and pillage of the prop-
erty belonging to the ethnic Georgians living in 
the South Ossetia and “buffer zone”. The sei-
zure and destruction of the protected property 
are not justifi ed by military necessity; rather, 
they intended to forcibly displace the Georgian 
population from their houses. The mentioned 
campaign targeted total of 24 villages.33 It is 
documented that the houses were burnt selec-
tively: only the houses identifi ed as belonging 
to ethnic Georgians or an ethnic Georgian with 
some kind of authority were burnt.34

Crime committed against peacekeeping 
mission requires that the perpetrator directed 
an attack against the personnel, installations, 
material, units or vehicles involved in a humani-
tarian assistance or peacekeeping mission. For 
an action to qualify as the mentioned crime the 
peacekeeping mission shall be created in ac-
cordance with the Charter of the UN and such 
an object shall have protected status at the time 
of the attack. Despite numerous statements by 
the Georgian Government before 2008, that 
the Russian part of the peacekeeping mission 
shall have been substituted by international 
observers, the Georgian side itself acknowl-
edged that the Sochi Agreement was still in le-
gal force, therefore, the peacekeeping mission 
is considered to be created with the consent of 
the parties.35 Furthermore, despite the minor 
cases of breaching the ceasefi re agreement 
by the peacekeeping missions, it was gener-
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ally deemed as impartial by the Prosecutor.36 
Referring to these criteria, the Prosecutor con-
cludes that the peacekeeping mission deployed 
in South Ossetia satisfi es the requirements 
of the UN Charter; therefore, it shall be con-
sidered as protected under the 1949 Geneva 
Conventions. However, it has to be further ad-
dressed whether any of the mission parties lost 
its protected status due to its direct involvement 
in hostilities.

The South Ossetian troops attacked Geor-
gian peacekeepers form July 29 to August 7 
on several occasions, the most signifi cant of 
which was the August 7 attack in Avnevi, resu-
l ting in death of two and injuring from fi ve to 
eight Georgian peacekeepers.37 It is unclear 
who started the mentioned attack; therefore the 
pro secutor is unable to determine whether the 
Georgian peacekeepers enjoyed the protected 
status at the time of the attack or not. However, 
the Prosecutor turns to the presumption of hav-
ing a protected status and concludes that the 
attack against Georgian peacekeepers was pre-
sumably committed, while also stating that this 
issue will be addressed in greater detail in the 
course of any authorized investigation.38 Simi lar 
conclusion is made by the Prosecutor in relation 
to the alleged attack against the Russian peace-
keepers by the Georgian forces on August 
8, which resulted in killing 10 and injuring 30 
Russian peacekeepers. The Pro secutor applies 
the same presumption and arrives at the con-
clusion that in the given stage of the investiga-
tion, there is a reasonable doubt of conducting 
an attack against Russian peacekeepers by the 
Georgian forces.39It is noteworthy that the con-
clusions and fi ndings the Court will express in 
its future decisions regarding the given topic will 
have particular importance for determining in 
the international law context the issue of which 
party to the confl ict started the war.  

Alleged indiscriminate and disproportional 
attack: according to the Prosecutor, some evi-
dence suggests that the parties used the type of 
weapons lacking suffi cient precision for target-
ing only the military objectives (for example, at-
tack on the central square of Gori using cluster 
munitions). However, the Prosecutor eventually 
concludes that the information existed currently 
is not suffi cient for a reasonable doubt that in-

discriminate and disproportional attacks were 
committed. However, this might change in the 
course of an authorized investigation.40

2.3.2. Crimes against humanity

According to the Request, the following 
contextual elements of crimes against humanity 
are demonstrated in the given case: the South 
Ossetian groups conducted attacks directed 
specifi cally to the civilian ethnic Georgian popu-
lation living in South Ossetia and 20 km wide 
“buffer zone”; these attacks were not isolated 
or spontaneous acts in their nature, rather they 
were consistent to the overall policy of South 
Ossetia (which should be considered as “orga-
nization” for the purposes of Article 7 of Rome 
Statute) to expel ethnic Georgian population 
from South Ossetia, to severe any remaining 
links with Georgia and to secure full indepen-
dence; the attacks were widespread, fi rstly be-
cause of the large scale consequences, such 
as big amount of the victims and the destroyed 
property, and secondly because of covering a 
big area of territory. The attacks were also sys-
tematic, as they refl ected the previously adopt-
ed plan of South Ossetian authorities; there was 
a nexus between the contextual elements and 
the individual acts; and the perpetrators pre-
sumably41had the knowledge of the attacks.42

Murder: as for the individual acts constitut-
ing the crimes against humanity, the Request of 
the Prosecutor follows that South Ossetian forc-
es committed murder against ethnic Georgians 
within the campaign of expelling them from 
South Ossetia. According to the Request, be-
tween 51 and 113 cases of murder are docu-
mented.43

The Deportation and forcible transfer of 
the Georgian population living in South Ossetia 
and the “buffer zone” was exercised in two 
main phases: during the active hostilities and 
in the period after August 12. The separatists 
were creating an atmosphere of fear and ter-
ror using violent actions. More than 24 villages 
have been destroyed with the purpose to expel 
ethnic Georgians. The fact that the destruction 
of property belonging to ethnic Georgians con-
tinued after the declaration of ceasefi re, clearly 
confi rms that such actions were not justifi ed by 
any military necessity; rather, they were intend-
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ed to prevent ethnic Georgians from returning 
to their homes. As of December 2014, around 
15,000 persons remain permanently displaced 
from South Ossetia as a result of the 2008 
armed confl ict. Based on the existing infor-
mation, the Prosecutor reports that the ethnic 
Georgian population living in the confl ict zone 
has been reduced by at least 75%.44

Persecution of any identifi able group or 
collectivity on ethnic grounds: the Request of 
the Prosecutor suggest that there is a reason-
able doubt to believe that persecution of the 
Georgian population by South Ossetian forces 
was also committed. In particular, the alleged 
commissions of war crimes and crimes against 
humanity have also resulted in the violation of 
the fundamental rights of ethnic Georgian pop-
ulation, including the right to life and right to pri-
vate property. The information available further 
demonstrates that the South Ossetian forces 
targeted the victims of these acts by reason of 
their identity as ethnic Georgians.45

2.3.3. Other crimes presumably committed 
during the confl ict

Judge PéterKovács discusses in his sepa-
rate opinion, inter alia, the issue of other crimes 
presumably committed during the confl ict. The 
Judge believes that the Pre-Trial Chamber ap-
plied too self-restrictive approach in exercising 
the judicial control and did not examine every 
piece of evidence and circumstances available, 
including the issue of other possible crimes. 
Considering the evidence available on the 
case and the representations of the victims, Mr. 
Kovács believes that there is a reasonable doubt 
that, in addition to the crimes mentioned in the 
Prosecutor’s Request, the following crimes have 
also been committed in the course of the August 
confl ict: indiscriminate and disproportional at-
tack, rape, deprivation of physical liberty and 
unlawful detention, inhuman treatment and tor-
ture. The Judge recalls the relevant facts from 
the materials for supporting his statement.46

2.4. The principle of complementarity
2.4.1. In relation to Georgia

The principle of complementarity47implies 
that the Court can only exercise its jurisdiction, 
in case legal proceedings are not on-going in 

any other state on the specifi c case, except for 
when the state is unable or unwilling to carry 
out a genuine investigation or prosecution. 
According to the information provided in the 
Request of the Prosecutor, the Offi ce of the 
Chief Prosecutor of Georgia started investiga-
tion when the active hostilities were still on-go-
ing, on August 9 and 11. The Offi ce of the Chief 
Prosecutor interviewed around 7000 witness-
es, conducted inspection of crimes scene 30 
times and other forensic examinations, issued 
around 300 forensic medical examination re-
ports and carried out other investigative actions 
in the course of the investigation. However, the 
Georgian authorities faced two main problems 
from the very beginning of the investigation: 
the lack of access to the territory of SO and 
the absence of cooperation from the Russian 
Federation.48

By the Letter of March 17, 2015, the 
Georgian authorities informed the Court that it 
was no longer possible to maintain legal pro-
ceedings on the national level due to the “fragile 
security situation in the occupied territories of 
Georgia and the areas adjacent thereto, where 
violence against civilians is still a widely ap-
plied everyday practice.” The Government of 
Georgia referred to the 393 cases of abduc-
tion of civilians across the confl ict lines in the 
period from 2012 through 2014 as an example 
and expressed a general concern about the 
security of the victims and witnesses of the 
confl ict. Considering the abovementioned, the 
Prosecutor concludes that the Georgian law 
enforcement agencies are unable to conduct 
a genuine investigation on the national level 
and this position is adopted by the Pre-Trial 
Chamber as well.49

A slightly different view has been adopted by 
the Judge Péter Kovács in his separate opinion 
regarding the complementarity principle in rela-
tion to Georgia. Even though the Judge agrees 
with the ultimate conclusion of the Prosecutor 
and the Court, he nevertheless believes, taking 
into account the letters sent by the Government 
of Georgia, that the Prosecutor was able to con-
clude the inability of the Georgian government 
to investigate and thus, should have submitted 
a Request on authorization of investigation ear-
lier than 2015.50
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2.4.2. In relation to Russia

The Investigative Committee of the Russian 
Federation51 launched an investigation on 
August 8, 2008 regarding the charges of forc-
ible displacement committed against Georgians 
and on August 8-9 regarding the alleged killing 
of Russian peacekeepers by Georgian forces. 
The Investigation Committee has informed the 
Prosecutor in relation to the fi rst case that the 
conducted investigation did not reveal any evi-
dence proving the involvement of the Russian 
soldiers in the crimes committed during the 
August confl ict. However, the Prosecutor sug-
gests that there are number of credible sources 
according to which the Russian soldiers were 
either directly involved or acted passively in 
the face of such crimes committed by South 
Ossetian forces. Besides, Russia refused to 
investigate the actions of South Ossetian indi-
viduals, as they recognize South Ossetia as an 
independent state and acknowledge its com-
petency to exercise criminal justice. Taking the 
abovementioned circumstances into account, 
the Prosecutor arrives at the conclusion that the 
admissibility criteria is met, as far as no specifi c 
persons have been prosecuted for committing 
the crimes envisaged by Prosecutor’s Request 
as a result of the criminal proceedings in the 
Russian Federation.52

The Pre-Trial Chamber reiterates the posi-
tion of the prosecutor in its decision and con-
cludes that, considering the given information, 
the Chamber fi nds it unwarranted to attempt to 
conclusively resolve the question of admissibil-
ity in the present decision.53 This conclusion is 
met with considerable criticism in the Separate 
Opinion of the Judge Péter Kovács, who be-
lieves that Article 17 of the Rome Statute 
obliges the judges to determine on the issue of 
admissibility based on the evidence existed on 
the given stage of the proceedings. The Judge 
Kovács also considers the material grounds of 
reaching the above conclusion to be incorrect, 
as he believes that Russia’s conclusion in re-
lation to the innocence of Russian soldiers is 
clearly suspicious as Russian authorities did 
not manage to interview Georgian witnesses 
to “verify” some allegations, thus, it could not 
manage to collect the full evidence. Such situ-
ation points to, at the minimum, the situation of 

inactivity if not unwillingness on the part of the 
Russian authorities to carry out a genuine in-
vestigation.54

As for the investigation on the case of 
killing Russian peacekeepers, there is no cir-
cumstance demonstrating that the national 
proceedings in Russia are conducted with the 
purpose to prevent any person from the crimi-
nal responsibility or in any other improper form, 
therefore, the Prosecutor considers it appropri-
ate to decide on the admissibility issue in rela-
tion to this episode on the later stages of the 
criminal proceeding, and the Pre-Trial Chamber 
also shares this opinion.55

2.4.3. In relation to South Ossetia

The Prosecutor further notes in her Re-
quest that no third state is conducting any 
pro ceedings in relation to the crimes commit-
ted during the confl ict, considering that South 
Ossetia is not an independent country for the 
purposes of Article 17 of the Statute, therefore, 
the de facto authorities of South Ossetia cannot 
challenge the admissibility of the investigation 
pursuant to Article 19(2)(b) of the Statute.56 The 
Pre-Trial Chamber concurs with the discussed 
position and states that South Ossetia does not 
satisfy the requirements of Article 17, as far as 
it is not a recognized state.57

A considerable attention should be given 
to the Separate Opinion of Judge PéterKovács 
in relation to the abovementioned issue, as he 
believes that the recognition of some of the ac-
tions by entities in the international law requires 
a complex approach, as far as there might be 
some entities with contested status, but with 
undisputed control over the territory and the ca-
pacity to carry out criminal jurisdiction. Depriving 
such entities completely of the narrow, crimi-
nal authority and ignoring this authority in the 
course of deciding on the admissibility issue, 
may further increase the scope of impunity, as 
it may suggest that even if you punish, it will 
not be taken into consideration. The Judge fur-
ther argues that the issue might become even 
more problematic when an entity will carry out a 
genuine investigation and prosecution against 
a person, but this person may be barred from 
lodging a ne bis in idem challenge before the 
Court because the domestic proceedings have 
not been conducted by a “state”. Consequently, 
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Mr. Kovács cannot entirely exclude the possi-
bility that, if a de facto regime issues a proper 
judgment following to the principles of due pro-
cess of law, it shall be recognized as “decision” 
for the purposes of Article 19(2)(a) of the Rome 
Statute, and this issue should be determined on 
a case-by-case basis without having an auto-
matic effect on the status of that entity.58

3. IMPORTANCE OF THE SITUATION IN 
GEORGIA AND PROBABLE CHALLENGES         
OF THE INVESTIGATION

3.1. The fi rst situation outside Africa

Georgia is the fi rst country outside Africa 
in relation to which the International Criminal 
Court authorized an investigation. Previously, 
nine situations regarding different African coun-
tries were under the jurisdiction of the Court. As 
of October 2018 the Court is on the stage of 
preliminary examination in relation to the situ-
ations in Afghanistan, Colombia, Guinea, Iraq/
UK, Nigeria, Palestine, Philippines, Ukraine 
and Venezuela; however, the investigations are 
not yet started.59 The abovementioned factor is 
important from two perspectives: on one hand, 
it makes the investigation on the Situation in 
Georgia more challenging, as the Court gath-
ered some level of experience and expertise in 
the Africa region, while Caucasus is new and 
quite unfamiliar. Consequently, it is hard to 
foresee the probable outcomes of the investi-
gation in question.60

On the other hand, however, the above-
mentioned factor is also very important for the 
Court itself, considering the recent year’s al-
legations in terms of its impartiality. The lead-
ers of several African countries launched an 
active campaign61 against the International 
Criminal Court with the accusations that the 
Court is an instrument in the hands of powerful 
western countries, that want to dominate over 
Africa and that the Court has unfairly targeted 
this continent.62 Even though the mentioned ac-
cusations can be contradicted by various legal 
or logical arguments,63 they nevertheless have 
actual negative impact, as several countries left 
or are going to leave the Court on one hand64 
and on the other hand the credibility of court 
is decreasing within the continent, as well as 
in the international society in large. The Court 

has partially refuted these allegations by start-
ing an investigation in relation to a permanent 
member of the UN Security Council and one 
of the main actors of the political order world-
wide – against Russia.65 However, there is an 
enormous pressure exercised on the Court due 
to the same reason, urging it to conduct an ef-
fective investigation and proper criminal justice 
on the Situation in Georgia. Many professionals 
working on the topic believe that, if the Court 
fails in Georgia, it will fail in Ukraine, Palestine 
and in other non-African countries in case in-
vestigation is started. Consequently, exercis-
ing the criminal proceedings in an appropriate 
manner in relation to Georgia has somewhat an 
existential importance for the Court.66

3.2. The long period of time since the 
commission of crimes

One of the complexities of conducting an 
investigation on the Situation in Georgia is that 
a long period of time has passed from the al-
leged commission of the crimes until the start of 
the investigation. The investigations were start-
ed after one or two years in relation to the ma-
jority of the cases already within the jurisdiction 
of the Court, while eight years elapsed before 
authorizing an investigation on the confl ict of 
Georgia. The long gap between the crimes and 
the investigation causes problems, for exam-
ple, in terms of cooperation of the victims and 
witnesses with the Court. Some of the victims 
of the crimes committed in the course of the 
confl ict are already deceased and many poten-
tial witnesses are elderly people.67 The former 
Ombudsman of Georgia also noted that timely 
collection and examination of the evidence is 
especially important in relation to such crimes.68 
In order to overcome this challenge, the state 
parties, as well as the non-governmental or-
ganizations should actively cooperate with the 
Court in the course of the investigation.

3.3. Refusal from the Russian Federation 
to cooperate

One of the main challenges of the giv-
en investigation is a refusal of the Russian 
Federation to cooperate with the Court. Even 
though some level of cooperation was dem-
onstrated from Russia on the preliminary ex-
amination stage, the statements of the Russian 
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offi cials after the launch of the investigation il-
lustrates that Russia was disappointed with the 
fact of authorizing the investigation and with 
the content of both Prosecutor’s Request and 
Chamber’s Decision.69The Russian Federation 
made number of negative statements after the 
start of an investigation, which culminated in 
withdrawing its signature of Rome Statute in 
2016.70 This was an apparent indication that 
Russia is not going to cooperate.71

The investigation against a powerful mem-
ber of the UN Security Council, which has a 
declared policy of not cooperating and clearly 
stands against the court, can be accompanied 
with substantial obstacles. First of all, it will im-
pede a comprehensive and exhaustive perfor-
mance of the investigation, as the Prosecutor 
will be short of possibility to obtain each and 
every piece of evidence.72 However, it has to 
be mentioned that this is not the fi rst time an 
involved state refused to cooperate with the 
Court (the example of Kenya). Besides, the 
Prosecutor has stated multiple times that, fi rst 
of all, she will try to further negotiate with the 
Russian Federation73, however, in the case the 
cooperation ultimately fails, she will neverthe-
less fi nd the ways for obtaining the suffi cient 
evidence and the refusal from Russia will not 
affect the overall consequence of the investiga-
tion.74 In this terms, the European Union and 
other member states of the Statute has also 
role to play, for example, by providing moral, 
political or practical support to the Court, the lat-
ter expressed, for example, in providing Court 
with the relevant information owned by their 
intelligence authorities.75 The cooperation with 
the national and international non-governmen-
tal organizations working on the confl ict from 
its beginning is also crucial for overcoming the 
abovementioned obstacle.

The absence of cooperation from the 
Russian Federation can also be problematic 
for enforcing any future decisions of the Court, 
as there is a low probability that Russia will ex-
ecute the arrest warrants issued by the Court 
against Russian nationals or South Ossetians.76 
A threat also exists that the political infl uence of 
Russia will urge other countries as well to re-
frain from enforcing the Court decisions.77 Such 
course of events becomes especially realistic 

considering the recent incident, when the South 
Africa did not arrest the President of Sudan 
Omar Al-Bashir, wanted by the Court, who went 
there for attending a conference. Considering 
that the Court investigates the crimes commit-
ted by Georgian nationals as well, we might 
end up in the situation where only the Georgian 
defendants are detained, as Georgia is a party 
to the Rome Statute and is therefore obliged to 
enforce the Court decisions.78 Such situation 
will have very negative impact on the effective-
ness and reputation of the Court in Georgia, as 
well as internationally79 and it is possible, that 
ultimately, the Situation will have much unde-
sired outcomes for Georgia if the abovemen-
tioned scenario becomes real.80

3.4.  Witness/Victim involvement and    
their expectations 

Victims have a central role in a criminal 
case before the International Criminal Court. In 
the most of cases the testimonies of witnesses 
and victims are decisive evidence for an inves-
tigation. Therefore, an effective communication 
with the victims is crucial for the successful in-
vestigation on one hand, and is necessary for 
redressing the moral, physical or fi nancial suf-
fering the victims endured as a result of the 
crimes.81

6,335 applications are presented currently 
on behalf of victims on the Situation in Georgia, 
however, far higher number of people have 
been victimized during the confl ict, who have 
not yet addressed the Court.82 The representa-
tives of non-governmental organizations think 
that the actions of the Court for ensuring the full 
involvement of the victims and the witnesses are 
insuffi cient, one of the consequence of which is 
an informational vacuum existing among them 
about the on-going investigation and the Court 
in large.83 The organizations working with the 
victims and witnesses state that a great major-
ity of them have very few or no information on 
the existence and progress of the investiga-
tion.84 This can be very problematic in the fu-
ture, as the victims and witnesses will simply 
not participate in the processes they do not 
understand.85 Another problem is the victims’ 
skepticism to the effectiveness of the investi-
gation, as they have experienced a protracted 
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and futile investigation on the national level.86 
The victims need to see tangible results not to 
get frustrated and refuse to cooperate. It has 
to be noted in this terms that, from the begin-
ning of 2018, the International Criminal Court 
has a representative (offi ce) in Georgia, which 
is mainly in charge of raising awareness of the 
relevant target groups and conducting outreach 
activities in Georgia.87

The security of the victims and witnesses, 
especially of those living close to the de facto 
border is another factor to be taken into account, 
as abduction and detention of Georgian nation-
als by Ossetian separatists is a widely applied 
practice in these areas. Such incidents some-
times even have fatal consequences (case of 
Archil Tatunashvili).88 Therefore, some of the 
victims and witnesses might refrain from coop-
erating in the future considering the threats to 
their life, health and liberty. 

In the end, the expectations of the victims 
from the on-going investigation are also of 
some interest. The practice of the International 
Criminal Court shows that the lack of informa-
tion triggers incorrect impressions and false ex-
pectations about the possible outcomes of the 
investigation.89 The non-governmental organi-
zations working with the victims have observed 
that the fi nancial compensation is the main pri-
ority for the victims (taking into account their so-
cial and economic hardship)90 and they often do 
not realize that the primary function of the Court 
is to prosecute and punish those, who are most 
responsible for committing the heinous crimes 
and not the compensation of the victims.91 It is 
possible to avoid the future misunderstandings 
and hindering the cooperation of the victims and 
witnesses, if they will be provided with the cor-
rect information about the Court and its functions 
from the very beginning of the investigation. 

3.5.  The role of Pre-Trial chambers in 
the context of Article 15 according to 
the Separate Opinion of the Judge Péter 
Kovács

The Judge Péter Kovács provides impor-
tant fi ndings in his Separate Opinion in relation 
to the role of Pre-Trial Chambers while exer-
cising the judicial control over the Prosecutor’s 
Request under Article 15 of the Rome Statute. 

Although the given issue is not directly con-
nected to the Situation in Georgia, every defi -
nition and interpretation of the Statute provi-
sions made in the course of the criminal case 
are important for the case law. In particular, the 
Majority concludes in its decision that “in light of 
the procedural stage and the subject matter, the 
Chamber’s examination of the Request and the 
supporting material provided by the Prosecutor 
must be strictly limited.”92The Judge Kovács is 
strongly against this opinion and considers it to 
be contradictory to the text of Article 15 of Rome 
Statute, which does not impose any limitation to 
the judicial control exercised by the Chamber 
over Prosecutor’s Request. Judge Kovács be-
lieves that the Chamber is even obliged to ex-
haustively examine the Request and other ma-
terials presented by the Prosecutor and reach 
its own, independent conclusions regarding the 
commencement of the investigation. An idea 
that the judicial control is not limited to a mere 
overview of Prosecutor’s Request and its for-
mal acceptance is further supported by the ob-
ligation of the Prosecutor to present the facts 
and information she is relying on, as well as by 
the Chamber’s authority to request additional 
materials.93 To support his opinion, the Judge 
Péter Kovács also recalls the Travaux prépara-
toiresof the Rome Statute and observes that it 
was only made possible to give the Prosecutor 
an authority to start an investigation proprio 
motu, because some states introduced the judi-
cial control mechanism to prevent the abuse of 
power on the part of the Prosecutor.94

CONCLUSION

As a conclusion, I would like to observe 
that the International Criminal Court has started 
a new era in the life of the Court, as well as for 
the development of international criminal justice 
by authorizing investigation on the Situation in 
Georgia. The Situation in Georgia is signifi cant 
form the subject matter point of view, as well 
as in terms of dealing with the challenges in 
the course of the investigation and prosecution 
by the Court. The Situation in question has po-
tential to eventually demonstrate that the great 
achievement of humanity – the supreme author-
ity in the fi eld of international criminal justice is 
justifying its existence by meeting the expecta-
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tions of the persons willing to end impunity and 
see the justice done in relation to the heinous 
crimes in the world. As for Georgia, the defi ni-
tions and interpretations the Court will make 
on the case will have huge impact on the legal 
qualifi cation of the Russia-Georgia confl ict in 
the future, while punishing those most respon-

sible for the crimes committed in the course 
of the August confl ict will restore the justice 
and redress the moral suffering of the victims 
on one hand, and has also a potential of pre-
venting the future tensions and promoting the 
peaceful resolution of the confl icts in the region.
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შესავალი

1945 წელს, უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს შექ მნის 
დღი დან ,მის ძი რი თად ვალ დე ბუ ლე ბად სა ერ-
თა შო რი სო მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის 
დაც ვა გა ნი საზღ ვრა. ვე ტომ გა დამ წყვე ტი 
რო ლი ითა მა შა ამ ვალ დე ბუ ლე ბის აღ სრუ ლე-
ბა ში. მი უ ხე და ვად ამი სა, მი სი გა მო ყე ნე ბა ან 
არა მარ თე ბუ ლი გა მო ყე ნე ბა სა ერ თა შო რი სო 
სა ზო გა დო ე ბის მუდ მი ვი მღელ ვა რე ბის სა-
გა ნი ა. ნორ მა, რო მე ლიც ახალ და ფუძ ნე ბუ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ის ფუნ ქცი ო ნა ლუ რო ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით შე იქ მნა უშიშ რო ე-
ბის საბ ჭოს თვის სა კუ თა რი ვალ დე ბუ ლე ბის 
შეს რუ ლე ბის მთა ვარ დაბ რკო ლე ბად იქ ცა. 
გა ე როს წეს დე ბის 27-ე მუხ ლი უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭო ში კენ ჭის ყრის წე სებს არე გუ ლი რებს. 
ამ მუხ ლის მე-3 პა რაგ რა ფი კი უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს მუდ მივ წევ რებს აძ ლევს არ ჩე ვა ნის 
სა შუ ა ლე ბას, მხა რი და უ ჭი რონ ან დაბ ლო კონ 
რე ზო ლუ ცი ის პრო ექ ტი. ვე ტოს გა მო ყე ნე ბა 
გან ყე ნე ბუ ლად ვერ გა ნი ხი ლე ბა პრობ ლე მად, 
მხო ლოდ უსა ფუძ ვლო ვე ტოა სა ერ თა შო რი სო 
მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფის თვის ბა რი ე რი, მომ ხიბ ვლე ლი ინ სტრუ-
მენ ტი მუდ მი ვი წევ რე ბის თვის ნე ბის მი ე რი 
პო ლი ტი კუ რად „ა რა სა სურ ვე ლი“ რე ზო ლუ ცი-
ის პრო ექ ტის სა მარ თლებ რი ვი არ გუ მენ ტა ცი-
ის გა რე შე და საბ ლო კად. 

ვე ტოს არ სი და ბუ ნე ბა ფარ თო გან ხილ-
ვის სა გა ნი ა. იმ მსჯე ლო ბის გან და მო უ კი დებ-

ლად ვე ტო პო ლი ტი კუ რი ინ სტრუ მენ ტი ა, თუ 
სა მარ თლებ რი ვი, უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს პრაქ-
ტი კამ ნათ ლად გა მო ა ჩი ნა, რომ ცალ კე უ ლი 
წევ რე ბი არ იყე ნე ბენ სა მარ თლებ რივ არ გუ-
მენ ტა ცი ას სა კუ თა რი ვე ტოს და სა ბუ თე ბის-
თვის. ნაც ვლად ამი სა, ისი ნი გა მო ირ ჩე ვი ან 
პო ლი ტი კუ რი გან ცხა დე ბე ბით, რომ ლე ბიც 
მოკ ლე ბუ ლია იუ რი დი ულ სა ფუძ ვლებს. ამ 
მიდ გო მამ შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს არა ერ თი 
უარ ყო ფი თი შე დე გი, მათ შო რის, გრძელ-
ვა დი ან პე რი ოდ ში უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს ძა-
ლა უფ ლე ბის სრუ ლი და კარ გვა და ორ გა ნოს 
არა ე ფექ ტუ რო ბა. ვე ტოს არა ჯან საღ მა სის-
ტე მამ უკ ვე მნიშ ვნე ლოვ ნად შე არ ყია უშიშ-
რო ე ბის საბ ჭოს პო ზი ცი ე ბი სა ერ თა შო რი სო 
მარ თლწეს რიგ თან მი მარ თე ბით და გა ზარ-
და იმ სა ხელ მწი ფო ე ბის რიცხ ვი, რომ ლე ბიც 
თვით ნე ბუ რად მოქ მე დე ბენ ძა ლის გა მო ყე-
ნე ბის კონ ტექ სტში. ვე ტოს გა და ჭარ ბე ბუ-
ლად გა მო ყე ნე ბამ ნო ყი ე რი ნი ა და გი შექ მნა 
„დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბი სა“ და სხვა არა ერ თი 
ბუნ დო ვა ნი კონ ცეფ ცი ის გან ვი თა რე ბის თვის. 
პრობ ლე მის უარ ყო ფით ნარ ჩუნ დე ბა ვერ-
ტი კა ლუ რი სა ერ თა შო რი სო მარ თლწეს რი გი 
რაც აზი ა ნებს გა ე როს არ სე ბით პრინ ცი პებ-
სა და მიზ ნებ ს.ამ დე ნად, ეს სტა ტია მიზ ნად 
ისა ხავს არ სე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი ჩარ ჩოს 
ფარ გლებ ში ვე ტოს შეზღ უდ ვის შე საძ ლებ-
ლო ბი სა და მი სი პრაქ ტი კა ში აღ სრუ ლე ბის 
აუ ცი ლებ ლო ბის დე მონ სტრი რე ბას .უ პირ ვე-
ლეს ყოვ ლი სა ვიმ სჯე ლებ ვე ტოს მი ზან სა 

ოლეგ თორთლაძე *

უსაფუძვლო ვეტო, როგორც საერთაშორისო მართლწესრიგის გამოწვევა

აბსტრაქტი

ნე ბის მი ე რი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის და ფუძ ნე ბა ძი რი თა დად მო ი ცავს სა ხელ მწი ფო ე ბის გა-
ერ თი ა ნე ბას გარ კვე უ ლი მიზ ნი სა და ობი ექ ტის ირ გვლივ. სა ერ თო ღი რე ბუ ლე ბე ბი და ხედ ვე ბი არის 
ნე ბის მი ე რი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის შექ მნის წი ნა პი რო ბა, თუმ ცა მიზ ნი სა და ობი ექ ტის აღ-
სრუ ლე ბა დო ბა ძი რი თა დად სა დამ ფუძ ნებ ლო დო კუ მენ ტის ქმე დი თო ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. ფუნ და-
მენ ტუ რი მიზ ნე ბის წარ მა ტე ბუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბა და მო კი დე ბუ ლია ე.წ. პრო ცე დუ რულ ნორ მებ-
ზე, რომ ლებ საც მოქ მე დე ბა ში მოჰ ყავთ სა დამ ფუძ ნებ ლო დო კუ მენ ტი. ნე ბის მი ე რი პრო ცე დუ რუ ლი, 
ისე ვე, რო გორც არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბის ნორ მა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თალ ში ეს არის გლო ბა ლუ-
რი პო ლი ტი კის შე თან ხმე ბუ ლი წე სი, ამ დე ნად ნორ მის კე თილ სინ დი სი ე რი გან მარ ტე ბა და მი სი შეს-
რუ ლე ბა გან საზღ ვრავს სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი სა ხელ მწი ფო ე ბის თა ნამ შრომ ლო ბის 
ხა რის ხსა და ზო გა დად სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბას.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: უსა ფუძ ვლო ვე ტო | უშიშ რო ე ბის საბ ჭო | ვე ტოს შეზღ უდ ვა | კე თილ სინ დი სი-
ე რე ბის პრინ ცი პი | ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა | სუ ვე რე ნუ ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პი
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და ობი ექ ტზე და უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს პრაქ-
ტი კა ში მა თი რე ა ლი ზე ბის ხა რის ხზე, ასე ვე, 
უსა ფუძ ვლო ვე ტოს გა მო ყე ნე ბით სა ერ თა შო-
რი სო მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის დაც-
ვის თვის საფ რთხის შექ მნა სა და ზი ა ნის მი ყე-
ნე ბა ზე. შემ დგომ გან ვი ხი ლავ იმ იუ რი დი ულ 
ნორ მებს, რომ ლე ბიც ქმნი ან სა მარ თლებ რივ 
სა ფუძ ველს ვე ტოს შეზღ უდ ვის თვის. ასე ვე, 
მოკ ლედ ვი სა უბ რებ ვე ტოს შეზღ უდ ვის სა-
მარ თლებ რივ შე დე გებ სა და შეზღ უდ ვის რე-
ა ლურ შე საძ ლებ ლო ბა ზე.

პირ ველ თავ ში გან ვი ხი ლავ უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს მი ერ ვე ტოს გა მო ყე ნე ბის ფარ თოდ 
დამ კვიდ რე ბულ პრაქ ტი კას, ასე ვე, უსა ფუძ-
ვლო ვე ტოს, რო გორც წი ნა ღო ბას გა ე როს 
წეს დე ბის მიზ ნე ბი სა და ობი ექ ტის თვის და 
სუ ვე რე ნუ ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის შემ-
ლახ ველ ფაქ ტორს. ამ თა ვის თვის გა მო ვი ყე-
ნებ ის ტო რი უ ლი კვლე ვის, სა მარ თლებ რი ვი 
არ გუ მენ ტა ცი ის, ინ დუქ ცი ი სა და დე დუქ ცი ის 
მე თო დებს. მე ო რე თა ვი და ეთ მო ბა უსა ფუძ-
ვლო ვე ტოს პრაქ ტი კუ ლი შე დე გე ბის შეზღ-
უდ ვის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე მსჯე ლო ბას, სა-
დაც სა მარ თლებ რი ვი არ გუ მენ ტა ცი ი სა და 
დე დუქ ცი ის მე თო დებს გა მო ვი ყე ნებ.

ამ სტა ტი ის მი ზა ნია გა ე როს წეს დე ბა სა 
და ზო გა დად სა ერ თა შო რი სო სა მარ თალ ში 
ვე ტოს შეზღ უდ ვის თვის სა ჭი რო სა მარ თლებ-
რი ვი სა ფუძ ვლე ბის დე მონ სტრი რე ბა, სა თა-
ნა დო დე ბუ ლე ბე ბის სწო რი გან მარ ტე ბით ვე-
ტოს არა აბ სო ლუ ტუ რი ხა სი ა თის წარ მო ჩე ნა 
და ჩვე ნე ბა, რომ უსა ფუძ ვლო ვე ტოს პრაქ ტი-
კუ ლი გავ ლე ნე ბის შეზღ უდ ვა შე საძ ლე ბე ლია 
გა ე როს წეს დე ბის ცვლი ლე ბის გა რე შე. სტა-
ტი ის მთა ვა რი იდე ა ა, რომ ვე ტოს შეზღ უდ ვა 
არის უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს ფუნ ქცი ო ნა ლუ რო-
ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის ერ თა დერ თი გზა.

1. ვე ტო, რო გორც სა მარ თლებ რი ვი ინ სტრუ მენ ტი 
არა სა მარ თლებ რი ვი მიზ ნე ბის თვის

1.1 შე სა ვა ლი
1.1.1 გა ე როს და ფუძ ნე ბა

მე ო რე მსოფ ლიო ომის ად რე უ ლი პე რი-
ო დი დან ვე და იწყო აქ ტი უ რი კამ პა ნია მსოფ-
ლიო ომის შემ დგო მი სა ზო გა დო ე ბის თვის 
გლო ბა ლუ რი მშვი დო ბის საკ ვან ძო რო ლის 
წარ მო სა ჩე ნად. ატ ლან ტი კუ რი ქარ ტი ის ავ-
ტო რებ მა გა აჟ ღე რეს სა ერ თა შო რი სო მარ-
თლწეს რიგ თან და კავ ში რე ბუ ლი არა ერ თი 
პოს ტუ ლა ტი, მათ შო რის, მა თი მო ლო დი ნე ბი, 

რომ “მშვი დო ბის დამ ყა რე ბით ყვე ლა ერს მი-
ე ცე მო და სა კუ თარ საზღ ვრებ ში უსაფ რთხო 
ცხოვ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა“.1 ხში რად, სა ერ-
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის ძი რი თად პრინ-
ცი პებ ზე, საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე ბებ სა და 
როლ ზე კონ სენ სუ სის მიღ წე ვა საკ მა ოდ რთუ-
ლი ა,2 თუმ ცა სა მე ულ მა შეძ ლო შე თან ხმე ბის 
მიღ წე ვა ისე თი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა-
ცი ის და ფუძ ნე ბა ზე, რომ ლის მი ზა ნიც იქ ნე-
ბო და მშვი დო ბის დაც ვა და სა ერ თა შო რი სო 
თა ნამ შრომ ლო ბის წა ხა ლი სე ბა.3 რაც შე ე ხე-
ბა სტრა ტე გი ულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას გა ე რო ში 
(უ შიშ რო ე ბის საბ ჭო ში) მუდ მი ვი წევ რო ბის 
(მ5; მუდ მი ვი წევ რი, დი დი ძა ლა) ჩა მო ყა ლი-
ბე ბა ზე, სა კით ზე აქ ტი უ რი მო ლა პა რა კე ბე-
ბი დამ ბარ ტო ნის მუ ხე ბის კონ ფე რენ ცი ა ზე 
და იწყ ო, რო მე ლიც 1945 წელს კო ლექ ტი უ რი 
უსაფ რთხო ე ბის სრუ ლი ად ახა ლი სის ტე მის 
შექ მნით დაგ ვირ გვინ და.4

1.1.2 გა ე როს სა დამ ფუძ ნებ ლო მიზ ნე ბის 
გარ დაქ მნა

გან სა კუთ რე ბუ ლი ძა ლა უფ ლე ბა, რო მე-
ლიც მუდ მივ წევ რებს გა და ე ცათ ხაზს უს ვამ-
და მ5-ის გა მორ ჩე ულ პა სუ ხის მგებ ლო ბას, 
თუმ ცა უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს ექ სკლუ ზი ურ-
მა კომ პე ტენ ცი ამ სა ერ თა შო რი სო მშვი დო-
ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის დაც ვის ას პექ ტში 
არა ჯან სა ღი სა ხე შე ი ძი ნა მ5-ის პო ლი ტი კის 
გა მო. რო გორც აღ მოჩ ნდა, სა ერ თა შო რი სო 
მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის დაც ვა და 
მუდ მი ვი წევ რე ბის ვიწ რო, ში და სა ხელ მწი-
ფო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის გა ტა რე ბა სა ერ თა-
შო რი სო ურ თი ერ თო ბა თა წამ ყვა ნი აქ ტო რე-
ბის მი ერ იდენ ტურ ცნე ბე ბად აღიქ მე ბა, რი სი 
დას ტუ რიც არის დი დი ძა ლის და მო კი დე ბუ-
ლე ბა ვე ტო სად მი. გა ე რო შე იქ მნა სა ერ თა შო-
რი სო მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის დაც-
ვის მიზ ნით და არა მ5-ის უსაფ რთხო ე ბის ექ-
სკლუ ზი უ რი დაც ვის თვის.5 დი დი ძა ლის მი ერ 
დამ კვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი კა შთა ბეჭ დი ლე ბას 
ქმნის, რომ უშიშ რო ე ბის საბ ჭო დას ცილ და 
გა ე როს ფუნ და მენ ტურ იდე ებს და წეს დე ბის 
პრინ ცი პე ბის სა პი რის პი რო მხა რეს გა და ი ხა-
რა. ამ დე ნად, ეს თა ვი და ეთ მო ბა ერ თი მხრივ 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს პრაქ ტი კის კვლე ვას ვე-
ტოს კონ ტექ სტში და მე ო რე მხრივ, გა ე როს 
წეს დე ბის ნორ მებ თან და სა ერ თა შო რი სო სა-
მარ თლის პრინ ცი პებ თან მი სი შე სა ბა მი სო ბის 
დად გე ნას. 
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1.2 ვე ტოს გა მო ყე ნე ბა, რო გორც 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს ფარ თოდ 
დამ კვიდ რე ბუ ლი პრაქ ტი კა

1.2.1 ვე ტოს გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კა   
რიცხ ვებ ში

ერ თა ლი გის სტრუქ ტუ რა და კენ ჭის ყრის 
პრო ცე დუ რა სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე-
ბის იმედ გაც რუ ე ბის ნა თე ლი მა გა ლი თი ა. ამ 
ორ გა ნი ზა ცი ის არა ე ფექ ტუ რო ბამ გა ე როს 
წეს დე ბის შემ ქმნე ლე ბი წა ა ხა ლი სა, რომ უა-
რი ეთ ქვათ ძა ლა უფ ლე ბის აბ სო ლუ ტუ რად 
ჰო რი ზონ ტა ლუ რი პრინ ცი პის და ნერ გვა ზე.6 
თუმ ცა, გა ე როს წეს დე ბის მი ღე ბით ახა ლი 
პრობ ლე მა აღ მო ცენ და გლო ბა ლუ რი კო ლექ-
ტი უ რი უსაფ რთხო ე ბის თვის, კერ ძოდ ვე ტო. 
პრობ ლე მა თა ვის თა ვად არა გა ე როს წეს დე-
ბის 27-ე მუხ ლის მე-3 პა რაგ რა ფის ფორ მუ-
ლი რე ბა ა, არა მედ უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს მი ერ 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პრაქ ტი კა, რო მე ლიც ხში-
რად სა მარ თლი ა ნად იმ სა ხუ რებს კრი ტი კას. 
თუმ ცა მა ნამ, სა ნამ შემ დგომ ქვე თავ ში უსა-
ფუძ ვლო ვე ტოს სა მარ თლებ რივ ნი უ ან სებ-
ზე ვი სა უბ რებ დე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია შე ვე ხოთ 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭო ში ვე ტოს გა მო ყე ნე ბის 
პრაქ ტი კას. გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს ის-
ტო რია 249 ვე ტო და დე ბუ ლი რე ზო ლუ ცი ის 
პრო ექტს იც ნობს.7 შე სა ბა მი სად, რე ლე ვან-
ტუ რი ა, რომ ნაც ვლად თი თე უ ლი მათ გა ნის 
ტექ სტის ინ დი ვი დუ ა ლუ რად გან ხილ ვი სა 
ზო გა დად ვიმ სჯე ლოთ ვე ტოს გა მო ყე ნე ბის 
სიხ ში რე სა და მის თე ო რი ულ კლა სი ფი კა ცი-
ა ზე. ვე ტოს უხ ვად გა მო ყე ნე ბი სა და დრო ის 
კონ კრე ტულ მო ნაკ ვეთ ში მა თი პრაქ ტი კუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ამ ფორ-
მატ ში რთუ ლია რო მე ლი მე ვე ტოს გა მო ყო-
ფა, ამ დე ნად, ის ტო რი ულ -ქრო ნო ლო გი უ რი 
პრინ ცი პის გარ და რე ზო ლუ ცი ა თა პრო ექ ტე-
ბის და საჯ გუ ფებ ლად გა მო ვი ყე ნებ თე მა ტურ 
კლა სი ფი კა ცი ას.8

უშიშ რო ე ბის საბ ჭომ დღემ დე მი ი ღო 2,436 
რე ზო ლუ ცი ა,9 სა ი და ნაც მხო ლოდ 10.2% და-
იბ ლო კა ვე ტოს სა შუ ა ლე ბით. ერ თი შე ხედ ვით 
ვე ტო და დე ბუ ლი რე ზო ლუ ცი ა თა პრო ექ ტე-
ბის პრო პორ ცია შე საძ ლოა არ ჩან დეს საკ მა-
რი სად დი დი შეშ ფო თე ბის თვის, თუმ ცა მრა-
ვა ლი დაბ ლო კი ლი რე ზო ლუ ცია ათა სო ბით 
სი ცოცხ ლის გა დარ ჩე ნის საქ მე ში მსოფ ლი ოს 
მარცხს ასა ხავს.10 ეს ქვე თა ვი მიზ ნად ისა ხავს 
ვე ტოს, რო გორც უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს ფარ-

თოდ დამ კვიდ რე ბუ ლიპ რაქ ტი კის წარ მო ჩე-
ნას. თუმ ცა, ზო გა დად რო დე საც ვსა უბ რობთ 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს უუ ნა რო ბის მი ზე ზებ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ არ ვი ხელ მძღვა ნე ლოთ 
მხო ლოდ ვე ტო ტა დე ბუ ლი რე ზო ლუ ცი ე ბის 
პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლით, არა მედ სა ჭი-
როა გა მო ვიკ ვლი ოთ დაბ ლო კი ლი რე ზო ლუ-
ცი ე ბის მიღ მა არ სე ბუ ლი მა ტე რი ა ლუ რი შე-
დე გე ბი და ის ტო რი უ ლი კონ ტექ სტი. 

1.2.2 ვე ტოს კლა სი ფი კა ცია

ყო ვე ლი მუდ მი ვი წევ რის მი ერ გა მო ყე-
ნე ბუ ლი ვე ტოს რა ო დე ნო ბა არის ლაკ მუ სის 
ტეს ტი მთა ვა რი წი ნა აღ მდე გობ რი ვი სა ხელ-
მწი ფო ე ბის გა მო სავ ლე ნად.11 მე ო რე მხრივ, 
წარ დგე ნი ლი ვე ტო ე ბის სიხ ში რე ნათ ლად 
ასა ხავს ყო ვე ლი ათ წლე უ ლის გლო ბა ლუ რი 
პო ლი ტი კის ის ტო რი ულ კონ ტექსტს. გა ე როს 
ოფი ცი ა ლუ რი ვებ გვერ დი და პა ტი ლის წიგ ნი 
ვე ტოს მთა ვა რი ას პექ ტე ბის შე სა ხებ იძ ლე ვი-
ან დე ტა ლურ ინ ფორ მა ცი ას უშიშ რო ე ბის საბ-
ჭოს შეხ ვედ რე ბის ჩა ნა წე რე ბი დან. უშიშ რო ე-
ბის საბ ჭოს ის ტო რი ა ში პირ ვე ლი ვე ტო საბ-
ჭო თა კავ შირ მა 1946 წლის 16 თე ბერ ვალს გა-
მო ი ყე ნა.12 აღ ნიშ ნუ ლი ვე ტო იყო 1946 წლის 
4 თე ბერ ვალს ლი ბა ნი სა და სი რი ის დე ლე გა-
ცი ე ბის ხელ მძღვა ნე ლი პი რე ბის მი ერ გე ნე-
რა ლუ რი მდივ ნის თვის გაგ ზავ ნი ლი წე რი-
ლის სა პა სუ ხო ქმე დე ბა. ორი ვე სა ხელ მწი ფო 
იშ ვე ლი ებ და გა ე როს წეს დე ბის 34-ე მუხლს 
და გე ნე რა ლურ მდი ვანს მი უ თი თებ და სი რი-
ა სა და ლი ბან ში ბრი ტა ნუ ლი და ფრან გუ ლი 
ჯა რე ბის გან ლა გე ბა ზე. ორი ვე სა ხელ მწი ფო 
გა მოთ ქვამ და შეშ ფო თე ბას 1945 წლის 13 დე-
კემ ბრის ფრან კო- ბრი ტა ნუ ლი შე თან ხმე ბის 
ში ნა არ სზე, რო მე ლიც მა თი აზ რით ეწი ნა აღ-
მდე გე ბო და გა ე როს წეს დე ბას .სი რი ამ და ლი-
ბან მა მო ითხ ო ვეს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს მი ერ 
რე კო მენ და ცი ის გა ცე მა ფრან კო- ბრი ტა ნუ-
ლი ჯა რე ბის მი ერ სი რი ი სა და ლი ბა ნის ტე-
რი ტო რი ე ბის და უ ყოვ ნე ბე ლი და სრუ ლი და-
ტო ვე ბა.13 საბ ჭო თა კავ შირ მა რე ზო ლუ ცი ის 
პრო ექტს მხა რი არ და უ ჭი რა პრო ექ ტში და-
ყე ნე ბუ ლი პრობ ლე მის არ სის ბუნ დო ვა ნე ბის 
სა ფუძ ვლით. 1946 წლი დან 1955 წლის ჩათ-
ვლით საბ ჭო თა კავ ში რი ერ თა დერ თი მუდ მი-
ვი წევ რი იყო, რო მე ლიც იყე ნებ და ვე ტოს; აღ-
ნიშ ნუ ლი ვე ტო ე ბი ბლო კავ დნენ გა ე რო ში ახა-
ლი წევ რე ბის მი ღე ბას.14 მო ცე მულ პე რი ოდ ში 
საბ ჭო თა კავ შირ მა ასე ვე დაბ ლო კა არა ერ თი 
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რე ზო ლუ ცი ის პრო ექ ტი, რომ ლე ბიც უკავ-
შირ დე ბო და პო ლი ტი კურ შე კითხ ვებ სა თუ 
სი ტუ ა ცი ებს, მა გა ლი თად- შე კითხ ვა კორ ფუს 
არ ხის შე სა ხებ.15 შე კითხ ვა ბერ ლი ნის კედ ლის 
შე სა ხებ,16 ბერ ძნუ ლი საზღ ვრის ინ ცი დენ ტე-
ბი და პა ლეს ტი ნის სი ტუ ა ცი ა.17 ეს ათ წლე უ-
ლი გა მო ირ ჩე ვა ვე ტო ე ბით, რომ ლე ბიც ეხე-
ბა ორ გა ნი ზა ცი ულ სა კითხ ებ სა და გა ე როს 
ოპე რა ცი ებს.18 გვი ა ნი 1950-ი ა ნი წლე ბი დან 
1990-ი ან წლე ბამ დე პო ლი ტი კუ რად მგრძნო-
ბი ა რე სა კითხ ე ბის შე სა ხებ არა ერ თი რე ზო-
ლუ ცი ის პრო ექტს და ე დო ვე ტო, მა გა ლი თად: 
შე კითხ ვა პა ლეს ტი ნის შე სა ხებ, რო მე ლიც შე-
ე ხე ბო და ის რა ე ლის მი ერ ეგ ვიპ ტე ში გან ხორ-
ცი ე ლე ბუ ლი სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბის შეწყ-
ვე ტის თვის სა ჭი რო ნა ბი ჯებს,19 სი ტუ ა ცია 
სამ ხრეთ რო დე ზი ა ში,20 ბან გლა დე შის მი ღე ბა 
გა ე რო ში,21 ნა მი ბი ის სი ტუ ა ცი ა.22 მსოფ ლიო 
რუ კის დიდ მა ცვლი ლე ბამ 1990-ი ან წლებ-
ში სა თა ვე და უ დო გლო ბა ლუ რი პო ლი ტი კის 
ახალ ეტაპს, რო მე ლიც ხა სი ათ დე ბა მრა ვალ-
მხრი ვი კონ ფლიქ ტე ბი თა და კრი ზი სე ბით. 
საბ ჭო თა კავ ში რი სა და იუ გოს ლა ვი ის დაშ ლა 
მრა ვა ლი მოვ ლე ნი თა და სა ერ თა შო რი სო ურ-
თი ერ თო ბებ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზე გავ ლე ნით 
გა მო ირ ჩა. ომე ბი ყო ფილ იუ გოს ლა ვი ა ში, ე.წ. 
არა ბუ ლი ოკუ პა ცი ა, კონ ფლიქ ტე ბი ახ ლო 
აღ მო სავ ლეთ ში, პა ლეს ტი ნის სა კითხ ი, აღ-
მო სავ ლეთ ევ რო პუ ლი ომე ბი და ტე რო რიზ მი 
არის ის სა კითხ ე ბი, რომ ლებ თან და კავ ში რე-
ბი თაც ვე ტო გა მო ი ყე ნეს.23 ბუ ნებ რი ვი ა, ეს 
არ არის ვე ტო და დე ბუ ლი სა კითხ ე ბის ამომ-
წუ რა ვი ჩა მო ნათ ვა ლი, თუმ ცა მხო ლოდ ეს სი-
აც საკ მა რი სია იმა ში და სარ წმუ ნებ ლად, რომ 
ვე ტო ეს არ არის ფრაგ მენ ტუ ლი მოვ ლე ნა, 
არა მედ, უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს ფარ თოდ დად-
გე ნი ლი, სის ტე მუ რი სა ხის პრაქ ტი კა ა. ვე ტოს 
კლა სი ფი კა ცი ას ხში რად ვერ შევ ხვდე ბით 
ვერც დო კუ მენ ტებ ში და ვერც ლი ტე რა ტუ რა-
ში, თუმ ცა არ სე ბო ბენ ცალ კე უ ლი ავ ტო რე ბი 
და გა ე როს ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბი, რომ ლე ბიც 
იყე ნე ბენ ვე ტოს სხვა დას ხვა აღ ნიშ ვნას. პა ტი-
ლი გვთა ვა ზობს ვე ტოს შემ დეგ კა ტე გო რი ე-
ბად და ყო ფას: ღია ან რე ა ლუ რი ვე ტო, ფა რუ-
ლი ან არა პირ და პი რი ვე ტო, ხე ლოვ ნუ რი ან 
და კის რე ბუ ლი ვე ტო, მხარ დამ ჭე რი ვე ტო და 
ორ მა გი ვე ტო.24 პა ტი ლი არ გან მარ ტავს ღია 
ან რე ა ლუ რი ვე ტოს მნიშ ვნე ლო ბას; რაც შე ე-
ხე ბა ფა რულ ან არა პირ და პირ ვე ტოს ავ ტო რი 
მა გა ლი თად ასა ხე ლებს „ი ნი ცი ა ტი ვას, რო მე-

ლიც შე იძ ლე ბა და იძ ლი ოს კენ ჭის ყრა ზე უარ-
ყო ფი თი პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბის გა რე შე, 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბის 
წევ რთა დარ წმუ ნე ბით, რომ თა ვი შე ი კა ვონ ან 
მხა რი არ და უ ჭი რონ მას“.25 გა ე როს გე ნე რა-
ლურ მა მდი ვან მა დაგ ჰამ მარ სკი ოლ დმა გა-
აჟ ღე რა თა ვი სი შეშ ფო თე ბა 1950-ი ან წლებ ში 
ხე ლოვ ნუ რი ან და წე სე ბუ ლი ვე ტო ე ბის ახ ლა-
დაღ მო ცე ნე ბუ ლი ტენ დენ ცი ის შე სა ხებ. მან 
გა ნაცხ ა და:

„არ სე ბობს „ხე ლოვ ნუ რი“ და „და წე სე ბუ ლი“ 
ვე ტოს პრობ ლე მა, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს 
ამა თუ იმ ძა ლის მცდე ლო ბას გან სა კუთ რე-
ბუ ლი წო ნა შეს ძი ნოს სა კუ თარ თან ხმო ბას 
იმ შე კითხ ვებ ზე, რომ ლე ბიც, ასე ვთქვათ უმ-
რავ ლე სო ბით უნ და გა დაწყ დეს“.26

ეგ რეთ წო დე ბუ ლი მხარ დამ ჭე რი ვე ტო 
გუ ლის ხმობს ისეთ შემ თხვე ვას, რო დე საც 
მუდ მი ვი წევ რი ბლო კავს რე ზო ლუ ცი ის პრო-
ექტს არა მუდ მი ვი წევ რის სა ხე ლით.27 ორ მა გი 
ვე ტო მი იჩ ნე ვა კენ ჭის ყრის პრო ცე დუ რის ერ-
თ-ერთ ყვე ლა ზე პრობ ლე მა ტურ ას პექ ტად.28 
ორ მა გი ვე ტო ოფი ცი ა ლუ რად გა ნი მარ ტე ბა, 
რო გორც „სა შუ ა ლე ბა, რომ ლი თაც უშიშ რო-
ე ბის საბ ჭოს მუდ მი ვი წევ რი, ორი თა ნა მიმ-
დევ რუ ლი ვე ტოს გა მო ყე ნე ბით, ბლო კავს არ-
სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბის სა კითხ ზე გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბას“.29 უფ რო კონ კრე ტუ ლად, 
„პირ ვე ლი ვე ტო ხელს უშ ლის შე კითხ ვის პრო-
ცე დუ რულ სა კითხ ად მი კუთ ვნე ბას, ხო ლო 
მომ დევ ნო ვე ტო ბლო კავს თა ვად სა კითხს“.30 
ვი ნა ი დან დად გინ და, რომ ვე ტო ეს არამ ხო-
ლოდ ნორ მა ტი უ ლი დოქ ტრი ნა, არა მედ სა ერ-
თა შო რი სო სა მარ თლის სამ წუ ხა რო რე ა ლო-
ბაა დროა ვიმ სჯე ლოთ ვე ტოს უსა ფუძ ვლოდ 
გა მო ყე ნე ბის მძი მე შე დე გებ ზე.

1.3 უსა ფუძ ვლო ვე ტო, რო გორც 
სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბი სა და 
უსაფ რთხო ე ბის დაც ვის ბა რი ე რი
1.3.1 უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს შეზღ უდ ვა                
სა მარ თლით

ერ თა ლი გის პე რი ოდ ში დამ კვიდ რე ბუ ლი 
ხმა თა ერ თო ბის ზო გა დი წე სი არ იყო გლო-
ბა ლუ რი უსაფ რთხო ე ბის დაც ვის ეფექ ტი ა ნი 
ინ სტრუ მენ ტი. თუმ ცა, რო გორც ცალ კე უ ლი 
ავ ტო რე ბი მი იჩ ნე ვენ ხმა თა ერ თო ბის წესს 
ვე ტო ზე ნაკ ლებ სა ზი ა ნო ეფექ ტი გა აჩ ნდა.31 
თა ნამ შრომ ლო ბი სა და კონ სენ სუ სის ას პექ-
ტე ბი,32 რომ ლებ საც ეფუძ ნე ბო და ხმა თა ერ-
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თო ბის წე სი არ აძ ლევ და სა წი ნა აღ მდე გო 
პო ზი ცი ის მქო ნე სა ხელ მწი ფოს სა შუ ა ლე ბას 
მი სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბი სა გან შე-
ეზღ უ და სხვა ქვე ყა ნა.33 უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 
სის ტე მა ში მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო თა უმ ცი რეს 
რა ო დე ნო ბას გა აჩ ნია სა ერ თა შო რი სო მშვი-
დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის დაც ვის ძა ლა უფ-
ლე ბა, თუმ ცა დაც ვის ეფექ ტუ რო ბის ხა რის ხი 
მე ტად სა კა მა თო ა. შე სა ბა მი სად, ჩვენ, მსოფ-
ლი ოს მო სახ ლე ო ბას, რო გორც სა ერ თა შო რი-
სო უსაფ რთხო ე ბით მო სარ გებ ლე ებს გვაქვს 
ლე გი ტი მუ რი უფ ლე ბა, რომ მო ვითხ ო ვოთ 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს უუ ნა რო ბის შეწყ ვე ტა 
და გა ე როს წეს დე ბის მიზ ნი სა და ობი ექ ტის 
შეს რუ ლე ბა.

გა ე როს წეს დე ბის კონ სტი ტუ ცი უ რი რან-
გი შე საძ ლოა სა კა მა თო იყოს,34 თუმ ცა, არა-
ნა ირ ეჭვს არ უნ და ბა დებ დეს სა კითხი წეს-
დე ბა იუ რი დი უ ლი დო კუ მენ ტი ა, თუ არა.35 
წეს დე ბა ში მო ცე მუ ლი თი თე უ ლი დე ბუ ლე ბა 
არის სა მარ თლის ნა წი ლი; სა მარ თლის ნა-
წი ლი იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც ისი ნი რე გუ-
ლირ დე ბა სა მარ თლით.36 დე ბუ ლე ბე ბი იუ რი-
დი უ ლი ხა სი ა თი საა იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც 
ყო ვე ლი მათ გა ნი აწე სებს გან საზღ ვრულ სა-
მარ თლებ რივ ვალ დე ბუ ლე ბას ხელ შეკ რუ ლე-
ბის წევ რე ბის თვის; სხვა შემ თხვე ვა ში სა ერ-
თა შო რი სო სა მარ თალ ში დათ ქმის პრინ ცი პი 
სა ერ თოდ არ იარ სე ბებ და.37 უფ რო მე ტიც, 
წეს დე ბის დე ბუ ლე ბე ბი შე სა ბა მის ორ გა ნო-
ებს გა დას ცე მენ სა თა ნა დო ძა ლა უფ ლე ბა სა 
და უწე სე ბენ ვალ დე ბუ ლე ბებს.38 წეს დე ბა ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი იუ რი დი უ ლი დე ბუ ლე ბე ბის 
სა მარ თლებ რი ვი ბუ ნე ბა გუ ლის ხმობს, რომ 
იუ რი დუ ლი ნორ მა მის ად რე სატს გან საზღ-
ვრუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბით ზღუ დავს.39 ამ აზ-
რის მო წი ნა აღ მდე გე ებ მა შე საძ ლოა ეს გან-
ცხა დე ბა უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს კონ ტექ სტში 
არა რე ლე ვან ტუ რად ჩათ ვა ლონ, იმ მი ზე ზით, 
რომ საბ ჭო პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნო ა, რო მელ-
საც პო ლი ტი კუ რი მოქ მე დე ბის ფარ თო დის-
კრე ცია გა აჩ ნი ა.40 თუმ ცა, ისი ნი სა ვა რა უ დოდ 
იგუ ლის ხმე ბენ უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს დის კრე-
ცი ის ფარ გლე ბის გან საზღ ვრის სირ თუ ლეს. 
არ სე ბობს რამ დე ნი მე არ გუ მენ ტი, რომ ლე-
ბიც ადას ტუ რებს, რომ უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 
პო ლი ტი კუ რი ბუ ნე ბა არ ათა ვი სუფ ლებს მას 
წეს დე ბის იუ რი დი უ ლი დე ბუ ლე ბე ბის მბო ჭა-
ვი ძა ლის გან. პირ ვე ლი, საბ ჭოს პო ლი ტი კუ რი 
ბუ ნე ბა რე ლე ვან ტუ რი შე იძ ლე ბა იყოს, რო-

დე საც მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა მარ თლებ-
რივ გა და ხედ ვა ზე ვსა უბ რობთ.41 სიტყ ვა „პო-
ლი ტი კუ რი“ ხაზს უს ვამს მხო ლოდ ორ გა ნოს 
სტრუქ ტუ რის ბუ ნე ბა სა და საქ მი ა ნო ბის სფე-
როს.42 გა ნურ ჩევ ლად იმი სა ორ გა ნო პო ლი-
ტი კუ რი ა, თუ არა ეს ვერ ცვლის იუ რი დი უ ლი 
დე ბუ ლე ბის მბო ჭავ ბუ ნე ბას. სა მარ თლებ რი-
ვი ვალ დე ბუ ლე ბის წარ მო შო ბა არ არის და-
მო კი დე ბუ ლი ორ გა ნოს პო ლი ტი კურ, თუ სა-
მარ თლებ რივ ბუ ნე ბა ზე, არა მედ -სა დამ ფუძ-
ნებ ლო დო კუ მენ ტის ფორ მუ ლი რე ბებ სა და 
მი სი ად რე სა ტის თვის და წე სე ბუ ლი ვალ დე ბუ-
ლე ბე ბის ფარ გლებ ზე. რაც შე ე ხე ბა უშიშ რო-
ე ბის საბ ჭოს დის კრე ცი ას, არც ეს გახ ლავთ 
შე უზღ უ და ვი; „მი უ ხე და ვად იმი სა, თუ რამ დე-
ნად ფარ თოა მი სი ძა ლა უფ ლე ბა კონ სტი ტუ-
ცი ის ფარ გლებ ში, უშიშ რო ე ბის საბ ჭო მა ინც 
ექ ვემ დე ბა რე ბა გარ კვე ულ კონ სტი ტუ ცი ურ 
შეზღ უდ ვებს“.43 დის კრე ცია ზო გა დად არ გუ-
ლის ხმობს ნე ბის მი ე რი სა ხის გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბის მი ღე ბას, არა მედ, ეს არის გა და ცე მუ ლი 
უფ ლე ბის ფარ გლებ ში ნე ბის მი ე რი გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბის თა ვი სუფ ლე ბა.44 დის კრე-
ცია უნ და გა ვი გოთ, რო გორც გან საზღ ვრუ ლი 
უფ ლე ბის ფარ გლებ ში შე საძ ლებ ლო ბა თა გან-
ხორ ცი ე ლე ბა. ამ დე ნად, უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 
დის კრე ცია არ გუ ლის ხმობს, რომ საბ ჭო არ 
არის შე ბო ჭი ლი წეს დე ბა ში არ სე ბუ ლი სა მარ-
თლებ რი ვი ნორ მე ბით. ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ-
ნუ ლი დან დას კვნის სა ხით გა მომ დი ნა რე ობს, 
რომ უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს პო ლი ტი კუ რი ბუ-
ნე ბი სა და დის კრე ცი ის ფარ გლე ბის მი უ ხე და-
ვად, ორ გა ნო შე ბო ჭი ლია წეს დე ბით, მათ შო-
რის, 27-ე მუხ ლით.45 

1.3.2 ვე ტოს სა მარ თლებ რი ვი და სა ბუ თე ბა

წეს დე ბის იუ რი დი უ ლი ნორ მე ბის მბო ჭა-
ვი ბუ ნე ბა თვალ ნა თე ლი ა, თუმ ცა შე და რე ბით 
ბუნ დო ვა ნია მო ითხ ოვს თუ არა ვე ტოს გა მო-
ყე ნე ბა რა ი მე სა ხის და სა ბუ თე ბას და უფ რო 
კონ კრე ტუ ლად, სა მარ თლებ რივ და სა ბუ თე-
ბას. გა ე როს წეს დე ბის 27-ე მუხ ლი არ არის 
იმ დე ნად კონ კრე ტუ ლი, რომ ამ ბობ დეს მუხ-
ლის გა მო ყე ნე ბის ფარ გლებს, სა კუ თარ მიზ-
ნებ სა და შეზღ უდ ვის მოთხ ოვ ნებს. 1940-ი ა ნი 
წლებ ში გა მო ცე მუ ლი კო მენ ტა რე ბიც კი დუ-
მან ზე მოხ სე ნე ბულ არ სე ბით ას პექ ტებ თან და 
27-ე მუხ ლის, რო გორც პრო ცე დუ რუ ლი ნორ-
მის, კონ ტექ სტთან და კავ ში რე ბით.46 უფ რო 
მე ტიც, ვე ტოს გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე-
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ბუ ლი, არა დამ ფი ნან სე ბე ლი მთავ რო ბე ბის მე-
სა მე ქვე კო მი ტე ტის მი ერ დას მულ შე კითხ ვებ-
ზე პა სუ ხე ბი გა ცე მუ ლია იმ დაგ ვა რად, რომ 
არ სე ბით სა კითხ ებს კვლავ არ მო ე ფი ნა ნა თე-
ლი.47 სხვა დას ხვა დროს სხვა დას ხვა სა ხელ-
მწი ფო ე ბი აჟ ღე რებ დნენ მო წო დე ბებს უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბის გა და ჭარ ბე ბის გა რე შე ვე ტოს 
გა მო ყე ნე ბი სა და გა ე როს დე მოკ რა ტი ზა ცი ის 
შე ფერ ხე ბის გან თა ვის შე კა ვე ბის შე სა ხებ.48 
სა ხელ მწი ფო თა ეს მო საზ რე ბე ბი უფ რო მე-
ტად მო რა ლურ -ე თი კურ სა კითხ ებს ეფუძ-
ნე ბა და მოკ ლე ბუ ლია სა მარ თლებ რივ და სა-
ბუ თე ბას, რაც ნაკ ლებ და მა ჯე რე ბელს ხდის 
ამ კონ კრე ტულ პო ზი ცი ას გა ე როს წეს დე ბის 
კონ ტექ სტში. 27-ე მუხ ლი გან საზღ ვრავს კენ-
ჭის ყრის პრო ცე დუ რას, მაგ რამ მუხ ლი თა ვი-
სი ბუ ნე ბით არ არის პრო ცე დუ რუ ლი. 24-ე 
მუხ ლი ად გენს უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს მთა ვარ 
ვალ დე ბუ ლე ბას, რომ და იც ვას სა ერ თა შო რი-
სო მშვი დო ბა და უსაფ რთხო ე ბა, რაც, თა ვის 
მხრივ, წეს დე ბის პირ ვე ლი მუხ ლის პირ ვე ლი 
პა რაგ რა ფის მი ხედ ვით გა ე როს მი ზა ნი ა. 24-ე 
მუხ ლით დად გე ნი ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს-
რუ ლე ბის გზა არის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე-
ბა კენ ჭის ყრის პრო ცე დუ რით, შე სა ბა მი სად 
27-ე მუხ ლი წეს დე ბის მიზ ნი სა და ობი ექ ტის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის პრაქ ტი კუ ლი მე ქა ნიზ მი ა. 
ამ დე ნად, სა ხელ მწი ფო ებს აქვთ ვალ დე ბუ ლე-
ბა, რომ რე ზო ლუ ცი ის პრო ექ ტთან და კავ ში-
რე ბუ ლი კენ ჭის ყრი სას მი სი მხარ და ჭე რის ან 
წი ნა აღ მდე გის პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბი სას 
წარ მო ად გი ნონ სა მარ თლებ რი ვი და სა ბუ თე-
ბა. კენ ჭის ყრა გარ კვე უ ლი პო ზი ცი ის ფორ-
მა ლუ რი და ფიქ სი რე ბა ა,49 ამ დე ნად მხარ დამ-
ჭე რი ან წი ნა აღ მდე გის ხმა გან ყე ნე ბუ ლად 
ვერ იქ ნე ბა თავ სე ბა დი ან წი ნა აღ მდე გო ბა ში 
მი ზან თან და ობი ექ ტთან. მხო ლოდ სა მარ-
თლებ რი ვი და სა ბუ თე ბის შეს წავ ლა არის შე-
საძ ლე ბე ლი წეს დე ბის მი ზან თან და ობი ექ-
ტთან თავ სე ბა დო ბის ას პექ ტში. მი ზა ნი და 
ობი ექ ტი სა მარ თლებ რი ვი კა ტე გო რი ე ბია და 
წეს დე ბი დან გა მომ დი ნა რე ნე ბის მი ე რი ქმე-
დე ბა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს მათ პრაქ-
ტი კულ გან ხორ ცი ე ლე ბას, სა ჭი რო ებს სა თა-
ნა დო, და სა ბუ თე ბულ სა მარ თლებ რივ ახ სნას. 
ანა ლო გი უ რი პრინ ცი პი მოქ მე დებს დათ ქმებ-
თან მი მარ თე ბი თაც, რო დე საც მათ ზე და თან-
ხმე ბა ან მა თი უარ ყო ფა ავ ტო მა ტუ რად არ 
ხდე ბა; არა მედ, მი ზან თან და ობი ექ ტთან კავ-
ში რის და სად გე ნად დათ ქმის ფორ მუ ლი რე-

ბას ფრთხი ლად ვიკ ვლევთ.50 იგი ვე მიდ გო მა 
გა მო ი ყე ნე ბა 27-ე მუხ ლთან მი მარ თე ბი თაც 
და კენ ჭის ყრის დროს მი ცე მუ ლი ნე ბის მი ე-
რი ხმის გა ე როს წეს დე ბის მი ზან თან და ობი-
ექ ტთან თავ სე ბა დო ბაც დე ტა ლუ რად უნ და 
იყოს გა მოკ ვლე უ ლი.

რე ზო ლუ ცი ის პრო ექ ტთან და კავ ში რე ბუ-
ლი კენ ჭის ყრის დროს მომ ხრის ან წი ნა აღ მდე-
გის პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბი სას სა მარ თლებ-
რი ვი და სა ბუ თე ბის წარ დგე ნა პირ ვე ლი ეტა-
პი ა, რო მელ საც მოს დევს სა ფუძ ვლი ა ნო ბის 
ტეს ტი. ვე ტოს სა ფუძ ვლი ა ნო ბის შე სა მოწ მებ-
ლად აუ ცი ლე ბე ლი სტან დარ ტი (ი დენ ტუ რი 
სტან დარ ტი გა მო ი ყე ნე ბა მომ ხრეს ხმის და-
ფიქ სი რე ბის დრო საც) ძა ლი ან მარ ტი ვი ა: გა-
ე როს წეს დე ბის მი ზან თან და ობი ექ ტთან შე-
სა ბა მი სო ბა. ვე ტოს ახ სნის თვის მოხ მო ბი ლი 
სა მარ თლებ რი ვი არ გუ მენ ტის ვა ლი დუ რო ბა 
მი სი წეს დე ბის პირ ველ მუხ ლთან შე სა ბა მი-
სო ბის გა მოკ ვლე ვის შემ დგომ უნ და დად გინ-
დეს. მი ზან თან და ობი ექ ტთან შე სა ბა მი სო ბა 
თა ვის მხრივ, სა მარ თლებ რი ვი და სა ბუ თე ბის 
გან მარ ტე ბის გზით ხერ ხდე ბა.

1.3.3 ვე ტოს გა მო ყე ნე ბის მა ხა სი ა თებ ლე ბი

ახა ლი წევ რე ბის მი ღე ბას თან და კავ ში-
რე ბით გა ჩა ღე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი პინ გ-პონ-
გი მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დგო მი გა ე როს 
გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი გახ ლდათ. ეს პე რი ო დი 
გა მო ირ ჩე ვა არა ერ თი სა ფუძ ვლი ა ნი თუ უსა-
ფუძ ვლო ვე ტო თი. მი უ ხე და ვად ავ სტრი ის მი-
მართ საბ ჭო თა კავ ში რის პო ლი ტი კუ რი მო-
ტი ვა ცი ი სა საბ ჭო თა კავ ში რის ვე ტო, მი სი სა-
მარ თლებ რი ვი და სა ბუ თე ბუ ლო ბის თვალ საზ-
რი სით, ნამ დვი ლად სა ინ ტე რე სო ა. საბ ჭო თა 
კავ ში რის წარ მო მად გე ნე ლი აღ ნიშ ნავს, რომ 
ავ სტრი ის ოკუ პა ცია ქვეყ ნის და მო უ კი დე ბელ, 
სუ ვე რე ნულ სა ხელ მწი ფოდ მი კუთ ვნე ბი სათ-
ვის ბა რი ე რი ა, შე სა ბა მი სად ქვეყ ნის მი ღე ბა 
გა ე რო ში შე უძ ლე ბე ლი ა.51 თუმ ცა, 1949 წელს 
ამ და სა ბუ თე ბას არა ნა ი რი სა ერ თო არ აქვს 
სა მარ თლებ რივ ლო გი კას თან. იტა ლი ის, ფი-
ნე თის, ირ ლან დი ის, ავ სტრი ი სა და ცე ი ლო ნის 
წევ რად მი ღე ბის დაბ ლოკ ვის შემ დეგ საბ ჭო-
თა დე ლე გატ მა გა ნაცხ ა და, რომ არ და ექ ვემ-
დე ბა რე ბო და და სავ ლე თის დის კრი მი ნა ცი ულ 
პო ლი ტი კას ალ ბა ნე თის, რუ მი ნე თის, მონ ღო-
ლე თის, ბულ გა რე თი სა და უნ გრე თის წევ რო-
ბის სა კითხ ზე.52 1980-ი ან წლებ ში შე ერ თე-
ბულ მა შტა ტებ მა ვე ტო და ა დო ნი კა რა გუ ა ში 
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არ სე ბულ სი ტუ ა ცი ას თან და კავ ში რე ბულ რე-
ზო ლუ ცი ებს და ორ მათ გან ზე ყუ რადღ ე ბის 
გა მახ ვი ლე ბა გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა 
გა მო ყე ნე ბუ ლი ფორ მუ ლი რე ბე ბის გა მო. გე-
ნე რა ლუ რი მდივ ნის მი ერ წარ დგე ნი ლი წე-
რი ლის სა პა სუ ხოდ აშ შ-ის წარ მო მად გე ნე ლი 
აღ ნიშ ნავს, რომ რე ზო ლუ ცი ის პრო ექ ტში 
ნახ სე ნე ბი პრობ ლე მე ბი ბუნ დო ვა ნია და ადექ-
ვა ტუ რად არ აღ წერს რე ა ლო ბას.53 ეს ახ სნა 
და შო რე ბუ ლია კა ნო ნი ე რე ბას და გა მო ყე ნე-
ბულ წი ნა და დე ბებ ში არ ჩანს არა ნა ი რი მი ნიშ-
ნე ბა გა ე როს მი ზან სა და ობი ექ ტზე. ამის გან 
გან სხვა ვე ბით, იმა ვე სა კითხ ზე 1984 წელს 
წარ დგე ნილ ვე ტო ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ რე-
ზო ლუ ცი ის პრო ექ ტი ვერ უზ რუნ ველ ყოფს 
რე გი ონ ში მშვი დო ბის დად გე ნა სა და შე ნარ-
ჩუ ნე ბას. გა ნურ ჩევ ლად წი ნა და დე ბის ფაქ-
ტობ რი ვი სის წო რი სა, თა ვად და სა ბუ თე ბა 
სა მარ თლებ რი ვია და ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე-
ბუ ლია მშვი დო ბა სა და უსაფ რთხო ე ბა ზე.54სი-
რი ის კრი ზის თან და კავ ში რე ბუ ლი ვე ტო ე ბი 
ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია მათ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი 
წი ნა და დე ბე ბის გა მო. რუ სეთ მა და ჩი ნეთ მა 
დაბ ლო კეს ყვე ლა რე ზო ლუ ცი ის პრო ექ ტე ბის 
მი ღე ბა, თუმ ცა მა თი ყვე ლა ვე ტო არ არის 
სა მარ თლებ რი ვად და სა ბუ თე ბუ ლი. ერ თი 
მხრივ სა ხელ მწი ფო ე ბი იშ ვე ლი ებ დნენ სუ ვე-
რე ნუ ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ციპ სა და და ვის 
მშვი დო ბი ან გა დაწყ ვე ტას,55 მე ო რე მხრივ მო-
წი ნა აღ მდე გე სა ხელ მწი ფო ე ბი ბლო კავ დნენ 
რე ზო ლუ ცი ის პრო ექ ტებს რე ა ლო ბის არა ა-
დეკ ვა ტუ რი ასახ ვი სა და ე.წ მი კერ ძო ე ბუ ლი 
მიდ გო მის სა ფუძ ვლით. 56

მა კე დო ნი ა ში მშვი დო ბის მყო ფელ თა ოპე-
რა ცი ის ვა დის გა ხან გრძლი ვე ბის სა კითხ ზე 
ჩი ნე თის ვე ტო ასე ვე ძა ლი ან სა კა მა თოა და 
გა მო იწ ვია არა ერ თი შე კითხ ვა მის კა ნო ნი ე-
რე ბას თან და კავ ში რე ბით. მშვი დო ბის მყო-
ფელ თა ოპე რა ცი ის გა ხან გრძლი ვე ბა ზე უა რი, 
მა შინ, რო დე საც თა ვად მას პინ ძე ლი სა ხელ-
მწი ფო ითხ ოვს ამას მოკ ლე ბუ ლია სა მარ-
თლებ რივ სა ფუძ ვლი ა ნო ბას და აჩენს კითხ ვის 
ნიშ ნებს ვე ტოს ლე გი ტი მუ რო ბას თან და კავ-
ში რე ბით.57 ისე თი სა მარ თლებ რი ვი არ გუ მენ-
ტის მოხ მო ბა, რო მე ლიც მი თი თე ბას აკე თებს 
წეს დე ბის მი ზან სა და ობი ექ ტზე არ არის 
თა ვის თა ვად საკ მა რი სი სა ფუძ ვე ლი ვე ტოს 
სა ფუძ ვლი ა ნად მიჩ ნე ვი სათ ვის. სა მარ თლებ-
რი ვი არ გუ მენ ტა ცი ის თა ნა მიმ დევ რუ ლო ბა 
და ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბის ადეკ ვა ტუ რი 

შე ფა სე ბა არის ის ორი ძი რი თა დი მა ხა სი ა თე-
ბე ლი, რომ ლებ საც ასე ვე გან სა კუთ რე ბუ ლი 
დატ ვირ თვა აქვთ. არ არ სე ბობს წი ნას წარ 
დად გე ნი ლი სტან დარ ტი ვე ტოს სა ფუძ ვლი ა-
ნო ბის გან საზღ ვრის თვის გარ და და სა ბუ თე-
ბის კა ნო ნი ე რე ბი სა და არ გუ მენ ტა ცი ის თავ-
სე ბა დო ბი სა გა ე როს წეს დე ბის მი ზან თან და 
ობი ექ ტთან. 

1.3.4 შე უზღ უ და ვი ვე ტო და უფ ლე ბა მო სი-
ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა

უსა ფუძ ვლო ვე ტო სა ერ თა შო რი სო მშვი-
დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის დაც ვის ბა რი ე-
რია და არ სე ბობს შეზღ უდ ვე ბი, რომ ლებ საც 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს ყვე ლა წევ რი უნ და და ე-
მორ ჩი ლოს. თუ ჩავ თვლით, რომ 27-ე მუხლს 
არ გა აჩ ნია ფარ გლე ბი, ამ შემ თხვე ვა ში ჩვენ 
უგულ ვე ბელ ვყოფთ წეს დე ბის მიზ ნი სა და 
ობი ექ ტის მნიშ ვნე ლო ბას. შე უზღ უ და ვი ვე-
ტოს პრე ზუმ ცია გა მო რიცხ ავს სა ერ თა შო რი-
სო მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის დაც ვას. 
თუ სა ფუძ ვლი ა ნო ბის სტან დარ ტი არ იარ-
სე ბებს ნორ მა ტი ულ დო ნე ზეც კი შე უძ ლე ბე-
ლი იქ ნე ბა გა ე როს მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბა. ეს 
გან მარ ტე ბა ის აუ ცი ლე ბე ლი მი ნი მუ მი ა, რო-
მე ლიც სა ჭი როა იუ რი დი უ ლი ნორ მის თვის 
პრაქ ტი კუ ლი ეფექ ტის მი სა ნი ჭებ ლად.58 მოქ-
მე დე ბის ძა ლა უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბა არ გუ ლის-
ხმობს ნორ მის აღ ჭურ ვას მაქ სი მა ლუ რი ეფექ-
ტის შე საძ ლებ ლო ბით,59 არა მედ, მის დაც ვას 
ბა თი ლო ბის გან/ სა მარ თლებ რი ვი ძა ლის არ-
ქო ნის გან.

უსა ფუძ ვლო ვე ტო ასე ვე უნ და შე ფას დეს, 
რო გორც ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე-
ნე ბა. კონ ცეფ ცია abus de droit ფარ თოდ აღი-
ა რე ბუ ლია სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მბო-
ჭავ ნორ მად.60 კონ ცეფ ცია მი უ თი თებს ისეთ 
სი ტუ ა ცი ებ ზე, სა დაც უფ ლე ბა ფორ მა ლუ რად 
ხორ ცი ელ დე ბა იმ პი რო ბე ბის შე სა ბა მი სად, 
რომ ლე ბიც უფ ლე ბა აღ მჭურ ველ ნორ მა შია 
გან საზღ ვრუ ლი, მაგ რამ დგე ბა ნორ მის ობი-
ექ ტის სა წი ნა აღ მდე გო შე დე გი.61შე სა ბა მი სად, 
კონ კრე ტუ ლი ქმე დე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი აუ ცი ლე ბე ლი, 
მაგ რამ არა საკ მა რი სი წი ნა პი რო ბაა ქმე დე ბის 
შე დე გე ბის გა მარ თლე ბი სათ ვის. უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს ყო ვე ლი მუდ მი ვი წევ რი ბო რო ტად 
იყე ნებს სა კუ თარ უფ ლე ბა მო სი ლე ბას სა კუ-
თა რი უფ ლე ბის იმ დაგ ვა რი რე ა ლი ზე ბი სას, 
რო მე ლიც არა მუდ მივ წევ რებს უზღ უ დავს 
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მა თი უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბას.62მა თი უფ ლე-
ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა კე თი ლი მიზ ნის გა რე-
შე, თვით ნე ბუ რად და გო ნივ რუ ლო ბის ფარ-
გლებს მიღ მა, გა მო რიცხ ავს აქ ტის კა ნო ნი ე-
რე ბას.63მუდ მივ წევ რებს გა აჩ ნი ათ სა კუ თა რი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბის კე თილ სინ დი სი ე რად 
შეს რუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა;64 ეს ვალ დე ბუ-
ლე ბა, მათ შო რის, მო ი ცავს 24-ე და 27-ე მუხ-
ლებ საც. ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე-
ბის პრინ ცი პი კე თილ სინ დი სი ე რე ბის პრინ ცი-
პის და მა ტე ბა ა: ის აწე სებს თა მა სას, სა დაც 
კე თილ სინ დი სი ე რე ბის ნაკ ლე ბო ბით ირ ღვე ვა 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი პა სუ ხის მგებ ლო-
ბის თა ნამ დე ვი შე დე გე ბით.65

1.4 უსა ფუძ ვლო ვე ტო, რო გორც გა ე როს 
წეს დე ბის 24-ე მუხ ლის დარ ღვე ვა

უსა ფუძ ვლო ვე ტო არ აზი ა ნებს მხო ლოდ 
გა ე როს მი ზან სა და ობი ექტს, არა მედ ის არ-
ღვევს სუ ვე რე ნუ ლი თა ნას წო რო ბის ფუნ და-
მენ ტურ პრინ ციპს.66 თუ წეს დე ბის შემ დგე-
ნელ თა გულ წრფე ლო ბას ვენ დო ბით, მუდ მი-
ვი წევ რო ბა შე მუ შავ და უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს 
ეფექ ტუ რო ბი სა და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი-
ღე ბის პრო ცე დუ რის მოქ ნი ლო ბის უზ რუნ-
ველ სა ყო ფად.67 ხმა თა ერ თო ბის პრინ ცი პის 
უპი რა ტე სო ბე ბი ერ თა ლი გის უუ ნა რო ბამ გა-
და ფა რა; ხო ლო, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
ვერ ტი კა ლუ რი პრინ ცი პი იმედ გაც რუ ე ბუ ლი 
სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის თვის შვე ბის 
მომ გვრე ლი უნ და ყო ფი ლი ყო, თუმ ცა, რო-
გორც წი ნა ქვე თა ვებ ში გა მო იკ ვე თა, ვე ტოს 
ძა ლა უფ ლე ბამ ახა ლი სა დარ დე ბე ლი გა ა ჩი ნა. 
თუ და ვუშ ვებთ გა ე როს წეს დე ბის დე ბუ ლე ბე-
ბის კა ტე გო რი ზა ცი ას პირ ველ და მე ო რე ხა-
რის ხო ვან ნორ მე ბად, ამ შემ თხვე ვა ში, სუ ვე-
რე ნუ ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პი უნ და მი-
ვიჩ ნი ოთ წეს დე ბის მთა ვარ მა მოძ რა ვებ ლად. 
ამ დე ნად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია და ვად გი ნოთ, თუ 
რო გორ არ ღვევს უსა ფუძ ვლო ვე ტო სუ ვე რე-
ნულ თა ნას წო რო ბას. 

