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საინფორმაციო ბარათი სასამართლოს პრეცედენტულ საქმეზე #128 

2009 წლის მარტი 

გროსარუ რუმინეთის წინააღმდეგ - 78039/01 

გადაწყვეტილება 2.3.2010 (III სექცია) 

დამატებითი ოქმი #1 მე-3-ე მუხლი 

კანონმდებლობის არჩევა 

აზრის თავისუფლად გამოხატვის უფლება 

არჩევნების შემდგომი დავა ეროვნული უმცირესობის საპარლამენტო 

წარმომადგენლობის თაობაზე: დარღვევა 

 

მუხლი 13 

ქმედითი სამართლებრივი მისაგებელი 

არჩევნების შემდგომი დავა ეროვნული უმცირესობის საპარლამენტო 

წარმომადგენლობის თაობაზე: დარღვევა 

 

ფაქტები – მომჩივანი იყო 2000 წლის საპარლამენტო არჩევნების კანდიდატი და ის 

იღებდა მონაწილეობას იტალიური ეროვნული უმცირესობის ადგილისთვის 

რუმინეთის პარლამენტში. ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ რომელიც წარმოადგენს 

იტალიურ ეროვნულ უმცირესობას დაასახელა ის საკუთარ კანდიდატად 

ორმოცდაორიდან ცხრამეტ უბანში. მას შემდეგ რაც ყველა ხმები იყო დათვლილი 

ცენტრალურმა საარჩევნო ბიურომ საარჩევნო კანონის მიხედვით მიანიჭა 
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საპარლამენტო მანდატი იტალიურ ეროვნულ უმცირესობის იმ ორგანიზაციას 

რომელსაც მომჩივანი ეკუთვნოდა. მიუხედავად იმისა რომ ის იყო კანდიდატი ამ 

ორგანიზაციიდან რომელმაც მიიღო ხმათა უმრავლესობა მთელი ქვეყნის 

მასშტაბით პარლამენტში ადგილი გადაეცა ორგანიზაციის სხვა კანდიდატს 

რომელმაც მიიღო ხმათა უმეტესობა ერთ უბანზე. მომჩივანის გასაჩივრებული 

სარჩელი წარუმატებელი იყო.     

კანონი – დამატებითი ოქმი #1 მუხლი 3: საქმე ეხება საპარლამენტო მანდატის 

მიღებას და არჩევნების შემდგომ კანონმდებლობას. საარჩევნო კანონი ნათლად არ 

განმარტავს იმ პროცედურებს რომელიც უნდა განხორციელდეს საპარლამენტო 

ადგილის მოსაპოვებლად რომელიც განსაზღვრულია ეროვნული უმცირესობის 

წამომადგენელი გამარჯვებული ორგანიზაციისთვის. ცენტრალურ საარჩევნო 

ბიუროს უნდა განესაზღვრა პირველი კანდიდატის სახელი და გვარი 

უფლებამოსილი ორგანიზაციის სიაში რომელმაც მიიღო ხმათა უმრავლესობა. 

კანონი არ განსაზღვრავდა იმას თუ რა იქნება გათვალისწინებული ქვეყნის 

მასშტაბით მიღებული ხმათა უმრავლესობა თუ ერთ საარჩევნო ოლქში მიღებული 

ხმების რაოდენობა. მოცემულ საქმეში ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 

გამოიყენა მეთოდი ადგილობრივი ოლქების დონეზე და არა ეროვნულ დონეზე. 