სუ ვე რე ნუ ლი თა ნას წო რო ბა სა ერ თა შო-
რი სო სა მარ თალ ში სა ხელ მწი ფოს სა ყო ველ-
თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი ორი მა ხა სი ა თებ ლის 
ერ თობ ლი ო ბა ა – სა ხელ მწი ფოს სუ ვე რე ნუ-
ლო ბი სა და სა ხელ მწი ფო თა თა ნას წო რო ბის.68 
თა ნას წო რო ბა სუ ვე რე ნუ ლო ბის გან გა მომ დი-
ნა რე ობს,69 თუმ ცა მხო ლოდ მა თი სინ თე ზი 
ქმნის სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის ამ უნი კა-
ლურ კონ ცეფ ცი ას. სუ ვე რე ნუ ლო ბა და თა-

ნას წო რო ბა ტერ მი ნის ნე გა ტი ურ და პო ზი-
ტი ურ ას პექ ტე ბად უნ და მი ვიჩ ნი ოთ. სიტყ ვა 
სუ ვე რე ნუ ლო ბა აღ ნიშ ნავს სა ხელ მწი ფოს ავ-
ტო რი ტეტს, და მო უ კი დებ ლად მარ თოს სა კუ-
თა რი თა ვი სხვა სა ხელ მწი ფოს ჩა რე ვის გა რე-
შე.70 ხო ლო, თა ნას წო რო ბა გუ ლის ხმობს თა-
ნას წო რო ბის მდგო მა რე ო ბას,71 სა ხელ მწი ფოს 
უფ ლე ბას სხვა სა ხელ მწი ფო ებ მა მი იჩ ნი ონ 
თა ნას წორ პარ ტნი ო რად და სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის თა ნას-
წორ წევ რო ბას. სუ ვე რე ნუ ლი თა ნას წო რო ბის 
პრინ ცი პი უპი რის პირ დე ბა არ სე ბი თი მნიშ-
ვნე ლო ბის ძალ თა დის ბა ლანსს სა ერ თა შო რი-
სო არე ნა ზე.72 არა ერ თი ამ მო საზ რე ბა თა გან 
აი სა ხა დო კუ მენ ტში სა ხელ წო დე ბით „გა ე როს 
წეს დე ბის შე სა ბა მი სად სა ხელ მწი ფო თა მე-
გობ რუ ლი ურ თი ერ თო ბი სა და თა ნამ შრომ-
ლო ბის შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის 
დეკ ლა რა ცია“.73 დო კუ მენ ტმა გა ნამ ტკი ცა გა-
ე როს სუ ლის კვე თე ბა და გან საზღ ვრა ორ გა-
ნი ზა ცი ის ვექ ტო რე ბი.

სუ ვე რე ნულ თა ნას წო რო ბას რამ დე ნი-
მე გან ხრა აქვს, ერ თ-ერ თი მათ გა ნი და კავ-
ში რე ბუ ლია სა ხელ მწი ფოს თან ხმო ბას თან, 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის ფუნ და მენ ტურ 
პრინ ციპ თან.74 ავ ტო რე ბის ნა წი ლი აკ რი ტი-
კებს სა ხელ მწი ფოს თან ხმო ბის კონ ცეფ ცი ას 
ნორ მის ფორ მი რე ბის პრო ცეს თან და კავ ში-
რე ბუ ლი ნი უ ან სე ბის გა მო,75 თუმ ცა, თან-
ხმო ბა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რივ ურ-
თი ერ თო ბა ში სა ხელ მწი ფოს ჩარ თუ ლო ბის 
ერ თა დერ თი ოპე რა ცი უ ლი/ მა მოძ რა ვე ბე ლი 
მე ქა ნიზ მია და ნე ბის მი ე რი წე სის სა ერ თა შო-
რი სო სა მარ თლის ნორ მად აღი ა რე ბის გარ და-
უ ვა ლი ეტა პი ა.76 სა ხელ მწი ფოს თან ხმო ბა ეს 
არის სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მწი ფოს სურ ვი ლის 
გა მო ხატ ვა შე ი ბო ჭოს ან არ შე ი ბო ჭოს თა ვი 
კონ კრე ტუ ლი სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალ დე ბუ-
ლე ბით.77 სუ ვე რე ნი ტე ტის თვით -შეზღ უდ ვა 
გლო ბა ლუ რი სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბის, 
გან სა კუთ რე ბით კი ევ რო პის რე გი ო ნა ლუ რი 
მმარ თვე ლო ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი გახ და. 
სუ ვე რე ნი ტე ტის თვით შეზღ უდ ვა ლო გი კუ-
რად გან პი რო ბე ბუ ლი უნ და იყოს შე სა ბა მი სი 
სარ გებ ლის მი ღე ბის მო ლო დი ნით. რამ დე ნა-
დაც შეხ ვედ რე ბის ჩა ნა წე რე ბი დან გახ და ცნო-
ბი ლი,78 ვე ტოს იდე ის მი მართ არ არ სე ბობ და 
საბ ჭოს არა მუდ მივ წევ რთა კე თილ გან წყო ბა. 
თუმ ცა, რო გორც ნე ბა ყოფ ლო ბი თი პო ლი ტი-
კუ რი კომ პრო მი სის ან დი დი ძა ლი სად მი სა-
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ვალ დე ბუ ლო მორ ჩი ლე ბის შე დე გი, წეს დე ბის 
ფორ მუ ლი რე ბებ თან და კავ ში რე ბით შედ გა 
შე თან ხმე ბა. სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბი სა და 
უსაფ რთხო ე ბის დაც ვის ექ სკლუ ზი უ რად გა-
და ცე მუ ლი ძა ლა უფ ლე ბა არ არის უშიშ რო ე-
ბის საბ ჭოს ცალ მხრი ვი პრი ვი ლე გი ა, არა მედ 
ეს არის ორ მხრი ვი ურ თი ერ თვალ დე ბუ ლე ბა 
ორ გა ნო სა და გა ე როს ყო ველ წევრს შო რის. 
გა ე როს წეს დე ბის 24-ე და 25-ე მუხ ლე ბი და-
მო უ კი დე ბე ლი იუ რი დი უ ლი დე ბუ ლე ბე ბი ა, 
კერ ძოდ, ნორ მე ბი ად გე ნენ ერ თობ ლივ უფ-
ლე ბებ სა და ურ თი ერ თვალ დე ბუ ლე ბებს უშიშ-
რო ე ბის საბ ჭო სა და გა ე როს წევ რებს შო რის. 
24-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის მი ხედ ვით: 

„გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის 
სწრაფ და ეფექ ტურ ქმე დე ბა თა უზ რუნ-
ველ  სა ყო ფად მი სი წევ რე ბი აკის რე ბენ 
უშიშ  რო ე ბის საბ ჭოს ძი რი თად პა სუ ხის-
მგებ ლო ბას სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბი სა და 
უშიშ რო ე ბის მხარ და სა ჭე რად და თან ხმდე-
ბი ან იმა ზე, რომ ამ პა სუ ხის მგებ ლო ბი დან 
გა მომ დი ნა რე მი სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს-
რუ ლე ბი სას უშიშ რო ე ბის საბ ჭო მა თი  სა ხე-
ლით მოქ მე დებს“.

25-ე მუხ ლი ად გენს, რომ: „ორ გა ნი ზა-
ცი ის წევ რე ბი თან ხმდე ბი ან, წი ნამ დე ბა რე 
წეს დე ბის შე სა ბა მი სად, და ე მორ ჩი ლონ უშიშ-
რო ე ბის საბ ჭოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს და შე ას-
რუ ლონ ისი ნი“. აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მუ ლი რე ბე ბი 
სუ ვე რე ნი ტე ტის თვით შეზღ უდ ვის ნა თე ლი 
გან სა ხი ე რე ბა ა, რო დე საც სა ხელ მწი ფო ე ბი 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს აღ ჭუ რა ვენ სა ერ თა შო-
რი სო მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის დაც ვის 
ექ სკლუ ზი უ რი ძა ლა უფ ლე ბით და სა ხელ მწი-
ფო ებს აქვთ გა და ცე მუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
ჯე რო ვა ნი შეს რუ ლე ბის მო ლო დი ნი. რო გორც 
24-ე მუხ ლი ად გენს, უშიშ რო ე ბის საბ ჭო 
ფლობს არა უფ ლე ბას, არა მედ მსოფ ლი ო ში 
მშვი დო ბის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბას. ამ დე ნად, 
ნე ბის მი ე რი უსა ფუძ ვლო ვე ტო არ ღვევს 24-ე 
მუხ ლის მი ზანს და ზი ანს აყე ნებს გა ე როს 
წევ რე ბის სუ ვე რე ნულ თა ნას წო რო ბას. არ სე-
ბობს სუ ვე რე ნუ ლო ბის ოთხი ვალ დე ბუ ლე ბა, 
რომ ლე ბიც კავ შირ შია ზე მო აღ ნიშ ნულ უფ-
ლე ბებ თან: სხვა სა ხელ მწი ფო თა და სა ხელ-
მწი ფოს წარ მო მად გე ნელ თა იმუ ნი ტე ტი სხვა 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის წი ნა შე; სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თლის პა ტი ვის ცე მა და თა ნამ შრომ ლო-
ბის ვალ დე ბუ ლე ბა; ჩა რე ვის აკ რძალ ვა; და-
ვის მშვი დო ბი ა ნი გა დაწყ ვე ტის ვალ დე ბუ ლე-

ბა.79 გა ე როს სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რივ 
პერ სო ნა ლუ რო ბა ზე ზი ა ნის მი უ ყე ნებ ლად, 
ყო ვე ლი მუდ მი ვი წევ რი, რო მე ლიც იყე ნებს 
უსა ფუძ ვლო ვე ტოს უნ და მი ე ცეს პა სუ ხის-
მგებ ლო ბა ში სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის 
დარ ღვე ვის თვის. სუ ვე რე ნულ თა ნას წო რო ბას 
ფარ თო მო რა ლუ რი და პო ლი ტი კუ რი კრი ტი-
კა ახ ლავს,80 თუმ ცა ეს სექ ცია მიზ ნად ისა ხავ-
და მხო ლოდ პრინ ცი პის დარ ღვე ვის იდენ ტი-
ფი ცი რე ბას უსა ფუძ ვლო ვე ტოს კონ ტექ სტში.

2. ვე ტოს შეზღ უდ ვა

2.1. ვე ტოს პრაქ ტი კუ ლი ეფექ ტის             
შეზღ უდ ვის სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი

წი ნა თავ მა ნა თე ლი მოჰ ფი ნა უსა ფუძ-
ვლო ვე ტოს, რო გორც ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო-
ტად გა მო ყე ნე ბის მა გა ლი თის დე ტა ლებს; 
მაგ რამ რა შე დე გი მოჰ ყვე ბა დარ ღვე ვას? რო-
გორც უკ ვე გა მოჩ ნდა, უსა ფუძ ვლო ვე ტოს 
გა მო ყე ნე ბა მოკ ლე ბუ ლია კე თილ სინ დი სი-
ე რე ბას, უფ რო მე ტიც, ეს არის ღი ად ძა ლა-
უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა, რო მე ლიც 
მიზ ნად ისა ხავს ერ თა დერთს, გა მოკ ვე თი ლად 
ავ ნოს სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბი სა და უსაფ-
რთხო ე ბის დაც ვის ინ ტე რესს. უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას შე საძ ლოა 
მოჰ ყვეს სა ერ თა შო რი სო პა სუ ხის მგებ ლო ბა, 
რო დე საც ერ თი სა ხელ მწი ფოს ქმე დე ბე ბი 
ზი ანს აყე ნებს სხვა სა ხელ მწი ფოს ინ ტე რე-
სებს.81 სულ მცი რე სი რი ის კრი ზი სი აჩ ვე ნებს, 
რომ რუ სე თის ფე დე რა ცია და სი რი ის დე იუ-
რე მთავ რო ბა ალი ან სში არი ან, რაც გა მო-
რიცხ ავს სი რი ის ამ ჟა მინ დე ლი მთავ რო ბის 
მი ერ რუ სე თის ფე დე რა ცი ის მარ თლმსა ჯუ-
ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლო ში „წარ-
დგე ნას“. ეს გახ ლავთ უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
გა და მე ტე ბის კონ ცეფ ცი ის ქმე დი თო ბის ერ თ-
ერ თი ხარ ვე ზი უსა ფუძ ვლო ვე ტოს კონ ტექ-
სტში. ძა ლა უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას 
ზო გა დად შე საძ ლოა მოყ ვეს კომ პენ სა ცი ის 
და კის რე ბა,82 თუმ ცა ამის პრაქ ტი კუ ლი გან-
ხორ ცი ე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა უსა ფუძ ვლო 
ვე ტოს კონ ტექ სტში საკ მა ოდ სა კა მა თო ა. 
მ5-ის მი ერ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი უსა ფუძ ვლო 
ვე ტოს გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კა არ არის იმის 
მი მა ნიშ ნე ბე ლი, რომ მუდ მი ვი წევ რე ბი და ე-
თან ხმე ბი ან მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სა ერ თა შო-
რი სო სა სა მარ თლოს გან სჯა დო ბას უსა ფუძ-
ვლო ვე ტოს თან და კავ ში რე ბულ სა კითხ ებ ზე. 
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სა ხელ მწი ფოს პა სუ ხის მგებ ლო ბის პრობ ლე მა 
არა საკ მა რის სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ვლებს არ 
უკავ შირ დე ბა, არა მედ ის გან პი რო ბე ბუ ლია 
მ5-ის სა ერ თა შო რი სო მარ თლმსა ჯუ ლე ბის 
წი ნა შე წარ დგე ნის ქმე დი თი ას პექ ტე ბის ნაკ-
ლე ბო ბით. გა ე როს გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის 
რე ზო ლუ ცია 377 (V) – „გა ერ თი ა ნე ბა მშვი დო-
ბის თვის“ გა ე რომ გე ნე რა ლურ ასამ ბლე ა ზე 
1950 წლის 3 ნო ემ ბერს მი ი ღო 52 ხმით ხუ თის 
წი ნა აღ მდეგ, ხო ლო ორ მა სა ხელ მწი ფომ თა ვი 
შე ი კა ვა ხმის მი ცე მის გან.83 რე ზო ლუ ცი ის მი-
ღე ბა ი ყო პა სუ ხი საბ ჭო თა სტრა ტე გი ა ზე, რო-
მე ლიც ბლო კავ და კო რე ის რეს პუბ ლი კის წი-
ნა აღ მდეგ კო რე ის დე მოკ რა ტი უ ლი სა ხალ ხო 
რეს პუბ ლი კის სამ ხედ რო ძა ლე ბის მი ერ წარ-
მო ე ბუ ლი აგ რე სი ის გან და სა ცა ვად უშიშ რო ე-
ბის საბ ჭოს მი ერ გა მო სა ყე ნე ბე ლი შე სა ბა მი სი 
დაც ვის სა შუ ა ლე ბე ბის გან საზღ ვრას.84 რე-
ზო ლუ ცი ის საკ ვან ძო კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი ას-
პექ ტია გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის წა ხა ლი სე ბა, 
რომ და იც ვას სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბა და 
უსაფ რთხო ე ბა, რო დე საც უშიშ რო ე ბის საბ ჭო 
ვერ გა არ თმევს ამას თავს: 

რე ზო ლუ ცია გან საზღ ვრავს, რომ თუ უშიშ-
რო ე ბის საბ ჭო, მუდ მივ წევ რთა ხმა თა ერ-
თი ა ნო ბის არარ სე ბო ბის გა მო, ვერ გა არ-
თმევს თავს სა კუ თა რი მთა ვა რი ვალ დე ბუ-
ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას – სა ერ თა შო რი სო 
მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის დაც ვას ნე-
ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში, სა დაც წარ მო იშ ვე ბა 
მშვი დო ბის საფ რთხე, და ირ ღვე ვა მშვი დო-
ბა ან მოხ დე ბა აგ რე სი ის აქ ტი, გე ნე რა ლურ-
მა ასამ ბლე ამ და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და გა ნი ხი-
ლოს სა კითხი წევ რე ბი სათ ვის კო ლექ ტი ურ 
მე ქა ნიზ მებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა თა ნა დო 
რე კო მენ და ცი ე ბის გა ცე მის შე სა ხებ. ხო-
ლო, მშვი დო ბი სათ ვის საფ რთხის შექ მნის, 
მშვი დო ბის დარ ღვე ვის ან აგ რე სი ის ატის 
ჩა დე ნის შემ თხვე ვა ში, მათ შო რის, სა ერ-
თა შო რი სო მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის 
აღ დგე ნის მიზ ნით შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის 
გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ.85

რე ზო ლუ ცი ის უმ თავ რე სი მიღ წე ვაა უში-
შ რო ე ბის საბ ჭოს მშვი დო ბის დაც ვის მე ქა-
ნიზ მე ბის თვის გვერ დის ავ ლა, მას შემ დეგ, 
რაც ორ გა ნო ვერ შე ას რუ ლებს სა ერ თა შო რი-
სო მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის დაც ვის 
ვალ დე ბუ ლე ბას. რე ზო ლუ ცი ე ბის გან სა კუთ-
რე ბუ ლი ნი უ ან სია 377 რე ზო ლუ ცი ის სა ფუძ-
ველ ზე სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბის აღ დგე ნის 
მიზ ნით იძუ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბა. 

კო რე ის შემ თხვე ვა იყო ის ტო რი ა ში პირ ვე ლი, 
რო დე საც გე ნე რა ლურ მა ასამ ბლე ამ რე კო-
მენ და ცია გას ცა იძუ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის გა-
მო ყე ნე ბა ზე.86 სუ ე ცის არ ხის კრი ზი სის დროს 
გე ნე რა ლურ მა ასამ ბლე ამ თხოვ ნით მი მარ თა 
გე ნე რა ლურ მდი ვანს მშვი დო ბის მყო ფელ თა 
ძა ლის და ფუძ ნე ბის შე სა ხებ.87 გე ნე რა ლურ მა 
ასამ ბლე ამ მო უ წო და ყვე ლა სა ხელ მწი ფოს, 
რომ „სამ ხრეთ აფ რი კის მი ერ სა ერ თა შო რი სო 
მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის თვის შექ მნი-
ლი საფ რთხის გა მო და უ წეს დეს ამ ქვე ყა ნას 
სრულ ყო ფი ლი სა ვალ დე ბუ ლო სან ქცი ე ბი, წე-
ს  დე ბის დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად“.88

„გა ერ თი ა ნე ბა მშვი დო ბის თვის“ კონ ცეფ-
ცი ის შე სა ხებ მნიშ ვნე ლო ვა ნი შე ხე დუ ლე ბე ბი 
წარ მო ად გი ნა მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სა ერ თა-
შო რი სო სა სა მარ თლომ ე.წ. კედ ლის შე სა ხებ 
სა კონ სულ ტა ციო მო საზ რე ბა ში. გე ნე რა ლუ-
რი ასამ ბლე ის პრაქ ტი კა, რომ სა ერ თა შო რი-
სო მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის დაც ვის 
სა კითხ ზე გას ცეს რე კო მენ და ცი ე ბი, მა ში ნაც 
კი, თუ სა კითხი უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს დღის 
წეს რიგ ში რჩე ბა, ჩა ით ვა ლა გა ე როს წეს დე ბის 
მე-12 მუხ ლის პირ ვე ლი პა რაგ რა ფის შე სა ბა-
მი სად.89თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი მო საზ რე ბა ტო-
ვებს საკ მა რის სივ რცეს „გა ერ თი ა ნე ბა მშვი-
დო ბის თვის“ კონ ცეფ ცი ის კრი ტი კი სათ ვის, 
უმე  ტე სად კი იმის გა მო, რომ სა სა მარ თლომ 
არ იმ სჯე ლა თა ვად კონ ცეფ ცი ის ზო გად სა-
ფუძ ვლი ა ნო ბა ზე. ტო მუ შა ტი „გა ერ თი ა ნე ბა 
მშვი დო ბის თვის“ კონ ცეფ ცი ის ხარ ვეზს თა-
ვად გა ე როს გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის 377 (V) 
რე ზო ლუ ცი ის შიგ ნით ნა ხუ ლობს, იძუ ლე ბის 
მე ქა ნიზ მებ თან და კავ ში რე ბით რე კო მენ და-
ცი ის გა ცე მის ნა წილ ში.90 ჰა ილ ბრო ნე რი და 
კლა ი ნი მის გან გან სხვა ვე ბით „აღ სრუ ლე ბის 
ქმე დე ბებს“ გან საზღ ვრა ვენ მა თი მბო ჭა ვი 
ბუ ნე ბის მი ხედ ვით და ად გე ნენ, რომ გე ნე რა-
ლუ რი ასამ ბლეა არ არის შეზღ უ დუ ლი იძუ-
ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის რე კო მენ და ცი ის გან.91 
ტო მუ შა ტის ნაშ რო მის აკა დე მი უ რი ღი რე-
ბუ ლე ბის თვის ჩრდი ლის მი უ ყე ნებ ლად ხა ზი 
უნ და გა ეს ვას ერთ ას პექტს: რე ზო ლუ ცი ე ბის 
მი ღე ბის ფარ თო პრაქ ტი კა, მათ შო რის, იძუ-
ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ 
რე კო მენ და ცი ის გა ცე მით,92 რო მე ლიც და-
ფუძ ნე ბუ ლია „გა ერ თი ა ნე ბა მშვი დო ბის თვის“ 
კონ ცეფ ცი ა ზე, ხაზს უს ვამს სა ხელ მწი ფო ე-
ბის მი ერ 377-ე რე ზო ლუ ცი ის სა მარ თლებ რი-
ვი ღი რე ბუ ლე ბის გა ზი ა რე ბას.93
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მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სა ერ თა შო რი სო სა-
სა მარ თლომ თა ვის სა კონ სულ ტა ციო დას-
კვნა ში შე მოგ ვთა ვა ზა ფარ თო მსჯე ლო ბა 
გა ე როს ორ გა ნო ე ბის მი ერ სა ერ თა შო რი სო 
მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის აღ სრუ ლე ბის 
მიზ ნით იძუ ლე ბის ქმე დე ბე ბის მოთხ ოვ ნის 
ფარ გლე ბის შე სა ხებ:

გა და ცე მუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა „ძი რი თა დია“, 
თუმ ცა არა ექ სკლუ ზი უ რი. ეს ძი რი თა დი 
ვალ დე ბუ ლე ბა გა და ცე მუ ლია უშიშ რო ე-
ბის საბ ჭოს თვის, რო გორც ეს 24-ე მუხ-
ლშია გან საზღ ვრუ ლი „სწრა ფი და ეფექ-
ტუ რი მოქ მე დე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად“. 
ამ თვალ საზ რი სით, სწო რედ უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს აქვს მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბა, რომ და ად გი ნოს თავ სე ბა დო ბის მკა ფიო 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, მა გა ლი თად, ის გა მოს-
ცემს ბრძა ნე ბას ან ორ დერს აგ რე სო რის 
მი მართ მე-7 თა ვის ფარ გლებ ში. მხო ლოდ 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს შე უძ ლია მო ითხ ო ვოს 
აღ სრუ ლე ბა აგ რე სო რის წი ნა აღ მდეგ იძუ-
ლე ბის მოქ მე დე ბით.94

ვე ტოს შეზღ უდ ვის პრაქ ტი კუ ლი გავ ლე-
ნა უნ და გა ვი გოთ, რო გორც ნე ბის მი ე რი მე-
ქა ნიზ მი, რო მე ლიც უსა ფუძ ვლო ვე ტოს არ 
მის ცემს გა ე როს მიზ ნი სა და ობი ექ ტის და ზი-
ა ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. გა ე როს წეს დე ბა არ 
ამ ბობს, რომ მი სი მი ზა ნი და ობი ექ ტი უშიშ-
რო ე ბის საბ ჭოს მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო-
ე ბის დაც ვა ა, არა მედ ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ 
მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის დაც ვა გლო-
ბა ლუ რად .ბუ ნებ რი ვია 24-ე მუხ ლი ად გენს 
სა ერ თა შო რი სო მშვი დო ბი სა და უსაფ რთხო-
ე ბის დაც ვას უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს ძი რი თად-
ვალ დე ბუ ლად, თუმ ცა, რო გორც აღი ნიშ ნა, 
ძი რი თა დი არ გუ ლის ხმობს ექ სკლუ ზი ურს. 
უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს თვის ორ გა ნი ზა ცი ის ძი-
რი თა დი ვალ დე ბუ ლე ბის დაც ვის გა და ცე მა, 
რო გორც წი ნა თავ ში ით ქვა, გან პი რო ბე ბუ ლი 
იყო ორ გა ნი ზა ცი ის ეფექ ტი ა ნო ბის მო ტი ვით. 
შე სა ბა მი სად, ერ თი ორ გა ნოს მარ ცხი მიზ ნი სა 
და ობი ექ ტის შეს რუ ლე ბი სას არ იწ ვევს სხვა 
ორ გა ნოს თვის მარ ცხის ვალ დე ბუ ლე ბას.

წეს დე ბის მე-14 მუხ ლი უნ და ჩა ით ვა ლოს 
„გა ერ თი ა ნე ბა მშვი დო ბის თვის“ რე ზო ლუ-
ცი ის მი ღე ბის სა მარ თლებ რივ სა ფუძ ვლად; 
თუმ ცა, მხო ლოდ მშვი დო ბი ა ნი სა შუ ა ლე ბე ბის 
გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბით არის შეზღ უ-
დუ ლი მუხ ლი ტექ სტუ რი ინ ტერ პრე ტა ცი ით. 
მე-10 მუხ ლი ასე ვე შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ კონ-
ცეფ ცი ის გა მო ყე ნე ბის სა მარ თლებ რივ სა-

ფუძ ვლად, თუმ ცა ნორ მა საკ მა ოდ ზო გა დია 
და მო ი ცავს გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის ფარ თო 
კომ პე ტენ ცი ას, რომ გა ნი ხი ლოს წეს დე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე ნე ბის მი ე რი კითხ ვა ან სა კითხ ი. 
მე-11 მუხ ლის პირ ვე ლი პა რაგ რა ფი სპე ცი-
ფი უ რად აღ ნიშ ნავს გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის 
კომ პე ტენ ცი ას გა ნი ხი ლოს სა ერ თა შო რი სო 
მშვი დო ბა სა და უსაფ რთხო ე ბას თან კავ შირ-
ში მყო ფი სა კითხ ე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლი გახ-
ლავთ კონ ცეფ ცი ის გა მო ყე ნე ბის თვის ყვე ლა-
ზე თვალ სა ჩი ნო სა მარ თლებ რი ვი წი ნა პი რო ბა 
და მუხ ლის მე ო რე პა რაგ რაფ ში გა წე რი ლი 
შეზღ უდ ვე ბი ზო გა დად არ უნ და გახ დეს გე-
ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის და მაბ რკო ლე ბე ლი რე-
კო მენ და ცი ის გა ცე მის თვალ საზ რი სით.

დას კვნა

სტა ტი ა ში აღი ნიშ ნა, რომ უშიშ რო ე ბის 
საბ ჭოს მუდ მი ვი წევ რე ბის მხრი დან უსა ფუძ-
ვლო ვე ტოს გა მო ყე ნე ბის შე უზღ უ და ვი ძა ლა-
უფ ლე ბა ასუს ტებს გა ე როს მხრი დან სა ერ-
თა შო რი სო მშივ დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის 
დაც ვის შე საძ ლებ ლო ბას. უფ რო მე ტიც, უსა-
ფუძ ვლო ვე ტო ზი ანს აყე ნებს წეს დე ბის 24-ე 
მუხ ლის სუ ლის კვე თე ბა სა და ლა ხავს სუ ვე რე-
ნუ ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ციპს. მო ცე მუ ლი 
ნაშ რო მიმ ხარს უჭერს ვე ტოს პრაქ ტი კუ ლი 
ეფექ ტის შეზღ უდ ვის კა ნო ნი ე რე ბის იდე ას. 
სტა ტი ის მი ზა ნი გახ ლდათ სა მარ თლებ რი ვი 
სა ფუძ ვლე ბი სა და პრაქ ტი კუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბის შე დე გე ბის ჩვე ნე ბა ვე ტოს შეზღ უდ-
ვის ას პექ ტში. ვე ტოს კონ ცეფ ცია სხვა დას ხვა 
კუთხ ით იყო გან ხი ლუ ლი; ვე ტოს ნორ მა ტი უ-
ლი, ისე ვე, რო გორც პრაქ ტი კუ ლი ას პექ ტე-
ბი იყო გა მოკ ვლე უ ლი არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კის 
ჭრილ ში.

ვე ტო ე ბი, რომ ლე ბიც არ იძ ლე ვი ან სა მარ-
თლებ რივ და სა ბუ თე ბას და ეწი ნა აღ მდე გე ბი-
ან წეს დე ბის მი ზან სა და ობი ექტს ხვდე ბი ან 
უსა ფუძ ვლო ვე ტოს კლა სი ფი კა ცი ა ში. ამ სტა-
ტი ის მთა ვა რი იდეა იყო უსა ფუძ ვლო ვე ტოს 
გა მო ყე ნე ბით წეს დე ბის მუხ ლე ბი სა და სა-
ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მრა ვა ლი პრინ ცი-
პის დარ ღვე ვის დე მონ სტრი რე ბა. არ სე ბობს 
საკ მა რი სი თე ო რი უ ლი სა ფუძ ვე ლი უსა ფუძ-
ვლო ვე ტოს გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში მ5-ის 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის, თუმ ცა რო გორც ვაჩ ვე-
ნე მ5-ის პა სუ ხის მგებ ლო ბა მი უღ წე ვე ლი მი-
ზა ნი ა. ამ დე ნად, ნაშ რომ ში ხაზ გას მუ ლია ვე-
ტოს პრაქ ტი კუ ლი ეფექ ტის შეზღ უდ ვის ის 
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იდე ე ბი, რომ ლე ბიც უფ რო მე ტად ქმე დი თი 
და რე ა ლის ტუ რი ა. უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს ამ-
ჟა მინ დე ლი პრაქ ტი კა არ იძ ლე ვა უკე თე სი, 
უფ რო მშვი დო ბი ა ნი მო მავ ლის იმედს, ამ დე-
ნად გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის პა სუ ხის მგებ-

ლო ბა ა, რომ გა დად გას ნა ბი ჯე ბი ერ თი მხრივ 
სტა ტუს -კვოს შე საც ვლე ლად, ხო ლო, მე ო რე 
მხრივ უშიშ რო ე ბის საბ ჭოს მოქ მე დე ბე ბი სა 
და გა ე როს მიზ ნი სა და ობი ექ ტის და სა ახ ლო-
ვებ ლად.

*  თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი საერთაშორისო სა-
მარ თლის მიმართულებით. ავტორი მადლობას უხდის ჟურნალის სარედაქ-
ციო კოლეგიას პროფესორ ქეთევან ხუციშვილის ხელმძღვანელობით და ამ 
სტატიაზე მუშაობისას გაწეული დახმარებისათვის-პროფესორ ანდრე დე 
ჰუხს. ეს სტატია არის ავტორის სამაგისტრო ნაშრომის (გრონინგენის უნი-
ვერ სიტეტი) გადაკეთებული ვერსია.
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INTRODUCTION

Since the Security Council began its work 
in 1945, its primary responsibility has been to 
maintain international peace and security. The 
veto has played a key role in the execution of 
this responsibility, but its use, or misuse, has 
been a continuous concern for the global com-
munity. The norm, which was instituted to insure 
the functionality of the fl edging United Nations 
project, has become a core barrier to maintain-
ing the Council’s primary responsibility. Article 
27 of the UN Charter provides the rules of vot-
ing for the Security Council. Paragraph 3 stipu-
lates a faculty for the permanent members of 
the Security Council to vote in favor or prevent 
adoption of the draft resolution. Using the veto 
is not a problem, per se, but the unreasonable 
veto has become a very attractive instrument 
for the permanent members to block any po-
litically undesirable draft resolution without pro-
viding any reasonable legal-based argument.

The nature of the veto is the subject of 
broad discussion. Without arguing at this point 
whether it is a political instrument or a legal 
instrument, observation of the practices of the 
Security Council can be traced to show that 
some member states do not provide any legal 
arguments to support their veto. Instead, they 
apply political arguments which lack consistent 
and sound legal reasoning. This approach can 
bring about a number of consequences which, 
in the long term, can make the Security Council 
powerless and ineffective. The ugly system of 
the veto has already downplayed the role of 

the Security Council in the global order and in-
creased states taking independent action in the 
context of the use of force. Excessive use of the 
veto has also encouraged the development of 
‘responsibility to protect’ and some other vague 
concepts. Neglecting the problem maintains 
the vertical character of the global order and 
damages vital principles and the purpose of the 
UN as a whole. Therefore, this article seeks to 
prove that within the existing legal framework, 
there are limitations on the veto, which should 
be applied in practice and actively enforced. 
First, I will examine the purpose and object of 
the veto as fulfi lled in practice on the Security 
Council, and how the unreasonable veto may 
jeopardize or damage the maintenance of inter-
national peace and security. Second, I will ask 
what norms constitute the legal basis for the 
limitation of the veto, what would the legal con-
sequences of limiting the veto be, and explain 
why limiting the veto is realistic in a practical 
manner. 

The fi rst chapter will discuss the application 
of the veto by the Security Council as a well-
established practice, the unreasonable veto as 
an obstacle to the object and purpose of the 
UN Charter and as a violation of the principal 
of sovereign equality. My methodology in this 
chapter includes historical observations, legal 
reasoning, induction, and deduction. The sec-
ond chapter introduces the mechanisms for the 
circumvention of the practical impact of the un-
reasonable veto. My methodology in this chap-
ter includes legal reasoning and deduction.

OLEG TORTLADZE *

UNREASONABLE VETO AS A CHALLENGE TO THE GLOBAL ORDER

Abstract

The establishment of any international organization mostly involves gathering the states around certain purposes 
and principles. Common values and visions are the preconditions for the creation of any IO, however the feasibility 
of the object and purpose of an organization is mostly based on the operationality of its constituent document. 
Successful implementation of the fundamental goals of an organization relies on so-called procedural norms, which 
give life to the legal norms of the constituent documents. Any procedural, as well as substantive, legal norms in 
international law are agreed rules of global politics, hence good faith interpretation and adherence to those norms 
determines the quality of collaboration among the member states of an IO and the success of the IO as a whole.
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The goal of this article is to demonstrate 
that the UN Charter and international law in 
general, provide a suffi cient legal basis for the 
limitation of the veto. Proper interpretation of the 
relevant provisions alludes to the non-absolute 
character of the veto; limitation of the practical 
effect of the unreasonable veto is possible with-
out any amendment of the UN Charter. Limits 
on the veto is the only way to maintain the func-
tionality of the Security Council. 

1. THE VETO ASA LEGAL INSTRUMENT FOR 
NON-LEGAL PURPOSES

1.1 Introduction
1.1.1 An establishment of the UN

The active promotion of the pivotal role of 
global peace for the post World War commu-
nity had been carried out from the early stages 
of the war. The authors of the Atlantic Charter 
announced various postulates regarding the 
global order, including their expectations of “the 
establishment of a peace which would afford to 
all nations the means of dwelling in safety with-
in their own boundaries”.1 It is usually diffi cult to 
obtain a consensus on the agreement of the ba-
sic principles of an organization, its major poli-
cies, and its outlook,2 however the Troika man-
aged to reach an agreement regarding the es-
tablishment of an international organization for 
the maintenance of peace and the promotion of 
international co-operation.3 In terms of the stra-
tegic decision to create a permanent represen-
tation within the UN, active negotiations began 
at the Dumbarton Oaks Conference, which was 
crowned with the creation of the brand new col-
lective security system in 1945.4

1.1.2 Transformation of the UN’s               
foundingpurposes

The special power given to the P5 under-
lined the outstanding responsibility of the Great 
Powers; however, the exclusive competence of 
the Security Council to maintain international 
peace and security has been transforming and 
becoming malicious due to the politics of the 
P5. Maintaining international peace and secu-
rity, and the implementation of individual state 
interests of the permanent members, are likely 
perceived as identical notions by leading ac-
tors in global affairs, as evidenced by the ap-

proaches applied by the Great Powers in the 
context of the veto. The UN was created to 
maintain international peace and security and 
not exclusively the security of P5.5 The prac-
tice developed by the Great Powers gives the 
impression that the Security Council has been 
departing from the fundamental ideas of the UN 
and deviating from the principles of the Charter. 
Therefore, the present chapter will be devoted 
to the research of the practice of the Security 
Council in the context of the veto and its confor-
mity with the Charter norms and the principles 
of international law.

1.2 Application of the veto as a well-es-
tablished practice of the Security Council
1.2.1 Application of the veto in numbers

The structure and the voting procedures of 
the League of Nations turned out to be a note-
worthy example for the frustrated inter na tional 
community. The ineffi ciency of the or ganisation 
encouraged the drafters of the UN Charter to 
avoid an absolutely horizontal distribution of 
power.6 However, a new problem for global col-
lective security has emerged with the adoption 
of the UN Charter, which is the veto. The prob-
lem is not the formulation of article 27(3) of the 
Charter per se but the practice of the Security 
Council which usually fairly deserves a critique. 
Before talking about the legal peculiarities of 
the unreasonable veto in the next section, it 
is crucial to talk about the practice of the ap-
plication the veto within the Security Council. 
The history of the Security Council counts 188 
vetoed draft resolutions (excluding the vetoes 
on the appointment of the Secretary-General),7 
accordingly, it is deemed important not to scruti-
nize the text of each and every vetoed draft res-
olution, but to generally discuss the frequency 
of the application of the veto and its theoretical 
classifi cation. Due to the extensive number of 
vetoes and their practical effect in the relevant 
time, it is diffi cult to single out any single one of 
them, hence, in addition to the historic-chron-
ological order, certain thematic classifi cations 
will be applied to group the draft resolutions.8

The Security Council has so far adopted 
2,364 resolutions,9and only 10.2% of draft reso-
lutions have been rejected by the veto. At fi rst 
glance, the proportion of vetoed resolutions 
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may not seem signifi cant enough to express 
concern, however, many blocked resolutions 
refl ect a failure of the world to save thousands 
of lives.10 This section aims to show that the veto 
is a well-established practice of the Security 
Council. However, in general, when talking 
about the cause of a disabled Security Council, 
it is of the utmost importance not to look only 
at the percentage of the vetoed resolutions but 
to examine the material consequences and the 
historical context behind those draft resolu-
tions. 

1.2.2 Classifi cation of the veto

The number of applied vetoes by each per-
manent member is the litmus test to represent 
the major resistant states.11 On the other hand, 
the frequency of the vetoes cast clearly shows 
the historic-context of global politics in every 
decade. The offi cial web page of the UN and 
Patil’s book give detailed information about the 
core aspects of the vetoes from the records of 
the Security Council’s meetings. The fi rst veto 
in the history of the Security Council was ap-
plied by the USSR on 16th of February 1946.12 
The veto was a response to a letter from the 
heads of the Lebanese and Syrian delegations 
to the Secretary-General dated 4 February 
1946. The two governments invoked article 34 
of the Charter and brought to the attention of 
the Security Council the deployment of British 
and French troops in Syria and Lebanon. The 
two states expressed their concern regarding 
the content of the Franco-British agreement 
of 13 December 1945 which, in their opinion, 
was in contradiction with the UN Charter. Syria 
and Lebanon requested the Security Council 
to recommend an immediate and full removal 
of Franco-British troops from the territories of 
Syria and Lebanon.13 The USSR cast a nega-
tive vote on the grounds of the ambiguity of 
the substance of the problem in the draft res-
olution. From 1946 to 1955 the USSR was 
the only permanent member applying vetoes; 
those vetoes were blocking the admission of 
new states to the UN.14 In the given period the 
USSR also blocked a number of draft resolu-
tions related to political questions or situations; 
in particular, draft resolutions about: the Corfu 
Channel question,15the Berlin question,16 the 

Greek Frontier Incidents, and the situation in 
Palestine.17 This decade is famous for vetoes 
on organizational matters and UN operations.18 
From the late 1950s to the 1990s, a number of 
draft resolutions regarding politically sensitive 
issues were cast, for example: the Palestine 
question, regarding the steps for the immedi-
ate cessation of the military action of Israel in 
Egypt,19 the situation in South Rhodesia,20 ad-
mission of Bangladesh to the UN,21 the situation 
in Namibia.22The big changes on the world’s 
map in the 1990s led to a new stage of global 
politics, which has been characterized, by man-
ifold international confl icts and crises. The col-
lapse of the USSR and Yugoslavia was event-
ful and infl uential on the world’s affairs. The 
wars in the former Yugoslavia, the so-called 
Arab occupation, confl icts in the Middle East, 
the issue of Palestine, Eastern European wars, 
and terrorism are the situations which were the 
subjects of the vetoes.23Indeed, this is not an 
exhaustive record of the topics which were ve-
toed, but even this list can demonstrate that the 
veto is not fragmental but a systematic, well-
established practice of the Security Council. 
The classifi cation of the veto cannot be traced 
in many documents or literature, however there 
are some authors and UN offi cials who apply 
various designations of the veto. Patil suggests 
the types of vetoes to be categorized as fol-
lows: the open or real veto, the hidden or indi-
rect veto, the artifi cial and imposed veto, veto 
by proxy, and the double veto.24 Patil does not 
interpret what the open or real veto could mean; 
in terms of the hidden or indirect veto the author 
gives an example of ‘a proposal which could 
be defeated without casting a negative vote, 
but by persuading enough Security Council 
members to abstain or vote against.’25 Dag 
Hammarskjöld, the Secretary-General of the 
UN, voiced his concern regarding the emerg-
ing trend of artifi cial and imposed vetoes in the 
1950s. He stated:

“There is the “rtifi cial”and “mposed veto” pro-
b lem, that is to say, the attempt by this or that 
Power to make its consent essential for ques-
tions which naturally should be solved, let us 
say, on a majority basis”.26

The so-called Veto by Proxy occurs on the 
occasion when a permanent member blocks a 
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draft resolution on behalf of a non-permanent 
member state.27 The double veto is regarded 
as one of the most problematic aspects of the 
voting procedure.28 The double veto is offi cially 
interpreted as “the device by which a perma-
nent member of the Security Council may, by 
deploying two successive vetoes, prevent any 
substantive decision being taken”.29 In particu-
lar, “one veto prevents a question from being 
regarded procedurally and another defeats the 
proposal as a substantive question”.30 Since it is 
established that the veto is not only a normative 
doctrine but an unfortunate reality of interna-
tional law, it is time to discuss the consequenc-
es of the unreasonable application of the veto.

1.3 The unreasonable veto as a barrier to 
the maintenance of international peace 
and security
1.3.1 Limiting of the Security Council by law

The general unanimity rule established 
under the League of Nations was not an effec-
tive instrument for protecting global security. 
However, as some authors claim, the rule of 
unanimity had a less detrimental effect than the 
veto.31 The unanimity rule, based on co-oper-
ative and consensual aspects,32 did not permit 
a dissenting state to prevent another country 
from fulfi lling its obligations.33 In the system 
of the Security Council only a small minority 
of states possess power suffi cient to maintain 
international peace and security.However, the 
effi ciency of the protection is extremely contro-
versial. Hence, as we, the world’s population, 
are the benefi ciaries of global security we do 
have a legitimate right to demand the termina-
tion of the invalidity of the Security Council and 
fulfi llment of the object and purpose of the UN 
Charter.

It is possible to question the constitutional 
character of the UN Charter,34 but there shall 
not be any doubts as to whether the Charter is 
a legal document or not.35 Every provision given 
in the Charter is legal; they are legal as much 
as they are regulated by law.36 The provisions 
are legal since each and every one of them im-
pose certain obligations on the parties to the 
treaty; otherwise the reservations would not 
exist in international law at all.37 Moreover, the 
provisions of the Charter shall confer respec-

tive powers and duties to its organs.38 The legal 
character of the Charter-based provision means 
that the legal norm binds its addressee with cer-
tain obligations.39 Opponents may consider the 
aforementioned statements not relevant to the 
Security Council, which is regarded as a politi-
cal organ, with wide discretion, acting for politi-
cal reasons.40 They basically imply diffi culty in 
determining the scope of the discretion of the 
Security Council. There are several arguments 
which confi rm that the political character of the 
Security Council does not constitute an exemp-
tion from the binding force of the legal provi-
sions of the Charter. First, the political character 
of the Council could be relevant when it comes 
to the review of its decisions.41 The word “po-
litical” refers only to the nature of the organ’s 
structure and its fi eld of occupation.42 Whether 
the organ is political or not does not change the 
binding character of a legal norm. The origina-
tion of a legal obligation is not dependent on the 
political or legal nature of the organ, but on the 
formulations of the constituent treaty and the 
scope of duty imposed to the addressees. In 
terms of the discretion of the Security Council, 
it is not unlimited; “The Security Council is 
thus subjected to certain constitutional limita-
tions, however broad its power under constitu-
tion may be”.43 The discretion does not imply 
taking any decision in general, but having the 
freedom to decide everything within the limits of 
the delegated right.44 The discretion should be 
understood as the realization of the opportuni-
ties within the scope of the right. Hence, the dis-
cretion of the Security Council does not imply 
that the Council is not bound by the legal norms 
stipulated in the Charter. The following shall be 
deduced as the conclusion: Regardless of the 
political nature of the Security Council and the 
range of its discretion, the organ is bound by 
the Charter, including article 27.45 

1.3.2 Legal reasoning of the veto

The binding force of the Charter norms is 
visible, but it is relatively unclear whether the 
application of the veto requires any argumen-
tation, in particular a legal reasoning. Article 
27 of the UN Charter is not detailed enough 
to articulate the scope of its application, own 
aims, requirements or limitations. Even the 
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commentaries from 1940s keep silent in terms 
of the aforementioned substantive aspects and 
discusses article 27 in the context of the proce-
dural norm.46 Moreover, the questions related 
to the application of the veto, submitted by the 
non-sponsoring governments of the third sub-
committee, were responded to in a manner 
which did not shed light on the substantial is-
sues.47 There were invocations from different 
states at different times to the Security Council 
regarding the application of the power of veto 
in a non-abusive way and the abstention from 
hindering the democratization of the UN.48 The 
considerations of the states are based more on 
ethical and moral issues and lack legal reason-
ing, which seem less persuasive in the light of 
the UN Charter.

Article 27 regulates the voting procedure, 
but the norm itself is not per se procedural by 
its nature. Article 24 determines the primary re-
sponsibility of the Security Council to maintain 
international peace and security, which is the 
purpose of the UN According to article 1(1) of the 
Charter. The way to fulfi ll the duty under article 
24 is to make decisions through the voting pro-
cedure, hence, article 27 is the practical mech-
anism for the implementation of the object and 
purpose of the Charter. Accordingly, the states 
have the responsibility to submit their legal ar-
gumentation when voting in favor or against the 
draft resolution. A vote is a formal expression 
of a certain position,49 hence an affi rmative or a 
negative vote independently cannot be against 
or in conformity with the object and purpose. 
Only the legal argumentation could be exam-
ined in light of conformity with the object and 
purpose of the Charter. The object and purpose 
are legal categories and any Charter based ac-
tion, which assures their practical realization, 
require a respective, motivated legal explana-
tion. Similarly, the reservations are not usually 
accepted or rejected automatically, but in order 
to establish the relevance with the object and 
purpose the formulation of the reservation is 
carefully examined.50 The same applies to ar-
ticle 27, and every vote’s compatibility with the 
object and purpose of the UN Charter should be 
examinable.

Submitting the legal argumentation, when 
voting in favor or against the draft resolution, is 

the fi rst stage, followed by a test of reasonabil-
ity. The standard to check whether the veto is 
reasonable or not (the same standard is appli-
cable when casting an affi rmative vote) is very 
simple: conformity with the object and purpose 
of the UN Charter. The validity of a legal argu-
ment, submitted as an explanation of the veto, 
should be established after examining whether 
it corresponds to article 1 of the Charter or not. 
The accordance with the object and purpose 
should be constituted through interpretation of 
the legal arguments.   

1.3.3 Peculiarities of application of the veto

The political ping-pong about the admis-
sion of new members was an integral process 
of the post-World War UN. This period is full of 
reasonable and unreasonable vetoes. Despite 
the political motivation of the USSR against 
Austria, the Soviet veto looks quite interesting 
in terms of the legal argumentation. The Soviet 
representative stated that the Austrian occu-
pation was an obstacle for considering Austria 
as an independent sovereign state, therefore 
its admission to the UN was impossible.51 In 
1949, however, the argumentation provided by 
the USSR does not have any connection with 
a legal logic. After blocking Italy’s, Finland’s, 
Ireland’s, Austria’s and Ceylon’s admission, 
the Soviet delegate stated that it was not go-
ing to be pressured by the discriminatory pol-
icy of Western States towards the admission 
of Albania, Romania, Mongolia, Bulgaria and 
Hungary.52 In the 1980s, the US cast several 
vetoes related to the situation in Nicaragua and 
two of them should be highlighted due to their 
interesting formulations. In response to a letter 
submitted by the Secretary-General, the US 
representative stated that the problems men-
tioned in the draft resolution were vague and 
did not depict the adequate reality.53 This ex-
planation departs from legality, and the state-
ments provided do not make any reference to 
the object and purpose of the UN. In contrary, 
the veto on the same topic cast in 1984 denoted 
that the draft resolution did not ensure the es-
tablishment and maintenance of peace in the 
region. Despite the factual correctness of the 
statement, the argumentation as a whole is 
legal, and the emphasis is on peace and se-
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curity.54 The vetoes about the Syria Crisis are 
also remarkable for their statements. Russia 
and China hindered the adoption of draft reso-
lutions in every case, but their vetoes were not 
always legally unreasonable. On the one hand, 
the states were invoking the principle of sov-
ereign equality and peaceful settlement of the 
dispute;55on the other hand the objector states 
blocked draft resolutions on the grounds of an 
inadequate refl ection of the reality and so-called 
biased approaches.56

China’s veto of the draft resolution required 
to continue the peacekeeping operation in 
Macedonia is very controversial and questions 
have been raised about its legality. Refusing 
to extend the peacekeeping operation, when a 
host state urges it, lacks legal reasonability and 
questions the legitimacy of the veto.57 Providing 
a legal argument, which makes reference to the 
object and purpose of the Charter, is not per se 
a suffi cient basis for considering the veto rea-
sonable. The coherence of the legal argumen-
tation and an adequate assessment of the fac-
tual circumstances are two basic features which 
also matter. There is no presupposed standard 
for a reasonable veto other than the legality of 
its reasoning and the compatibility of the argu-
ments with the object and purpose of the UN 
Charter. 

1.3.4 Unlimited veto and abuse of rights

The unreasonable veto is a barrier to main-
taining international peace and security and 
there are limits which shall be followed by ev-
ery member of the Security Council. If we as-
sume that article 27 is unlimited, then we ignore 
the relevance of the object and purpose of the 
Charter. The presumption of the unlimited veto 
excludes maintaining international peace and 
security. If the standard of reasonability does 
not exist, then the fulfi llment of the UN’s pur-
pose will become impossible on a normative 
level too. This interpretation is a necessary 
minimum to empower this norm with a practical 
effect.58 Empowering the norm does not imply 
furnishing the provision with the maximum ef-
fect,59 but protecting it from becoming void.The 
unreasonable veto shall also be qualifi ed as an 
abuse of right. The concept of “abus de droit” 
has been widely recognized in international 

law as a binding rule.60 The concept refers to 
situations in which a right is formally exercised 
in conformity with the conditions laid down in 
the rule granting the right, but where the legal 
outcome is against the objective of that rule.61 
Therefore, the legal basis for exercising a 
particular act is a necessary but not suffi cient 
precondition for the justifi cation of the conse-
quences of the act. Every permanent member 
of the Security Council abuses its right by exer-
cising it in a way which impedes the enjoyment 
by the non-permanent member states of their 
own rights.62 Exercising their right without good 
reason, arbitrarily and beyond the limits of what 
is reasonable, excludes the legality of that act.63 
The permanent members have the obligation to 
perform their duties in good faith.64This obliga-
tion covers article 24 and 27 as well. Abuse of 
right is supplemental to the principle of good 
faith.It provides the threshold at which a lack of 
good faith gives rise to a violation of internation-
al law, with all the attendant consequences.65

1.4 The unreasonable veto as a violation 
of article 24 of the UN Charter

The unreasonable veto does not only in-
fringe upon the object and purpose of the UN, 
but it also violates the fundamental principle 
of sovereign equality.66 If we trust the drafters’ 
honesty, the permanent membership has been 
elaborated for the sake of the effectiveness of 
the Security Council and the fl exibility of the 
decision-making procedures.67 The advantages 
of the rule of unanimity were suppressed by the 
invalidity of the League of Nations; the vertical 
decision-making should have been a relief for 
the frustrated international community, how-
ever, as observed in the previous sections, the 
veto power brought about new concerns. If it 
is possible to categorize UN provisions, as pri-
mary and secondary, then sovereign equality 
shall be regarded as the engine of the Charter. 
Therefore, it is crucial to identify how the unrea-
sonable veto violates sovereign equality.

The principle of sovereign equality is a 
composition of two generally recognized fea-
tures of the State in international law – the 
principle of State sovereignty and the principle 
of equality of States.68 Equality is derived from 
sovereignty,69 however only their synthesis cre-
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ates this unique concept of international law. 
Sovereignty and equality should be regarded 
as negative and positive aspects of the term. 
The word sovereignty denotes the authority of 
a state to govern itself without interference of 
another state,70 and equality implies the state 
of being equal,71 the right of a country to be re-
garded as an equal partner by another state, 
and to be an equal part of international legal 
relations. The principle of sovereign equality 
goes against substantive power imbalances in 
the international arena.72 Many of these con-
siderations were refl ected in the Declaration 
on Principles of International Law concerning 
Friendly Relations and Co-operation among 
States in accordance with the Charter of the 
United Nations.73 The document reaffi rmed the 
spirit of the UN Charter and determined the di-
rection of the organization.

Sovereign equality has various strands, 
and one of them is the correlation with state 
consent, the fundamental principle of interna-
tional law.74 Some authors criticize the concept 
of state consent due to the specifi cs related to 
a norm formation process,75 however consent is 
the only operational mechanism for a state’s en-
gagement in an international legal relation and 
an unavoidable stage for the recognition of any 
rule as an international legal norm.76 State con-
sent is the will of a sovereign state to express 
its willingness of being bound by certain treaty 
obligations or not.77 The self-limitation of sov-
ereignty became an inseparable part of global 
affairs, especially European regional manage-
ment. The self-limitation of sovereignty logically 
should be motivated by the expectation of a re-
spective benefi t. As it became clear from the re-
cordings of the meetings,78 the idea of the veto 
was not welcomed by the non-permanent mem-
bers of the UN. However, as a consequence of 
the voluntary political compromise or compul-
sory obedience to the Great Power, agreement 
on the formulation of the Charter was achieved. 
The delegated exclusive power to maintain in-
ternational peace and security is not a unilateral 
privilege of the Security Council, but a bilateral 
obligation between the organ and each mem-
ber state of the UN. Article 24 and 25 of the UN 
Charter are interdependent legal provisions, in 
particular, the norms articulate mutual rights 

and duties between the Security Council and 
UN members. According to article 24(1): 

“Members confer on the Security Council, 
primary responsibility for the maintenance of 
international peace and security, and agree 
that in carrying out its duties under this re-
sponsibility the Security Council acts on their 
behalf.”

Article 25 establishes that: “The Members 
of the United Nations agree to accept and carry 
out the decisions of the Security Council in ac-
cordance with the present Charter”. These for-
mulations are the epitome of self-limitation of 
sovereignty, when the states furnish the Security 
Council with the exclusive power of maintain-
ing international peace and security and expect 
proper and effective fulfi llment of the duty. As 
article 24 states, the Security Council possess-
es not a right but the responsibility to maintain 
peace worldwide. Hence, any unreasonable veto 
violates the purpose of article 24 and infringes 
on the sovereign equality of the UN members. 
There are four sovereignty duties correspond-
ing to the rights mentioned above: immunity of 
other States and State agents before one’s ju-
risdiction; respect for international law and duty 
to cooperate; prohibition of intervention; duty of 
peaceful dispute settlement.79 Without prejudice 
to the international legal personality of the UN, 
every permanent member, which applies unrea-
sonable veto, shall be regarded as liable for the 
violation of international law.

Sovereign equality has wide moral and po-
litical criticism in general.80 However, this sec-
tion aimed only to identify the violation of the 
principle in the light of the unreasonable veto. 

2. LIMITATION OF THE VETO

2.1 Legal basis for the limitation of the 
veto’s practical impact

The previous chapter shed light on the pe-
culiarities of why the unreasonable veto is the 
abuse of right; but what are the consequences 
of the violation? As showed previously, the ap-
plication of the unreasonable veto lacks good 
faith. Furthermore, it is manifestly abusive and 
solely aims to expressly harm the interests of 
international peace and security. Abuse of right 
can entail the international responsibility when 
the actions of one state harm the interests of 
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another state.81 At least the Syrian crisis shows 
that the Russian Federation and de jure govern-
ment of Syria are allies and this fact excludes 
bringing the Russian Federation before the ICJ 
by the current Syrian government. This is one of 
the fl aws of the operationality of the concept of 
abuse of right in the context of the unreasonable 
veto. Abuse of right could lead to compensation 
in general.82However, its practical feasibility, in 
the light of the unreasonable veto, is very con-
troversial. The practice of the unreasonable 
veto, developed by the P5, does not give any 
hint that a P5 state would accept the ICJ’s ju-
risdiction on cases related to the unreasonable 
veto. The problem of state responsibility is not 
related to insuffi cient legal grounds but the op-
erational aspects of bringing the P5 before in-
ternational jurisdiction. United Nations General 
Assembly Resolution 377 (V) – ‘Uniting for 
Peace’ was adopted on 3 November 1950 by 52 
votes to fi ve, with two abstentions.83The adop-
tion of this resolution represented a response 
to the strategy of the USSR to block any deter-
mination by the Security Council on measures 
to be taken in order to protect the Republic of 
Korea against the aggression launched against 
it by military forces from Democratic People’s 
Republic of Korea.84A core conceptual aspect 
of the resolution is a promotion of the General 
Assembly to maintain international peace and 
security, when the Security Council fails do it: 

Resolves that if the Security Council, be-
cause of lack of unanimity of the permanent 
members, fails to exercise its primary respon-
sibility for the maintenance of international 
peace and security in any case where there 
appears to be a threat to the peace, breach of 
the peace or act of aggression, the General 
Assembly shall consider the matter imme-
diately with a view to making appropriate 
recommendations to Members for collective 
measures, including in the case of a breach 
of the peace or act of aggression the use of 
armed force when necessary, to maintain or 
restore international peace and security.85

The most fundamental achievement of the 
resolution is the Security Council’s circumven-
tion of peace enforcement measures after its 
failure to maintain international peace and se-
curity. The special peculiarity of the resolutions, 
adopted on the basis of resolution 377, are 

coercive measures as the means for the resto-
ration of international peace. The Korea Crisis 
was the fi rst case in the history of the UN when 
the General Assembly recommended coercive 
measures.86 During the Suez Canal crisis, the 
General Assembly asked the United Nations 
Secretary-General to establish a peacekeep-
ing force.87 The General Assembly called upon 
all States “in view of the threat to internation-
al peace and security posed by South Africa, 
to impose against that country comprehensive 
mandatory sanctions in accordance with the 
provisions of the Charter”.88

An important view about the Uniting for 
Peace concept was suggested by the ICJ in 
Wall Opinion. The General Assembly’s practice 
of making a recommendation on a question con-
cerning the maintenance of international peace 
and security while the matter remained on the 
Council’s agenda, was considered consistent 
with article 12(1) of the UN Charter by the ICJ, in 
its advisory opinion on the Legal Consequences 
of the Construction of a Wall in the Occupied 
Palestinian Territory.89 However, the opinion 
leaves suffi cient room for judgement of the 
Uniting for Peace concept, essentially because 
the ICJ did not discuss the validity of the Uniting 
for Peace concept as a whole. Tomuschat fi nds 
an illegality of the Uniting for Peace concept in 
the heart of UNGA Resolution 377 (V), which 
essentially aims to recommend enforcement 
measures.90 Hailbronner and Klein, to the con-
trary, defi ne “enforcement action” by its binding 
nature and conclude that the General Assembly 
is not prevented from recommending coercive 
measures.91 Without prejudice to the academic 
value of Tomuschat’s work, one aspect shall be 
underlined: the extensive practice of the adop-
tion of the resolutions, with some of them rec-
ommending the application of coercive meas-
ures,92 based on the Uniting for Peace concept, 
emphasizes the general recognition by states 
of the legal value of the resolution 377.93

The ICJ, in its advisory opinion, provided 
an extensive deliberation regarding the capac-
ity of the UN organs to require enforcement of 
international peace and security by coercive 
action: 

The responsibility conferred is “primary”, 
not exclusive. This primary responsibility is 
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conferred upon the Security Council, as stat-
ed in Article 24, “in order to ensure prompt and 
effective action”. To this end, it is the Security 
Council which is given a power to impose an 
explicit obligation of compliance if for example 
it issues an order or command to an aggres-
sor under Chapter VII. It is only the Security 
Council which can require enforcement by co-
ercive action against an aggressor.94

The limitation of the veto’s practical im-
pact shall be understood as any mechanism 
which will not allow the unreasonable veto to 
defeat the object and purpose of the UN. The 
UN Charter does not say that its object and 
purpose is for the Security Council to maintain 
international peace and security, but for the or-
ganization to maintain international peace and 
security in general. Indeed, article 24 defi nes 
the Security Council’s primary responsibility 
to maintain international peace and security, 
however, as mentioned above, the responsi-
bility conferred is “primary,” and not exclusive. 
According to the preparatory work of the UN 
Charter, conferring the primary responsibility to 
the Security Council, as mentioned in the pre-
vious chapter, was decided for the sake of the 
effectiveness of the organisation. Therefore, 
the failure of one organ to fulfi ll the object and 
purpose of the organization does not entail the 
obligation for another organ to fail as well.

Article 14 of the Charter may be regarded 
as grounds for the adoption of the Uniting for 
Peace resolutions; however, only non-coer-
cive, peaceful measures shall be applied, since 
it is the limit of the textual interpretation of the 
clause. Article 10 could also be considered as 
legal grounds for the application of the concept, 
though it is a very broad norm and stipulates the 
capacity of the General Assembly to “discuss 
any questions or any matters within the scope 
of the present Charter”. Article 11(1) specifi cal-
ly mentions the General Assembly’s capacity to 
discuss matters related to international peace 
and security. This norm is the most explicit legal 

basis for the concept, and the exemptions of its 
second paragraph do not prevent the General 
Assembly from making a recommendation.

 CONCLUSION

This article demonstrated that the unlim-
ited power of the permanent members of the 
Council to use the veto impairs the UN’s capac-
ity to maintain international peace and security. 
Moreover, unreasonable vetoes contradict the 
spirit of article 24 of the UN Charter and infringe 
on the principle of sovereign equality. This pa-
per supported the idea of the legality of limiting 
the practical effect of the veto. The purpose of 
this article was to show the legal basis, practi-
cal opportunities consequences of the limitation 
of the veto. The concept of the veto was dis-
cussed from various angles; normative as well 
as practical aspects of the veto were explored 
in light of the existing practice. 

Vetoes which do not provide a legal argu-
mentation and go against the object and the 
purpose of the Charter are unreasonable. The 
core idea of this article was to show that the 
unreasonable application of the veto infringes 
various Charter norms and international law 
principles. There is a suffi cient theoretical ba-
sis for the responsibility of the P5 in casting an 
unreasonable veto. However, I demonstrated 
that holding the P5 to this responsibility is an 
unachievable goal. Hence, this document sug-
gested ideas for the practical limitation of the 
effect of the unlimited veto, which are more 
operational and feasible. My conclusions were 
based on the practice of the General Assembly 
and case law, which support the application of 
the suggested mechanism. The current prac-
tice of the Security Council does not give hope 
for a better, more peaceful future, and it is the 
General Assembly’s responsibility to take steps 
to change the status quo to align the action of 
the Security Council with the object and pur-
pose of the United Nations.
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შე სა ვა ლი

ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი 
და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნა ში არა სა ხელ მწი ფო აქ-
ტო რე ბის რო ლი და მათ თან ასო ცი რე ბუ ლი პი-
რე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სის ხლის სა მარ თლებ-
რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის ფარ გლე ბი კვლა ვაც 
რჩე ბა სა ერ თა შო რი სო სის ხლის სა მარ თა ლის 
ერ თ-ერთ აქ ტუ ა ლურ სა კითხ ად. 1998 წლის 
რო მის კონ ფე რენ ცი ის თავ მჯდო მა რის - პრო-
ფე სორ შე რიფ ბა სი ო უ ნის აზ რით, სა ერ თა-
შო რი სო ჩვე უ ლე ბი თი სა მარ თლის მი ხედ ვით 
მხო ლოდ გან საზღ ვრუ ლი სა ხელ მწი ფო პო-
ლი ტი კის შე სა ბა მი სად მოქ მედ სა ხელ მწი ფო 
აქ ტო რებს შე ეძ ლოთ ჩა ე დი ნათ ადა მი ა ნუ რო-
ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბი.1 
თუმ ცა, სის ხლის სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო 
ტრი ბუ ნა ლე ბი სა და სის ხლის სა მარ თლის სა-
ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლოს (შემ დგომ ში ICC 
ან „სა სა მარ თლო“) თა ნა მედ რო ვე პრაქ ტი კამ 
ცხად ჰყო, რომ ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ 
მი მარ თულ და ნა შა უ ლებ ში მხო ლოდ სა ხელ-
მწი ფოს მო ნა წი ლე ო ბა აღარ არის და ნა შა უ-
ლის მაკ ვა ლი ფი ცი რე ბე ლი ელე მენ ტი.2 რო მის 
სტა ტუ ტის მი ხედ ვით, არა მხო ლოდ სა ხელ-
მწი ფო, არა მედ „ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი-
კაც“ წარ მო ად გენს აღ ნიშ ნუ ლი და ნა შა უ ლე-
ბის კონ ტექ სტუ ა ლურ ელე მენტს.3 თა ნა მედ-
რო ვე მეც ნი ერ თა და ვის სა გა ნი არის სწო რედ 
იმ ორ გა ნი ზა ცი ის /დაჯ გუ ფე ბის ტი პის ანა-

ლი ზი, რომ ლის წევ რებ საც შე უძ ლი ათ რო მის 
სტა ტუ ტის მე-7 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნა.4  

მო ცე მუ ლი სტა ტია იკ ვლევს არა სა ხელ-
მწი ფო აქ ტო რე ბი სა და ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა-
აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის ურ თი ერ-
თდა მო კი დე ბუ ლე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი აქ-
ტუ ა ლუ რია რო გორც ICC-ის მი ერ სა ქარ თვე-
ლოს სა კითხ ზე მიმ დი ნა რე გა მო ძი ე ბის, ისე 
„ის ლა მუ რი სა ხელ მწი ფო სა“ თუ სხვა არა სა-
ხელ მწი ფო აქ ტო რე ბის მხრი დან ბო ლო დროს 
სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის წი ნა აღ მდეგ ჩა დე-
ნი ლი შემ ზა რა ვი თავ დას ხმე ბის კუთხ ით.

სტა ტი ის პირ ველ ნა წი ლი გა ნი ხი ლავს 
ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და-
ნა შა უ ლის დე ფი ნი ცი ას, მეც ნი ერ თა გან სხვა-
ვე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბი სა და შე სა ბა მი სი სა სა-
მარ თლო პრაქ ტი კის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე 
გან მარ ტავს ტერ მინ „ორ გა ნი ზა ცი ულ პო ლი-
ტი კას“. ნაშ რო მი ამავ დრო უ ლად გა მო ყოფს 
ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი 
და ნა შა უ ლე ბის ჩამ დე ნი არა სა ხელ მწი ფო აქ-
ტო რე ბის აუ ცი ლე ბელ ნიშ ნებ სა და კა ტე გო-
რი ებს. სტა ტი ის მე ო რე ნა წილ ში გან ხი ლუ ლია 
ICC-ის იუ რის დიქ ცი ის ფარ გლე ბი არა სა ხელ-
მწი ფო აქ ტო რის წევ რებ თან მი მარ თე ბით. 
სტა ტი ა ში წარ მოდ გე ნი ლი კვლე ვის შე დე გად 
დგინ დე ბა, რომ ICC-ის იუ რის დიქ ცია რიგ 
შემ თხვე ვებ ში შე საძ ლოა გავ რცელ დეს აჯან-

ონისიმე ცხომელიძე *

არასახელმწიფო აქტორების მიერ ჩადენილი ადამიანურობის
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები  ICC-ის იურისდიქციის ჭრილში

აბ სტრაქ ტი
რო მის სტა ტუ ტი მკა ფი ოდ არ გან საზღ ვრავს იმ არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რის ტიპს, რო მელ საც შე უძ-
ლია ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნა. ტე რო რის ტულ დაჯ გუ ფე-
ბას, სე პა რა ტის ტულ მოძ რა ო ბა სა თუ სხვა არა სა ხელ მწი ფო აქ ტორს შე საძ ლოა ჰქონ დეს სა ხელ-
მწი ფოს მსგავ სი რე სურ სი გა ნა ხორ ცი ე ლოს ფარ თო მას შტა ბი ა ნი ან სის ტე მა ტუ რი თავ დას ხმე ბი 
სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის წი ნა აღ მდეგ. მო ცე მუ ლი ნაშ რო მი გა მო ყოფს იმ კრი ტე რი უ მებს, რო-
მელ თა დაკ მა ყო ფი ლე ბის შემ თხვე ვა შიც არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რის მხრი დან ჩა დე ნი ლი ქმე დე ბა 
დაკ ვა ლი ფი ცირ დე ბა ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თულ და ნა შა უ ლად. სტა ტია ასე ვე წარ მო-
ა ჩენს სის ხლის სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლოს იუ რის დიქ ცი ის ჭრილ ში არა სა ხელ მწი-
ფო აქ ტო რის წევ რე ბის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სის ხლი სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის გან სხვა ვე-
ბულ სა ფუძ ვლებს.

სა ძი ე ბო სიტყ ვე ბი: ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბი, არა სა ხელ მწი ფო  
აქ ტო რი, ICC, ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კა
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ყე ბუ ლი ან სე პა რა ტის ტუ ლი ძა ლე ბის, ტე-
რო რის ტუ ლი დაჯ გუ ფე ბე ბი სა თუ სხვა არა-
სა ხელ მწი ფო აქ ტო რის მი ერ ჩა დე ნილ ადა-
მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თულ და ნა-
შა უ ლებ ზე, თუმ ცა რო მის სტა ტუ ტის ვიწ რო 
ინ ტერ პრე ტა ცი ის შემ თხვე ვა ში აღ ნიშ ნუ ლი 
იუ რის დიქ ცია საკ მა ოდ შეზღ უ დუ ლი დარ ჩე-
ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სის ხლის სა მარ თლებ რი-
ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბის კუთხ ით.

1. „სა ხელ მწი ფო ან ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კა“ 
რო გორც კონ ტექ სტუ ა ლუ რი ელე მენ ტი

1.1. ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ             
მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის დე ფი ნი ცია

რო მის სტა ტუ ტის მე-7 მუხ ლის მი ხედ ვით 
„ა და მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და -
ნა შა უ ლის“ ცნე ბის ქვეშ მო ი აზ რე ბა მკვლე-
ლო ბა, დე პორ ტა ცი ა, წა მე ბა, სექ სუ ა ლუ რი 
ხა  სი ა თის და ნა შა უ ლე ბი და ამა ვე მუხ ლით გა-
ნ საზღ ვრუ ლი სხვა აქ ტე ბი, რომ ლე ბიც ჩა დე -
ნი ლია გან ზრახ, სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის 
წი ნა აღ მდეგ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ფარ თო მას-
შტა ბი ა ნი ან სის ტე მა ტუ რი თავ დას ხმის ფარ-
გლებ ში. „ნე ბის მი ერ სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო-
ბა ზე თავ დას ხმა“ გა ნი მარ ტე ბა რო გორც სა-
ხელ მწი ფო სა ან ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კის 
ფარ გლებ ში ან მი სი წა ხა ლი სე ბის მიზ ნით გან-
ხორ ცი ე ლე ბულ ქმე დე ბა თა ერ თობ ლი ო ბა.5 

ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი 
და ნა შა უ ლე ბი წარ მო ად გენს სა ერ თა შო რი სო 
სა ზო გა დო ე ბის თვის შო კის მომ გვრელ და სა-
ერ თა შო რი სო სა მარ თლით აკ რძა ლულ ქმე დე-
ბებს.6 აღ ნიშ ნუ ლი და ნა შა უ ლის მსხვერ პლი 
აუ ცი ლებ ლად არის სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე-
ო ბა, ანუ და ნა შა უ ლი მი მარ თუ ლია სა მო ქა-
ლა ქო პი რე ბის წი ნა აღ მდეგ, რომ ლე ბიც არ 
არი ან კომ ბა ტან ტე ბი ან არ იღე ბენ პირ და პირ 
მო ნა წი ლე ო ბას სა ო მარ მოქ მე დე ბებ ში. ომის 
და ნა შა უ ლე ბის გან გან სხვა ვე ბით, რო მის სტა-
ტუ ტის მე-7 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ქმე დე ბე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბელ ფაქ ტორს არ 
წარ მო ად გენს შე ი ა რა ღე ბულ კონ ფლიქ ტთან 
კავ ში რი. მთა ვა რი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი და ნა-
შა უ ლე ბი გა მო ი ხა ტე ბო დეს ფარ თოდ გავ-
რცე ლე ბულ ან სის ტე მა ტურ თავ დას ხმებ ში. 
„ფარ თო მას შტა ბი ა ნო ბის“ კრი ტე რი უ მის გან-
მარ ტე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია რო გორც 
და ნა შა უ ლის გავ რცე ლე ბის არე ა ლი, ისე 
მსხვერ პლთა რა ო დე ნო ბა, ხო ლო „სის ტე მა-
ტუ რო ბის“ კრი ტე რი უ მი ით ვა ლის წი ნებს ძა-

ლა დობ რი ვი აქ ტე ბის ორ გა ნი ზე ბუ ლო ბა სა 
და გა მო რიცხ ავს აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტე ბის შემ-
თხვე ვით ხა სი ათს.7  იზო ლი რე ბუ ლი, თვით-
ნე ბუ რი ან არა რე გუ ლი რე ბუ ლი ქმე დე ბე ბი 
ვერ დაკ ვა ლი ფი ცირ დე ბა ადა მი ა ნუ რო ბის 
წი ნა აღ მდეგ მი მარ თულ და ნა შა უ ლად, რად-
გან მა თი მი ზა ნი არ იქ ნე ბა და ნა შა უ ლე ბის 
ჩა დე ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ხელ მწი ფო 
ან ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კის ხელ შეწყ ო-
ბა.8 „და ნა შა ულ თა ელე მენ ტე ბი“ არის რო მის 
სტა ტუ ტით გან საზღ ვრუ ლი და ნა შა უ ლე ბის 
ინ ტერ პრე ტა ცი ი სა და გა მო ყე ნე ბის თვის შექ-
მნი ლი სა სა მარ თლოს მთა ვა რი დამ ხმა რე დო-
კუ მენ ტი. აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტი აზუს ტებს, 
რომ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სის ხლის სა მარ თლებ-
რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბის თვის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი არ არის დამ ნა შა ვის მხრი დან 
სა ხელ მწი ფო ან ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კის 
დე ტა ლუ რად ცოდ ნა, არა მედ მთა ვა რია სა ხე-
ზე იყოს მსგავ სი პო ლი ტი კის ხელ შეწყ ო ბის 
გან ზრახ ვა.9 

2016 წელს, ICC-ის III წი ნა სა სა მარ თლო 
პა ლა ტამ ბემ ბას საქ მე ში გა მოკ ვე თა ადა მი ა-
ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ-
ლე ბის შემ დე გი მაკ ვა ლი ფი ცი რე ბე ლი  ელე-
მენ ტე ბი: „(ა) და ნა შა უ ლებ რი ვი აქ ტე ბის რა ო-
დე ნო ბი რი ვი კრი ტე რი უ მის დაკ მა ყო ფი ლე ბა 
(და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბე ბის ერ თობ ლი ო-
ბა); (ბ) თავ დას ხმა – რო გორც სა მო ქა ლა ქო 
მო სახ ლე ო ბის წი ნა აღ მდეგ ნე ბის მი ე რი ფორ-
მით ჩა დე ნი ლი კონ კრე ტუ ლი არა სა თა ნა დო 
მოპყ რო ბა; (გ) თავ დას ხმე ბის ჩა დე ნის თვის 
სა ხელ მწი ფო ან ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კა 
და სა ხელ მწი ფო სა ან ორ გა ნი ზა ცი ის მხრი-
დან ამ გვა რი პო ლი ტი კის ხელ შეწყ ო ბა/ წა ხა-
ლი სე ბა; (დ) თავ დას ხმის გაც ნო ბი ე რე ბა“.10  
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ნიშ ნე ბი დან სწო რედ „სა-
ხელ მწი ფო ან ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კის“ 
დე ფი ნი ციაა მო ცე მუ ლი ნაშ რო მის თვის მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი, რად გან ეს ას პექ ტი გა მო არ ჩევს 
არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რის მი ერ და მო უ კი-
დებ ლად ჩა დე ნილ ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ-
მდეგ მი მარ თულ და ნა შა უ ლებს სა ხელ მწი ფო 
აქ ტო რე ბის მი ერ ჩა დე ნი ლი მსგავ სი და ნა შა-
უ ლე ბის გან.

1.1.1. სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის მიღ მა 

სის ხლის სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო 
ტრი  ბუ ნა ლე ბის წეს დე ბე ბი და ჰიბ რი დუ ლი 
სა სა მარ თლო ე ბის დამ ფუძ ნე ბე ლი დო კუ მენ-
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ტე ბი არ მი უ თი თე ბენ ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა-
აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის შე მად-
გენ ლო ბა ში სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის ელე-
მენ ტის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე.11 ამ მხრივ ყუ რად-
სა ღე ბია ის ტო რი უ ლი კონ ტექ სტიც, რად გან 
სის ხლის სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო ტრი ბუ-
ნა ლე ბის იუ რის დიქ ცი ას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი 
და ნა შა უ ლე ბის უმე ტე სო ბა ჩა დე ნი ლი იყო სა-
ხელ მწი ფო აქ ტო რე ბის მი ერ. მა გა ლი თად, ნა-
ცის ტუ რი გერ მა ნი ის, რო გორც სა ხელ მწი ფო 
აქ ტო რის, წი ნას წარ გან საზღ ვრუ ლი და სა მო-
ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის კონ კრე ტუ ლი ჯგუ ფე-
ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი პო ლი ტი კა იყო 
მე ო რე მსოფ ლიო ომის დროს სა მო ქა ლა ქო 
მო სახ ლე ო ბა ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი თავ-
დას ხმე ბის მი ზე ზი.12 რუ ან დის მთავ რო ბის 
მა ღალ ჩი ნოს ნე ბი მხარს უჭერ დნენ და ახა-
ლი სებ დნენ ჰუ ტუ მებ რძო ლე ბის მი ერ ტუ ცი 
მო სახ ლე ო ბის წი ნა აღ მდეგ ფარ თო მას შტა ბი-
ა ნი და სის ტე მა ტუ რი და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე-
ნას.13  თუმ ცა ღა, არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რი - 
სრბსკას რეს პუბ ლი კა იყო ბოს ნი ე ლი მუს ლი-
მი მო სახ ლე ო ბი სა და ბოს ნი ა ში მცხოვ რე ბი 
ეთ ნი კუ რად ხორ ვა ტი სა მო ქა ლა ქო პი რე ბის 
წი ნა აღ მდეგ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი თავ დას ხმე-
ბის უკან მდგო მი ძა ლა.14 შე სა ბა მი სად, სწო-
რედ ყო ფი ლი იუ გოს ლა ვი ის თვის შექ მნი ლი 
სის ხლის სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო ტრი-
ბუ ნა ლი (ICTY) იყო პირ ვე ლი სა ერ თა შო რი სო 
დო ნის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის ორ გა ნო, რო მელ-
მაც გა ნი ხი ლა თუ რამ დე ნად სა ვალ დე ბუ ლო 
იყო სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის არ სე ბო ბა ადა-
მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა-
შა უ ლე ბის კვა ლი ფი კა ცი ის მიზ ნე ბი დან გა-
მომ დი ნა რე. 

ICTY-ის სა სა მარ თლო პა ლა ტამ ტა დი ჩის 
საქ მე ში და ად გი ნა, რომ სა ხელ მწი ფო პო ლი-
ტი კის არ სე ბო ბა არ არის ადა მი ა ნუ რო ბის 
წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის აუ-
ცი ლე ბე ლი კომ პო ნენ ტი.15 აღ ნიშ ნუ ლი დას-
კვნა ეწი ნა აღ მდე გე ბა საფ რან გე თის სა კა სა-
ციო სა სა მარ თლოს მი ერ ბარ ბი სა და ტუ ვი ეს 
საქ მე ებ ში ეროვ ნულ დო ნე ზე გან ვი თა რე ბულ 
პრაქ ტი კას, რო მე ლიც აქ ცენტს სწო რედ სა-
ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის არ სე ბო ბა ზე აკე თებ-
და.16 ეს წი ნა აღ მდე გო ბა მარ ტი ვად აიხ სნე-
ბა, თუ კი გა ვით ვა ლის წი ნებთ ის ტო რი ულ და 
ფაქ ტობ რივ წი ნა პი რო ბებს. კერ ძოდ, პოლ 
ტუ ვიე და კლა უს ბარ ბი მოქ მე დებ დნენ ნა-
ცის ტუ რი გერ მა ნი ის სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი-

კის მი ხედ ვით, რო მე ლიც გუ ლის ხმობ და ოკუ-
პი რე ბუ ლი საფ რან გე თის ტე რი ტო რი ა ზე და-
ნა შა უ ლებ რი ვი სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის შე-
სა ბა მი სად კონ კრე ტუ ლი სა მო ქა ლა ქო ჯგუ-
ფე ბის წი ნა აღ მდეგ გან სა კუთ რე ბით მძი მე 
და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნას - წა მე ბა, მკვლე ლო ბა 
და სხვ. ხო ლო ტა დი ჩის შემ თხვე ვა ში აქ ტუ ა-
ლუ რი იყო ბოს ნი ე ლი სერ ბე ბის მხრი დან მათ 
მი ერ კონ ტრო რი ლე ბა დი ტე რი ტო რი ე ბი დან 
სხვა ეთ ნი კუ რი და რე ლი გი უ რი ჯგუ ფის გან-
დევ ნა, მათ შო რის, სპე ცი ა ლურ ბა ნა კებ ში 
დატყ ვე ვე ბუ ლი პი რე ბის და ში ნე ბის, წა მე ბის, 
მკვლე ლო ბი სა თუ სხვა გზე ბით. შე სა ბა მი სად, 
ICTY-ის მი ერ ძი რი თა დი აქ ცენ ტი გა კეთ და 
არა და ნა შა უ ლის ჩა დე ნა ში სა ხელ მწი ფოს მო-
ნა წი ლე ო ბა ზე, არა მედ იმ მო ტი ვებ ზე, რა მაც 
გა მო იწ ვია და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნა. ტა დი ჩის 
სა სა მარ თლო პა ლა ტამ გა ი ზი ა რა სა ერ თა შო-
რი სო სა მარ თლის კო მი სი ის მი ერ 1991 წელს 
შე მუ შა ვე ბუ ლი ფარ თო დე ფი ნი ცი ა, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მეგ მი-
მარ თუ ლი და ნა შა უ ლი შე იძ ლე ბო და „პრო ვო-
ცი რე ბუ ლი ან მარ თუ ლი ყო ფი ლი ყო მთავ რო-
ბის ან ორ გა ნი ზა ცი ის ან ჯგუ ფის მი ერ“. აღ-
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის 
კო მი სი ის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი პრო ექ ტის 
თა ნახ მად, ტე რო რის ტულ დაჯ გუ ფე ბა იყო 
ერ თ-ერ თი ის არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რი, რო-
მელ საც შე ეძ ლო ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ 
მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლის ჩა დე ნა.17   

ICTY-ის სა ა პე ლა ციო პა ლა ტამ კუ ნა რა-
ჩის საქ მე ში გა აგ რძე ლა ტა დი ჩის საქ მე ში გან-
ვი თა რე ბუ ლი მსჯე ლო ბა და და ად გი ნა, რომ 
„გან საზღ ვრუ ლი პო ლი ტი კის ან გეგ მის არ სე-
ბო ბა შე იძ ლე ბა მტკი ცე ბუ ლე ბის მნიშ ვნე ლო-
ბის მქო ნე იყოს, თუმ ცა ის არ არის და ნა შა უ-
ლის აუ ცი ლე ბე ლი ელე მენ ტი სა მარ თლებ რი-
ვი კვა ლი ფი კა ცი ის კუთხ ით“.18  სა ა პე ლა ციო 
პა ლა ტამ გან მარ ტა, რომ „პო ლი ტი კა“ უნ და 
აღიქ მე ბო დეს რო გორ და ნა შა უ ლის არ სე ბი-
თი ელე მენ ტე ბის (მა გა ლი თად თავ დას ხმის 
სის ტე მა ტუ რო ბის) გან საზღ ვრის თვის სა ჭი-
რო და მა ტე ბი თი ას პექ ტი. კუ ნა რა ჩის საქ მე-
ში ტრი ბუ ნალ მა სა ერ თოდ უგულ ვე ბელ ყო 
პო ლი ტი კის ელე მენ ტის სა ჭი რო ე ბა და შე იძ-
ლე ბა ით ქვას, რომ ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბით მან 
უკუ აგ დო სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბი თი სა-
მარ თა ლის მოთხ ოვ ნე ბი. თუმ ცა, რო მის სტა-
ტუ ტის მე-7 მუხ ლი ით ვლე ბა ადა მი ა ნუ რო ბის 
წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლის ყვე-
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ლა ზე ფარ თოდ აღი ა რე ბულ დე ფი ნი ცი ად და 
აღ ნიშ ნუ ლი დე ფი ნი ცი ის თა ნახ მად კვლა ვაც 
აუ ცი ლე ბე ლია და ნა შა უ ლის უკან მდგო მი „სა-
ხელ მწი ფო ან ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კის“ 
რო გორც მაკ ვა ლი ფი ცი რე ბე ლი ელე მენ ტის 
არ სე ბო ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, რომ 123 სა ხელ მწი ფოს მი ერ რა ტი-
ფი ცი რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე-
ბა სა ერ თა შო რი სო ჩვე უ ლე ბი თი სა მარ თლის 
უფ რო ავ ტო რი ტე ტუ ლი გა მო ხა ტუ ლე ბა ა, 
ვიდ რე კუ ნა რა ჩის საქ მე ზე ICTY-ის გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა.19    

პრო ფე სო რი ბა სი უ ო ნი თვლი და, რომ 
რო მის სტა ტუ ტის მე-7 მუხ ლი არ მო ი ცავს 
არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რე ბის მი ერ სა ხელ მწი-
ფოს გან სრუ ლი ად და მო უ კი დებ ლად ჩა დე ნილ 
და ნა შა უ ლებს. მი სი აზ რით, ტერ მი ნი „ორ გა-
ნი ზა ცი ულ პო ლი ტი კა“ ეხე ბა სა ხელ მწი ფოს 
ორ გა ნო ე ბის პო ლი ტი კას და არა არა სა ხელ-
მწი ფო აქ ტო რე ბის პო ლი ტი კას.20 თუმ ცა, მო-
ცე მუ ლი ტერ მი ნის ბა სი უ ო ნი სე უ ლი გან მარ-
ტე ბა ცალ სა ხად ეწი ნა აღ მდე გე ბა და ნა შა ულ-
თა ელე მენ ტებ ში არ სე ბულ ინ ტერ პრე ტა ცი ას. 
„და ნა შა ულ თა ელე მენ ტე ბი“ აზუს ტებს, რომ 
სა ხელ მწი ფომ ან ორ გა ნი ზა ცი ამ აქ ტი უ რად 
უნ და გა ნა ვი თა როს ან ხე ლი შე უწყ ოს სა მო ქა-
ლა ქო მო სახ ლე ო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თულ 
თავ დას ხმას.21 „ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კის“ 
ცნე ბის შე მო ტა ნით რო მის სტა ტუ ტი მიზ ნად 
ისა ხავს არა სა ხელ მწი ფო სა და მი სი სტრუქ-
ტუ რუ ლი ერ თე უ ლე ბის გა მიჯ ვნას, არა მედ 
სა ხელ მწი ფო სა და ორ გა ნი ზა ცი ის, რო გორც 
ორი და მო უ კი დე ბე ლი სუ ბი ექ ტის, გა მოკ ვე-
თას. ანა ლო გი უ რი მიდ გო მაა მხარ და ჭე რი ლი 
სის ხლის სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო სა სა-
მარ თლოს პრაქ ტი კა შიც. კერ ძოდ, ICC-ის I 
წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტამ კა ტან გა სა და 
ნგუდ ჯო ლო ჩუ ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში „ორ გა-
ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კა“ გან მარ ტა რო გორც 
პო ლი ტი კა შე მუ შა ვე ბუ ლი „ან იმ პირ თა ჯგუ-
ფის მი ერ, რომ ლე ბიც მარ თა ვენ კონ კრე ტულ 
ტე რი ტო რი ას ან იმ ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ, რო-
მელ საც აქვს შე საძ ლებ ლო ბა სა მო ქა ლა ქო 
მო სახ ლე ო ბის წი ნა აღ მდეგ გა ნა ხორ ცი ე ლოს 
სის ტე მა ტუ რი ან ფარ თო მას შტა ბი ა ნი თავ-
დას ხმა“.22 ჟერ მენ კა ტან გას ნგიტ აჯან ყე-
ბულ თა ჯგუ ფი, რო მე ლიც პა სუ ხის მგე ბე ლია 
კონ გოს დე მოკ რა ტი ულ რეს პუბ ლი კა ში სა მო-
ქა ლა ქო პი რე ბის წი ნა აღ მდეგ გან ხორ ცი ე ლე-

ბულ თავ დას ხმებ სა და ხოც ვა- ჟლე ტა ზე, არის 
რო მის სტა ტუ ტის მე-7 მუხ ლის მე-2 პუნ ქტის 
„ა“ ქვე პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არა სა-
ხელ მწი ფო აქ ტო რის ნა თე ლი მა გა ლი თი. 

 პრო ფე სო რი დე რილ რო ბინ სო ნი აღ ნიშ-
ნავს, რომ მეც ნი ერ თა უმ რავ ლე სო ბა  თან-
ხმდე ბა, რომ თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა შო რი სო 
ჩვე უ ლე ბი თი სა მარ თა ლი გან ვი თარ და და 
ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და-
ნა შა უ ლი რო მის სტა ტუ ტის მი ხედ ვით აღარ 
არის შე ბო ჭი ლი მხო ლოდ „სა ხელ მწი ფო პო-
ლი ტი კით“.23 ICC-ის პრო კუ რორ მა სა ქარ-
თვე ლოს საქ მე ზე ავ ტო რი ზა ცი ის მოთხ ოვ ნა-
ში ხა ზი გა უს ვა, რომ არ სე ბობს გო ნივ რუ ლი 
სა ფუძ ვე ლი იმი სა, რომ სამ ხრეთ ოსე თის de 
facto ად მი ნის ტრა ცი ას (ა რა სა ხელ მწი ფო აქ-
ტორს) ჰქო ნო და შე საძ ლებ ლო ბა და ე გეგ მა 
და გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნა ადა მი ა ნუ რო ბის წი-
ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბი.24  მარ-
თა ლია ICC-ის I წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტას 
დე ტა ლუ რად არ გა ნუ ხი ლავს აღ ნიშ ნუ ლი სა-
კითხი სა ქარ თვე ლოს სა კითხ ზე გა მო ძი ე ბის 
დაწყ ე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბა ში, თუმ ცა პა ლა ტამ აღი ა რა სამ ხრეთ ოსე-
თის ძა ლე ბის მხრი დან ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა-
აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნის 
შე საძ ლებ ლო ბის გო ნივ რუ ლი სა ფუძ ვლე ბი 
და აღარ მი იჩ ნია სა ჭი როდ ავ ტო რი ზა ცი ის 
სტა დი ა ზე აღ ნიშ ნულ სა კითხ ზე და მა ტე ბი თი 
მსჯე ლო ბა.25 

ზე მოთ მოყ ვა ნილ მსჯე ლო ბა სა და სა-
სა მარ თლო პრაქ ტი კა ზე დაყ რდნო ბით შე იძ-
ლე ბა ით ქვას, რომ აჯან ყე ბუ ლი ჯგუ ფის ან 
თვით გა მოცხ ა დე ბუ ლი მთავ რო ბის შე სა ბა მი-
სი პო ლი ტი კის არ სე ბო ბა საკ მა რი სია იმის-
თვის, რომ დად გინ დეს რო მის სტა ტუ ტის მე-7 
მუხ ლის მე-2 პუნ ქტის „ა“ ქვე პუნ ქტით გათ ვა-
ლის წი ნე ბულ „ორ გა ნი ზა ცი ულ პო ლი ტი კას-
თან“ შე სა ბა მი სო ბა. თუმ ცა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, 
შე ვის წავ ლოთ სხვა არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო-
რე ბი, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ ამა ვე მუხ ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე-
დე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. შემ დე გი ქვე თა ვი 
გა ნი ხი ლავს იმ არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რე ბის 
ტი პებ სა და მა ხა სი ა თებ ლებს, რომ ლებ საც 
აქვთ ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ-
ლი და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნის შე საძ ლებ ლო ბა 
და შე სა ბა მი სი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კის 
შე მუ შა ვე ბის უნა რი.
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 1.2. ორ გა ნი ზა ცი ის მა ხა სი ა თებ ლე ბი

სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სფე რო ში 
მოღ ვა წე მეც ნი ერ თა ნა წი ლის მტკი ცე ბით, 
ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი 
და ნა შა უ ლე ბის კონ ტექ სტში ორ გა ნი ზა ცი-
უ ლი პო ლი ტი კა შე იძ ლე ბა გა აჩ ნდეთ იმ ორ-
გა ნი ზა ცი ებს, რომ ლებ საც სურთ გარ კვე ულ 
ტე რი ტო რი ებ ზე პო ლი ტი კუ რი კონ ტრო ლის 
მო პო ვე ბა. მა გა ლი თად de facto მთავ რო ბე-
ბი ან აჯან ყე ბულ თა ჯგუ ფე ბი.26 2010 წელს, 
ICC-ის II წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტამ პრო კუ-
რორს proprio motu გა მო ძი ე ბის დაწყ ე ბის ნე ბა 
დარ თო კე ნი ის პოს ტ-სა არ ჩევ ნო ძა ლა დო ბის 
ფაქ ტებ ზე.27  2007-2008 წლებ ში კე ნი ა ში სა-
მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის წი ნა აღ მდეგ თავ-
დას ხმე ბი გან ხორ ცი ე ლეს ახალ გაზ რდულ მა 
დაჯ გუ ფე ბე ბა, რომ ლე ბიც ასო ცირ დე ბოდ ნენ 
კე ნი ის ორ წამ ყვან პო ლი ტი კურ პარ ტი ას თან. 
იმის თვის, რომ გა ნე საზღ ვრა ადა მი ა ნუ რო ბის 
წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის ჩამ-
დე ნი არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რე ბის მთა ვა რი 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი, წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტის 
ორი მო სა მარ თლე და ეყ რდნო „ჯგუ ფის შე საძ-
ლე ბო ბას გა ნა ხორ ცი ე ლოს აქ ტე ბი, რომ ლი-
თაც ირ ღვე ვა ადა მი ა ნის ფუნ და მენ ტუ რი უფ-
ლე ბე ბი“. პა ლა ტამ შე ი მუ შა ვა ექ ვსი მიდ გო მა, 
თუმ ცა აღ ნიშ ნა, რომ ჩა მოთ ვლი ლი კრი ტე რი-
უ მე ბი არ იყო ერ თმა ნეთ თან და კავ ში რე ბუ-
ლი და თი თო ე ულ სი ტუ ა ცი ას ესა ჭი რო ე ბო და 
საქ მი დან გა მომ დი ნა რე ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ანა-
ლი ზი.28 დად გე ნი ლი იე რარ ქი ა, ტე რი ტო რი უ-
ლი კონ ტრო ლი, ფარ თო მას შტა ბი ა ნი ან სის-
ტე მა ტუ რი თავ დას ხმე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა და სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბა 
რო გორც თავ დას ხმის მთა ვა რი სა მიზ ნე შე-
დი ო და წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტის მი ერ გან-
საზღ ვრულ კრი ტე რი უ მებ ში.29 ინ დი ვი დე ბის 
სხვხა დას ხვა გა ერ თი ა ნე ბამ შე საძ ლოა და აკ-
მა ყო ფი ლოს ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კრი ტე რი უ მე-
ბის უმე ტე სო ბა. შე სა ბა მი სად ჩნდე ბა რის კი, 
რომ ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ დეგ მი მარ თუ ლი 
და ნა შა უ ლი გა უ თა ნაბ რდე ბა ეროვ ნულ დო-
ნე ზე ჩა დე ნილ ორ გა ნი ზე ბულ და ნა შა ულს. 
სწო რედ ამ არ გუ მენტს ეყ რდნო ბი ან სა ერ-
თა შო რი სო სა მარ თლის ის სპე ცი ა ლის ტე ბი, 
რომ ლე ბიც ეწი ნა აღ მდე გე ბი ან ადა მი ა ნუ რო-
ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის 
ფარ თო ინ ტერ პრე ტა ცი ას.30 

პრო ფე სო რი შა ბა სი აბ სურ დად მი იჩ-
ნევს რო მის სტა ტუ ტის მე-7 მუხ ლის მე-2 

პუნ ქტის „ა“ ქვე პუნ ქტის გავ რცე ლე ბას ტე-
რო რის ტულ ქსე ლებ ზე, ორ გა ნი ზე ბულ კრი-
მი ნა ლურ სინ დი კა ტებ სა და ინ დი ვიდ თა სხვა 
ისეთ გა ერ თი ა ნე ბებ ზე, რო მელ თაც არ გა აჩ-
ნი ათ სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ნიშ ნე ბი.31  მსგავ სი 
მიდ გო მა გა ნა ვი თა რა მო სა მარ თლე კა ულ მა, 
რო მელ მაც კე ნი ის საქ მე ზე და ა ფიქ სი რა გან-
სხვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბა და აღ ნიშ ნა, რომ 
რო მის სტა ტუ ტის მე-7(2) მუხ ლი ფა რავს სა-
ხელ მწი ფო ებ რი ვი ნიშ ნე ბის მქო ნე ორ გა ნი ზა-
ცი ებს, გა მოკ ვე თა- რა სა პო ლი ციო კონ ტრო-
ლის შე საძ ლებ ლო ბა და დრო ის გან გრძო ბად 
მო ნაკ ვეთ ში არ სე ბო ბა რო გორც შე სა ბა მი სი 
არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რის აუ ცი ლე ბე ლი მა-
ხა სი ა თებ ლე ბი.32 მო სა მარ თლე კა უ ლი და-
ეყ რდნო ის ტო რი ულ და თე ლე ო ლო გი ურ ინ-
ტერ პრე ტა ცი ას და და ად გი ნა, რომ მხო ლოდ 
სა ხელ მწი ფოს მსგავს ორ გა ნი ზა ცი ებს აქვთ 
სა შუ ა ლე ბე ბი და რე სურ სე ბი რომ ჩა ი დი ნონ 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლით გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი და ნა შა უ ლე ბი, რომ ლებ მაც შე საძ-
ლოა „შეძ რან კა ცობ რი ო ბა“.33 აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ მო ცე მუ ლი მიდ გო მა უგულ ვე ბელ ყოფს 
კერ ძო სამ ხედ რო და უსაფ რთხო ე ბის კომ პა-
ნი ე ბის, ნარ კო კარ ტე ლე ბის, სა ერ თა შო რი სო 
კორ პო რა ცი ე ბი სა და სხვა არა სა ხელ მწი ფო 
აქ ტო რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა სა და რე სურ სებს, 
რომ ლი თაც შე იძ ლე ბა სის ტე მა ტუ რად და ირ-
ღვეს სა მო ქა ლა ქო პი რე ბის ფუნ და მენ ტუ რი 
უფ ლე ბე ბი.34 ტე რო რის ტულ დაჯ გუ ფე ბებს 
შე საძ ლოა წვდო მა ჰქონ დეთ ქი მი ურ ან ბი-
ო ლო გი ურ ია რა ღებ ზე და გა ნა ხორ ცი ე ლონ 
სა ზა რე ლი და მას შტა ბუ რი თავ დას ხმე ბი. ერ-
თი მხრივ, „ე რა ყი სა და ლე ვან ტის ის ლა მუ რი 
სა ხელ მწი ფო“, რო გორც არა სა ხელ მწი ფო აქ-
ტო რი, თან ხვედ რა შია მო სა მარ თლე კა უ ლის 
მი ერ სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ნიშ ნე ბის მქო ნე 
ორ გა ნი ზა ცი ის დე ფი ნი ცი ას თან. თუმ ცა, მე ო-
რე მხირვ, ის არის სა ერ თა შო რი სო ტე რო რის-
ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა, რომ ლის თავ დას ხმე ბიც 
გა ე როს უშიშ რო ე ბის საბ ჭომ 2015 წლის ნო-
ემ ბერ ში და ა სა ხე ლა „სა ერ თა შო რი სო მშვი-
დო ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის თვის გლო ბა ლურ 
და უპ რე ცე დენ ტო საფ რთხედ“.35 ძნე ლი წარ-
მო სად გე ნი არ არის თუ რა შე იძ ლე ბა მოხ დეს 
თუ კი აღ ნიშ ნუ ლი ტე რო რის ტუ ლი დაჯ გუ ფე-
ბის ხელ ში აღ მოჩ ნდე ბა მა სობ რი ვი გა ნად გუ-
რე ბის ია რა ღი.

„ორ გა ნი ზა ცი ულ პო ლი ტი კა ზე“ მსჯე-
ლო ბის დროს მნიშ ვნე ლო ვა ნია და ვად გი ნოთ, 
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თუ რა არის რო მის სტა ტუტ ში სა ხელ შეკ რუ-
ლე ბო სა მარ თლის შე სა ხებ ვე ნის კონ ვენ ცი ის 
31-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის შე სა ბა მი სად 
ნა გუ ლის ხმე ვი ობი ექ ტი და მი ზა ნი.36 ICC-ის 
წეს დე ბის პრე ამ ბუ ლა, inter alia, მო იხ სე ნებს 
მო მა ვა ლი თა ო ბე ბის ინ ტე რე სებს და ხაზს 
უს ვამს სტა ტუ ტის პრე ვენ ცი ულ როლს.37 
„ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კის“ რო გორც სა-
მარ თლებ რი ვი ტერ მი ნის გან მარ ტე ბის დროს 
ყუ რად სა ღე ბია რო მის სტა ტუ ტის გრძელ ვა-
დი ა ნი პრე ვენ ცი უ ლი მი ზა ნი. ნა თე ლი ა, რომ 
დეს ტრუქ ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის (მა სობ-
რი ვი გა ნად გუ რე ბის ია რა ღი) გან ვი თა რე ბით 
უფ რო მეტ არა სა ხელ მწი ფო აქ ტორს შე საძ-
ლებ ლო ბა აქვს ჩა ი დი ნოს სა ზა რე ლი და მას-
შტა ბუ რი და ნა შა უ ლე ბი. შე სა ბა მი სად, წი ნა 
ქვე თავ ში მი თი თე ბულ კე ნი ის საქ მე ში ICC-ის 
II წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტის ლო გი კა უფ რო 
და მა ჯე რე ბე ლია ვიდ რე პრო ფე სო რი შა ბა სის 
ან მო სა მარ თლე კა უ ლის არ გუ მენ ტე ბი, რად-
გან წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტამ გა ით ვა ლის-
წი ნა სა ერ თა შო რი სო სის ხლის სა მარ თლის 
ახა ლი გა მოწ ვე ვე ბი და და ნა შა უ ლებ რი ვი 
ქმე დე ბის ინ ტერ პრე ტა ცია მო ახ დი ნა რო მის 
სტა ტუ ტის გრძელ ვა დი ა ნი მიზ ნე ბის შე სა ბა-
მი სად. 

ვერ ლე და ბურ გჰარ დტი მხარს უჭე რენ 
ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კის ფარ თო გან მარ-
ტე ბას და აღ ნიშ ნა ვენ, რომ „შე კითხ ვა თუ ვინ 
ახორ ცი ე ლებს სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბა ზე 
თავ დას ხმას არ ახ დენს ზე გავ ლე ნას ინ დი ვი-
დუ ა ლუ რი უფ ლე ბე ბის მა სობ რი ვი დარ ღვე ვის 
არ სე ბო ბის ფაქ ტებ ზე“.38 მა თი აზ რით, რო მის 
სტა ტუ ტი არ მო ითხ ოვს სა ხელ მწი ფოს მსგავ-
სი ნიშ ნე ბის მქო ნე ორ გა ნი ზა ცი ის არ სე ბო ბას 
ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და-
ნა შა უ ლე ბის შემ თხვე ვა ში. ისი ნი გა ნი ხი ლა-
ვენ მსგავ სი მოთხ ოვ ნის არარ სე ბო ბას ომის 
და ნა შა უ ლებ სა და გე ნო ცი დის შემ თხვე ვებ ში 
და აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ანა ლო გი უ რი მიდ გო მა 
უნ და იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი ადა მი ა ნუ რო ბის 
წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის კვა-
ლი ფი კა ცი ის დრო საც.39 მა გა ლი თად, სა ერ თა-
შო რი სო სა მარ თლის სპე ცი ა ლის ტებ მა შარ-
ფმა და ნი უ ტონ მა გა ნი ხი ლეს ტე რო რიზ მი სა 
და ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი 
და ნა შა უ ლე ბის ურ თი ერ თმი მარ თე ბა და მა თი 
აზ რით, ტე რო რის ტუ ლი თავ დას ხმე ბის ტალ-
ღა ჩა დე ნი ლი არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რე ბის 
მი ერ მშვი დო ბი ა ნო ბის დროს (რო გო რი ცაა 

მა გა ლი თად 9/11-ის მსგავ სი ტე რო რის ტუ ლი 
აქ ტე ბის ერ თობ ლი ო ბა) შე იძ ლე ბა დაკ ვა ლი-
ფი ცირ დეს რო გორც ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ-
მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლი.40 მო ცე მუ ლი 
ნაშ რო მის ავ ტო რის მო საზ რე ბი თაც, სწო რედ 
და ნა შა უ ლის სა ზა რე ლი, მას შტა ბუ რი და მო-
მაკ ვდი ნე ბე ლი ბუ ნე ბა და არა თა ვად და ნა შა-
უ ლის ჩამ დე ნი სუ ბი ექ ტის რა ო ბაა არ სე ბი თი 
ფაქ ტო რი ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი-
მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის ჩვე უ ლებ რი ვი ანუ 
ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი და ნა შა უ ლე ბის გან გა მიჯ ვნის თვის. 

1.3. რო მის სტა ტუ ტის მე-7 მუხ ლით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი „პო ლი ტი კის“ ცნე ბა 

ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თულ 
და ნა შა ულ ში სა ხელ მწი ფოს ან ორ გა ნი ზა ცი-
ის პო ლი ტი კას ესა ჭი რო ე ბა თა ვად სა ხელ-
მწი ფოს ან ორ გა ნი ზა ცი ის მხრი დან აქ ტი უ რი 
ხელ შეწყ ო ბა ან წა ქე ზე ბა.41  თუმ ცა, „და ნა-
შა უ ლის ელე მენ ტე ბი“ ით ვა ლის წი ნებს გა მო-
ნაკ ლის შემ თხვე ვა საც, რო დე საც აღ ნიშ ნუ ლი 
პო ლი ტი კა შე იძ ლე ბა გა მო ი ხა ტოს სა მო ქა ლა-
ქო მო სახ ლე ო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი 
თავ დას ხმე ბის აღ საკ ვე თად გან ზრახ უმოქ-
მე დო ბა შიც. მარ თა ლია „და ნა შა უ ლის ელე-
მენ ტებ ში“ არ არის და კონ კრე ტე ბუ ლი აღ ნიშ-
ნუ ლი უმოქ მე დო ბის ავ ტო რი, თუმ ცა ამა ვე 
დო კუ მენ ტის მე-7 მუხ ლზე თან დარ თუ ლი 
სქო ლი ოს ერ თი ან კონ ტექ სტში წა კითხ ვის 
შე დე გად მი ვალთ დას კვნამ დე, რომ უმოქ მე-
დო ბის ავ ტო რი უნ და იყოს ის სა ხელ მწი ფო 
ან ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მელ საც შე უძ ლია აღ ვე-
თოს სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბა ზე თავ დას-
ხმა, თუმ ცა შეგ ნე ბუ ლად იკა ვებს თავს ასე თი 
თავ დას ხმის თვის ხე ლის შეშ ლის გან.42 აღ ნიშ-
ნულ პო ლი ტი კას შეგ ვიძ ლია უმოქ მე დო ბის 
პო ლი ტი კაც ვუ წო დოთ. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ უმოქ მე დო ბის პო ლი-
ტი კის გან მარ ტე ბა ICC-ის პრაქ ტი კა ში ჯერ 
არ მომ ხდა რა. თუმ ცა იმის მტკი ცე ბა, რომ 
მხო ლოდ სა ხელ მწი ფოს აქვს ადა მი ა ნუ რო-
ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის 
პრე ვენ ცი ი სა და მათ ზე ეფექ ტი ა ნი რე ა გი-
რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ნიშ ნავს უგულ ვე ბელ-
ვყოთ იმ არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რის გავ ლე ნა, 
რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ახორ ცი ე ლებ დეს არა 
მხო ლოდ სა ხელ მწი ფოს გარ კვე ულ ტე რი ტო-
რი ა ზე ეფექ ტი ან ტე რი ტო რი ულ კონ ტროლს, 
არა მედ მას შე იძ ლე ბა სა კუ თა რი არა ფორ-
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მა ლუ რი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის ტე მაც კი 
ჰქონ დეს და არ სე ბუ ლი და სა ხელ მწი ფო ზე 
ეფექ ტი ა ნა დაც ებ რძო დეს მის კონ ტრო ლი რე-
ბად ტე რი ტო რი ა ზე ჩა დე ნილ და ნა შა უ ლებს. 
შე იძ ლე ბა ვი ვა რა უ დოთ, რომ უმოქ მე დო ბის 
პო ლი ტი კის არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რის თვის 
მი წე რის დროს უფ რო მა ღა ლია არა სა ხელ მწი-
ფო აქ ტო რის მი მართ წარ დგე ნი ლი მოთხ ოვ-
ნე ბი. კერ ძოდ, ამ დროს მარ თე ბუ ლი იქ ნე ბა 
თუ კი და ვეყ რდნო ბით მო სა მარ თლე კა უ ლი-
სა და პრო ფე სო რი შა ბა სის მი ერ გან ვი თა რე-
ბულ და ზე მოთ უკ ვე გან ხი ლულ ე.წ. სა ხელ-
მწი ფოს თან მსგავ სე ბის ნი შანს. შე სა ბა მი სად, 
ია ტაკ ქვე შა ტე რო რის ტუ ლი დაჯ გუ ფე ბას არ 
და ე კის რე ბა და ნა შა უ ლის პრე ვენ ცი ის კუთხ-
ით სა ხელ მწი ფოს მსგავ სი ვალ დე ბუ ლე ბა. 
თუმ ცა სა წი ნა აღ მდე გო შე იძ ლე ბა ით ქვას de 
facto მთავ რო ბებ სა თუ ტე რი ტო რი უ ლი კონ-
ტრო ლის მქო ნე არა სა ერ თა შო რი სო ხა სი ა თის 
შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის მო ნა წი ლე სხვა 
სე პა რა ტის ტულ ძა ლებ ზე.43 

რო მის სტა ტუ ტი არ ით ვა ლის წი ნებს ადა-
მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა-
შა უ ლე ბის კონ კრე ტუ ლი მო ტი ვის ან მიზ ნის 
არ სე ბო ბას. მსგავს მო ტივს ან მი ზანს მხო-
ლოდ მტკი ცე ბუ ლე ბი თი და არა მაკ ვა ლი-
ფი ცი რე ბე ლი ხა სი ა თი შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს.44  
ასე ვე არა ვი თა რი სა ჭი რო ე ბა არ არის, რომ 
ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და-
ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნის პო ლი ტი კა იყოს ფორ-
მა ლუ რად დამ ტკი ცე ბუ ლი და მი სი არ სე ბო ბა 
შე იძ ლე ბა და დას ტურ დეს ისე თი ფაქ ტობ რი ვი 
გა რე მო ე ბე ბით რო გო რი ცა ა: „ა) თავ დას ხმის 
და გეგ მვა და კო ორ დი ნა ცი ა; ბ) ძა ლა დო ბის 
გან მე ო რე ბი თო ბა; გ) პო ლი ტი კის გან ხორ ცი-
ე ლე ბის ხელ შე საწყ ო ბად სა ხელ მწი ფო ან კერ-
ძო რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბა; დ) სა ხელ მწი ფო 
ან ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ძა ლე ბის ჩა რე ვა და ნა-
შა უ ლე ბის ჩა დე ნა ში; ე) გან ცხა დე ბე ბი, ინ-
სტრუქ ცი ე ბი ან დო კუ მენ ტა ცი ა, რომ ლე ბიც 
მი ე წე რე ბა იმ სა ხელ მწი ფოს ან ორ გა ნი ზა ცი-
ას, რო მე ლიც ხელს უწყ ობს ან რე ა გი რე ბას 
არ ახ დენს და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნა ზე და /ან ვ) 
და ნა შა უ ლის თან მდე ვი მო ტი ვა ცი ის არ სე ბო-
ბა“.45  სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ აუ ცი ლე-
ბე ლი არ არის აღ ნიშ ნუ ლი ნიშ ნე ბი დან ყვე ლა 
იყოს ერ თობ ლი ვად დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი და 
პო ლი ტი კა უნ და გა ნი მარ ტოს ადა მი ა ნუ რო-
ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის 
ზო გა დი კონ ტექ სტი სა და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 

გა რე მო ე ბე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე.46  შე-
სა ბა მი სად, სა სა მარ თლოს რჩე ბა საკ მა ოდ 
ფარ თო დის კრე ცია და ად გი ნოს თუ რო მე ლი 
არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რის პო ლი ტი კა და აკ მა-
ყო ფი ლებს მე-7 მუხ ლის მე-2 პუნ ქტის „ა“ ქვე-
პუნ ქტში გან საზღ ვრულ კრი ტე რი უმს.

1.4. კომ პლე მენ ტა რო ბი სა და სიმ ძი მის 
კრი ტე რი უ მე ბით და ბა ლან სე ბუ ლი სა-
ხელ მწი ფოს სუ ვე რე ნუ ლი ინ ტე რე სე ბი

ყუ რად სა ღე ბია ის გა რე მო ე ბაც, რომ „ორ-
გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კის“ ფარ თო გან მარ-
ტე ბის მო წი ნა აღ მდე გე ებს აქვთ კი დევ ერ თი 
კონ ტრარ გუ მენ ტი ICC-ის იუ რის დიქ ცი ის 
გა ფარ თო ე ბის წი ნა აღ მდეგ. კერ ძოდ, კლა უს 
კრე სი მხარს უჭერს მო სა მარ თლე კა უ ლის 
მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ ვიწ რო ინ ტერ პრე ტა-
ცი ას და ამ ტკი ცებს, რომ სა ხელ მწი ფო ე ბის 
სუ ვე რე ნუ ლი ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით არ არის მი ზან შე წო ნი ლი ადა მი ა ნუ რო-
ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის 
ეროვ ნუ ლი სა მარ თლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ჩვე უ ლებ რი ვი და ნა შა უ ლე ბის დო ნემ დე დაყ-
ვა ნა.47 ის და მა ტე ბით აღ ნიშ ნავს, რომ ადა მი-
ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ-
ლე ბის „ა და მი ა ნის უფ ლე ბე ბით გა ჯე რე ბუ ლი 
თე ლე ო ლი გი უ რი ინ ტერ პრე ტა ცია“ ეწი ნა აღ-
მდე გე ბა სა ხელ მწი ფო თა პრაქ ტი კას, რად გან 
მსგავ სი გან მარ ტე ბა არა რა ცი ო ნა ლუ რად 
აფარ თო ებს სა ერ თა შო რი სო სის ხლის სა მარ-
თალს ომი სა და სა მო ქა ლა ქო არე უ ლო ბის 
ფარ გლებს მიღ მა.48   თუმ ცა, რო გორც მო-
სა მარ თლე კა უ ლი, ისე კრე სი სა თა ნა დო ყუ-
რადღ ე ბას არ აქ ცე ვენ ICC-ის ზო გი ერთ არა-
ორ თო დოქ სულ უპი რა ტე სო ბებს. კერ ძოდ, 
კომ პლე მენ ტა რო ბის პრინ ცი პი და სიმ ძი მის 
კრი ტე რი უ მი საკ მა რის სივ რცეს ტო ვებს სა-
ხელ მწი ფოს სუ ვე რე ნუ ლი ინ ტე რე სე ბის თვის. 
მხო ლოდ ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ-
თუ ლი და ნა შა უ ლის არ სე ბო ბა per se არ ნიშ-
ნავს, რომ სი ტუ ა ცია გა ნი ხი ლე ბა სის ხლის 
სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლო ში. 
რო მის სტა ტუ ტის პირ ვე ლი ვე მუხ ლი ცალ-
სა ხად აღ ნიშ ნავს, რომ ICC არის შე მავ სე ბე-
ლი ანუ კომ პლე მენ ტა რუ ლი ეროვ ნუ ლი მარ-
თლმსა ჯუ ლე ბი სა.49 რო მის სტა ტუ ტის მე-17 
მუხ ლი კი გან საზღ ვრავს საქ მის სა სა მარ-
თლო ში და საშ ვე ბო ბის სა ფუძ ვლებს, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც ICC-ს არ შე უძ ლია და საშ ვე ბად  
სცნოს საქ მე თუ კი ამ საქ მე ზე გა მო ძი ე ბა ან 
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სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნა მიმ დი ნა რე-
ობს შე სა ბა მი სი იუ რის დიქ ცი ის მქო ნე სა ხელ-
მწი ფოს ეროვ ნულ დო ნე ზე იმ შემ თხვე ვა ში 
თუ ეროვ ნუ ლი სა მარ თალ წარ მო ე ბა არ ატა-
რებს შე ფარ ვით ან მი კერ ძო ე ბულ ხა სი ათს.  
თუ სა ხელ მწი ფოს არ შე უძ ლია ან არ სურს 
გა ნა ხორ ცი ე ლოს შე სა ბა მი სი ეროვ ნუ ლი გა-
მო ძი ე ბა ან სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნა, 
საქ მე აუ ცი ლებ ლად უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს 
სიმ ძი მის გან საზღ ვრულ დო ნეს იმის თვის, 
რომ ICC-ის იუ რის დიქ ცი ის ქვეშ მო ექ ცეს.50  

სა სა მარ თლოს III წი ნა სა სა მარ თლო პა-
ლა ტამ გან მარ ტა, რომ რო მის სტა ტუ ტის 
მე-17 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის „დ“ ქვე პუნ-
ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სიმ ძი მის ელე მენ-
ტი არის „და მა ტე ბი თი გა რან ტი ა, რომ ლის 
ძა ლი თაც სა სა მარ თლო თა ვი დან ირი დებს 
გა მო ი ძი ოს, სის ხლის სა მარ თლებ რივ დევ ნას 
და უქ ვემ დე ბა როს ან გა ა სა მარ თლოს მე ო რე-
ხა რის ხო ვა ნი საქ მე ე ბი“.51 სიმ ძი მის ზღვრის 
დად გე ნის დროს სა სა მარ თლო მხედ ვე ლო ბა-
ში იღებს, inter alia, და ნა შა უ ლის მას შტაბს, 
ბუ ნე ბას, და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბის ჩა დე ნის 
მა ნე რა სა და და ნა შა უ ლის მსხვერ პლზე ზე-
გავ ლე ნის ხა რისხს. ასე რომ, სიმ ძი მე შე იძ ლე-
ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი იყოს რო გორც მე ქა ნიზ მი, 
რო მე ლიც შე ე წი ნა აღ მდე გე ბა ადა მი ა ნუ რო-
ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის 
ე.წ. „ჩვე უ ლებ რი ვი“ და ნა შა უ ლე ბის დო ნე ზე 
დაყ ვა ნას.52 სა ი ლუს ტრა ციო მიზ ნე ბი დან გა-
მომ დი ნა რე გო ნივ რუ ლი იქ ნე ბა გან ვი ხი ლოთ 
შემ დე გი ჰი პო თე ტუ რი მა გა ლი თი.

თბი ლი სის დი ნა მოს სა ფეხ ბურ თო გუნ დის 
ფა ნე ბის კლუ ბი არ სე ბობს რამ დე ნი მე წლის 
მან ძილ ზე და ამ ჯგუ ფის ასამ დე ოპე რა ცი უ-
ლი აღ მსრუ ლე ბე ლი ემორ ჩი ლე ბა მა თი ლი დე-
რე ბის ბრძა ნე ბებს. მათ შე ი მუ შა ვეს პო ლი ტი-
კა რომ მოკ ლან და გა ა ნად გუ რონ ქუ თა ი სის 
ტორ პე დოს მხარ დამ ჭე რე ბი და და იწყ ეს მა თი 
მო წი ნა აღ მდე გე კლუ ბის ქო მა გებ ზე თავ დას-
ხმე ბი სა ქარ თვე ლოს მთელ ტე რი ტო რი ა ზე. 
შე დე გად, ტორ პე დოს ათე უ ლო ბით გულ შე-
მატ კი ვა რი მოკ ლეს (მათ შო რის რამ დე ნი მე 
ბავ შვი) და დი ნა მოს ბევ რი მხარ დამ ჭე რი შე ე-
წი რა სა პა სუ ხო თავ დას ხმებს ჩა დე ნილს ტორ-
პე დოს ფა ნე ბის მი ერ შუ რის ძი ე ბის მო ტი ვით. 
მა თი და შოშ მი ნე ბი სა და სა ფეხ ბურ თო გუნ-
დებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო არე უ-
ლო ბის დაწყ ნა რე ბის მიზ ნით სა ქარ თვე ლო ში 
გა მოცხ ად და ფარ თო მას შტა ბი ა ნი ამ ნის ტი ა. 

თე ო რი უ ლად ფეხ ბურ თის ფა ნე ბის მსგავ სი 
ჯგუ ფი აკ მა ყო ფი ლებს კე ნი ის საქ მე ში ICC-ის 
II წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტის მი ერ შე მუ შა ვე-
ბუ ლი იმ კრი ტე რი უ მე ბის უმე ტე სო ბას (გარ-
და სა ხელ მწი ფოს ტე რი ტო რი ის ნა წი ლის კონ-
ტრო ლის მოთხ ოვ ნი სა), რომ ლი თაც პა ლა ტამ 
გან საზღ ვრა ორ გა ნი ზა ცი ის ცნე ბა. „ორ გა-
ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი კის“ ფარ თო ინ ტერ პრე-
ტა ცი ის შემ თხვე ვა ში ფეხ ბურ თის ქო მა გე ბის 
და ნა შა უ ლებ რი ვი აქ ტე ბი ჩა ით ვლე ბა რო-
გორც ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ-
ლი და ნა შა უ ლე ბი თუ კი მხედ ვე ლო ბა ში მი ვი-
ღებთ ჯგუ ფის შე საძ ლებ ლო ბას სა მო ქა ლა ქო 
მო სახ ლე ო ბის წი ნა აღ მდეგ გა ნა ხორ ცი ე ლოს 
ფარ თო მას შტა ბი ა ნი თავ დას ხმა. მი უ ხე და ვად 
ამი სა, სიმ ძი მის კრი ტე რი უ მი არის სა ქარ თვე-
ლოს თვის, რო გორც სუ ვე რე ნუ ლი სა ხელ მწი-
ფოს თვის, მის ინ ტე რე სებ ში არა მარ თლზო მი-
ე რი ჩა რე ვის გან დაც ვის ერ თგვა რი გა რან ტი ა. 
ფეხ ბურ თის ფა ნე ბის თავ დას ხმე ბის ბუ ნე ბა, 
მას შტა ბი და ზე გავ ლე ნა არ და აკ მა ყო ფი ლებს 
რო მის სტა ტუ ტის მე-17 მუხ ლის 1-ლი პუნ-
ქტის „დ“ ქვე პუნ ქტით გან საზღ ვრუ ლი სიმ ძი-
მის ზღვარს. სხვა მხრივ, უფ რო მძი მე ქმე დე-
ბე ბი ჩა ით ვლე ბა, რომ გახ დე ბა მთე ლი სა ერ-
თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის შეშ ფო თე ბის სა-
გა ნი და დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი იქ ნე ბა სიმ ძი მის 
კრი ტე რი უ მი. იმ შემ თხვე ვა ში თუ სა ხე ზე იქ-
ნე ბო და არა ფეხ ბურ თის გულ შე მატ კივ რებს 
შო რის და პი რის პი რე ბა, არა მედ ეთ ნი კურ ან 
რე ლი გი ურ ნი ა დაგ ზე არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო-
რებს შო რის გა ჩა ღე ბუ ლი სე რი ო ზუ ლი შე ი ა-
რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტი, სა ვა რა უ დო ა, რომ 
მსგავ სი კონ ფლიქ ტი და აკ მა ყო ფი ლებ და რო-
მის სტა ტუ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სიმ ძი მის 
კრი ტე რი უმს. და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბე ბის 
ზე გავ ლე ნის სიმ ძი მის კრი ტე რი უ მი არის ერ-
თგვა რი და მა ტე ბი თი ბა ლან სი სა ხელ მწი ფო 
სუ ვე რე ნულ ინ ტე რე სებ სა და სა ერ თა შო რი სო 
სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან მარ თლმსა ჯუ ლე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ინ ტე რესს შო რის. აქე-
დან გა მომ დი ნა რე, გა საკ ვი რი არ არის, რომ 
გან სა კუთ რე ბით მძი მე და სა ერ თა შო რი სო 
სა ზო გა დო ე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი კრი მი-
ნა ლუ რი ქმე დე ბე ბი გა და წო ნის იმ ქვეყ ნე ბის 
სუ ვე რე ნულ ინ ტე რე სებს, რომ ლე ბიც არი ან 
რო მის სტა ტუ ტის ხელ შემ კვრე ლი მხა რე ე ბი 
და აღი ა რე ბენ აღ ნიშ ნუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის 
ობი ექ ტსა და მი ზანს. 
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2. ICC-ის იუ რის დიქ ცი ის ფარ გლე ბი 
არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რის წევ რებ თან 
მი მარ თე ბით

რო მის სტა ტუ ტის 25-ე მუხ ლი გან საზღ-
ვრავს ფი ზი კუ რი პი რე ბის სის ხლის სა მარ-
თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის  სხვა დას ხვა 
სა ფუძ ვლებს.53 აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის მი ხედ-
ვით, და ნა შა უ ლის ამ სრუ ლე ბე ლი ინი დი ვი დუ-
ა ლუ რად აგებს პა სუხს სა კუ თარ ქმე დე ბა ზე 
მი უ ხე და ვად იმი სა მან ეს და ნა შა უ ლი მარ ტომ 
ჩა ი დი ნა თუ სხვას თან ერ თად. ამა ვე მუხ ლის 
თა ნახ მად, ასე ვე დას ჯა დია ადა მი ა ნუ რო ბის 
წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის ჩა-
დე ნის ბრძა ნე ბის გა ცე მა ან ასე თი და ნა შა უ-
ლის ჩა დე ნის კენ წა ქე ზე ბა, თუ კი მსგავ სი და-
ნა შა უ ლი ნამ დვი ლად მოხ და ან თუ ად გი ლი 
ჰქონ და მი სი ჩა დე ნის მცდე ლო ბას. 

2.1. Ratione Personae იუ რის დიქ ცია

გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა უნ და გა-
მახ ვილ დეს იმ ფაქ ტზე, რომ სა სა მარ თლოს 
ratione personae იუ რის დიქ ცია არ ფა რავს 
იუ რი დი ულ პი რებს. მთა ვა რი მი ზე ზი თუ რა-
ტომ არ ვრცელ დე ბა ICC-ის იუ რის დიქ ცია იუ-
რი დი ულ პი რებ ზე გა მომ დი ნა რე ობს კომ პლე-
მენ ტა რო ბის პრინ ცი პი დან, რად გან რო მის 
სტა ტუ ტის წევ რი ყვე ლა სა ხელ მწი ფოს ეროვ-
ნუ ლი სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მა არ ით ვა ლის-
წი ნებს იუ რი დი უ ლი პი რე ბის სის ხლის სა მარ-
თლებ რივ პა სუ ხის მგებ ლო ბას.54 ის ტო რი უ ლი 
სა ფუძ ვლის კუთხ ით აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ჯერ 
კი დევ ნი ურ ნბე გის ტრი ბუ ნალ მა აღი ა რა, რომ 
„სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის წი ნა აღ მდეგ და-
ნა შა უ ლე ბი ჩა დე ნი ლია ადა მი ა ნე ბის და არა 
აბ სტრაქ ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ“ და 
დამ ნა შა ვე ე ბი ინ დი ვი დუ ა ლუ რად აგე ბენ პა-
სუხს მა ში ნაც კი თუ ისი ნი მოქ მე დებ დნენ სა-
ხელ მწი ფო ინ ტე რე სე ბი დან გა მომ დი ნა რე.55 
სა სა მარ თლოს III პა ლა ტამ ბემ ბას საქ მე ში 
ცალ სა ხად გან მარ ტა, რომ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
და კის რე ბის თვის არ არის აუ ცი ლე ბე ლი და ნა-
შა უ ლის ამ სრუ ლე ბე ლი იყოს იმ სა ხელ მწი ფოს 
ან ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი/ წარ მო მად გე ნე ლი, 
რო მელ საც აქვს ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ 
მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნის პო ლი-
ტი კა.56 თუმ ცა, შე სა ბა მი სი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი 
პო ლი ტი კის არ სე ბო ბა პირ და პირ არ ნიშ ნავს 
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ფუძ ველს და და ნა შა-

უ ლის მა ტე რი ა ლურ ელე მენ ტებს თან უნ და 
ახ ლდეს რო მის სტა ტუ ტის 30-ე მუხ ლით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი გან ზრახ ვი სა და ცოდ ნის 
ელე მენ ტე ბი.57 სა ერ თა შო რი სო სის ხლის სა-
მარ თლის ის ტო რია იც ნობს პრე ცე დენ ტებს, 
რო დე საც კერ ძო კომ პა ნი ე ბის თვის მო მუ შა ვე 
პი რე ბი პა სუ ხის გე ბა ში მი ეც ნენ ადა მი ა ნუ რო-
ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის-
თვის. მა გა ლი თად, მო ნუ რი შრო მის გა მო ყე-
ნე ბა და სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის წი ნა აღ-
მდეგ ჩა დე ნი ლი არა ა და მი ა ნუ რი მოპყ რო ბის 
სხვა ფაქ ტე ბი ნახ სე ნე ბი იყო კრუ პი სა და მი-
სი ქარ ხნე ბის 11 დი რექ ტო რის წი ნა აღ მდეგ 
წა ყე ნე ბულ ბრალ დე ბა ში ნი ურ ნბერ გის სამ-
ხედ რო ტრი ბუ ნალ ზე.58 თუმ ცა, ბრალ დე ბე ბი 
გა მომ დი ნა რე ობ და მხო ლოდ ინ დი ვი დუ ა ლუ-
რი ქმე დე ბე ბი დან, რად გან სა ერ თო მიზ ნით 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა არ იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი 
და ნა შა უ ლე ბის იმ დრო ინ დელ დე ფი ნი ცი ა სა 
და მე ო ცე სა უ კი ნის შუა პე რი ოდ ში მოქ მედ 
სა მარ თლებ რივ სის ტე მა ში.  

2.2. თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის სა ხე ე ბი

რო მის სტა ტუ ტის 25-ე მუხ ლი და ნა შა-
უ ლად აღი ა რებს და ნა შა უ ლის ჩა დე ნა ში (ან 
ჩა დე ნის მცდე ლო ბა ში) შეგ ნე ბულ კონ ტრი-
ბუ ცი ას, გან ხორ ცი ე ლე ბულს სა ერ თო მიზ-
ნით მოქ მე დი პირ თა ჯგუ ფის მი ერ. სტა-
ტუ ტი გა ნას ხვა ვებს მთა ვარ დამ ნა შა ვე სა 
(principal perpetrator – ქარ თულ კა ნონ მდებ-
ლო ბა ში იგი ვე ამ სრუ ლე ბე ლი) და დამ ხმა რეს 
(accessory). აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ კერ ძო ორ გა-
ნი ზა ცი ე ბის თვის მო მუ შა ვე პი რე ბი, აჯან ყე-
ბუ ლი შე ა რა ღე ბუ ლი დაჯ გუ ფე ბის წევ რე ბი 
ან სხვა არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რის მხარ დამ-
ჭე რი პი რე ბი შე იძ ლე ბა ხში რად იყ ვნენ ადა-
მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა-
შა უ ლე ბის თა ნა მო ნა წი ლე ე ბი/ დამ ხმა რე ე ბი. 
მა გა ლი თად, კა ტან გას საქ მე ზე გა მო ტა ნილ 
გა ნა ჩენ ში ICC-ის II წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა-
ტამ აღ ნიშ ნა, რომ რო მის სტა ტუ ტის 25(3)(დ) 
მუხ ლით გან საზღ ვრუ ლი მენ ტა ლუ რი ელე-
მენ ტე ბი მი ე სა და გე ბა ისეთ ქმე დე ბას, რო-
მე ლიც წარ მო ად გენს დამ ხმა რე პი რის შეგ-
ნე ბულ წვლილს შე ტა ნილს ჯგუ ფის სა ერ თო 
მიზ ნის მიღ წე ვა ში.59 სა სა მარ თლომ კა ტან გას 
საქ მე ში ხა ზი გა უს ვა, რომ „პირს, რო მელ საც 
ბრა ლი ედე ბა 25(3)(დ) მუხ ლით, არ შე ე რაცხ-
ე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სის ხლის სა მარ თლებ რი-
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ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა იმ და ნა შა უ ლე ბის თვის, 
რომ ლე ბიც მარ თა ლია შე ად გე ნენ ჯგუ ფის 
სა ერ თო მიზ ნის ნა წილს, მაგ რამ რო მელ შიც 
მას პი რა დი წვლი ლი არ შე უ ტა ნია“.60 შე სა ბა-
მი სად, ორ გა ნი ზა ცი ის მხო ლოდ თა ნამ შრომ-
ლად ან აჯან ყე ბუ ლი ჯგუ ფის მხო ლოდ წევ-
რად ყოფ ნა არ არის სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა ფუძ ვე ლი თუ კი წევ რი 
ან თა ნამ შრო მე ლი არ გა ა კე თებს შეგ ნე ბულ 
კონ ტრი ბუ ცი ას გან საზღ ვრუ ლი და ნა შა უ ლე-
ბის ჩა დე ნა ში. მბა რუ ში მა ნას საქ მე ში ICC-ის 
II წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტამ გან მარ ტა, რომ 
„სა ერ თო მიზ ნით მოქ მე დი ჯგუ ფის მი ერ ჩა-
დე ნილ და ნა შა ულ ში შე ტა ნი ლი წვლი ლი უნ და 
იყოს რო გორც მი ნი მუმ მნიშ ვნე ლო ვა ნი“ და 
მას უნ და ჰქონ დეს გან საზღ ვრუ ლი ზე გავ-
ლე ნა თა ვად ამ და ნა შა ულ ზე.61 მა გა ლი თად, 
მეც ნი ე რის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სის ხლის სა მარ-
თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა დად გე ბა ფარ-
მა ცევ ტულ კომ პა ნი ა ში შე მუ შა ვე ბუ ლი ბი ო-
ლო გი უ რი ია რა ღის თვის თუ კი მან  იცო და, 
რომ კომ პა ნი ის ბო რო ტი მფლო ბე ლე ბის მთა-
ვა რი მი ზა ნი იყო ბი ო ლო გი უ რი ია რა ღის სა მო-
ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის წი ნა აღ მდეგ გა მო ყე ნე-
ბა. მე ო რე მხრივ, ლა ბო რან ტის ქმე დე ბა, რო-
მე ლიც ასუფ თა ვებს ლა ბო რა ტო რი ის და ნად-
გა რებს არ არის რო მის სტა ტუ ტით დას ჯა დი 
ქმე დე ბა მა ში ნაც კი, თუ ლა ბო რან ტმა იცო და 
ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნი ის მფლო ბელ თა სა-
ერ თო კრი მი ნა ლუ რი მიზ ნის შე სა ხებ. პრო-
ფე სო რი კაი ამ ბო სი მი უ თი თებს, რომ რო მის 
სტა ტუ ტის 25(3)(დ) მუხ ლი ახ დენს ცალ კე ულ 
ქმე დე ბებ ში ინ დი ვი დუ ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
კრი მი ნა ლი ზე ბას.62 შე სა ბა მი სად, რო დე საც 
შე ი ა რა ღე ბუ ლი დაჯ გუ ფე ბის წევ რი ია რა ღით 
ამა რა გებს დაჯ გუ ფე ბის იმ წევ რებს, რომ ლე-
ბიც აპი რე ბენ სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბა ზე 
თავ დას ხმას, მას ბრა ლი წა რედ გი ნე ბა და ნა-
შა ულ ში დახ მა რე ბის თვის. 

2.3. გან ზრახ ვა

ICC-ის სის ტე მა შე იძ ლე ბა არ იყოს ეფექ-
ტი ა ნი იმ პირ თა სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი 
პა სუ ხის გე ბის თვალ საზ რი სით, რომ ლე ბიც 
ეხ მა რე ბი ან და ნა შა უ ლის ამ სრუ ლებ ლებს და-
ნა შა უ ლის ფა სი ლი ტა ცი ის გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი 
მიზ ნის გა რე შე. კრა ი ერ სა და სხვა ავ ტო რებს 
მა გა ლი თად მოჰ ყავთ სარ გე ბელ ზე ორი ენ-
ტი რე ბუ ლი ია რა ღით მო ვაჭ რის შემ თხვე ვა. 
კერ ძოდ, ია რა ღით მო ვაჭ რემ იცის რომ მყიდ-

ვე ლის მი ზა ნი არის სა ერ თა შო რი სო და ნა შა-
უ ლე ბის ჩა დე ნა, მაგ რამ ია რაღს ყი დის მხო-
ლოდ ფუ ლის შოვ ნის მიზ ნით. მო ცე მულ შემ-
თხვე ვა ში მას სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე ბრა ლი 
არ წა რედ გი ნე ბა, რად გან რო მის სტა ტუ ტის 
25(3)(დ) მუხ ლი მო ითხ ოვს პირ ვე ლი ხა რის-
ხის გან ზრახ ვის (dolus directus) არ სე ბო ბას 
იყე ნებ ს-რა ტერ მინს „იმ მიზ ნით რომ“.63   აღ-
სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 25(3)(დ) მუხლს შე მო აქვს 
სპე ცი ა ლუ რი და უფ რო მკაც რი მოთხ ოვ ნა 
ნე ბე ლო ბის ელე მენ ტი სა, რაც წარ მო ად გენს 
რო მის სტა ტუ ტის 30(2)(ბ) ზო გა დი მუხ ლი-
დან გა დახ ვე ვას. აღ ნიშ ნულ თან მი მარ თე ბით, 
ICC-ის I წი ნა სა სა მარ თლო პა ლა ტამ ლუ ბან-
გას საქ მე ში გა ნაცხ ა და, რომ რო მის სტა ტუ-
ტის 30(2)(ბ) მუხ ლი არ აღი ა რებს არა პირ და-
პი რი გან ზრახ ვის (dolus eventualis) ცნე ბას და 
მო ითხ ოვს სულ მცი რე მე ო რე ხა რის ხის პირ-
და პი რი გან ზრახ ვის (dolus directus) არ სე ბო-
ბას.64 შე სა ბა მი სად, რო მის სტა ტუ ტის მი ხედ-
ვით სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ-
ლბა არ დად გე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც 
ფარ მა ცევ ტუ ლი კომ პა ნი ის გა ყიდ ვე ბის მე ნე-
ჯე რი მხო ლოდ მო გე ბის გაზ რდა ზეა ორი ენ-
ტი რე ბუ ლი და ტე რო რის ტულ დაჯ გუ ფე ბა ზე 
ყი დის ბი ო ლო გი უ რი ია რა ღის კომ პო ნენ ტებს. 
ამ შემ თხვე ვა ში მნიშ ვნე ლო ბა არ აქვს იმ 
ფაქტს, რომ გა ყიდ ვე ბის მე ნე ჯერს გაც ნო ბი-
ე რე ბუ ლი აქვს, რომ გა ყი დუ ლი პრო დუქ ცია 
შე საძ ლოა გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნეს სა მო ქა ლა-
ქო მო სახ ლე ო ბის წი ნა აღ მდეგ სის ტე მა ტუ რი 
ან ფარ თო მას შტა ბი ა ნი თავ დას ხმე ბის გან სა-
ხორ ცი ე ლებ ლად. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ICC-ის უპირ ვე ლე სი 
მი ზა ნი არის და ნა შა უ ლის ამ სრუ ლებ ლის გა-
სა მარ თლე ბა. თუმ ცა ეროვ ნულ დო ნე ზე არ-
სე ბულ სა მარ თლებ რივ ჩარ ჩოს შე უძ ლია წინ 
აღუდ გეს ICC-ის არა ე ფექ ტი ა ნო ბის დამ ხმა-
რე (და ნა შა უ ლის თა ნა მო ნა წი ლე) პი რე ბის გა-
სა მარ თლე ბის კუთხ ით, რად გან რო მის სტა-
ტუ ტის წევ რი სა ხელ მწი ფო ე ბის ეროვ ნუ ლი 
კა ნონ მდებ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს mens rea-ს 
შე და რე ბით და ბალ სტან დარტს. რო მის სტა-
ტუ ტის პრე ამ ბუ ლა ასა ხავს იმ იდე ას, რომ 
ეფექ ტი ა ნი სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა აუ ცი ლე ბე ლი ა, მათ შო რის, 
ეროვ ნულ დო ნე ზე ქმე დი თი ნა ბი ჯე ბის გა-
დად გმის გზი თა და და ნა შა უ ლის თი თო ე უ ლი 
თა ნა მო ნა წი ლის ჰა ა გა ში ექ სტრა დი ცია არ 
არის ერ თა დერ თი გა მო სა ვა ლი და უს ჯე ლო-
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ბის სინ დრო მის აღ მო საფ ხვრე ლად. ასე ვე ყუ-
რად სა ღე ბია სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის კო-
მი სი ის მცდე ლო ბა ხე ლი შე უწყ ოს ადა მი ა ნუ-
რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე-
ბის შე სა ხებ კონ ვენ ცი ის მი ღე ბას, რაც თა ვის 
მხრივ გაზ რდის სა ხელ მწი ფო ე ბის პა სუ ხის-
მგებ ლო ბას აღ ნიშ ნუ ლი და ნა შა უ ლე ბის პრე-
ვენ ცი ი სა და ეროვ ნულ დო ნე ზე ეფექ ტი ა ნი 
მარ თლმსა ჯუ ლე ბის აღ სრუ ლე ბის კუთხ ით.65  
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თლის კო მი სი ის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი დო კუ-
მენ ტის მე-15 მუხ ლის პრო ექ ტი ით ვა ლის წი-
ნებს წევ რი სა ხელ მწი ფო ე ბის თვის სის ხლის 
სა მარ თლის სა ერ თა შო რი სო ტრი ბუ ნა ლე ბის 
სა დამ ფუძ ნებ ლო დო კუ მენ ტე ბით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის უპი რა ტე სო ბას 
ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და-
ნა შა უ ლე ბის კონ ვენ ცი ით ნა კისრ ვალ დე ბუ-
ლე ბებ თან წი ნა აღ მდე გო ბის შემ თხვე ვა ში.66 
შე სა ბა მი სად, ცალ კე კონ ვენ ცი ის მი ღე ბით 
არა თუ დაკ ნინ დე ბა ICC-ის რო ლი, არა მედ კი-
დევ უფ რო გამ ყარ დე ბა მი სი რო გორც მუდ-
მივ მოქ მე დი სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლოს 
ინ სტი ტუ ცი უ რი ფუნ ქცი ა.

დას კვნა

რო მის სტა ტუ ტის მე- 7(2)(ა) მუხ ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი „პო ლი ტი კის“ კრი ტე-
რი უ მის გან მარ ტე ბა უფ რო ფარ თო ა, ვიდ-
რე მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კა და მო-
ი ცავს იმ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის პო ლი ტი კა საც, 
რომ ლებ საც აქვთ საკ მა რი სი შე საძ ლებ ლო ბა 
და რე სურ სი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზი ა ნი მი ა ყე ნონ 
კა ცობ რი ო ბის ფუ ძემ დებ ლურ ღი რე ბუ ლე-

ბებს. აღ ნიშ ნუ ლი და ნა წე სის მთა ვა რი იდეა 
არის ნე ბის მი ე რი სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის 
დაც ვა ფარ თო მას შტა ბი ა ნი ან სის ტე მა ტუ რი 
ძა ლა დო ბის გან, მი უ ხე და ვად იმი სა ძა ლა დო-
ბის წყა რო არის სა ხელ მწი ფო თუ არა სა ხელ-
მწი ფო აქ ტო რი. „ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი ტი-
კის“ ვიწ რო გან მარ ტე ბა ზე დაყ რდნო ბა ეწი-
ნა აღ მდე გე ბა რო მის სტა ტუ ტის ობი ექ ტსა და 
მის გრძელ ვა დი ან პრე ვენ ცი ულ მი ზანს. სტა-
ტი ა ში მკა ფი ოდ გა მო იკ ვე თა პო ზი ცი ა, რომ 
არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რებს არ მო ეთხ ო ვე ბათ 
სა ხელ მწი ფოს ნიშ ნე ბის ქო ნა იმის თვის, რომ 
გა ნა ხორ ცი ე ლონ და მან გრე ვე ლი თავ დას ხმე-
ბი და „შეძ რან კა ცობ რი ო ბა“ მშვი დო ბი ა ნო ბის 
დრო საც კი.

კორ პო რა ცი ე ბის თა ნამ შრომ ლებს, de 
facto მთავ რო ბე ბის წარ მო მად გენ ლებს, გა სამ-
ხედ რო ე ბუ ლი და სხვა დაჯ გუ ფე ბის წევ რებს 
შე იძ ლე ბა სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის-
მგებ ლო ბა და ე კის როთ ადა მი ა ნუ რო ბის წი ნა-
აღ მდეგ მი მარ თუ ლი და ნა შა უ ლე ბის რო გორც 
ამ სრუ ლებ ლებ ლის, ისე თა ნა მო ნა წი ლის რან-
გში. თუმ ცა, და ნა შა უ ლებ ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი 
არა სა ხელ მწი ფო აქ ტო რის მხო ლოდ წევ რო ბა 
არ არის რო მის სტა ტუ ტით დას ჯა დი ქმე დე-
ბა. ამავ დრო უ ლად, ICC-ის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ-
ლი გან ზრახ ვის მა ღა ლი სტან დარ ტი (mens 
rea dolus directus), არ უნ და იყოს აღ ქმუ ლი 
რო გორც დაბ რკო ლე ბა ეროვ ნულ დო ნე ზე 
იმ პირ თა სის ხლის სა მარ თლებ რივ პა სუ ხის-
გე ბა ში მი ცე მის თვის, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ 
არ არი ან და ნა შა უ ლის ამ სრუ ლებ ლე ბი ან არ 
შე აქვთ მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლი და ნა შა უ ლის ჩა-
დე ნა ში.

* ონისიმე ცხომელიძე არის საერთაშორისო სამართლის დოქტორანტი (თსუ); 
მინიჭებული აქვს სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (წარჩინებით) 
ედინბურგის უნივერსიტეტის მიერ და საერთაშორისო სამართლის 
მაგისტრის აკადემიური ხარისხი (წარჩინებით) თსუ-ს მიერ.
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INTRODUCTION

The role of non-state actors in the commis-
sion of crimes against humanity and individual 
criminal responsibility of the persons affi liated 
with them remains to be a controversial issue 
underthe contemporary international criminal 
law. Professor Bassiouni, who was the chair 
of the 1998 Rome Conference drafting com-
mittee, argued that only state actors who are 
acting pursuant to the state policy could be per-
petrators of crimes against humanity under the 
customary international law.1 The jurisprudence 
of international criminal tribunals and the re-
cent practice of the International Criminal Court 
(hereinafter the ICC or the Court) demonstrate 
that there is no strict requirement of the state 
participation and non-state actors are also able 
to commit crimes against humanity.2 The Rome 
Statute clarifi es that the existence of either a 
state or “organizational policy” is a contextual 
element of the aforesaid crimes.3 Thus, the 
main topic of the debate among modern schol-
ars is the type of the organization members of 
which are capable of committing crimes envis-
aged by Article 7 of the Rome Statute.4

This paper examinesthe correlation be-
tween non-state actors and crimes against hu-
manity. The topic has particular importancetak-
ing into consideration the pending investigation 
of the ICC in respect of the Georgian situation 
and taking into account recent heinous atroci-
ties committed against civilians by the “Islamic 
State” and other non-state actors.

The fi rst part of the paper studies the defi -
nition of crimes against humanity, interprets the 
term “organizational policy”, analyzes confl ict-
ing views of different authors and explores the 
relevant case law. At the same time, the paper 
describes essential characteristics and types of 
non-state entities capable of committing crimes 
against humanity. The second part of the pa-
per examines jurisdictional limits of the ICC and 
demonstrates essential features of the Rome 
Statue applicable to the members of non-state 
actors. Finally, the relevant analysis and evi-
dence leads to the conclusion that the jurisdic-
tion of the ICC covers crimes against humanity 
committed by insurrectional movements, terror-
ist groups or other non-state actors which meet 
certain criteria specifi ed by the Rome Statute. 
However, those criteria are not well defi ned 
and might not be effective in terms of individual 
criminal responsibility if the ICC decides to in-
terpret them narrowly.

1. “State or Organizational Policy” as a 
Contextual Element
1.1. Definition of Crimes against Humanity

According to Article 7 of the Rome Statute, 
a “crime against humanity” covers such acts as 
murder, deportation, torture, sex crimes and 
other prohibited acts mentioned in the aforesaid 
article if those acts are intentional, committed 
as a part of widespread or systematic attack di-
rected against any civilian population. “Attack 
against any civilian population” means a course 
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of conduct involving the multiple commissions 
of certain acts pursuant to or in furtherance of 
a state or organizational policy to commit such 
attack.5

Crimes against humanity are heinous 
atrocities shocking the international community 
and strictly prohibited by international law.6 The 
victims of these crimes are civilians(not com-
batants) who do not take direct participation in 
hostilities. Unlike war crimes, crimes defi ned 
by Article 7 of the Rome Statute do not require 
a nexus with an armed confl ict. However, they 
must have either systemic or widespread na-
ture. The term “widespread” concerns the na-
ture of the attack which might be defi ned from 
the area covered by the attack as well as by 
the number of victims. The term “systemic”can 
be defi ned by taking into consideration the or-
ganization of the attack and impossibility for the 
attacks to occur by chance.7 Isolated, random 
or accidental acts cannot be qualifi ed as crimes 
against humanity, as their aim is not to foster 
state or organizational policy to commit such 
attacks.8 Elements of Crimes (the main instru-
ment to assist the Court in the interpretation 
and application of the crimes defi ned by the 
Rome Statute) makes clear that the perpetrator 
is not required to know all characteristics of the 
attack or the precise details of the plan or policy 
of the state or organization but she/he should 
have an intention to foster such policy.9

In 2016, the Trial Chamber III of the ICC 
elaborated and comprehensively explained the 
following criteria as qualifying elements of the 
crimes against humanity: “(a) course of conduct 
involving the multiple commission of acts; (b) 
any form of the prohibited act directed against 
any civilian population; (c) Pursuant to or in fur-
therance of a State or organizational policy to 
commit such attack; (d) knowledge of the at-
tack“.10 The most relevant part for this paper is 
the defi nition of the “state or organizational pol-
icy” as this aspect distinguishes crimes against 
humanity committed independently by a non-
state actor.

1.1.1. Beyond State Policy 

Neither statutes of international criminal 
tribunals, nor founding documents of hybrid 
courts contain an express indication of the re-

quirement of a state policy for crimes against 
humanity.11 Notably, the vast majority of crimes 
under the jurisdiction of international criminal tri-
bunals were committed by state actors. The de-
liberate and destructive policy of Nazi Germany 
was an underlying factor for the attacks direct-
ed against the civilian population during the 
Second World War.12 High-ranking offi cials 
of the Rwandan government encouraged and 
supported Hutu militants to commit widespread 
and systematic crimes against Tutsi civilians.13 
However, the Republika Srpska was a non-
state entity behind the attacks against Bosnian 
Muslim and Bosnian Croat civilians.14 Hence, it 
was the International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia (ICTY) which pioneered to 
scrutinize the signifi cance of the requirement of 
state policy as an element of crimes against hu-
manity at the international level. 

The Trial Chamber of the ICTY in Tadic 
judgment established that state policy is not 
a necessary component of crimes against hu-
manity.15This fi nding was in contradiction with 
the opinion of the French Court of Cassation, 
which advocated state policy in Barbie and 
Touvier cases.16 This contradiction is easy 
to explain taking into account relevant fac-
tual circumstances and historical background. 
Namely, Paul Touvier and Klaus Barbier acted 
in accordance with Nazi state policy to commit 
particularly serious crimes against certain civil-
ian groups. However, in the context of Tadic 
ethnic cleansing against certain ethnic groups 
by using such methods as threats, torture, mur-
der and other forms of inhuman treatment were 
conducted by non-state forces against impris-
oned persons. Therefore, ICTY put the empha-
sis on the motives of the crime irrespective of the 
state standing behind those crimes. Moreover, 
the Trial Chamber shared the 1991 proposition 
of the International Law Commission that a 
crime against humanity can be “instigated or di-
rected by a Government or by any organization 
or group” and named even a terrorist group as 
one of the potential perpetrators.17

The Appeals Chamber of the ICTY in 
Kunarac judgment went further and declared 
that “existence of a policy or plan may be ev-
identially relevant, but it is not a legal element 
of the crime”.18 The Appeals Chamber argued 
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that a policy should be perceived as an addi-
tional aspect for determination of substantial 
elements of the crime (such as the systemat-
ic nature of the attack). This statement might 
be considered to be in contradiction with cus-
tomary international law. However, Article 7 
of the Rome Statute is considered to be the 
most widely recognized defi nition of crimes 
against humanity and it still requires existence 
of a “state or organizational policy” behind the 
crime. Therefore, it can be argued that an inter-
national agreement accepted by 123 countries 
is a more authoritative refl ection of customary 
international law than the aforementioned fi nd-
ing of the ICTY.19

Professor Bassiouni fi rmly claimed that 
Article 7 of the Rome Statute was not applica-
ble to non-state entities. He explained that the 
intended meaning of the term “organizational 
policy” referred to the policies of organizations 
within a state and it did not refer to non-state 
actors.20 However, such interpretation of the 
abovementioned term clearly contradicts the 
clarifi cation provided by the Elements of Crimes. 
The main assistive tool for the interpretation 
and application of the core crimes of the Rome 
Statute makes clear that a state or organization 
should actively promote or encourage an attack 
against any civilian population in order to satis-
fy the contextual requirement of crimes against 
humanity.21 The aim of the term “organization-
al policy” is not to differentiate a state from its 
structural units. Conversely, it extends the ap-
plication of Article 7 beyond the requirement 
of state policy. Hence, it can be assumed that 
an apparent distinction is made between an or-
ganization and a state and the Rome Statute 
considers them as two different entities. The 
same approach is supported by the case law 
of the ICC. Namely, the Pre-Trial Chamber I 
of the ICC in Katanga and Ngudjolo Chui deci-
sion interpreted the aforementioned term as the 
policy elaborated by “either groups of persons 
governing specifi c territory or by any organisa-
tion with capability to commit a widespread or 
systematic attack against civilian population”.22 
Germain Katanga’s Ngiti rebel group responsi-
ble for the attacks and massacres of civilians in 
the Democratic Republic of Congo is an obvi-
ous example of such non-state entity.

According to professor Darryl Robinson, 
most commentators acknowledge the evolution 
of customary international law and agree that 
reference only to state policy would be an ex-
tra restriction.23 Furthermore, ICC Prosecutor in 
her recent request of authorisation emphasized 
that there is a reasonable basis to believe that 
South Ossetian de facto administration (a non-
state actor) was able to elaborate and carry out 
a policy to commit crimes against humanity.24 
Pre-Trial Chamber I of the ICC did not scrutinize 
this aspect in its 2016 authorization decision, 
but it agreed that there were reasonable basis 
to believe that de facto forces had been capa-
ble to commit such crimes.25 Consequently, the 
policy of a rebel group or self-proclaimed gov-
ernment is suffi cient to meet the “organizational 
policy” criteria for the purposes of Article 7 of 
the Rome Statute, but it is appropriate to ex-
plore other organizations with same destructive 
potential. The following subsection examines 
types and characteristics of non-state entities 
with capability to commit crimes against hu-
manity.

1.2. Characteristics of an Organization

Some authors argue that organizational 
policy in the context of crimes against human-
ity is related to those organizations which are 
seeking for some sort of political control or in-
fl uence over certain territories such as de facto 
governments or insurrectional movements.26 In 
2010 the Pre-Trial Chamber II of the ICC au-
thorized the Prosecutor to start an investigation 
proprio motu in relation to Kenyan post-elec-
tion violence.27 The attacks against civilian 
population were committed by youth gangs 
associated with two leading political parties 
of Kenya in 2007-2008. Two judges (majority) 
of the Pre-Trial Chamber relied on the “capa-
bility of a group to perform acts which infringe 
on basic human values” in order to identify 
the main features of a non-state entity behind 
crimes against humanity. The Chamber elabo-
rated six considerations but underscored that 
enumerated fi ndings were not conjunctive and 
each situation needed proper assessment on 
a case-by-case basis.28 Established hierarchy, 
territorial control, ability to carry out widespread 
or systematic attacks and civilian population as 
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the primary target of the group were among the 
emphasized criteria by the Pre-Trial Chamber.29 
Various groups of individuals can satisfy many 
of the above-mentioned requirements and there 
is a risk that crimes against humanity might lose 
own exclusive feature that differentiates such 
crimes from ordinary crimes. This is the reason 
why many scholars are against such broad in-
terpretation.30

Professor Schabas calls absurdity to apply 
Article 7(2) to terrorist cells, organized crime 
syndicates and other groups of individuals that 
do not have characteristics of a state.31 Judge 
Kaul in his dissenting opinion argued that Article 
7(2)(a) of the Rome Statute is applicable to 
those organizations which share some charac-
teristics of a state and introduced policing power 
and existence over a prolonged period of time 
as some of the essential features of relevant 
non-state entities.32 He relied upon historical 
and teleological interpretation and concluded 
that only state-like organizations have means 
and resources to commit crimes under interna-
tional law which can “shock the conscience of 
humanity”.33 Arguably, the weakest aspect of 
this approach is the fact that it disregards the 
ability and resources of private military and 
security companies, drug cartels, international 
corporations and other non-state entities which 
have power to systematically violate funda-
mental human rights of civilians.34 Furthermore, 
terrorist groups might have access to chemical 
or biological weapons and commit widespread 
attacks which might also shock the conscience 
of the humanity. On the one hand, the Islamic 
State in Iraq and the Levant (ISIL) meets Judge 
Kaul’s defi nition of a state-like organization, but 
on the other hand it is an international terror-
ist group the attacks of which were named as 
“a global and unprecedented threat to interna-
tional peace and security” by the UN Security 
Council on 20 November 2015.35 Therefore, it 
is not hard to imagine what might happen if this 
terrorist group obtains a weapon of mass de-
struction.

The term “organizational policy” should be 
interpreted in accordance with Article 31(1) of 
the Vienna Convention on the Law of Treaties 
taking into account the object and purpose of 

the Rome Statute.36 The Preamble of the Rome 
Statute, inter alia, mentions the interests of fu-
ture generations and underlines the preventive 
role of the Statute.37 One should also take into 
account the long-term purpose of the Rome 
Statute while interpreting the term “organization-
al policy”. Development of the more destructive 
technologies (weapons of mass destruction) 
will enable more types of non-state entities to 
commit unimaginable atrocities. Consequently, 
abovementioned logic expressed by the Pre-
Trial Chamber II in Kenya case is more convinc-
ing as it envisages new challenges to interna-
tional criminal law and it is compatible with the 
long-term purpose of the Rome Statute.

Werle and Burghardt support the broad 
defi nition of “organizational policy” and empha-
size that “the question who commits an attack on 
the civilian population does not affect the pres-
ence of mass violations of individual rights”.38 
Furthermore, they demonstrate that there is no 
requirement of state-like organizations behind 
the crime of genocide and war crimes arguing 
that a similar approach should be applied to 
crimes against humanity.39 For example, Scharf 
and Newton suggest that a wave of terrorist 
attacks committed by non-state entities during 
peacetime (such as 9/11) might be prosecut-
ed as the crime against humanity of murder.40 
Presumably, it is the dreadful and far-reaching 
nature of the crime and not the perpetrator that 
distinguishes crimes against humanity from or-
dinary crimes.

1.3. Notion of a “Policy” under Article 7  
of the Rome Statute

The state or organizational policy to com-
mit crimes against humanity requires that the 
state or organization actively promotes or en-
courages attacks against a civilian population.41 
However, Elements of Crimes envisages an 
exception when such policy can be implement-
ed by a deliberate failure to take an action. 
Although the Elements of Crimes do not specify 
who the responsible entity for such inaction is, 
it can be assumed from the footnote of Article 
7 that the author of such inaction should be a 
state or organization which intentionally refrains 
from taking necessary steps against attacks.42 
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The aforesaid policy can be named as a policy 
of inaction. 

The policy of inaction has been never de-
fi ned by the ICC. However, state is not the only 
entity which has an obligation to prevent and 
react on potential crimes as in certain cases 
non-state actors might be able to have effective 
control over the territory of a state and might 
even have more effective criminal justice sys-
tem than the one of the offi cial government. It 
can be argued that the threshold to prevent and 
react on potential crimes against humanity is 
much higher for a non-state actor as it should 
be proved that a non-state actor is able and has 
enough power to act like a state. Namely, it is 
reasonable to invoke the above-mentioned rea-
soning of Judge Kaul and Professor Schabas 
regarding the likelihood to a state. Therefore, 
the obligation to act cannot be prescribed to 
an underground terrorist group. However, this 
is not true for de facto governments or rebel 
groups which satisfy the criteria for a party to a 
non-international armed confl ict established by 
International Humanitarian Law.43

The Rome Statute does not envisage any 
requirement of demonstrating a motive or pur-
pose for the commission of crimes against hu-
manity. Such motive or purpose has only an ev-
identiary value.44 There is no need for a formal 
policy as it may be inferred from a variety of fac-
tors such as: “(a) that the attack was planned, 
directed or organized; (b) a recurrent pattern 
of violence; (c) the use of public or private re-
sources to further the policy; (d) the involve-
ment of the State or organizational forces in the 
commission of crimes; (e) statements, instruc-
tions or documentation attributable to the State 
or the organization condoning or encouraging 
the commission of crimes; and/or (f) an under-
lying motivation”.45 The ICC Trial Chamber es-
tablished that there is no need for the aforesaid 
criteria to be cumulatively satisfi ed and the pol-
icy can be interpreted taking into account the 
overall context of the crimes against humanity 
and individual circumstances in each situa-
tion.46 Therefore, the ICC is free to determine 
which non-state actor can be able to satisfy the 
policy requirement specifi ed by Article 7(2)(a) of 
the Rome Statute. 

1.4. Sovereign Interests of a State 
Balanced by the Principle of 
Complementarity and Gravity

It is worth mentioning that there are other 
concerns raised by those critics who are against 
the broad interpretation of the term “organi-
zational policy”. Claus Kress upholds Judge 
Kaul’s restrictive interpretation and argues that 
based on sovereignty interests of States it is 
not reasonable to downgrade crimes against 
humanity to the level of crimes under national 
law.47 He further claims that “an international 
human-rights-law-inspired teleological interpre-
tation” contradicts to the state practice as it irra-
tionally advances international criminal law be-
yond the situations of war and internal strife.48 
However, both Judge Kaul and Kress disregard 
some unorthodox advantages of the ICC sys-
tem. Namely, the principle of complementarity 
and the criterion of gravity leave enough room 
for sovereign interests of States.49 The mere 
fact of existence of a crime against humani-
ty does not per se mean that the situation will 
reach the ICC. Even when a State is unable or 
unwilling to carry out genuine investigation or 
prosecution, the case should meet the thresh-
old of gravity.50 The Pre-Trial Chamber III of the 
ICC made clear that the gravity element under 
Article 17(1)(d) of the Rome Statute is “an addi-
tional safeguard which prevents the Court from 
investigating, prosecuting and trying peripheral 
cases”.51 In examining the threshold of gravi-
ty the Court takes into account, inter alia, the 
scale, nature, manner of commission and the 
impact of the crime on the victims. Thus, gravi-
ty can be used as a mechanism against down-
grading crimes against humanity to the level of 
ordinary crimes.52 For the purposes of illustra-
tion, it is reasonable to examine the following 
hypothetical example.

A group of football hooligans of FC Dinamo 
Tbilisi exists for several years and over a hun-
dred operational executors of the group obey 
the commands of their leaders. They elaborate 
a policy to murder and exterminate supporters 
of Kutaisi Torpedo FC and start widespread at-
tacks against their enemies throughout Georgia. 
As a result, dozens of supporters of FC Torpedo 
are murdered (including some children) and 
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many fans of FC Dinamo are killed in retaliato-
ry attacks. For the purpose of reconciliation an 
amnesty is declared in Georgia. Theoretically, 
such group of football hooligans meet most 
criteria for an organization (except the require-
ment of control over a part of the territory of a 
State) elaborated by the Pre-Trial Chamber II in 
2010 Kenya decision. Their acts will be consid-
ered as crimes against humanity based on the 
broad interpretation of “organizational policy” 
taking into account the capability of the group 
to carry out widespread attacks against civilian 
population. Nevertheless, the element of grav-
ity is a safeguard for the sovereign interests of 
Georgia in this case. Presumably, the nature, 
scale and the impact of the attacks of the group 
of football hooligans will not meet the thresh-
old of gravity under Article 17(1)(d) of the Rome 
Statute. Otherwise, more grave acts will be as-
sumed to reach level of concern to the interna-
tional community as a whole. Therefore, most 
serious criminal acts will prevail over sovereign 
interests of those states which are parties to the 
Rome Statute and accepted the purpose and 
aim of the Treaty.

2. JURISDICTIONAL LIMITS OF THE ICC              
REGARDING THE MEMBERS OF NON-STATE 
ACTORS

Article 25 of the Rome Statute provides for 
various modes of individual criminal responsi-
bility of natural persons.53A perpetrator shall 
be individually responsible and liable for pun-
ishment if he/she commits a crime either indi-
vidually or jointly. Under the Rome Statute, it 
is also punishable to order, solicit or induce a 
crime against humanity which in fact occurs or 
is attempted. 

2.1. Jurisdiction Ratione Personae

Jurisdiction Ratione personae of the ICC 
does not cover legal entities. One of the rea-
sons why the ICC lacks jurisdiction over juridi-
cal persons is hidden in the aforesaid principle 
of complementarity as not all member States of 
the Rome Statute envisage the notion of corpo-
rate criminal responsibility in their national le-
gal systems.54 At Nuremberg, the International 
Military Tribunal declared that “crimes against 
international law are committed by men, not by 

abstract entities” emphasizing that perpetrators 
were individually responsible for the crimes even 
if they were acting in the interests of the state.55 
The Trial Chamber III of the ICC in Bemba case 
emphasized that it is not necessary for a per-
petrator to be a member of a non-state actor 
which has a policy to commit crimes against 
humanity.56 On the other hand, existence of 
an organizational policy does not per se lead 
to individual criminal responsibility and material 
elements of the crime should be accompanied 
by relevant intent and knowledge enshrined in 
Article 30 of the Rome Statute.57There are prec-
edents in the history of international criminal law 
when persons working for private companies 
were charged for crimes against humanity. For 
example, exploitation of slave labour and other 
inhumane acts against civilian population were 
among the charges of Krupp and eleven direc-
tors of his factories before the United States 
Military Tribunal at Nuremberg.58However, the 
convictions were based only on offences com-
mitted individually by the employees of Krupp’s 
companies because the notion of common 
purpose liability was not applicable for crimes 
against humanity at that time.

2.2. Types of Accessories

Article 25(3)(d) of the Rome Statute crim-
inalizes intentional contribution to a crime (or 
an attempt of a crime) committed by a group 
of persons acting with common purpose.In 
other words, a distinction is made between 
a principal perpetrator and an accessory. It 
should be noted that persons working for pri-
vate organizations, members of rebel groups 
or supporters of other non-state entities might 
often be accessories in commission of crimes 
against humanity. The Trial Chamber II of the 
ICC in Katanga judgment emphasized that 
mental elements prescribed by Article 25(3)
(d) of the Rome Statute are applicable to the 
conduct which constitutes the contribution of an 
accessory made with the knowledge of a com-
mon criminal purpose of the group.59The Court 
stressed out that “a person who stands charged 
pursuant to Article 25(3)(d) will not incur indi-
vidual criminal responsibility for those crimes 
which form part of the common purpose but to 
which he or she did not contribute”.60 Therefore, 
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simply being an employee of an organization or 
a member of a rebel group which exterminates 
civilians is not a ground for criminal responsibil-
ity under the Rome Statute unless an employee 
or a member makes an intentional contribution 
to certain crimes. The Pre-Trial Chamber II in 
Mbarushimana decision clarifi ed that “a contri-
bution to the commission of a crime by a group 
acting with common purpose must be at least 
signifi cant” and it must have certain effect on 
the commission of the crime.61For instance, a 
scientist will be criminally responsible for devel-
opment of a biological weapon in a private phar-
maceutical company knowing that the primary 
purpose of the evil owners of the company is 
to use that weapon against civilian population. 
On the other hand, the action of an intern who 
washes the equipment of the laboratory is not 
criminalized under the Rome Statute even if he/
she is aware of the common criminal purpose 
of the owners of pharmaceutical company.
Professor Kai Ambos claims that Article 25(3)
(c) of the Rome Statute criminalizes individual 
assistance to single acts.62For example, when 
a member of the rebel group provides weapons 
to other fi ghters who are going to attack civilian 
population, he/she will be punished for aiding 
the crime.

2.3. Intent

The ICC system might not be effective in 
prosecuting those persons who provide assis-
tance without having an aim to facilitate the 
crime. Cryer and other authors present an ex-
ample of a profi t-oriented arms dealer (who 
knows that the buyer intends to commit inter-
national crimes but sells arms with the sole 
purpose of making money) in order to illustrate 
that Article 25(3)(c) requires dolus directus of 
the fi rst degreeby employing the term “for the 
purpose of”.63

Notably, Article 25(3)(c) introduces special 
and stricter requirement of volitional element 
and derogates from general rule specifi ed by 
Article 30(2)(b) of the Rome Statute. The Trial 
Chamber I of the ICC in Lubanga judgment de-
clared that under the nature of Article 30(2)(b) 
of the Rome Statute the concept of dolus even-
tualis is excluded and at least dolus directus of 
the second degree is necessary to incur indi-

vidual criminal liability.64Subsequently, criminal 
responsibility under the Rome Statute will not 
arise in a situation when a sales manager of 
a pharmaceutical company is oriented only on 
increasing the profi t and sells ingredients of a 
biological weapon to a terrorist group realizing 
the possibility that the group might use provided 
products for multiple and widespread attacks 
against civilian population. 

Nonetheless, while the ICC is oriented 
on the major perpetrators, national prosecu-
tions can fi ll the gap and reach persons aiding 
the commission of crimes by applying a lower 
standard of mens rea. The Preamble of the 
Rome Statute refl ects the spirit that effective 
prosecution must be ensured, inter alia, by tak-
ing measures at national level and extradition 
of all accomplices to The Hague is not the only 
option to put an end to impunity. It is also worth 
noting that International Law Commission ad-
vocates for adopting a special convention ded-
icated to crimes against humanity which will 
positively affect member states in terms of pre-
vention and prosecution of relevant crimes.65 
The draft Article 15 of the aforesaid document 
stipulates that obligations of the member states 
imposed by the constitutive treaties of interna-
tional criminal tribunals prevail over the obliga-
tions imposed by the draft articles.66 Therefore, 
a separate convention regarding crimes against 
humanity will not be an obstacle for the ICC and 
on the contrary, it will further increase the insti-
tutional function of the permanent international 
criminal body. 

CONCLUSION

The Rome Statute acknowledges that the 
policy requirement of Article 7 goes beyond 
state policy and covers policy of those entities 
which have enough power and resources to in-
fringe on basic human values. The main idea 
of this provision is to protect any civilian popu-
lation from large-scale and systematic violence 
whether the source of violence is a state or 
non-state entity. Firstly, it was emphasized in 
the paper that crimes against humanity should 
pass the test of complementarity and should 
meet the criterion of gravity in order to be ad-
judicated at the ICC. Secondly, relying on the 
narrow defi nition of “organizational policy” con-
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tradicts with the object and long-term preven-
tive purpose of the Rome Statute. In addition, it 
was demonstrated that non-state actors do not 
have to share characteristics of a state in order 
to carry out far-reaching attacks and commit 
shocking atrocities even during peacetime.

Employees of corporations, representa-
tives of de facto governments, members of 
paramilitary or other groups can be criminally li-

able either as principal perpetrators or accesso-
ries in crimes against humanity. However, the 
mere fact of being an employee or a member of 
such group is not punishable under the Rome 
Statute. Moreover, a high standard of mens rea 
(dolus directus) used by the ICC system should 
not be perceived as an obstacle for effective 
national prosecution of those persons who are 
not principal perpetrators or accessories.

* Onisime Tskhomelidze is a PhD candidate in International Law (TSU); He is 
holding an LL.M. degree with Merit in Criminal Law and Criminal Justice from the 
University of Edinburgh and an LL.M. degree with Honours in International Law 
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შე სა ვა ლი

ჰა ა გის რე გუ ლა ცი ე ბის 43-ე მუხ ლი ამ-
ბობს, რომ ლე გი ტი მუ რი სუ ვე რე ნის ხე ლი-
სუფ ლე ბა ფაქ ტობ რი ვად გა და დის ოკუ პან ტი 
ძა ლის ხელ ში, რო მელ საც ევა ლე ბა მის ძა-
ლებ ში არ სე ბუ ლი ყვე ლა ზო მის მი ღე ბა, რომ 
აღად გი ნოს და უზ რუნ ველ ყოს, რამ დე ნა დაც 
ეს შე საძ ლე ბე ლი ა, სა ჯა რო წეს რი გი და უსაფ-
რთხო ე ბა ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე, ისე 
რომ პა ტი ვი სცეს ოკუ პი რე ბულ ქვე ყა ნა ში 
მოქ მედ კა ნო ნებს, თუ კი ეს აბ სო ლუ ტუ რად 
შე უძ ლე ბე ლი არ არის.1 თე ო რი ა ში ამ მუხ-
ლის გან მარ ტე ბა საკ მა ოდ რთუ ლია და და კავ-
ში რე ბუ ლია დიდ ბუნ დო ვა ნე ბას თან, ხო ლო 
პრაქ ტი კა ში ოკუ პან ტი ძა ლის მი ერ ხში რად 
ხდე ბა მას ზე აპე ლი რე ბა იმი სათ ვის რომ გა ა-
მარ თლოს ფარ თო სა კა ნონ მდებ ლო ძა ლა უფ-
ლე ბა ან ად გი ლობ რი ვი კა ნო ნე ბის უგუ ლე-
ბელ ყო ფა მა თი შეს რუ ლე ბის „აბ სო ლუ ტუ რად 
შე უძ ლებ ლო ბის“ მო ტი ვით.2 43-ე მუხ ლის 
ტექ სტი ერ თი წა კითხ ვით თით ქოს აწეს რი-
გებს ად გი ლობ რი ვი კა ნონ მდებ ლო ბის პა ტი-
ვის ცე მის სა კითხს მას შემ დეგ რაც ოკუ პან ტი 
ძა ლა აღად გენს და უზ რუნ ველ ყოფს სა ჯა რო 
წეს რიგს და უსაფ რთხო ე ბას, მაგ რამ მუხ ლის 
შექ მნის ის ტო რი ამ და შემ დგომ მა პრაქ ტი კამ 
ცხა დი გა ხა და, რომ ეს მუხ ლი გა ცი ლე ბით უფ-
რო ფარ თო და ყოვ ლის მომ ცვე ლია და ეხე ბა 

ოკუ პან ტი ძა ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას და ად-
გი ნოს წე სე ბი ტე რი ტო რი ის სა თა ნა დო ად მი-
ნის ტრი რე ბი სათ ვის.3 ჰა ა გის რე გუ ლა ცი ე ბის 
ამ დე ბუ ლე ბას ოკუ პა ცი ის ად მი ნის ტრი რე ბის 
„მი ნი კონ სტი ტუ ცი ა საც“ კი უწო დე ბენ.4

1. ოკუ პან ტი ძა ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
ფარ გლე ბი

ჰა ა გის რე გუ ლა ცი ე ბის 43-ე მუხ ლი, რო-
გორც ზე მოთ აღი ნიშ ნა ეხე ბა „სა ჯა რო წეს-
რიგ სა და უსაფ რთხო ე ბას“. ავ თენ ტუ რი 
ფრან გუ ლი ტექ სტის ამ გვა რი თარ გმნა ინ-
გლი სუ რად იმ თა ვით ვე კრი ტი კის სა გა ნი გახ-
და. ფრან გუ ლი ტექ სტი იყე ნებს ტერ მინს “vie 
publique” (სა ზო გა დო ცხოვ რე ბა), რომ ლის 
მნიშ ვნე ლო ბაც მარ თლაც გა ცი ლე ბით უფ რო 
ფარ თო ა, ვიდ რე სა ჯა რო წეს რი გი. რე გუ ლა-
ცი ე ბის მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი ნამ დვი-
ლად ცხად ყოფს რომ ამ დე ბუ ლე ბა ში ჩა დე-
ბუ ლი ტერ მი ნი მო ი ცავს სო ცი ა ლურ ფუნ ქცი-
ებს, ჩვე უ ლებ რივ ტრან ზაქ ცი ებს, რო მე ლიც 
ყო ველ დღი უ რი ცხოვ რე ბის ნა წი ლი ა.5 ბევ რი 
მეც ნი ე რი ემ ხრო ბა ამ პო ზი ცი ას და ხში რად 
ტერ მინს “la vie publicque” თარ გმნი ან, რო-
გორც სა მო ქა ლა ქო/ სა ზო გა დო ცხოვ რე ბა 
(civil life).6 ტერ მი ნის ამ გვა რი გან მარ ტე ბა 
მარ თლაც შე სა ბა მი სო ბა შია ჰა ა გის 43-ე რე-
გუ ლა ცი ის შეს ვალ წი ნა და დე ბას თან, რო მე-

საბა ფიფია *

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საჯარო წესრიგისა და სამოქალაქო 
ცხოვრების შენარჩუნების უზრუნველყოფა

აბსტრაქტი
სტა ტია გა ნი ხი ლავს ოკუ პან ტი ძა ლის უპირ ვე ლეს ვალ დე ბუ ლე ბას რომ უზ რუნ ველ ყოს ოკუ პი რე-
ბულ ტე რი ტო რი ა ზე სა ჯა რო წეს რი გი სა და სა მო ქა ლა ქო ცხოვ რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. იმ დე ნად რამ-
დე ნა დაც ეს ვალ დე ბუ ლე ბა მჭიდ რო დაა გა და ჯაჭ ვუ ლი ოკუ პან ტი ძა ლის მი ერ და კა ვე ბუ ლი ტე რი-
ტო რი ის ად მი ნის ტრი რე ბას თან, სტა ტია მი მო ი ხი ლავს ოკუ პან ტი ძა ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ-
გლებს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის ად მი ნის ტრი რე ბი სას და კონ ცენ ტრირ დე ბა ად გი ლობ რი ვი 
სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის მხრი დან შე ი ა რა ღე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბის გა წე ვის კა ნო ნი ე რე ბა ზე და 
ამ გვარ წი ნა აღ მდე გო ბა ზე ოკუ პან ტის მხრი დან შე სა ბა მი სი პა სუ ხის შე საძ ლებ ლო ბა ზე. კერ ძოდ 
კი, სტა ტია გვთა ვა ზობს იმ ჩარ ჩოს, რომ ლის ფარ გლებ შიც უნ და მოხ დეს ოკუ პან ტი ძა ლის ქმე დე-
ბე ბის (მათ შო რის სამ ხედ რო და სა პო ლი ცი ო) კა ნო ნი ე რე ბის შე მოწ მე ბა. თე ო რი უ ლი სა კითხ ე ბის 
უმე ტე სო ბა გან ხი ლუ ლია პრაქ ტი კუ ლი მა გა ლი თე ბი სა და სხვა დას ხვა ეროვ ნუ ლი თუ სა ერ თა შო-
რი სო ტრი ბუ ნა ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის ფონ ზე. 

სა ძი ე ბო სიტყ ვე ბი: სამ ხედ რო ოკუ პა ცია | ოკუ პან ტი ძა ლა | ჰა ა გის რე გუ ლა ცი ე ბი | სა ჯა რო წეს-
რი გი | ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბი | სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თა ლი
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ლიც ამ ბობს რომ ლე გი ტი მუ რი მთავ რო ბის 
მთე ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ფაქ ტობ რი ვად გა-
და დის ოკუ პან ტი ძა ლის ხელ ში, შე სა ბა მი სად 
ამ უკა ნას კნე ლის ქმე დე ბე ბის არე ა ლი გა ცი-
ლე ბით ფარ თო ა, და არ შე მო ი ფარ გლე ბა მხო-
ლოდ ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე სა ჯა რო 
წეს რი გი სა და უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფით, არა მედ მო ი აზ რებს ყო ველ დღი უ რი სა-
ზო გა დო ცხოვ რე ბის სხვა მრა ვალ ას პექ ტსაც.

რე გუ ლა ცი ე ბის 43-ე მუხ ლის ტექ სტის 
მი ხედ ვით ოკუ პან ტი ძა ლა უფ ლე ბა მო სი ლია 
გა ა ტა როს სა კა ნონ დებ ლო თუ ად მი ნის ტრა-
ცი უ ლი ზო მე ბი რომ არა მარ ტო აღად გი ნოს, 
არა მედ გაგ ნგრძო ბი თად უზ რუნ ველ ყოს კი-
დეც სა ჯა რო წეს რი გი და უსაფ რთხო ე ბა. თუ-
კი ოკუ პა ცია დიდ ხანს გრძელ დე ბა და ომის 
შე დე გე ბის გა მო ოკუ პი რე ბუ ლი ქვე ყა ნა გა-
ნიც დის მკვეთრ ეკო ნო მი კურ და სო ცი ა ლურ 
გარ დაქ მნებს, ცხა დია რომ ად რე თუ გვი ან 
ოკუ პან ტი ძა ლის მი ერ ახა ლი სა კა ნონ მდებ-
ლო ზო მე ბის მი ღე ბა სა ჭი რო გახ დე ბა.7 ზო-
გი ერთ შემ თხვე ვა ში ოკუ პან ტი ვალ დე ბუ ლიც 
კია რომ მი ი ღოს ზო მე ბი, რა თა უზ რუნ ველ-
ყოს სა ჯა რო წეს რი გი და სა ზო გა დო ცხოვ რე-
ბა. ამას მოწ მობს ნი ურ ნბერ გის ტრი ბუ ნა ლის 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბაც ლის ტის საქ მე ზე, რო მელ-
შიც სა სა მარ თლომ გა ნაცხ ა და, რომ:

მტრის ტე რი ტო რი ის ოკუ პან ტი ძა ლის სტა-
ტუ სის მი ღე ბის თა ნა ვე, სა ერ თა შო რი სო სა-
მარ თა ლი ამ ძა ლის მე თა უ რო ბას აკის რებს 
პა სუ ხის მგებ ლო ბას შე ი ნარ ჩუ ნოს წეს რი გი, 
მი უ სა ჯოს სას ჯე ლი და ნა შა უ ლი სათ ვის და 
და იც ვას სი ცოცხ ლე და სა კუთ რე ბა ოკუ პი-
რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე. ამ მიზ ნე ბის მი საღ-
წე ვად ოკუ პან ტის ძა ლა უფ ლე ბა იმ დე ნად 
დი დი ა, რამ დე ნა დაც მი სი პა სუ ხის მგებ ლო-
ბა. მაგ რამ ის რა თქმა უნ და შეზღ უ დუ ლია 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის აღი ა რე ბუ ლი 
კა ნო ნე ბით, კერ ძოდ კი ჰა ა გის 1907 წლის 
რე გუ ლა ცი ე ბით.8

ოკუ პან ტი ძა ლის ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ 
აღად გი ნოს და შე ი ნარ ჩუ ნოს სა ჯა რო წეს რი-
გი და უსაფ რთხო ე ბა ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო-
რი ა ზე აშ კა რაა რომ ორი ვე მხა რის ინ ტე რე-
სებ ში შე დის, კერ ძოდ ოკუ პან ტი ძა ლის ერ თის 
მხრივ და ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის მო სახ-
ლე ო ბის მე ო რეს მხრივ.9 თუმ ცა, რო გორც ნი-
ურ ნბერ გის ტრი ბუ ნა ლის მი ერ იქ ნა აღ ნიშ-
ნუ ლი ოკუ პან ტი ძა ლა მოქ მე დებს ფარ თო 
დის კრე ცი ის, მაგ რამ გარ კვე უ ლი შეზღ უდ ვე-
ბის ფარ გლებ ში. სა ზო გა დო ცხოვ რე ბის ბევ-

რი ას პექ ტი, ასე ვე ზო მე ბი, რომ ლის მი ღე ბაც 
ოკუ პანტს ევა ლე ბა, შე უძ ლია ან არ შე უძ ლია 
მი ი ღოს იმი სათ ვის, რომ აღად გი ნოს და შე ი-
ნარ ჩუ ნოს ეს „სა ზო გა დო ცხოვ რე ბა“ არის დე-
ტა ლუ რად მო ცუ ლი თვი თონ ჰა ა გის რე გუ ლა-
ცი ებ ში, ჟე ნე ვის მე-4 კონ ვენ ცი ა სა და პირ ველ 
და მა ტე ბით ოქ მში. თუმ ცა ეს დე ბუ ლე ბე ბი 
არის lex specialis 43-ე მუხ ლში გად მო ცე მულ 
ზო გად წეს თან მი მარ თე ბით, რომ ლის მი ხედ-
ვი თაც სა ჯა რო წეს რი გი და სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ცხოვ რე ბა შე დე გი კი არა ა, რომ ლის გა რან ტი-
რე ბაც ოკუ პან ტმა ძა ლამ უნ და მო ახ დი ნოს, 
არა მედ მი ზა ნი, რომ ლის კე ნაც ოკუ პან ტი უნ-
და მი დი ო დეს მის ხელთ არ სე ბუ ლი ყვე ლა კა-
ნო ნი ე რი და პრო პორ ცი უ ლი სა შუ ა ლე ბით.10 
მა გა ლი თად უკა ნო ნო იქ ნე ბა ისე თი მე თო დე-
ბი, რაც პირ და პირ აკ რძა ლუ ლია სა ერ თა შო-
რი სო სა მარ თლით, რო გო რი ცაა კო ლექ ტი უ-
რი სას ჯე ლის და კის რე ბა, დე პორ ტა ცი ა, იძუ-
ლე ბა, წა მე ბა, მძევ ლად აყ ვა ნა და ა.შ.11 43-ე 
მუხ ლის ტექ სტში ტერ მი ნე ბი – „მის ძა ლებ ში 
არ სე ბუ ლი ყვე ლა ზო მა“ და „რამ დე ნა დაც ეს 
შე საძ ლე ბე ლია“ – ცხად ყოფს რომ ოკუ პან ტი 
ძა ლის ვალ დე ბუ ლე ბა გა მო ი ხა ტე ბა მის მი ერ 
ყვე ლა შე საძ ლო, სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლით 
დაშ ვე ბუ ლი მე თო დის გა მო ყე ნე ბა ში, რა თა 
43-ე მუხ ლში ჩა მოთ ვლი ლი მიზ ნე ბი მიღ წე ულ 
იქ ნას, შე სა ბა მი სად, თუ კი ოკუ პი რე ბულ ტე-
რი ტო რი ა ზე სა ჯა რო წეს რი გის აბ სო ლუ ტუ რი 
უზ რუნ ველ ყო ფა ვერ ხდე ბა ოკუ პან ტი ძა ლის-
გან და მო უ კი დე ბე ლი მი ზე ზით, მა შინ ამი-
სათ ვის ოკუ პან ტის პა სუ ხის მგებ ლო ბა გა მო-
ი რიცხ ე ბა, თუ კი და დას ტურ და, რომ მან ყვე-
ლა შე საძ ლო კა ნო ნი ე რი ძა ლა იხ მა რა, რა თა 
უზ რუნ ვე ლე ყო ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის 
ნორ მა ლუ რი სა ზო გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბა, სა-
ჯა რო წეს რი გი და უსაფ რთხო ე ბა.

43-ე მუხ ლში მო ცე მუ ლი ვალ დე ბუ ლე-
ბე ბი ხა სი ა თის მი ხედ ვით შე იძ ლე ბა გა ი ყოს 
ორად – პო ზი ტი ურ და ნე გა ტი ურ ვალ დე ბუ-
ლე ბად. პირ ველ მათ განს ეკუთ ვნის ოკუ პან-
ტის ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ მის ძა ლებ ში არ სე-
ბუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბით აღად გი ნოს და უზ რუნ-
ველ ყოს სა ჯა რო წეს რი გი და ნორ მა ლუ რი 
ცხოვ რე ბა ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე, ხო-
ლო მე ო რეს მი სი ვალ დე ბუ ლე ბა რომ პა ტი ვი 
სცეს ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე მოქ მედ 
კა ნო ნებს, გარ და იმ შემ თხვე ვი სა, რო დე საც 
ეს აბ სო ლუ ტუ რად შე უძ ლე ბე ლი ა. პირ ვე ლი 
კა ტე გო რი ის ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც უნ და 
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შეს რულ დეს სამ ხედ რო მთავ რო ბის აღ მას რუ-
ლე ბე ლი და სა სა მარ თლო შტო ე ბის მი ერ მო-
ითხ ოვს ოკუ პან ტის პო ზი ტი ურ ქმე დე ბებს, 
მა შინ რო დე საც მე ო რე კა ტე გო რი ის ვალ დე-
ბუ ლე ბა ძი რი თა დად ნე გა ტი ურ მო ვა ლე ო ბა-
ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი და უკ რძა ლავს ოკუ პანტს 
ად გი ლობ რი ვი კა ნონ მდებ ლო ბის შეც ვლას, 
თუ კი ეს აბ სო ლუ ტუ რი აუ ცი ლებ ლო ბით არ 
არის გა მოწ ვე უ ლი. ორი ვე ვალ დე ბუ ლე ბა ხა-
სი ათ დე ბა მაკ ვა ლი ფი ცი რე ბე ლი ფრა ზე ბით: 
პირ ვე ლი – „რამ დე ნა დაც ეს შე საძ ლე ბე ლია“ 
და მე ო რე – „თუ კი აბ სო ლუ ტუ რად გა მო-
რიცხ უ ლი არაა“.12

ის რა ე ლის უზე ნა ე სი სა სა მარ თლოს პრე-
ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის მი ხედ ვით13 პირ ვე-
ლი ტი პის ვალ დე ბუ ლე ბა შე იძ ლე ბა და ი ყოს 
ორ ქვე კა ტე გო რი ად; სა ჯა რო წეს რი გი სა და 
უსაფ რთხო ე ბის აღ დგე ნა იქ ნე ბა „მყი სი ე რი 
და ძი რი თა დი ვალ დე ბუ ლე ბა“, ხო ლო მი სი შე-
ნარ ჩუ ნე ბა და უზ რუნ ველ ყო ფა კი „შემ დგო მი 
და გან გრძო ბი თი“ ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც 
ოკუ პანტს ეკის რე ბა ოკუ პა ცი ის ხან გრძლი-
ვო ბის მთელს პე რი ოდ ში და რო მე ლიც შე იძ-
ლე ბა მო ერ გოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის 
შეც ვლილ სო ცი ა ლურ სა ჭი რო ე ბებს, რაც და-
კავ ში რე ბუ ლია უსაფ რთხო ე ბას თან, ეკო ნო მი-
კას თან, ჯან დაც ვა სა და ტრან სპორ ტთან.

ოკუ პან ტი ძა ლის ქმე დე ბე ბი, რო მე ლიც 
ემ სა ხუ რე ბა 43-ე მუხ ლში მო ცე მულ მიზ ნებს 
არ უნ და იყოს მი მარ თუ ლი მუდ მი ვი ცვლი ლე-
ბე ბი სა კენ. ზო გი ერ თი მეც ნი ე რი14 აღ ნიშ ნავს, 
რომ ოკუ პან ტი ძა ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
ფარ გლე ბი, რომ გა ა ტა როს ინ სტი ტუ ცი უ-
რი რე ფორ მე ბი იზღ უ დე ბა მხო ლოდ „მცი-
რე“ (minor) და არა „ძი რე უ ლი“ (fundamental) 
ცვლი ლე ბე ბით. ეს გუ ლის ხმობს ოკუ პი რე ბუ-
ლი ქვეყ ნის ფუნ და მენ ტუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის 
დაც ვას მუდ მივ ცვლი ლე ბე ბი სა გან, მა გა ლი-
თი სათ ვის ოკუ პან ტი ძა ლა ვერ შეც ვლის და-
კა ვე ბუ ლი ქვეყ ნის სა პარ ლა მენ ტო მმარ თვე-
ლო ბას მო ნარ ქი ით იმ მო ტი ვით რომ ეს სა ჯა-
რო წეს რი გის უზ რუნ ველ სა ყო ფა დაა სა ჭი რო. 
აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მის მი ზა ნია ოკუ პი რე ბულ 
ტე რი ტო რი ა ზე ოკუ პა ცი ამ დე არ სე ბუ ლი 
მდგო  მა რე ო ბის მაქ სი მა ლუ რად კონ სერ ვა-
ცი ა, სა ნამ ლე გი ტი მუ რი სუ ვე რე ნი აღიდ გენს 
ხე  ლი სუფ ლე ბას.15 თუმ ცა ამ მიდ გო მის გა მო-
ყე ნე ბი სას მა ინც ვხვდე ბით წი ნა აღ მდე გო ბას, 
კერ ძოდ რა შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს მცი რე და 
რა ძი რე ულ ცვლი ლე ბად. მა გა ლი თად, მუ ნი-

ცი პა ლი ტე ტის ფარ გლე ბის გაზ რდა უფ რო 
ფარ თო წარ მო მად გენ ლო ბის უზ რუნ ველ სა-
ყო ფად ჩა ით ვლე ბა თუ არა მცი რე ცვლი ლე-
ბად, თუ ძი რე ულ ცვლი ლე ბად, რო მე ლიც აკ-
რძა ლუ ლია ოკუ პა ცი ის სა მარ თლით?! მე ო რე 
სა ხის წი ნა აღ მდე გო ბა შე იძ ლე ბა წარ მო იშ ვას, 
რო დე საც ოკუ პი რე ბულ ქვე ყა ნა ში მოქ მე დი 
კა ნონ მდებ ლო ბა აშ კა რად ეწი ნა აღ მდე გე-
ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სოდ 
აღი  ა რე ბულ სტან დარ ტებს და არა გო ნივ რუ-
ლად ზღუ დავს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი-
ის მო სახ ლე ო ბის კა ნო ნი ერ უფ ლე ბებს. მაგ. 
აბ სურ დუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა, რომ ლი თაც 
უნი ვერ სი ტეტ ში სწავ ლა ეკ რძა ლე ბათ რო-
მე ლი მე რა სის ან სქე სის ადა მი ა ნებს. ის მის 
კითხ ვა, უნ და შე ნარ ჩუნ დეს თუ არა ოკუ პი-
რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე ოკუ პა ცი ამ დე მოქ მე-
დი სა მარ თლებ რი ვი და სო ცი ა ლუ რი სის ტე მა, 
რო მე ლიც გა უ მარ თლებ ლად ავიწ რო ვებს ად-
გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას და ეწი ნა აღ მდე გე ბა 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა მარ თალს თუ ჰა ა გის 
რე გუ ლა ცი ე ბის 43-ე მუხ ლის დე ბუ ლე ბა რომ 
ოკუ პან ტმა „უნ და იღო ნოს მის ხელთ არ სე ბუ-
ლი ყვე ლა ძა ლა“, უნ და გა ნი მარ ტოს უფ რო 
ფარ თოდ, ლი ბე რა ლუ რი მიდ გო მით რაც მო-
ი აზ რებს ძი რე ულ ცვლი ლე ბებ საც კი, თუ კი 
ეს მი მარ თუ ლია ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის 
სა კე თილ დღე ოდ.16 

ზო გა დად ძა ლი ან რთუ ლია ოკუ პან ტი ძა-
ლის ქმე დე ბის კა ნო ნი ე რე ბის შე ფა სე ბა, რო-
დე საც ეს ქმე დე ბა ეყ რდნო ბა ჰა ა გის 43-ე რე-
გუ ლა ცი ას, რად გან, რო გორც აღი ნიშ ნა, ეს 
დე ბუ ლე ბა იძ ლე ვა საკ მა ოდ ფარ თო წა კითხ-
ვის სა შუ ა ლე ბას. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ კი ოკუ-
პან ტის რა ი მე ქმე დე ბის კა ნო ნი ე რე ბა, იქ ნე ბა 
ეს ად მი ნის ტრა ცი უ ლი თუ სა კა ნონ მდებ ლო 
ზო მის მი ღე ბა, კითხ ვის ნიშ ნის ქვეშ დად გა, 
ოკუ პან ტმა ძა ლამ უნ და და ამ ტკი ცოს რომ 
სა და ვო ქმე დე ბით გა მოწ ვე უ ლი ცვლი ლე ბა 
არის მცი რე მას შტა ბის და მი მარ თუ ლია ოკუ-
პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე სა ჯა რო წეს რი გის 
და უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ან 
გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მა არის ძი რე უ ლი, მაგ-
რამ მი სი მი ღე ბა გან პი რო ბე ბუ ლია ნამ დვი ლი 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი მიზ ნე ბით.17 

ოკუ პან ტი ძა ლის ქმე დე ბის კა ნო ნი ე რე-
ბის შე სა მოწ მებ ლად ის რა ე ლის უზე ნა ეს მა 
სა სა მარ თლომ შე ი მუ შა ვა ტეს ტი,18 რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც ოკუ პა ცი ის სა მარ თა ლი უშ ვებს 
მხო ლოდ ორ ლე გი ტი მურ ინ ტე რესს, რო მელ-
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ზე დაყ რდნო ბი თაც შე იძ ლე ბა გა მარ თლეს 
ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე status quo–ს 
შეც ვლა: (1) ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ინ-
ტე რე სი; (2) სა ო კუ პა ციო ჯა რის, რო მე ლიც 
ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე ა, ვიწ რო სამ-
ხედ რო ინ ტე რე სი. სამ ხედ რო მე თა უ რის ძა-
ლა უფ ლე ბის იმ გვა რი გა მო ყე ნე ბა, რო მე ლიც 
ემ სა ხუ რე ბა ამ ორი ინ ტე რე სის გარ და სხვა 
გა რე შე ინ ტე რესს ჩა ით ვლე ბა უკა ნო ნოდ. სა-
სა მარ თლომ გა ნაცხ ა და, რომ:

სამ ხედ რო მმარ თველს არ აქვს უფ ლე ბა 
მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღოს თა ვი სი ეროვ ნუ ლი, 
ეკო ნო მი კუ რი ან სო ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბე ბი 
ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე პო ლი ტი კის 
გან საზღ ვრი სას იმ დე ნად რამ დე ნა დაც ამას 
შემ ხე ო ბა არ აქვს თა ვის სამ ხედ რო ინ ტე-
რე სებ სთან ან ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის 
ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბის ინ ტე რე სებ-
თან. თა ვად სამ ხედ რო სა ჭი რო ე ბაც არის 
მხო ლოდ სა ო კუ პა ციო ჯა რის სამ ხედ რო 
სა ჭი რო ე ბა და არა ეროვ ნუ ლი უსაფ რთხო-
ე ბის სა ჭი რო ე ბა ფარ თო გა გე ბით. სამ ხედ-
რო ოკუ პა ცი ის ქვეშ მოქ ცე უ ლი ტე რი ტო-
რია არ არის ღია მდე ლო ეკო ნო მი კუ რი ან 
სხვა სა ხის გა მო ყე ნე ბი სათ ვის. შე სა ბა მი-
სად სამ ხედ რო ად მი ნის ტრა ცი ას არ შე უძ-
ლია და გეგ მოს ან გა ნა ხორ ცი ე ლოს გზე ბის 
მშე ნებ ლო ბა ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა-
ზე თუ კი ეს ემ სა ხუ რე ბა თა ვის სა ხელ მწი-
ფო სათ ვის „მომ სა ხუ რე ბის გზის“ შექ მნას. 
ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე გზე ბის მშე-
ნებ ლო ბა შე იძ ლე ბა სამ ხედ რო სა ჭი რო ე ბის 
გა რე შეც გან ხორ ცი ელ დეს, თუ კი ეს ად გი-
ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბას 
შე უწყ ობს ხელს. და უშ ვე ბე ლი ა, რომ ამ გვა-
რი პრო ექ ტის და გეგ მვა ან გან ხორ ცი ე ლე ბა 
ემ სა ხუ რე ბო დეს მხო ლოდ ოკუ პანტ სა ხელ-
მწი ფოს.19

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, რომ ოკუ პანტ ძა ლას შე უძ ლია გა-
ნა ხორ ცი ე ლოს, რო გორც მცი რე, ისე ძი რე-
უ ლი ცვლი ლე ბე ბიც, თუ კი ეს მი მარ თუ ლია 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო-
ბი სა კენ, შე სა ბა მი სად დიქ ტა ტო რუ ლი კა ნონ-
მდებ ლო ბის და სის ტე მის შეც ვლა, რო ცა ამის 
აუ ცი ლე ბე ლი სა ჭი რო ე ბა არ არ სე ბობს, მა ინც 
გა მარ თლე ბუ ლად ჩა ით ვლე ბა.20 ძი რე უ ლი 
ცვლი ლე ბე ბი სა და ზო გა დად ტრან სფორ მა ცი-
უ ლი ოკუ პა ცი ის შე სა ხებ უფ რო დე ტა ლუ რად 
სა უ ბა რია ამ ნაშ რო მის ბო ლო თავ ში. ოკუ პან-
ტი ძა ლის ქმე დე ბე ბის შე ფა სე ბა ში ამო სა ვა ლი 
წერ ტი ლია რამ დე ნად კე თილ სინ დი სი ე რად 

მოქ მე დებს იგი. თუ კი მი სი ქმე დე ბა ემ სა ხუ-
რე ბა ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის ჯე რო ვა ნი 
ად მი ნის ტრი რე ბის მიზ ნებს და ამავ დრო უ-
ლად შე დის ან ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის 
ან თა ვი სი სა ო კუ პა ციო ჯა რის ინ ტე რე სებ ში 
ამ გვა რი ქმე დე ბა ოკუ პა ცი ის სა ერ თა შო რი-
სო სა მარ თლის გად მო სა ხე დი დან ჩა ით ვლე ბა 
კა ნო ნი ე რად. ყვე ლა სხვა ქმე დე ბა, რო მე ლიც 
შე საძ ლოა ემ სა ხუ რე ბო დეს ოკუ პან ტი ძა ლის 
ქვეყ ნის ეროვ ნულ ინ ტე რესს ან სხვა მე სა მე 
მხა რის ინ ტე რესს იქ ნე ბა უკა ნო ნო და გა მო-
იწ ვევს ოკუ პან ტი ძა ლის პა სუ ხის მგებ ლო ბას 
სარ თა შო რი სო სა მარ თლის მი ხედ ვით.

ჟე ნე ვის მე-4 კონ ვენ ცი ის მთა ვა რი მო-
ნა პო ვა რია ოკუ პა ცი ის სა მარ თლის ეპი ცენ-
ტრის გა და ტა ნა პო ლი ტი კუ რი ელი ტის გან 
სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბა ზე, ოკუ პი რე ბუ ლი 
ტე რი ტო რი ე ბის კა ნო ნი ე რი ად მი ნის ტრი რე-
ბის სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბუ ლი სა ხელ-
მძღვა ნე ლო პრინ ცი პე ბის შე მო ღე ბის გზით.21 
ეს სხვა ო ბა ცხა დად ჩანს ამ ორი კონ ვენ ცი ის 
ში ნა არ სის შე და რე ბი სა საც, ჰა ა გის რე გუ ლა-
ცი ე ბი უმე ტე სად ოკუ პან ტი ძა ლის უფ ლე ბა-
მო სი ლე ბებ ზე აკე თებს აქ ცენტს, მა შინ რო-
დე საც ჟე ნე ვის მე-4 კონ ვენ ცი ით ოკუ პი რე ბუ-
ლი ტე რი ტო რი ის მო სახ ლე ო ბის უფ ლე ბებ ზე 
ხდე ბა ყუ რადღ ე ბის გა მახ ვი ლე ბა. 

ჰა ა გის რე გუ ლა ცი ებ ში უფ რო შემ ჭიდ რო-
ვე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბია გად მო ცე მუ ლი, რო მე-
ლიც ეხე ბა კონ კრე ტუ ლად მო წი ნა აღ მდე გის 
და კა ვე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე სამ ხედ რო ძა ლა-
უფ ლე ბას. რე გუ ლა ცი ე ბი კრძა ლავს იძუ ლე-
ბით ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბას (44-ე რე გუ ლა-
ცი ა), ოკუ პან ტი ძა ლი სათ ვის ერ თგუ ლე ბის 
ფი ცის მი ცე მას (45-ე რე გუ ლა ცი ა) და ძარ-
ცვა- მი ტა ცე ბას (47-ე რე გუ ლა ცი ა), ამავ დრო-
უ ლად ჰა ა გის კონ ვენ ცია აწე სებს ოჯა ხის, 
ღირ სე ბის, პირ თა სი ცოცხ ლის, კერ ძო სა-
კუთ რე ბი სა და რე ლი გი ის აღ მსა რებ ლო ბი სა 
და მსა ხუ რე ბის უფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 
ვალ დე ბუ ლე ბა საც (46-ე რე გუ ლა ცი ა). ოკუ-
პან ტი ძა ლის მი ერ გა და სა ხა დე ბის აკ რე ფის 
ვალ დე ბუ ლე ბა შეზღ უ დუ ლია მიზ ნით, კერ-
ძოდ ეს უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს ან სა ო კუ პა ციო 
ჯა რის სა ჭი რო ე ბას ან ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი-
ტო რი ის ად მი ნის ტრი რე ბას (49-ე რე გუ ლა-
ცი ა); ამავ დრო უ ლად გა და სა ხა დე ბის აკ რე ფა 
რამ დე ნა დაც ეს შე საძ ლე ბე ლია უნ და შე ე სა-
ბა მე ბო დეს ოკუ პი რე ბულ ქვე ყა ნა ში მოქ მედ 
სა გა და სა ხა დო სის ტე მას (48-ე რე გუ ლა ცი ა). 
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კონ ტრი ბუ ცი ის აკ რე ფი სას აუ ცი ლე ბე ლია 
ქვით რის გა ცე მაც (51-ე რე გუ ლა ცი ა). კო ლექ-
ტი უ რი სას ჯე ლი აკ რძა ლუ ლია (50-ე რე გუ ლა-
ცი ა), ხო ლო რეკ ვი ზი ცია შეზღ უ დუ ლი (52-ე 
რე გუ ლა ცი ა). მოძ რა ვი სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბა 
შე იძ ლე ბა და ყა დაღ დეს, ასე ვე ზო გი ერ თი კა-
ტე გო რი ის კერ ძო ქო ნე ბაც, რო მე ლიც და კავ-
ში რე ბუ ლია სა ო მარ მოქ მე დე ბებ თან, თუმ ცა 
მშვი დო ბის აღ დგე ნის თა ნა ვე ასე თი ყა და ღა 
უნ და მო იხ სნას და გა ი ცეს შე სა ბა მი სი კომ-
პენ სა ცია (53-ე რე გუ ლა ცი ა). ჰა ა გის კონ ვენ-
ცი ა ში ასე ვე არის სპე ცი ა ლუ რი დე ბუ ლე ბე ბი, 
რო მე ლიც აწეს რი გებს წყალ ქვეშ გა მა ვალ კა-
ბე ლებ სა (54-ე რე გუ ლა ცი ა) და კულ ტუ რულ 
სა კუთ რე ბას (56-ე რე გუ ლა ცი ა),22 მაგ რამ ამ 
ყვე ლა დე ბუ ლე ბის ქვა კუთხ ე დია 55-ე რე გუ-
ლა ცი ა, რო მე ლიც ამ ბობს, რომ:

ოკუ პან ტი სა ხელ მწი ფო გა ნი ხი ლე ბა მო წი-
ნა აღ მდე გე მხა რის კუთ ვნი ლი და ოკუ პი-
რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე მდე ბა რე სა ჯა რო 
შე ნო ბე ბის, უძ რა ვი ქო ნე ბის, ტყე ე ბის და 
სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო სა ვარ გუ ლე ბის მხო-
ლოდ ად მი ნის ტრა ტო რად და უზუფ რუქ ტუ-
ა რად. მან უნ და და იც ვას ამ ქო ნე ბის ერ თი-
ა ნო ბა და მარ თოს ეს [ქო ნე ბა] უზუფ რუქ-
ტის წე სე ბის შე სა ბა მი სად.23

ჰა ა გის კონ ვენ ცი ის ეს დე ბუ ლე ბა აყა ლი-
ბებს წესს, რომ ლის მი ხედ ვი თაც ოკუ პან ტი ძა-
ლა არა ვი თარ შემ თხვე ვა ში არ ახორ ცი ე ლებს 
მის მი ერ და კა ვე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის „სუ ვე რე-
ნულ“ კონ ტროლს, არა მედ მი სი ძა ლა უფ ლე ბა 
არის დრო ე ბი თი და ამ დრო ის გან მავ ლო ბა ში 
ის ასე ვე ვალ დე ბუ ლია უზ რუნ ველ ყოს წეს რი-
გი ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე,24 მათ შო რის 
იქ არ სე ბუ ლი ქო ნე ბის დაც ვის კუთხ ი თაც. 
ამავ დრო უ ლად, რე გუ ლა ცი ე ბი პირ და პირ არ 
მი უ თი თებს, თუმ ცა ნა ვა რა უ დე ვია რომ ოკუ-
პანტ ძა ლას შე უძ ლია სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე-
ბა ში არ სე ბუ ლი ბუ ნებ რი ვი რე სურ სე ბი სა თუ 
სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო მო სავ ლის გო ნივ რულ 
ფარ გლებ ში გა მო ყე ნე ბა, ისე რომ ამ გვარ რე-
სურსს გა ნად გუ რე ბის საფ რთხე არ და ე მუქ-
როს.25

თა ვის მხრივ ჟე ნე ვის მე-4 კონ ვენ ცია 
ჰა ა გის რე გუ ლა ცი ე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით 
შე ი ცავს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის ად-
მი ნის ტრი რე ბის უფ რო დე ტა ლურ და პრო ცე-
სუ ა ლუ რად გა წე რილ წე სებს, ად გი ლობ რი ვი 
ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბის, გან სა კუთ რე ბით კი 
მო სა მარ თლე ე ბის, ჩათ ვლით.26 მი უ ხე და ვად 

იმი სა რომ კონ ვენ ცია უფ რო მე ტად ორი ენ-
ტი რე ბუ ლია ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის მო-
სახ ლე ო ბის უფ ლებ რივ მდგო მა რე ო ბა ზე, ის 
მა ინც აღი ა რებს ოკუ პან ტი ძა ლის უფ ლე ბას 
და იც ვას სა ო კუ პა ციო ჯა რის უსაფ რთხო ე ბა 
და ამ მიზ ნით და უ წე სოს გარ კვე უ ლი შეზღ უდ-
ვე ბი ად გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბას, მათ შო რის 
თა ვი სუ ფა ლი გა და ად გი ლე ბის კუთხ ი თაც, 
ასე ვე კონ ვენ ცია ით ვა ლის წი ნებს ოკუ პან ტის 
მი ერ სა ვალ დე ბუ ლო საცხ ოვ რე ბე ლი ად გი-
ლი სა (assigned residence) და ინ ტერ ნი რე ბის 
ზო მე ბის მი ღე ბას ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე-
ო ბის მი მართ. (42-ე, 43-ე და 78-ე მუხ ლე ბი) 
თუმ ცა ეს უკა ნას კნე ლი ზო მე ბი გა ნი ხი ლე ბა 
რო გორც გა მო ნაკ ლი სი და უკი დუ რე სი აუ ცი-
ლებ ლო ბით გა მოწ ვე უ ლი, რო დე საც სხვა უფ-
რო მსუ ბუ ქი ზო მის მი ღე ბით მიზ ნის მიღ წე ვა 
შე უძ ლე ბე ლი ა. სა ვალ დე ბუ ლო საცხ ოვ რე ბე-
ლი ად გი ლი სა და ინ ტერ ნი რე ბის გა მო ყე ნე-
ბა ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის სა მო ქა ლა ქო 
მო სახ ლე ო ბის მი მართ უნ და ხდე ბო დეს იმა-
ვე რე ჟი მით, რი თაც ეს ზო მე ბი გა მო ი ყე ნე ბა 
ომის ტყვე ე ბის მი მართ ჟე ნე ვის მე-3 კონ ვენ-
ცი ის მი ხედ ვით.27 

ჟე ნე ვის მე-4 კონ ვენ ცია ასე ვე არ გუ ლი-
რებს ისეთ სპე ცი ფი კურ სა კითხ ებს, რო გო-
რი ცაა სკო ლე ბი (50-ე მუხ ლი), სა მე დი ცი ნო 
მომ სა ხუ რე ბა (56-ე მუხ ლი), სა მო ქა ლა ქო 
ჯან დაც ვის ობი ექ ტე ბის დაც ვა (57-ე მუხ ლი), 
ასე ვე ჰუ მა ნი ტა რუ ლი ტვირ თი, მი სი დაც ვა 
და გა ნა წი ლე ბა (59-ე – 61-ე მუხ ლე ბი), შრო-
მის შე სა ხებ რე გუ ლა ცი ე ბი (51-ე – 52-ე მუხ-
ლე ბი) და სა კუთ რე ბის დაც ვა (53-ე მუხ ლი). 
მთლი ა ნო ბა ში ჟე ნე ვის მე-4 კონ ვენ ცია ყოვ-
ლის მომ ცველ დაც ვის სტან დარტს იძ ლე ვა 
იმ პირ თათ ვის, რომ ლე ბიც მო ექ ცე ვი ან „კონ-
ვენ ცი ის დაც ვის ქვეშ“ და ჰა ა გის რე გუ ლა ცი-
ე ბის გან გან სხვა ვე ბით სწო რედ ასეთ პირ თა 
უფ ლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის-
კე ნაა მი მარ თუ ლი.28

სა ჯა რო წეს რი გი სა და უსაფ რთხო ე ბის 
შე ნარ ჩუ ნე ბის ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი გზაა სა-
პო ლი ციო კონ ტრო ლი ოკუ პი რე ბულ ტე რი-
ტო რი ა ზე. ოკუ პან ტი ძა ლა უფ ლე ბა მო სი ლია 
თა ვი სი სამ ხედ რო მიზ ნე ბი სათ ვის გა ა ტა როს 
კონ კრე ტუ ლი სა პო ლი ციო ზო მე ბი, ამავ დრო-
უ ლად ამ გვა რი ზო მე ბი ხელს უნ და უწყ ობ დეს 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის უსაფ რთხო ე ბა-
საც, რად გან ყო ვე ლი კა ნო ნი ე რი ოკუ პა ცი-
ის ერ თ-ერ თი მი ზა ნი სწო რედ ად გი ლობ რი ვი 
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სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა ცა ა.29

რო დე საც საქ მე ეხე ბა ოკუ პან ტი ძა ლის 
სამ ხედ რო ინ ტე რე სებს, სა ვა რა უ დოა რომ იგი 
შეზღ უ დავს ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის პო-
ლი ტი კურ აქ ტი ვო ბა საც, რა თა თა ვი დან იქ ნეს 
აცი ლე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი გზით სა ო კუ პა-
ციო ჯა რი სათ ვის ან სა ო კუ პა ციო ად მი ნის-
ტრა ცი ი სათ ვის წი ნა აღ მდე გო ბის გა წე ვა. ჰა ა-
გის რე გუ ლა ცი ე ბის 43-ე მუხ ლის ფარ თო გან-
მარ ტე ბა ამის უფ ლე ბას აძ ლევს ოკუ პანტს. 
ზო გი ერ თი მეც ნი ე რის30 მო საზ რე ბით, უფ რო 
მე ტიც, ოკუ პანტს შე უძ ლია ოკუ პი რე ბუ ლი 
ტე რი ტო რი ის მო სახ ლე ო ბას შე უზღ უ დოს არ-
ჩევ ნებ სა ან პო ლი ტი კურ კამ პა ნი ა ში მო ნა წი-
ლე ო ბის მი ღე ბა ქვეყ ნის არა ო კუ პი რე ბულ ნა-
წილ ში (რო დე საც სა ხე ზეა ქვეყ ნის ნა წი ლობ-
რი ვი ოკუ პა ცი ა). თუმ ცა ამ გვა რი გან მარ ტე ბა 
ალ ბათ მუხ ლის საკ მა ოდ ფარ თო წა კითხ ვით 
შე იძ ლე ბა იქ ნეს გა მარ თლე ბუ ლი, ამავ დრო უ-
ლად ჰა ა გის 42-ე რე გუ ლა ცია აშ კა რად აცხ ა-
დებს რომ ოკუ პა ცია ვრცელ დე ბა მხო ლოდ იმ 
ტე რი ტო რი ა ზე, რო მელ ზეც მო წი ნა აღ მდე გე 
ძა ლამ და ამ ყა რა კონ ტრო ლი, შე სა ბა მი სად 
ოკუ პან ტის მი ერ ქვეყ ნის არა ო კუ პი რე ბულ 
ტე რი ტო რი ა ზე არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბის 
აკ რძალ ვა შე ე წი ნა აღ მდე გე ბა ოკუ პა ცი ის სა-
ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სუ ლის კვე თე ბას 
და ჩა ით ვლე ბა უკა ნო ნოდ, რად გან ოკუ პანტ 
ძა ლას არ აქვს უფ ლე ბა ოკუ პი რე ბუ ლი ტე-
რი ტო რი ის მო სახ ლე ო ბას აუკ რძა ლოს რა ი მე 
ქმე დე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა იმ ტე რი ტო რი ის 
მიღ მა, რო მელ საც იგი აკონ ტრო ლებს.31

ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ა ზე სა პო ლი-
ციო კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა შე საძ ლე-
ბე ლი ა, რო გორც ად გი ლობ რი ვი უსაფ რთხო-
ე ბის სამ სა ხუ რე ბის მი ერ, ასე ვე ოკუ პან ტი 
ძა ლის ად მი ნის ტრა ცი ის მხრი დან. ოკუ პანტ 
ძა ლას არ შე უძ ლია შო რი დან უყუ როს თუ 
რო გორ ხდე ბა მო რო დი ო რო ბა, ძარ ცვა თუ 
მკვლე ლო ბა ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე, 
თუნ დაც მის ჯა რის კა ცებს არა ნა ი რი საფ-
რთხე არ ექ მნე ბო დეთ. ოკუ პან ტმა უნ და შე-
ი ნარ ჩუ ნოს სა მარ თა ლი და წეს რი გი და მას 
არ აქვს იმის უფ ლე ბა რომ მშვი დად აი ტა ნოს 
ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე გა მე ფე ბუ ლი 
უკა ნო ნო ბა და არე უ ლო ბა.32

სა ჯა რო წეს რი გის აღ სად გე ნად მი ღე ბუ-
ლი სა პო ლი ციო ზო მე ბი არ რე გუ ლირ დე ბა 
სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლით 
დად გე ნი ლი სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბის წარ მო-

ე ბის წე სე ბით, არა მედ ში და კა ნონ მდებ ლო-
ბით და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი-
სო სა მარ თლით, რად გან სა ო მა რი მოქ მე დე ბე-
ბი მი მარ თუ ლია მო წი ნა აღ მდე გის სამ ხედ რო 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის და სუს ტე ბი სა კენ, ხო ლო 
სა პო ლი ციო ოპე რა ცი ე ბის მი ზა ნია კა ნო ნის 
აღ სრუ ლე ბა და სა ჯა რო წეს რი გის შე ნარ ჩუ-
ნე ბა. სა პო ლი ციო ზო მე ბის მი ღე ბი სას უფ რო 
მე ტი შეზღ უდ ვე ბი მოქ მე დებს, ვიდ რე ომის 
წარ მო ე ბი სას.33

რო დე საც სა ზო გა დო ებ რივ წეს რიგს საფ-
რთხე ემუქ რე ბა ად გი ლობ რი ვი ინ სურ გენ ტე-
ბის მხრი დან, სა პო ლი ციო ძა ლე ბის გა მო ყე-
ნე ბა ყვე ლა ზე სა უ კე თე სო მე თო დია ამ გვა რი 
საფ რთხის გა სა ნე იტ რა ლებ ლად.34 თუმ ცა 
ხან და ხან სა პო ლი ციო ძა ლე ბი საკ მა რი სი 
არაა ოპე რა ცი ის წარ მო ე ბი სათ ვის, რო დე საც 
ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნი ზე ბუ ლი დაჯ გუ ფე ბე-
ბი იყე ნე ბენ პარ ტი ზა ნულ ტაქ ტი კას, აწყ ო-
ბენ ტე რო რის ტულ აქ ტებს და სხვა სამ ხედ რო 
მოქ მე დე ბებს ახორ ცი ე ლე ბელ ოკუ პი რე ბუ ლი 
ტე რი ტო რი ის სხვა დას ხვა ნა წილ ში. ამ გვა რი 
შე ი ა რა ღე ბუ ლი დაჯ გუ ფე ბე ბი საკ მა ოდ სე-
რი ო ზუ ლი საფ რთხეა არა მხო ლოდ სა ო კუ-
პა ციო ჯა რი სათ ვის, არა მედ ოკუ პი რე ბუ ლი 
ტე რი ტო რი ის მო სახ ლე ო ბის თვი საც. ასეთ 
დროს ხდე ბა უკ ვე კონ ფლიქ ტის ეს კა ლა ცია 
და ვხვდე ბით აშ კა რა მსგავ სე ბას შე ი ა რა ღე-
ბულ პარ ტი ზა ნულ დაჯ გუ ფე ბებ თან ბრძო-
ლა სა და არა სა ერ თა შო რი სო შე ი ა რა ღე ბულ 
კონ ფლიქტს შო რის.35 ამ გვა რი სა ხის შე ი ა რა-
ღე ბულ და პი რის პი რე ბას ა. შ.შ.-ის სამ ხედ რო 
სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი „გარ და მა ვალ მო ზა ი-
კურ ომად“ მო იხ სე ნი ე ბენ.36 თუმ ცა ოკუ პი რე-
ბულ ტე რი ტო რი ა ზე სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე-
ბის წარ მო ე ბას დე ტა ლუ რად ეხე ბა ნაშ რო მის 
შემ დგო მი ქვე თა ვი, შე სა ბა მი სად ამ ქვე თავ ში 
სა უ ბა რი გვაქვს მხო ლოდ ოკუ პან ტი ძა ლის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლებ ზე სა პო ლი ციო 
ოპე რა ცი ე ბის წარ მო ე ბი სას.

ტე რი ტო რი ის სა პო ლი ციო კონ ტრო ლი 
მო  ი აზ რებს ძა ლის გა მო ყე ნე ბა საც, რო მე ლიც 
არ სე ბი თად გან სხვავ დე ბა შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
კონ ფლიქ ტის დროს სა ო მა რი მოქ მე დე ბე ბი-
სა გან. პო ლი ცი ის მი ერ ძა ლის გა მო ყე ნე ბა 
ექ ვემ დე ბა რე ბა გარ კვე ულ შეზღ უდ ვებს, 
რო  მე ლიც წი ნას წარ გა წე რი ლია ადა მი ა ნის 
უფ  ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თალ ში. ამ 
შეზღ უდ ვე ბის მი ხედ ვით, სა პო ლი ციო ოპე-
რა ცი ე ბი სას ძა ლის გა მო ყე ნე ბა ნე ბა დარ თუ-
ლია მხო ლოდ აბ სო ლუ ტუ რი სა ჭი რო ე ბის 
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შემ თხვე ვებ ში.37 სა სიკ ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე-
ნე ბა და იშ ვე ბა ისეთ დროს, რო ცა მი სი თა ვი-
დან აცი ლე ბა პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლი ა.38 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თლის მი ხედ ვით და კა ვე ბას ან ეჭ ვმი ტა ნი ლის 
გა ნე იტ რა ლე ბის სხვა ნაკ ლე ბად მსუ ბუქ მე-
თოდს აქვს აშ კა რა უპი რა ტე სო ბა „სა სიკ ვდი-
ლო გას რო ლას თან“ (shoot to kill) მი მარ თე-
ბით.39 რო გორც ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო-
პულ მა სა სა მარ თლომ გა ნაცხ ა და:

სა სიკ ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბა ჩა ით ვლე-
ბა არაპ რო პორ ცი უ ლად თუ კი [სა პო ლი ცი ო] 
ძა ლებ მა ვერ შეძ ლეს გან ზრახ ან და უ დევ-
რად, იმ ზო მე ბის მი ღე ბა, რო მე ლიც თა ვი-
დან აი რი დებ და ეჭ ვმი ტა ნი ლის სი ცოცხ ლის 
მოს პო ბას სხვა თა სი ცოცხ ლის რის კის ქვეშ 
და ყე ნე ბის გა რე შე.40

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
ეხე ბო და ირ ლან დი უ რი ტე რო რის ტუ ლი დაჯ-
გუ ფე ბის წევ რის მოკ ვლას ბრი ტა ნე ლი სა მარ-
თალ დამ ცა ვე ბის მხრი დან. ასეთ დროს აშ კა-
რა ა, რომ ად გი ლი ჰქონ და სა პო ლი ციო ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბას, თუმ ცა მოგ ვი ა ნე ბით ის რა ე ლის 
უზე ნა ეს მა სა სა მარ თლომ ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს ეს გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბა მო იშ ვე ლია და მიზ ნე ბი თი მკვლე ლო-
ბე ბის კა ნო ნი ე რე ბის სა კითხ ის დად გე ნი სას, 
რო დე საც ხდე ბა მო წი ნა აღ მდე ბის სი ცოცხ-
ლის გან ზრახ მოს პო ბა შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ-
ფლიქ ტის ფარ გლებ ში. ის რა ე ლის უზე ნა ე სი 
სა სა მარ თლოს ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას მი მო ი-
ხი ლავს ამ თა ვის შემ დე გი ქვე თა ვი, რად გან 
ის ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე არა იმ დე ნად 
სა პო ლი ციო ძა ლე ბის ქმე დე ბებს, არა მედ უფ-
რო სამ ხედ რო მოქ მე დე ბებს ეხე ბა.41

ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე სა ზო გა დო-
ებ რი ვი წეს რი გის შე ნარ ჩუ ნე ბა სა პო ლი ციო 
ძა ლით უნ და მოხ დეს, რო დე საც და ძა ბუ ლო-
ბას არ მი უღ წე ვია შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ-
ტის ზღვრამ დე და შე სა ბა მი სად სა ხე ზეა ში და 
არე უ ლო ბა, მღელ ვა რე ბა, სპო რა დუ ლი აქ-
ტე ბი, ჯან ყი და ა.შ. ხო ლო სამ ხედ რო ძა ლის 
ჩა რე ვა სა ჭი რო ხდე ბა მა შინ, რო დე საც პო-
ლი ცია ვე ღარ გა უმ კლავ დე ბა ამ გვარ არე უ-
ლო ბას და გან გრძო ბი თი ძა ლა დო ბა უკ ვე აშ-
კა რად შე ი ცავს შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის 
ნიშ ნებს.42

ბო ლოს, აღ სა ნიშ ნა ვია ის ფაქ ტიც, რომ 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი არ ახ დენს გან-
სხვა ვე ბას კა ნო ნი ერ და უკა ნო ნო ოკუ პანტს 

შო რის და ოკუ პა ცი ის სა მარ თლით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის ად მი ნის ტრი რე-
ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა სრუ ლად გა და ე ცე მა 
ოკუ პანტ ძა ლას მი უ ხე და ვად იმი სა ოკუ პა ცია 
კა ნო ნი ე რი ძა ლის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად მოხ-
და თუ უკა ნო ნო აგ რე სი ის აქ ტის შე დე გად.43 
რო გორც ა. შ.შ.-ის სა ოლ ქო სა სა მარ თლომ გა-
ნაცხ ა და:

დამ პყრო ბე ლი [მტე რი] სა უ კე თე სო ძა ლა 
არა ა, რო მელ საც შე იძ ლე ბა ვან დოთ ოკუ-
პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის ად მი ნის ტრი რე ბა. 
თუმ ცა ის არის ერ თა დერ თი ძა ლა ად გილ-
ზე და აქვს იმის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა რომ 
აღას რუ ლოს თა ვი სი ბრძა ნე ბე ბი. და მი უ ხე-
და ვად იმი სა რომ მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
აღი ა რე ბა შე იძ ლე ბა სა ხი ფა თოც კი იყოს, 
მა ინც უკე თე სია რომ აღი ა რე ბულ -იქ ნეს 
რო მე ლი მე მთავ რო ბა, ვიდ რე არ ც-ერ თი 
მთავ რო ბა არ იყოს ად გილ ზე. რა ი მე სა ხის 
წეს რი გის გა რე შე მო სახ ლე ო ბის მთე ლი 
სა ზო გა დო ებ რი ვი და ეკო ნო მი კუ რი ცხოვ-
რე ბა პა რა ლი ზე ბუ ლი იქ ნე ბო და. ასე რომ, 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თალ მა აღი ა რა ოკუ-
პან ტის უფ ლე ბა მი ი ღოს რე გუ ლა ცი ე ბი თა-
ვი სი სამ ხედ რო ინ ტე რე სე ბის და სა ცა ვად 
და სა პო ლი ციო კონ ტრო ლის გან სა ხორ ცი ე-
ლებ ლად. თუმ ცა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა-
ლი ასე ვე ავალ დე ბუ ლებს ოკუ პანტს სა ჯა-
რო წეს რი გი სა და უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ-
ველ ყო ფას და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის 
უფ ლე ბე ბის დაც ვას.44

აღ ნიშ ნუ ლი საქ მე ეხე ბო და მე ო რე მსოფ-
ლიო ომის დროს ია პო ნი ის, რო გორც ოკუ პან-
ტი ძა ლის, მი ერ ოკუ პი რე ბულ ფი ლი პი ნებ ში 
გან ხორ ცი ე ლე ბულ კონ კრე ტუ ლი ფი ნან-
სუ რი ქმე დე ბე ბის ანუ ლი რე ბას ოკუ პა ცი ის 
უკა ნო ნო ხა სი ა თი დან გა მომ დი ნა რე, თუმ-
ცა სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ ოკუ პან ტის 
ქმე დე ბე ბი, რო მე ლიც გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლია 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლით მის თვის მი ნი-
ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლებ ში, 
არის კა ნო ნი ე რი. ნი ურ ნბერ გის ტრი ბუ ნალ-
მაც გა მო ი ყე ნა ასე თი მიდ გო მა, რო დე საც გა-
ნი ხი ლავ და გერ მა ნი ის, რო გორც ოკუ პან ტი 
ძა ლის, ქმე დე ბებს ოკუ პი რე ბულ ევ რო პულ 
ტე რი ტო რი ებ ში.45 აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა ეხ მი-
ა ნე ბა სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ-
თლის სუ ლის კვე თე ბა საც, რომ ლის თვი საც 
მნიშ ვნე ლო ბა არ აქვს ძა ლის გა მო ყე ნე ბის 
კა ნო ნი ე რე ბის შე ფა სე ბას. ოკუ პან ტი ძა ლის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბაც, რო გორც ფაქ ტობ რი ვი 
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მო ცე მუ ლო ბა, არ შე იძ ლე ბა გახ დეს და ვის 
სა გა ნი, რად გან ასეთ შემ თხვე ვა ში და ზა-
რალ დე ბა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა, რო-
მელ თა დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბაც ოკუ პან ტმა 
ძა ლამ უნ და აი ღოს თა ვის თავ ზე, გა ნურ ჩევ-
ლად იმი სა ამ ტე რი ტო რი ის და კა ვე ბა მან კა-
ნო ნი ე რი ძა ლის გა მო ყე ნე ბით მო ახ დი ნა თუ 
უკა ნო ნოდ. გა ნურ ჩევ ლად ოკუ პა ცი ის კა ნო-
ნი ე რე ბი სა, ოკუ პან ტის მი ერ მის თვის მი ცე-
მუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლებ ში მი ღე-
ბუ ლი ყვე ლა კა ნო ნი ე რი ზო მა უნ და აღი ა როს 
ლე გი ტი მურ მა მთავ რო ბამ, მას შემ დეგ რაც 
ოკუ პა ცია დას რულ დე ბა და გან დევ ნი ლი სუ-
ვე რე ნი კვლავ აღად გენს თა ვის ძა ლა უფ ლე-
ბას ტე რი ტო რი ა ზე.46

2. შე ი ა რა ღე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბის                                
და საშ ვე ბო ბა ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე

ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე ოკუ პან ტი 
ძა ლის მი ერ ეფექ ტი ა ნი კონ ტრო ლის დამ-
ყა რე ბის შემ დეგ შე იძ ლე ბა თა ვი იჩი ნოს ად-
გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის ან 
გა სამ ხედ რო ე ბუ ლი რაზ მე ბის მხრი დან სა-
ო კუ პა ციო ჯა რი სათ ვის შე ი ა რა ღე ბუ ლი წი-
ნა აღ მდე გო ბის გა წე ვამ. ასე თი ფაქ ტე ბი შე-
საძ ლოა იყოს, რო გორც მცი რე მას შტა ბი ა ნი 
და და უ გეგ მა ვი, ასე ვე საკ მა ოდ ფარ თო მას-
შტა ბი ა ნიც და სის ტე მა ტი უ რი, რა დრო საც 
მსგავ სი და პი რის პი რე ბა გა და იზ რდე ბა შე-
ი ა რა ღე ბულ კონ ფლიქ ტში. ოკუ პა ცი ის სა-
ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი არ არე გუ ლი რებს 
ამ გვა რი შე ი ა რა ღე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბის 
და საშ ვე ბო ბის სა კითხს, თუმ ცა ცალ სა ხად 
მი უ თი თებს რომ ოკუ პანტ ძა ლას აქვს უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბა მი ი ღოს ყვე ლა კა ნო ნი ე რი ზო მა 
სა კუ თა რი სამ ხედ რო ინ ტე რე სე ბი სა და სა-
ო კუ პა ციო ჯა რის და სა ცა ვად, შე სა ბა მი სად 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის მხრი დან შე ი ა-
რა ღე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბის დროს ოკუ პანტ 
ძა ლას ეკის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა მო ძებ ნოს ბა-
ლან სი სა კუ თარ სამ ხედ რო ინ ტე რე სებ სა და 
სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო ბის 
ღი რე ბუ ლე ბებს შო რის. მან უნ და შეძ ლოს სა-
კუ თა რი სა ო მა რი პო ზი ცი ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა 
ისე რომ საფ რთხე არ შე ექ მნას ოკუ პი რე ბულ 
ტე რი ტო რი ა ზე სა ჯა რო წეს რიგ სა და სა მო ქა-
ლა ქო მო სახ ლე ო ბის უსაფ რთხო ე ბას, რად გან 
ოკუ პან ტის მი ერ ტე რი ტო რი ის ად მი ნის ტრი-
რე ბა უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს ორი ვეს – სა კუ-
თა რი ჯა რი სათ ვის სამ ხედ რო უპი რა ტე სო ბის 

მი ღე ბი სა და მო სახ ლე ო ბი სათ ვის სარ გებ ლის 
მო ტა ნის მი ზანს.47 ამ გვა რი ბა ლან სის დაც ვა 
წარ მო უდ გე ნე ლია მსგავ სი სი ტუ ა ცი ე ბის მა-
რე გუ ლი რე ბე ლი კონ კრე ტუ ლი წე სე ბის არ-
სე ბო ბის გა რე შე. 

ჰა ა გის რე გუ ლა ცი ე ბის მი ხედ ვით ოკუ პი-
რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის მო სახ ლე ო ბა არ არის 
ვალ დე ბუ ლი ერ თგუ ლე ბის ფი ცი მის ცეს 
ოკუ პანტს და ასე ვე და უშ ვე ბე ლია მო სახ ლე-
ო ბის იძუ ლე ბა იბ რძო ლოს ოკუ პან ტი ძა ლის 
მხა რეს.48 მათ შე უძ ლი ათ გა აპ რო ტეს ტონ 
ოკუ პა ცი ა, მაგ რამ ზო გი ერ თი მეც ნი ე რის49 
მო საზ რე ბით, მათ არ აქვთ უფ ლე ბა რომ გა-
მო ი ყე ნონ ძა ლა ოკუ პან ტის სამ ხედ რო თუ 
სა მო ქა ლა ქო ძა ლე ბის წი ნა აღ მდეგ. დაპყ რო-
ბი ლი ქვეყ ნის მაცხ ოვ რებ ლე ბის მი ერ სამ-
ხედ რო აჯან ყე ბე ბი და საშ ვე ბია მხო ლოდ იმ 
ტე რი ტო რი ებ ში, სა დაც ოკუ პა ცია ჯერ არ 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა და ეფექ ტი ა ნი კონ ტრო-
ლი არ და უმ ყა რე ბია მო წი ნა აღ მდე გე ჯარს, 
ხო ლო რო დე საც ტე რი ტო რია უკ ვე და კა ვე-
ბუ ლია levee en masse უკ ვე აღა რაა სან ქცი-
რე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლით. ოკუ-
პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის სა მო ქა ლა ქო მო სახ-
ლე ო ბის მი ერ სა ო კუ პა ციო ჯა რის წი ნა აღ-
მდეგ ია რა ღის აღე ბის უფ ლე ბას ოკუ პა ცი ის 
სა მარ თა ლი არ უშ ვებს, რად გან სამ ხედ რო 
ოკუ პა ცი ის დროს ტე რი ტო რი ა ზე ლე გი ტი მუ-
რი სუ ვე რე ნის მმარ თვე ლო ბა შეწყ ვე ტი ლია 
და იქ მცხოვ რე ბი მო ქა ლა ქე ე ბი დრო ე ბით 
ემორ ჩი ლე ბი ან სა ო კუ პა ციო ხე ლი სუფ ლე-
ბას.50 ამ გვა რი მორ ჩი ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის 
და კის რე ბა გან პი რო ბე ბუ ლია სა ო კუ პა ციო 
ჯა რის უსაფ რთხო ე ბით, სა ჯა რო და სა ზო გა-
დო წეს რი გის შე ნარ ჩუ ნე ბი სა და და კა ვე ბუ ლი 
ტე რი ტო რი ის ჯე რო ვა ნი ად მი ნის ტრი რე ბი-
სათ ვის.51 შე სა ბა მი სად, სა მო ქა ლა ქო პი რე ბის 
მი ერ ძა ლის მი ე რი მე თო დით ოკუ პა ცი ის გაპ-
რო ტეს ტე ბა ან ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის 
გა თა ვი სუფ ლე ბის მცდე ლო ბა არ და იშ ვე ბა.52

ამის სა პი რის პი როდ არ სე ბობს მო საზ-
რე ბა,53 რომ ტე რი ტო რი ის სამ ხედ რო ძა ლით 
და კა ვე ბი სას ოკუ პან ტი ძა ლის წი ნა აღ მდეგ 
შე ი ა რა ღე ბუ ლი და პი რის პი რე ბა შე იძ ლე ბა 
კა ნო ნი ე რი იყოს, თუმ ცა მხო ლოდ ისეთ შემ-
თხვე ვებ ში, რო დე საც და პი რის პი რე ბა მი მარ-
თუ ლია სამ ხედ რო ობი ექ ტე ბის წი ნა აღ მდეგ. 
რო დე საც ამ გვა რი და პი რის პი რე ბა იმ დე ნად 
სე რი ო ზუ ლი ხა სი ა თი სა ა, რომ ოკუ პანტ ძა-
ლას აღარ ძა ლუძს და კა ვე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის 
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ეფექ ტი ა ნი კონ ტრო ლი, მა შინ სა ერ თა შო რი სო 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლის ომის წარ მო ე ბას-
თან და კავ ში რე ბუ ლი ნორ მე ბი იწყ ებს სრულ 
ამოქ მე დე ბას.54 ხო ლო, თუ კი შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
და პი რის პი რე ბა არ უშ ლის ხელს ოკუ პანტ ძა-
ლას გა ნა ხორ ცი ე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი-
ტო რი ის ჯე რო ვა ნი ად მი ნის ტრი რე ბა, მა შინ 
ოკუ პა ცი ის სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის ნორ-
მე ბი იმოქ მე დებს ოკუ პან ტსა და ტე რი ტო რი-
ის მაცხ ოვ რე ბელ სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბას 
შო რის, ხო ლო შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის 
სა მარ თლის ნორ მე ბი კი გა მო ი ყე ნე ბა სა ო-
კუ აპ ციო ჯარ სა და შე ი ა რა ღე ბულ წი ნა აღ-
მდე გობ რივ მოძ რა ო ბებს შო რის. ზო გი ერ თი 
მეც ნი ე რი55 მი იჩ ნევს, რომ რად გან ოკუ პა ცია 
ომის მი ზა ნი ა, ტე რი ტო რი ის ოკუ პი რე ბუ ლად 
შე ნარ ჩუ ნე ბა ასე ვე ოკუ პან ტი ძა ლის სამ ხედ-
რო მი ზა ნი ა, შე სა ბა მი სად მას შე უძ ლია ოკუ-
პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის მო  სახ ლე ო ბას და-
ა კის როს „ნე იტ რა ლუ რო ბის“ ვალ დე ბუ ლე ბა 
(რად გან „ერ თგუ ლე ბის ფი ცის“ ვალ დე ბუ ლე-
ბის და კის რე ბა ჰა ა გის რე  გუ ლა ცი ე ბით პირ-
და პირ და უშ ვებ ლად ცხა დ დე ბა). ნე იტ რა ლუ-
რო ბის ვალ დე ბუ ლე ბა გუ ლის ხმობს სა ო კუ-
პა ციო ჯა რის წი ნა აღ  მდეგ მტრუ ლი და მო კი-
დე ბუ ლე ბი სა და შე ი  ა რა ღე ბუ ლი და პი რის პი-
რე ბი სა გან თა ვის შე კა ვე ბას და სა ო კუ პა ციო 
ად მი ნის ტრა ცი ის ლე გი ტი მუ რი ბრძა ნე ბე ბის 
ნე ბა ყოფ ლო ბით და მორ ჩი ლე ბას. ამ გვა რი 
ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა შე იძ ლე ბა 
შე სა ბა მი სი სას ჯე ლის და კის რე ბის სა ფუძ-
ვე ლიც კი გახ დეს.56 რო გორც ნი დერ ლან დე-
ბის სპე ცი ა ლურ მა სა სა მარ თლომ გა ნაცხ ა და 
კრის ტი ან სე ნის საქ მე ში:

[ო კუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის] სა მო ქა ლა ქო 
მო სახ ლე ო ბა თუ კი გა მარ თლე ბუ ლად ჩათ-
ვლის წი ნა აღ მდე გო ბის გა წე ვას, მან ზო გა-
დად უნ და იცო დეს რომ მის წი ნა აღ მდეგ შე-
იძ ლე ბა კა ნო ნი ე რად იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი 
სა მა გი ე რო ზო მე ბი, რო გორც ეს დაშ ვე ბუ-
ლია სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლით.57

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ოკუ პან ტი ძა ლი სათ-
ვის შე ი ა რა ღე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბის გა წე-
ვის უფ ლე ბა ჟე ნე ვის კონ ვენ ცი ე ბის მი ღე ბამ-
დე არ სად გვხვდე ბა. ჰა ა გის კონ ფე რენ ცი ა ზე 
ზო გი ერ თი ქვეყ ნის დე ლე გა ცია აცხ ა დებ და, 
რომ ოკუ პა ცი ის ქვეშ მცხოვ რებ ხალხს შე-
ეძ ლო ოკუ პა ცი ი სათ ვის ძა ლის მი ე რი წი ნა აღ-
მდე გო ბის გა წე ვა, თუმ ცა ეს უფ ლე ბა თა ვის 
დრო ზე არც 1874 წლის ბრი უ სე ლის დეკ ლა-

რა ცი ა ში ასა ხუ ლა, რო მე ლიც სა ფუძ ვლად 
და ე დო ჰა ა გის კონ ვენ ცი ას და შე სა ბა მი სად 
არც 1907 წლის რე გუ ლა ცი ებ ში შე სუ ლა.58

აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ოკუ პი რე ბულ 
ტე რი ტო რი ა ზე მოქ მე დი მი ლი ცი ის ან პარ-
ტი ზა ნუ ლი დაჯ გუ ფე ბის წევ რებ მა მო წი ნა-
აღ მდე გის ხელ ში მოხ ვედ რი სას უნ და ისარ-
გებ ლონ ომის ტყვის სტა ტუ სით თუ კი ისი ნი 
აკ მა ყო ფი ლე ბენ ოთხ ნა წი ლი ან ტესტს (ყავთ 
მე თა უ რი, ატა რე ბენ გან მას ხვა ვე ბელ ნი შანს, 
ღი ად ატა რე ბენ ია რაღს, სამ ხედ რო მოქ მე დე-
ბებს წარ მარ თა ვენ ომის კა ნო ნე ბი სა და ჩვე-
უ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად).59 

ვი ნა ი დან ომის ტყვის სტა ტუ სი გვხდე ბა 
სა ერ თა შო რი სო შე ი ა რა ღე ბულ კონ ფლიქ ტში, 
სა ვა რა უ დოა რომ ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო-
რი ა ზე ოკუ პან ტსა და ად გი ლობ რივ წი ნა აღ-
მდე გობ რივ მოძ რა ო ბებს შო რის ყვე ლა ნა ი რი 
და პი რის პი რე ბა, რო მე ლიც სის ტე მა ტი ურ 
ხა სი ათს მი ი ღებს დაკ ვა ლი ფი ცირ დე ბა სა-
ერ თა შო რი სო შე ი ა რა ღე ბულ კონ ფლიქ ტად. 
აღ ნიშ ნუ ლი მო საზ რე ბა გა ზი ა რე ბულ -იქ ნა 
ის რა ე ლის უზე ნა ე სი სა სა მარ თლოს მი ერ და-
მიზ ნე ბი თი მკვლე ლო ბე ბის საქ მე ში, სა დაც 
სა სა მარ თლომ გა ნაცხ ა და, რომ:

ის რა ელ სა და [ო კუ პი რე ბულ] ტე რი ტო რი ა-
ზე მოქ მედ ტე რო რის ტულ ორ გა ნი ზა ცი ებს 
შო რის კონ ფლიქ ტი სას გა მო სა ყე ნე ბე ლი 
სა მარ თა ლი კომ პლექ სუ რი ხა სი ა თი სა ა. მის 
ცენ ტრში არის სა ერ თა შო რი სო შე ი ა რა ღე-
ბუ ლი კონ ფლიქ ტის სა მარ თა ლი.60

აღ ნიშ ნუ ლი დას კვნის გა კე თე ბი სას სა სა-
მარ თლო და ეყ რდნო პრო ფე სორ კა სე სეს მო-
საზ რე ბას, რო მე ლიც ამ ბობს, რომ შე ი ა რა ღე-
ბუ ლი კონ ფლიქ ტი, რო მე ლიც მიმ დი ნა რე ობს 
ოკუ პანტ ძა ლა სა და ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო-
რი ებ ზე მოქ მედ აჯან ყე ბულ ჯგუ ფებ სა ან 
ინ სურ გენ ტებს შო რის – მი უ ხე და ვად იმი სა 
ისი ნი ტე რო რის ტუ ლი დაჯ გუ ფე ბე ბი არი ან 
თუ არა – უთა ნაბ რდე ბა სა ერ თა შო რი სო შე-
ი ა რა ღე ბულ კონ ფლიქტს.61 

თუმ ცა აშშ-ს უზე ნა ეს მა სა სა მარ თლომ 
ოკუ პი რე ბულ ავ ღა ნეთ ში კო ა ლი ცი ურ ძა-
ლებ სა და ტე რო რის ტულ დაჯ გუ ფე ბა ალ -
ყა ე დას შო რის კონ ფლიქ ტი არ და აკ ვა ლი-
ფი ცი რა სა ერ თა შო რი სოდ და მი უ თი თა, რომ 
ამ გვა რი კონ ფლიქ ტის დროს გა მო ი ყე ნე ბო და 
ჟე ნე ვის კონ ვენ ცი ე ბის სა ერ თო მე-3 მუხ ლი, 
რად გან კონ ფლიქ ტი არ იყო სა ერ თა შო რი სო 
ხა სი ა თის62 (ა ნუ სა ხელ მწი ფო თა შო რის, რო-
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გორც ეს ჟე ნე ვის კონ ვენ ცი ე ბის მე-2 სა ერ თო 
მუხ ლშია მო ცე მუ ლი). თუმ ცა სა სა მარ თლოს 
შემ დგო მი გან მარ ტე ბა აღარ გა უ კე თე ბია თუ 
რა ტომ გა მო ი ყე ნე ბა სა ერ თო მე-3 მუხ ლი, ვინ 
იყ ვნენ კონ ფლიქ ტის მხა რე ე ბი – მხო ლოდ 
აშშ, თუ კო ა ლი ცი უ რი ძა ლე ბი, რო გორც ავ-
ღა ნე თის ახა ლი მთავ რო ბის მო კავ ში რე ე ბი,63 
რად გან იმ დრო ი სათ ვის ავ ღა ნე თის კონ-
ფლიქ ტის ოკუ პა ცი ის ფა ზა ფორ მა ლუ რად 
უკ ვე დას რუ ლე ბუ ლი იყო.

არ სე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი ბა ზი სა და 
პრაქ ტი კის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის მაცხ ოვ-
რებ ლებს აქვთ უფ ლე ბა გა აპ რო ტეს ტონ 
ოკუ პა ცია და ეს შე საძ ლე ბე ლია შე ი ა რა ღე ბუ-
ლი მე თო დი თაც მოხ დეს. ამას მოწ მობს ჟე ნე-
ვის კონ ვენ ცი ე ბის 1-ლი და მა ტე ბი თი ოქ მი, 
რო მე ლიც უშ ვებს სა ერ თა შო რი სო შე ი ა რა-
ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის ქვეშ ერ თ-ერ თი ქვე-
კა ტე გო რი ის კონ ფლიქ ტის შე საძ ლებ ლო ბას, 
რომ ლის დრო საც ხალ ხი იბ რძვის უცხ ო ელ-
თა ოკუ პა ცი ის წი ნა აღ მდეგ სა კუ თა რი თვით-
გა მორ კვე ვის უფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბი სათ ვის.64 
მაგ რამ მე ო რეს მხრივ, ოკუ პა ცია რად გან შე-
ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფლიქ ტის შე დე გია (თუმ ცა 
შე იძ ლე ბა შე ი ა რა ღე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბის 
გა რე შეც გან ხორ ცი ელ დეს)65 ნაკ ლე ბად სა-
სურ ვე ლია რომ ოკუ პა ცი ის პე რი ოდ ში კვლავ 
ად გი ლი ჰქონ დეს შე ი ა რა ღე ბულ და პი რის-
პი რე ბას. ოკუ პა ცი ის სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თლის მი ზა ნია ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა-
ზე ცხოვ რე ბის მეტ ნაკ ლე ბად ჩვე უ ლებ რი ვი 
რიტ მის შე ნარ ჩუ ნე ბა და ამ ტე რი ტო რი ის ად-
მი ნის ტრი რე ბა, ისე რომ ად გი ლობ რივ მო სახ-
ლე ო ბას არ ჰქონ დეს იმის შეგ რძნე ბა რომ შე-
ვიწ რო ვე ბუ ლი ან დევ ნი ლია უცხ ო ე ლი დრო-
ე ბი თი მმარ თვე ლის ხელ ში; შე სა ბა მი სად, 
სა ვა რა უ დო ა, რომ ოკუ პა ცი ის სა მარ თლის 
სუ ლის კვე თე ბა არ გა და იხ რე ბა ოკუ პი რე ბულ 
ტე რი ტო რი ა ზე შე ი ა რა ღე ბუ ლი წი ნა აღ მდე-
გო ბის და საშ ვე ბო ბის შე საძ ლებ ლო ბის კენ, 
პი რი ქით, ოკუ პა ცი ის სა მარ თა ლი გან მსჭვა-
ლუ ლია მშვი დო ბი ა ნო ბის დროს მოქ მე დი სა-
მარ თლის მსგავ სი ნორ მე ბით, შე სა ბა მი სად, 
ივა რა უ დე ბა, რომ ოკუ პა ცია უნ და დას რულ-
დეს მო ლა პა რა კე ბე ბის და არა კვლავ შე ი ა-
რა ღე ბუ ლი მოქ მე დე ბე ბის გზით, გან სა კუთ-
რე ბით ისეთ სი ტუ ა ცი ებ ში, რო ცა ოკუ პან ტი 
ძა ლა კე თილ სინ დი სი ე რად მოქ მე დებს სა ერ-
თა შო რი სო სა მარ თლით მის თვის მი ცე მუ-

ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლებ ში, იმის და 
და მო უ კი დებ ლად ოკუ პა ცია გან ხორ ცი ელ და 
კა ნო ნი ე რი ძა ლის გა მო ყე ნე ბით თუ აგ რე სი-
უ ლი აქ ტის შე დე გად. თუმ ცა შე ი ა რა ღე ბუ-
ლი წი ნა აღ მდე გო ბის შემ თხვე ვა ში ოკუ პან ტი 
ძა ლა ვერ მო იხ სნის სა ერ თა შო რი სო სა მარ-
თლით მას ზე და კის რე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს, 
რად გან აჯან ყე ბე ბის გა მო ოკუ პა ცია არც 
წყდე ბა და არც სრულ დე ბა, ეს მხო ლოდ მა-
შინ შე იძ ლე ბა მოხ დეს თუ ად გი ლობ რი ვი მო-
სახ ლე ო ბის მხრი დან შე ი ა რა ღე ბუ ლი წი ნა აღ-
მდე გო ბის გა წე ვის შე დე გად ტე რი ტო რი ა ზე 
აღ სდგა ლე გი ტი მუ რი სუ ვე რე ნის მმარ თვე-
ლო ბა ან ოკუ პან ტი ძა ლა ვერ უმ კლავ დე ბა 
აჯან ყე ბის მას შტაბს და ტე რი ტო რი ა ზე კარ-
გავს ეფექ ტი ან კონ ტროლს.66

თუმ ცა, თუ კი მა ინც მოხ დე ბა ად გი ლობ-
რი ვი მო სახ ლე ო ბის მხრი დან ოკუ პან ტი ძა-
ლი სათ ვის შე ი ა რა ღე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბის 
გა წე ვა და თუ კი მი ვიჩ ნევთ, რომ ამ გვა რი და-
პი რის პი რე ბა დაკ ვა ლი ფი ცირ დე ბა სა ერ თა-
შო რი სო შე ი ა რა ღე ბულ კონ ფლიქ ტად, მა შინ 
აუ ცი ლე ბე ლია აღი ნიშ ნოს, რომ სა მო ქა ლა ქო 
მო სახ ლე ო ბის მო ნა წი ლე ო ბა სპონ ტა ნურ ან 
თუნ დაც წი ნას წარ და გეგ მილ შე ი ა რა ღე ბულ 
აჯან ყე ბებ ში უკა ნო ნო იქ ნე ბა,67 ასე ვე უკა-
ნო ნოდ ჩა ით ვლე ბა გა სამ ხედ რო ე ბუ ლი რაზ-
მე ბის მი ერ (რომ ლე ბიც ივა რა უ დე ბა რომ 
აკ მა ყო ფი ლე ბენ ოთხ ნა წი ლი ან ტესტს) შე ი ა-
რა ღე ბუ ლი მოქ მე დე ბე ბის წარ მარ თვა სა მო-
ქა ლა ქო პი რე ბი სა ან ობი ე ქე ბის წი ნა აღ მდეგ. 
შე სა ბა მი სად, ტე რო რის ტუ ლი დაჯ გუ ფე ბე-
ბის მი ერ ოკუ პან ტის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა 
ipso facto მი იჩ ნე ვა კა ნონ გა რე შედ. ტე რო-
რის ტე ბი ვერ ისარ გებ ლე ბენ ომის ტყვის 
სტა ტუ სით და მა თი და ჭე რის შემ თხვე ვა ში 
ისი ნი გა სა მარ თლდე ბი ან შე ი ა რა ღე ბულ კონ-
ფლიქ ტში მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის, ასე ვე ომის 
და ნა შა უ ლე ბი სათ ვის. ის რა ე ლის უზე ნა ე სი 
სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ ტე რო რის ტე ბი 
არი ან სა მო ქა ლა ქო პი რე ბის ქვე კა ტე გო რი ა, 
კერ ძოდ „უკა ნო ნო კომ ბა ტან ტე ბი“, რო მელ-
ნიც ომის ტყვის სტა ტუ სის პრი ვი ლე გი ებს 
ვერ მი ი ღე ბენ.68

თა ვის მხრივ ოკუ პანტ ძა ლას აქვს სრუ-
ლი უფ ლე ბა მო ახ დი ნოს სამ ხედ რო რე ა გი რე-
ბა ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის მო სახ ლე ო-
ბის მხრი დან სამ ხედ რო წი ნა აღ მდე გო ბა ზე. 
თუ კი სა ჯა რო წეს რი გი სა და უსაფ რთხო ე-
ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად ოკუ პან ტი ვალ დე-
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ბუ ლია სა პო ლი ციო ჯა რე ბი გა მო ი ყე ნოს და 
მა თი მოქ მე დე ბა და უქ ვემ დე ბა როს ადა მი ა-
ნის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლით 
დად გე ნილ შეზღ უდ ვებს, შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
აჯან ყე ბის ჩა სახ შო ბად ოკუ პან ტი, რო გორც 
წე სი, მი მარ თავს სამ ხედ რო ძა ლის გა მო ყე-
ნე ბას. ასეთ დროს ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
მოქ მე დე ბა შეზღ უ დულ არე ალ ში გა და დის 
და წინ იწევს სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ-
ლი სა მარ თლით დად გე ნი ლი ომის წარ მო-
ე ბის წე სე ბი. ოკუ პანტ ძა ლას სა პო ლი ციო 
ოპე რა ცი ი სა გან გან სხვა ვე ბით სა ო მარ მოქ-
მე დე ბებ ში შე უძ ლია გა მო ი ყე ნოს სა სიკ ვდი-
ლო ძა ლა კა ნო ნი ე რი სა მიზ ნის წი ნა აღ მდეგ. 
ამ გვა რი სა მიზ ნე შე იძ ლე ბა იყოს, რო გორც 
გა სამ ხედ რო ე ბუ ლი რაზ მე ბი, ასე ვე სა მო-
ქა ლა ქო პი რე ბიც, რომ ლე ბიც პირ და პირ და 
უშუ ა ლო მო ნა წი ლე ო ბას იღე ბენ შე ი ა რა ღე-
ბულ მოქ მე დე ბებ ში და შე სა ბა მი სად კარ გა-
ვენ სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ-
თლით მი ნი ჭე ბულ დაც ვას.69 გარ და ასე თი 
სა მო ქა ლა ქო პი რე ბი სა, შე საძ ლე ბე ლია უდა-
ნა შა უ ლო სა მო ქა ლა ქო პი რე ბიც შე ე წი რონ 
ამ გვარ შე ი ა რა ღე ბულ და პი რის პი რე ბას, რო-
გორც „თან მდე ვი ზი ა ნი“, თუმ ცა ეს მკაც რად 
უნ და გა კონ ტროლ დეს პრო პორ ცი უ ლო ბის 
პრინ ცი პის ჭრილ ში.70 პრო პორ ცი უ ლო ბის და 
სამ ხედ რო აუ ცი ლებ ლო ბის პრინ ციპს დე ტა-
ლუ რად ეხე ბა შემ დე გი ქვე თა ვი.

ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე შე ი ა რა ღე-
ბუ ლი კონ ფლიქ ტის დროს შე საძ ლე ბე ლია 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს სა სიკ ვდი ლო გას რო-
ლის ანუ და მიზ ნე ბი თი მკვლე ლო ბის ტაქ ტი-
კა. სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მი ხედ ვით 
ამ გვა რი ტაქ ტი კის გა მო ყე ნე ბა არც ყო ველ-
თვი საა დაშ ვე ბუ ლი და არც ყო ველ თვის აკ-
რძა ლუ ლი,71 შე სა ბა მი სად მი სი გა მო ყე ნე ბა 
ექ ვემ დე ბა რე ბა კონ კრე ტულ წე სებს, რო მე-
ლიც ეყ რდნო ბა რო გორც ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
სა მარ თლით ასე ვე ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
სა მარ თლით გან მტკი ცე ბულ პრინ ცი პებს. 
აღ ნიშ ნუ ლი წე სე ბი ტეს ტის სა ხით შე ი მუ შა-
ვა ისა რა ე ლის უზე ნა ეს მა სა სა მარ თლომ და-
მიზ ნე ბი თი მკვლე ლო ბის საქ მე ში. ამ ტეს ტის 
მი ხედ ვით, ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე შე-
ი ა რა ღე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბი სას ოკუ პან ტი 
ძა ლის მი ერ ლე გი ტი მუ რი სა მიზ ნის მი მარ-
თუ ლე ბით სა სიკ ვდი ლოდ გას რო ლა კა ნო ნი ე-
რად ჩა ით ვლე ბა, თუ კი (1) ოკუ პანტს გა აჩ ნია 
უტყ უ ა რი და გა და მოწ მე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია 

რომ სა მიზ ნე მარ თლაც პირ და პირ და უშუ-
ა ლო მო ნა წი ლე ო ბას იღებს და პი რის პი რე ბა-
ში; (2) სა მიზ ნე არ შე იძ ლე ბა მოკ ლულ იქ ნეს 
თუ კი იმ მო მენ ტში უფ რო ნაკ ლე ბად მსუ ბუ ქი 
ზო მის მი ღე ბით შე საძ ლე ბე ლია მი სი გა ნე იტ-
რა ლე ბა; (3) თუ კი სა მიზ ნე მარ თლაც მოკ ვდა, 
ამ შემ თხვე ვის შემ დეგ უნ და ჩა ტარ დეს ყოვ-
ლის მომ ცვე ლი გა მო ძი ე ბა, რა თა დად გინ დეს 
მოხ და თუ არა ეს და მიზ ნე ბით მკვლე ლო ბა 
კა ნო ნი ე რად და თუ კი სა პი რის პი რო დად გინ-
და უდა ნა შა უ ლო სა მო ქა ლა ქო პი რებს კომ-
პენ სა ცია უნ და მი ე ცეთ; (4) სა მიზ ნე ზე არ 
უნ და იქ ნას იე რი ში მი ტა ნი ლი თუ კი შე მო გა-
რენ ში მყო ფი სა მო ქა ლა ქო პი რე ბი სად მი მო-
სა ლოდ ნე ლი თან მდე ვი ზი ა ნი არაპ რო პორ-
ცი უ ლია იმ სამ ხედ რო უპი რა ტე სო ბი სა, რა-
საც ოკუ პან ტი ამ სა მიზ ნის გა ნად გუ რე ბით 
მი ი ღებს.72

მას შემ დეგ, რაც გან ვი ხი ლეთ ოკუ პან ტი 
ძა ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლე ბი და შე-
ი ა რა ღე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბის და საშ ვე ბო ბა 
ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე, გა მო იკ ვე თა, 
რომ ოკუ პან ტი ძა ლის ნე ბის მი ე რი ქმე დე ბის 
კა ნო ნი ე რე ბა შე ფას დე ბა სამ ხედ რო აუ ცი-
ლებ ლო ბი სა და პრო პორ ცი უ ლო ბის პრინ ცი-
პის მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე ბით, ამი ტომ მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია დე ტა ლუ რად მი მო ვი ხი ლოთ 
თი თო ე უ ლი ეს პრინ ცი პი ოკუ პა ცი ის სა მარ-
თლის ჭრილ ში.

3. სამ ხედ რო აუ ცი ლებ ლო ბი სა და                                  
პრო პორ ცი უ ლო ბის პრინ ცი პი

ოკუ პან ტი ძა ლის ქმე დე ბე ბის კა ნო ნი-
ე რე ბის შე ფა სე ბი სას გან მსაზღ ვრე ლი რო-
ლი ენი ჭე ბა სამ ხედ რო აუ ცი ლებ ლო ბი სა და 
პრო პორ ცი უ ლო ბის პრინ ციპს. აუ ცი ლებ ლო-
ბის პრინ ცი პი გუ ლის ხმობს ოკუ პან ტი ძა ლის 
მი ერ ისე თი მე თო დის გა მო ყე ნე ბას ან ზო მის 
მი ღე ბას რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს მო წი ნა-
აღ მდე გის სრულ და მორ ჩი ლე ბას ყვე ლა ზე 
ნაკ ლე ბი დრო ის, სი ცოცხ ლი სა და ფუ ლის 
ხარ ჯზე.73 სამ ხედ რო აუ ცი ლებ ლო ბის პრინ-
ცი პი ნე ბას რთავს ოკუ პანტს გა ნა ხორ ცი ე-
ლოს ისე თი ქმე დე ბე ბი, რაც სა ჭი როა თა ვი სი 
ჯა რის უსაფ რთხო ე ბი სათ ვის და სამ ხედ რო 
ოპე რა ცი ე ბის წარ მა ტე ბით და სას რუ ლებ-
ლად.74 ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე, ოკუ-
პან ტი ძა ლის მი ერ სამ ხედ რო აუ ცი ლებ ლო-
ბის პრინ ცი პის გა მო ყე ნე ბის სა კითხი გა ნი ხი-
ლა ნი ურ ნბერ გის ტრი ბუ ნალ მა, რო მელ მაც 
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დე ტა ლუ რად ჩა მოთ ვა ლა ქმე დე ბე ბი, რაც შე-
იძ ლე ბა გა მარ თლდეს აუ ცი ლებ ლო ბის პრინ-
ცი პით და ის პი რო ბე ბი, რომ ლის დრო საც 
უნ და გა მო ი ყე ნე ბო დეს ეს პრინ ცი პი. ტრი ბუ-
ნალ მა გა ნაცხ ა და: 

[ა უ ცი ლებ ლო ბის პრინ ცი პი] უშ ვებს შე ი ა-
რა ღე ბუ ლი მო წი ნა აღ მდე გის ან სხვა პი რის 
სი ცოცხ ლის მოს პო ბა საც, თუ კი ამ პი რის 
მოკ ვლის თა ვი დან აცი ლე ბა შე უძ ლე ბე ლია 
სა ო მა რი მოქ მე დე ბის დროს; ის უშ ვებს მო-
წი ნა აღ მდე გის ან სხვა პი რის და კა ვე ბას, 
რო მე ლიც შე საძ ლოა საფ რთხეს უქად დეს 
[ო კუ პანტს], მაგ რამ აუ ცი ლებ ლო ბის პრინ-
ცი პი არ უშ ვებს უდა ნა შა უ ლო მო ქა ლა ქე ე-
ბის მოკ ვლას შუ რის ძი ე ბის მიზ ნით ან უბ-
რა ლოდ მკვლე ლო ბის წყურ ვი ლის და საკ-
მა ყო ფი ლებ ლად. იმი სათ ვის რომ ქო ნე ბის 
გა ნად გუ რე ბა კა ნო ნი ე რად ჩა ით ვა ლოს ეს 
გან პი რო ბე ბუ ლი უნ და იყოს ომის იმ პე რა-
ტი უ ლი სა ჭი რო ე ბე ბით. გა ნად გუ რე ბა, რო-
გორც მი ზა ნი, სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის 
დარ ღვე ვა ა; ქო ნე ბის გა ნად გუ რე ბა სა და 
მო წი ნა აღ მდე გის დაძ ლე ვას შო რის უნ და 
იყოს რა ი მე გო ნივ რუ ლი კავ ში რი. რკი ნიგ-
ზის, კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბის ან მო წი-
ნა აღ მდე გის მი ერ სხვაგ ვა რად გა მო ყე ნე ბა-
დი ქო ნე ბის გა ნად გუ რე ბა კა ნო ნი ე რი ა. კერ-
ძო სა კუთ რე ბა და ეკ ლე სი ე ბიც კი შე იძ ლე ბა 
გა ნად გურ დეს თუ ეს სა ჭი როა სამ ხედ რო 
ოპე რა ცი ის თვის. სამ ხედ რო აუ ცი ლებ ლო ბა 
არ უშ ვებს რა ი მე რა ი ო ნის თავ ზე ხე ლა ღე-
ბულ გა ნად გუ რე ბას ან მის მაცხ ოვ რებ ლებ-
ში გაზ რახ ტან ჯვის გა მოწ ვე ვას, მხო ლოდ 
ტან ჯვის მი ყე ნე ბის მიზ ნით.75

ზო გი ერ თი ქვეყ ნის სამ ხედ რო სა ხელ-
მძღვა ნე ლო ე ბი (მაგ. UK) გა მო ყო ფენ სამ ხედ-
რო აუ ცი ლებ ლო ბის პრინ ცი პის ოთხ ძი რი-
თად ელე მენტს, რო მელ თა კუ მუ ლა ტი უ რად 
არ სე ბო ბა უნ და დად გინ დეს იმი სათ ვის, რომ 
რო მე ლი მე მხა რის ქმე დე ბა გა მარ თლდეს 
აუ ცი ლებ ლო ბის პრინ ციპ ზე მი თი თე ბით. ეს 
ელე მენ ტე ბი ა: (1) გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა უნ-
და იყოს რე გუ ლი რე ბუ ლი; (2) ძა ლა სა ჭი რო 
უნ და იყოს მო წი ნა აღ მდე გის რაც შე იძ ლე ბა 
სწრა ფად და მორ ჩი ლე ბი სათ ვის; (3) გა მო-
ყე ნე ბუ ლი ძა ლა არ უნ და იყოს იმა ზე მე ტი, 
ვიდ რე ეს ამ მიზ ნის თვი საა სა ჭი რო და (4) ამ-
გვარ ძა ლის გა მო ყე ნე ბა სხვა მხრივ არ უნ და 
იყოს აკ რძა ლუ ლი.76

სამ ხედ რო აუ ცი ლებ ლო ბის პრინ ციპს 
ფუ ნ ქცი უ რი თვალ საზ რი სით აქვს რო გორც 
შემ ზღუ და ვი ისე და საშ ვე ბი ას პექ ტი. და სა შ-

ვებ ას პექ ტში, ეს პრინ ცი პი ნე ბას რთავს ისეთ 
ქმე დე ბას, რო მე ლიც შე ი ა რა ღე ბუ ლი კონ ფ-
ლიქ ტის სი ტუ ა ცი ე ბის გარ და, სა ერ თა შო რი-
სო სა მარ თლით აკ რძა ლუ ლი იქ ნე ბო და, ამას-
თა ნა ვე ეს ქმე დე ბა, თა ვის მხრივ, სა ერ თა შო-
რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლით დად გე ნილ 
ჩარ ჩოს არ უნ და გას ცდეს. აუ ცი ლებ ლო ბის 
პრინ ცი პის შემ ზღუ და ვი ბუ ნე ბა იკ ვე თე ბა იმ 
აბ სტრაქ ტუ ლი ქმე დე ბე ბის, რაც სა ერ თა შო-
რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლით ზო გა დად 
დაშ ვე ბუ ლი ა, კონ კრე ტულ ნა ბი ჯე ბამ დე შემ-
ცი რე ბით, რაც იმ მო მენ ტშია სა ჭი რო.77

ჟე ნე ვის მე-4 კონ ვენ ცი აც ეხე ბა აუ ცი-
ლებ ლო ბის პრინ ციპს უსაფ რთხო ე ბის ღო-
ნის ძი ე ბე ბის ჭრილ ში და აცხ ა დებს, რომ კონ-
ფლიქ ტის მხა რე ებს შე უძ ლი ათ კონ ტრო ლი სა 
და უსაფ რთხო ე ბის ისე თი ზო მე ბის მი ღე ბა, 
რაც სა ჭი როა სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის 
და სა ცა ვად ომის შე დე გე ბი დან გა მოწ ვე უ-
ლი აუ ცი ლებ ლო ბით.78 აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
მუხ ლი არ ჩა მოთ ვლის თუ კონ ტრო ლის ან 
უსაფ რთხო ე ბის რა ზო მე ბის მი ღე ბა შე იძ-
ლე ბა იყოს გა მოწ ვე უ ლი აუ ცი ლებ ლო ბით, 
შე სა ბა მი სად ოკუ პანტ ძა ლას ენი ჭე ბა დის-
კრე ცია თა ვად გა დაწყ ვი ტოს თუ რა ზო მას 
გა მო ი ყე ნებს, მაგ რამ ეს არ უნ და ლა ხავ დეს 
ადა მი ა ნის ძი რი თად უფ ლე ბებს.79 ასე ვე თუ-
კი ოკუ პან ტი ძა ლა სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო-
ბის მი მართ იყე ნებს კონ ტრო ლი სა და უსაფ-
რთხო ე ბის ისეთ ღო ნის ძი ე ბას, რო გო რი ცაა 
სა ვალ დე ბუ ლო საცხ ოვ რე ბე ლის მი ჩე ნა ან 
ინ ტერ ნი რე ბა, მან უნ და და ა სა ბუ თოს რომ 
სხვა ნაკ ლე ბად მსუ ბუ ქი ზო მით მი სი სამ-
ხედ რო ინ ტე რე სი ვერ დაკ მა ყო ფილ დე ბო და, 
რად გან ჟე ნე ვის მე-4 კონ ვენ ცი ის მი ხედ ვით 
სა ვალ დე ბუ ლო საცხ ოვ რე ბე ლი ად გი ლის მი-
ჩე ნა და ინ ტერ ნი რე ბა უნ და გა მო ი ყე ნე ბო-
დეს, რო გორც კონ ტრო ლი სა და უსაფ რთხო-
ე ბის ყვე ლა ზე მკაც რი ზო მა.80

სამ ხედ რო აუ ცი ლებ ლო ბის პრინ ციპს 
აქვს სამ მხრი ვი მნიშ ვნე ლო ბა: პირ ვე ლი და 
უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი არის იმ გვა რი ქმე დე ბის 
აკ რძალ ვა, რო მე ლიც სამ ხედ რო თვალ საზ-
რი სით არაა სა ჭი რო; მე ო რე – შე ი ა რა ღე-
ბუ  ლი კონ ფლიქ ტის სა მარ თა ლი ხან და ხან 
უშ ვებს დად გე ნი ლი წე სე ბი დან გა დახ ვე ვას 
სამ ხედ რო მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად და ბო ლოს 
პრო პორ ცი უ ლო ბის პრინ ცი პი, რო მე ლიც ემ-
სა ხუ რე ბა სამ ხედ რო მიზ ნის მიღ წე ვა სა და 
ჰუ მა ნი ტა რულ დაც ვას შო რის შე სა ბა მი სი ბა-
ლან სის დად გე ნას.81
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პრო პორ ცი უ ლო ბას გან მსაზღ ვრე ლი მნ-
ი  შ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა ოკუ პა ცი ი სას, რად გან 
ამ პრინ ციპ ზე დაყ რდნო ბით შე ფას დე ბა არა 
მხო  ლოდ ოკუ პან ტი ძა ლის სამ ხედ რო ოპე-
რა ცი ე ბი, არა მედ ყვე ლა ად მი ნის ტრა ცი უ ლი 
ზო მა, რო მელ საც ოკუ პან ტი მი ი ღებს ოკუ პი-
რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის ად მი ნის ტრი რე ბი-
სას. პრო პორ ცი უ ლო ბის პრინ ცი პი გუ ლის-
ხმობს ერ თის მხრივ რო მე ლი მე მხა რი სათ ვის 
სამ ხედ რო უპი რა ტე სო ბის მი ღე ბას გარ კვე უ-
ლი თან მდე ვი სა მო ქა ლა ქო ზი ა ნის ხარ ჯზე, 
ხო ლო მე ო რეს მხრივ ამ ზი ა ნის შე სა ბა მი სო-
ბას იმ სამ ხედ რო უპი რა ტე სო ბას თან, რო-
მე ლიც დად გა ამ გვა რი ზი ა ნის ხარ ჯზე. იმ 
შემ თხვე ვა ში თუ კი სა მო ქა ლა ქო მსხვერ პლი 
არაპ რო პორ ცი უ ლია მი ღე ბუ ლი სამ ხედ რო 
ინ ტე რე სი სა, მა შინ ამ გვა რი ქმე დე ბა ჩა ით-
ვლე ბა უკა ნო ნოდ. ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო-
რი ა ზე შე ი ა რა ღე ბუ ლი მოქ მე დე ბე ბის დროს 
შე ტე ვა პრო პორ ცი უ ლი ა, თუ კი შე სა ბა მი სი 
სამ ხედ რო მიზ ნის გა ნად გუ რე ბით მი ღე ბუ ლი 
სარ გე ბე ლი შე სა ბა მი სია იმ ზი ა ნი სა, რაც ამ 
შე ტე ვით უდა ნა შა უ ლო სა მო ქა ლა ქო პი რებს 
მი ად გათ. თუმ ცა პრო პორ ცი უ ლო ბის ზე მოთ 
აღ ნიშ ნუ ლი ას პექ ტი არ არის სა ჭი რო კომ-
ბა ტან ტებ თან მი მარ თე ბა ში, ან სა მო ქა ლა ქო 
პი რებ თან, რომ ლე ბიც პირ და პირ და უშუ ა-
ლო მო ნა წი ლე ო ბას იღე ბენ სა ო მარ მოქ მე-
დე ბებ ში. სა მო ქა ლა ქო პი რი, რო მე ლიც ერ-
თვე ბა საბ რძო ლო და პი რის პი რე ბა ში რის კავს 
სა კუ თარ სი ცოცხ ლეს და რო გორც კომ ბა-
ტან ტი შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს მო უ ლოდ ნე ლი 
თავ დას ხმის ობი ექ ტი. მი სი მკვლე ლო ბა დაშ-
ვე ბუ ლი ა. ამი ტომ „ვიწ რო გა გე ბით“ პრო პორ-
ცი უ ლო ბის პრინ ცი პი გა მო ყე ნე ბას იწყ ებს, 
მა შინ რო დე საც ლე გი ტი მურ სა მიზ ნე ზე თავ-
დას ხმას თან მდევ ზი ა ნად გას დევს მსხვერ-
პლი სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბა ში.82

რად გან ოკუ პან ტი ძა ლა ოკუ პი რე ბულ 
ტე რი ტო რი ა ზე არის რო გორც სამ ხედ რო ასე-
ვე პო ლი ტი კუ რი ხე ლი სუფ ლე ბა, მი სი ვალ-
დე ბუ ლე ბაა ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის 
დაც ვა არა მხო ლოდ სამ ხედ რო ზი ა ნის მი ყე-
ნე ბი სა გან, არა მედ ზო გა დად ნე ბის მი ე რი ქმე-
დე ბი სა გან, რა მაც შე იძ ლე ბა მო სახ ლე ო ბის 
კა ნო ნი ერ ინ ტე რესს საფ რთხე შე უქ მნას.83 
შე სა ბა მი სად ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე 
პრო პორ ცი უ ლო ბის პრინ ცი პი გა მო ი ყე ნე ბა 
არა მხო ლოდ სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბის შე დე-
გე ბის კა ნო ნი ე რე ბის და სად გე ნად. ამ მხრივ, 

საკ მა ოდ სრულ ყო ფი ლი პრაქ ტი კა აქვს ის რა-
ე ლის უზე ნა ეს სა სა მარ თლოს. ყვე ლა ზე ფარ-
თოდ ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ზო მე ბის პრო პორ-
ცი უ ლო ბის სა კითხი გან ხი ლუ ლია ბა რი ე რის 
საქ მე ში, რო მე ლიც ეხე ბო და ოკუ პი რე ბულ 
პა ლეს ტი ნურ ტე რი ტო რი ა ზე დამ ცა ვი ბა რი-
ე რის მარ შრუტს. ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი-
ის ხე ლოვ ნურ ფრაგ მენ ტა ცი ას ეხე ბა ამ თა-
ვის ბო ლო ქვე თა ვი, შე სა ბა მი სად ამ ჯე რად 
უშუ ა ლოდ დამ ცა ვი ბა რი ე რის სა კითხი არ 
გა ნიხ ლე ბა, არა მედ მხო ლოდ პრო პორ ცი უ-
ლო ბის პრინ ცი პის გა მო ყე ნე ბა, რო გორც ეს 
სა სა მარ თლომ გან მარ ტა. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ხედ ვით, ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ის ად-
მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
კა ნო ნი ე რია თუ კი ის სა შუ ა ლე ბე ბი რაც მი სი 
მთავ რო ბის მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად გა მო ი ყე-
ნე ბა ადეკ ვა ტუ რი პრო პორ ცი ი სა ა. შე სა ბა-
მი სად პრო პორ ცი უ ლო ბის პრინ ცი პი ფო კუ-
სი რე ბას ახ დენს მი ზან სა და სა შუ ა ლე ბას შო-
რის ბა ლან სზე.84 მე ტი კონ კრე ტი კი სათ ვის, 
სა სა მარ თლომ შე ი მუ შა ვა ოკუ პან ტი ძა ლის 
ხე ლი სუფ ლე ბის ქმე დე ბე ბის კა ნო ნი ე რე ბის 
და სად გე ნი პრო პორ ცი უ ლო ბის სამ წევ რო-
ვა ნი ტეს ტი, რომ ლის პირ ვე ლი ქვე ტეს ტის 
მი ხედ ვით (1) და სა ხუ ლი მი ზა ნი უნ და იყოს 
და კავ ში რე ბუ ლი გა მო ყე ნე ბულ სა შუ ა ლე ბას-
თან, რო მელ საც მო იხ სე ნი ე ბენ, რო გორც „შე-
სა ფე რი სი სა შუ ა ლე ბის“ ან „რა ცი ო ნა ლუ რი 
სა შუ ა ლე ბის“ ტესტს; (2) მე ო რე ქვე ტეს ტის 
მი ხედ ვით ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნოს მი ერ 
გა მო ყე ნე ბულ მა სა შუ ა ლე ბამ რაც შე იძ ლე ბა 
მი ნი მა ლუ რად უნ და და ა ზა რა ლოს პი რი. მას 
„ყვე ლა ზე ნაკ ლებ და მა ზი ა ნე ბე ლი სა შუ ა ლე-
ბის“ ტესტს უწო დე ბენ; (3) მე სა მე ქვე ტეს ტი 
არის პრო პორ ცი უ ლო ბა ვიწ რო გა გე ბით, რაც 
გუ ლის ხმობს ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნოს 
მი ერ თა ვი სი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად ისე თი 
სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბას, რაც შე სა ფე რი-
სი პრო პორ ცი ის იქ ნე ბა იმ სარ გებ ლი სა, რა-
საც ამ მიზ ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა მო ი ტანს (ე.წ. 
„პრო პორ ცი უ ლი სა შუ ა ლე ბის“ ტეს ტი).85

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ოკუ პა ცი ის სა ერ-
თა შო რი სო სა მარ თა ლი პრო პორ ცი უ ლო ბის 
პრინ ციპს ცალ კე არ არე გუ ლი რებს, შე სა ბა-
მი სად ოკუ პა ცი ის დრო საც მოქ მე დებს იგი ვე 
სტან დარ ტი, რაც ზო გა დად სა ერ თა შო რი სო 
ჰუ მა ნი ტა რულ სა მარ თალ შია მო ცე მუ ლი.86

აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პე ბის გა მო ყე ნე-
ბა ოკუ პან ტი ძა ლის ნე ბის მი ე რი ქმე დე ბი-
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სას მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც 
ოკუ  პან ტის ქმე დე ბამ უკა ნო ნოდ არ უნ და 
შეზღ უ დოს ად გი ლობ რი ვი სა მო ქა ლა ქო მო-
სახ ლე ო ბის ლე გი ტი მუ რი ინ ტე რე სე ბი.

დას კვნა

ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის ად მი ნის-
ტრი რე ბის სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რი ვი 
რე ჟი მი მკა ფი ოდ არ გან საზღ ვრავს ოკუ პან-
ტი ძა ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლებს, მე-
ტიც, ოკუ პა ცი ის სა მარ თა ლი ოკუ პანტს საკ-
მა ოდ ფარ თო დის კრე ცი ას სთა ვა ზობს, რაც 
ამ უკა ნას კნელს მოქ მე დე ბის თა ვი სუფ ლე ბას 
აძ ლევს და პრინ ციპ ში, ოკუ პან ტი ძა ლის ბევ-
რი ქმე დე ბა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა მო რა ლუ-
რად გა უ მარ თლებ ლად მი იჩ ნე ო დეს, ოკუ პა-
ცი ის სა მარ თლით შე საძ ლოა კა ნო ნი ე რა დაც 
კი ჩა ით ვა ლოს. ამ რი გად, ოკუ პა ცი ის სა მარ-
თლის სუ ლის კვე თე ბა უფ რო მე ტად „დამ თმო-
ბი“ და „ნე ბა დამ რთვე ლია“ (permissive) ოკუ-
პან ტი ძა ლი სად მი, ვიდ რე პი რი ქით, ოკუ პან ტი 
ძა ლა არის „მორ ჩი ლი“ (submissive) ოკუ პა ცი-
ის სა მარ თლი სა. ეს მეტ წი ლად გა მოწ ვე უ ლია 
იმ ეპო ქით, რა ეპო ქა შიც ოკუ პა ცი ის სა მარ-
თა ლი ჩა მო ყა ლიბ და და იმ კონ ტექ სტით, რა 
კონ ტექ სტშიც ის გან ვი თარ და. ამ გვა რი დათ-
მო ბი თი მიდ გო მა გა მოწ ვე უ ლია ისევ და ისევ 
ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბი სა და ოკუ პი რე-
ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის სა უ კე თე სო ინ ტე რე სე-
ბი სათ ვის და არ მო ი ცავს დევ ნი ლი სუ ვე რე-
ნის პო ლი ტი კურ, სამ ხედ რო თუ სხვა სა ხის 
ინ ტე რე სებს. ამავ დრო უ ლად, ოკუ პი რე ბუ ლი 
ტე რი ტო რი ე ბის ად მი ნის ტრი რე ბი სას ოკუ პა-
ცი ის სა მარ თა ლი ით ვა ლის წი ნებს გარ კვე ულ 
მბო ჭავ ნორ მებ საც, რო მე ლიც უკ რძა ლავს 
ოკუ პანტ ძა ლას სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე-
ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას და ultra vires მოქ-
მე დე ბას.

ოკუ პან ტი ძა ლის ძი რი თა დი ვალ დე ბუ-
ლე ბა – უზ რუნ ველ ყოს სა ჯა რო წეს რი გი და 
უსაფ რთხო ე ბა ოკუ პი რე ბულ ტე რი ტო რი ა-
ზე – შე საძ ლე ბე ლია შეს რულ დეს იმ ფარ თო 
დის კრე ცი ის ფარ გლებ ში, რო მე ლიც ოკუ-
პანტს აქვს. ამას თა ნა ვე, ოკუ პან ტი სათ ვის 
მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გლებს 
გა რეთ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი ქმე-
დე ბა უკა ნო ნი იქ ნე ბა და წარ მო შობს სა ერ თა-
შო რი სო სა მარ თლებ რივ პა სუ ხის მგებ ლო ბას. 
ოკუ პან ტი ძა ლი სათ ვის ამ ვალ დე ბუ ლე ბის 
და კის რე ბის მთა ვა რი მი ზა ნი ოკუ პი რე ბულ 

ტე რი ტო რი ა ზე რე გუ ლა რუ ლი და ყო ველ დღი-
უ რი ცხოვ რე ბის გან გრძო ბი თად შე ნარ ჩუ ნე-
ბა ა. იმ დე ნად რამ დე ნა დაც ოკუ პა ცი ის სა მარ-
თა ლი მოწყ ო ბი ლია ისე რომ უზ რუნ ველ ყოს 
უცხო მთავ რო ბის (რო მელ საც ჩა ნაც ვლე ბუ-
ლი ყავს ლე გი ტი მუ რი ად გი ლობ რი ვი სუ ვე-
რე ნი) მაქ სი მა ლუ რად მშვი დო ბი ა ნი მმარ თვე-
ლო ბა, ის ნე ბას რთავს ოკუ პანტს გა ა ტა როს 
გარ კვე უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი რომ ეს მმარ თვე-
ლო ბის პრო ცე სი იყოს რაც შე იძ ლე ბა მშვი დი 
და არ და ზი ან დეს ერ თის მხრივ სა ო კუ პა ციო 
ჯა რის, ხო ლო მე ო რეს მხრივ დაც ვით მო სარ-
გებ ლე ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის ინ ტე რე-
სე ბი.

ზო გა დად, ოკუ პანტ ძა ლას ეკ რძა ლე ბა 
რომ გა ნა ხორ ცი ე ლოს არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ-
რი, სო ცი ა ლუ რი თუ ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის 
მუდ მივ ეფექ ტზე გათ ვლი ლი ცვლი ლე ბე ბი, 
გარ და იმ შემ თხვე ვე ბი სა, რო დე საც ამ გვა რი 
ცვლი ლე ბე ბის სა ჭი რო ე ბა გან პი რო ბე ბუ ლია 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და დე მოკ რა ტი უ ლი 
პრინ ცი პე ბის და სა ნერ გად და წა სა ხა ლი სებ-
ლად. სხვა ყვე ლა ღო ნის ძი ე ბა, რო მელ საც 
ოკუ პან ტი ძა ლა გა ა ტა რებს სა ჯა რო წეს რი-
გის შე ნარ ჩუ ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის შე სას-
რუ ლებ ლად უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს მხო ლოდ 
შემ დეგ ორ მი ზანს (ა რა მა ინ ცდა მა ინც კუ მუ-
ლა ტი უ რად): (1) სა ო კუ პა ციო ჯა რის სა ჭი რო-
ე ბე ბი და (2) ად გი ლობ რი ვი მაცხ ოვ რებ ლე ბის 
სა ჭი რო ე ბე ბი.

ამას თა ნა ვე, ოკუ პა ცი ის სა მარ თა ლი ად-
გი ლობ რივ მო სახ ლე ო ბა საც აკის რებს გარ-
კვე ულ მო ვა ლე ო ბებს, რო გო რი ცაა შე ი ა რა-
ღე ბუ ლი წი ნა აღ მდე გო ბი სა გან თა ვის შე კა-
ვე ბა, ან ამ გვა რი წი ნა აღ მდე გო ბის გა წე ვა 
მხო ლოდ კომ ბა ტან ტე ბის მეშ ვე ო ბით და საბ-
რძო ლო მოქ მე დე ბე ბის ომის სა მარ თლი სა და 
ჩვე უ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად წარ მარ თვა. ყვე-
ლა სხვა სა ხის შე ი ა რა ღე ბუ ლი და პი რის პი რე-
ბა აკ რძა ლუ ლი ა. ოკუ პა ცი ის სა მარ თლის სუ-
ლის კვე თე ბა მდგო მა რე ობს ოკუ პანტ ძა ლა სა 
და და ცულ პი რებს შო რის ერ თობ ლი ვი თა-
ნამ შრომ ლო ბის იდე ა ში. ოკუ პან ტი ძა ლი სა-
გან მო ითხ ო ვე ბა, რომ მან ად გი ლობ რი ვი მო-
სახ ლე ო ბი სათ ვის უზ რუნ ველ ყოს ადა მი ა ნის 
ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბის დაც ვა და დაც-
ვა, რო მე ლიც მათ თვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
სა ერ თა შო რი სო ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლით. 
ამავ დრო უ ლად, და ცულ მა პი რებ მა უნ და გა-
ი აზ რონ, რომ ისი ნი დრო ე ბი თად იმ ყო ფე ბი ან 



 191

s. fifia, okupirebul teritoriaze sajaro wesrigisa da samoqalaqo cxovrebis SenarCunebis uzrunvelyofa

ოკუ პან ტი ძა ლის „ხელ ში“, რო მე ლიც ახორ-
ცი ე ლებს სამ თავ რო ბო კონ ტროლს მათ ზე და 
მა თი თა ნამ შრომ ლო ბა აუ ცი ლე ბე ლია ოკუ პი-
რე ბუ ლი ტე რი ტო რი ე ბის სა თა ნა დო ად მი ნის-
ტრი რე ბი სა და სა ჯა რო წეს რი გი სა და სა მო-
ქა ლა ქო ცხოვ რე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის. ეს 
თა ნამ შრომ ლო ბა, რა თქმა უნ და, არ გუ ლის-
ხმობს ოკუ პან ტი ძა ლის მხრი დან თა ვი სი ძი-
რი თა დი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბის ად გი-
ლობ რი ვი მაცხ ოვ რებ ლე ბი სათ ვის გა ზი ა რე-
ბას; ოკუ პან ტი კვლავ რჩე ბა სა ერ თა შო რი სო 
ჰუ მა ნი ტა რუ ლი სა მარ თლით მის თვის და კის-

რე ბუ ლი მო ვა ლე ო ბის გან გრძო ბი თად შეს-
რუ ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის ქვეშ, მაგ რამ ად-
გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბა უნ და „და ეხ მა როს“ 
ოკუ პანტს, რომ ამ უკა ნას კნელ მა ჯე როვ ნად 
შე ას რუ ლოს ოკუ პა ცი ის სა მარ თლით მის თვის 
და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი 
დახ მა რე ბა გა მო ი ხა ტე ბა ოკუ პან ტი ძა ლი სათ-
ვის ოკუ პა ცი ის სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლით 
მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შეს რუ ლე-
ბი სათ ვის ხე ლის არ შეშ ლა ში და მი სი ლე გი-
ტი მუ რი ღო ნის ძი ე ბე ბის კა ნო ნი ე რე ბის აღი ა-
რე ბა ში.

* საბა ფიფია – თსუ-ს საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტის ასისტენტი. 
ასწავლის საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალსა და საერთაშორისო 
სისხლის სამართალს. ავტორი მადლობას უხდის ჟურნალის სარედაქციო 
კოლეგიას ასევე პროფ. ქეთევან ხუციშვილს ამ სტატიაზე მუშაობისას 
გაწეული დახმარებისათვის.
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INTRODUCTION

Under the Hague Regulations, The author-
ity of the legitimate power having in fact passed 
into the hands of the occupant, the latter shall 
take all the measures in his power to restore, 
and ensure, as far as possible, public order and 
safety, while respecting, unless absolutely pre-
vented, the laws in force in the country.1 In the-
ory, interpretation of this provision is too com-
plicated and is linked with vagueness, while the 
occupant power often stipulates on this clause 
to justify its broad legislative power or to sus-
pend applicable laws based on “absolute pre-
vention” to respect them.2 The wording of the 
Regulation 43 refers to the issue of respecting 
locally applicable laws once the occupant re-
stores and maintains public order and security, 
but the drafting history of this provision and its 
subsequent practice demonstrated that this ar-
ticle is wider and more comprehensive and up-
holds occupant’s authority to set out rules for 
proper administration of occupied territories.3 
This Regulation is even referred as “mini con-
stitution” of administration of occupation.4

1. The Scope of Authority of Occupying 
Power

As mentioned above, the Regulation 43 re-
fers to “public order and security”. Such wording 
in English version of the Regulations had be-
come subject of criticism even during the draft-

ing process. Authentic French text applies the 
term “vie publique”, meaning of which is truly 
much wider, than “public order”. Preparatory 
works of the Regulations indicate that the term 
employed in the Article 43 also covers social 
functions, regular transactions, which are part 
of everyday life.5 Many scholars share this posi-
tion and often the expression “la vie publique” 
is translated as civil life.6 This interpretation is 
consistent with the introductory sentence of 
the Regulation 43, which stresses that entire 
authority of legitimate power is actually trans-
ferred to the occupant and therefore the scope 
of actions for the latter is rather broad and is not 
limited solely with the provision of public order 
and security in the occupied territories, but also 
entails many other aspects of everyday civil life.

Under the Regulation 43, the occupying 
power is entitled to take legislative or adminis-
trative measures for not only to restore, but to 
ensure continuously public order and security. 
If the occupation is protracted for a long period 
of time and the country has been experiencing 
drastic economic and social transformations, 
apparently sooner or later the occupant will be 
required to adopt new legislative measures.7 
In certain instances, occupying power is even 
obliged to take some measures in order to en-
sure public order and civil life. This view is up-
held by the Nuremberg tribunal on List trial, in 
which the Tribunal stated that:
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The status of an occupant of the territory of the 
enemy having been achieved, International 
Law places the responsibility upon the com-
manding general of preserving order, punish-
ing crime and protecting lives and property 
within the occupied territory. His power in 
accomplishing these ends is as great as his 
responsibility. But he is defi nitely limited by 
recognized rules of International Law, partic-
ularly the Hague Regulations of 1907.8

The duty of the occupying power to restore 
and preserve public order and security in the 
occupied territory is obviously mutually benefi -
cial for both sides, namely for the occupant from 
the one hand and for the inhabitants of the oc-
cupied territory from the other hand.9 However, 
as held by the Nuremberg tribunal, the occu-
pying power has wide margin of discretion but 
its actions must be accommodated under the 
certain limitations. Many aspects of civil life, 
also measures – which are to be taken by the 
occupant, is able to or is prevented to take in or-
der to restore and maintain this “civil life” – are 
given in the Hague Regulations, Fourth Geneva 
Convention and First Additional Protocol to the 
Geneva Conventions. However, these provi-
sions are lex specialis in light of the general 
rule provided in the Regulation 43, which holds 
that the public order and civil life is not a con-
sequence, which should be secured by the oc-
cupant, but rather the objective, towards which 
the occupant should move by all lawful and 
proportionate means at its disposal.10 For ex-
ample, unlawful methods may entail measures 
which are explicitly prohibited under interna-
tional law, such as collective punishment, de-
portation, coercion, torture, taking of hostages 
and etc.11 The wording of the Regulation 43 (“all 
measures in his power”, “as far as possible”) 
demonstrates that occupant’s duty is to achieve 
objectives enumerated in the Regulation 43 by 
all possible means, permitted under internation-
al law; therefore, if the absolute order cannot 
be guaranteed in the occupied territories for the 
reasons beyond occupant’s control, responsi-
bility of the latter may be precluded if it is found 
that the occupying power resorted to all avail-
able measures in order to ensure normal civil 
life, public order and security in the occupied 
territories.

The obligations derived from the Regulation 
43 by their nature may be carved up into two 
types – positive and negative one. The former 
type of obligation entails occupant’s duty to re-
store by all available means and ensure public 
order and normal life in the occupied territories, 
and the latter type of obligation implies respect 
for applicable laws in the occupied areas, un-
less it is absolutely prevented. The fi rst catego-
ry of obligation which is to be enforced by the 
executive and judicial branches of the military 
government requires positive actions, while the 
second category of obligation is mostly based 
on negative duty and prevents the occupant to 
change applicable local legislation unless the 
alteration is dictated by the absolute necessity. 
Both obligations are characterized with qualifi -
cation phrases: fi rst – “as far as possible” and 
second – “unless absolutely prevented”.12

Under the case law developed by the 
Israeli Supreme Court13, the fi rst type of obliga-
tion may be divided into two subcategories; res-
toration of public order and security would be 
the major imminent obligation, while its preser-
vation would be the subsequent and continues 
duty, which should be borne by the occupying 
power throughout the entire duration of occupa-
tion and which may be adjusted to the modifi ed 
social needs of occupied territories, which are 
related to security, economy, health and trans-
portation. 

The measures taken by the occupying 
power to achieve objectives referred in the 
Regulation 43 shall not be intended for per-
manent changes. Some scholars14 maintain 
that the scope of authority of occupying power 
in implementing institutional reforms is limited 
solely with minor changes and fundamental ar-
rangements are not permitted. This approach 
provides protection of occupied country’s fun-
damental institutions from permanent changes; 
for instance, the occupying power would not 
be authorized to replace parliamentary repub-
lic with monarchy based on preservation of 
public order and security. The objective of this 
approach is to conserve in as much extend as 
possible pre-occupation status-quo in the occu-
pied territories until the legitimate sovereign re-
gains power.15 However, application of this ap-
proach entails some sort of controversies also, 
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namely which arrangements may be deemed 
as minor and which as fundamental changes. 
For instance, extending administrative bound-
aries of certain municipalities to ensure wider 
representation would be considered as a minor 
change or as a fundamental change, which is 
outlawed by the occupation law?! Other issue 
of debate may be the legislation of the occu-
pied country, which manifestly disregards appli-
cable international human rights standards and 
provides unreasonable restrictions for lawful 
interests of the population of the occupied ter-
ritories; e.g. legislation which prevents persons 
with particular ethnicity or sex to be enrolled in 
higher educational institutions. In such circum-
stances, would the occupying power be under 
the duty to keep the pre-occupation legal and 
social systems, which unlawfully suppress local 
population and contravene human rights law, or 
should the provision of the Regulation 43 – to 
take all measures in his power – be interpreted 
broadly applying liberal approach, which leads 
to the fundamental changes if such changes 
are necessary to secure welfare of the local in-
habitants.16 

Assessing legality of the occupant’s ac-
tions in light of the Regulation 43 is a compli-
cated task as this provision may be read and 
interpreted widely. In the event of questioning 
legality of administrative or legislative measure 
taken by the occupant, the latter should show 
that consequences of the action concerned are 
of small scale and intended for maintenance of 
public order and security in the occupied territo-
ries or alternatively, implemented measures are 
fundamental but their enforcement was dictated 
with genuine humanitarian objectives.17 

For appraising legality of occupant’s ac-
tions, the Israeli Supreme Court established a 
test,18 pursuant to which, occupation law allows 
only two legitimate interests, based on which al-
teration of status quo in the occupied territories 
may occur: (1) interests of local population; (2) 
narrow military interests of the occupation army 
present in the occupied territory. Employing 
measures, which serve other purposes apart 
from above mentioned two instances, would be 
deemed as unlawful. The Court held that: 

The Military Commander is not entitled to 
consider the national, economic or social in-

terests of his policy, to the extent that they 
have no implications for his security interest 
in the occupied territory or for the interests 
of the local population. Even military needs 
are his military needs and not national secu-
rity needs in the broader sense. An area held 
under belligerent occupation is not an open 
fi eld for economic or other exploitation... 
Consequently the Military Administration is 
not entitled to plan or to carry out networks of 
roads in a territory held under belligerent oc-
cupation, if the purpose of that planning and 
that execution is only to provide a “service 
road” to his State. The planning and execu-
tion of a network of roads in an occupied area 
may be done out of military considerations... 
The planning and execution... may be done 
for the good of the local population. That 
planning and execution cannot be carried out 
solely to serve the occupying State.19

Therefore, occupant must be entitled to im-
plement minor as well as fundamental changes 
if such changes are intended for wellbeing of 
the local population, thus altering tyrannical 
legislation and system, even without neces-
sity, shall be admissible and justifi ed.20 Starting 
point in evaluating legality of occupant’s ac-
tions is whether the occupant power acted in 
a good faith or not. If the actions taken by the 
occupant serve the purpose of due administra-
tion of occupied territories and at the same time 
serve the interests of either local population or 
its military, such actions would be considered 
lawful under international law of belligerent oc-
cupation. All other actions, which may serve oc-
cupant’s own national interests or interests of 
third parties would be unlawful and would entail 
international legal responsibility of the occupy-
ing power.

The key achievement of the Fourth Geneva 
Convention is to move focus of the occupation 
law from political elite to the civilian population 
by introducing guidelines for lawful adminis-
tration of occupied territories.21 Whereas the 
Hague Regulations mostly stipulate on the pow-
ers of occupant, the Fourth Geneva Convention 
shifted the spotlight to the rights of the local in-
habitants of the occupied territories.

The provisions contemplated in The Hague 
Regulations mostly refer to the authority of mili-
tary government in controlling captured enemy 
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territory. The Regulations prohibit forcible provi-
sion of information (art. 44), imposing duty of al-
legiance (art. 45), and pillage (art. 47); further-
more, The Hague Convention upholds respect 
to family honor and rights, the lives of persons, 
private property, as well as religious convictions 
and practice (art. 46). The occupying power is 
limited with specifi c purpose in levying taxes: 
additional contributions are permitted only for 
meeting the needs of occupying army or for the 
proper administration of the occupied territory 
(art. 49); at the same time, collection of taxes 
shall be carried out as far as possible, in accor-
dance with the applicable rules of assessment 
and incidence (art. 48). For every contribution 
a receipt shall be given to the contributors (art. 
51). Collective punishment is outlawed (art. 
50), while requisition is permitted to certain ex-
tend (art. 52). Movable public property, as well 
as certain category of private property (mostly 
related to the warfare) may be seized, but any 
seizure must be lifted and compensation ren-
dered to the owners once the peace is restored 
(art. 53). The Hague Regulations also contain 
specifi c provisions dealing with submarine ca-
bles (art. 54) and cultural property (art. 56),22 
but the most basic provision which overlaps all 
other articles is enshrined in the Regulation 55, 
which states that:

The occupying State shall be regarded only 
as administrator and usufructuary of public 
buildings, real estate, forests, and agricul-
tural estates belonging to the hostile State, 
and situated in the occupied country. It must 
safeguard the capital of these properties, and 
administer them in accordance with the rules 
of usufruct.23

This particular regulation indicates that the 
occupying power under no circumstances exer-
cises “sovereign” control of the captured land, 
nevertheless its power is temporal and within 
the duration of the occupation it bears the ob-
ligation to ensure public order and security in 
the occupied territory,24 inter alia, securing 
property rights thereto. At once, Regulations do 
not make direct reference, but implicitly indicate 
that the occupant is entitled to utilize natural re-
sources or agriculture gains within the reason-
able limitations as to ensure sustainability of 
such resources.25 

Unlike the Hague Regulations, the Fourth 
Geneva Convention lays down more detailed 
rules and procedures for administration of oc-
cupied territories and deals with various as-
pects of administration including local offi cials 
and judges.26 Notwithstanding the fact that the 
Convention is vastly oriented on securing rights 
of the local civilian population, yet it also recog-
nizes occupant’s right to protect its own military 
interests and the safety of occupying army and 
to that end to impose certain restrictions on the 
local population, inter alia, related to the free 
movement. The Convention also empowers 
the occupant to institute assigned residence or 
internment to local population. However, these 
measures are considered as exception and last 
resort, when applying other less harmful mea-
sures would not guarantee fulfi llment of certain 
objectives. Applying assigned residence or in-
ternment to the local civilian population shall 
pursue the same rules and regime that are ap-
plicable to the prisoners of war while employ-
ing same measures to them under the Third 
Geneva Convention.27

The Fourth Geneva Convention also reg-
ulates many specifi c issues, such as: schools 
(art. 50), public health (art. 56), and civil health-
care objects (art. 57), also relief, humanitarian 
assistance and distribution of relief consign-
ments (arts. 59, 61), labor regulations (arts. 51, 
52) and protection of property (art. 53). All in all, 
the Convention provides comprehensive stan-
dard of protection for those, who would benefi t 
with the “protection of the Convention” and dis-
similar to the Hague Regulations, is intended 
for amelioration of the conditions of such “pro-
tected persons”.28 

The most effective way to maintain public 
order and security is to launch police control in 
the occupied territories. The occupying power 
is entitled to set out concrete police measures 
in order to achieve its military goals; however 
all such measures should promote wellbeing of 
the local population as well, as far as ensuring 
welfare of the civilian population is one of the 
legitimate objectives of every belligerent occu-
pation.29

As long as military interests of the occupy-
ing power are concerned, most likely, the latter 
will impose restrictions on political activities of 
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local population to avoid any obstructions and 
resistance to the army of occupation through 
political battles. The wide interpretation of the 
Regulation 43 authorizes occupant to do so. 
Some authors30 even went further maintaining 
that the occupying power may ban local civilian 
population to participate in voting or electoral 
campaigns in non-occupied parts of the coun-
try (in case of partial occupation of the country 
concerned). However, such interpretation goes 
beyond the scope of the Regulation 43, which 
should be read in conjunction to the Regulation 
42, which states that occupation extends only 
to the territory, which has been placed under 
the actual control of the hostile army. Therefore 
preventing local population of the occupied ter-
ritories to participate in polls held in the non-
occupied parts of the country would be incon-
sistent with the spirit of the international law of 
occupation and would be deemed as illegal, as 
far as the occupant is not authorized to prohibit 
local population to take some actions in the 
territory beyond the effective control of the for-
mer.31 

Police control in the occupied territory may 
be carried out by the local security forces as 
well as by the administration of the occupying 
power. The occupant cannot distance itself and 
watch how pillage, murder, burglary or other 
crimes are being committed in the occupied ter-
ritory, even without prejudice to the safety of its 
own military personnel present in this territory. 
The occupant should maintain law and order 
and it is deprived the right to tolerate turmoil or 
unlawfulness in the occupied territory.32

Police measures, taken to restore public 
order, are not regulated under the rules of hos-
tilities enshrined in the international humanitar-
ian law, but with the rules established by the 
domestic legislation and the international hu-
man rights law, as far as the armed hostilities 
are targeted to wane military capabilities of the 
adversary, whereas police measures are in-
tended to enforce law and order. Taking police 
measures requires observance of stricter rules 
and limitations than conducting hostilities.33

When the preservation of public order is 
threatened by the local insurgent groups, ap-
plying police measures is the most unfailing 
method to neutralize this threat.34 However, 

in some instances, when territorial non-state 
armed groups apply guerilla tactics, carrying 
out terrorist attacks and other methods of war-
fare in various factions of the occupied territory, 
only police forces are not suffi cient to conduct 
operations aimed at defusing this threat. Such 
armed groups pose serious danger not only to 
the army of occupation but also inhabitants of 
the occupied territory. In such occasions, the 
tensions escalate and resemblance between 
combating armed guerilla groups and non-in-
ternational armed confl ict becomes obvious.35 
Such armed hostilities are referred as “transi-
tional mosaic war” in the US military manuals.36 

Police control also implies resorting to 
force, which materially differs from the active 
hostilities during armed confl ict. Employing 
force by the police is subject of certain limita-
tions in compliance with the rules established in 
the human rights law. Under these rules, resort 
to force is permitted only upon absolute neces-
sity.37 Applying lethal force is allowed only when 
avoidance of it is practically impossible.38 Under 
the international law of human rights, capture or 
applying other methods of neutralizing suspect 
are preferable than “shoot to kill” strategy.39 As 
upheld by the European Court of Human Rights:

[T]he use of lethal force would be rendered 
disproportionate if the authorities failed, 
whether deliberately or through lack of proper 
care, to take steps which would have avoided 
the deprivation of life of the suspects without 
putting the lives of others at risk.40

It should be noted that mentioned judgment 
was related to shooting down member of the 
Irish terrorist group by the British law enforce-
ments, but later this decision has been referred 
to by the Israeli Supreme Court in the Targeted 
Killings case while probing legality of the tar-
geted killing tactic41- i.e. deliberate extrajudicial 
execution in furtherance of armed confl ict. 

Maintenance of public order in the occu-
pied territory may be achieved through police 
operations when tension is manifested in in-
ternal riots, insurgency, sporadic acts etc. and 
has not attained the threshold of armed confl ict. 
Deploying military forces becomes necessary 
when police alone cannot deal with such dis-
order and protracted violence obviously trans-
forms into the armed confl ict.42
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And lastly, it should be mentioned that in-
ternational law does not differentiate between 
lawful and unlawful occupant and the authority 
to administer occupied territory is utterly vested 
to any occupying power notwithstanding the le-
gality of the use of force, which preceded com-
mencement of the occupation.43 As held by the 
US District Court:

An enemy conqueror is not a very likely per-
son in whom to repose the trust of admin-
istering the occupied territory. He is on the 
ground, however, and has the power to en-
force his commands. And dangerous as it 
may be to recognize any authority in him, it 
is better to encourage some proper govern-
ment than none at all. Without some kind of 
order, the whole social and economic life of 
the community would be paralyzed. So, inter-
national law has recognized the right of the 
protection of his military interests and the ex-
ercise of police powers. However, such law 
also imposes upon the occupant the duty to 
maintain public order and to provide for the 
preservation of the rights of the inhabitants.44

This case concerned invalidation of Se-
cond World War period fi nancial transaction 
made by Japanese military government in the 
Philippines due to the illegal nature of the oc-
cupation in question; however, the Court found 
that actions taken by the occupant within the 
scope of its authority, granted under interna-
tional law, should be regarded as legally valid. 
Nuremberg tribunal also applied this approach 
while discussing actions of Nazi Germany, as 
an occupying power, in the occupied European 
territories.45 This approach is consistent with 
the spirit of the international humanitarian law, 
which does not evaluate legality of the use of 
force. Authority of the occupying power, as a 
factual matter, shall not be subject of dispute; 
as such argument would deter conditions of 
local population, whose protection is to be as-
sured by the occupying power despite the legal-
ity of the force, which it employed while captur-
ing the concerned territory. Albeit the legitimacy 
of the occupation, all measures taken by the 
occupant within the limited scope of authority 
granted to it under international law, should be 
considered as lawful even after the termination 
of occupation once the displaced sovereign re-
gains power.46

2. ADMISSIBILITY OF ARMED RESISTANCE IN 
OCCUPIED TERRITORIES

After establishing effective control over 
the captured territory by the occupying power, 
civilians or paramilitary groups may launch re-
sistance movements to fi ght against alien oc-
cupation. Such resistance acts might be small 
scaled and accidental and also might well be 
large scaled and systematic, in which occasion 
this fi ghting is already transformed to the armed 
confl ict. The international law of belligerent oc-
cupation does not regulate admissibility of such 
resistance, however it overtly indicates that the 
occupant is entitled to take all necessary and 
lawful measures to secure own military interests 
and interests of army of occupation. Therefore, 
in the event of armed confrontation from the 
local population, occupant shall be under the 
duty to fi nd reasonable balance between own 
military objectives and wellbeing of local inhab-
itants. The occupying power should maintain 
its belligerent positions in a manner, which en-
ables preservation of public order and security 
of civilian population, because administration of 
occupied territory by the occupant should serve 
both objectives – gaining military advantage for 
the army of occupation and ensuring welfare of 
the population.47 Keeping this balance is prac-
tically impossible without applicable rules gov-
erning such situations. 

Under the Hague Regulations, inhabit-
ants of the occupied territory are not obliged to 
swear allegiance to the hostile power and it is 
forbidden to compel them to take part in military 
operations against their own country.48 They 
can object occupation, but according to some 
authors49 they are not authorized to use force 
against military or civil forces of the occupant. 
Military resistance by the inhabitants of the con-
quered country is permitted only in the territo-
ries, where occupation has not yet been estab-
lished and where the captor does not exercise 
effective control. But, whereas the territory has 
already been captured and occupied, interna-
tional law does not sanction levee en masse. 
The law of occupation disallows the right of ci-
vilian population to take arms against the army 
of occupation, as long as power of legitimate 
sovereign is suspended in the occupied territo-
ry and local inhabitants are temporarily obeying 
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orders of the military government.50 The occu-
pant can demand and enforce from the inhab-
itants of occupied territory such obedience as 
may be necessary for the security of its forces, 
for the maintenance of law and order, and the 
proper administration of the country.51 Thus, op-
posing occupation with force or attempting to 
liberate occupied territory through using force 
by the civilians is not permitted.52

Contrary to the above mentioned ap-
proach, supporters of the different position53 
point out that armed resistance against occu-
pying power may be legitimate only in cases, 
where such armed operations are conducted 
against military objects. When such resistance 
is taking serious forms and the occupant is un-
able to exercise effective control over the entire 
occupied territory, rules of international human-
itarian law related to the conduct of hostilities, 
begin application.54 But if the armed resistance 
does not prevent the occupant to administer 
occupied territory properly, then norms of inter-
national law of occupation shall keep on apply-
ing between the occupant and local inhabitants 
and the international humanitarian law rules 
will be applied vis-à-vis occupying power and 
armed resistance movements. Some scholars55 
maintain that, as far as occupation is the mili-
tary end, keeping the territory under occupation 
should also be considered as a military end of 
the occupant, therefore it can impose duty of 
“neutrality” (as forcing inhabitants to swear al-
legiance is explicitly outlawed by the Hague 
Regulations) on the inhabitant of the occupied 
territory. The duty of neutrality entails refrain-
ing from hostile attitude towards the occupant 
and abstaining from military resistance against 
it, while voluntarily obeying legitimate orders of 
the occupation administration. Disregarding this 
obligation may even result in rendering punish-
ment.56 As a Netherlands special court held in 
Christiansen trial:

The civilian population, if it considers it-
self justifi ed in committing acts of resistance, 
must know that, in general, counter-mea-
sures within the limits set by international law 
may be taken against them with impunity.57

Notably, the right to resist occupation with 
force is met nowhere in pre-Geneva conven-
tions period. During the Hague Conference, 

some delegations expressed the position that 
people living under the alien occupation should 
have the right to combat occupation by using 
force, but as far as such provision had not been 
contemplated in the 1874 Brussels Declaration, 
which served as a basis for drafting the Hague 
Regulations, it was neither refl ected in 1907 
Hague Regulations as well.58

Hence, it should be noted that, in case 
of capture, militias or guerilla groups operat-
ing within the occupied territory shall enjoy the 
Prisoner of War (POW) status as long as they 
meet the so-called four part test criteria (hav-
ing responsible commander, wearing distinc-
tive sign, carrying arms openly and conducting 
military operations in compliance with laws and 
customs of war).59

As the POW status is applicable only in 
the international armed confl ict, most likely 
all armed encounter between the occupying 
power and local resistance movements having 
systematic nature would be qualifi ed as interna-
tional armed confl ict. This position was upheld 
by the Israeli Supreme Court in the Targeted 
Killings case, in which the Court stated that:

The normative system which applies to the 
armed confl ict between Israel and the terror-
ist organizations in the area is complex. In its 
center stands the international law regarding 
international armed confl ict.60

In holding this, the Court referred to the ar-
gumentation of the Professor Cassese, which 
maintained that An armed confl ict which takes 
place between an occupying power and rebel 
or insurgent groups – whether or not they are 
terrorist in character – in an occupied territory, 
amounts to an international armed confl ict.61

However, the US Supreme Court was re-
luctant to qualify confl ict between coalition 
forces operating in the occupied Afghanistan 
and terrorist group Al-Qaeda as international 
one. The Court found that Article 3 common to 
the Geneva Conventions was applied to such 
situations as long as the confl ict was not inter-
national by nature62 (i.e. inter-state as it is pro-
vided in the Article 2 common to the Geneva 
Conventions). The Court did not elaborate fur-
ther why exactly common Article 3 was appli-
cable and who were parties to the confl ict – only 
the US or joint coalition forces, as new allies 
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of Afghan government,63 since by that time oc-
cupation phase of Afghanistan confl ict formally 
had already been completed. 

Pursuant to the applicable law and practice, 
it can be concluded that inhabitants of the oc-
cupied territories enjoy the right to oppose oc-
cupation and this may happen even with armed 
methods. This is upheld by the First Additional 
Protocol, which provides possibility of qualifi ca-
tion of people’s fi ght against alien occupation 
as one of the sub-categories of international 
armed confl ict.64 But from the other hand, since 
occupation is a consequence of armed confl ict 
(however may happen without meeting armed 
resistance),65 it is unlikely that violent clashes 
would be desirable within the duration of occu-
pation. The objective of the international law of 
belligerent occupation is to maintain ordinary 
rhythm of civil life in the occupied territories and 
to administer these territories in a way, which 
shrinks the feeling among local inhabitants that 
they are oppressed or persecuted in the hands 
of temporal alien government; therefore, most 
likely the spirit of the occupation law would not 
admit armed resistance in the occupied terri-
tories. The occupation law is inspired with the 
norms applicable during peacetime, therefore 
apparently occupation should be terminated 
through negotiations and not again through the 
armed activities, especially in cases, when the 
occupying power acts in a good faith within the 
scope of authority given to it under international 
law in spite the fact that occupation happened 
via lawful use of force or it has been established 
as a consequence of aggression. Notably, ex-
istence of armed resistance movements in the 
occupied territories does not discharge occu-
pant from duties imposed on it under interna-
tional law, because armed rebellion does not 
cause suspension or termination of occupation; 
this may happen only if the resistance by local 
population has been resulted in restoration of 
legitimate sovereign or the occupant is unable 
and incapable to confront rebellion due to its 
large scale and loses effective control over the 
captured territory.66

In case occupant faces persistent armed 
resistance from local groups and assuming 
such violence is qualifi ed as an international 

armed confl ict, it should be noted that civil-
ian participation in sporadic or even planned 
military operations would be illegal,67 targeting 
civilians or civilian objects by paramilitary mi-
litias (which enjoy presumption of meeting re-
quirements of “four part test” ) would also be 
unlawful; thus terrorist rebellion against occu-
pant would ipso facto be deemed as illegal as 
primary targets of terrorist groups are civilians 
and civilian objects. Terrorists would not enjoy 
POW status and upon capture would be tried 
for participation in hostilities and for war crimes. 
The Israeli Supreme Court found that terrorists 
are sub-category of civilians, namely “unlawful 
combatants”, who would not acquire privileges 
under the POW status.68

The occupying power is fully authorized to 
provide adequate response to the armed resis-
tance by inhabitants of the occupied territory. 
Whereas occupant resorts police forces to re-
store and maintain public order and security 
and subjects such police operations to the scru-
tiny of human rights law, taking actions against 
armed rebellion usually requires employment 
of military forces. In such cases, the applica-
tion scope of human rights law narrows and 
rules of hostilities provided in the international 
humanitarian law supersede. Unlike the po-
lice operations, occupant may use lethal force 
against legitimate target in conducting military 
operations. Such targets may be paramilitary 
militia groups as well as civilians, who take up 
arms and directly participate in hostilities and 
thus losing protection from attack, which un-
der international humanitarian law is generally 
granted to civilians.69 Apart from the civilians 
which may become legitimate target of attack, 
other innocent civilians may also suffer through 
this armed hostilities as a “collateral damage”, 
but this should be subject of strict control mostly 
in light of the proportionality principle.70

During armed resistance in the occupied 
territory, the tactic of shoot-to-kill or targeted 
killing may be applied. Under international law, 
employing such policy is neither always permit-
ted nor always prohibited;71 therefore using this 
method is subject of certain rules and limita-
tions, which derive from both international hu-
manitarian law and international human rights 
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law. These rules have been elaborated as a test 
by the Israeli Supreme Court in the Targeted 
Killings case. Pursuant to this test, during armed 
resistance in the occupied territory, killing of le-
gitimate target by the occupant’s forces would 
be legitimate if: (a) The occupant possesses 
well-based, thoroughly verifi ed information re-
garding the identity and activity of the civilian 
who is allegedly taking part in the hostilities; (b) 
A civilian taking a direct part in hostilities can-
not be attacked at such time as he is doing so, 
if a less harmful means can be employed; (c) 
If a civilian is indeed attacked, a thorough and 
independent investigation must be conducted 
regarding the precision of the identifi cation of 
the target and the circumstances of the attack, 
and in appropriate cases compensation must 
be paid for harm done to innocent civilians; (d) 
Military targets are not to be harmed if the dam-
age expected to be caused to nearby innocent 
civilians is not proportionate to the military ad-
vantage directly anticipated from harming these 
targets.72

After discussing the scope of authority of 
occupying power and the issue of admissibility 
of armed resistance in the occupied territory, it 
may be concluded that legality of all measures 
taken by the occupant should be evaluated in 
light of the principles of proportionality and mili-
tary necessity, which are widely discussed in 
the subsequent section.

3. THE PRINCIPLES OF MILITARY NECESSITY 
AND PROPORTIONALITY 

Principle of military necessity and propor-
tionality attain crucial role while assessing law-
fulness of occupant’s actions. The principle of 
necessity implies employment of such method 
or taking such measure by the occupant, which 
aims at complete submission of the enemy with 
the least possible expenditure of time, life and 
money.73 The principle of military necessity al-
lows occupant to carry out actions which may 
be required for maintenance of security of its 
army and successful completion of military op-
erations.74 Application of the principle of neces-
sity by the occupant in the occupied territory 
has been broadly discussed by the Nuremberg 
Tribunal, which provided detailed guidance on 

actions, which may be justifi ed based on neces-
sity and pre-conditions, upon which this princi-
ple may be applied. The tribunal held that:

[Principle of necessity] permits the destruc-
tion of life of armed enemies and other per-
sons whose destruction is incidentally un-
avoidable by the armed confl icts of the war; 
it allows the capturing of armed enemies 
and others of peculiar danger, but it does 
not permit the killing of innocent inhabitants 
for purposes of revenge or the satisfaction 
of a lust to kill. The destruction of property 
to be lawful must be imperatively demanded 
by the necessities of war. Destruction as an 
end in itself is a violation of International Law. 
There must be some reasonable connection 
between the destruction of property and the 
overcoming of the enemy forces. It is lawful 
to destroy railways, lines of communication 
or any other property that might be utilized 
by the enemy. Private homes and churches 
even may be destroyed if necessary for mili-
tary operations. It does not admit of wanton 
devastation of a district or the willful infl iction 
of suffering upon its inhabitants for the sake 
of suffering alone.75

Military manuals of some countries (e.g. 
UK) distinguish four essential elements of the 
principle of necessity, which are cumulatively 
required in order to fi nd that action in question 
was really justifi ed based on the principle of 
necessity. These elements are: (1) employed 
force should be regulated; (2) the force should 
be necessary to compel submission of adver-
sary as soon as possible; (3) employed force 
should not be excessive in relation to the legiti-
mate aim pursued; (4) resorting to such force 
should not be prohibited otherwise.76

The principle of necessity, by its functions, 
has permissive and limited aspects. From the 
one hand, this principle permits employing 
such measures, which apart from the situations 
of armed confl ict, would be prohibited under 
international law (however, these measures 
should not go beyond the scope of international 
humanitarian law itself). From the other hand, 
limited nature of the principle of necessity dic-
tates that abstract actions, permitted under the 
international humanitarian law, must be limited 
to the concrete steps, which are required to be 
taken solely at a given moment.77
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The Fourth Geneva Convention also refers 
to the principle of necessity related to the secu-
rity measures and states that the parties to the 
confl ict may take such measures of control and 
security in regard to protected persons as may 
be necessary as a result of the war.78 Notably, 
the article does not provide list of measures of 
control and security, taking of which may be 
caused by the military necessity, therefore the 
occupant enjoys margin of discretion in decid-
ing which measure to apply; however all mea-
sures should be employed without prejudice 
to the fundamental human rights.79 Also, if the 
occupant applies assigned residence or intern-
ment as a measure of control and security, it 
bears the burden of proof to ascertain why its 
military goals could not be achieved through 
other less harmful means, because under the 
Fourth Geneva Convention assigned residence 
and internment is perceived as a most severe 
measure of control and security.80

The importance of necessity is triple di-
mensional: fi rst and foremost, it is important be-
cause it prohibits taking of such action, which 
is not necessary from the military point of view; 
secondly – this principle emphasizes that the 
law of armed confl ict to a certain extend allows 
derogation from the established rules in order 
to achieve military objectives and thirdly – prin-
ciple of proportionality which serves to fi nd a 
balance between military objectives and hu-
manitarian protection.81

The principle of proportionality takes spe-
cial connotation in the event of occupation, as 
far as not only military operations undertaken 
by the occupant shall be assessed in light of 
proportionality, but also all other administra-
tive measures, which are taken by the occu-
pant during administration of occupied territory. 
The principle of proportionality implies from the 
one hand bringing military gains to one party 
on the cost of collateral civil damage and from 
the other hand consistence of such damage to 
the military advantage received by that party to 
the confl ict or occupying power. If the collateral 
damage is disproportionate to the concrete mili-
tary advantage anticipated or actually gained, 
actions leading to that damage would be con-
sidered as illegitimate. During the military en-

gagements in the occupied territories, attack 
would be deemed as proportionate if the military 
benefi t gained through destruction of legitimate 
target is proportionate to the damage infl icted 
to the innocent civilians as a consequence of 
this attack. This aspect of proportionality is not 
required with regard to combatants or civilians 
taking direct part in hostilities. Civilians, who 
engage in military confrontation risk own lives 
and like combatants, may become target of un-
expected attack. Therefore, the requirements 
of proportionality stricto senso must be fulfi lled 
in a case where the harm to the legitimate tar-
gets carries with it collateral damage caused to 
nearby innocent civilians. The proportionality 
rule applies in regards to harm to those inno-
cent civilians.82

As the occupying power acts in the oc-
cupied territories as both, military and political 
government, it is under the duty to protect local 
inhabitants from the effect of military operations 
and generally from the effect of any hazardous 
activities, which may pose threat to the legiti-
mate interests of the population,83 therefore dur-
ing the time of occupation, principle of propor-
tionality is applied not exclusively for evaluating 
legality of military actions. The Israeli Supreme 
Court has developed well-established practice 
in this regard. In Its famous Barrier case, the 
Court widely discussed proportionality of ad-
ministrative measures, concerning the route of 
defense barrier in the occupied Palestinian ter-
ritories. As per the Court’s reasoning, the deci-
sion of an administrative body of the occupied 
territory is legal only if the means used to real-
ize the governmental objective is of proper pro-
portion. The principle of proportionality focuses, 
therefore, on the relationship between the ob-
jective whose achievement is being attempted, 
and the means used to achieve it.84 For further 
clarity, the Court elaborated on three-part test to 
assess lawfulness of occupant’s actions in light 
of proportionality. Under this test (1) the objec-
tive pursued must be related to the means em-
ployed, that is referred as “appropriate means” 
or “rational means” test; (2) the means used by 
the administrative body which cause injury to 
the individual must do so using the least harm-
ful means. This is the “least injurious means” 
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test; (3) the damage caused to the individual by 
the means used by the administrative body in 
order to achieve its objectives must be of prop-
er proportion to the gain brought about by that 
means. This is the “proportionate means” test 
(or proportionality “in the narrow sense”).85

It should be noted that the international 
law of belligerent occupation does not provide 
specifi c regulatory framework for the principle 
of proportionality, therefore standard of propor-
tionality as enshrined in general international 
humanitarian law is applicable to the cases of 
occupation as well.86 Applying these principles 
to every single measure taken by the occupant 
is important as long as occupant’s action should 
not deter unlawfully legitimate interests of the 
local civilian population. 

CONCLUSION

International legal regime of administration 
of occupied territories does not clearly defi ne 
the scope of authority of occupying power; in 
addition, occupation law grants occupant wide 
margin of discretion, which allows the latter to 
act within the vague restraints and basically, 
many measures taken by the occupant may 
be legally justifi ed but morally unacceptable. 
Therefore the spirit of the occupation law is 
more permissive to the occupying power, than 
the latter is submissive to the occupation law. 
This approach is largely infl uenced by the peri-
od in which occupation law was established and 
by the context, in which it has been developed. 
Moreover, this permissive approach to a certain 
extend is applied to serve best interests of lo-
cal population and does not involve political, 
military or other interests of overthrown sover-
eign. Nevertheless, occupation law prescribes 
certain limitations for occupying power during 
administration of occupied territory. These re-
straints prevent occupant from abusing power 
and acting ultra vires. 

Occupant’s primary duty – to ensure pub-
lic order and civil life in the occupied territories 
– may be fulfi lled within the broad discretion, 
which occupant enjoys; nevertheless actions 
taken beyond the scope of authority given to 
the occupant power would be illegal and would 
invoke international legal responsibility. The 

main objective behind imposing this duty on oc-
cupying power is to ensure to as wider extend 
as possible, continuation of regular, everyday 
life in occupied territories. As the occupation 
law is designed to organize reign of temporal 
alien government (which substituted legitimate 
sovereign) in as peaceful way as possible, it au-
thorizes certain measures to be taken by the 
occupant to make this process smooth and less 
damaging to the army of occupation from the 
one hand and to the local civilian population 
from the other hand. 

Generally, occupant shall be prevented 
to institute permanent changes in the existing 
political, social or economic system of the oc-
cupied country unless such changes are neces-
sary for promotion of human rights and demo-
cratic principles. All other measures, taken un-
der the duty to maintain public order and civil 
life in occupied territory, should be in compli-
ance with two major objectives (not necessarily 
cumulatively): (1) needs of army of occupation 
and (2) needs of local inhabitants. 

At the same time, occupation law imposes 
certain obligations to the local population as 
well, such as to refrain from armed resistance, 
or limit such resistance with employing only 
combatants and conducting hostilities in accor-
dance with the applicable laws and customs of 
war. All other kind of armed confrontation would 
be outlawed. The spirit of the occupation law 
lays in mutual cooperation between the occupy-
ing power and the protected persons. Occupant 
is expected to guarantee fundamental human 
rights of the local population and provide protec-
tion availed to them by the international human-
itarian law. At the same time, protected persons 
should understand that they are temporally “in 
the hands” of occupying power, which exer-
cises governmental control over them and their 
cooperation is crucial to ensure proper admin-
istration of occupied territory and maintenance 
of public order and civil life. This cooperation 
does not imply sharing primary obligations of 
the occupant to the local inhabitants; occupant 
still remains under continuous duty imposed on 
it by the international humanitarian law, but lo-
cal population should “assist” the occupant in 
properly undertaking its commitments under 
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the occupation law, by not hindering or even 
questioning legitimate scope of authority of oc-

cupying power, which is defi ned by the interna-
tional law of belligerent occupation.
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შე სა ვა ლი

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ-
ვენ ცია (შემ დგომ ში „კონ ვენ ცია“) არ მო ი ცავს 
გან ცალ კე ვე ბულ, სპე ცი ა ლურ დე ბუ ლე ბებს 
უმ ცი რე სო ბა თა შე სა ხებ. შე სა ბა მი სად, უმ-
ცი რე სო ბა თა წარ მო მად გენ ლებს არ აქვთ შე-
საძ ლებ ლო ბა, იდა ვონ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს (შემ დგომ ში „სა სა-
მარ თლო“) წი ნა შე უშუ ა ლოდ უმ ცი რე სო ბა თა 
უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის თა ო ბა ზე. აღ ნიშ ნუ-
ლი გა რე მო ე ბი არ ნიშ ნავს, რომ კონ ვენ ცია 
არ იცავს უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე ბებს.

კონ ვენ ცია და მი სი და მა ტე ბი თი ოქ მე ბი 
თა ნაბ რად იცავს ყვე ლას, ვინც სა ხელ მწი-
ფოს იუ რის დიქ ცი ის ფარ გლებ ში ექ ცე ვა (იხ. 
მუხ ლი 1), მათ შო რის უმ ცი რე სო ბებს. რაც 
შე ე ხე ბა სპე ცი ფი კურ მუხ ლებს, კონ ვენ ცია 
მო ი ცავს დე ბუ ლე ბებს თა ნა ბა რი მოპყ რო-
ბის შე სა ხებ და დის კრი მი ნა ცი ის აკ რძალ ვას, 
რო მე ლიც რე ა ლუ რად ფა რავს უმ ცი რე სო ბა-
თა უფ ლე ბებს. გარ და ამი სა, უმ ცი რე სო ბა თა 
ჯგუ ფე ბის წარ მო მად გენ ლებს შე უძ ლი ათ, 
იდა ვონ სა ვა რა უ დოდ დარ ღვე უ ლი უფ ლე ბის 
შე სა ხებ კონ ვენ ცი ის მე-14 მუხ ლი სა და 2000 
წლის 4 ნო ემ ბერს მი ღე ბუ ლი (ძა ლა ში შე ვი და 
2005 წელს) მე-12 ოქ მის 1-ლი მუხ ლის სა ფუძ-
ველ ზე. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს ის გა რე მო ე-
ბაც, რომ სა სა მარ თლოს მი ერ მე-14 მუხ ლი 
გა მო ი ყე ნე ბა მხო ლოდ კონ ვენ ცი ის სხვა მუხ-

ლებ თან ერ თად. ეს გა რე მო ე ბა და მო კი დე ბუ-
ლია კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში ხელ ყო ფილ 
უფ ლე ბებ ზე.

მე-14 მუხ ლის მი ხედ ვით, „[...] კონ ვენ-
ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი თა და 
თა ვი სუფ ლე ბე ბით სარ გებ ლო ბა უზ რუნ ველ-
ყო ფი ლია ყო ველ გვა რი დის კრი მი ნა ცი ის გა-
რე შე, გა ნურ ჩევ ლად სქე სის, რა სის, კა ნის ფე-
რის, ენის, რე ლი გი ის, პო ლი ტი კუ რი თუ სხვა 
შე ხე დუ ლე ბე ბის, ეროვ ნუ ლი თუ სო ცი ა ლუ რი 
წარ მო შო ბის, ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბი სად მი 
კუთ ვნი ლე ბის, ქო ნებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის, 
და ბა დე ბი სა თუ სხვა ნიშ ნი სა“. ამ მუხ ლის რე-
გუ ლი რე ბის სფე რო არის ფარ თო და იმ დე ნად 
ზო გა დი, რომ ფაქ ტობ რი ვად შე უძ ლე ბე ლია 
სა ხელ მწი ფომ მო ახ დი ნოს პი რის ან პირ თა 
ჯგუ ფის დის კრი მი ნა ცია რა ი მე ნიშ ნით, რო-
მე ლიც გა წე რი ლი არ არის ან არ იგუ ლის ხმე-
ბა ზე მო აღ ნიშ ნულ დე ბუ ლე ბა ში. უნ და გა მო-
ი ყოს, რომ დის კრი მი ნა ცია არ გუ ლის ხმობს, 
მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვებს, რო დე საც პირს ან 
პირ თა ჯგუფს ეპყ რო ბი ან სხვა მსგავ სი ჯგუ-
ფის გან გან სხვა ვე ბუ ლად, უფ რო ცუ დად. 
დის კრი მი ნა ციაა იმ შემ თხვე ვა შიც, რო დე საც 
ორ გან სხვა ვე ბულ ჯგუფს აყე ნე ბენ ერ თნა ირ 
პი რო ბებ ში. მა გა ლი თად, ის, რომ უმ ცი რე სო-
ბას და უმ რავ ლე სო ბას მო ექ ცეს სა ხელ მწი ფო 
ერ თნა ი რად, შე იძ ლე ბა გახ დეს დის კრი მი ნა-
ცი ის სა ფუძ ვე ლი. აღ ნიშ ნულ სა კითხ თან მი-
მარ თე ბით, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ თუ 

გურამ ღვინჯილია *

უმცირესობების პოლიტიკურ საქმიანობაში მონაწილეობის ფარგლები 
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით

აბ სტრაქ ტი
რა მე ქა ნიზ მე ბი გა აჩ ნია ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლოს უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე-
ბე ბის დაც ვი სათ ვის? უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე ბე ბის და სა ცა ვად სა სა მარ თლო ძი რი თა დად იყე ნებს 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-14 მუხლს, რაც გუ ლის ხმობს დის კრი მი ნა ცი ის 
აკ რძალ ვას. აღ ნიშ ნულ მუხლს სა სა მარ თლო იყე ნებს იმ მუხ ლთან კომ ბი ნა ცი ა ში, რომ ლი თაც და-
ცუ ლი უფ ლე ბის დარ ღვე ვას ჰქონ და ად გი ლი. სა ინ ტე რე სოა რა ხდე ბა მა შინ, რო დე საც იზღ უ დე ბა 
პი რის ან პირ თა ჯგუ ფის პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბი, მი სი უმ ცი რე სო ბე ბის რო მე ლი მე ჯგუ ფი სად მი 
კუთ ვნი ლე ბის გა მო. ნაშ რო მის მი ზა ნი ა, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრაქ ტი-
კის სა ფუძ ველ ზე, გა ა ა ნა ლი ზოს და და ად გი ნოს უმ ცი რე სო ბე ბის პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის შეზღ-
უდ ვის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი ტენ დენ ცი ა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცია | უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბე ბი 
| პო ლი ტი კუ რი საქ მი ა ნო ბა | კონ ვენ ცი ის მე-11 მუხ ლი | უმ ცი რე სო ბე ბის დაც ვის სა მი პრინ ცი პი | 
კონ  ვენ ცი ის მე-14 მუხ ლი | მწვა ვე სო ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბა | პირ ვე ლი და მა ტე ბით ოქ მის მე-3 მუხ ლი
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სა ხელ მწი ფო კის რუ ლობს პო ზი ტი ურ ვალ დე-
ბუ ლე ბას უმ ცი რე სო ბის ჯგუ ფის სა სარ გებ-
ლოდ (ეს შე იძ ლე ბა იყოს უმ ცი რე სო ბის წარ-
მო მად გენ ლე ბის პო ლი ტი კურ პრო ცე სებ ში 
ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა), სა ხელ მწი-
ფო  ში არ სე ბუ ლი უმ რავ ლე სო ბა ვერ იდა ვებს 
მათ მი მართ გან ხორ ცი ე ლე ბულ დის კრი მი-
ნა ცი ულ ქმე დე ბებ ზე. თა ნა მედ რო ვე სა ზო-
გა დო ე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია და ცუ ლი იქ ნეს 
ბა ლან სი და არ მოხ დეს უმ რავ ლე სო ბის ხელთ 
არ სე ბუ ლი დო მი ნან ტუ რი პო ზი ცი ის ბო რო-
ტად გა მო ყე ნე ბა უმ ცი რე სო ბე ბის უფ ლე ბე ბის 
შეზღ უდ ვის ხარ ჯზე.

საქ მის გან ხილ ვი სას სა სა მარ თლო აწე-
სებს გარ კვე ულ მოთხ ოვ ნებს მტკი ცე ბუ ლე-
ბა თა შე სა ხებ, რო მე ლიც სა ჭი როა დის კრი მი-
ნა ცი ის დად გე ნის და სა ხელ მწი ფო თა შე ფა სე-
ბის ზღვრის შე მოწ მე ბის თვის. სა სა მარ თლო 
ყო ველ თვის გა ნი ხი ლავს საქ მე ებს ინ დი ვი-
დუ ა ლუ რი სა ჩივ რის პერ სპექ ტი ვი დან და არა 
სა ერ თო სო ცი ა ლუ რი კონ ტექ სტი დან. მა გა-
ლი თად, სტა ტის ტი კა არ მი იჩ ნე ვა საკ მა რის 
სა ფუძ ვლად რომ მოხ დეს დის კრი მი ნა ცი უ ლი 
პრაქ ტი კის გა მო აშ კა რა ვე ბა. სა ჭი როა უფ რო 
არ სე ბი თი მტკი ცე ბუ ლე ბის წარ დგე ნა.

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თლოს პრაქ ტი კა საკ მა ოდ პროგ რე სუ ლია 
უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე ბებ თან მი მარ თე ბით. 
უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის საქ-
მე ებ ში სა სა მარ თლო, რო გორც წე სი, პირ ველ 
რიგ ში, გა ნი ხი ლავს სა ხელ მწი ფოს შე ფა სე ბის 
ზღვარს. წარ მოდ გე ნილ ნაშ რომ ში მი მო ხი-
ლუ ლი იქ ნე ბა სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი 
სა მარ თა ლი უმ ცი რე სო ბა თა სა ხელ მწი ფოს 
პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბით და გან ხი ლუ-
ლი იქ ნე ბა რა შემ თხვე ვა ში არის სა ხელ მწი-
ფოს შეზღ უდ ვა უმ ცი რე სო ბა თა პო ლი ტი კურ 
უფ ლე ბებ ზე გა მარ თლე ბუ ლი და რა შემ თხვე-
ვა ში ირ ღვე ვა უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე ბე ბი.

1. უმ ცი რე სო ბა თა პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
შექ მნის თა ვი სუფ ლე ბა სა ხელ მწი ფოს 
ინ ტე რე სე ბის პი რის პირ

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ -
ცი ის მე-11 მუხ ლი ეხე ბა შეკ რე ბი სა და გა  ერ-
თი ა ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბას, რომ ლის თა ნახ  მად:

1. ყვე ლას აქვს უფ ლე ბა მშვი დო ბი ა ნი 
შეკ რე ბის თა ვი სუფ ლე ბი სა, აგ რეთ ვე სხვებ-
თან გა ერ თი ა ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბი სა, მათ 

შო  რის, უფ ლე ბა პრო ფე სი უ ლი კავ ში რე ბის 
შექ  მნი სა და მას ში გა ერ თი ა ნე ბი სა სა კუ თა რი 
ინ ტე  რე სე ბის და სა ცა ვად.

2. და უშ ვე ბე ლია რა ი მე შეზღ უდ ვის და-
წე სე ბა ამ უფ ლე ბა თა გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე, 
გარ და ისე თი შემ თხვე ვი სა, რო მე ლიც გა თა-
ვი სუფ ლე ბუ ლია კა ნო ნით და აუ ცი ლე ბე ლია 
დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში ეროვ ნუ-
ლი უშიშ რო ე ბის ან სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ-
რთხო ე ბის ინ ტე რე სე ბი სათ ვის, უწეს რი გო ბის 
ან და ნა შა უ ლის აღ საკ ვე თად, ჯან მრთე ლო-
ბი სა თუ მო რა ლის ან სხვა თა უფ ლე ბა თა და 
თა ვი სუფ ლე ბა თა და სა ცა ვად. ეს მუხ ლი ხელს 
არ უშ ლის სა ხელ მწი ფოს, და ა წე სოს კა ნო ნი-
ე რი შეზღ უდ ვე ბი ამ უფ ლე ბა თა გან ხორ ცი ე-
ლე ბა ზე შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის, პო ლი ცი ის 
ან სა ხელ მწი ფო ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად-
გენ ლე ბის მი მართ.

მე-11 მუხ ლი თა ვის თა ვად ვრცელ დე ბა 
პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ ზე. ამ ქვე თავ ში გან ხი-
ლუ ლი იქ ნე ბა საქ მე ე ბი, რომ ლე ბიც ეხე ბა სა-
ხელ მწი ფოს მცდე ლო ბებს თა ვი დან აი რი დოს 
უმ ცი რე სო ბა თა პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა. გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე-
ბის შე სა ხებ სა სა მარ თლო პრაქ ტი კის თა ნახ-
მად სა სა მარ თლო თა ვის დაც ვას უმ ცი რე სო-
ბის წევ რებ ზე, უმე ტეს წი ლად, ასა ბუ თებს დე-
მოკ რა ტი უ ლი პლუ რა ლიზ მის პო ლი ტი კუ რი 
ფორ მით. მე-11 მუხ ლთან მი მარ თე ბი თაც სა-
სა მარ თლოს მი ერ დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფის 
პრინ ცი პე ბი არის იგი ვე. ერ თ-ერ თი მათ გა ნის 
თა ნახ მად, რო მე ლიც სა სა მარ თლომ მო იშ ვე-
ლია საქ მე ში თა ვი სუ ფა ლი და დე მოკ რა ტი უ-
ლი პარ ტია (ÖZDEP) თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ, 
დე მოკ რა ტი ის არ სი მდგო მა რე ობს ზუს ტად 
იმა ში, რომ ყვე ლა პირს ან პირ თა ჯგუფს, მათ 
შო რის უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გენ ლებს, 
უნ და მი ე ცეს გან სხვა ვე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი 
პრო ექ ტე ბის თა ო ბა ზე წი ნა და დე ბის წარ დგე-
ნი სა და მათ შე სა ხებ დე ბა ტე ბის გა მარ თვის 
ნე ბა, ისე თე ბი საც კი, რომ ლე ბიც კითხ ვის 
ნიშ ნის ქვეშ აყე ნებს სა ხელ მწი ფოს მოწყ ო-
ბის მიმ დი ნა რე სის ტე მას, თუმ ცა იმ პი რო ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ისი ნი არ და ა ზი ა ნებს 
თა ვად დე მოკ რა ტი ას.1

თა ვი სუფ ლე ბის და დე მოკ რა ტი ის პარ ტია 
(ÖZDEP) და არ სდა 1992 წელს, თურ ქეთ ში. 
ერთ წე ლი წად ში კი თურ ქე თის სა კონ სტი ტუ-
ციო სა სა მარ თლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით პარ-
ტი ას აეკ რძა ლა ფუნ ქცი ო ნი რე ბა. სა სა მარ-
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თლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გამ ყა რე ბუ ლი იყო 
არ გუ მენ ტა ცი ით, რომ პარ ტი ის პროგ რა მა 
მიზ ნად ისა ხავ და სა ხელ მწი ფოს ტე რი ტო რი-
უ ლი მთლი ა ნო ბის და სე კუ ლა რუ ლი ბუ ნე ბის 
ხელ ყო ფას. ამას თან პარ ტი ის დამ ფუძ ნებ-
ლებს და წევ რებს აეკ რძა ლათ პო ლი ტი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ და ად გი-
ნა მე-11 მუხ ლის დარ ღვე ვა. სა სა მარ თლომ 
გა ნი ხი ლა OZDEP-ის პო ლი ტი კუ რი პროგ რა მა 
და ვერ აღ მო ა ჩი ნა ისე თი გა რე მო ე ბე ბი, რომ-
ლე ბიც მო უ წო დებს ხალხს ძა ლა დო ბის კენ ან 
ძა ლა დობ რი ვი სე კუ ლა რიზ მის კენ, პი რი ქით – 
პარ ტი ის პროგ რა მა გა ჯე რე ბუ ლი იყო დე მოკ-
რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბით. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ პროგ რა მა ასე ვე ეხე ბო და ეროვ ნუ ლი ან 
რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის თვით გა მორ-
კვე ვის უფ ლე ბა საც, რომ ლის სა მიზ ნე ჯგუფს 
წარ მო ად გენ და თურ ქეთ ში მცხოვ რე ბი ქურ-
თი ხალ ხი. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნულ ეპი-
ზოდ შიც არ მი იჩ ნია პროგ რა მით გა წე რი ლი 
დე ბუ ლე ბე ბი დე მოკ რა ტი ულ პრინ ცი პებ თან 
შე უ სა ბა მოდ. სა ბო ლო ოდ, სა სა მარ თლომ და-
ად გი ნა, რომ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ის პროგ რა მა არ წარ მო ად გენ და საფ-
რთხეს დე მოკ რა ტი ის თვის.

ამ რი გად, მხო ლოდ ძა ლა დო ბის კენ წა ქე-
ზე ბამ ან დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბის უარ-
ყო ფამ შე იძ ლე ბა გა ა მარ თლოს ჩა რე ვა ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ ისეთ თა ვი სუფ ლე ბებ ში, 
რო გო რი ცაა პი რა დი და ოჯა ხუ რი ცხოვ რე-
ბის პა ტი ვის ცე მის უფ ლე ბა; აზ რის, სინ დი სი-
სა და რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბა; გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბა და ა.შ. თუმ ცა, სტან კო ვი და 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი მა კე დო ნუ რი ორ გა ნი ზა ცია 
„ილინ დენ“ ბულ გა რე თის წი ნა აღ მდეგ საქ მე-
ში, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ ჯგუ ფის 
მი ერ ავ ტო ნო მი ის ან სა ხელ მწი ფოს ტე რი ტო-
რი ი დან გა მო ყო ფის მოთხ ოვ ნა, მა ში ნაც კი, 
რო დე საც ამ გვა რი მოთხ ოვ ნა გუ ლის ხმობს 
ფუნ და მენ ტურ და ტე რი ტო რი ულ ცვლი ლე-
ბებს, ავ ტო მა ტუ რად ვერ გა ა მარ თლებს მათ-
თვის შეკ რე ბის უფ ლე ბის აკ რძალ ვას.2 იმა ვე 
საქ მე ში, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ ჯგუ-
ფის შე ფერ ხე ბა, მხო ლოდ იმ მიზ ნით, რომ იგი 
ცდი ლობს სა ჯა რო დე ბა ტე ბის გა მარ თვას სა-
ხელ მწი ფოს მო სახ ლე ო ბის ნა წილ თან და კავ-
ში რე ბუ ლი სა კითხ ე ბის შე სა ხებ ვერ იქ ნე ბა 
გა მარ თლე ბუ ლი.3

1.1. სტან კო ვი და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი 
მა კე დო ნუ რი ორ გა ნი ზა ცია „ილინ დენ“ 
ბულ გა რე თის წი ნა აღ მდეგ

ორ გა ნი ზა ცია „ილინ დე ნის“ ბულ გა რე თის 
ტე რი ტო რი ა ზე და არ სდა 1990 წელს და მი სი 
მიზ ნე ბი იყო ბულ გა რეთ ში მცხოვ რე ბი მა-
კე დო ნი ე ლე ბის გა ერ თი ა ნე ბა რე გი ო ნულ და 
კულ ტუ რულ სა ფუძ ველ ზე და მა თი უმ ცი რე-
სო ბად ცნო ბა. ბულ გა რე თის სა სა მარ თლომ 
გა მო ი ტა ნა გა ნა ჩე ნი, რომ ორ გა ნი ზა ცი ის 
მიზ ნე ბი ეწი ნა აღ მდე გე ბო და ერის ერ თი ა ნო-
ბა სა და ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ულ მთლი ა ნო ბას, 
სურ და- რა ეროვ ნულ -ეთ ნი კუ რი გან ხეთ ქი ლე-
ბის და თეს ვა.

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა-
სა მარ თლოს მი ერ საქ მის გან ხილ ვი სას გან-
მცხა დებ ლებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ ბულ გა რე თის 
ხე ლი სუფ ლე ბის მხრი დან მა თი ორ გა ნი ზა ცი-
ის რე გის ტრა ცი ა ზე უა რით და ირ ღვა მა თი გა-
ერ თი ა ნე ბის უფ ლე ბა. ში და სა სა მარ თლო ებ მა 
მო ახ დი ნეს ფაქ ტე ბის არას წო რი ინ ტერ პრე-
ტი რე ბა და მა თი ორ გა ნი ზა ცი ის მი ზა ნი არ 
იყო შუღ ლის გაღ ვი ვე ბა და ერის ერ თი ა ნო-
ბის თვის საფ რთხის შექ მნა. და ა მა ტეს ისიც, 
რომ ბულ გა რე თის სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კა 
არ აღი ა რებ და მა კე დო ნი უ რი უმ ცი რე სო ბის 
არ სე ბო ბას და მა თი უფ ლე ბე ბი ირ ღვე ო და.

ბულ გა რე თის მხა რე ჩა რე ვის გა სა მარ-
თლებ ლად სამ ძი რი თად არ გუ მენტს ეფუძ ნე-
ბო და:
 „ილინ დე ნის“ რე გის ტრა ცი ის დო კუ მენ-

ტე ბის ფორ მა ლუ რი მხა რე;
 ქვეყ ნის ში და სა ხელ მწი ფო ებ რივ კა ნონ-

მდებ ლო ბას თან წი ნა აღ მდე გო ბა;
 შე საძ ლო საფ რთხე.

ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ იმ სჯე ლა სა-
მი ვე არ გუ მენ ტზე და და ას კვნა, რომ ორ გა ნი-
ზა ცი ის რე გის ტრა ცი ა ზე ბულ გა რე თის სა სა-
მარ თლო ე ბის უა რი წარ მო ად გენ და გან მცხა-
დე ბელ თა გა ერ თი ა ნე ბის უფ ლე ბის შეზღ-
უდ ვას. სა სა მარ თლო ე ბი უარს აცხ ა დებ დნენ 
გა ნე ხი ლათ არარ სე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი 
სუ ბი ექ ტის მი ერ გა კე თე ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბი, 
რაც არ იქ ნა გა მარ თლე ბუ ლი ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-11 მუხ-
ლის ჭრილ ში, რო მე ლიც იცავს შეკ რე ბი სა და 
გა ერ თი ა ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბას. ბულ გა რე თის 
ში და სა სა მარ თლო ე ბის ჩა რე ვა არ ემ სა ხუ რე-
ბო და სა მარ თლებ რივ მიზ ნებს და არ იყო აუ-
ცი ლე ბე ლი დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში. 
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რაც შე ე ხე ბა ქვეყ ნის ში და სა ხელ მწი ფო ებ რივ 
კა ნონ მდებ ლო ბას თან წი ნა აღ მდე გო ბას, აქ 
სა სა მარ თლომ ვერ და ად გი ნა, თუ რა ას პექ-
ტში ეწი ნა აღ მდე გე ბო და ორ გა ნი ზა ცი ის წეს-
დე ბა ბულ გა რე თის კა ნონ მდებ ლო ბას. „ილინ-
დე ნის“ მხრი დან მო მა ვალ საფ რთხე ებ თან 
და კავ ში რე ბით, სა სა მარ თლომ და ას კვნა, რომ 
ორ გა ნი ზა ცი ის გან ცხა დე ბე ბი არ წარ მო ად-
გენ და რე გის ტრა ცი ა ზე უა რის თქმის სა ფუძ-
ველს. გან ცხა დე ბა ავ ტო ნო მი ის შექ მნა ზე ან 
ტე რი ტო რი ის ნა წი ლის გა მო ყო ფის მოთხ ოვ-
ნა, ვერ გახ დე ბა კონ ვენ ცი ის მე-11 მუხ ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბის შეზღ უდ ვის 
სა ფუძ ვე ლი. შე დე გად სა სა მარ თლომ და ად გი-
ნა კონ ვენ ცი ის მე-11 მუხ ლის დარ ღვე ვა4.

1.2. უმ ცი რე სო ბე ბის პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბის დაშ ლა, რო გორც 
უკა ნას კნე ლი სა შუ ა ლე ბა სა ხელ მწი ფო 
ინ ტე რე სე ბის და სა ცა ვად

მო ცე მულ ქვე თავ ში გან ხი ლუ ლი საქ მე-
ე ბი მო ი ცავს სა ხელ მწი ფო თა მცდე ლო ბებს 
და  შა ლონ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი, რომ ლე-
ბიც ემ სა ხუ რე ბი ან სხვა დას ხვა მიზ ნებს, მათ 
შო რის უმ ცი რე სო ბა თა აღი ა რე ბას, ავ ტო ნო-
მი ას, გა მო ყო ფას და სა მარ თლებ რივ პლუ-
რა  ლიზმს. სა ხელ მწი ფო ე ბი, რო გორც წე სი, 
იყე  ნე ბენ არ გუ მენ ტა ცი ას, რომ კონ კრე ტულ 
შემ თხვე ვა ში პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის დაშ ლა 
წარ მო ად გენ და აუ ცი ლებ ლო ბას ეროვ ნუ ლი 
უსაფ რთხო ე ბის, ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო-
ბის, ეროვ ნუ ლი ერ თო ბის, სა ზო გა დო ე ბის 
უსა ფ რთხო ე ბის, სა ჯა რო წეს რი გის და სე-
კუ  ლა რიზ მის დაც ვის სა შუ ა ლე ბას. ამ ჟა მად 
იდენ  ტი ფი ცი რე ბუ ლია სა მი კა ტე გო რი ის პო-
ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი, რო მელ თა დაშ ლის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი ქმნი ან ძი რი თად სა სა მარ-
თლო პრაქ ტი კას ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ-
რო პულ სა სა მარ თლო ში. ესე ნი ა: უმ ცი რე სო-
ბე ბის მხარ დამ ჭე რი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბი, 
ან ტი სე კუ ლა რიზ მის მიმ დე ვა რი პო ლი ტი კუ-
რი პარ ტი ე ბი და ისე თი პარ ტი ე ბი, რო მელ თა 
ტე რო რის ტულ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან კავ ში რიც 
დად გე ნი ლი ა. სა სა მარ თლო პრაქ ტი კის სტა-
ტის ტი კუ რი ანა ლი ზის მი ხედ ვით შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, რომ ჩა მოთ ვლი ლი კა ტე გო რი ე ბი დან 
პირ ველ მათ განს მი კუთ ვნე ბულ პარ ტი ებს 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ-
თლო მხარს უჭერს, და ნარ ჩენ ორ კა ტე გო რი-
ა ზე კი იმა ვეს თქმა რთუ ლი ა.

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თლოს შე ხე დუ ლე ბით პო ლი ტი კუ რი პარ-
ტი ე ბის რო ლი სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა-
ნია დე მოკ რა ტი ის გა მარ თუ ლად ფუნ ქცი ო-
ნი რე ბა სა და პლუ რა ლიზ მის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში.5 
აღ ნიშ ნუ ლის და სა დას ტუ რებ ლად კარ გი მა გა-
ლი თია საქ მე თურ ქე თის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი კო-
მუ ნის ტუ რი პარ ტია თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ, 
სა დაც სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ არ ჩევ-
ნებ ში ხალ ხის გან სხვა ვე ბუ ლი პო ზი ცი ის და-
ფიქ სი რე ბა აზრს მოკ ლე ბუ ლია პო ლი ტი კუ რი 
პარ ტი ე ბის სიმ რავ ლის გა რე შე.6 მათ წვლილს 
პო ლი ტი კურ დე ბა ტებ ში სა სა მარ თლო მი იჩ-
ნევს შე უც ვლე ლად7 და ად გენს, რომ სა სა მარ-
თლოს მიდ გო მა უმ ცი რე სო ბე ბის პო ლი ტი კურ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ თან მი მარ თე ბით ეფუძ ნე ბა 
არა უმ ცი რე სო ბე ბის დაც ვის რე ჟიმს, არა მედ 
პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის თვის მი ნი ჭე ბუ ლი 
უფ ლე ბე ბის დაც ვას, რო მე ლიც უზ რუნ ველ-
ყოფს სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რესს ხალ ხის გა-
მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბი სად მი. აღ ნიშ ნუ ლი 
დაც ვა იმ ყო ფე ბა „მკაც რი ევ რო პუ ლი ზე-
დამ ხედ ვე ლო ბის“ ქვეშ და სა სა მარ თლო, რო-
გორც წე სი, დე ტა ლუ რად გა ნი ხი ლავს სა ხელ-
მწი ფო თა მი ერ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის თვის 
და წე სე ბულ შეზღ უდ ვებს.8 მსგავს შემ თხვე-
ვებ ში სა ხელ მწი ფო წა რად გენს მი ზე ზებს ჩა-
რე ვის გა სა მარ თლებ ლად, რომ ლე ბიც უნ და 
იყოს და მა ჯე რე ბე ლი და მყა რი.9 სა ხელ მწი-
ფო ებს აქვთ შეზღ უ დუ ლი შე ფა სე ბის ზღვა რი 
შეკ რე ბის თა ვი სუფ ლე ბის შეზღ უდ ვის აუ ცი-
ლებ ლო ბის გან საზღ ვრი სათ ვის.10

ერ თ-ერ თი მა გა ლი თი, რო გორ მუ შა ობს 
ეს პრინ ცი პი პრაქ ტი კა ში არის საქ მე ია ზა-
რი და სხვე ბი თურ ქე თის წი ნა ამ დეგ, რო მე-
ლიც ეხე ბა სა ხალ ხო შრო მის პარ ტი ის გა უქ-
მე ბას11. მთავ რო ბის არ გუ მენ ტა ცია იყო, რომ 
პარ ტია ცდი ლობ და ეთ ნი კუ რი წარ მო შო ბის 
ნი ა დაგ ზე დის კრი მი ნა ცი ის შექ მნას, ქურ თი 
ხალ ხის თვის თვით გა მორ კვე ვის უფ ლე ბის 
მი ნი ჭე ბით. სა სა მარ თლომ ვერ მო ი ძია ძა-
ლა დო ბის კენ მო წო დე ბის ნიშ ნე ბი. სა სა მარ-
თლოს მსჯე ლო ბის თა ნახ მად, ქურ თი ხალ ხის 
თვით გა მორ კვე ვის და ენის აღი ა რე ბის უფ-
ლე ბე ბის არ სე ბო ბა, თა ვის მხრივ, ვერ შე ე წი-
ნა აღ მდე გე ბო და დე მოკ რა ტი ულ პრინ ცი პებს. 
სა სა მარ თლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბით პო ლი ტი-
კურ პარ ტი ას არ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბია არა ნა-
ი რი საქ მი ა ნო ბა, რო მე ლიც და ა სუს ტებ და 
თურ ქულ დე მოკ რა ტი ულ წყო ბას და არ ცდი-
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ლობ და გა ე მარ თლე ბი ნა ძა ლის გა მო ყე ნე ბა 
პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბის თვის. სა სა მარ თლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი პარ ტი ის გა-
უქ მე ბა არ წარ მო ად გენ და მწვა ვე სო ცი ა ლურ 
სა ჭი რო ე ბას.

სხვა საქ მე, სა დაც მო პა სუ ხე სა ხელ მწი-
ფომ ვერ შეძ ლო ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა ჭი რო ე-
ბის არ სე ბო ბის დამ ტკი ცე ბა იყო – გა ერ თი-
ა ნე ბუ ლი მა კე დო ნი ის ორ გა ნი ზა ცია ილინ-
დენ -პი რინ და სხვე ბი ბულ გა რე თის წი ნა აღ-
მდეგ. საქ მე ეხე ბო და პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ის 
გა უქ მე ბას პი რი ნის რე გი ონ ში, მა კე დო ნი ა ში. 
პარ ტი ის საქ მი ა ნო ბის მი ზანს წარ მო ად გენ-
და ბულ გა რე თის ტე რი ტო რი ა ზე მცხოვ რე ბი 
წარ მო შო ბით მა კე დო ნი ე ლი ხალ ხის გა ერ თი-
ა ნე ბა და სა ერ თო აქ ტი ვო ბე ბის გან ხორ ცი-
ე ლე ბა. ბულ გა რე თის მთავ რო ბამ პარ ტი ას 
აუკ რძა ლა ფუნ ქცი ო ნი რე ბა იმ არ გუ მენ ტით, 
რომ ასო ცი ა ცია წარ მო ად გენ და საფ რთხეს 
ეროვ ნუ ლი უსაფ რთხო ე ბის, ტე რი ტო რი უ ლი 
მთლი ა ნო ბის და ერის ერ თი ა ნო ბის თვის. პარ-
ტი ას ბრა ლი დას დეს სე პა რა ტის ტუ ლი იდე-
ო ლო გი ის გავ რცე ლე ბა ში. თუმ ცა, სა სა მარ-
თლომ და ად გი ნა, რომ პო ლი ტი კუ რი პარ ტია 
აკ მა ყო ფი ლებ და ორ აუ ცი ლე ბელ პი რო ბას 
დაც ვის მი სა ღე ბად. პირ ვე ლი, პარ ტი ის ლი-
დე რებს არ მო უხ დე ნი ათ ძა ლა დო ბის კენ მო-
წო დე ბა და არ გა მო უ ყე ნე ბი ათ არა ნა ი რი ან-
ტი დე მოკ რა ტი უ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი თა ვი ან თი 
მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. მე ო რე, თუ მი ვიჩ ნევთ, 
რომ პარ ტი ის მი ზა ნი იყო ავ ტო ნო მი ა, ეს არ 
ნიშ ნავს, რომ ამ გვა რი პრო ექ ტი ეწი ნა აღ მდე-
გე ბო და დე მოკ რა ტი ულ პრინ ცი პებს. აქე დან 
გა მომ დი ნა რე, პარ ტი ის დაშ ლა არ ღვევ და 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი-
ის მე-11 მუხლს.12

1.3. ჰე რი ბა ტა სუ ნა და ბა ტა სუ ნა ეს პა ნე-
თის წი ნა აღ მდეგ და რე ფაჰ პარ ტი სი და 
სხვე ბი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ

პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნი ზა ცია ჰე რი ბა ტა-
სუ ნა და არ სდა, რო გორც სა არ ჩევ ნო კო ა ლი-
ცია და მო ნა წი ლე ო ბაც მი ი ღო არ ჩვე ნებ ში 
1979 წელს. 2003 წელს გე ნე რა ლუ რი პრო კუ-
რო რის მი მარ თვის შე დე გად უზე ნა ეს მა სა სა-
მარ თლომ პარ ტი ე ბი გა მო აცხ ა და უკა ნო ნოდ 
ტე რო რიზ მის და ტაქ ტი კუ რი სე პა რა ტიზ მის 
ბრალ დე ბის სა ფუძ ველ ზე და მი ი ღო გან კარ-
გუ ლე ბა მა თი დაშ ლის შე სა ხებ. ასე ვე და ად-
გი ნა პარ ტი ე ბის იდე ო ლო გი უ რი და ფუნ ქცი-

ო ნა ლუ რი კავ ში რი ტე რო რის ტულ ორ გა ნი ზა-
ცი ას თან „ეტა“.13

მსჯე ლო ბი სას სა სა მარ თლომ გა ნაცხ ა-
და, რომ, დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში ჩა-
რე ვის აუ ცი ლებ ლო ბის და პრო პორ ცი უ ლო-
ბის და სად გე ნად ჯერ უნ და გა ნი საზღ ვროს 
მომ ჩი ვა ნის პარ ტი ის დაშ ლა წარ მო ად გენ და 
თუ არა მწვა ვე სო ცი ა ლურ სა ჭი რო ე ბას. სა-
სა მარ თლო და ე თან ხმა ეს პა ნე თის უზე ნა ე სი 
სა სა მარ თლოს არ გუ მენ ტა ცი ას და გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბას. ცალ კე აღ ნიშ ნა რა ტე რო რის ტუ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დან მო მა ვა ლი საფ რთხე და 
ის შე დე გე ბი, რაც შე იძ ლე ბა მოჰ ყვეს აღ ნიშ-
ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბას. 
სა სა მარ თლოს მსჯე ლო ბის თა ნახ მად მომ-
ჩი ვა ნი პო ლი ტი კუ რი პარ ტი ე ბის საქ მი ა ნო ბა 
ეწი ნა აღ მდე გე ბო და დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა-
დო ე ბის კონ ცეფ ცი ას და სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ჩა რე ვა იყო აუ ცი ლე ბე-
ლი. შე სა ბა მი სად პარ ტი ებ ზე და კის რე ბუ ლი 
სან ქცია სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია თა ნა ზო მი ე-
რად კონ ვენ ცი ის მე-11 მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის 
მი ხედ ვით და და ა მა ტა, რომ პარ ტი ის დაშ ლა 
წარ მო ად გენ და სა ჭი რო ე ბას დე მოკ რა ტი ულ 
სა ზო გა დო ე ბა ში.

საქ მე რე ფაჰ პარ ტი სი და სხვე ბი თურ ქე-
თის წი ნა აღ მდეგ ეხე ბა სა მარ თლებ რი ვი პლუ-
რა ლიზ მის მომ ხრე პარ ტი ის და ხურ ვას თურ-
ქეთ ში. სა სა მარ თლომ არც ამ უკა ნას კნელ ში 
და ად გი ნა მე-11 მუხ ლის დარ ღვე ვა. რე ფაჰ 
პარ ტი სის აკ რძალ ვაც მიჩ ნე ულ იქ ნა აუ ცი-
ლებ ლად დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის-
თვის. სა სა მარ თლოს ხედ ვით, რე ფა ჰის გეგ მა 
იყო სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მის პლუ რა ლიზ-
მის აგი ტა ცი ა, რაც, მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში, 
შე ა სუს ტებ და სა ხელ მწი ფოს როლს, რო გორც 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის და გან სხვა ვე ბუ ლი 
რწმე ნის და რე ლი გი ის მი უ კერ ძო ე ბე ლი ორ გა-
ნი ზა ტო რის გა რან ტო რი სას. და მა ტე ბით, გეგ-
მა მიზ ნად ისა ხავ და მე-14 მუხ ლის რე ლი გი ურ 
სა ფუძ ველ ზე დის კრი მი ნა ცი ის აკ რძალ ვის 
წინ წა მო წე ვას. სა სა მარ თლომ თა ვად შა რი-
ა თი შე ა ფა სა დე მოკ რა ტი ის ფუნ და მენ ტუ რი 
პრინ ცი პე ბის შე უ სა ბა მოდ.14 სა სა მარ თლომ 
და ად გი ნა, რომ შა რი ა თი, რო მე ლიც გა მო ხა-
ტავს რე ლი გი ის მი ერ დად გე ნილ დოგ მა ტებს 
და წე სებს, არის სტა ბი ლუ რი და უც ვლე ლი. 
ისე თი პრინ ცი პი, რო გო რიც პლუ რა ლიზ მია 
პო ლი ტი კურ სფე რო ში ან სა ზო გა დო ე ბის თა-
ვი სუფ ლე ბე ბის მუდ მი ვი გან ვი თა რე ბა, მათ 
ად გი ლი შა რი ათ ში არ არის.15
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2. ასო ცი ა ცი ის რე გის ტრა ცი ის და შეკ რე ბის           
აკ რძალ ვა

მო ცე მულ თავ ში გან ხი ლუ ლი საქ მე ე ბი 
ძი რი თა დად შე ე ხე ბა უმ ცი რე სო ბა თა ორ გა ნი-
ზა ცი ებს, რომ ლებ საც უა რი ეთ ქვათ რე გის-
ტრა ცი ა ზე ან არ დარ თეს დე მონ სტრა ცი ე ბის 
გა მარ თვის უფ ლე ბა. საქ მე ე ბი ძი რი თა დად 
ეფუძ ნე ბა სა ხელ მწი ფო ე ბის მი ერ უმ ცი რე სო-
ბე ბის გა ერ თი ა ნე ბის და შეკ რე ბის თა ვი სუფ-
ლე ბის შეზღ უდ ვის ფაქ ტებს. დე მოკ რა ტი უ-
ლი პლუ რა ლიზ მი უფ რო სენ სი ტი უ რი თე მა ა, 
რო დე საც სა კითხი ეხე ბა უმ ცი რე სო ბებს, 
მა თი პო ზი ცი ის და ფიქ სი რე ბას პო ლი ტი კურ 
პრო ცე სებ ში, მა თი კულ ტუ რუ ლი და იდენ ტო-
ბის საფ რთხე ე ბის წინ წა მო წე ვას და მათ მი-
ერ ინი ცი რე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი პრო ექ ტე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბას.

2.1. უმ ცი რე სო ბე ბის დაც ვის სა მი               
პრინ ცი პი

უმ ცი რე სო ბე ბის თვის ერ თ-ერ თი მნიშ ვ-
ნე  ლო ვა ნი პრინ ცი პი, რო მე ლიც ასე ვე, ასა-
ხუ  ლია სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კა ში არის, უმ-
ცი რე სო ბა თა კულ ტუ რის თვის ხე ლის შეწყ ო-
ბა და უმ ცი რე სო ბე ბის ცნო ბი ე რე ბის დო ნის 
ამაღ ლე ბა. ამ პრინ ცი პის რე ა ლი ზე ბა ვერ 
და ე მუქ რე ბა ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ დე მოკ რა-
ტი ას. მე ო რე მნიშ ნვე ლო ვა ნი პრინ ცი პის თა-
ნახ მად სა ხელ მწი ფოს ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და 
გა მო ი ჩი ნოს გან სა კუთ რე ბუ ლი სიფ ხიზ ლე, 
რა თა უზ რუნ ველ ყოს ისე თი გა რე მო, სა დაც 
ეროვ ნუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი არ იქ ნე-
ბა და ცუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის მო საზ რე ბე ბის 
გა მო ხატ ვის და ზი ა ნე ბის ხარ ჯზე, არ აქვს 
მნიშ ვნე ლო ბა რამ დე ნად არა პო პუ ლა რუ ლი 
შე იძ ლე ბა იყოს ისი ნი.16 საქ მე ში გორ ზე ლი კი 
პო ლო ნე თის წი ნა აღ მდეგ სა სა მარ თლომ და-
ად გი ნა, რომ პლუ რა ლის ტუ ლი და დე მოკ რა-
ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბა არა მხო ლოდ, პა ტივს 
უნ და სცემ დეს ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბას მი-
კუთ ვნე ბუ ლი თი თო ე უ ლი პი რის ეთ ნი კურ, 
კულ ტუ რულ, ლინ გვის ტურ და რე ლი გი ურ 
იდენ ტო ბას, არა მედ უნ და შექ მნას შე სა ბა-
მი სი პი რო ბე ბი უმ ცი რე სო ბე ბის თვის, რა თა 
მათ გა მო ხა ტონ, და იც ვან და გა ნა ვი თა როთ 
ეს იდენ ტო ბა.17 სა სა მარ თლომ და ა დას ტუ რა, 
რომ ეს უკა ნას კნე ლი პრინ ცი პი ეფუძ ნე ბა 
ეროვ ნუ ლი უმ ცი რე სო ბე ბის დაც ვის შე სა ხებ 
ევ რო პის საბ ჭოს ჩარ ჩო კონ ვენ ცი ას.18

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი პირ ვე ლი პრინ ცი პის გა-
მო ყე ნე ბის მა გა ლი თია სი დი რო პუ ლო სი და 
სხვე ბი სა ბერ ძნეთს წი ნა აღ მდეგ, რო მე ლიც 
ეხე ბო და სა ბერ ძნე თის მთავ რო ბის უარს ასო-
ცი ა ცია „მა კე დო ნუ რი ცი ვი ლი ზა ცი ის სახ ლის“ 
რე გის ტრა ცი ა ზე. ასო ცი ა ცი ის და არ სა ორ მა 
პი როვ ნე ბამ, რომ ლე ბიც მა თი გან ცხა დე ბით, 
იყ ვნენ წარ მო შო ბით მა კე დო ნი ი დან და ჰქონ-
დათ მა კე დო ნუ რი თვით შეგ ნე ბა. სა ბერ ძნე-
თის ეროვ ნულ მა სა სა მარ თლომ გა ნაცხ ა და, 
რომ ტერ მი ნი „მა კე დო ნი ე ლი“ ატა რებ და სა-
ბერ ძნეთს მი ერ მა კე დო ნუ რი იდენ ტო ბის თა-
ო ბა ზე და ვის გა ჩა ღე ბის გან ზრახ ვას და საფ-
რთხეს უქ მნი და სა ბერ ძნე თის ტე რი ტო რი ულ 
მთლი ა ნო ბას. სა სა მარ თლომ და ას კვნა, რომ 
ორ გა ნი ზა ცი ის მი ზა ნი იყო მხო ლოდ კონ-
კრე ტულ რე გი ონ ში კულ ტუ რი სა და ტრა დი-
ცი ე ბის ხელ შეწყ ო ბა. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ-
თლომ არ გა ი ზი ა რა სა ბერ ძნე თის ეროვ ნუ ლი 
სა სა მარ თლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და და ად გი-
ნა მე-11 მუხ ლის დარ ღვე ვა, იმ სა ფუძ ვლით, 
რომ გან მცხა დებ ლე ბის თვის ასო ცი ა ცი ის რე-
გის ტრა ცი ა ზე უა რი არ წარ მო ად გენ და ორ-
გა ნი ზა ცი ის არ სე ბულ მიზ ნებ ზე რე ა გი რე ბის 
პრო პორ ცი ულ ზო მას.19

მე ო რე პრინ ცი პის მა გა ლი თია სტან კო ვი 
და გა ერ თი ა ნე ბუ ლი მა კე დო ნუ რი ორ გა ნი ზა-
ცია ილინ დენ ბულ გა რე თის წი ნა აღ მდეგ. ზე-
მოხ სე ნე ბუ ლი ასო ცი ა ცია ცდი ლობ და ბულ-
გა რეთ ში მა კე დო ნუ რი უმ ცი რე სო ბის აღი ა-
რე ბის მო პო ვე ბას. ორ გა ნი ზა ცი ას აეკ რძა ლა 
მი ტინ გე ბის გა მარ თვა სე პა რა ტის ტუ ლი იდე-
ე ბის ხელ შეწყ ო ბის სა ფუძ ვლით და იმ მი ზე-
ზით, რომ მი სი საქ მი ა ნო ბა საფ რთხეს უქ მნი-
და ბულ გა რეთს ტე რი ტო რი ულ მთლი ა ნო ბას. 
სა სა მარ თლომ და ად გი ნა მე-11 მუხ ლის დარ-
ღვე ვა და აღ ნიშ ნა, რომ და პი რის პი რე ბულ 
ჯგუ ფებს შო რის და ძა ბუ ლო ბის არ სე ბო ბის 
შე საძ ლებ ლო ბა არ ღვევ და უმ ცი რე სო ბა თა 
უფ ლე ბებს და სა ზო გა დო ე ბა ში უმ ცი რე სო-
ბას წარ თმე უ ლი ჰქონ დათ უმ რავ ლე სო ბის გან 
გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რის გა მოთ ქმის და ამ აზ-
რის გათ ვა ლის წი ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.20

მე სა მე პრინ ცი პის პრაქ ტი კულ მა გა ლითს 
წარ მო ად გენს საქ მე გორ ზე ლი კი და სხვე ბი 
პო ლო ნე თის წი ნა აღ მდეგ. აღ ნიშ ნულ საქ მე ში 
სა სა მარ თლოს დიდ მა პა ლა ტამ და უშ ვებ ლად 
ცნო გან მცხა დებ ლე ბის სარ ჩე ლი, რო მე ლიც 
პო ლო ნე თის მი ერ სი ლე ზი ის ასო ცი ა ცი ის 
რე  გის ტრა ცი ა ზე უა რის თქმას ეხე ბო და. პო-
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ლო ნე თის მხა რის არ გუ მენ ტა ცი ის თა ნახ მად, 
სი ლე ზი ე ლე ბი არას წო რად მი იჩ ნე ვენ თავს 
ეროვ ნულ უმ ცი რე სო ბად. აღ ნიშ ნუ ლი მო საზ-
რე ბა ეწი ნა აღ მდე გე ბა პო ლო ნე თის კონ სტი-
ტუ ცი ის რე გუ ლა ცი ებს და მი სი გან ზრახ ვაა 
სა არ ჩევ ნო პრი ვი ლე გი ე ბის მი ღე ბა. პო ლო-
ნე თის გან ცხა დე ბით მა თი რე ა ლუ რი მი ზა ნი 
იყო სა ხელ მწი ფოს მი ერ პო ლი ტი კუ რი პარ ტი-
ე ბის თვის დად გე ნი ლი პარ ლა მენ ტში მო სახ-
ვედ რად აუ ცი ლე ბე ლი 5%-ი ა ნი ბა რი ე რის გან 
გა მო ნაკ ლი სი მოპყ რო ბის მო პო ვე ბა. სა სა მარ-
თლომ გა ნი ხი ლა აღ ნიშ ნუ ლი საქ მის გა რე მო-
ე ბე ბი და და ას კვნა, რომ სი ლე ზი ე ლე ბის თვის 
ასო ცი ა ცი ის და არ სე ბის აკ რძალ ვის ზო მა არ 
შე ე სა ბა მე ბო და არ სე ბულ რე ა ლო ბას, ორ გა-
ნი ზა ცი ის მიზ ნე ბის გან და მო უ კი დებ ლად. რე-
ა ლუ რად სა ხე ზე იყო შემ თხვე ვა, რო დე საც 
სი ლე ზი ე ლებს წა ერ თვათ მა თი ეთ ნი კუ რი ან 
კულ ტუ რუ ლი იდენ ტო ბის გაძ ლი ე რე ბი სა და 
ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.21

3. უმ ცი რე სო ბე ბის პო ლი ტი კუ რი 
წარ მო მად გენ ლო ბა კონ ვენ ცი ის პირ ვე ლი 
ოქ მის მე-3 მუხ ლის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ-
ვენ ცი ის პირ ვე ლი ოქ მის მე-3 მუხ ლი ად გენს 
თა ვი სუ ფა ლი არ ჩევ ნე ბის უფ ლე ბას: „მა ღა ლი 
ხელ შემ კვრე ლი მხა რე ე ბი კის რუ ლო ბენ ვალ-
დე ბუ ლე ბას, გო ნივ რუ ლი პე რი ო დუ ლო ბით 
ჩა  ა ტა რონ თა ვი სუ ფა ლი არ ჩევ ნე ბი ფა რუ ლი 
კენ ჭის ყრით ისეთ პი რო ბებ ში, რომ ლე ბიც სა-
კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო ე ბის არ ჩე ვი სას უზ-
რუნ ველ ყოფს ხალ ხის ნე ბად სურ ვი ლის თა-
ვი სუ ფალ გა მო ხატ ვას“.

ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბა ხში რად იზღ-
უ დე ბა უმ ცი რე სო ბებ თან მი მარ თე ბით. შეკ-
რე ბი სა და გა ერ თი ა ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბის 
საქ მე ებ ზე სა სა მარ თლო პრაქ ტი კის გან გან-
სხვა ვე ბით რთუ ლია გა ნი საზღ ვროს რა სა-
ხის დაც ვას სთა ვა ზობს სა სა მარ თლო უმ ცი-
რე სო ბის წევ რებს თა ვი სუ ფა ლი არ ჩევ ნე ბის 
უფ ლე ბის რე ა ლი ზა ცი ის კუთხ ით. მარ თა ლი ა, 
კონ ვენ ცი ის პირ ვე ლი ოქ მის მე-3 მუხ ლი პირ-
და პირ არ მი უ თი თებს უმ ცი რე სო ბებ ზე და 
ატა რებს ზო გად ხა სი ათს, მაგ რამ ქვე მოთ 
გან ხი ლუ ლი სა სა მარ თლო პრაქ ტი კი დან გა-
მომ დი ნა რე, აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბის შეზღ უდ ვა 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ ხდე ბა შეზღ უდ ვის ობი ექ-
ტის რო მე ლი მე უმ ცი რე სო ბის თვის კუთ ვნი-
ლე ბის მი ზე ზით.

3.1. თა ნა სე მოლ დო ვას წი ნა აღ მდეგ

თა ნა სე იყო მოლ დო ვე ლი პო ლი ტი კო-
სი, რო მელ საც გა აჩ ნდა მოლ დო ვას და რუ-
მი ნე თის ორ მა გი მო ქა ლა ქე ო ბა. 2008 წელს 
მოლ დო ვას პარ ლა მენ ტმა და ამ ტკი ცა სა პარ-
ლა მენ ტო რე ფორ მა, რომ ლის შე დე გად ორი 
ან რამ დე ნი მე მო ქა ლა ქე ო ბის მქო ნე პი რებს 
ჩა მო ერ თვათ უფ ლე ბა გამ ხდა რიყ ვნენ პარ-
ლა მენ ტის წევ რე ბი. შე სა ბა მი სად, თა ნა სეს 
მო უხ და რუ მი ნე თის მო ქა ლა ქე ო ბის და ტო ვე-
ბა, რა თა შე ე ნარ ჩუ ნე ბი ნა ად გი ლი მოლ დო ვას 
პარ ლა მენ ტში. მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბა გა სა-
ჩივ რდა მოლ დო ვას სა კონ სტი ტუ ციო სა სა-
მარ თლო შიც, რო მელ მაც და ად გი ნა, რომ იგი 
სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში იყო ქვეყ ნის კონ სტი-
ტუ ცი ას თან. ასე ვე, და მა ტე ბით და ად გი ნა, 
რომ ცვლი ლე ბა ემ სა ხუ რე ბო და მარ თლზო-
მი ერ მი ზანს, კერ ძოდ მოლ დო ვას რეს პუბ ლი-
კის მი მართ ლო ი ა ლუ რო ბის და ერ თგუ ლე ბის 
დაც ვას. და წე სე ბუ ლი შეზღ უდ ვა კი მი იჩ ნია 
თა ნა ზო მი ე რად და გა ნაცხ ა და, რომ სა არ ჩევ-
ნო უფ ლე ბე ბის ში ნა არ სზე არა ნა ირ ზე გავ ლე-
ნას არ ახ დენ და.22

სა ინ ტე რე სოა ის გა რე მო ე ბა, რომ მოლ-
დო ვას სა კუ თა რი კონ სტი ტუ ცი ის მი ხედ ვით 
ში და კა ნონ მდებ ლო ბას თან მი მარ თე ბით უპი-
რა ტე სი ძა ლა აქვს მი ნი ჭე ბუ ლი სა ერ თა შო რი-
სო ხელ შეკ რუ ლე ბის თვის.23 ასე ვე, კონ სტი-
ტუ ცი ით არის გა წე რი ლი მო ქა ლა ქის უფ ლე ბა 
– აირ ჩი ოს და იყოს არ ჩე უ ლი.24 ასე ვე გა წე რი-
ლია მოლ დო ვას მო ქა ლა ქე ე ბის უფ ლე ბა მი ი-
ღონ მო ნა წი ლო ე ბა სა ხელ მწი ფოს მარ თვა ში 
და ხე ლი მი უწ ვდე ბო დეთ ნე ბის მი ერ თა ნამ-
დე ბო ბა ზე.25

საქ მის გან ხილ ვი სას კონ ვენ ცი ის პირ ვე-
ლი ოქ მის მე-3 მუხ ლის დარ ღვე ვა ზე სა უბ რი-
სას სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ ამ მუხლს 
აქვს აქ ტი უ რი და პა სი უ რი ას პექ ტე ბი. აქ ტი უ-
რი ნიშ ნავს პი რის ხმის მი ცე მის უფ ლე ბას, ხო-
ლო პა სი უ რი – არ ჩევ ნებ ში კან დი და ტად კენ-
ჭის ყრის უფ ლე ბას, რის გან სამ ტკი ცებ ლად 
მო იშ ვე ლია ჟდა ნო კა ლატ ვი ის წი ნა აღ მდეგ 
საქ მე ში სა სა მარ თლოს მსჯე ლო ბა.26 სა სა მარ-
თლომ დას ძი ნა ისიც, რომ მი უ ხე და ვად იმი-
სა, რომ ამ სფე რო ში ქვეყ ნებს მი ნი ჭე ბუ ლი 
აქვთ თა ვი სუ ფა ლი შე ფა სე ბის ფარ თო ზღვა-
რი, სწო რედ სა სა მარ თლო აფა სებს, ყო ველ 
კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში, და ცუ ლია თუ არა 
კონ ვენ ცი ის პირ ვე ლი ოქ მის მე-3 მუხ ლი.27 სა-
სა მარ თლოს მსჯე ლო ბი დან გა მო იკ ვე თა, რომ 
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მი ღე ბუ ლი ცვლი ლე ბის მი ზა ნი იყო არა პარ-
ლა მენ ტის წევ რე ბის ლო ი ა ლო ბის გაზ რდა, 
არა მედ მმარ თვე ლი პარ ტი ის თვის სა პარ ლა-
მენ ტო არ ჩევ ნებ ში მარ ტი ვი გა მარ ჯვე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა და კომ ფორ ტუ ლი გა რე მოს 
შექ მნა.28 სა ბო ლო ოდ, სა სა მარ თლომ და ად გი-
ნა, რომ მოლ დო ვას მი ერ მი ღე ბუ ლი სა კა ნონ-
მდებ ლო ცვლი ლე ბის დე ბუ ლე ბე ბი არა თა ნა-
ზო მი ე რია და არ ღვევს კონ ვენ ცი ის პირ ვე ლი 
ოქ მის მე-3 მუხლს.29

3.2. სეჟ დი ჩი და ფინ ჩი ბოს ნია და           
ჰერ ცე გო ვი ნას წი ნა აღ მდეგ

არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლე ო ბას თან და კავ ში-
რე ბით ასე ვე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია გან ხი ლუ ლი 
იქ ნეს საქ მე სეჟ დი ჩი და ფინ ჩი ბოს ნი ი სა და 
ჰერ ცე გო ვი ნის წი ნა აღ მდეგ, სა დაც მომ ჩივ ნე-
ბის გან ცხა დე ბით მა თი ბო შუ რი და ებ რა უ ლი 
წარ მო მავ ლო ბის გა მო, არ მი ე ცათ შე საძ ლებ-
ლო ბა კენ ჭი ეყა რათ ბოს ნი ი სა და ჰერ ცე გო-
ვი ნის სა ხალ ხო პა ლა ტი სა და პრე ზი დი უ მის 
არ ჩევ ნებ ში და სხვა მუხ ლებ თან ერ თად და-
ვობ დნენ კონ ვენ ცი ის მე-14 მუხ ლის და კონ-
ვენ ცი ის პირ ვე ლი ოქ მის მე-3 მუხ ლე ბის დარ-
ღვე ვებ ზე.30

ბოს ნია და ჰერ ცე გო ვი ნის კონ სტი ტუ ცია 
არის სამ შვი დო ბო შე თან ხმე ბის ნა წი ლი და 
შე სა ბა მი სად არ ჯდე ბა სტან დარ ტუ ლი კონ-
სტი ტუ ცი ე ბის ჭრილ ში. კონ სტი ტუ ცი ის პრე-
ამ ბუ ლა ში ვე გა მო ყო ფი ლია ბოს ნი ა კე ბი, ხორ-
ვა ტე ბი და სერ ბე ბი, რო გორც „შე მად გე ნე ლი 
ხალ ხე ბი“, რო მელ თა ნე ბის წი ნა აღ მდეგ შე-
უძ ლე ბე ლი უნ და ყო ფი ლი ყო გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბის მი ღე ბა.31 მომ ჩივ ნე ბი, სეჟ დი ჩი და ფინ ჩი 
არი ან ბო შუ რი და ებ რა უ ლი წარ მო მავ ლო ბის 
პი რე ბი და არ მი ე კუთ ვნე ბი ან არ ცერთ „შე-
მად გე ნელ ხალხს“, შე სა ბა მი სად უფ ლე ბა არ 
აქვთ კენ ჭი იყა რონ არ ჩევ ნებ ში. აღ ნიშ ნუ ლის 
თა ო ბა ზე ოფი ცი ა ლუ რი და დას ტუ რე ბა ფინ-
ჩიმ მი ი ღო 2007 წლის 3 იან ვარს.32

ბოს ნია და ჰერ ცე გო ვი ნის კონ სტი ტუ ცი-
ა ზე სა უბ რი სას უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ იცოდ-
ნენ -რა მი ღე ბი სას კონ სტი ტუ ცი ა ში ჩა დე ბუ-
ლი მე ქა ნიზ მე ბი დიდ წი ლად ეწი ნა აღ მდე გე-
ბო და ადა მი ა ნის უფ ლე ბებს, მი სი დი ნა მი ურ 
ინ სტრუ მენ ტად გა დაქ ცე ვის მიზ ნით გა კეთ და 
ჩა ნა წე რი, რომ ლის მი ხედ ვით ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც-
ვის ევ რო პულ კონ ვენ ცი ა სა და მის ოქ მებ ში 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი და თა ვი სუფ-

ლე ბე ბი პირ და პირ გა მო ი ყე ნე ბა ბოს ნი ა სა და 
ჰერ ცე გო ვი ნა ში და მათ ყვე ლა სხვა კა ნონ თან 
მი მარ თე ბით უპი რა ტე სი ძა ლა აქვთ.33 სწო-
რედ აღ ნიშ ნულ ჩა ნა წერს ეყ რდნო ბოდ ნენ 
მომ ჩივ ნე ბი და აცხ ა დებ დნენ, რომ და ირ ღვა 
მა თი უფ ლე ბე ბი, ვი ნა ი დან აღ ნიშ ნუ ლი კონ-
ვენ ცი ის მი ხედ ვით ყო ველ გვა რი დის კრი მი ნა-
ცი ის გა რე შე უნ და იყოს უზ რუნ ველ ყო ფი ლი 
ნე ბის მი ე რი უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბა.34 აღ ნიშ-
ნულ საქ მე ში კი მომ ჩივ ნე ბი აცხ ა დებ დნენ, 
რომ მა თი ეთ ნი კუ რი კუთ ვნი ლე ბის გა მო არ 
მი ე ცათ თა ვი სუ ფალ არ ჩვე ნებ ში კენ ჭის ყრის 
უფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბის სა შუ ა ლე ბა, შე სა ბა მი-
სად მათ მი მართ და ირ ღვა კონ ვენ ცი ის მე-14 
და პირ ვე ლი ოქ მის მე-3 მუხ ლე ბით და ცუ ლი 
უფ ლე ბე ბი.35

სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ დის კრი-
მი   ნა ცია ნიშ ნავს ობი ექ ტუ რი და გო ნივ რუ-
ლი გა მარ თლე ბის გა რე შე მსგავს სი ტუ ა ცი-
ა ში მყო ფი პი რე ბის მი მართ გან სხვა ვე ბულ 
მო პ ყ რო ბას.36 „ობი ექ ტუ რი და გო ნივ რუ ლი 
გა  მარ თლე ბის გა რე შე“ კი, თა ვის მხრივ, გუ-
ლის ხმობს, რომ გან სა ხილ ვე ლი მოპყ რო ბა არ 
ემ სა ხუ რე ბა მარ თლზო მი ერ მი ზანს და და სა-
ხულ მი ზან სა და გა მო ყე ნე ბულ სა შუ ა ლე ბას 
შო რის გო ნივ რუ ლი ურ თი ერ თკავ ში რი არ არ-
სე ბობს.37 სა სა მარ თლომ აქ ვე აღ ნიშ ნა, რომ 
თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა უნ და ეფუძ ნე-
ბო დეს პლუ რა ლიზ მი სა და გან სხვა ვე ბუ ლი 
კულ ტუ რის პა ტი ვის ცე მის პრინ ცი პებს და 
პი როვ ნე ბე ბის ეთ ნი კუ რი წარ მო მავ ლო ბა არ 
უნ და იძ ლე ო დეს გან სხვა ვე ბუ ლი მოპყ რო ბის 
სა ფუძ ველს.38

სა სა მარ თლო და ე თან ხმა ბოს ნი ი სა და 
ჰერ ცე გო ვი ნის მთავ რო ბის წარ მო მად გენ ლის 
პო ზი ცი ას, რომ კონ სტი ტუ ცი უ რი ნორ მე-
ბი გა წე რი ლი იყო გე ნო ცი დით და ეთ ნი კუ რი 
წმენ დით გაჟ ღენ თი ლი სას ტი კი კონ ფლიქ-
ტის და სას რუ ლებ ლად, თუმ ცა ისიც და ა მა ტა, 
რომ აუ ცი ლე ბე ლი იყო შე სა ბა მი სი ცვლი ლე-
ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა და წლე ბის წინ ჩა წე-
რი ლი ნორ მე ბის მო დი ფი ცი რე ბა. მათ შო რის, 
მხო ლოდ შე მად გე ნე ლი ხალ ხის თვის გარ კვე-
უ ლი პრი ვი ლე გი ე ბის მი ნი ჭე ბა და სხვა ეთ ნი-
კუ რი წარ მო მავ ლო ბის ადა მი ა ნე ბის არა ხელ-
საყ რელ პი რო ბებ ში ჩა ყე ნე ბა.39 შე სა ბა მი სად 
სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მომ ჩივ ნე ბის 
მი ერ ბოს ნი ი სა და ჰერ ცე გო ვი ნის არ ჩევ ნებ ში 
კენ ჭის ყრის უფ ლე ბის შეზღ უდ ვას არ ჰქონ-
და ობი ექ ტუ რი და გო ნივ რუ ლი გა მარ თლე-
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ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, დარ ღვე უ ლია მე-14 
მუხ ლი 1-ლი ოქ მის მე-3 მუხ ლთან მი მარ თე-
ბით.40

3.3. სა სა მარ თლოს და დე ბი თი შე ფა სე ბა 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ და წე სე ბუ ლი
შეზღ უდ ვე ბის თა ო ბა ზე

ჟდა ნო კა იყო ლატ ვი ე ლი პო ლი ტი კო-
სი, რო მე ლიც და ი ბა და რუ სუ ლად მო სა უბ რე 
ოჯახ ში, ლატ ვი ა ში. მას ჩა მო ერ თვა სა პარ ლა-
მენ ტო არ ჩევ ნებ ში მო ნა წი ლის სტა ტუ სი იმ 
მი ზე ზით, რომ წარ სულ ში იყო კო მუ ნის ტუ რი 
პარ ტი ის წევ რი და მი სი ნა რა ტი ვი იზი ა რებ და 
აღ ნიშ ნუ ლი პარ ტი ის შე ხე დუ ლე ბებს. აუ ცი-
ლებ ლად უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ხსე ნე ბუ ლი 
ყო ფი ლი პარ ტია ცდი ლობ და ძა ლის გა მო ყე-
ნე ბით შე ეც ვა ლა ლატ ვი ა ში არ სე ბუ ლი მთავ-
რო ბა. სა სა მარ თლომ არ და ად გი ნა მო სარ ჩე-
ლეს უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა და მი იჩ ნი ა, რომ 
ლატ ვი ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა დატ რი ა ლე ბის 
ორ გა ნი ზა ტო რი პი რის თუნ დაც 10 წლის გას-
ვლის შემ დეგ პარ ლა მენ ტში არ ჩე ვა ზე უა რის 
თქმის თა ო ბა ზე არ ეწი ნა აღ მდე გე ბო და ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ კონ ვენ ცი ას.41

სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ აკ რძალ ვის 
მთა ვა რი მი ზე ზი იყო დე მოკ რა ტი უ ლი პრო-
ცე სის უსაფ რთხო ე ბის და სა ხელ მწი ფოს კა-
ნონ მდებ ლო ბის დაც ვა იმ პი რე ბის გან, რომ-
ლე ბიც არც ისე შო რე ულ წარ სულ ში მო წი ნა ვე 
პო ზი ცი ას იკა ვებ დნენ პარ ტი ა ში, რო მე ლიც 
ცდი ლობ და და ემ ხო დე მოკ რა ტი უ ლი რე ჟი-
მი ლატ ვი ა ში. სა სა მარ თლოს თვის გა მოწ ვე ვა 
იყო კომ პრო მი სის მიღ წე ვა დე მოკ რა ტი უ ლი 
სა ზო გა დო ე ბის დაც ვა სა და კონ კრე ტუ ლი პი-
რის უფ ლე ბე ბის დაც ვას შო რის.42

საქ მე სა დაც სა სა მარ თლომ არ და იწყო 
მსჯე ლო ბა პლუ რა ლიზ მის ალ ტერ ნა ტი ვებ-
ზე იყო იუ მა კი და სა და კი თურ ქე თის წი ნა აღ-
მდეგ. აღ ნიშ ნულ საქ მე ში სა სა მარ თლომ მხა-
რი და უ ჭი რა თურ ქეთ ში არ სე ბულ 10%-ი ან სა-
არ ჩევ ნო ბა რი ერს. აღ ნიშ ნუ ლის ლე გი ტი მურ 
მიზ ნად და სა ხელ და ქვე ყა ნა ში პო ლი ტი კუ რი 
სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა და პარ ლა მენ-
ტის ფრაგ მენ ტა ცი ის თა ვი დან არი დე ბა. სა-
სა მარ თლომ გა აც ნო ბი ე რა რომ ევ რო პა ში 
ყვე ლა ზე მა ღა ლი სა არ ჩევ ნო ბა რი ე რი, 10%, 
არ იყო გა და ჭარ ბე ბუ ლი. სა სა მარ თლომ და-
ად გი ნა, რომ მა ღალ სა არ ჩევ ნო ბა რი ერს არ 
ჰქონ და გავ ლე ნა კონ ვენ ცი ის პირ ვე ლი ოქ მის 
მე-3 მუხ ლის მი ერ გა რან ტი რე ბულ უფ ლე ბებ-

ზე და არ არ ღვევ და მათ.43 თუმ ცა სა სა მარ-
თლომ აღ ნიშ ნა, რომ მსგავ სი რე გუ ლა ცია არ 
უწყ ობს ხელს გამ ჭვირ ვა ლე სა არ ჩევ ნო პრო-
ცე სის არ სე ბო ბას.

დას კვნა

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა   -
მარ თლოს პრაქ ტი კა წარ მო ად გენს თა ნამე  დ -
რო ვე სა ერ თა შო რი სო სა მარ თალ შე მოქმე   დე-
ბის ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან წყა როს. სა   სა-
მარ თლოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე -
ბე ბი, რო გორც წე სი ყა ლიბ დე ბა სა მო დე ლო 
პრაქ ტი კად და მი სი ასახ ვა და გა ზი ა რე ბა 
წლე ბის მან ძილ ზე ხდე ბა სხვა ერ თგვა რო ვა-
ნი ში ნა არ სის საქ მე ებ ში. ზე მო აღ ნიშ ნულ ნაშ-
რომ  ში გან ხი ლუ ლი საქ მე ე ბიც, თა ვის მხრივ, 
წარ  მო ად გე ნენ სა ო რი ენ ტა ციო საქ მე ებს სა-
სა მა რ თლოს პრაქ ტი კა ში, რომ ლე ბიც აყა ლი-
ბე ბენ სა სა მარ თლოს მიდ გო მას უმ ცი რე სო ბე-
ბის ჯგუ ფის მი მართ. სა სა მარ თლოს მიდ გო მა 
შე საძ ლე ბე ლია გან ხი ლუ ლი იქ ნას შემ დე გი 
მი მარ თუ ლე ბე ბით:

1) უმ ცი რე სო ბა თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა 
სა სა მარ თლოს უხ დე ბა არა პირ და პი რი გზით. 
აქ იგუ ლის ხმე ბა ის ფაქ ტი, რომ ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პულ კონ ვენ ცი ა ში გან ცალ-
კე ვე ბით არ არის გა წე რი ლი უმ ცი რე სო ბა თა 
უფ ლე ბე ბი, თუმ ცა ამის მი უ ხე და ვად, გან ხი-
ლუ ლი საქ მე ე ბის მა გა ლით ზეც ნათ ლად გა-
მოჩ ნდა, რომ უმ ცი რე სო ბა თა წარ მო მად გენ-
ლე ბი (ა რა რო გორც კო ლექ ტი უ რი ჯგუ ფი, 
არა მედ, რო გორც ჯგუ ფის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
წარ მო მად გენ ლე ბი) სრუ ლად იღე ბენ სა სა-
მარ თლოს დაც ვას და შე ლა ხუ ლი უფ ლე ბე ბი 
და უს ჯე ლი არ რჩე ბა. სა სა მარ თლოს მი ერ უმ-
ცი რე სო ბა თა დაც ვის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
კონ ვენ ცი ის მე-14 მუხ ლი, რო მე ლიც გუ ლის-
ხმობს დის კრი მი ნა ცი ის აკ რძალ ვას.

2) რაც შე ე ხე ბა უშუ ა ლოდ ნაშ რო მის 
კვლე ვის სა კითხს, გან ხი ლუ ლი იქ ნა უმ ცი-
რე სო ბე ბის პო ლი ტი კურ საქ მი ა ნო ბა ში მო-
ნა წი ლე ო ბის ფარ გლე ბი. რა შემ თხვე ვა ში 
ეზღ უ დე ბათ მათ პო ლი ტი კურ საქ მი ა ნო ბა-
ში მო ნა წი ლე ო ბა, არის თუ არა აღ ნიშ ნუ ლი 
შეზღ უდ ვა სა მარ თლი ა ნი თუ წარ მო ად გენს 
უმ ცი რე სო ბე ბის თა ვი სუფ ლე ბა ში ჩა რე ვას. 
აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბის თა ო ბა ზე 
კონ ვენ ცია ძი რი თად დაც ვას ახორ ცი ე ლებს 
მე-11 და პირ ვე ლი ოქ მის მე-3 მუხ ლე ბით.
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3) პო ლი ტი კურ ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი-
ლე ო ბის საქ მე ებ ზე ყო ველ თვის არის ორი 
და პი რის პი რე ბუ ლი მხა რე ფი ზი კუ რი პი რი 
ან გა ერ თი ა ნე ბა და სა ხელ მწი ფო. სა ხელ მწი-
ფოს გა აჩ ნია ფარ თო შე ფა სე ბის ზღვა რი ყო-
ველ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში, მაგ რამ ასე ვე 
დად გე ნი ლი აქ კრი ტე რი უ მე ბი და საზღ ვრე ბი, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც უნ და მოხ დეს გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა. სა ხელ მწი ფო, რო გორც 
წე სი იყე ნებს კონ ვენ ცი ის მე-11 მუხ ლის მე-2 
ნა წილ ში გა წე რილ შეზღ უდ ვის სა ფუძ ვლებს. 
გან ხი ლუ ლი საქ მე ე ბის მი ხედ ვით ძი რი თა-
დი არ გუ მენ ტა ცია ემ ყა რე ბო და, რომ პი რი 
ან პო ლი ტი კუ რი პარ ტია მიზ ნად ისა ხავ და 
სა ხელ მწი ფოს ტე რი ტო რი უ ლი მთლი ა ნო ბის 
დარ ღვე ვას, ვი თა რე ბის დეს ტა ბი ლი ზა ცი ას, 
საფ რთხეს წარ მო ად გენ და სა ხელ მწი ფოს და 
სა ზო გა დო ე ბის უსაფ რთხო ე ბის თვის, სურ და 
უმ ცი რე სო ბა სა და უმ რავ ლე სო ბის წარ მო-
მად გენ ლებს შო რის შუღ ლის ჩა მოგ დე ბა და 
ა.შ. თუმ ცა აღ ნიშ ნულ თან მი მარ თე ბით სა სა-
მარ თლო ად გენს სტან დარ ტებს, რომ ლის თა-
ნახ მად სა ხელ მწი ფოს აკ რძალ ვა გა მოწ ვე უ ლი 
უნ და იყოს მწვა ვე სო ცი ა ლუ რი სა ჭი რო ე ბით 
და იყოს დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის თვის 
შე სა ბა მი სი მიზ ნის პრო პორ ცი უ ლი, რაც ნიშ-
ნავს რომ სა სა მარ თლო სა ხელ მწი ფო ებს უდ-
გენს საზღ ვრებს და არ აძ ლევს თვით ნე ბო ბის 
სა შუ ა ლე ბას. ეს გა რე მო ე ბა კი წარ მო ად გენს 
უმ ცი რე სო ბე ბის დაც ვის გა რან ტი ას.

4) მტკი ცე ბის ტვირ თი ეკის რე ბა სწო-
რედ სა ხელ მწი ფოს და მან უნ და და ამ ტკი ცოს 
შეზღ უდ ვის სა მარ თლი ა ნო ბა, თუ რა ტომ იყო 
შეზღ უდ ვა აუ ცი ლე ბე ლი დე მოკ რა ტი ულ სა-
ზო გა დო ე ბა ში. ნაშ რომ ში გან ხი ლულ საქ მე ებ-
ში თურ ქე თის გა ერ თი ა ნე ბუ ლი კო მუ ნის ტუ-
რი პარ ტია თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ, ია ზა რი 
და სხვე ბი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ, გა ერ თი ა-
ნე ბუ ლი მა კე დო ნი ის ორ გა ნი ზა ცია „ ილინ დენ 
“ ბულ გა რე თის წი ნა აღ მდეგ სა სა მარ თლომ 
არა საკ მა რი სად მი იჩ ნია სა ხელ მწი ფოს მტკი-
ცე ბუ ლე ბე ბი და და ად გი ნა, რომ და ზა რა ლე-
ბუ ლე ბის მი მართ და ირ ღვა კონ ვენ ცი ის მე-11 
მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბა. სა-
სა მარ თლო პრაქ ტი კა ში არის შემ თხვე ვე ბი, 
რო დე საც პი რი ქით ხდე ბა და სა სა მარ თლო 
ემ ხრო ბა სა ხელ მწი ფოს არ გუ მენ ტა ცი ას და 
და წე სე ბულ შეზღ უდ ვას სა მარ თლი ა ნად მი იჩ-
ნევს, ამის ნა თე ლი მა გა ლი თე ბია ჰე რი ბა ტა-
სუ ნა და ბა ტა სუ ნა ეს პა ნე თის წი ნა აღ მდეგ და 
პარ ტი სი და სხვე ბი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ.

5) აუ ცი ლე ბე ლია აღი ნიშ ნოს, რომ სა სა-
მარ თლო პრაქ ტი კის გან ვი თა რე ბას თან ერ-
თად ჩა მო ყა ლიბ და „უმ ცი რე სო ბე ბის დაც ვის 
სა მი პრინ ცი პი“. ესე ნი ა: უმ ცი რე სო ბა თა კულ-
ტუ რის თვის ხე ლის შეწყ ო ბა და მა თი ცნო ბი-
ე რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა; ეროვ ნუ ლი სა ზო-
გა დო ე ბის მო საზ რე ბა არ უნ და იყოს და ცუ ლი 
უმ ცი რე სო ბა თა შე ხე დუ ლე ბე ბის და ზი ა ნე ბის 
ხარ ჯზე; პლუ რა ლის ტუ ლი და დე მოკ რა ტი უ-
ლი სა ზო გა დო ე ბა პა ტივს უნ და სცემ დეს უმ-
ცი რე სო ბებს და შექ მნას მა თი იდენ ტო ბის გა-
მო ხატ ვის თვის შე სა ბა მი სი პი რო ბე ბი.

6) რაც შე ე ხე ბა თა ვი სუ ფა ლი არ ჩევ ნე-
ბის უფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბას, ეს უფ ლე ბა ერ-
თნა ი რად ვრცელ დე ბა უმ რავ ლე სო ბის და 
უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გენ ლებ ზე. სა ხელ-
მწი ფოს მი ერ და წე სე ბუ ლი შეზღ უდ ვე ბი, აშ-
კა რა გა მო ნაკ ლი სე ბის გარ და, ეწი ნა აღ მდე გე-
ბა კონ ვენ ცი ის პირ ვე ლი ოქ მის მე-3 მუხ ლით 
გა წე რილ თა ვი სუფ ლე ბას. პირს შე ეზღ უ დოს 
არ ჩევ ნებ ში აქ ტი უ რი ან პა სი უ რი სა ხით მო-
ნა წი ლე ო ბა, მხო ლოდ იმ მი ზე ზით, რომ მი-
ე კუთ ვნე ბა უმ ცი რე სო ბას, ცალ სა ხად, არ-
ღვევს კონ ვენ ცი ის პირ ვე ლი ოქ მის მე-3 მუხ-
ლით და ცულ უფ ლე ბას. ხში რია შემ თხვე ვე ბი, 
რო დე საც სა სა მარ თლო აღ ნიშ ნულ მუხლს 
კუ მუ ლა ცი უ რად იყე ნებს კონ ვენ ცი ის მე-14 
მუხ ლთან ერ თად. სა სა მარ თლო პრაქ ტი კა 
სტა ტის ტი კუ რად იხ რე ბა სა ხელ მწი ფო ე ბის 
გა მამ ტყუ ნე ბე ლი გა ნა ჩე ნის კენ და ამის ნა თე-
ლი მა გა ლი თია სეჟ დი ჩი და ფინ ჩი ბოს ნია და 
ჰერ ცე გო ვი ნას წი ნა აღ მდეგ, სა დაც სა სა მარ-
თლომ სა ხელ მწი ფოს კონ სტი ტუ ცი ის ცვლი-
ლე ბა და ა ვა ლა. თუმ ცა არის გა მო ნაკ ლი სი 
შემ თხვე ვე ბი, ისე თი რო გო რიც იყო ჟდა ნო კა 
ლატ ვი ის წი ნა აღ მდეგ, სა დაც სა სა მარ თლო 
მი ემ ხრო სა ხელ მწი ფოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, 
მომ ჩი ვა ნის თვის შე ეზღ უ დათ არ ჩევ ნებ ში 
კენ ჭის ყრის უფ ლე ბა.

7) სა ბო ლოო შე ჯა მე ბის სა ხით, შე იძ ლე-
ბა ით ქვას, რომ უმ ცი რე სო ბე ბის პო ლი ტი კურ 
საქ მი ა ნო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბას დე ტა ლუ რად 
გა ნი ხი ლავს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ-
ლი სა სა მარ თლო. მრა ვალ წლი ა ნი პრაქ ტი კის 
შე დე გად უკ ვე ჩა მო ყა ლიბ და სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ და წე სე ბუ ლი შეზღ უდ ვე ბის სტან დარ-
ტე ბი და ის პრინ ცი პე ბი, რომ ლე ბიც და ცუ-
ლი უნ და იყოს უმ ცი რე სო ბებ თან მი მარ თე-
ბით. ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე და დე ბი თი ას პექ ტი 
სა სა მარ თლოს საქ მი ა ნო ბა ში არის ის, რომ 
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პრაქ ტი კა წლე ბის მი ხედ ვით ცვა ლე ბა დია და 
უფ რო იხ ვე წე ბა, რაც იძ ლე ვა ვა რა უ დის სა-
ფუძ ველს, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის გან ვი-
თა რე ბას თან ერ თად უმ ცი რე სო ბე ბის პო ლი-
ტი კურ საქ მი ა ნო ბა ში მო ნა წი ლო ე ბის მი მართ 
არ სე ბუ ლი პრაქ ტი კაც გან ვი თარ დე ბა და 
ფეხს აუწყ ობს არ სე ბულ ტენ დენ ცი ებს.

თა მა მად შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ადა მი-
ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო 
წარ მო ად გენს სა მარ თლი ა ნო ბი სა და დარ-
ღვე უ ლი უფ ლე ბე ბის აღ დგე ნის გა რანტს იმ 
პი რის თვის, რო მელ საც შე ეზღ უ და პო ლი ტი-
კურ ცხოვ რე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბა იმ 
მი ზე ზით, რომ წარ მო ად გენ და უმ ცი რე სო ბას.

* გუ რამ ღვინ ჯი ლია – სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის დოქ ტო რან ტი, ივა ნე ჯა ვა-
ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სტე ტი; სა ერ თა შო რი სო 
სა მარ თლის მა გის ტრი (თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი); თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის მოწ ვე უ ლი პე და გო გი; სა ქარ თვე ლოს სა ხელ-
მწი ფო უსაფ რთხო ე ბის სამ სა ხუ რის სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რი ვი გან ყო-
ფი ლე ბის მთა ვა რი სპე ცი ა ლის ტი.
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INTRODUCTION

The European Convention on Human 
Rights (hereinafter – the Convention) does not 
include separate, special provisions on minori-
ties. Thus, representatives of minorities do not 
have possibility to argue about the breach of 
their rights as minorities at the European Court 
of Human Rights (hereinafter – ECHR or the 
Court). However, it does not mean that the 
Convention does not protect the rights of mi-
norities.

The Convention and its Additional Protocols 
equally protect everyone, who falls within the 
jurisdiction of the State (see Article 1), in-
cluding minorities. As for specifi c articles, the 
Convention includes provisions of equal treat-
ment and prohibition of discrimination, which 
actually cover the rights of minorities. Besides, 
representatives of minority groups can argue 
about the alleged breach of their rights based 
on the Article 14 of the Convention and Article 1 
of the Protocol 12 signed on November 4, 2000 
(entered into force in 2005). Hereby, it should 
be noted that article 14 is used only in con-
junction with other articles of the Convention. 
The abovementioned circumstance is based 
on each and every individual case of violated 
rights.

According to the article 14 “[...] The enjoy-
ment of the rights and freedoms set forth in this 
the Convention shall be secured without dis-

crimination on any ground such as sex, race, 
colour, language, religion, political or other 
opinion, national or social origin, association 
with a national minority, property, birth or other 
status.” The scope of this article is so general 
that it is almost impossible for a state to dis-
criminate against a person or a group of per-
sons on any ground, which is not prescribed 
or is not included in the abovementioned pro-
vision. It should be noted that discrimination 
does not mean only those cases when a per-
son or a group of persons are treated differ-
ently and harsher than other similar groups. It 
is also discrimination when two different groups 
are treated in the same manner, for example, a 
state’s similar treatment to two different groups 
may become ground for discrimination. In re-
gard to this issue, the Court ruled that if a state 
undertakes a positive commitment in favor of 
the group of minorities (this may be ensuring 
involvement of the representative of minorities 
in political activities), the majority in the country 
cannot argue about the discrimination towards 
them. It is very important in modern society to 
keep the balance and do not let the majority to 
abuse its dominant position at the expense of 
restricting minority rights.

While deliberating on the case ECHR es-
tablishes certain requirements for the evidence 
which is necessary to establish discrimination 
and checking the margin of appreciation of 
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state. The Court always discusses cases within 
the perspective of an individual complaint rath-
er than common social context. For example, 
statistics are not considered the suffi cient basis 
to expose discriminatory practices. It is neces-
sary to provide more substantive evidence.

The Case law of ECHR is quite progressive 
in relation to the rights of the minorities. In case 
of breach of minorities rights court usually in the 
fi rst case, considers state’s margin of apprecia-
tion. The present article reviews ECHR case 
law concerning the participation of minorities in 
political activities of state and in what case re-
striction by a state is justifi ed and in what case 
rights of minorities are violated.

1. FREEDOM OF MINORITIES TO CREATE           
POLITICAL ORGANIZATIONS VERSUS 
THE INTERESTS OF THE STATE

Article 11 of the European Convention on 
Human Rights concerns freedom of assembly 
and association, according to which:

1. Everyone has the right to freedom of 
peaceful assembly and to freedom of associa-
tion with others, including the right to form and 
to join trade unions for the protection of his in-
terests.

2. No restrictions shall be placed on the 
exercise of these rights other than such as are 
prescribed by law and are necessary in a demo-
cratic society in the interests of national security 
or public safety, for the prevention of disorder 
or crime, for the protection of health or morals 
or for the protection of the rights and freedoms 
of others. This Article shall not prevent the im-
position of lawful restrictions on the exercise of 
these rights by members of the armed forces, of 
the police or of the administration of the State.

Article 11 itself applies to the political par-
ties. The cases examined in this section concern 
state’s attempts to avoid the formation of minor-
ity political organizations. As in the freedom of 
expression case law, the Court’s protection of 
minority members has been largely grounded in 
a political form of democratic pluralism. Court’s 
protection ensuring principles in relation to the 
article 11 are the same. According to one of the 
principles, which was used by the Court in the 
case Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) 

v. Turkey, the essence of democracy is, that ev-
ery person or group of persons, including rep-
resentatives of minorities, should be allowed 
diverse political projects to be proposed and 
debated, even those that call into question the 
way a State is currently organized, provided 
that they do not harm democracy itself.1

The Freedom and Democracy Party 
(ÖZDEP) was founded in 1992 in Turkey. 
In one year the Party was prohibited by the 
Turkish Constitutional Court order. Turkish 
Constitutional Court’s order was based on argu-
ments that Party’s programme sought to under-
mine the territorial integrity and secular nature 
of the State. Besides, founding members of the 
Party were prohibited to carry out political ac-
tivities. ECHR found a violation of article 11 of 
the Convention. The Court discussed ÖZDEP’s 
political programme and had not found any-
thing that could be considered a call for the use 
of violence or violent secularism. On the con-
trary, Party’s programme was saturated with 
democratic principles. However, programme 
included right to self-determination of national 
or religious minorities, the target group of which 
were Kurds living in Turkey, the Court did not 
fi nd principles prescribed in party’s programme 
unsuitable with democratic principles. Finally, 
the ECHR declared that the programme of the 
abovementioned political party did not seek to 
harm democracy itself.

Thus, only incitement to violence or rejec-
tion of democratic principles can justify inter-
ferences with such freedoms protected by the 
Convention as the right to respect the private 
and family life; freedom of thought, conscience 
and religion; freedom of expression, etc. 
However, in the case Stankov and the United 
Macedonian Organization Ilinden v. Bulgaria, 
the Court established, that the fact that a group 
calls for autonomy or even requests secession 
of part of the country’s territory – thus demand-
ing fundamental constitutional and territorial 
changes – cannot automatically justify a pro-
hibition of its assemblies.2 In the same case 
Court determined that interruption of the group 
from the aim to hold public debates concerning 
the issues related to the part of the population 
could not be justifi ed.3
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1.1. Stankov and the United Macedonian 
Organization Ilinden v. Bulgaria

Organization Ilinden was founded on the 
territory of the Bulgaria in 1990 and its aim was 
to unite all Macedonians living in Bulgaria on 
a regional and cultural basis and to achieve 
the recognition of their minority. The Bulgarian 
Court found that aims of organization were di-
rected against the unity of the nation and ter-
ritorial integrity of the country as it advocated 
ethnic hatred.

While discussing the case by ECHR ap-
plicants complained that their right to freedom 
of assembly had been violated by the Bulgaria 
by refusing to register their organization. They 
stated that internal courts of Bulgaria had incor-
rectly interpreted facts and their aim had never 
been to advocate hatred and act against the 
unity of the nation. They also added that state 
policy of Bulgaria did not recognize existence of 
Macedonian minority and their rights had been 
violated.

Bulgaria’s three main arguments to justify 
the intervention were:
 Formal part of Ilinden’s registration docu-

ments;
 Contradiction with the internal legislation of 

the county;
 Possible threat.

The ECHR discussed all three arguments 
and declared that bans of Bulgarian courts on 
registration of the organization were in violation 
of applicants’ freedom of assembly. Bulgarian 
Courts refused to discuss complaints of non-ex-
istence of a legal entity, what was not justifi ed in 
the context of the article 11 of the Convention, 
which protects freedom of assembly and as-
sociation. Intervention of Bulgarian domestic 
courts was not necessary for democratic so-
ciety and did not serve legitimate aims. As for 
contradiction with the internal legislation of the 
country, the Court did not fi nd in which aspect 
organizations’ constituent documents contra-
dicted Bulgarian legislation. About the possible 
threats coming from the Ilinden, the Court noted 
that statement of an organization was not a suf-
fi cient reason to refuse the registration. A state-
ment to create an autonomy or about the se-
cession of the part of the territory cannot be the 
ground for the restriction of the rights provided 

in the article 11. As a result, the Court found the 
violation of Article 11 of the Convention.4

1.2. Dissolution of political parties of               
minorities as the last resort for 
the protection of state interests

The cases in this subsection cover state’s 
attempts to dissolve political parties pursuing a 
wide range of goals, including minority recogni-
tion, autonomy, secession, and legal pluralism. 
States have usually alleged that dissolution 
was necessary to protect national security, terri-
torial integrity, national unity, public safety, pub-
lic order, and secularism. At this moment three 
categories of political parties are identifi ed chal-
lenging their dissolution in the ECHR’s case 
law: pro-minority political parties, anti-secular 
political parties, and parties with proven links 
with terrorist organizations. According to the 
statistical analysis of the case law fi rst category 
has found support from the ECHR. It is diffi cult 
to say the same about two other categories.

The Court views political parties’ role as 
essential in ensuring pluralism and the proper 
functioning of democracy.5 A good example is 
the case United Communist Party of Turkey and 
Others v. Turkey, where Court stated that ex-
pression of people’s different opinions in elec-
tions is inconceivable without the participation 
of a plurality of political parties.6 Their contribu-
tion to the political debate, the Court therefore 
affi rms, is irreplaceable7 and states that Court’s 
approach in cases related to the political orga-
nization of minorities may not lay precisely in 
the special protection afforded to minorities, but 
rather in the extensive protection granted to po-
litical parties given what is at stake: the public 
interest in the free expression of the people. 
This protection is manifested in the “rigorous 
European supervision’ the Court normally ap-
plies to state restrictions on political parties.”8 
In such cases, reasons given by states to jus-
tify interferences with these freedoms must be 
convincing and compelling.9 States have only 
a limited margin of appreciation in determining 
whether a necessity to restrict freedom of as-
sociation exists.10

One of the examples of this principle is 
the case Yazar and Others v. Turkey, involv-
ing the dissolution of the People’s Labour Party 
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(HEP).11 The government’s arguments included 
that in asserting the right to self-determination 
of the Kurdish people, the HEP sought to create 
discrimination on the ground of ethnic origin. 
The Court did not fi nd any signs of a call for the 
use of violence for political ends. It observed 
that self-determination and recognition of lan-
guage rights for citizens of Kurdish origin could 
not be contrary to the fundamental principles 
of democracy. The HEP, the Court concluded, 
had neither campaigned for any policy that 
could have weakened the Turkish democratic 
order nor sought to justify the use of force for 
political ends. Its dissolution was therefore not 
regarded as meeting a pressing social need.

Another case in which the state failed to 
demonstrate the existence of such a need is 
the United Macedonian Organisation Ilinden—
PIRIN and Others v. Bulgaria. The case dealt 
with the dissolution of a political party based 
in an area known as the Pirin region, the 
geographic region of Pirin Macedonia. The 
Bulgarian government had banned the party 
with the argument that the association posed 
a threat to national security, the country’s ter-
ritorial integrity, and the nation’s unity. The 
party had been accused of promoting separat-
ist ideas. The Court, however, found that the 
political party met two conditions necessary to 
gain its protection. First, the party’s leaders did 
not indicate any intention to use violence or any 
other undemocratic means to achieve the par-
ty’s aims. Second, even assuming that the par-
ty’s aim was in fact the autonomy or secession 
of Pirin Macedonia, this could not mean that 
such a project was in confl ict with democratic 
principles. The party’s dissolution therefore vio-
lated article 11 of the Convention.12

1.3. Herri Batasuna and Batasuna v. Spain 
and Refah Partisi and Others v. Turkey

Political organization Herri Batasuna was 
established as an electoral coalition and took 
part in elections in 1979. In 2003, based on 
general prosecutor’s appeal Spanish Supreme 
Court declared parties as illegal, on the basis of 
terrorism and tactical separatism and ordered 
their dissolution. Also, found out party’s ideo-
logical and functional link to terrorist organiza-
tion ETA.13

In its judgement the Court stated, that to 
determine the proportionality and necessity of 
interfering in democratic society, fi rstly should 
be determined if dissolution of the applicant’s 
party was a pressing social need. The Court 
agreed with the argumentation and decision of 
the Spanish Supreme Court. Besides, the Court 
emphasized the threat coming from terrorist 
organizations and outcome what may follow 
the functioning of the mentioned organization. 
The Court stated that applicant party’s activi-
ties were contrary to conception of democratic 
society and interference of the State was nec-
essary. Therefore, the Court considered sanc-
tions imposed to the parties were proportional 
to the part 2 of the article 11 of the Convention 
and added that dissolution of the party was nec-
essary for the democratic society.

Case Refah Partisi and Others v. Turkey 
is about the dissolution of the legal pluralism 
supporter party in Turkey. The Court did not 
fi nd the violation of article 11 either in this one. 
Dissolution of Refah Partisi was also consid-
ered as necessary for democratic society. In 
the Court’s view, Refah’s plan to set up a plu-
rality of legal systems would have done away 
with the state’s role as a guarantee of individual 
rights and impartial organizer of various beliefs 
and religions. In addition, the plan would have 
infringed article 14 principle of nondiscrimina-
tion on the basis of religion. The Court went 
as far as judging Sharisa itself as incompatible 
with the fundamental principles of democracy.14 
The Court stated, that Sharia, which faithfully 
refl ects the dogmas and divine rules laid down 
by religion, is stable and invariable. Principles 
such as pluralism in the political sphere or the 
constant evolution of public freedoms have no 
place in it.15

2. DENIAL OF ASSOCIATION’S                                 
REGISTRATION AND ASSEMBLY

Cases discussed in this chapter mostly 
concern minority organizations who were de-
nied registration or refused permission to hold 
demonstrations. They are mainly based on 
the facts of interfering in minorities’ freedom 
of assembly and association by the State. 
Democratic pluralism is a more sensitive issue, 
when case concerns the minorities, their posi-
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tion in the political process, their cultural and 
identity issues and realization of a political proj-
ect initiated by them.

2.1. Three principles of the protection              
of minorities

One of the minority-sensitive principles that 
can be discerned in this area of the Court’s case 
law is that neither the assertion of a minority 
consciousness nor the promotion of a minority’s 
culture can constitute a threat to democracy. 
Another principle holds that national authorities 
must be particularly alert to ensure that national 
public opinion is not protected at the expense of 
the assertion of minority views, no matter how 
unpopular they may be.16 In case Gorzelik v. 
Poland the Court affi rmed that a pluralist and 
genuinely democratic society should not only 
respect the ethnic, cultural, linguistic and reli-
gious identity of each person belonging to a na-
tional minority, but also create appropriate con-
ditions enabling them to express, preserve and 
develop this identity.17 The Court has affi rmed 
this principle relying on the Council of Europe 
Framework Convention for the Protection of 
National Minorities.18

The application of the fi rst principle is illus-
trated in the case of Sidiropoulos and Others 
v. Greece, concerning the association ‘Home 
of Macedonian Civilization’ whose registration 
was refused by the Greek government. The as-
sociation was founded by people who claimed 
to be of Macedonian ethnic origin and to have 
a Macedonian national consciousness. The 
Greek national courts held that the use of the 
term ‘Macedonian’ concealed an intention to 
dispute the Greek identity of Macedonia and to 
undermine Greece’s territorial integrity. Based 
on the terms of the memorandum of associa-
tion, the European Court concluded however 
that the organization simply sought to promote 
the culture and traditions of a particular region. 
The Court found a violation of article 11, as the 
refusal to register the applicants’ association 
was disproportionate to the objectives it pur-
sued.19

An example of the application of the sec-
ond principle is the case of Stankov and the 
United Macedonian Organization Ilinden v. 
Bulgaria. This association sought recognition 

as the Macedonian minority in Bulgaria. The or-
ganization was banned from holding meetings 
for allegedly promoting separatist ideas which 
imperiled Bulgarian territorial integrity. The 
Court found a violation of Article 11 and held 
that if any possibility of tension between op-
posing groups during demonstrations was suffi -
cient to justify their prohibition, society would be 
faced with being deprived of the opportunity of 
hearing differing views on any question which 
offends the sensitivity of the majority opinion.20

The third principle has been famously af-
fi rmed in Gorzelik and Others v. Poland, a case 
in which the Court’s Grand Chamber however 
rejected the applicant’s claim challenging the 
Polish State’s refusal to register a Silesian 
association. The dispute revolved around a 
statement in the memorandum of association, 
which, according to the State, showed that 
Silesians inaccurately deemed themselves a 
‘national minority’ with the purpose of claim-
ing electoral privileges, an exemption from the 
threshold of 5% of the votes required to obtain 
seats in parliament. For the Court, the refusal 
did not amount to a denial of the distinctive eth-
nic or cultural identity of Silesians or to a disre-
gard for the association’s aim of strengthening 
their national consciousness. The Court under-
stood that the association could have actually 
obtained registration and carried out its cultural 
activities had it been willing to drop the label of 
national minority.21

3. ANALYSIS OF MINORITIES’ POLITICAL 
REPRESENTATION UNDER ARTICLE 3 OF 
PROTOCOL NO. 1 TO THE CONVENTION

Article 3 of the Protocol No. 1 to the Conve-
n tion stipulates: “The High Contracting Parties 
undertake to hold free elections at reasonable 
intervals by secret ballot, under conditions 
which will ensure the free expression of the 
opinion of the people in the choice of the leg-
islature.”

The abovementioned right is frequently vio-
lated against the minorities. Unlike the case law 
for freedom of assembly and association, it is 
hard to draw any conclusion as to the extent to 
which the European Court has offered protec-
tion to minority member’s right to stand for elec-
tion. It is true, that article 3 of the Protocol No. 
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1 does not directly indicate the minorities, but 
based on further discussed case law, in most 
cases restriction of the mentioned right by the 
state is caused because the object of restriction 
belongs to some minority group.

3.1. Tănase v. Moldova

Tănase was a Moldavian politician, who 
had dual citizenship of Moldova and Romania. 
In 2008 Moldavian parliament issued the law, 
banning multiple nationals from taking seats 
in the parliament. Therefore, Tănase had to 
give up his Romanian nationality in order to 
maintain his seat in the parliament of Moldova. 
Amendment was appealed to the Constitutional 
Court of Moldova, which found that, it was in 
full compliance with state’s constitution. Also, 
determined, that amendment served the le-
gitimate aim, in particular protecting loyalty to-
wards the Republic of Moldova. The restriction 
was considered proportional and stated, that it 
had no infl uence on the content of right of free 
elections.22

Interestingly, according to its Constitution, 
Moldova has given priority to international 
agree ments over its internal legislation.23 Also, 
Constitution of Moldova includes the right of 
the citizen to choose and be chosen.24 Also, it 
is prescribed right of the citizen of Moldova to 
participate in management of the state and be 
able to take any position.25

While discussing the case the Court has 
stated, that article 3 of the Protocol No. 1 has 
passive and active defi nition. Active means, 
that person has the right to vote, passive 
means the right to be elected. To support its 
arguments Court referred to its judgement in 
the case Ždanoka v. Latvia.26 The Court also 
stated that regardless that states have wide 
margin of appreciation in these spheres, in the 
end Court assesses in each case separately 
whether Article 3 of the Protocol No. 1 is pro-
tected or not.27 It was stressed out from Court’s 
judgement that aim of the amendment was not 
to increase loyalty of the members of parlia-
ment, but to ensure easy win in the elections 
and create comfortable situation for the govern-
ing party.28 Finally, the Court stated, that the 
provisions of law amendments approved by the 
parliament of Moldova were unreasonable and 

violated Article 3 of the Protocol No. 1 to the 
Convention.29

3.2. Sejdić and Finci v. Bosnia and 
Herzegovina

Concerning the right of free election, case 
of Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina 
is noteworthy, where applicants argued to be 
discriminated on the basis of their ethnicity and 
did not have an opportunity to be elected in 
the House of People and Presidium of Bosnia 
and Herzegovina. Sejdić and Finci were Roma 
and Jewish origins, respectively. In conjunction 
with other articles applicants were complaining 
about the breach of their rights protected by 
Article 14 and Article 3 of the Protocol No. 1 to 
the Convention.30

The Constitution of the Bosnia and Herze-
govina is a part of peace treaty, so it is not quite 
standard document. In the preamble of the con-
s titution are mentioned Bosniacs, Croats and 
Serbs as “constituent people”, against whose 
will was impossible to make a decision.31 Appli-
cants do not belong to any of constituent people, 
therefore they do not have a right to be elected 
in elections. About mentioned situation Finci re-
ceived offi cial notice on January 3, 2007.32

Concerning the Constitution of the Bosnia 
and Herzegovina, fully aware that these ar-
rangements were most probably confl icting 
with human rights, the international mediators 
considered it to be especially important to make 
the Constitution a dynamic instrument and pro-
vide for their possible phasing out. The rights 
and freedoms set forth in the Convention and 
its Protocols shall apply directly in Bosnia and 
Herzegovina. These shall have priority over all 
other law.33 Exactly, the abovementioned state-
ment was the basis of the applicant’s complaint. 
The applicants argued that their rights had been 
violated, taking into account the fact that the 
rights and freedoms set forth in the Convention 
and its Protocols should apply directly in Bosnia 
and Herzegovina and that they should have 
priority over all other law.34 The applicants took 
issue with their ineligibility to stand for election 
to the House of Peoples and the Presidency 
on the ground of their Roma and Jewish origin. 
What means that article 14 of the Convention, 
Article 3 of Protocol No. 1 were violated.35
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The Court reiterated that discrimination 
meant treating differently, without an objective 
and reasonable justifi cation, persons in simi-
lar situations.36 “No objective and reasonable 
justifi cation” means that the distinction in issue 
does not pursue a “legitimate aim” or that there 
is not a reasonable relationship of proportional-
ity between the means employed and the aim 
sought to be realized.37 The Court also held that 
no difference in treatment is based exclusively 
or to a decisive extent on a person’s ethnic ori-
gin and it is capable of being objectively justi-
fi ed in a contemporary democratic society built 
on the principles of pluralism and respect for 
different cultures.38

The Court agreed with the argumentation of 
the Moldovan representatives that constitutional 
provisions were designed to end a brutal confl ict 
marked by genocide and ethnic cleansing, but 
added that it was necessary to make relevant 
amendments and modify certain provisions 
written down years ago. Including, privileged 
position for “constituent people” and unfavor-
able positions for people with other ethnicity.39 
Thus, the Court concluded that the applicants’ 
continued ineligibility to stand for election to the 
House of Peoples of Bosnia and Herzegovina 
lacked an objective and reasonable justifi cation 
and had therefore breached Article 14 taken in 
conjunction with Article 3 of Protocol No. 1.40

3.3. Positive assessment of the Court on 
the restrictions imposed by a State

Ždanoka was a Latvian politician, born in a 
Russian-speaking family, in Latvia. She was de-
prived of the status of the participant in the parlia-
mentary elections because she was the member 
of communist party in the past and her narrative 
shared beliefs of the party. It should be empha-
sized that the abovementioned party has tried to 
replace the government of Latvia by force. The 
Court did not fi nd the breach of applicant’s rights 
and considered that Latvia’s decision to refuse 
the person for the right to be elected in the par-
liament, even after passing 10 years from her try 
of the revolution and was one of the organizers, 
did not contradict the Convention.41

The Court considered that the main goal 
for the restriction was security of democratic 
processes and national legislation from the per-

sons who, not in the distant past, held leading 
positions in the party which tried to overthrew 
democratic regime in Latvia. It was challenging 
for the Court to fi nd a compromise between the 
protection of democratic society and rights of a 
particular person.42

The case in which the Court did not show 
much attentiveness to pluralism even when it 
was clearly at issue is Yumak and Sadak v. 
Turkey. In this case, the Court upheld the 10% 
national electoral threshold in Turkey. Its legiti-
mate aim, the Court accepted, was to ensure 
political stability by preventing excessive par-
liamentary fragmentation. The Court acknowl-
edged that the threshold, the highest in Europe 
appeared excessive.43 The Court ultimately un-
derstood that the threshold did not have the ef-
fect of impairing the very essence of the rights 
guaranteed by Article 3 of Protocol No. 1. 

CONCLUSION

The case law of the Court is one of the 
main sources for modern international lawmak-
ing. Decisions made by the Court, as usual, be-
come model practice and are used throughout 
the years in other cases with homogeneous 
con  tent. Cases discussed in this article, are 
landmark cases of the ECHR case law, which 
shape the Court’s approach towards minority 
groups. The Court’s approach may be discu-
ssed in various directions:

1) The Court has to protect minorities’ 
rights in an indirect way. This refers to the fact, 
that there are no separate minority provisions in 
the Convention, however, even demonstrated 
case law showed us clearly that representa-
tives of minority (not as a collective group, but 
as individual representatives of the group) fully 
enjoy Court’s protection and the fact of violation 
of rights does not remain unpunished. For the 
Court’s protection Article 14 of the Convention 
has crucial importance as it implies prohibition 
of discrimination.

2) As for the research issue of the Article, 
scope of participation of minorities in political 
activities was discussed. In what case they are 
limited to participate in political activities, is this 
restriction fair or it is an interference in the free-
dom of minorities. The main protection for the 
realization of mentioned rights, the Convention 
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carries out using the Article 11 of the Convention 
and Article 3 of the Protocol No.1 thereto.

3) In the cases on participation in political 
life there always are two contradicted sides – 
individual or entity and state. State has a wide 
margin of appreciation, but also it has defi ned 
criteria and boundaries according to which the 
decision should be made. State, as usual, uses 
grounds for restriction prescribed in paragraph 
2 of Article 11 of the Convention. According to 
the discussed case law, the main argumenta-
tion was, that the goal of a person or political 
party is destruction of a state’s territorial integ-
rity, destabilization of the situation, contained a 
threat to the security of the state and society, 
wanted to encourage hatred between major-
ity and minority, etc. However, in this regard, 
the Court establishes standards, according to 
which state’s restriction must be caused by 
pressing social need and must be proportionate 
to the aim relevant to democratic society, which 
means, that the Court marks boundaries for the 
states and does not let them act freely. This cir-
cumstance, on its own, is the guarantee for the 
protection of the minorities’ rights.

4) A burden of proof lays on the state and it 
should prove the fairness of the restriction, why 
the limitation was necessary in the democratic 
society. In the cases The United Communist 
Party of Turkey and Others v. Turkey, Yazar and 
Others v. Turkey and The United Macedonian 
Organization Ilinden v. Bulgaria, the Court did 
not fi nd state’s evidence suffi cient and ruled that 
Article 11 of the Convention had been violated. 
There are cases when the result is opposite 
and the Court agrees with the argumentation 
of the State and fi nds imposed restriction fair, 
for example, Herri Batasuna and Batasuna v. 
Spain and Refah Partisi and Others v. Turkey.

5) It should be noted, that with the evolu-
tion of case law have been formed “three princi-
ples of the protection of minorities”. These prin-
ciples are: promotion of minorities’ culture and 

raise their level of consciousness; views of na-
tional society should not be protected by harm-
ing minorities’ views; pluralistic and democratic 
society should respect minorities and must cre-
ate relevant conditions to express their identity.

6) As for realization of the right of free elec-
tions, this right spreads on the representatives 
of majority and minority. Restrictions imposed 
by the state, except for obvious exceptions, con-
tradicts the rights protected by the article 3 of 
the Protocol No.1. To limit person’s right for ac-
tive and passive participation in elections, only 
based on belonging to minority, clearly breaches 
the right protected by the article 3 of the Protocol 
No.1 of the Convention. There are cases, when 
Court uses this article in conjunction with the 
article 14 of the Convention. According to the 
statistics, the Court is prone to the guilty ver-
dict for the state, for example Sejdić and Finci 
v. Bosnia and Herzegovina, where the Court 
ordered the state to make some amendments 
to constitution. However, there are exceptional 
cases also, such as Ždanoka v. Latvia, when 
the Court agreed with the decision of the State, 
to limit applicant’s right to be elected.

7) To sum up, it can be said that ECHR 
thoroughly examines the participation of minori-
ties in political activities. As a result of many 
years’ practice, it is already established restric-
tion standards imposed by the state and those 
principles, which should be protected in relation 
to the minorities. One of the most positive as-
pects in the activities of the Court is, that case 
law is changing through the years and becomes 
more fl exible, what lets us consider, that with 
the evolution of human rights, case law con-
cerning the participation of minorities in political 
activities will develop, as well.

It can be boldly said that for the person who 
was limited to participate in political activities, 
because he/she is representative of minority, 
the Court is the guarantee for justice and resto-
ration of his/her violated rights.

*  Guram Gvinjilia – Ph.D. candidate in International Law at Ivane Javakhishvili 
Tbilisi State University; LLM in International Law (Tbilisi State University); Visiting 
Lecturer at Tbilisi State University; Chief Specialist at International aw division of 
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შე სა ვა ლი

უდა ვო ა, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და 
ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ-
ლი კონ ვენ ცია (შემ დგომ ში „კონვენცია“), რო-
მე ლიც ჯერ კი დევ 1950 წლის 4 ნო ემ ბერს იქ ნა 
ხელ მო წე რი ლი, ჯე რაც არ კარ გავს თა ვის აქ-
ტუ ა ლო ბას და მრა ვალ ქვე ყა ნა ში რჩე ბა ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს 
ბერ კე ტად, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კონ ვენ-
ცი ის ნორ მა თა ნა წი ლის ში ნა არ სი ერ თგვა-
რად გა მომ დი ნა რე ობს გა ე როს ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა ცი ა ში ასა-
ხუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის ში ნა არ სი დან. შე იძ ლე ბა 
თა მა მად ით ქვას, რომ კონ ვენ ცი ამ რო გორც 
რე გი ო ნა ლურ მა ხელ შეკ რუ ლე ბამ ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა დაც ვის ეფექ ტუ რო ბის თვალ საზ-
რი სით რე გი ო ნის მას შტა ბით მნიშ ვნე ლოვ ნად 
გა და ას წრო ისეთ უნი ვერ სა ლურ სა ერ თა შო-
რი სო- სა მარ თლებ რივ ხელ შეკ რუ ლე ბას რო-
გო რი ცაა 1966 წელს მი ღე ბუ ლი პო ლი ტი კურ 
და სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბა თა შე სა ხებ სა ერ თა-
შო რი სო პაქ ტი. ეს ეფექ ტუ რო ბა მნიშ ნე ლო-
ვა ნად გა ნა პი რო ბა კონ ვენ ცი ის სა ფუძ ველ ზე 
შექ მნილ მა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ-
მა სა სა მარ თლომ, რომ ლის საქ მი ა ნო ბის შე-
დე გი ცაა კონ ვენ ცი ი სა და მის სა ფუძ ველ ზე 
შექ მნი ლი პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის მზარ-
დი მნიშ ვნე ლო ბა რო გორც მთელს ევ რო პა ში 
ისე, გან სა კუთ რე ბით ევ რო პის საბ ჭოს წევ რი, 
გან ვი თა რე ბა დი დე მოკ რა ტი ის ქვეყ ნებ ში. 

ასე თი ეფექ ტუ რო ბის ერ თ-ერთ მი ზე ზად 
ასე ვე შე იძ ლე ბა გან ვი ხი ლოთ კონ ვენ ცი ი სა 
და პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის ად გი ლი ში და 
სა ხელ მწი ფო ებ რივ სა მარ თალ ში. მარ თლაც, 
ევ რო პის საბ ჭოს წევ რი სა ხელ მწი ფო ე ბი სათ-
ვის კონ ვენ ცია იქ ცა ში და სა მარ თლის გა ნუ-
ყო ფელ ნა წი ლად. ასეთ ტრან სფორ მა ცი ას 
ხან გრძლი ვი დრო და სა კა ნონ მდებ ლო მუ შა ო-
ბა დას ჭირ და და სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში სხვა-
დას ხვა სა ხე მი ი ღო. კერ ძოდ, კონ ვენ ცი ი სა და 
პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის რე ა ლუ რი რო ლი 
და გავ ლე ნა ქვეყ ნე ბის მი ხედ ვით გან სხვავ დე-
ბო და და გან სხვავ დე ბა. მა გა ლი თად, დღე ის 
მდგო მა რე ო ბით ბელ გი ა ში, საფ რან გეთ ში, ნი-
დერ ლან დებ ში, შვე ი ცა რი ა სა და გა ერ თი ა ნე-
ბულ სა მე ფო ში კონ ვენ ცია წარ მო ად გენს კონ-
სტი ტუ ცი ის ერ თგვარ სუ რო გატს ან ჩრდი ლო-
ვან კონ სტი ტუ ცი ას.2 გერ მა ნი ის სა მარ თლებ-
რივ სის ტე მა ზე კონ ვენ ცი ას შეზღ უ დუ ლი 
გავ ლე ნა აქვს,3 მა შინ რო ცა ნორ ვე გი ა ში არა 
მხო ლოდ კონ ვენ ცი ის ტექ სტია ინ ტეგ რი რე-
ბუ ლი ნორ ვე გი ის კა ნონ მდებ ლო ბა ში, არა მედ 
კონ ვენ ცი ის გან მარ ტე ბის მე თო დე ბიც.4 მი-
უ ხე და ვად ქვეყ ნებს შო რის ასე თი სხვა დას-
ხვა მიდ გო მი სა, ეს კონ ვენ ცი ის ნორ მა ტი ულ 
ძა ლა ზე გავ ლე ნას ვერ ახ დენს და იგი რჩე ბა 
ევ რო პის ფარ გლებ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
დაც ვის ერ თ-ერთ ძი რი თად დო კუ მენ ტად. 

უფ რო მე ტიც, ლი ტე რა ტუ რა ში გა მოთ-
ქმუ ლია მო საზ რე ბა, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, 

ირაკ ლი ადე იშ ვი ლი *

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ი სა და მის სა ფუძ ველ ზე
შექ მნი ლი პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის ად გი ლი 

სა ქარ თვე ლოს სა მარ თლებ რივ სის ტე მა ში

აბ სტრაქ ტი
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცია რჩე ბა სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა ზე ფარ თოდ ცი ტი რე-
ბად და გა მო ყე ნე ბად სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რივ დო კუ მენ ტად რო გორც სა სა მარ თლო პრაქ-
ტი კა ში, ისე მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბით. ამ თვალ საზ რი სით, მო ცე მუ ლი სტა ტია 
შე  ეც დე ბა გას ცეს პა სუ ხი კითხ ვას, თუ რა ად გი ლი უკა ვია ამ კონ ვენ ცი ა სა და მის სა ფუძ ველ ზე 
შექ მნილ პრე ცე დენ ტულ სა მარ თალს სა ქარ თვე ლოს სა მარ თლებ რივ სის ტე მა ში. ნაშ რომ ში გა ა ნა-
ლი ზე ბუ ლი იქ ნე ბა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის ახა ლი რე დაქ ცი ის შე სა ბა მი სი მუხ ლე ბი1, სა ქარ-
თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა და სა სა მარ თლო პრაქ ტი კა

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცია | სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია 
| სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბა | პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი | სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლო | სა ქარ თვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თლო 
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რომ კონ ვენ ცია ტრა დი ცი უ ლი სა ხელ შეკ-
რუ  ლე ბო სა მარ თლის პრინ ცი პებს ემ ყა რე ბა, 
კონ  ვენ ცი ის სა ფუძ ველ ზე შექ მნი ლი სა მარ-
თა  ლი სცილ დე ბა სა ერ თა შო რი სო და ში და სა-
ხელ  მწი ფო ებ რი ვი სა მარ თლის ტრა დი ცი ულ 
ფარ  გლებს, მოკ ლედ რომ ვთქვათ, კონ ვენ-
ცია შე იძ ლე ბა გან ხი ლულ იქ ნეს რო გორც sui 
generis.5 

ამ გად მო სა ხე დი დან სა ინ ტე რე სო უნ და 
იყოს კონ ვენ ცი ი სა და პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ-
თლის ად გი ლი სა ქარ თვე ლოს სა მარ თლებ რივ 
სის ტე მა ში. მით უფ რო იმის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, რომ სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის 2018 
წლის არ ჩევ ნებ ში არ ჩე უ ლი პრე ზი დენ ტის 
მი ერ ფი ცის და დე ბის თა ნა ვე ამოქ მედ და კონ-
სტი ტუ ცი ის ახა ლი რე დაქ ცი ა, რო მე ლიც სხვა 
სა კითხ ებ თან ერ თად აწეს რი გებს სა ერ თა შო-
რი სო- სა მარ თლებ რი ვი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის 
სა მარ თლებ რი ვი ბუ ნე ბის სა კითხ ებს. 

ზე მოთ ქმუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით მო-
ცე მუ ლი ნაშ რო მი შე ეც დე ბა პა სუ ხი გას ცეს 
კითხ ვას თუ სად არის კონ ვენ ცი ი სა და პრე-
ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის ად გი ლი სა ქარ თვე-
ლოს სა მარ თლებ რივ სის ტე მა ში რო გორც 
ნორ მა ტი უ ლი თვალ საზ რი სით, ისე ფაქ ტობ-
რი ვი მდგო მა რე ო ბით. 

1. სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლი სა 
და ში და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი 
სა მარ თლის ურ თი ერ თმი მარ თე ბა

ის ტო რი უ ლად სა ერ თა შო რი სო და ში და-
სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი სა მარ თლის ურ თი ერ-
თმი მარ თე ბის სა კითხ ე ბი ყო ველ თვის იყო 
მკვლე ვარ თა და ინ ტე რე სე ბის სა გა ნი, რის შე-
დე გა დაც შე იქ მნა დუ ა ლიზ მი სა და მო ნიზ მის 
მიმ დი ნა რე ო ბე ბი. ამ ორი ვე მი მარ თუ ლე ბის 
ამო სა ვა ლი წერ ტი ლია ის, რომ არ სე ბობს ზო-
გა დი სფე რო, რო მელ შიც სა ერ თა შო რი სო- სა-
მარ თლებ რი ვი და ში და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი 
ნორ მე ბი შე საძ ლოა ერ თდრო უ ლად მოქ მე-
დებ დნენ ერ თი და იმა ვე საგ ნის მი მართ, და 
აქე დან გა მომ დი ნა რე, პრობ ლე მა ისაა თუ 
რო მე ლი სა მარ თა ლი პრე ვა ლი რებს.6 

დუ ა ლის ტუ რი დოქ ტრი ნა მი უ თი თებს 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თალ სა და ში და სა ხელ-
მწი ფო ებ რივ სა მარ თალს შო რის არ სე ბულ 
არ სე ბით გან სხვა ვე ბა ზე, რაც იმა ში გა მო ხა-
ტე ბა, რომ ამ ორ სის ტე მას რე გუ ლი რე ბის 
სხვა დას ხვა სფე რო გა აჩ ნი ათ.7 რაც შე ე ხე ბა 
მო ნის ტურ დოქ ტრი ნას, ში და სა ხელ მწი ფო ებ-

რივ ურ თი ერ თო ბებ შიც კი იგი სა ერ თა შო რი-
სო სა მარ თლის უზე ნა ე სო ბის ხა სი ათს იღებს.8 
მო ნის ტურ მოძღ ვრე ბა ში თა ვის მხრივ ორი 
მი მარ თუ ლე ბა გა მო ი ყო ფა: ა) მე-19 სა უ კუ ნის 
მე ო რე ნა ხე ვარ ში გერ მა ნი ა ში ჩა მო ყა ლიბ და 
თე ო რი ა, რო მე ლიც ში და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი 
სა მარ თლის პრი მატს (უ პი რა ტე სო ბას) ქა და-
გებ და.9 ამ თე ო რი ის თა ნახ მად სა ერ თა შო რი-
სო სა მარ თა ლი „სა გა რეო სა ხელ მწი ფო ებ რივ 
სა მარ თლად“ ცხად დე ბო და; რად გა ნაც ყო ველ 
ნორ მა ში სა ხელ მწი ფო უფ ლე ბა მო სი ლი იყო 
სურ ვი ლი სა მებრ და ერ ღვია სა ერ თა შო რი სო- 
სა მარ თლებ რი ვი ნორ მა რო გორც შე საძ ლო 
იყო ეს სა ში ნაო სა მარ თლის ნორ მის მი მართ.10 
ბ) სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის ში და სა ხელ-
მწი ფო ებ რივ ზე პრი მა ტი ზო გი ერ თის თვის 
ნიშ ნავს სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის ნე ბის მი-
ერ ნორ მას რო გორც უფ რო მაღ ლად მდგო მი 
სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მის ქცე ვის წესს.11 

სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მკვლე ვარ თა 
დი დი ნა წი ლი კი ცდი ლობს გას ცდეს მო ნიზ-
მი სა და დუ ა ლიზ მის დი ქო ტო მი ას და ამ ტკი-
ცე ბენ, რომ ამ ორი ვე თე ო რი ის ლო გი კუ რი 
შე დე გე ბი ეწი ნა აღ მდე გე ბი ან სა ერ თა შო რი-
სო და ში და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ორ გა ნო ე ბის, 
მათ შო რის სა სა მარ თლო ე ბის საქ მი ა ნო ბას.12 

რაც შე ე ხე ბა სა ერ თა შო რი სო სა სა მარ-
თლო ე ბის პრაქ ტი კას ამ მი მარ თუ ლე ბით, 
ჯერ კი დევ სა ერ თა შო რი სო მარ თლმსა ჯუ-
ლე ბის მუდ მივ მა სა სა მარ თლომ 1925 წელს 
თა ვის სა კონ სულ ტა ციო დას კვნა ში მი უ თი თა 
შემ დე გი „ეს მუხ ლი ხაზს უს ვამს ისე დაც სრუ-
ლი ად ცხად პრინ ციპს, რომ ლის მი ხედ ვი თაც 
სა ხელ მწი ფო, რო მელ საც აქვს აღე ბუ ლი ძა-
ლა ში მყო ფი სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბა, 
მო ვა ლეა მო ახ დი ნოს თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო-
ბის ისე თი ცვლი ლე ბა, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა 
აუ ცი ლე ბე ლი იყოს ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბის 
შე სას რუ ლებ ლად“.13 

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი მოკ ლე მი მო ხილ ვი დან 
შე იძ ლე ბა ერ თი რა მე და ვას კვნათ – თე ო რი უ-
ლი გან სხვა ვე ბე ბის მი უ ხე და ვად, სა ერ თა შო-
რი სო- სა მარ თლებ რი ვი ნორ მის პრი მა ტი ში-
და სა ხელ მწი ფო ებ რივ ნორ მა ზე სა და ვო არაა 
არ ცერ თი მიმ დი ნა რე ო ბი სათ ვის. ხო ლო თუ 
რო გორ უნ და იქ ნეს ასე თი პრი მა ტი მიღ წე უ-
ლი, ეს თი თო ე უ ლი სა ხელ მწი ფოს ში და სა ხელ-
მწი ფო ებ რი ვი პრობ ლე მა ა. თუ რო გორ აღ-
წევს ამას სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო, ამის 
შე სა ხებ ქვე ვით გვექ ნე ბა სა უ ბა რი. 
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2. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია და კონ ვენ ცია 
რო გორც სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბა

ზო გა დად სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე-
ბის ად გი ლი ქვეყ ნის სა მარ თლებ რივ სის ტე-
მა ში შე სა ბა მი სი ქვეყ ნის ში და სა ხელ მწი ფო-
ებ რი ვი სა მარ თლით გა ნი საზღ ვრე ბა,14 რის 
გა მოც ქვე ყა ნა ში მოქ მედ კა ნონ მდებ ლო ბას 
ამ მხრივ გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა 
ენი ჭე ბა. 

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის ახა ლი რე-
დაქ ცი ის მე-4 მუხ ლის მე-5 ნა წი ლით „სა ქარ-
თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა შე ე სა ბა მე ბა სა ერ-
თა შო რი სო სა მარ თლის სა ყო ველ თა ოდ აღი-
ა რე ბულ პრინ ცი პებ სა და ნორ მებს. სა ქარ-
თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბას 
ან შე თან ხმე ბას, თუ იგი არ ეწი ნა აღ მდე გე ბა 
სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ას ან კონ სტი ტუ-
ცი ურ შე თან ხმე ბას, აქვს უპი რა ტე სი იუ რი დი-
უ ლი ძა ლა ში და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ნორ მა-
ტი უ ლი აქ ტე ბის მი მართ“. სა გუ ლის ხმო ა, რომ 
კონ სტი ტუ ცი ის დღეს მოქ მე დი რე დაქ ცი ის 
მე-4 მუხ ლის მე-5 ნა წი ლი არ სე ბი თად იმე ო-
რებს ძვე ლი რე დაქ ცი ის ში ნა არსს. 

ში და სა ხელ მწი ფო ებ რივ სა მარ თალ ზე სა-
ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბის – ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის პრი მა-
ტის დას ტუ რია ისიც, რომ სა ქარ თვე ლოს სა-
კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ თა ვი სი საქ მი-
ა ნო ბის შუა პე რი ო დი დან აქ ტი უ რად და იწყო 
პრაქ ტი კა ში შე სა ბა მი სი ში და სა ხელ მწი ფო ებ-
რი ვი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის კონ სტი ტუ ცი ას-
თან შე სა ბა მი სო ბის დად გე ნა კონ ვენ ცი ი სა და 
პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის მოთხ ოვ ნე ბის 
შე სა ბა მი სად. მა გა ლი თად, სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლოს 2004 წლის 21 დე კემ ბრის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ მე ზე #2/6/264, სა დაც სა-
სა მარ თლომ მი უ თი თა რო გორც კონ ვენ ცი ის 
მე-6 მუხ ლზე, ისე მთელ რიგ პრე ცე დენ ტებ-
ზე, რა თა და ეკ მა ყო ფი ლე ბი ნა შპს „უნი სერ ვი-
სის“ სა კონ სტი ტუ ციო სარ ჩე ლი და და ედ გი ნა 
სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის საპ რო-
ცე სო კო დექ სის 290-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის 
ერ თ-ერ თი დე ბუ ლე ბი სა და 293-ე მუხ ლის 
მე-2 ნა წი ლის (მო სა მარ თლის მი ერ სა გა მო ძი-
ე ბო მოქ მე დე ბას თან და კავ ში რე ბით მი ღე ბუ-
ლი გან ჩი ნე ბის გა სა ჩივ რე ბის შე უძ ლებ ლო ბა) 
შე უ სა ბა მო ბა კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის 
პირ ველ პუნ ქტთან. 

ამ დე ნად, სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო მი-
ე კუთ ვნე ბა იმ სა ხელ მწი ფო თა რიცხვს, რომ-

ლებ შიც კონ ვენ ცი ას ენი ჭე ბა კონ სტი ტუ ცი ა-
ზე და ბა ლი, მაგ რამ სხვა ში და სა ხელ მწი ფო ებ-
რივ ნორ მა ტი ულ აქ ტებ ზე მა ღა ლი იე რარ ქი-
უ ლი ად გი ლი.15 

3. „საქართველოს სა ერ თა შო რი სო 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი და კონ ვენ ცია

იმი სათ ვის, რომ სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ-
რუ ლე ბამ სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მოქ-
მე დი რე დაქ ცი ის მე-4 მუხ ლის მე-5 ნა წი ლით 
მი ნი ჭე ბუ ლი პრი მა ტით ისარ გებ ლოს აუ ცი-
ლე ბე ლი ა, რომ იგი შე ე სა ბა მე ბო დეს „სა ქარ-
თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის 
შე სა ხებ“ კა ნო ნის იმ პე რა ტი ულ მოთხ ოვ ნებს. 
წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში შე საძ ლოა სა ერ-
თოდ სა და ვო გახ დეს დო კუ მენ ტის რო გორც 
სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბის სტა ტუ სი. 

„სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ-
რუ ლე ბე ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნის მე-3 მუხ ლის 
„ა“ ქვე პუნ ქტით სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ-
ლე ბად მი იჩ ნე ვა „სა ქარ თვე ლოს მი ერ უცხო 
სა ხელ მწი ფოს თან (სა ხელ მწი ფო ებ თან) ან სა-
ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ას თან (ორ გა ნი ზა-
ცი ებ თან) წე რი ლო ბი თი ფორ მით და დე ბუ ლი 
შე თან ხმე ბა, რო მე ლიც რე გუ ლირ დე ბა სა ერ-
თა შო რი სო სა მარ თლის ნორ მე ბით, გა ნურ-
ჩევ ლად იმი სა, წარ მოდ გე ნი ლია იგი ერ თი თუ 
რამ დე ნი მე და კავ ში რე ბუ ლი დო კუ მენ ტით და 
მი უ ხე და ვად მი სი კონ კრე ტუ ლი სა ხელ წო დე-
ბი სა“.

ამა ვე კა ნო ნის მე-6 მუხ ლის პირ ვე ლი და 
მე ო რე პუნ ქტე ბის იმ პე რა ტი უ ლი ში ნა არ სი 
შე სა ბა მი სო ბა შია სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ-
ცი ის ზე მოხ სე ნე ბულ და ნა წეს თან და არ იძ-
ლე ვა მი სი ში ნა არ სის გან სხვა ვე ბუ ლი გან მარ-
ტე ბის სა შუ ა ლე ბას. კერ ძოდ, „სა ქარ თვე ლოს 
სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-6 მუხ ლის პირ ველ 
და მე ო რე პუნ ქტე ბით „1. სა ქარ თვე ლოს სა-
ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი ა. 2. 
სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ-
ლე ბას, თუ იგი არ ეწი ნა აღ მდე გე ბა სა ქარ-
თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ას, კონ სტი ტუ ცი ურ კა-
ნონ სა და კონ სტი ტუ ცი ურ შე თან ხმე ბას, აქვს 
უპი რა ტე სი იუ რი დი უ ლი ძა ლა ში და სა ხელ მწი-
ფო ებ რი ვი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის მი მართ“. 

ამა ვე კა ნო ნის მე-3 მუხ ლის „ვ“ ქვე პუნ-
ქტის მი ხედ ვით რა ტი ფი კა ცი ა, დამ ტკი ცე ბა, 
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მი ერ თე ბა წარ მოდ გე ნენ „სა ქარ თვე ლოს მი-
ერ მის თვის სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბის 
სა ვალ დე ბუ ლოდ აღი ა რე ბა ზე თან ხმო ბის გა-
მო ხატ ვის ფორ მას“, რაც ამა ვე კა ნო ნის მე-14 
მუხ ლის „ა“ ქვე პუნ ქტით სა ვალ დე ბუ ლოა სა-
ქარ თვე ლოს მი ერ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი-
ზა ცი ა ში ან სა ხელ მწი ფო თა შო რის კავ შირ ში 
შე სას ვლე ლად. 

გან სა კუთ რე ბით სა გუ ლის ხმო ა, კა ნო ნის 
მე-6 მუხ ლის მე-3 პუნ ქტი, რომ ლი თაც „ოფი-
ცი ა ლუ რად გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს 
სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბის დე ბუ ლე ბე-
ბი, რო მე ლიც ად გე ნენ კონ კრე ტუ ლი ხა სი ა თის 
უფ ლე ბებ სა და მო ვა ლე ო ბებს და არ სა ჭი რო-
ე ბენ და მა ზუს ტე ბე ლი ში და სა ხელ მწი ფო ებ-
რი ვი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის მი ღე ბას სა ქარ-
თვე ლო ში მოქ მე დე ბენ უშუ ა ლოდ“. ამ დე ნად, 
ხელ შეკ რუ ლე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბაც ერ თ-ერ თი 
კრი ტე რი უ მი ა, რო მე ლიც მი სი ამოქ მე დე ბის-
თვის ნორ მა ტი უ ლა დაა დად გე ნი ლი. კონ ვენ-
ცია ყვე ლა ამ კრი ტე რი უმს აკ მა ყო ფი ლებს:
 იგი და დე ბუ ლია წე რი ლო ბით; 
 იგი და დე ბუ ლია უცხო სა ხელ მწი ფო ებ-

თან (კონ ვენ ცი ის სხვა მო ნა წი ლე ებ თან); 
 რე გუ ლირ დე ბა სა ერ თა შო რი სო სა მარ-

თლის ნორ მე ბით; 
 რა ტი ფი ცი რე ბუ ლია (სა ქარ თვე ლოს პარ-

ლა მენ ტის მი ერ 1999 წლის 20 მა ისს16); 
 გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლია (სა კა ნონ მდებ ლო მაც-

ნე ში); 
ყვე ლა ამ ელე მენ ტის ერ თობ ლი ო ბა იძ-

ლე ვა კონ სტი ტუ ცი ის მე-4 მუხ ლის მე-5 პუნ-
ქტში ფარ გლებ ში კონ ვენ ცი ის მოქ ცე ვის შე-
საძ ლებ ლო ბას. 

4. „ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე-
ლოს კა ნო ნი და კონ ვენ ცია

მარ თა ლია ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ნორ მა ტი უ-
ლი აქ ტე ბის ანა ლი ზის შე დე გად ცხა დი გახ და 
კონ ვენ ცი ის ად გი ლი სა ქარ თვე ლოს სა მარ-
თლებ რივ სის ტე მა ში, მაგ რამ „ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტე ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნის მი მო ხილ ვის გა-
რე შე ეს ანა ლი ზი არას რულ ყო ფი ლი იქ ნე ბა, 
ვი ნა ი დან თა ვად ამ კა ნო ნის პირ ვე ლი მუხ ლი-
დან გა მომ დი ნა რე მი სი რე გუ ლი რე ბის სფე-
როს ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის იე რარ ქი ას თან 
ერ თად შე ად გენს სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო-
რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა და შე თან ხმე ბე ბის 
ად გი ლის გან საზღ ვრა სა ქარ თვე ლოს ნორ მა-
ტი ულ აქ ტთა სის ტე მა ში. მარ თა ლი ა, ამა ვე 

ნორ მის ბლან კე ტუ რი ში ნა არ სის მქო ნე მე-2 
პუნ ქტი მი თი თე ბას აკე თებს სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი ა ზე, მაგ რამ ეს მი თი თე ბა შე ე ხე-
ბა მხო ლოდ ხელ შეკ რუ ლე ბას თან და კავ ში რე-
ბულ პრო ცე დუ რულ მოთხ ოვ ნებს და ხელ შეკ-
რუ ლე ბის სა მარ თლებ რივ ბუ ნე ბა ზე გავ ლე-
ნას ვერ ახ დენს. 

სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დებს „ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე ო-
რე რე დაქ ცი ა, რო მე ლიც 2009 წლის 22 ოქ ტომ-
ბერს იქ ნა მი ღე ბუ ლი პარ ლა მენ ტის მი ერ და 
შეც ვა ლა 1999 წლის 29 ოქ ტომ ბრის ანა ლო გი-
უ რი სა ხელ წო დე ბის მქო ნე კა ნო ნი. მი უ ხე და-
ვად ამი სა, ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის იე რარ ქი ა ში 
სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბის სტა ტუ სის 
რა ი მე არ სე ბი თი ცვლი ლე ბა არ მომ ხდა რა. 
ორი ვე კა ნო ნით სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ-
ლე ბის ნორ მა ტი უ ლი ძა ლა ჩა მო უ ვარ დე ბო და 
მხო ლოდ კონ სტი ტუ ცი ას, კონ სტი ტუ ცი ურ კა-
ნონს, კონ სტი ტუ ცი ურ შე თან ხმე ბას.17 

კონ სტი ტუ ცი ი სა გან გან სხვა ვე ბით, „ნო-
რ  მა ტი უ ლი აქ ტე ბის შე სა ხებ“ და „სა ქარ თვე-
ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე-
სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნე ბი კონ სტი ტუ-
ცი ურ კა ნონ საც სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ-
ლე ბის მი მართ უპი რა ტეს იუ რი დი ულ ძა ლას 
ანი ჭე ბენ. ეს გა საკ ვი რი არაა და ლო გი კურ 
ბმა შია თა ვად კონ სტი ტუ ცი ას თან, ვი ნა ი დან 
კონ სტი ტუ ცი უ რი კა ნო ნი მი ი ღე ბა სა ქარ-
თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-7 მუხ ლის მე-2 
ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე ვა ში, 
ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბე ბი სა და მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სის 
გან საზღ ვრი სას და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი-
ტუ ცი ის გა და სინ ჯვი სას. ამ დე ნად, ამ დათ-
ქმის შე დე გად არ იქ მნე ბა ისე თი ვი თა რე ბა, 
რომ რა ი მე სხვა ნორ მა ტი უ ლი აქტს (გარ და 
კონ სტი ტუ ცი ი სა და კონ სტი ტუ ცი უ რი შე თან-
ხმე ბი სა), უპი რა ტე სი იუ რი დი უ ლი ძა ლა მი ე-
ნი ჭოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბას თან 
მი მარ თე ბით. სა გუ ლის ხმოა ისიც, რომ „სა-
ერ თა შო რი სო სა ხელ შეკ რუ ლე ბო სა მარ თლის 
შე სა ხებ“ ვე ნის 1969 წლის კონ ვენ ცი ის 27-ე 
მუხ ლის მი ხედ ვით „ხელ შეკ რუ ლე ბის მხა რემ 
არ შე იძ ლე ბა მი უ თი თოს თა ვი სი ში და სა ხელ-
მწი ფო ებ რი ვი სა მარ თლის დე ბუ ლე ბებ ზე, მის 
მი ერ ხელ შეკ რუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის გა-
სა მარ თლებ ლად“. 

ჩვენ თვის მე ტად სა ინ ტე რე სოა „ნორ მა-
ტი უ ლი აქ ტე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა-
ნო ნის ახა ლი რე დაქ ცი ის (თუმ ცა მსგავს და 
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არა ანა ლო გი ურ დე ბუ ლე ბას ძვე ლი რე დაქ-
ცი აც შე ი ცავ და) მე-7 მუხ ლის მე-4 პუნ ქტი, 
რომ ლი თაც „სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი უ რი 
შე თან ხმე ბა სრუ ლად უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს 
სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სა ყო ველ თა ოდ 
აღი ა რე ბულ პრინ ცი პებ სა და ნორ მებს, კერ-
ძოდ, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა-
ვი სუფ ლე ბა თა სფე რო ში“. ვი ნა ი დან კონ ვენ-
ცია ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სფე რო ში მოქ მე დი 
ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა ერ თა შო რი-
სო ხელ შეკ რუ ლე ბა ა, ამ ნორ მის თა ნახ მად, 
კონ სტი ტუ ცი უ რი შე თან ხმე ბა მის დე ბუ ლე-
ბებ საც უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს. თუმ ცა კონ-
სტი ტუ ცი ის ახა ლი რე დაქ ცი ის მე-4 მუხ ლის 
მე-5 ნა წი ლი ყო ველ გვა რი დათ ქმის (რა საც 
მო ი ცავს „ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის შე სა ხებ“ სა-
ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-7 მუხ ლის მე-4 პუნ-
ქტი) გა რე შე, ად გენს კონ სტი ტუ ცი უ რი შე-
თან ხმე ბის პრი მატს. 

მარ თა ლია „ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის შე-
სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის ეს დე ბუ ლე ბა 
სრუ ლად გა მომ დი ნა რე ობს სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი ის ახა ლი რე დაქ ცი ის მე-8 მუხ-
ლის მე-2 წი ნა და დე ბი დან, მაგ რამ თუ იმას 
გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ კონ სტი ტუ ცი უ რი 
შე თან ხმე ბა სხვა სა კითხ ებ თან ერ თად კონ-
ვენ ცი ით მო წეს რი გე ბულ ურ თი ერ თო ბებ საც 
შე ე ხე ბა (მა გა ლი თად სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა, 
ოჯა ხის შექ მნის უფ ლე ბა), კო ლი ზი ის მცი რე 
ალ ბა თო ბა მარ თლაც არ სე ბობს. 

ამ სა კითხ ზე გა ბა ტო ნე ბუ ლი სა მარ-
თლებ რი ვი მო საზ რე ბა ისა ა, რომ ასე თი კო-
ლი ზი ის შემ თხვე ვა ში უპი რა ტე სო ბა უნ და 
მი ე ნი ჭოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი-
თად თა ვი სუფ ლე ბა თა სა ყო ველ თა ოდ აღი ა-
რე ბულ პრინ ცი პებ სა და ნორ მებს. კერ ძოდ, 
დოქ ტრი ნა ში გა მოთ ქმუ ლი მო საზ რე ბით ის 
გა რე მო ე ბა, რომ [კონ სტი ტუ ცი უ რი] დათ ქმა 
მო ი ცავს მი თი თებს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და 
ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა სა ყო ველ თა ოდ 
აღი ა რე ბუ ლი პრინ ცი პე ბი სა და ნორ მე ბი სად-
მი „სრუ ლად შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ“, ასეთ 
ნორ მებ თან კონ სტი ტუ ცი უ რი შე თან ხმე ბის 
შე უ სა ბა მო ბის დად გე ნის შემ თხვე ვა ში ადა მი-
ა ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა-
თა სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი პრინ ცი პებ სა 
და ნორ მებს უნ და მი ე ნი ჭოს უპი რა ტე სო ბა.18 

მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ეს თე ზი სი სრუ ლად შე ე სა-
ბა მე ბა კონ სტი ტუ ცი ის არსს. თუ სა მარ თლებ-
რი ვი ნორ მის თე ლე ო ლო გი უ რი გან მარ ტე ბას 
(ნორ მის გან მარ ტე ბა მი სი მიზ ნი სა და და ნიშ-

ნუ ლე ბის შე სა ბა მი სად)19 მო ვიხ მობთ, ნა თე-
ლია კა ნონ მდებ ლის მი ზა ნი ამ გვა რი ნორ მის 
შე საქ მნე ლად – კონ სტი ტუ ცი უ რი შე თან ხმე-
ბის კონ სტი ტუ ცი ურ ნორ მა ში ასახ ვის მი უ ხე-
და ვად კონ სტი ტუ ცი უ რი შე თან ხმე ბა და ექ ვემ-
დე ბა როს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად 
თა ვი სუფ ლე ბა თა სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბულ 
პრინ ცი პებ სა და ნორ მებს. ამ გვა რად, კა ნონ-
მდე ბე ლი ერ თგვა რად თავს იზღ ვევს, იმი სა-
გან, რომ კონ სტი ტუ ცი ურ მა შე თან ხმე ბამ არ 
ხელ ყოს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ თა ოდ 
აღი ა რე ბუ ლი ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი. 

ეს მო საზ რე ბა ასე ვე გა მომ დი ნა რე ობს სა-
ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის ახა ლი რე დაქ ცი-
ის მე-4 მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის არ სი დან, 
რომ ლი თაც „სა ხელ მწი ფო ცნობს და იცავს 
ადა მი ა ნის სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბულ უფ ლე-
ბებ სა და თა ვი სუფ ლე ბებს, რო გორც წა რუ-
ვალ და უზე ნა ეს ადა მი ა ნურ ღი რე ბუ ლე ბებს. 
ხე ლი სუფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას ხალ ხი 
და სა ხელ მწი ფო შეზღ უ დუ ლი არი ან ამ უფ ლე-
ბე ბით, რო გორც უშუ ა ლოდ მოქ მე დი სა მარ-
თლით“. იუ რი დი უ ლი ლი ტე რა ტუ რა ში გა მოთ-
ქმუ ლი მო საზ რე ბით, ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი 
პროგ რა მუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი კი არ არის, არა-
მედ უშუ ა ლოდ მოქ მე დი სა მარ თა ლია – პროგ-
რა მუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით 
ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა შე იძ ლე ბა 
გა სა ჩივ რდეს სა სა მარ თლო ში.20 ძი რი თა დი 
უფ ლე ბე ბი კონ სტი ტუ ცი ის შე მად გე ნე ლი ნა-
წი ლია და უზე ნა ე სი იუ რი დი უ ლი ძა ლა აქვს.21 

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მი უ თი თებს 
იმა ზე, რომ დოქ ტრი ნა ში გა მოთ ქმულ მო საზ-
რე ბას კონ სტი ტუ ცი ურ შე თან ხმე ბას თან კო-
ლი ზი ის შემ თხვე ვა ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა სა ყო ველ თა-
ოდ აღი ა რე ბუ ლი პრინ ცი პე ბი სა და ნორ მე ბის 
პრი მა ტის შე სა ხებ, მყა რი სა მარ თლებ რი ვი და 
ლო გი კუ რი სა ფუძ ვე ლი გა აჩ ნი ა. 

5. კონ ვენ ცი ის ასახ ვა სა კა ნონ მდებ ლო
ნორ მა ტი ულ აქ ტებ ში – კა ნო ნი „სიტყ ვი სა 
და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ“

კონ ვენ ცი ით და ცუ ლი სი კე თე ე ბის პრაქ-
ტი კა ში კი დევ უფ რო მე ტად და ნერ გვის სურ-
ვი ლად და მცდე ლო ბად უნ და ჩა ით ვა ლოს კა-
ნონ მდებ ლის ნე ბა ცალ კე ულ სა კა ნონ მდებ ლო 
აქ ტში პირ და პირ მი ე თი თე ბი ნა კა ნონ მდებ-
ლის გან ზრახ ვა ამა თუ იმ სა მარ თლებ რი ვი 
ურ თი ერ თო ბე ბის მკაც რად კონ ვენ ცი ი თა და 
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პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლით რე გუ ლი რე ბის 
შე სა ხებ. 

ამას შე იძ ლე ბა მრა ვა ლი ახ სნა ჰქონ დეს, 
მაგ რამ ჩვე ნი აზ რით ძი რი თა დი მი ზე ზია აუ-
ცი ლე ბე ლი სწრაფ ვა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
სფე რო ში მოქ მე დი ევ რო პუ ლი ფა სე უ ლო ბე-
ბი სად მი და ამ ფა სე უ ლო ბე ბის სხვა დას ხვაგ-
ვა რი გა მო ყე ნე ბის აღ კვე თა, მათ შო რის ში და-
სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ნორ მე ბის გა მო ყე ნე ბით. 

მარ თლაც და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო-
ვე ბის შემ დეგ სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფომ 
უამ რა ვი სა კა ნონ მდებ ლო თუ კა ნონ ქვემ დე-
ბა რე აქ ტი მი ი ღო. მა თი ნა წი ლი ამა თუ იმ გავ-
ლე ნი ა ნი ჯგუ ფე ბის (ან უწყ ე ბე ბის) ინ ტე რე-
სებს ასა ხავ და და არ იყო გა მო რიცხ უ ლი მა-
თი ში ნა არ სის სხვა დას ხვაგ ვა რი გან მარ ტე ბა. 
სა კითხ ის მო სა წეს რი გებ ლად კა ნონ მდე ბელ მა 
აირ ჩია გზა, რომ ლის მი ხედ ვი თაც სა კა ნონ-
მდებ ლო აქ ტში პირ და პირ მი ე თი თე ბი ნა რომ 
სა კითხ თა ეს წრე უნ და მო წეს რი გე ბუ ლი ყო 
არა ისე, რო გორც ეს შე იძ ლე ბა მომ ხდა რი ყო 
ში და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი აქ ტე ბის გა მო ყე ნე-
ბი სა და გან მარ ტე ბის შე დე გად, არა მედ მარ-
ტო ო დენ კონ ვენ ცი ი სა და პრე ცე დენ ტუ ლი 
სა მარ თლის პრინ ცი პე ბის მი ხედ ვით. 

ამ მიდ გო მის სა უ კე თე სო ნი მუ შია სა ქარ-
თვე ლოს კა ნო ნი „სიტყ ვი სა და გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ“. მარ თა ლია თა ვად 
კა ნონ ში გან მტკი ცე ბუ ლი მთე ლი რი გი სა-
კითხ ე ბი სა კა მა თოა (მა გა ლი თად, მტკი ცე-
ბის ტვირ თის გა და ნა წი ლე ბა სა ჯა რო პი რის 
ცი ლის წა მე ბი სას, ხან დაზ მუ ლო ბის ვა და და 
სხვ.), მაგ რამ ამ კა ნონ მა პირ და პირ მი უ თი თა 
კონ ვენ ცი ი სა და პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის 
პრი მატ ზე გან მარ ტა რა მე-2 მუხ ლში, რომ „ამ 
კა ნო ნის ინ ტერ პრე ტი რე ბა უნ და მოხ დეს სა-
ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის, სა ქარ თვე ლოს 
მი ერ ნა კის რი სა ერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე-
ბე ბის, მათ შო რის ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და 
ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ-
ვენ ცი ი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ-
ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ-
თლის შე სა ბა მი სად“. 

ასე თი პირ და პი რი მი თი თე ბა კონ კრე-
ტულ ხელ შეკ რუ ლე ბა სა და კონ კრე ტუ ლი სა-
ერ თა შო რი სო სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტულ 
სა მარ თალ ზე იშ ვი ა თია (თუ ერ თა დერ თი არა) 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ შე მოქ მე დე ბი თი საქ მი ა-
ნო ბი სათ ვის. ცხა დია კრი ტი კის თა ვი სუფ ლე-
ბა თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტი ის ერ თ-ერ თი 

უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი დე ბუ ლე ბაა და ეს გა რე-
მო ე ბა ხსნის ზე მოხ სე ნე ბუ ლი კა ნო ნის ამ გვა-
რი ჩა ნა წერს. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, პრე ცე დენ ტულ სა-
მარ თალ ზე პირ და პირ მა მი თი თე ბამ პრაქ ტი-
კა ში შე იძ ლე ბა მე ტად სა ინ ტე რე სო სა კითხ ე-
ბი წა მოჭ რას. მა გა ლი თად, კა ნო ნის მე-5 მუხ-
ლი გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში ცი ლის წა მე ბის 
შე სა ხებ და ვი სას უშ ვებს საქ მის წარ მო ე ბის 
შეწყ ვე ტას საქ მის მომ ზა დე ბის ეტაპ ზე ვე, 
რაც ფაქ ტობ რი ვად სა სა მარ თლო ზე მი საწ-
ვდო მო ბის უფ ლე ბის შეზღ უდ ვად უნ და ჩა ით-
ვა ლოს. ცხა დია წარ მო იშ ვე ბა კითხ ვა – რამ-
დე ნად მო დის ეს ნორ მა შე სა ბა მი სო ბა ში ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ კონ ვენ ცი ის მე-6 
მუხ ლის პირ ველ ნა წილ თან – სა სა მარ თლო ზე 
მი საწ ვდო მო ბის უფ ლე ბას თან? მარ თა ლია ეს 
სა კითხი კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში კონ კრე-
ტუ ლად უნ და გა დაწყ დეს, მაგ რამ შე საძ ლოა 
კრი ტი კის თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის მი ღე ბუ ლი 
კა ნო ნის მე-5 მუხ ლის რო მე ლი მე დე ბუ ლე-
ბა აღ მოჩ ნდეს წი ნა აღ მდე გო ბა ში პრე ცე დენ-
ტულ სა მარ თალ თან. 

ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში ცალ სა ხაა კა-
ნონ მდებ ლის ურ ყე ვი ნე ბა – სა კითხ ე ბი გა-
დაწყ დეს სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბის, მათ შო რის კონ ვენ ცი ი სა და 
პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის შე სა ბა მი სად, 
რაც კი დევ ერ თხელ გა ნამ ტკი ცებს კონ ვენ-
ცი ის რო გორც ერ თ-ერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
სა ერ თა შო რი სო- სა მარ თლებ რი ვი დო კუ მენ-
ტის პრი მატს ში და სა ხელ მწი ფო ებ რივ კა ნონ-
მდებ ლო ბა ზე. 

6. პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის გა მო ყე ნე ბის 
წა ნამ ძღვრე ბი – კონ ვენ ცი ის ნორ მე ბის „თვით-
შეს რუ ლე ბა დი“ ხა სი ა თი 

„სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის შე-
სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-6 მუხ ლით 
სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბის გა მო ყე ნე-
ბის ერ თ-ერ თი იმ პე რა ტი უ ლი წი ნა პი რო ბაა 
ის, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბა 

ა) უნ და ად გენ დეს კონ კრე ტუ ლი ხა სი ა-
თის უფ ლე ბე ბი სა და მო ვა ლე ო ბებს; 

ბ) არ სა ჭი რო ებ დეს და მა ზუს ტე ბე ლი ში-
და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე-
ბის მი ღე ბას; 

ზო გა დად სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლის 
თე ო რი ა ში მი ღე ბუ ლია ნორ მე ბის, გან სა კუთ-
რე ბით კი სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ნორ მე ბის და ყო-
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ფა „თვით შეს რუ ლე ბად“ და „არათ ვით შეს რუ-
ლე ბად“ სა მარ თლებ რივ ქცე ვით წე სე ბად.22 
პირ ვე ლი ტერ მი ნით აღ ნიშ ნა ვენ ნორ მებს, 
რომ ლის ში ნა არ სი ფორ მუ ლი რე ბუ ლია ისე, 
რომ სა ხელ მწი ფოს მი ერ მა თი იუ რი დი უ ლი 
ძა ლის აღი ა რე ბის შემ დეგ შე საძ ლე ბე ლი ხდე-
ბა მა თი უშუ ა ლო გა მო ყე ნე ბა სა სა მარ თლო ე-
ბის და სხვა ორ გა ნო ე ბის მი ერ, თუ ამას ში-
და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი კა ნო ნი ით ვა ლის წი-
ნებს.23 „არათ ვით შეს რუ ლე ბა დი“ ნორ მე ბის 
იმ პლე მენ ტა ცი ი სათ ვის სა ჭი როა ახა ლი ში და-
სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის 
ან კონ კრე ტუ ლი ნორ მის შექ მნა.24 

იუ რი დი ულ ლი ტე რა ტუ რა ში აღი ა რე ბუ-
ლია კონ ვენ ცი ის ნორ მე ბის „თვით შეს რუ ლე-
ბა დი“ ხა სი ა თი. კერ ძოდ, რო გორც მო ნა წი ლე 
სა ხელ მწი ფო ე ბის სა სა მარ თლო პრაქ ტი კა 
ცხად ყოფს, თით ქმის ყვე ლა სა ხელ მწი ფო 
აღი ა რებს კონ ვენ ცი ის ნორ მე ბის „თვით შეს-
რუ ლე ბად“ ხა სი ათს და სა სა მარ თლო ე ბი იყე-
ნე ბენ მათ, რო გორც საქ მის გა დაწყ ვე ტის სა-
მარ თლებ რივ სა ფუძ ველს.25

ჩვე ნი აზ რით, კონ ვენ ცი ის ნორ მე ბის 
„თვით შეს რუ ლე ბა დი“ ხა სი ა თი აშ კა რად იკ-
ვე თე ბა კონ ვენ ცი ის პირ ველ მუხ ლში, რომ-
ლი თაც „მა ღა ლი ხე ლის შემ კვრე ლი მხა რე ე ბი 
თა ვი ან თი იუ რის დიქ ცი ის ფარ გლებ ში ყვე-
ლა სათ ვის უზ რუნ ველ ყო ფენ ამ კონ ვენ ცი ის 
პირ ველ თავ ში გან საზღ ვრულ უფ ლე ბებ სა და 
თა ვი სუფ ლე ბებს“. კონ ვენ ცი ის მთე ლი პირ ვე-
ლი თა ვი ში ნა არ სობ რი ვად არ აკის რებს რა ი-
მე მო ვა ლე ო ბას სა ხელ მწი ფო ებს; მას უფ ლე-
ბა თა დეკ ლა რა ცი ის ხა სი ა თი აქვს.26 მხო ლოდ 
პირ ვე ლი მუხ ლი გარ დაქ მნის უფ ლე ბა თა 
დეკ ლა რა ცი ას ვალ დე ბუ ლე ბა თა წყე ბა ში იმ 
სა ხელ მწი ფო ე ბი სათ ვის, რომ ლებ მაც კონ ვენ-
ცი ის რა ტი ფი კა ცია მო ახ დი ნეს.27 

  მი უ ხე და ვად ამი სა, დოქ ტრი ნა ში მა-
ინც პრე ვა ლი რებს მო საზ რე ბა, რომ კონ ვენ-
ცია მე ტად „მშრა ლი“ დო კუ მენ ტი ა, მაგ რამ 
ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი 
სა მარ თა ლი ამ დიდ რებს კონ ვენ ცი ის დე ბუ-
ლე ბებს, გან მარ ტავს კონ ვენ ცი ის ნორ მებს, 
ად გენს მი სი გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბებს 
კონ კრე ტულ გა რე მო ე ბა თა მი მართ.28 შე იძ-
ლე ბა ით ქვას, რომ ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ-
რო პუ ლი სა სა მარ თლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი 
ში და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი სა სა მარ თლო ე ბი-
სათ ვის რჩე ბა პო ტენ ცი უ რად მა ღა ლავ ტო-
რი ტე ტულ წყა როდ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 

ასე თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის უგულ ვე ბელ ყო-
ფა არ იწ ვევს ში და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი სა-
სა მარ თლო ე ბის მი ერ კონ ვენ ცი ის ipso facto 
დარ ღვე ვას, ვი ნა ი დან ტექ ნი კუ რი თვალ საზ-
რი სით სტრას ბურ გის სა სა მარ თლო არაა ზემ-
დგო მი ორ გა ნო.29 უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო 
რე ა ლუ რად წარ მო ად გენს კონ ვენ ცი ის დე-
ბუ ლე ბე ბის ში ნა არ სის გან მსაზღ ვრელ სა ბო-
ლოო არ ბიტრს იმ ქვეყ ნე ბის თვის, რომ ლებ-
მაც კონ ვენ ცი ის იუ რის დიქ ცია აღი ა რეს.30

მარ თლაც, მე ტად რთუ ლი იქ ნე ბო და კონ-
ვენ ცი ის ნორ მა თა ზო გა დი ხა სი ა თის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით ამა თუ იმ სა მარ თლებ რი ვი ურ-
თი ერ თო ბე ბის კონ ვენ ცი ის ნორ მის შე ფარ დე-
ბა, ან ნორ მით კვა ლი ფი კა ცი ა. პრაქ ტი კა შიც 
კონ ვენ ცი ის ნორ მის მშრა ლი ცი ტი რე ბა თით-
ქმის არ გვხდე ბა პრე ცე დენ ტულ სა მარ თალ-
ზე მი თი თე ბის გა რე შე. 

7. პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის გა მო ყე ნე ბა 
სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლოს მი ერ

სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა-
მარ თლო კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი კა ცი ის შემ დეგ 
საკ მა ოდ ხში რად იყე ნებ და კონ ვენ ცი ა სა და 
პრე ცე დენ ტულ სა მარ თალს სა კუ თა რი გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის და სა სა ბუ თებ ლად. თა-
ვი სი საქ მი ა ნო ბის პირ ველ ეტაპ ზე სა კონ-
სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო თავს არი დებ და 
პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის გა მო ყე ნე ბას, 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ზო გი ერ თი მხა რე 
აქ ტი უ რად იყე ნებ და ამ უკა ნას კნელს სა კუ-
თა რი პო ზი ცი ის და სა სა ბუ თებ ლად.31 თუმ ცა 
კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი კა ცი ის შემ დეგ სა კონ-
სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აქ ტი უ რად და იწყო 
პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის გა მო ყე ნე ბა და 
ამით სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა მე ტად მნიშ ვნე ლო-
ვან წა მოწყ ე ბას – სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ-
თლოს პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სო ბას სა მარ თლის 
დარ გში არ სე ბულ წამ ყვან ევ რო პულ მიდ გო-
მებ თან. ეს კი თა ვის მხრივ ხელს უწყ ობს სა-
ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის გა ჯან სა ღე ბას 
და რა საკ ვირ ვე ლია ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
დაც ვის სტან დარ ტე ბის ამაღ ლე ბას. ამას თან, 
გა მო ყე ნე ბის ფორ მებ მა შე იძ ლე ბა მი ი ღოს 
რო გორც კონ კრე ტუ ლი პრე ცე დენ ტის, ასე ვე 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ-
თლოს მი ერ დად გე ნი ლი ზო გა დი სტან დარ-
ტის გა მო ყე ნე ბის სა ხე. 
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მა გა ლი თად, 2016 წლის 14 აპ რი ლის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა ში საქ მე ში სა ქარ თვე ლოს სა-
ხალ ხო დამ ცვე ლი, სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა-
ქე ე ბი – გი ორ გი ბურ ჯა ნა ძე, ლი კა სა ჯა ი ა, 
გი ორ გი გო ცი რი ძე, თა თია ქინ ქლა ძე, გი ორ გი 
ჩი ტი ძე, ლა შა ტუ ღუ ში, ზვი ად ქო რი ძე, აა იპ 
„ფონ დი ღია სა ზო გა დო ე ბა სა ქარ თვე ლო“, აა-
იპ „სა ერ თა შო რი სო გამ ჭვირ ვა ლო ბა – სა ქარ-
თვე ლო“, აა იპ „სა ქარ თვე ლოს ახალ გაზ რდა 
იუ რის ტთა ასო ცი ა ცია“, აა იპ „სა მარ თლი ა ნი 
არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი-
სო სა ზო გა დო ე ბა“ და აა იპ „ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბა თა ცენ ტრი“ სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
წი ნა აღ მდეგ, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ 
მო იხ მოა ევ რო სა სა მარ თლოს მი ერ გან ხი ლუ-
ლი კონ კრე ტუ ლი საქ მის (Roman Zakharov v. 
Russia) გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ერ თ-ერ თი აბ ზა-
ცის ცი ტი რე ბა, რა თა და ე სა ბუ თე ბი ნა სა თა ნა-
დო მო წეს რი გე ბის არ ქო ნის შემ თხვე ვა ში ად-
მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნო ე ბის მხრი დან მო ქა-
ლა ქე თა კო მუ ნი კა ცი ებ ზე ჩა რე ვის საფ რთხის 
არ სე ბო ბა.32 ხო ლო 2016 წლის 18 აპ რი ლის გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა ში სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე-
ბი – თე ი მუ რაზ ჯა ნა შია და გი უ ლი ალა სა ნია 
სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი ნა აღ მდეგ, სა-
სა მარ თლომ ზო გა დად გან მარ ტა, პრე ცე დენ-
ტუ ლი სა მარ თლის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი მი-
უ თი თა რა რომ „პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის 
თა ნახ მად, სა სა მარ თლო უფ ლე ბა ში მო მე ტე-
ბულ ჩა რე ვად, რო გორც წე სი, მი იჩ ნევს შემ-
თხვე ვებს, რო დე საც ქო ნე ბის გან კარ გვას თან 
ერ თად მე სა კუთ რეს ეკ რძა ლე ბა აღ ნიშ ნუ ლი 
ქო ნე ბით სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბაც“.33

8. პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის გა მო ყე ნე ბა სა-
ქარ თვე ლოს სა ერ თო სა სა მარ თლო ე ბის მი ერ 

სა ქარ თვე ლოს სა ერ თო სა სა მარ თლო ე-
ბის მი ერ პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის გა მო-
ყე ნე ბა სა თა ვეს იღებს ჯერ კი დევ 2000-ი ა ნი 
წლე ბის და საწყ ი სი დან, რო დე საც სა ქარ თვე-
ლო ში პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი ჯერ კი-
დევ ინერ გე ბო და.34 

დღე ის მდგო მა რე ო ბით სა ქარ თვე ლოს 
უზე ნა ე სი სა სა მარ თლო სა თა ნა დო ფაქ ტობ-
რი ვი გა რე მო ე ბე ბის შემ თხვე ვა ში იყე ნებს 
ხოლ მე პრე ცე დენ ტულ სა მარ თალს. უზე ნა ე სი 
სა სა მარ თლოს ბო ლო წლე ბის პრაქ ტი კის ანა-
ლიზ მა ცხად ჰყო, რომ სა მო ქა ლა ქო საქ მე თა 
პა ლა ტა პრე ცე დენ ტულ სა მარ თალს იყე ნებს 
ძი რი თა დად ბავ შვი სა და მშობ ლის ურ თი ერ-

თო ბის გან საზღ ვრი სას (№ას-53-51-2016, 
№ას-876-826-2015), ასე ვე ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ-
რი სა კუთ რე ბის რო გორც ქო ნე ბის სა მარ-
თლებ რი ვი მდგო მა რე ო ბი სა (№ას-62-56-2015, 
№ას-970-919-2015) და სა სა მარ თლო სათ ვის 
მი მარ თვის უფ ლე ბის გან საზღ ვრის სა კითხ-
ე ბის გა და საწყ ვე ტად (№ას-1336-1374-2014). 
გან სა კუთ რე ბით ინ ტენ სი უ რად გა მო ი ყე ნე ბა 
პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი „სიტყვისა და 
გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ-
თვე ლოს კა ნო ნი დან გა მომ დი ნა რე და ვე ბის 
გა დაწყ ვე ტი სას (№ას-22-22-2014, №ას-1052-
1007-2014, №ას-1179-1124-2013) .35 

სა ქარ თვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თლოს 
სის ხლის სა მარ თლის საქ მე თა პა ლა ტა პრე-
ცე დენ ტე ბის იყე ნებს ძი რი თა დად ვა დებ თან 
მი მარ თე ბით (საქ მე №265აპ-15), ექ სტრა დი-
ცი ის სა კითხ ე ბის გა და საწყ ვე ტად – ხომ არ 
და ირ ღვე ვა კონ ვენ ცი ით გან საზღ ვრუ ლი დე-
ბუ ლე ბე ბი (მე-3 ან მე-8 მუხ ლი) ექ სტრა დი-
ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად (საქ მე 6I-16, 
№8I-15, №28I-14,) მოწ მის ჩვე ნე ბის მტკი ცე-
ბუ ლე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბას თან და კავ ში რე ბით 
(№14აპ-15).36 

სა ქარ თვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თლოს 
ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ მე თა პა ლა ტის მი ერ 
კონ ვენ ცი ის გა მო ყე ნე ბა ძი რი თა დად ხდე ბა 
გან სჯა დო ბის შე სა ხებ სა კითხ ე ბის გა დაწყ ვე-
ტი სას (#ბს-162-160(გ-14), #ბს-189-186(გ-15), 
#ბს-280-276(გ-15).37 ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ-
მე თა პა ლა ტა გან სჯა დო ბის სა კითხ ე ბის გა-
დაწყ ვე ტი სას ზო გა დად მი უ თი თებს კონ ვენ-
ცი ის მე-6 მუხ ლზე, რო გორც სა სა მარ თლო-
სათ ვის მი საწ ვდო მო ბის სა კითხ ის მომ წეს რი-
გე ბელ ნორ მა ზე. 

სა გუ ლის ხმოა ისიც, რომ სა ქარ თვე ლოს 
უზე ნა ე სი სა სა მარ თლო გან სა კუთ რე ბუ ლი 
ყუ რადღ ე ბით ეკი დე ბა ქვემ დგო მი სა სა მარ-
თლო ე ბის მი ერ კონ ვენ ცი ის გა მო ყე ნე ბის სა-
კითხს და სა თა ნა დო შემ თხვე ვა ში, იზი ა რებს 
მას. მა გა ლი თის თვის შე იძ ლე ბა მოყ ვა ნილ იქ-
ნეს სა ქარ თვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თლოს 
2015 წლის 15 დე კემ ბრის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
საქ მე ზე №ას-761-720-2015. ამ საქ მე ში სა ა-
პე ლა ციო სა სა მარ თლომ უც ვლე ლად და ტო ვა 
პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლოს გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბა დი რექ ტო რის აღ დგე ნას თან და კავ-
ში რე ბით, თუმ ცა სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს 
ერ თ-ერ თმა მო სა მარ თლემ გა მო ხა ტა გან-
სახ ვა ვე ბუ ლი აზ რი, რაც და ა სა ბუ თა ადა მი ა-
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ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ი თა და 
პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლით. სა ქარ თვე ლოს 
უზე ნა ეს მა სა სა მარ თლომ გა ი ზი ა რა გან სხვა-
ვე ბუ ლი აზ რის მქო ნე მო სა მარ თლის შე ხე დუ-
ლე ბა, გა ა უქ მა სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და საქ მე ხე ლა ხა ლი გან-
ხილ ვი სათ ვის და აბ რუ ნა. 

ამ დე ნად, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა ქარ-
თვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თლო აუ ცი ლებ-
ლო ბის შემ თხვე ვა ში ზუს ტად იყე ნებს ხოლ მე 
კონ ვენ ცი ა სა და პრე ცე დენ ტულ სა მარ თალს, 
რაც და მა ტე ბით გა რან ტი ას წარ მო ად გენს 
მხა რე თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის კუთხ ით.

დას კვნა

სა ბო ლო ოდ, დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა 
ით ქვას, რომ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო-
ბა ში კონ ვენ ცი ა სა და პრე ცე დენ ტულ სა მარ-
თალს სა მარ თლებ რი ვი თვალ საზ რი სით გა აჩ-
ნია კონ სტი ტუ ცი ა ზე და ბა ლი, თუმ ცა სხვა სა-
კა ნონ დებ ლო აქ ტებ ზე მა ღა ლი იე რარ ქი უ ლი 
მდგო მა რე ო ბა. კონ სტი ტუ ცი ურ შე თან ხმე-
ბა ს  თან კო ლი ზი ის შემ თხვე ვა ში მოქ მე დებს 

ადა  მი ა ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი სუფ-
ლე  ბა თა შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის 
სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი პრინ ცი პე ბი და 
ნორ მე ბი. კონ ვენ ცი ის ნორ მა თა „თვით შეს-
რუ ლე ბა დი“ ხა სი ა თის მი უ ხე და ვად, და სა ბუ-
თე ბი სას მი ზან შე წო ნი ლია პრე ცე დენ ტუ ლი 
სა მარ თლის მოხ მო ბაც, ვი ნა ი დან სწო რედ ევ-
რო სა სა მარ თლო ახორ ცი ე ლებს კონ ვენ ცი ის 
ზო გა დი დე ბუ ლე ბე ბის ავ ტო რი ტე ტულ გან-
მარ ტე ბას. 

რაც შე ე ხე ბა კონ ვენ ცი ის ფაქ ტობ რივ 
ად გილს სა მარ თლებ რივ სის ტე მა ში, ხაზ გა-
სას მე ლი ა, რომ კონ ვენ ცია რჩე ბა ერ თ-ერთ 
ყვე ლა ზე ფარ თოდ ცი ტი რე ბულ სა ერ თა შო-
რი სო სა მარ თლებ რივ დო კუ მენ ტად რო გორც 
სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ში, ისე სა კონ სტი-
ტუ ციო სა სა მარ თლო ში, არა მარ ტო ამ უწყ-
ე ბე ბის, არა მედ მხა რე თა მი ე რაც. შე სა ბა მი სი 
პრე ცე დენ ტე ბის სწო რი მოხ მო ბა- გა მო ყე ნე ბა 
კი ხელს უწყ ობს საქ მის გა დაწყ ვე ტას ადა მი-
ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის 
შე სა ბა მი სად.

* ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
იუ რი დი უ ლი ფა კულ ტე ტის დოქ ტო რან ტი, სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმაღ-
ლე სი სკო ლი სა და სა ქარ თვე ლოს ად ვო კატ თა ასო ცი ა ცი ის მოწ ვე უ ლი ლექ-
ტო რი.
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INTRODUCTION

There is no dispute over the issue that the 
European Convention of Human Rights (herein-
after referred to as “the Convention”) signed on 
the 4th of November 1950, does not lose its sig-
nifi cance and remains in many countries as one 
of the most important tools for the protection of 
human rights. Such attitude to the Convention 
is maintained despite the fact that many of its 
provisions are more or less derived from the 
content of the Universal Declaration of Human 
Rights. We may assert that the Convention as 
a regional instrument in terms of effi ciency of 
the protection of human rights has hugely su-
perseded at the regional level such a universal 
international legal instrument as International 
Covenant of Political and Civil Rights adopted 
in 1966. Such effi ciency was presupposed by 
the Court of Human Rights established based 
on the Convention and it is the result of the ac-
tivity of this Court that eventually contributes 
to the growing signifi cance of the Convention 
and case law throughout Europe, especially 
throughout those members of the Council of 
Europe with developing democracies. 

One of the reasons for such effi ciency can 
also be considered the place of the Convention 
and Case Law in the domestic legal system. 
Truly, the Convention has become a part of in-
ternal law for the members of Council of Europe. 
Such transformation required long time and 
huge legislative activities and acquired differ-

ent meaning in different countries. In particular, 
the actual role and infl uence of the Convention 
differed and differs state by state. For example, 
today, in Belgium, France, the Netherlands, 
Switzerland and the UK, we can say that the 
ECHR constitutes a kind of surrogate or shadow 
Constitution.2 In Germany, the Convention and 
the Case Law have a limited infl uence on the 
domestic legal system.3 While in Norway, it is 
not only the text of the Conventionthat is inte-
grated to Norwegian law but also the methods 
of interpretation.4 In spite of such a diverse ap-
proach among the states, it does not infl uence 
the normative force of the Convention and it 
remains one of the most signifi cant documents 
for the protection of human rights throughout 
Europe. 

Moreover, there is an opinion expressed 
in legal doctrine that although the Convention 
is based on principles of traditional treaty law, 
the Case Law created based on the Convention 
exceeds traditional boundaries of international 
and domestic law, to cut it short, the Convention 
can be regarded as a sui generis5. 

From this point of view, it would be inter-
esting to assess the place of the Convention 
and of the Case Law in Georgian legal sys-
tem, especially when from the moment of tak-
ing oath of offi ce by the President of Georgia 
elected at the 2018 presidential elections, the 
new Constitution of Georgia entered into force, 
which together with other issues regulates legal 
nature of international treaties. 

IRAKLI ADEISHVILI *

THE PLACE OF EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS AND
CONVENTION BASED CASE LAW IN THE LEGAL SYSTEM OF GEORGIA

Abstract
The European Convention on Human Rights remains as one of the widely cited and applied international 
legal documents in the judicial practice as well as in the mass media. In this regard, in this Article, we 
shall endeavor to answer the question what is the place of this Convention and Convention based case 
law in the legal system of Georgia. There will be analyzed appropriate articles of the new edition of the 
Constitution of Georgia1 as well as Georgian legislation and domestic courts’ case law. 

Key words: ECHR | Constitution of Georgia | International Treaty | Case law of the ECtHR | 
Constitutional Court of Georgia | Supreme Court of Georgia 



 241

I. ADEISHVILI, THE PLACE OF EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS AND CONVENTION BASED CASE LAW...

Taking into consideration all the above 
mentioned, the current article shall endeavor 
to answer the question what is the place of the 
Convention and of the Case Law in Georgian 
legal system both in terms of normative ap-
proach and of actual situation. 

1. INTERRELATION OF INTERNATIONAL LAW 
AND DOMESTIC LAW

Historically the interrelation between inter-
national law and domestic law has always been 
an area of interest of the scholars that eventu-
ally led to the creation of Dualism and Monism 
theories. The basis of both theories is that there 
is a universal sphere where international and 
domestic norms may be applicable towards 
one and the same subject, and hence the main 
problem is which law shall prevail.6

Dualistic doctrine points to the essential dif-
ference between international law and domestic 
law expressed in different spheres of regulation 
of these two systems.7 As regards the Monistic 
doctrine, even in the domestic relations it refers 
to the supremacy of international law.8 There 
might be underlined two approaches within the 
Monistic system: a) in the second half of the 
19th century Germany there was established a 
doctrine recognizing the supremacy of domes-
tic law.9 According to this theory, international 
law should have been considered as “state’s 
foreign relation law” because the state was au-
thorized to breach international law norm, as it 
was possible in case of domestic law norm;10 b) 
Supremacy of international law over the domes-
tic law meant for some scholars the supremacy 
of each international law norm as of a rule of 
behavior of superior legal system.11 

The majority of researchers of interna-
tional law attempt to override the Monism and 
Dualism doctrine and assert that logical results 
of both theories are in contrast with the activities 
of international and domestic organs, including 
international courts.12 

As regards the case law of internation-
al tribunals, in 1925 the Permanent Court of 
International Justice in its advisory opinion in-
dicated the following: “this clause, however, 
merely lays stress on a principle which is self-
evident, according to which a State which has 
contracted valid international obligations is 
bound to make in its legislation such modifi ca-

tions as may be necessary to ensure the fulfi ll-
ment of the obligations undertaken”.13 

Out of the short review above, it can be 
concluded that despite theoretical variations 
the supremacy of international law norm over 
domestic norm is not subject of a dispute for 
either of the theories. However, how such su-
premacy shall be achieved is the internal prob-
lem of every state. It will be discussed below 
how Georgia achieves this supremacy.

2. CONSTITUTION OF GEORGIA AND 
CONVENTION AS INTERNATIONAL TREATY

In general, the place of international treaty 
in the legal system of the state is defi ned by 
domestic law.14 Therefore, domestic legislation 
is of utmost signifi cance in this regard. 

According to Article 4 paragraph 5 of the 
new Constitution of Georgia “the legislation of 
Georgia shall comply with the universally recog-
nized principles and norms of international law. 
An international treaty of Georgia shall take 
precedence over domestic normative acts un-
less it comes into confl ict with the Constitution 
or the Constitutional Agreement of Georgia”. It 
is noteworthy that Article 4 paragraph 5 of the 
new Constitution of Georgia essentially repeats 
the content of the previous Constitution. 

Supremacy of international treaty over the 
domestic law is also confi rmed by the fact that 
Constitutional Court of Georgia from the middle 
period of its activity very actively started in its 
practice to establish conformity of domestic law 
to the Constitution in accordance with the re-
quirements of the Convention and Case Law. 
For example, in its Judgment of December 
21 2004 on Case #2/6/264, the Constitutional 
Court indicated of Article 6 of the Convention 
as well as on number of cases in order to up-
hold constitutional lawsuit of “Uniservice” Ltd. 
and to hold non-conformity with Article 42 of the 
Constitution of one of the provisions of Article 
290 paragraph 7 and of Article 293 paragraph 2 
(impossibility to appeal the decision of the court 
adopted in relation to investigatory actions) of 
Criminal Procedural Code of Georgia. 

Thus, Georgia belongs to those states 
where the Convention possess the status hier-
archically inferior to the Constitution but supe-
rior to the domestic normative acts.15
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3. THE LAW OF GEORGIA OF INTERNATIONAL
TREATIES OF GEORGIA AND
THE CONVENTION

It is essential that the treaty complies with 
the imperative requirements of the Law of 
Georgia of International Treaties of Georgia in 
order to benefi t from the supremacy established 
by Article 4 paragraph 5 of the new Constitution 
of Georgia. Otherwise, the status of the docu-
ment whether or not it is an international treaty 
may become disputable. 

In accordance with Article 3 paragraph “a” 
of the Law of Georgia of International Treaties 
of Georgia, the following shall be considered 
to be an international treaty – a written agree-
ment Georgia has concluded with a foreign 
State (States) or an international organization 
(organizations) governed by the norms of inter-
national law regardless of its being represented 
by a single instrument or by two or more related 
instruments and whatever its particular desig-
nation. 

The imperative content of paragraphs 
1 and 2 of Article 6 are in conformity with the 
above-mentioned stipulation of the Constitution 
of Georgia and does not allow possibility for 
its different interpretation. Specifi cally, under 
paragraphs 1 and 2 of Article 6 of the Law of 
Georgia of International Treaties of Georgia 
“1. International treaties shall be integral part 
of the legislation of Georgia. 2. International 
treaty of Georgia shall prevail over domes-
tic normative acts unless the treaties contra-
dict the Constitution, Constitutional Law and 
Constitutional Agreement of Georgia”. 

Paragraph “f” of Article 3 of the same Law 
stipulates that ratifi cation, approval, accession 
are the forms of expressing consent by Georgia 
bound by the treaty, which according to para-
graph “a” of Article 14 is mandatory for Georgia 
“to join international organization or an inter-
state union”.

Paragraph 3 of Article 6 is of utmost interest, 
under which “Provisions of gazetted treaties de-
termining the specifi c rights and obligations and 
not requiring transposition in domestic legisla-
tion by adopting specifi c acts, shall be directly 
applicable in Georgia”. Thus, publication in of-
fi cial gazette is one of the criteria established in 
a normative way for the full entrance into force 

of the treaty. The Convention does comply with 
all the criteria above – 
 It is a written document; 
 It is concluded with the foreign states (oth-

er parties to the Convention); 
 It is governed by norms of international law; 
 It is ratifi ed (by Parliament of Georgia on 

May 20, 199916); 
 It is published in offi cial gazette (Legislative 

Tribune); 
 All those elements together do allow the 

Convention to fall under framework of Article 4 
paragraph 5 of the Constitution of Georgia. 

4. THE LAW OF GEORGIA ON NORMATIVE 
ACTS AND THE CONVENTION

Although the above mentioned analysis 
clarifi ed the place of the Convention in the le-
gal System of Georgia, but the analysis would 
not be complete without reviewing the Law of 
Georgia on Normative Acts, because the very 
fi rst Article of this Law provides that regula-
tion of its sphere together with hierarchy of 
normative acts also includes defi nition of the 
place of international treaties and agreements 
of Georgia in the system of normative acts of 
Georgia. Although paragraph 2 of the same 
norm does make a reference to the Constitution 
of Georgia, this reference concerns only pro-
cedural requirements related to the treaty and 
does not infl uence its legal nature. 

Currently, there is in force the second edi-
tion of the Law of Georgia on Normative Acts 
adopted by Parliament on October 22 which re-
placed the Law with the same title adopted on 
October 29, 1996. Despite this fact, there was 
no change in the hierarchy of normative acts 
concerning the status of international treaties. 
According to both Laws, the normative power 
of an international treaty was inferior only to 
that of the Constitution, Constitutional Law and 
Constitutional Agreement.17 

Unlike the Constitution, both – the Law 
of Georgia on Normative Acts and the Law of 
Georgia of International Treaties of Georgia 
empower Constitutional Law (i.e. Act of 
Parliament) superior power in relation to the in-
ternational treaty. This is not surprising and is 
in logical ties with the Constitution itself as the 
Constitutional Law (Act of Parliament) might be 
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adopted in cases envisaged by Article 7 para-
graph 2 of the Constitution when defi ning au-
thorities of the autonomous republics and the 
rules of its implementation and when reviewing 
the Constitution. Thus, this stipulation does not 
create a situation when any other act (except for 
the Constitution and Constitutional Agreement), 
shall be given superior legal power in relation 
to an international treaty. It is also noteworthy, 
that in accordance with Article 27 of the Vienna 
Convention on International Treaties “a party 
may not invoke the provisions of its internal law 
as justifi cation for its failure to perform a treaty”. 

Article 7 paragraph 4 of the second edition 
of the Law of Georgia on Normative Acts is very 
interesting in this sense (though the previous 
law also included a similar rule), under which 
“Constitutional Agreement shall fully comply 
with the universally recognized principles and 
norms of international law, in particular with 
those within the sphere of human rights and 
fundamental freedoms”. As the Convention is 
one of the most important international trea-
ties, Constitutional Agreement shall also be in 
full compliance with the Convention according 
to the above-mentioned provision. However, 
paragraph 5 of Article 5 of the new Constitution 
does underline the priority of the Constitutional 
Agreement without any other stipulation (which 
covers Article 7 paragraph 4 of the Law of Geor-
gia on Normative Acts). 

Although this provision of the Law of 
Georgia on Normative Acts derives fully from 
the second sentence of Article 8 of the new 
Constitution, but if we take into consideration 
that the Constitutional Agreement concerns 
those issues too that are also covered by the 
Convention (right to property, right to family), 
there does exist a small probability of collision. 

The overwhelming opinion over this issue 
is that in case of such collision priority should 
be given to the universally recognized principles 
and norms of international law. Specifi cally, 
as it is expressed in the doctrine, the fact that 
[Constitutional] provision does include the 
reference to the “full compliance” with univer-
sally recognized principles of international law 
in the sphere of human rights and freedoms, 
in case the collision of such norms with the 
Constitutional Agreement is established univer-

sally recognized principles and norms of human 
rights and fundamental freedoms shall be given 
the priority.18 

We consider this approach to be fully com-
pliant with the essence of the Constitution. If we 
invoke teleological interpretation of the norm 
(interpretation of the norm in accordance with 
its aim and purpose),19 the aim of the legisla-
tor creating such a norm becomes clear – de-
spite depicting in the Constitutional provision 
to subordinate the Constitutional Agreement to 
the universally recognized principles and norms 
of human rights and fundamental freedoms. 
Thus, the legislator somehow safeguards it-
self from the situation when the Constitutional 
Agreement does not violate universally recog-
nized principles and norms of human rights. 

This idea may also be derived from the fi rst 
paragraph of Article 4 of the new Constitution 
according to which “The State acknowledges 
and protects universally recognized human 
rights and freedoms as eternal and supreme 
human values. While exercising authority, the 
people and the State shall be bound by these 
rights and freedoms as directly applicable law”. 
There is an opinion expressed by legal scholars 
that fundamental freedoms are not just declara-
tions but directly applicable law – unlike the dec-
laration, breach of fundamental freedoms may 
be appealed in court.20 Fundamental Freedoms 
are part of the Constitution and possess a su-
preme legal power.21 

All the above mentioned indicates that the 
opinions as expressed in the doctrine about the 
priority of universally recognized principles and 
norms of human rights and fundamental free-
doms in case of collision with the Constitutional 
Agreement, do have strong legal and logical 
basis. 

5. THE CONVENTION IN OTHER NORMATIVE 
ACTS – LAW OF GEORGIA ON FREEDOM OF 
SPEECH AND EXPRESSION

The aim of the legislator to regulate certain 
legal relations strictly based on the Convention 
and the Case Law is the explanation of the fact 
to include in some legislative acts the intention 
and desire of the legislator to better implement 
the principles enshrined in the Convention. 
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It may have many explanations but to our 
mind, the main purpose is an inevitable strive 
for the European values in the fi eld of human 
rights and elimination of the possibility to use 
those values for other purposes, including us-
age by means of creation of domestic norms. 

After gaining independence, Georgia ad-
opted lots of laws and bylaws. Some of them 
could express the interests of groups of infl u-
ence (or agencies) and it was not excluded to 
interpret differently the content of such acts. In 
order to regulate the issue, the legislator chose 
such a way as to indicate straightly in a legisla-
tive act that this issue should have been regu-
lated not by domestic acts or interpretation of 
domestic acts, but only in accordance with the 
Convention and Case Law. 

The best example of such an approach is 
the Law of Georgia on Freedom of Speech and 
Expression. Although there are a number of is-
sues that are disputable in the Law itself (for ex-
ample, distribution of burden of proof in case of 
defamation of public person, prescription time 
for fi ling a lawsuit etc.), still this Law directly in-
dicated to the supremacy of the Convention and 
of the Case Law, when in Article 2 it defi ned 
that “this Law shall be interpreted according to 
the Constitution of Georgia, international legal 
obligations undertaken by Georgia, including 
the European Convention on Human Rights 
and Fundamental Freedoms and case law of 
the European Court of Human Rights”. 

Such a direct indication to the very specifi c 
treaty and to the Case Law of the very specifi c 
international court is rare (if not the only one) for 
legislative activity in Georgia. Of course, free-
dom of criticism is one of the most signifi cant 
elements of democracy and this fact explains 
the above-mentioned provision of the Law. 

However, direct reference to the case law 
may cause certain, interesting question in prac-
tice. For example, Article 5 of the Law allows 
in certain factual circumstances in defamation 
cases to discontinue the case at the very stage 
of its preparation that may be considered to be 
an impediment for the right to the tribunal. Of 
course, there might arise an issue whether or 
not this rule complies with paragraph 1 of Article 
6 of the Convention – right to access to tribu-
nal? Although this question should be solved on 

a case-by-case basis, it is possible that certain 
provisions of the Law adopted for the freedom 
of criticism might be in collision with the Case 
Law. 

In any case, it is clear that legislator has 
a will to solve certain issues on the basis of in-
ternational obligations of Georgia, including the 
Convention and the Case Law which once again 
strengthen the supremacy of the Convention as 
of one of the most signifi cant international-legal 
document over the domestic legislation. 

6. FOUNDATIONS OF THE APPLICATION 
OF THE CASE LAW – “SELF-EXECUTING”                 
NATURE OF THE CONVENTION’S NORMS

According to paragraph 3 of Article 6 of 
the Law of Georgia on International Treaties of 
Georgia one of the elements of the application 
of international treaty is that 

a) It determines the specifi c rights and ob-
ligations; 

b) It does not require transposition in do-
mestic legislation by adopting specifi c acts. 

In general, there is a division in the theo-
ry of international law of its norms, especially, 
treaty norms, by “self-executing” and “non-self-
executing” legal norms.22 The fi rst term is used 
for those norms the content of which is formu-
lated in such a manner that makes it possible to 
directly apply them in courts or in other agen-
cies after recognition of their power by the state 
if it is envisaged by domestic law.23 In order to 
apply “non self-executing” norms it is necessary 
to create a new legal act and a specifi c norm.24 

It is widely accepted in the legal doctrine 
that the norms of the Convention possess “self-
executing” nature. In particular, as the judicial 
practice of member states indicates. Almost all 
states recognize “self-executing” nature of the 
norms and the courts do apply them as the le-
gal ground for the resolution of the cases.25 

To our mind, “self-executing” nature of the 
norms of the Convention are inevitably notice-
able in the fi rst Article of the Convention ac-
cording to which “The High Contracting Parties 
shall secure to everyone within their jurisdiction 
the rights and freedoms defi ned in Section I of 
this Convention”. The whole of Section I, how-
ever, does not in terms impose any obligation 
on States; it takes the form of a declaration of 
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the rights.26 It is Article 1 which transforms this 
declaration of rights into a set of obligations for 
the States which ratify the Convention.27 

Despite this fact, there is a prevailing 
view in legal doctrine that the Convention is a 
very “dry” document, but it is the Case Law of 
European Court of Human Rights that enriches 
the Conventional provisions, interpret norms of 
the Convention and set possibilities of their ap-
plication to specifi c circumstances.28 It can be 
said that the judgements of European Court of 
Human Rights remain as potentially highly au-
thoritative source for domestic courts, in spite 
of the fact that non-obedience to such judge-
ments does not cause ipso facto breach of the 
Convention because technically Strasbourg 
Court is not a superior court.29 It should be not-
ed that the European Court of Human Rights 
actually represents a kind of fi nal arbitrator de-
fi ning the provisions of the Convention for those 
states that recognized the Convention’s juris-
diction.30

Indeed, taking into consideration the very 
general nature of the norms of the Convention 
it would have been quite cumbersome to qual-
ify certain legal relations with the norm of the 
Convention. Even in practice, we do not encoun-
ter with the “dry” citation of the Conventional 
norm without indication to a specifi c piece of 
the Case Law. 

7. APPLICATION OF THE CASE LAW BY THE 
CONSTITUTIONAL COURT OF GEORGIA

After ratifi cation of the Convention the 
Constitutional Court of Georgia frequently ap-
plied the Convention and the Case Law in or-
der to motivate its judgments. At the fi rst stage 
of its activity, the Constitutional Court tried to 
avoid application of the Case Law despite 
its active citation by the party for proving his/
her position.31 However, after ratifi cation, the 
Constitutional Court actively started applica-
tion of the Case Law and in this regard, it had 
elaborated a very useful endeavor – conformity 
of Constitutional Court’s practice with lead-
ing European approaches in the area of law. 
This, in turn, contributes to the enrichment of 
Georgian legislation and rise of the standards 
of protection of human rights. At the same time, 
the forms of application may take the form of 

application of a particular case as well as the 
application of the general standards adopted by 
the European Court of Human Rights. 

For example, in its judgment dated April 
14, 2016, Public Defender of Georgia, Georgian 
citizens – Giorgi Burjanadze, Lika Sajaia, Giorgi 
Gotsiridze, Tatia Kinkladze, Giorgi Chitidze, 
Lasha Tughushi, Zviad Koridze, NGO “Open 
Society – Georgia Foundation”, NGO “Georgian 
Young Lawyers Association”, NGO “International 
Society of Fair Elections and Democracy” and 
NGO “Center for Human Righths” v. Parliament 
of Georgia, the Constitutional Court invoked 
citation of one of the judgements of European 
Court of Human Rights (Roman Zakharov v. 
Russia) to motivate the danger of interference 
in communication of the citizens by administra-
tive agencies when such relation is not regu-
lated by the State.32 In its judgment of April 18, 
2016 – Georgian citizens Teimuraz Janashia 
and Giuli Alasania v. Parliament of Georgia – 
the Constitutional Court made a general inter-
pretation of the Case Law by underlining that 
“according to the Case Law, the Court consid-
ers to be an excessive interference in the rights 
those situations when together with alienation 
of the property the owner is also prohibited to 
use it.”33 

8. APPLICATION OF THE CASE LAW BY 
COMMON COURTS OF GEORGIA

Application of the Case Law by Common 
Courts of Georgia starts from the beginning of 
the years of 2000s when the Case Law was un-
der implementation in Georgia.34 

As of today, the Supreme Court of Georgia 
does apply the Case Law when there are ap-
propriate factual circumstances. The analysis 
of the previous years’ practice of the Supreme 
Court showed that the Civil Chamber applies 
the Case Law mainly in cases concerning rela-
tions of parents and children (#AS-53-51-2016, 
#AS-876-826-2015), defi ning the legal status of 
intellectual property as the possession (#AS-
62-56-2015, #AS-970-919-2015), as well as for 
deciding issues arising out of the right to access 
to court (#AS-1336-1374-2014). The Supreme 
Court especially intensively applies the Case 
Law in cases arising out of the Law of Georgia 
on Freedom of Speech and Expression (#AS-
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22-22-2014, #AS-1052-1007-2014, #1179-
1124-2013).35 

Chamber of Criminal Cases of the Supreme 
Court of Georgia applies the Case Law mainly 
in relations with the terms (#265AP-15), for so-
lution of extradition related issues – whether or 
not there has been violated the Convention (ei-
ther Articles 3 or 8) by carrying out extradition 
(#61-16, #81-15, #281-14), in case of evidential 
value of the witness declaration (#14AP-15).36 

Chamber of Administrative Cases of Sup-
reme Court of Georgia applies the Case Law 
mainly for the solution issues related to the 
jurisdictional competence of the court (#BS-
162-160 (G-14) #BS-189-186(g-15), #BS-
280-276(G-15).37 When solving those issues 
Administrative Chamber indicates to Article 6 of 
the Convention as to the norm regulating ac-
cess to court. 

It is noteworthy that the Supreme Court pays 
special attention to the use of the Convention 
by lower courts and if appropriate, shares it. 
We can refer to the case #761-720-2015 as an 
example, when the Supreme Court adopted a 
judgment on December 15, 2015. In this case 
Tbilisi Court of Appeals upheld the judgment of 
the fi rst instance court to restore a director at 
his/her position, however, one of the judges of 
TbilisiCourt of Appeals dissented motivating his/
her dissenting opinion by the Convention and 
the Case Law. The Supreme Court endorsed 
the arguments of dissenting judge, revoked the 
decision of the Court of Appeals and remitted 
the case for reexamination. 

Thus, we can note that in appropriate cas-
es the Supreme Court of Georgia applies the 
Convention and the Case Law with precision, 
which is an additional guarantee for the protec-
tion of the rights of the parties. 

CONCLUSION

Summing up, it is possible to emphasize 
that the Convention and the Case Law of the 
ECtHR have lower power than the Constitution 
but superior hierarchical power than any oth-
er legislative act. In case of collision with the 
Constitutional Agreement, universally recog-
nized principles and norms of international law 
related to human rights and fundamental free-
doms come into play. Despite “self-executing” 
nature of the norms of the Convention, it is ad-
visable to use the Case Law too, since it is the 
European Court of Human Rights which is in 
charge of authoritative interpretation of the gen-
eral norms of the Convention. 

As regards the factual place of the 
Convention in the legal system, it is worth 
emphasizing that the Convention remains to 
be one of the mostly cited international legal 
documents not only in common courts or in the 
Constitutional Court but also by various agen-
cies and the parties themselves. Therefore, ap-
plication of appropriate pieces of the Case Law 
assists to the solution of cases in strict confor-
mity with European standards for the protection 
of human rights. 

* PhD Student, Tbilisi State University, Faculty of Law, Invited Lecturer at High 
School of Justice of Georgia and at Georgian Bar Association.
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შე სა ვა ლი

დე მოკ რა ტი უ ლი სა ხელ მწი ფოს მი ზა ნია 
– გა ნურ ჩევ ლად რა ი მე ნიშ ნი სა, უმ რავ ლე სო-
ბი სა თუ უმ ცი რე სო ბის წარ მო მად გენ ლებს, 
ჰქონ დეთ თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბა, გა მოთ-
ქვან და გა მო ხა ტონ სა კუ თა რი აზ რი ნე ბის-
მი ერ სა კითხ ზე ისე, რომ არ გახ დნენ დევ ნის, 
მუ ქა რის ან ძა ლა დო ბის მსხვერ პლნი სა ხელ-
მწი ფო სა თუ კერ ძო პი რე ბის მხრი დან. სწო-
რედ გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბა 
წარ მო ად გენს დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბის 
გა ნუ ყო ფელ ნა წილს. მი სი მნიშ ვნე ლო ბი დან 
გა მომ დი ნა რე იგი რო გორც ეროვ ნუ ლი კა-
ნონ მდებ ლო ბით, ასე ვე სა ერ თა შო რი სო სა-
მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბი თაა რე გუ ლი რე ბუ ლი. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გა მო ხატ ვის თა ვი-
სუფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ცალ სა ხად მი უ-
თი თებს თა ვი სუ ფა ლი გან ვი თა რე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბებ ზე, შე იძ ლე ბა გა მო ხატ ვის რი გი 
ფორ მე ბი დე მოკ რა ტი ი სა და სა ზო გა დო ე ბი-
სათ ვის საფ რთხის შემ ცვე ლი გახ დეს. შე სა ბა-
მი სად, მი სი შეზღ უდ ვის სა ფუძ ვლე ბი სხვა თა 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის, პა ტი ვის ცე მის, ეროვ-
ნუ ლი უშიშ რო ე ბის, უსაფ რთხო ე ბის, და ნა შა-

უ ლის აღ კვე თი სა თუ დე მოკ რა ტი ის დაც ვის 
მიზ ნი თაა რე გუ ლი რე ბუ ლი. სწო რედ აღ ნიშ-
ნუ ლი ფაქ ტო რე ბი დან გა მომ დი ნა რე მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია სი ძულ ვი ლის ენის ფე ნო მე ნი, მი სი 
რე გუ ლი რე ბის წე სი და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ-
ლე ბის კვლე ვა. სი ძულ ვი ლის ენის მი მართ და-
მო კი დე ბუ ლე ბა გან სხვა ვე ბუ ლია სხვა დას ხვა 
სა მარ თლებ რივ სის ტე მა ში სა ხელ მწი ფო თა 
ის ტო რი უ ლი, სა ზო გა დო ებ რი ვი და დე მოკ რა-
ტი უ ლი გან ვი თა რე ბი სა თუ გა მოც დი ლე ბის 
მი ხედ ვით. მსჯე ლო ბა სი ძულ ვი ლის ენა ზე 
იმ ში ნა არ სით იგი წარ მო ად გენს გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბის გა ნუ ყო ფელ ნა წილს თუ საფ-
რთხეს, უფ რო რთულ ფორ მას იღებს, რო დე-
საც სი ძულ ვი ლის ენა რე ლი გი უ რი ნიშ ნი თაა 
გა მო ხა ტუ ლი. 

სი ძულ ვი ლის ენა – სა მარ თლებ რი ვი                       
რე გუ ლი რე ბა

სი ძულ ვი ლის ენის უნი ვერ სა ლუ რი გან-
მარ ტე ბა არ არ სე ბობს, თუმ ცა მას ხში რად 
გან სხვა ვე ბუ ლი ფორ მით ვხვდე ბით სხვა დას-
ხვა გა რე მო ე ბა ში. ტერ მი ნი – სი ძულ ვი ლის 
ენა გა მო ი ყე ნე ბა გა მო ხატ ვის ფორ მებ თან 

მერი კაპანაძე*

სიძულვილის ენა რელიგიური კონტექსტით ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოსა და საქართველოს პრაქტიკის ფარგლებში

აბსტრაქტი
დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის გა ნუ ყო ფელ ელე მენ ტებს წარ მო ად გენს თა ნას წო რო ბა, დის კრი-
მი ნა ცი ის აკ რძალ ვა, გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა, რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბა, აზ რი სა და რწმე ნის 
თა ვი სუფ ლე ბა. მათ რე ა ლი ზე ბას მულ ტი კულ ტუ რულ სა ზო გა დო ე ბა ში გარ კვე უ ლი გა მოწ ვე ვე ბი 
ახ ლავს. მათ შო რის, აღ სა ნიშ ნა ვია სი ძულ ვი ლის ენის ფე ნო მე ნი. სი ძულ ვი ლის ენა ერ თმა ნეთს 
უპი რის პი რებს თა ნას წო რო ბა სა და დის კრი მი ნა ცი ას. რა მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა სი ძულ ვი ლის ენა? 
რა არის მი სი სა მარ თლებ რი ვი გან მარ ტე ბა? არ სე ბობს თუ არა ის სა მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბი, 
რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ ადა მი ან თა უფ ლე ბე ბის დაც ვას? სი ძულ ვი ლის ენის არ სე ბო ბა ემო-
ცი უ რი ფაქ ტო რი თაც შე იძ ლე ბა იყოს გან პი რო ბე ბუ ლი, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო ცა რე ლი გი უ-
რი ნი შა ნი ფი გუ რი რებს. რე ლი გი უ რი კონ ტექ სტით გა მო ხა ტუ ლი სი ძულ ვი ლის ენა ცალ სა ხად დე-
მოკ რა ტი ულ ფა სე უ ლო ბებს აშ კა რა საფ რთხეს უქ მნის მი უ ხე და ვად იმი სა იგი რელ გი ურ ჯგუ ფებს 
შო რის თავ დაც ვის მიზ ნი თაა გა მო ყე ნე ბუ ლი თუ მხო ლოდ კონ კრე ტუ ლი რე ლი გი უ რი ჯგუ ფის ან 
ინ დი ვი დი სად მია მი მარ თუ ლი. სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ის აქ ტუ ა ლუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
კვლე ვის მი ზა ნია სი ძულ ვი ლის ენის რე ლი გი უ რი კონ ტექ სტით რე გუ ლი რე ბის არე ა ლის გან საზღ-
ვრა ძი რი თა დი სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბის, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა-
ვი სუფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრაქ ტი-
კი სა და სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბის მი ხედ ვით.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა | სი ძულ ვი ლის ენა | რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბა | 
სი ძულ ვი ლის ენა რე ლი გი უ რი კონ ტექ სტით
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მი მარ თე ბით, რო მელ თა მი ზა ნია ადა მი ა ნის 
ან და ადა მი ან თა ჯგუ ფის დევ ნა რე ლი გი უ რი, 
ეთ ნი კუ რი თუ სხვა იდენ ტო ბის ნიშ ნის სი-
ძულ ვი ლის გა მო. 

ევ რო პის საბ ჭოს მი ნის ტრთა კო მი ტე ტის 
97(20) რე კო მენ და ცი ით „სი ძულ ვი ლის ენა“ 
გა ნი მარ ტა შემ დეგ ნა ი რად: ტერ მი ნი „სი ძულ-
ვი ლის ენა“ უნ და გა ვი გოთ რო გორც გა მო-
ხატ ვის ყვე ლა ფორ მა, რო მე ლიც გავ რცე ლე-
ბა დი ა, შე უ რაცხ მყო ფე ლი ა, იწ ვევს რა სობ რივ 
სი ძულ ვილს, ქსე ნო ფო ბი ას, ან ტი სე მი ტურ ან 
სხვა სა ხის სი ძულ ვილს, ეროვ ნუ ლო ბის, ეთ-
ნო ცენ ტრიზ მის, დის კრი მი ნა ცი ის, უმ ცი რე-
სო ბა თა, მიგ რან ტთა და იმიგ რან ტთა მი მართ 
გა მო ხა ტუ ლი მტრო ბის ჩათ ვლით.1

სი ძულ ვი ლის ენის გან მარ ტე ბა დრო-
თა გან მავ ლო ბა ში იც ვლე ბო და. ტრა დი ცი უ-
ლად, იგი წარ მო ად გენ და გა მო ხა ტუ ლე ბის იმ 
ფორ მას, რო მე ლიც შე უ რაცხ მყო ფე ლი იყო 
ნე ბის მი ე რი რა სობ რი ვი, რე ლი გი უ რი, ეთ ნი-
კუ რი ან და ეროვ ნუ ლი ჯგუ ფი სათ ვის. 1980-ი-
ან წლებ ში გა ფარ თოვ და მი სი მნიშ ვნე ლო ბის 
არე ა ლი გენ დე რუ ლი, ასა კობ რი ვი, სექ სუ ა-
ლუ რი, ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბის, ფი ზი კუ რი 
შე საძ ლებ ლო ბის ან და სხვა უპი რა ტე სო ბის 
თვალ საზ რი სით.2 მეც ნი ერ მა როდ ნი სმო ლამ 
ზო გა დად გან მარ ტა ტერ მი ნი – სი ძულ ვი-
ლის ენა და აღ ნიშ ნა, რომ იგი წარ მო ად გენ და 
სიტყ ვი ერ თავ დას ხმას რა სობ რი ვი, ეთ ნი კუ-
რი, რე ლი გი უ რი, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი-
ი სა და უპი რა ტე სო ბის სა ფუძ ველ ზე.3 გარ და 
ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სა, დრო თა გან მავ ლო ბა ში 
ტერ მინ – სი ძულ ვი ლის ენას გან სხვა ვე ბუ ლად 
მო იხ სე ნი ებ დნენ, კერ ძოდ, 1920-ი ან წლე ბის 
ბო ლო დან 1930-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ის ში იგი 
ცნო ბი ლი იყო რო გორც „რა სობ რი ვი სი ძულ-
ვი ლი“, 1940-ი ან წლებ ში – „ჯგუ ფის ცი ლის წა-
მე ბა“, 1980 წელს „სი ძულ ვი ლის ენა“ და „რა-
სის ტუ ლი გა მოს ვლა“ ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბა-
დი ტერ მი ნე ბი გახ და.4

სი ძულ ვი ლის ენა წარ მო ად გენს კომ-
პლექ სუ რად სა მარ თლებ რივ და პო ლი ტი კურ 
გა მოწ ვე ვას; ერ თმა ნეთს უპი რის პირ დე ბა 2 
ფუნ და მენ ტა ლუ რი უფ ლე ბა – თა ნას წო რო ბა 
(მათ შო რის დის კრი მი ნა ცი ის გან დაც ვის უფ-
ლე ბა) და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა.5

სი ძულ ვი ლის ენა მჭიდ რო კავ შირ შია გა-
მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას თან. გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბის არ სი მდგო მა რე ობს იდე ე ბის 
და აზ რე ბის თა ვი სუფ ლად გავ რცე ლე ბა ში, 

ჯან საღ კო მუ ნი კა ცი ა ში, რაც ხელს უწყ ობს 
სა ხელ მწი ფო ში დე მოკ რა ტი უ ლი პრო ცე სე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბას. თუმ ცა აუ ცი ლე ბე ლია სა მარ-
თლებ რი ვი შეზღ უდ ვის არ სე ბო ბა, რო მე ლიც 
გა მო რიცხ ავს რა ი მე ნიშ ნით შე უ რაცხ მყო-
ფელ კო მუ ნი კა ცი ას. სი ძულ ვი ლის ენა თა ნა-
მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა ში იწ ვევს უსი ა მოვ ნო 
და რთულ პრობ ლე მებს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ 
სი ძულ ვი ლის ენა და მი სი რე გუ ლი რე ბა მე ო-
რე მსოფ ლიო ომის შემ დგომ პე რი ოდ ში იყო 
და კვლა ვაც რჩე ბა აქ ტუ ა ლურ სა კითხ ად.6

სი ძულ ვი ლის ენა არის გა მო ხატ ვის ის 
ფორ მა, რო მე ლიც ახა ლი სებს სი ძულ ვილს რა-
სობ რი ვი, რე ლი გი უ რი, ეთ ნი კუ რი, ეროვ ნუ ლი 
წარ მო მავ ლო ბის, გენ დე რუ ლი, სექ სუ ა ლუ რი 
ორი ენ ტა ცი ის, სო ცი ა ლუ რი წარ მო მავ ლო ბის, 
შეზღ უ დუ ლი ფი ზი კუ რი ან მენ ტა ლუ რი შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის ნიშ ნის სა ფუძ ველ ზე. ამას-
თან, სი ძულ ვი ლის ენა შე იძ ლე ბა მი მარ თუ ლი 
იყოს რო გორც ინ დი ვი დის, ასე ვე სუ ბი ექ ტთა 
ჯგუ ფის მი მარ თაც. სი ძულ ვი ლის ენა გარ და 
სიტყ ვი ე რი გა მო ხა ტუ ლე ბი სა, შე იძ ლე ბა გა-
მო ი ხა ტოს სხვა დას ხვა ფორ მი თაც, კერ ძოდ: 
შე უ რაცხ მყო ფე ლი სიმ ბო ლი კე ბის სა ჯა როდ 
გა მო ყე ნე ბა, უხე ში გა მოს ვლა აქ ცი ებ სა და 
სა ჯა რო ად გი ლებ ში, შე უ რაცხ მყო ფე ლი ინ-
ფორ მა ცი ის შემ ცვე ლი ფლა ე რე ბის და რი გე-
ბა, ტე ლე ვი ზი ით, რა დი ო თი ან და ინ ტერ ნე-
ტით გავ რცე ლე ბა, ჯვრე ბის და დრო შე ბის 
დაწ ვა და სხვა.7

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თლოს პრე ცე დენ ტულ სა მარ თალ ში გა მო-
იკ ვე თა სი ძულ ვი ლის ენის რამ დე ნი მე ელე მენ-
ტი: გან ზრახ ვა (სი ძულ ვი ლის გავ რცე ლე ბის 
გან ზრახ ვა კონ კრე ტუ ლი ჯგუ ფის მი მართ), 
ში ნა არ სი ან და სპე ცი ფი კუ რი გა მო ხატ ვის 
კონ ტექ სტი და დამ დგა რი შე დე გი (რო მე ლიც 
წარ მო იშ ვა სი ძულ ვი ლის ენის გა მო ყე ნე ბით).8

სი ძულ ვი ლის ენა ძი რი თა დად შემ დეგ სა-
ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბის რე გუ ლი რე-
ბის სფე რო ში გვხვდე ბა: „ადა მი ა ნის უფ ლე ბა-
თა სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა ცია“ 9, „რა სობ რი-
ვი დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფ-
ხვრის შე სა ხებ“ სა ერ თა შო რი სო კონ ვენ ცია10, 
„სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის 
შე სა ხებ“ სა ერ თა შო რი სო პაქ ტი11 და „ადა მი ა-
ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა 
ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცია“12. გარ და აღ ნიშ ნუ ლი-
სა სი ძულ ვი ლის ენა სხვა სა ერ თა შო რი სო და 
რე გი ო ნა ლუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის რე გუ ლი-
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რე ბის სფე რო ში ხვდე ბა, მათ შო რი სა ა, „ევ რო-
კავ ში რის ადა მი ა ნის ფუნ და მენ ტურ უფ ლე ბა-
თა ქარ ტია“13, „ადა მი ა ნი სა და ხალ ხთა უფ ლე-
ბე ბის აფ რი კუ ლი ქარ ტია“14 და სხვა.

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ თაო დეკ-
ლა რა ცი ის მე-19 მუხ ლის მი ხედ ვით გა მო ხატ-
ვის თა ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა და ცუ ლია და გან-
მარ ტავს, რომ ყვე ლას აქვს აზ რი სა და გა მო-
ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა. ეს თა ვი სუფ ლე ბა მო ი-
ცავს ადა მი ა ნის უფ ლე ბას, ჰქონ დეს სა კუ თა რი 
აზ რი და და უბ რკო ლებ ლად მო ი ძი ოს, მი ი ღოს 
და გა ავ რცე ლოს ინ ფორ მა ცია და მო საზ რე-
ბე ბი ყო ველ გვა რი სა შუ ა ლე ბით, მი უ ხე და ვად 
საზღ ვრე ბი სა. ამას თან, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა ცი ის 29-ე მუხ ლი ზო-
გა დად გან საზღ ვრავს გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ-
ლე ბის შეზღ უდ ვის ფარ გლებს. თუმ ცა უშუ-
ა ლოდ სი ძულ ვი ლის ენას თან და კავ ში რე ბით 
აღ ნიშ ნუ ლი დეკ ლა რა ცია არ სა უბ რობს.

„რა სობ რი ვი დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა 
ფორ მის აღ მოფ ხვრის შე სა ხებ“ სა ერ თა შო რი-
სო კონ ვენ ცი ის მე-4 მუხ ლის მი ხედ ვით, მო-
ნა წი ლე სა ხელ მწი ფო ე ბი გმო ბენ ყო ველ გვარ 
პრო პა გან დას და ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცი ას, რო-
მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლია რა სის, ფე რის ან ეთ-
ნი კუ რი წარ მო შო ბის პირ თა ჯგუ ფის უპი რა-
ტე სო ბის იდე ებ სა და თე ო რი ა ზე ან, რო მე ლიც 
ცდი ლობს გა ა მარ თლოს ან ხე ლი შე უწყ ოს რა-
სობ რივ სი ძულ ვილ სა და დის კრი მი ნა ცი ის ნე-
ბის მი ერ ფორ მას და ვალ დე ბუ ლე ბას კის რუ-
ლო ბენ მი ი ღონ სწრა ფი და პო ზი ტი უ რი ზო მე-
ბი, რა თა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ თაო 
დეკ ლა რა ცი ა ში გან საზღ ვრუ ლი პრინ ცი პე ბი-
სა და ამ კონ ვენ ცი ის მე-5 მუხ ლით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის სა ჭი რო მოთხ ოვ ნით 
აღ მო იფ ხვრას დის კრი მი ნა ცი ის მსგავ სი ქმე-
დე ბის წა ქე ზე ბა :

ა) კა ნო ნით დას ჯად ქმე დე ბად უნ და გა-
მოცხ ად დეს რა სობ რივ უპი რა ტე სო ბა სა და 
სი ძულ ვილ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი იდე ე ბის ყო-
ველ გვა რი გავ რცე ლე ბა, რა სობ რი ვი დის კრი-
მი ნა ცი ის ნე ბის მი ე რი წა ქე ზე ბა ისე ვე, რო-
გორც ძა ლა დო ბის ყვე ლა აქ ტი ან ასე თი აქ-
ტე ბის წა ქე ზე ბა ნე ბის მი ე რი რა სის ან ფე რის 
ან ეთ ნი კუ რი წარ მო შო ბის პირ თა ჯგუ ფის წი-
ნა აღ მდეგ და ასე ვე, რა სის ტუ ლი მოქ მე დე ბის 
ნე ბის მი ე რი დახ მა რე ბის, მათ შო რის, ფი ნან-
სუ რი დახ მა რე ბის პი რო ბე ბი.

ბ) უკა ნო ნოდ უნ და გა მოცხ ად დეს და აიკ-
რძა ლოს ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და ასე ვე, ყვე ლა 

სხვა ორ გა ნი ზე ბუ ლი პრო პა გან დის ტუ ლი მო-
ღ ვა წე ო ბა, რო მე ლიც ხელს უწყ ობს და იწ ვევს 
რა სობ რივ დის კრი მი ნა ცი ას, ასეთ ორ გა ნი ზა-
ცი ებ სა და საქ მი ა ნო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბა უნ და 
გა მოცხ ად დეს კა ნო ნით დას ჯად ქმე დე ბად.

გ) და უშ ვებ ლად უნ და გა მოცხ ად დეს 
ეროვ ნუ ლი თუ ად გი ლობ რი ვი სა ხელ მწი ფო 
ორ გა ნო ე ბის ან სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ სტი ტუ-
ტე ბის მი ერ რა სობ რი ვი დის კრი მი ნა ცი ის ხე-
ლის შეწყ ო ბა ან გა მოწ ვე ვა.15

რა სობ რი ვი დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ-
მის აღ მოფ ხვრის კო მი ტე ტის16 მე-7 ზო გა დი 
რე კო მენ და ცია17 მკა ფი ოდ გან საზღ ვრავს აღ-
ნიშ ნუ ლი ნორ მის სა ვალ დე ბუ ლო ხა სი ათს, 
ანა ლო გი ურს გუ ლის ხმობს ამა ვე კო მი ტე ტის 
მე-15 ზო გა დი რე კო მენ და ცია18, რომ ლის მი-
ხედ ვი თაც წა ქე ზე ბი სა და დის კრი მი ნა ცი უ ლი 
ქმე დე ბე ბის აღ მო საფ ხვრე ლად შე მუ შა ვე ბუ-
ლი მე ქა ნიზ მე ბი სა ხელ მწი ფო ებ მა უნ და გან-
საზღ ვრონ კა ნონ მდებ ლო ბით და უზ რუნ ველ-
ყონ ეფექ ტუ რად აღ სრუ ლე ბა.19

 „რა სობ რი ვი დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა 
ფორ მის აღ მოფ ხვრის შე სა ხებ“ სა ერ თა შო რი-
სო კონ ვენ ცია პირ ვე ლი სა ერ თა შო რი სო ხელ-
შეკ რუ ლე ბა ა, რო მე ლიც მკა ფი ოდ აყა ლი ბებს 
და მო კი დე ბუ ლე ბას სი ძულ ვი ლის ენი სად მი. 
„რა სობ რი ვი დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ-
მის აღ მოფ ხვრის შე სა ხებ“ სა ერ თა შო რი სო 
კონ ვენ ცი ის მე-4 მუხ ლის „ა“ ქვე პუნ ქტი სი-
ძულ ვი ლის ენის ოთხ გან სხვა ვე ბულ ას პექტს 
გან საზღ ვრავს: 1) რა სობ რივ უპი რა ტე სო ბა ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი იდე ე ბის გავ რცე ლე ბა, 2) რა-
სობ რივ სი ძულ ვილ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი იდე ე ბის 
გავ რცე ლე ბა, 3) რა სობ რი ვი დის კრი მი ნა ცი ის 
გაღ ვი ვე ბა და 4) რა სობ რი ვი ძა ლა დო ბით მო-
ტი ვი რე ბუ ლი ქმე დე ბე ბის პრო ვო ცი რე ბა.20 
აღ ნიშ ნულ კონ ვენ ცი ა ში უშუ ა ლოდ გა მო ხატ-
ვის თა ვი სუფ ლე ბა არ არის და ცუ ლი, მაგ რამ 
კონ ვენ ცი ით გა რან ტი რე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლია თა ნას წო რო ბის და ადა-
მი ა ნის უფ ლე ბა თა, მათ შო რის, გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბის სა მარ თლებ რი ვი ბუ ნე ბა.

„სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე-
ბე ბის შე სა ხებ“ სა ერ თა შო რი სო პაქ ტის მე-19 
მუხ ლის პირ ვე ლი და მე ო რე პუნ ქტე ბი უზ-
რუნ ველ ყო ფენ გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის 
უფ ლე ბას. აზ რი სა და გა მო ხატ ვის ფორ მე-
ბი აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მის მი ხედ ვით ფარ თო ა.21 
მაგ რამ აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის მე-3 პუნ ქტი გა-
ნ  საზღ ვრავს გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შე-



saerTaSoriso samarTlis Jurnali, #2, 2016 - #1, 2017                   JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, N2, 2016 - N1, 2017

 252

ზ ღ უდ ვის სა ფუძ ვლებს; კერ ძოდ, შეზღ უდ ვა 
და საშ ვე ბია ა) სხვა პირ თა უფ ლე ბე ბი სა და 
რე პუ ტა ცი ის და სა ცა ვად და ბ) სა ხელ მწი ფო 
უშიშ რო ე ბის, სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის, 
მო   სახ ლე ო ბის ჯან მრთე ლო ბი სა და ზნე ო ბის 
და  სა ცა ვად. ამას თან, მნიშ ვნე ლო ვა ნია შეზღ-
უდ   ვის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის და მა ტე ბი თი 
ლე  გი ტი მუ რი სა ფუძ ვლის დაკ მა ყო ფი ლე ბა: 
1) შეზღ უდ ვა დად გე ნი ლი უნ და იყოს კა  ნონი თ 
და 2) შეზღ უდ ვა უნ და იყოს აუ ცი ლე ბე ლი.

„სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე-
ბე ბის შე სა ხებ“ სა ერ თა შო რი სო პაქ ტის მე-19 
მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის გან ხილ ვი სას აღ სა-
ნიშ ნა ვია ამა ვე პაქ ტის მე-20 მუხ ლი, რო მე-
ლიც აფარ თო ებს გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე-
ბის შეზღ უდ ვის სა ფუძ ვლებს და მი უ თი თებს, 
რომ ომის ყო ველ გვა რი პრო პა გან და უნ და 
აიკ რძა ლოს კა ნო ნით, ხო ლო ყო ველ გვა რი 
ეროვ ნუ ლი, რა სობ რი ვი ან რე ლი გი უ რი შუღ-
ლის გაღ ვი ვე ბი სა კენ მი მარ თუ ლი გა მოს ვლა, 
რაც წარ მო ად გენს დის კრი მი ნა ცი ის, მტრო-
ბის ან ძა ლა დო ბის წა ქე ზე ბას, უნ და აიკ რძა-
ლოს კა ნო ნით. 

გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შეზღ უდ-
ვის ფარ გლებ თან მი მარ თე ბით სა ინ ტე რე სოა 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კო მი ტე ტის22 პრაქ-
ტი კა, მათ შო რის, საქ მე ე ბი – რო სი კა ნა დის 
წი ნა აღ მდეგ23 და შინ კო რე ის რეს პუბ ლი კის 
წი ნა აღ მდეგ24. ერთ შემ თხვე ვა ში ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა კო მი ტეტ მა გან მარ ტა, რომ გა-
მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა და კავ ში რე ბუ ლია გარ კვე ულ ვალ-
დე ბუ ლე ბებ თან და პა სუ ხის მგებ ლო ბებ თან. 
ამას თან, ვალ დე ბუ ლე ბა და პა სუ ხის მგებ ლო-
ბა გან სა კუთ რე ბით იზ რდე ბა თუ გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბა და კავ ში რე ბუ ლია სას კო ლო 
სის ტე მას თან, ახალ გაზ რდებ თან, მოს წავ-
ლე ებ თან სწავ ლე ბის პრო ცეს თან. შე სა ბა მი-
სად, გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შეზღ უდ ვის 
ფარ გლე ბის გან ხილ ვი სას გარ და ზე მოთ აღ-
ნიშ ნუ ლი სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი სა აუ-
ცი ლე ბე ლია საქ მის ინ დი ვი დუ ა ლუ რად გან-
ხილ ვა. ხო ლო მე ო რე შემ თხვე ვა ში, ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა კო მი ტეტ მა და ად გი ნა, რომ ში ნის 
მი ერ და ხა ტუ ლი ნა ხა ტი ხვდე ბა „სა მო ქა ლა ქო 
და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ“ სა ერ-
თა შო რი სო პაქ ტის მე-19 მუხ ლის მე-2 პუნ-
ქტით გან საზღ ვრუ ლი გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ-
ლე ბის უფ ლე ბის დაც ვის სფე რო ში, კერ ძოდ, 
იდე ე ბის გა მო ხატ ვა ფერ წე რის მეშ ვე ო ბით. 

კო მი ტეტ მა ასე ვე მი უ თი თა, რომ გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბის შეზღ უდ ვის გან ხორ ცი ე ლე-
ბი სას სა ხე ზე უნ და ყო ფი ლი ყო მე-19 მუხ ლის 
მე-3 პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა რე მო-
ე ბე ბი და და მა ტე ბით, შეზღ უდ ვა კა ნო ნით 
დად გე ნი ლი და აუ ცი ლე ბე ლი უნ და ყო ფი-
ლი ყო. ამას თან, და მა ტე ბით გან მარ ტა, რომ 
სა ხელ მწი ფოს მხრი დან უნ და გან საზღ ვრუ-
ლი ყო ზუს ტი საფ რთხე, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა 
გა მოწ ვე უ ლი ყო ფი ლი ყო ნა ხა ტის ავ ტო რის 
ქმე დე ბი თა და მიზ ნე ბით. გა მომ დი ნა რე იქი-
დან, რომ სა ხელ მწი ფოს მხრი დან არ ყო ფი ლა 
ზუს ტი საფ რთხი სა და მიზ ნე ბის გან საზღ ვრა, 
სა ხელ მწი ფოს ქმე დე ბა, ავ ტო რი სათ ვის ნა ხა-
ტის კონ ფის კა ცი ა, კო მი ტე ტის მხრი დან შე-
ფას და რო გორც „სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ-
რი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ“ სა ერ თა შო რი სო პაქ-
ტის მე-19 მუხ ლის მე-2 პუნ ქტის დარ ღვე ვა. 

„ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა-
ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის“ კონ ვენ ცი ის მე-10 
მუხ ლის თა ნახ მად და ცუ ლია გა მო ხატ ვის თა-
ვი სუფ ლე ბა, თუმ ცა ამა ვე მუხ ლში მო ცე მუ-
ლია შეზღ უდ ვის სა ფუძ ვლე ბიც. აღ ნიშ ნუ ლი 
ნორ მი დან გა მომ დი ნა რე ტერ მი ნი „გა მო ხატ-
ვა“ არ შე მო ი ფარ გლე ბა შე ხე დუ ლე ბის, აზ რის 
გა მოთ ქმის წე რი ლო ბით და ზე პი რი ფორ მით, 
იგი მო ი ცავს ნე ბის მი ერ სა შუ ა ლე ბას, რო მე-
ლიც იდე ე ბის გა მოთ ქმას თან ან ინ ფორ მა-
ცი ის გა და ცე მას თან არის და კავ ში რე ბუ ლი.25 
გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა გუ ლის ხმობს ნე-
გა ტი უ რი ხა სი ა თის გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ-
ლე ბა საც- უფ ლე ბა არ ილა პა რა კო, არ გა მო-
ხა ტო.26და მა ტე ბით, მე-10 მუხ ლის პირ ვე ლი 
პუნ ქტი მო ი ცავს გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის 
სამ ელე მენტს27:

1. სა კუ თა რი აზ რის ქო ნის თა ვი სუფ ლე-
ბა (აბ სო ლუ ტუ რი ხა სი ა თის უფ ლე ბაა და მას-
ზე არ ვრცელ დე ბა მე-10 მუხ ლის მე-2 პუნ-
ქტით გან საზღ ვრუ ლი შეზღ უდ ვე ბი);

2. ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის თა ვი სუფ-
ლე ბა;

3. ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის თა ვი სუფ ლე ბა.
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი 

სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კა მი უ თი თებს, რომ გა-
მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბა და კავ-
ში რე ბუ ლია გარ კვე ულ ვალ დე ბუ ლე ბებ თან 
და პა სუ ხის მგებ ლო ბებ თან, რო მელ საც პირ-
და პირ კონ ვენ ცი ის მუხ ლე ბი დან ვერ ამო ვი-
კითხ ავთ. შე საძ ლე ბე ლია გა მო ხატ ვის თა ვი-
სუფ ლე ბის უფ ლე ბის შეზღ უდ ვა გა მარ თლე-
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ბუ ლი იყოს იმ გან სხვა ვე ბუ ლი პი რო ბე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ცალ კე ულ 
შემ თხვე ვებ ში არ სე ბობ დეს; მა გა ლი თის თვის, 
სამ ხედ რო და ნა ყო ფებ ში დის ციპ ლი ნი სა და 
უსაფ რთხო ე ბის დაც ვის მიზ ნით სპე ცი ა ლუ რი 
წე სე ბი მოქ მე დებს და იმ ინ ფორ მა ცი ის გავ-
რცე ლე ბა, რო მე ლიც კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბას 
ექ ვემ დე ბა რე ბა – ქმე დე ბა ვერ გა მარ თლდე ბა 
გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბით.28

გარ და ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი შეზღ უდ ვის 
სა ფუძ ვლე ბი სა არ სე ბობს ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს 
ტეს ტი, კერ ძოდ, შეზღ უდ ვა და საშ ვე ბია თუ: 
გან საზღ ვრუ ლია კა ნო ნით, აქვს ლე გი ტი მუ-
რი მი ზა ნი და აუ ცი ლებ ლო ბას წარ მო ად გენს 
დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის.29

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ-
ვენ ცი ის მე-10 მუხ ლთან ერ თად აუ ცი ლებ-
ლად უნ და აღი ნიშ ნოს მე-17 მუხ ლი, რო მე-
ლიც მი უ თი თებს უფ ლე ბის ბო რო ტად გა-
მო ყე ნე ბის აკ რძალ ვა ზე. შე სა ბა მი სად, არც 
გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის რე ა ლი ზე ბა და 
არც შეზღ უდ ვა არ უნ და იქ ნას გა გე ბუ ლი იმ-
გვა რად, რომ მოხ დეს კონ ვენ ცი ით გა რან ტი-
რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბა.30 
სი ძულ ვი ლის ენა კონ ვენ ცი ის მე-10 მუხ ლის 
დაც ვის ქვეშ არ ხვდე ბა და იგი შე იძ ლე ბა გან-
ვმარ ტოთ შემ დე გი სა ხით:

– პირ ვე ლი, რა სობ რი ვი სი ძულ ვი ლის წა-
ქე ზე ბა, სი ძულ ვი ლი პი როვ ნე ბი სა ან ადა მი ან-
თა გან სა კუთ რე ბუ ლი ჯგუ ფის მი მართ.

– მე ო რე, რე ლი გი უ რი შუღ ლის გაღ ვი ვე ბა 
მორ წმუ ნე ებ სა და არა მორ წმუ ნე ებს შო რის.

– და ბო ლოს, სი ძულ ვი ლის ენის გან მარ-
ტე ბა მი ნის ტრთა კო მი ტე ტის რე კო მენ და ცი ის 
სა ფუძ ველ ზე, კერ ძოდ, სი ძულ ვი ლის ყვე ლა 
ფორ მის გა მოწ ვე ვა არა ტო ლე რა ტუ ლო ბის 
სა ფუძ ველ ზე გა მოწ ვე უ ლი აგ რე სი უ ლი ნა ცი-
ო ნა ლიზ მი თა და ეთ ნო ცენ ტრიზ მით.31

სი ძულ ვი ლის ენა რე ლი გი უ რი კონ ტექ სტით 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
სა სა მარ თლო სა და სა ქარ თვე ლოს 
პრაქ ტი კის ფარ გლებ ში

რე ლი გი უ რი პლუ რა ლიზ მის პრინ ცი პი 
აი სა ხა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ თაო 
დეკ ლა რა ცი ის მე-18 მუხ ლში, რომ ლი თაც გა-
რან ტი რე ბუ ლია ყვე ლას უფ ლე ბა თა ვი სუფ-
ლად მი ი ღონ და შე იც ვა ლონ სა კუ თა რი რწმე-
ნის სა ფუძ ველ ზე რე ლი გია ხე ლი სუფ ლე ბის 

ჩა რე ვის ში შის გა რე შე. აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბის 
ასახ ვა მოხ და „სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი 
უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ“ სა ერ თა შო რი სო პაქ ტის 
მე-18 მუხ ლში, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ამე რი-
კუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-12 მუხ ლში, ადა მი ა ნი სა 
და ხალ ხის უფ ლე ბა თა აფ რი კუ ლი ქარ ტი ის 
მე-8 მუხ ლში, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და ძი რი-
თად თა ვი სუფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი-
ის მე-9 მუხ ლში და ევ რო კავ ში რის ადა მი ა ნის 
ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე ბის ქარ ტი ის მე-10 
მუხ ლში. აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლე ბით გა რან ტი რე-
ბუ ლია რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა.32 
რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბის დაც ვის 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მი უ ხე და ვად, 
ხში რად უმ ცი რე სო ბა თა წარ მო მად გენ ლე ბი 
უმ რავ ლე სო ბი სა და სხვა ჯგუ ფე ბის მხრი დან 
გა ნიც დი ან უფ ლე ბის დარ ღვე ვას. ამის ერ თ-
ერ თი მა გა ლი თია სი ძულ ვი ლის ენა, რო მე ლიც 
წარ მო იშ ვა რე ლი გი ურ საწყ ი სებ ზე.33

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თლოს პრაქ ტი კი დან სა ინ ტე რე სოა უკ ვე 
გან ხი ლუ ლი საქ მე – ნორ ვუ დი გა ერ თი ა ნე ბუ-
ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ34; საქ მის ფაქ ტობ-
რი ვი გა რე მო ე ბის მი ხედ ვით, გან მცხა დე ბე-
ლი იყო ბრი ტა ნე თის ნა ცი ო ნა ლუ რი პარ ტი ის 
რე გი ო ნა ლუ რი ორ გა ნი ზა ტო რი, რო მელ მაც 
თა ვი სი სახ ლის ფან ჯა რა ზე 2001 წლის ნო ემ-
ბრი დან 2002 წლის 9 იან ვრამ დე გა მო აქ ვეყ-
ნა ფო ტო/ პოს ტე რი შემ დე გი ილუს ტი რე ბით 
– „ბრი ტა ნე თი ის ლა მის გა რე შე – და ი ცა ვი 
ბრი ტა ნე ლი ხალ ხი“, ასე ვე, ნა ხე ვარ მთვა რე 
და ვარ სკვლა ვე ბი აკ რძალ ვის ნიშ ნით. გან-
მცხა დე ბე ლი და ა და ნა შა უ ლეს რე ლი გი უ რი 
ჯგუ ფი სად მი მტრო ბის გაღ ვი ვე ბა ში. აპ ლი-
კან ტი ამ ტკი ცებ და, რომ იგი მოქ მე დებ და 
გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის ფარ გლებ ში. 
თუმ ცა სა სა მარ თლომ გან მცხა დებ ლის სა ჩი-
ვა რი არ და აკ მა ყო ფი ლა; აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, 
რომ რე ლი გი უ რი ჯგუ ფის წი ნა აღ მდეგ ასე თი 
ზო გა დი და პი რის პი რე ბა ტე რო რიზ მის სე რი-
ო ზუ ლი ქმე დე ბის შე დე გის სა ფუძ ვე ლი შე იძ-
ლე ბა გამ ხდა რი ყო, შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი 
ქმე დე ბა შე უ თავ სე ბე ლია კონ ვენ ცი ას თან, 
გან სა კუთ რე ბით ტო ლე რან ტო ბის, სო ცი ა ლუ-
რი მშვი დო ბი სა და დის კრი მი ნა ცი ის მნიშ ვნე-
ლო ბე ბით. ამი ტომ, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, 
რომ გან მცხა დე ბელ მა და არ ღვია გა მო ხატ ვის 
უფ ლე ბა და არ ჰქონ და ფან ჯა რა ზე პოს ტე რის 
გა მოკ ვრის უფ ლე ბა ამ ში ნა არ სით კონ ვენ ცი-
ის მე-17 და მე-10 მუხ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე. 
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ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა-
თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ გა ნი ხი ლა საქ-
მე – ბელ კა მი ბელ გი ის წი ნა აღ მდეგ35; საქ მის 
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბის მი ხედ ვით, ბელ-
კა მი იყო ორ გა ნი ზა ცი ა- „Sharia4Belgium“-ის 
ლი დე რი და სპი კე რი. ორ გა ნი ზა ცია და ი შა-
ლა 2012 წელს. აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა, 
YouTube-ში ვი დე ო ე ბის გავ რცე ლე ბით აღ ვი-
ვებ და სი ძულ ვი ლის, ძა ლა დო ბა სა და დის კრი-
მი ნა ცი ას. ბელ კა მი მხარს უჭერ და ჯი ჰად სა 
და შა რი ა თის კა ნონს. აღ ნიშ ნუ ლი ვი დე ო ბის 
მეშ ვე ო ბით ბელ კა მი თა ვის მა ყუ რებ ლებს 
მო უ წო დებ და და გაკ ვე თი ლებს ატა რებ და 
არა მუს ლი მებ ზე გა სა მარ ჯვებ ლად. სა სა მარ-
თლომ და ად გი ნა, რომ სა ხე ზე იყო კონ ვენ-
ცი ის მე-17 და მე-10 მუხ ლე ბის დარ ღვე ვა, 
ბელ კა მის ქმე დე ბე ბი კონ ვენ ცი ით გათ ვა ლის-
წი ნე ბულ რე ლი გი ურ ტო ლე რან ტო ბას თან შე-
სა ბა მი სო ბა ში არ იყო. აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბე ბი 
შე იძ ლე ბა გან ხი ლუ ლი ყო რო გორც სი ძულ ვი-
ლის ენა.

ადა მი ა ნის უფ ლე ბათ ევ რო პულ მა სა სა-
მარ თლომ გა ნი ხი ლა საქ მე- ერ ბა კა ნი თურ-
ქე თის წი ნა აღ მდეგ36; საქ მის ფაქ ტობ რი ვი 
გა რე მო ე ბე ბის მი ხედ ვით, ერ ბა კა ნი იყო თურ-
ქე თის პრე მი ერ -მი ნის ტრი 1996-1997 წლებ ში, 
ხო ლო 1997-1998 წლებ ში იგი იყო პო ლი ტი-
კუ რი პარ ტი ის- რე ჰაპ პარ ტი სის თავ მჯდო მა-
რე; აღ ნიშ ნუ ლი პარ ტია და ი შა ლა 1998 წელს 
სე კუ ლა რუ ლი პრი ნი ცი პე ბის სა წი ნა აღ მდე გო 
საქ მი ა ნო ბი სათ ვის. 1994 წელს ერ ბა კა ნის სა-
ჯა რო სიტყ ვით გა მო ვი და ქა ლაქ ბინ გოლ ში 
(თურ ქეთ ში სამ ხრეთ -აღ მო სავ ლეთ მხა რე ში). 
ად გი ლობ რი ვი სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ის დროს 
წარ მოთ ქმუ ლი სიტყ ვის გა მო 5 წლის შემ დეგ 
ერ ბა კა ნის წი ნა აღ მდეგ აღიძ რა საქ მე იმ სა-
ფუძ ვლით, რომ მი სი სა ჯა რო სიტყ ვა აღ ვი-
ვებ და სი ძულ ვილს და მტრო ბას რე ლი გი უ რი, 
რა სობ რი ვი და რე გი ო ნა ლუ რი ას პექ ტე ბით. 
ხო ლო ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ იმ სჯე ლა 
და და ად გი ნა, რომ სა ხე ზე იყო მე-10 მუხ ლის 
დარ ღვე ვა გან მცხა დებ ლის მი მართ, კერ ძოდ, 
ერ ბა კა ნის მი მართ. რად გან მის მი ერ წი ნა სა-
არ ჩევ ნო კამ პა ნი ა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ტერ მი-
ნე ბი „მორ წმუ ნე ე ბი“ და „არა მორ წმუ ნე ე ბი“ 
შე იძ ლე ბა წარ მო ად გენ დეს ნე ბის მი ე რი სა ზო-
გა დო ე ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ ფე ნო მენს. 
ამას თან, სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ ეროვ-
ნუ ლი სა სა მარ თლოს მხრი დან არ დად გე ნი ლა 
ე. წ.სა ეჭ ვო სიტყ ვე ბი იყო თუ არა რის კი სა და 
გარ და უ ვა ლი სა შიშ რო ე ბის შემ ცვე ლი. ასე ვე, 

ერ ბა კა ნის სიტყ ვით გა მოს ვლი დან 5 წელ ში 
საქ მის გან ხილ ვა და პო ლი ტი კუ რი დე ბა ტე-
ბის ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე პო ლი ტი კო სის 
მი მართ გა მო ყე ნე ბუ ლი სას ჯე ლის გა მა მარ-
თლე ბე ლი მი ზე ზე ბის არ არ სე ბო ბის გა მო, 
სა სა მარ თლომ და ად გი ნა მე-10 მუხ ლის დარ-
ღვე ვა. 

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა-
მარ თლოს პრაქ ტი კა მი უ თი თებს ცალ სა ხა 
და მკაცრ პო ლი ტი კას სი ძულ ვი ლის ენის მი-
მართ, რო მე ლიც რე ლი გი უ რი მო ტი ვე ბი თაა 
გა მო ხა ტუ ლი. რაც შე იძ ლე ბა პო ზი ტი უ რად 
შე ფას დეს. თუმ ცა სამ წუ ხა რო რე ა ლო ბაა სა-
ქარ თვე ლო ში, კერ ძოდ, არ სე ბუ ლი კა ნონ-
მდებ ლო ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს კონ-
სტი ტუ ცი ის მე-19 მუხ ლი სა უბ რობს სიტყ ვის, 
აზ რის, სინ დი სის, აღ მსა რებ ლო ბი სა და რწმე-
ნის თა ვი სუფ ლე ბა ზე, თუმ ცა ამ უკა ნას კნელ-
თა შეზღ უდ ვა და საშ ვე ბია მხო ლოდ სხვა თა 
უფ ლე ბა თა და სა ცა ვად. ასე ვე, სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი ის 24-ე მუხ ლი სა უბ რობს „აზ-
რის თა ვი სუფ ლე ბა ზე“, რომ ლის შეზღ უდ ვა 
და საშ ვე ბია დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა-
ში სა ხელ მწი ფო უშიშ რო ე ბის, ტე რი ტო რი უ-
ლი მთლი ა ნო ბის ან სა ზო გა დო ებ რი ვი უსაფ-
რთხო ე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, და ნა შა უ ლის 
თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, სხვა თა უფ ლე ბე ბი სა 
და ღირ სე ბის და სა ცა ვად, კონ ფი დენ ცი ა ლუ-
რად აღი ა რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გამ ჟღავ ნე-
ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად ან სა სა მარ თლოს 
და მო უ კი დებ ლო ბი სა და მი უ კერ ძო ებ ლო ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად. ამ ორ მუხლს შო რის 
გან სხვა ვე ბა არის ის, რომ 24-ე მუხ ლი აზ რის 
გა მო ხა ტუ ლე ბას მე-19 მუხ ლის გან გან სხვა-
ვე ბით გუ ლის ხმობს არამ ხო ლოდ სიტყ ვი ე-
რად გა მო ხა ტუ ლე ბას, არა მედ სხვა სა შუ ა ლე-
ბი თაც.

სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბობს სხვა სა მარ-
თლებ რი ვი აქ ტე ბი, რომ ლე ბიც ეხე ბა გა მო-
ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას, მა გა ლი თად, სა ქარ-
თვე ლოს კა ნო ნის „სიტყ ვი სა და გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ“, სა დაც სა უ ბა რი არ 
არის სი ძულ ვი ლის ენა ზე, თუმ ცა სიტყ ვი სა 
და გა მო ხატ ვის და ცუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა შე-
სა ბა მი სო ბა შია კონ სტი ტუ ცი ას თან და სა ერ-
თა შო რი სო სა მარ თლებ რივ აქ ტებ თან. გა მო-
ხატ ვის და სიტყ ვის თა ვი სუფ ლე ბას თან, მის 
შეზღ უდ ვას თან და კავ ში რე ბით სა უბ რობს 
„მა უწყ ებ ლო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა-
ნო ნი, „შეკ რე ბი სა და მა ნი ფეს ტა ცი ის შე სა-
ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი, თუმ ცა ზო გა დად 
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არის სა უ ბა რი და პრაქ ტი კა ში დღემ დე ბუნ-
დო ვა ნია იმ გა რე მო ე ბებ ზე ადეკ ვა ტუ რი რე-
ა გი რე ბა, რომ ლე ბიც იწ ვევს გა მო ხატ ვის თა-
ვი სუფ ლე ბის შეზღ უდ ვას. „დის კრი მი ნა ცი ის 
ყვე ლა ფორ მის აღ მოფ ხვრის შე სა ხებ“ სა ქარ-
თვე ლოს კა ნო ნის გან ზო გა დე ბის სა ფუძ ველ-
ზე შე იძ ლე ბა ვიმ სჯე ლოთ სი ძულ ვი ლის ენის 
ას პექ ტებ ზე. შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სა ქარ-
თვე ლო ში სი ძულ ვი ლის ენის რე გუ ლი რე ბა სა-
მარ თლებ რი ვად დღემ დე არ არ სე ბობს მა შინ, 
რო ცა სა ქარ თვე ლო ში სი ძულ ვი ლის ენის, გა-
მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის და რე ლი გი უ რი შე-
ვიწ რო ე ბის გა მო ხდე ბა ადა მი ან თა ჯგუ ფებს 
შო რის და პი რის პი რე ბა, მა გა ლი თი სათ ვის, 
2016 წელს სო ფელ ადი გენ ში გან ვი თა რე ბუ-
ლი მოვ ლე ნე ბი; მარ თლმა დი დებ ლე ბის მოთხ-
ოვ ნა, რომ მე ჩე თი სო ფელ ში არ უნ და იყოს 
და სოფ ლის ცენ ტრში არ სე ბუ ლი ის ტო რი უ-
ლი მე ჩე თის ეკ ლე სი ად უნ და გა და კეთ დეს. 
გარ და ამი სა სო ფელ ში და ძა ბუ ლო ბა შე იქ მნა 
სო ფელ ადი გენ ში მცხოვ რე ბი მუს ლი მე ბი სათ-
ვის სა საფ ლა ოს ად გი ლის გა მო ყო ფა ზე37, რა-
საც მოჰ ყვა სიტყ ვი ე რი და პი რის პი რე ბა (მო-
წე ე ბის გან მარ ტე ბით, შეხ ვედ რა ზე მი სუ ლი 
მა მა კა ცი მუს ლი მე ბის მი სა მარ თით შე უ რაცხ-
მყო ფელ სიტყ ვებს ამ ბობ და – „მოთ რე უ ლე ბი“ 
და მსგავ სი) და შემ დგომ ფი ზი კუ რი და პი რის-
პი რე ბაც იყო სა ხე ზე. გა მომ დი ნა რე იქი დან, 
რომ სა ქარ თვე ლო ში გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ-
ლე ბი სა და სი ძულ ვი ლის ენის დაც ვა არ არის 
მო წო დე ბის სი მაღ ლე ზე, სა მარ თლებ რი ვი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის გან საზღ ვრა ხდე ბა არა 
სიტყ ვი ე რი და პი რის პი რე ბის სა ფუძ ველ ზე, 
არა მედ სხვა ქმე დე ბი სა და მა ტე რი ა ლუ რი შე-
დე გის გათ ვა ლის წი ნე ბით.38 დის კრი მი ნა ცი უ-
ლი გა რე მო ე ბა რე ლი გი უ რი ჯგუ ფი სად მი შე-
იმ ჩნე ო და ბა თუმ შიც, მუს ლი მე ბის მე ჩე თის 
აგე ბას თან და კავ ში რე ბით.39 თა ვად ფაქ ტი 
– დის კრი მი ნა ცი ა, სამ წუ ხა რო ა, თუმ ცა ნაკ-
ლე ბა დაა სა ზო გა დო ებ რი ვი გან ხილ ვი სა თუ 
სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ჩა რე ვის სა გა ნი ის წი-

ნა რე ფაქ ტე ბი, სიტყ ვი ე რი გა მო ხა ტუ ლე ბე ბი, 
რომ ლებ საც შე იძ ლე ბა გა მო ეწ ვია რე ლი გი ურ 
ჯგუ ფებ სა და მო სახ ლე ო ბას შო რის და ძა ბუ-
ლე ბა. არა და შე იძ ლე ბა სხვა დარ ღვე ვებ თან 
ერ თად არ სე ბობ დეს სი ძულ ვი ლის ენაც, რო-
მელ საც სჭირ დე ბა ადეკ ვა ტუ რი რე ა გი რე ბა 
სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე და კომ პე ტენ ტუ რი 
ორ გა ნო ე ბის მხრი დან. 

დას კვნა

წი ნამ დე ბა რე ნაშ რო მი მი უ თი თებს სი-
ძულ ვი ლის ენის სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ-
რი ვი რე გუ ლი რე ბის არ სე ბო ბა ზე, სი ძულ ვი-
ლის ენის რე ლი გი უ რი კონ ტექ სტით სა მარ-
თლებ რივ პრაქ ტი კა ზე, მათ შო რის, ევ რო პუ-
ლი სა სა მარ თლოს დო ნე ზე, თუმ ცა, ვფიქ რობ, 
რომ რე ლი გი უ რი ნიშ ნით სი ძულ ვი ლის ენის 
სენ სი ტი უ რო ბი დან და მნიშ ვნე ლო ბი დან გა-
მომ დი ნა რე, სი ძულ ვი ლის ენა რე ლი გი უ რი 
კონ ტექ სტით მო ითხ ოს უფ რო მა ღა ლი სტან-
დარ ტით დაც ვას და ცალ კე სა მარ თლებ რი ვი 
აქ ტით რე გუ ლი რე ბას. რაც შე ე ხე ბა სა ქარ-
თვე ლო ში ვი თა რე ბას, სი ძულ ვი ლის ენა რე-
ლი გი უ რი ნიშ ნით ფარ თოდ გავ რცე ლე ბულ 
პრობ ლე მად რჩე ბა. ამას თან, არ არ სე ბობს 
მკაც რად გან საზღ ვრუ ლი სა მარ თლებ რი ვი 
აქ ტე ბი, ერ თგვა რო ვა ნი და თან მიმ დევ რუ ლი 
პო ლი ტი კა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს სი-
ძულ ვი ლის ენის რე ლი გი უ რი კონ ტექ სტით 
გა მო ყე ნე ბის პრე ვენ ცი ა სა და აღ მოფ ხვრას. 
თუმ ცა შე მუ შა ვე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი აქ-
ტე ბი თა და პო ლი ტი კით არ უნ და შე ი ლა ხოს 
გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის არ სი. ასე ვე, სი-
ძულ ვი ლის ენის რე ლი გი უ რი კონ ტექ სტით 
აღ მოფ ხვრის მიზ ნით სა ხელ მწი ფო მხო ლოდ 
კა ნო ნის მი ერ რე გუ ლი რე ბა ზე არ უნ და იყოს 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი და პრი ო რი ტე ტი უნ და მი-
ა ნი ჭოს პრე ვენ ცი ულ და თვით რე გუ ლა ცი ის 
მე ქა ნი ზე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და გან ხორ ცი ე-
ლე ბას. 

* მე რი კა პა ნა ძე არის თსუ-ს სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის დოქ ტო რან ტი და 
თსუ- სა და სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტის მოწ ვე უ ლი ლექ ტო რი.
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INTRODUCTION 

The goal of a democratic State is for the 
representatives of either majority or minority 
groups, indiscriminately to have the equal op-
portunity to express their opinion on any issue 
so as not to be victims of persecution, threats 
or violence on behalf of the State or private 
persons. The realization of freedom of expres-
sion is an integral part of democratic processes. 
Therefore, due to its importance, it is regulated 
by both national legislation and international le-
gal instruments. Although, the free development 
process is unequivocally suggested by freedom 
of expression, certain number of actions may 
become a threat to democracy and society. 
Consequently, the grounds for its restriction are 
regulated for the protection and respect for the 
rights of others, and for protection of national 
security, defense, and democracy, as well as, 
for prevention of crime. Therefore, taking into 
account these factors, the research concen-
trated on the phenomenon of hate speech, its 
regulation and freedom of expression bears 
utmost importance. The attitude towards hate 
speech varies from one legal system to an-
other in accordance with the historical, public 
and democratic development or experience of 

the States. Debate whether hate speech repre-
sents an integral part of freedom of expression 
or embodies a threat to it proves to be more 
diffi cult when hate speech is expressed in the 
religious context. 

HATE SPEECH – THE LEGAL REGULATION

There is no universal defi nition of hate 
speech, more so it takes different forms in vari-
ous situations. The term “hate speech” is used 
in relation to forms of expression aimed at ha-
rassing and persecuting person and/or group 
of persons based on the hatred towards their 
religion, ethnic origin or other attributes. 

According to the Recommendation No. 
97(20) of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe, the “Hate Speech” is as fol-
lows: the term “hate speech” shall be under-
stood as covering all forms of expression which 
spread, incite, promote or justify racial hatred, 
xenophobia, anti-Semitism or other forms of 
hatred based on intolerance, including: intol-
erance expressed by aggressive nationalism 
and ethnocentrism, discrimination and hostility 
against minorities, migrants and people of im-
migrant origin.1
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The defi nition of hate speech has changed 
over time. Traditionally, it represented the form 
of expression which was inciting towards any 
racial, religious, ethnic and/or national group. In 
the 1980s the context was expanded in terms 
of gender, age, sexual, family status, physical 
ability or other preferences.2 Scholar Rodney 
Smolla defi ned the term “hate speech” and 
noted that it constituted a generic term that has 
come to embrace the use of speech attacks 
based on race, ethnicity, religion and sexual 
orientation or preference.3 In addition to the 
above-mentioned, historically, hate speech has 
been referred to by several terms, in particular, 
it was known as “race hate” in the late 1920s 
and early 1930s, it was generally called “group 
libel” in the beginning of 1940s, “hate speech” 
and “racist speech” became the most common 
terms in the 1980s.4 Hate Speech is a complex 
legal and political challenge; thus, it often brings 
two foundational rights into confl ict – equality, 
including the right to be protected from discrimi-
nation, and freedom of expression.5

Hate speech is closely related to free-
dom of expression. The essence of freedom 
of expression is to spread ideas and thoughts 
freely, to encourage a healthy communication 
that promotes the development of democratic 
processes in the State. Nevertheless, there ex-
ists a need for restrictions imposed by law that 
excludes offensive communications on any 
ground. Despite the fact that, hate speech and 
its regulation during the post-World War II pe-
riod became an important and pressing issue, 
hate speech to this day remains to cause un-
pleasant and complex problems to the modern 
societies.6

Hate speech is a form of expression that 
encourages hatred based on racial, religious, 
ethnic, national origin, gender, sexual orienta-
tion, social origin, physical or mental disabili-
ties. Moreover, hate speech can be directed 
at both the individual, as well as the group. In 
addition to direct speech, hate speech also in-
cludes many other forms of expression, such 
as: public use of insulting symbols, rude and 
insulting presentation at parades, protests and 
public places, distribution and dissemination of 
leafl ets with insulting contents through TV, ra-
dio and/or their circulation via Internet, burning 

crosses and fl ags, etc.7

The European Court of Human Rights has 
developed several elements of hate speech in 
its case law: intent (the intention of spreading 
hatred towards a specifi c group), contents, i.e. 
context of expression, and proscribed results 
(which originated from hate speech).8

The regulation of hate Speech is mainly 
found in the following International instruments: 
“The Universal Declaration of Human Rights”9, 
“International Convention on the Elimination 
of All Forms of Racial Discrimination”10, “the 
International Covenant on Civil and Political 
Rights”11 and “the European Convention on 
Human Rights and Fundamental Freedoms”12. 
In addition, hate speech is regulated by other 
international and regional instruments, includ-
ing “the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union”13, “African Charter on Human 
and Peoples’ Rights”14, etc.

The right to freedom of expression is 
protected under Article 19 of the Universal 
Declaration of Human Rights which further in-
dicates that everyone has the right to freedom 
of opinion and expression. This right includes 
freedom to hold opinions without interference 
and to seek, receive and impart information 
and ideas through any media and regardless of 
frontiers. In addition, Article 29 of the Universal 
Declaration of Human Rights generally defi nes 
the limits of freedom of expression. However, 
the Declaration does not make a reference to 
hate speech directly.

According to Article 4 of the International 
Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination, States Parties condemn 
all propaganda and all organizations which are 
based on ideas or theories of superiority of one 
race or group of persons of one color or eth-
nic origin, or which attempt to justify or promote 
racial hatred and discrimination in any form, 
and undertake to adopt immediate and positive 
measures designed to eradicate all incitement 
to, or acts of, such discrimination and, to this 
end, with due regard to the principles embodied 
in the Universal Declaration of Human Rights 
and the rights expressly set forth in Article 5 of 
the Convention, inter alia:

(a) Shall declare an offence punishable by 
law all dissemination of ideas based on racial 
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superiority or hatred, incitement to racial dis-
crimination, as well as all acts of violence or in-
citement to such acts against any race or group 
of persons of another color or ethnic origin, and 
also the provision of any assistance to racist ac-
tivities, including the fi nancing thereof;

(b) Shall declare illegal and prohibit organi-
zations, and also organized and all other propa-
ganda activities, which promote and incite racial 
discrimination, and shall recognize participation 
in such organizations or activities as an offence 
punishable by law;

(c) Shall not permit public authorities or 
public institutions, national or local, to promote 
or incite racial discrimination.15

The 7th General Recommendation16 of the 
Committee on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination17 distinctly designates the 
obligatory nature of this norm; the same is im-
plied in the 15th General Recommendation18 
of the same Committee, which asserts that 
the States must incorporate the mechanisms 
developed to eradicate acts of incitement and 
discrimination in their national legislation and 
ensure their effective execution.19 

The International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination 
is the fi rst international treaty which clearly artic-
ulates the position towards hate speech. Article 
4(a) of the Convention defi nes four different as-
pects of hate speech: 1) dissemination of ideas 
based on racial superiority, 2) dissemination of 
ideas based on racial hatred, 3) incitement to 
racial discrimination and 4) acts of violence or 
incitement to such acts against any race.20 The 
freedom of expression is not directly guaran-
teed by this Convention, but the mechanisms 
secured within ensure the legal nature of equal-
ity and human rights, including the freedom of 
expression.

Paragraphs 1 and 2 of Article 19 of the 
International Covenant on Civil and Political 
Rights guarantee the right to freedom of expres-
sion. According to the norm, the forms of opin-
ion and expression are broad.21 Nevertheless, 
paragraph 3 of this article defi nes the grounds 
for limiting freedom of expression; In particular, 
the right can be subject to the following restric-
tions: (a) for respect of the rights or reputations 
of others; (b) for the protection of national se-

curity or of public order, or of public health or 
morals. Furthermore, it is important to satisfy 
additional legitimate grounds for restriction: 1) 
restriction must be prescribed by law and 2) it 
must be necessary.

In considering Article 19 paragraph 3 of 
the International Covenant on Civil and Political 
Rights, it is worth mentioning Article 20 of the 
same Covenant that expands the grounds for 
restricting freedom of expression and indicates 
that any propaganda for war shall be prohibited 
by law and that any advocacy of national, racial 
or religious hatred that constitutes incitement to 
discrimination, hostility or violence shall be pro-
hibited by law.

The case law of the Human Rights Commi-
ttee22, including the cases Ross v. Canada23 and 
Shin v. Republic of Korea24, are important when 
considering the scope of the restriction of free-
dom of expression. In the fi rst case, the Human 
Rights Committee explained that exercising 
the right to freedom of expression is related to 
certain obligations and responsibilities. At the 
same time, these obligations and responsibili-
ties gain more importance if the freedom of ex-
pression is associated with the school system, 
the youth, and the teaching process. Therefore, 
in reviewing the scope of the restriction of 
freedom of expression, in addition to the legal 
grounds provided for above, it is necessary for 
every case to be considered individually. In the 
second case, the Human Rights Committee 
concluded that the painting by Shin was in the 
scope of protection of the right to freedom of 
expression defi ned by Article 19 paragraph 2 of 
the International Covenant on Civil and Political 
Rights, in particular, imparting ideas “in form of 
art”. The Committee also pointed out that the 
restriction of freedom of expression had to be 
in accordance with Article 19 paragraph 3, and 
additionally, the restriction had to be necessary 
and prescribed by law. It furthermore noted 
that the government should have determined a 
precise threat, which could have been caused 
by the actions and intentions of the author of 
the painting. Since such actions have not been 
taken on behalf of the State, the Committee 
qualifi ed the confi scation of the painting car-
ried out by the State authorities as a violation 
of paragraph 2 of Article 19 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights.
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Article 10 of the European Convention 
for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms guarantees the right 
to freedom of expression, which is furthermore 
subject to certain restrictions. In accordance 
with this norm the term “expression” is not lim-
ited to the written and verbal expression of the 
opinion or point of view; it entails any means 
that is related to holding ideas or imparting in-
formation.25 In addition, Freedom of expression 
implies freedom of expression in the negative 
context – the right not to speak and the right not 
to express.26 Moreover, paragraph 1 of Article 
10 encompasses three elements of freedom of 
expression27:

1. Freedom to hold opinions (this is an 
absolute right and the restrictions provided in 
Article 10(2) do not apply);

2. Freedom to impart information;
3. Freedom to receive information.
The case law of the European Court of 

Human Rights indicates that the realization of 
the right to freedom of expression is connect-
ed to certain obligations and responsibilities, 
which cannot be construed directly from the 
Convention. Restriction of the right to freedom 
of expression may be justifi ed based on differ-
ent circumstances that might arise from sepa-
rate situations; for instance, in order to safe-
guard discipline and security in military units 
special regulations are in force, therefore, dis-
semination of information that is subject to con-
fi dentiality cannot be justifi ed by the realization 
of the right to freedom of expression.28

In addition to the above-mentioned restric-
tions there is a test developed by the European 
Court of Human Rights in accordance to which 
the restriction is permissible if: it is prescribed 
by law, it has a legitimate aim and is necessary 
in a democratic society.29

Along with Article 10 of the European 
Convention on Human Rights it is necessary 
to note Article 17, which prohibits the abuse 
of rights. Therefore, neither the realization of 
the right to freedom of expression nor the re-
striction may be interpreted in such way to al-
low the abuse of the rights guaranteed by the 
Convention.30 Article 10 of the Convention does 
not regulate hate speech, and it can be inter-
preted in the following way:

− Firstly, incitement of racial hatred, hatred 
directed against persons or groups of per-
sons on the grounds of belonging to a race;

− Secondly, incitement to hatred on religious 
grounds, to which may be equated incite-
ment to hatred on the basis of a distinction 
between believers and non-believers; 

− And lastly, to use the wording of the 
Recommendation on “hate speech” of the 
Committee of Ministers of the Council of 
Europe, incitement to other forms of hatred 
based on intolerance “expressed by ag-
gressive nationalism and ethnocentrism”.31

HATE SPEECH IN THE CONTEXT OF 
RELIGION WITHIN THE SCOPE OF THE 
PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF 
HUMAN RIGHTS AND GEORGIA

The principle of religious pluralism is inte-
grated in Article 18 of the Universal Declaration 
of Human Rights, which guarantees everyone’s 
right to freely accept and change the religion 
without fear of interference from public authori-
ties. This right was refl ected in Article 18 of the 
International Covenant on Civil and Political 
Rights, Article 12 of the American Convention 
on Human Rights, Article 8 of the African 
Charter on Human and Peoples’ Rights, Article 
9 of the European Convention on Human 
Rights and Fundamental Freedoms And Article 
10 of the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union. These articles guarantee the 
right to freedom of religion.32 In spite of the in-
ternational standards in force for the protection 
of the right to freedom of religion, minority rep-
resentatives often suffer from violations of their 
rights through the actions of majority and other 
groups. One example of this is hate speech in 
religious contexts.33

In this regard, special importance must be 
given to the case of European Court of Human 
Rights – Norwood v. the United Kingdom.34 
According to the facts of the case, the applicant 
was a regional organizer for the British National 
Party. From November 2001 to 9 January 2002 
he put up a poster in his living room window, 
with an image of the Twin Towers in fl ames 
and the words “Islam out of Britain – Protect 
the British People”, and a symbol of a crescent 
and star in a prohibition sign. The applicant 
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was accused of incitement to religious hatred. 
Mr. Norwood argued that he was acting in the 
scope of the right to freedom of expression. 
However, the Court rejected the argumentation 
of the applicant; it should be noted that such 
a general, vehement attack against a religious 
group could have resulted in a grave act of ter-
rorism; therefore, the aforementioned action 
was incompatible with the values proclaimed 
and guaranteed by the Convention, notably tol-
erance, social peace and non-discrimination. 
For these reasons, the Court concluded that the 
applicant did not have the right to put up post-
ers on his window with the given content and as 
such, it constituted an act within the meaning of 
Article 17, which did not enjoy the protection of 
Article 10 of the Convention. 

Another case that bears importance is 
Belkacem v. Belgium.35 The facts of the case 
were following, Mr. Belkacem was the lead-
er and spokesperson of the organization 
“Sharia4Belgium” which was dissolved in 2012. 
This organization was encouraging discrimina-
tion, hatred and violence through YouTube vid-
eos concerning non-Muslim groups and Sharia 
law. Belkacem was a supporter of Jihad and 
Sharia laws. In the videos in question he called 
on viewers, among other things, to overpower 
non-Muslims, “teach them a lesson” and to 
fi ght them. The Court rejected the application, 
fi nding that it was incompatible with Articles 17 
and 10 of the Convention and with the religious 
tolerance. Therefore, aforementioned actions 
could have been regarded as a hate speech.

Lastly, the Court ruled on the case Erbakan 
v. Turkey36; according to the facts of the case 
Necmettin Erbakan was Prime Minister of 
Turkey from June 1996 to June 1997. In 1997 
and 1998, he was the chairman of Refah Partisi, 
a political party which was dissolved in 1998 for 
engaging in activities contrary to the principles 
of secularism. After fi ve years from local elec-
tion campaign where the applicant gave a pub-
lic speech, criminal proceedings were brought 
against Erbakan for incitement to hatred or 
hostility through comments made in his cam-
paign speech about distinctions between reli-
gions, races and regions. The European Court 
found a violation of Article 10 of the European 
Convention against the applicant. Since the 

terms “believers” and “non-believers” used in 
the election campaign can be a factor inherent 
in any society. Furthermore, the Court stated 
that Turkish authorities failed to establish that 
the speech had given rise to, or been likely to 
give rise to, a “present risk” and an “imminent 
danger”. Therefore, in the absence of compel-
ling reasons that justifi ed severe penalty in re-
lation to political speech the Court found that 
the interference in the applicant’s freedom of 
expression had not been necessary in a demo-
cratic society. The Court accordingly held that 
there had been a violation of Article 10.

The practice of the European Court of 
Human Rights indicates a clear and strict pol-
icy towards hate speech in a religious context. 
Conversely, according to the existing legislation, 
Article 19 of the Constitution of Georgia speaks 
of freedom of speech, opinion, conscience, re-
ligion and belief, however, the restriction of the 
latter is permissible only to protect the rights of 
others. Moreover, Article 24 of the Constitution 
of Georgia deals with the “freedom of opinion” 
the restriction of which is permissible in a dem-
ocratic society in order to ensure the national 
security, territorial integrity or public safety, to 
prevent crime, to protect the rights and dignity 
of others, to prevent the disclosure of confi den-
tial information or to ensure the independence 
and impartiality of the court. With regards to the 
expression of opinion unlike Article 19, Article 
24 of the Constitution entails not only a direct 
speech but also other means. 

There are other legal acts in Georgia con-
cerning freedom of expression, for example, 
the law on “the Right to Freedom of Speech 
and Expression”. It does not directly refer to 
hate speech; however it guarantees the right 
to freedom of speech and expression which 
is in line with the Constitution and interna-
tional legal instruments. The Law of Georgia 
on Broadcasting and the Law of Georgia on 
Assembly and Manifestation make general ref-
erence to the right to freedom of speech and 
expression and the ground for their restriction, 
however, in practice it remains vague what 
constitutes an adequate measure taken in con-
nection with the circumstances that restrict the 
freedom of expression.

Several aspects of hate speech can be 
identifi ed by generalizing the Law of Geor gia 
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on “Elimination of All Forms of Racial Discri-
mination”. The Georgian legislation does not 
regulate hate speech. Meanwhile, hate speech, 
oppression of the right to freedom of expression 
and religious persecution are common grounds 
for confrontation between different groups of 
people, for example, the situation in the village 
of Adigen where Orthodox Christians opposed 
the existence of a mosque and requested the 
replacement of a historic mosque located in the 
center near the church. In addition, tension in-
tensifi ed about the allocation of portion of the 
cemetery to the Muslim society,37 which was 
followed by a verbal and physical confronta-
tion. Since Georgian legislation does not offer 
effective protection against hate speech and 
the violation of the right to freedom of expres-
sion, often the determining factor in deciding 
the nature of legal responsibility is not based 
on the evidence of verbal confrontation, but 
rather on other material results and actions.38 
Discrimination against the religious group oc-
curred in Batumi as well, in connection with 
the construction of a mosque.39 Unfortunately, 
little is said about the facts and verbal expres-
sions that were used to ignite the confrontation 
and tension between the religious groups and 
population. Hate speech might be one of those 
grounds. Therefore, it needs to be regulated 

and incorporated in the national legislation and 
must be followed with adequate enforcement 
measures from the public authorities. 

CONCLUSION

The present paper refers to the existence 
of the regulation on hate speech on an interna-
tional level, the case law regarding hate speech 
in the context of religion, including the prac-
tice of the European Court of Human Rights. 
However, considering the sensitive nature and 
the importance of hate speech with a religious 
connotation, it requires higher standard of pro-
tection and regulation by a separate legisla-
tive act. As for the Situation in Georgia, hate 
speech with religious connotation remains a 
wide-spread problem. Additionally, there are no 
strictly defi ned legislative instruments, uniform 
and consistent policy which would prevent and 
eliminate the use of hate speech in a religious 
context. Nevertheless, the legislative acts and 
policy should not be aimed at restricting the es-
sence of the freedom of expression. Moreover, 
the government must not be limited by merely 
adopting legislative instruments; it should pri-
oritize the creation and implementation of pre-
ventive and self-regulating mechanisms in this 
regard. 
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