საარჩევნო წესებში არსებულმა ბუნდოვანებამ გამოიწვია რუმინული სახელწმიფო 

უწყებების ვალდებულება გამოიჩინონ სიფრთხილე მათი ინტერპრეტაციის დროს, 

იმის გათვალისწინებით თუ რა პირდაპირი გავლენა შესაძლოა იქონიოს მათმა 

ინტერპრეტაციამ არჩევნების შედეგზე. ცენტრალურ საარჩევნო ბიუროს არ 

განუმარტავს ეს იყო პირველი შემთხვევა წესების მსგავსი ინტერპრეტაციის თუ 

არსებობდა დადგენილი პრაქტიკა ასეთ შემთხვევებში. მას არც ის განუმარტავს 

თუ რატომ ვრცელდებოდა ადგილობრივი წარმომადგენლობის კრიტერიუმი 

ეროვნულ უმცირესობებზე მაშინ როდესაც სხვა საარჩევნო საქმეებში მათზე 

ვრცელდებოდა სპეციალური დებულებები დაკავშირებული მთელი ქვეყნის 

მასშტაბით წარმომადგენლობასთან. სახელმწიფოს სხვა დამატებითი არანაირი 

ინფორმაცია არ წარმოუდგენია. შესაბამისად, არსებული დებულებები მოცემულ 

მომენტში ვერ აკმაყოფილებდა სიზუსტის მოთხოვნას რომელიც სასამართლოს 

პრეცედენტული სამართლით იყო დადგენილი. სასამართლომ შეიტყო 

საკანონმდებლო ცვლილების თაობაზე რომელიც ეხებოდა სადაო დებულების 

შინაარს რომელიც ეხლა ადგენდა რომ ეროვნული უმცირესობის ორგანიზაციის 

საპარლამენტო მანდატი ეკუთვნის იმ პირველ კანდიდატს ოლქში სადაც 

კანდიდატთა სიამ მოიპოვა ხმათა უმრავლესობა. ეს ცვლილება ვერ იქონიებდა 

გავლენას გასაჩივრებულ შემთხვევაზე და ვერ გამოასწორებდა მომჩივანის 

მდგომარეობას. უფრო მეტიც, ცენტრალურმა საარჩევნო ბიურომ და 

წარმომადგენელთა პალატის კანონიერების კომისიამ განიხილეს მომჩივანის 

საჩივარი და არ მიიღეს ის დაუსაბუთებლობის გამო. ამ ორგანოების წევრობის 

წესები, რომელიც შედგებოდა პოლიტიკური პარტიების ფართო 

წარმომადგენლობისგან არ სთავაზობდა მიუკერძოებლობის საკმარის გარანტიას. 

მეორე, არც იუსტიციის უზენაეს სასამართლოს, არც საკონსტიტუციო 

სასამართლოს და არც ერთ სხვა ეროვნულ სასამართლოს არ მიუღია 

გადაწყვეტილება სადაო საკანონმდებლო დებულების ინტერპრეტაციის თაობაზე. 

მნიშვნელოვანი იყო მომჩივანის საჩივრის სასამართლო პროცედურების 

ფარგლებში განხილვა. ასეთ გარემოებებში საარჩევნო კანონმდებლობაში 

ეროვნულ უმცირესობებთან დაკავშირებით სიცხადის ნაკლებობა და შესაბამისი 

გარანტიების არ არსებობა იმ ორგანოს მიუკერძოებლობის თაობაზე რომელიც 



იხილავს მომჩივანის საჩივარს არღვევს დამატებითი ოქმი #1 მე-3-ე მუხლით 

გარანტირებულ უფლებას. 

დასკვნა: დარღვევა (ერთხმად) 

კონვენციის მუხლი 13 დამატებითი ოქმი #1-ის მე-3-ე მუხლთან ერთად: 

მომჩივანის უფლება ეფექტურ ზომაზე დარღვეული იყო საარჩევნო 

კანონმდებლობის საეჭვო დებულებების ინტერპრეტაციისთვის სასამართლო 

განხილვის არ არსებობსი გამო. 

დასკვნა: დარღვევა (ერთხმად)  

 

მუხლი 41: 5000 ევრო მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად        
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ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს ოფიციალური ენებია ინგლისური და 

ფრანგული. მოცემული თარგმანი შეკვეთილ იქნა ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა 

მხარდაჭერის ფონდის დახმარებით ((www.coe.int/humanrightstrustfund). აღნიშნული არ 

ბოჭავს სასამართლოს და სასამართლო არ იღებს რაიმე პასუხისმგებლობას მის ხასისხზე. 

აღნიშნული შეიძლება ჩამოტვირთულ იქნას ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს 

HUDOჩ-ის პრეცედენტული სამართლის მონაცემთა ბაზიდან (http://hudoc.echr.coe.int) ან 

ნებისმიერი სხვა მონაცემთა ბაზიდან, რომელსაც სასამართლომ გაუზიარა იგი. 

აღნიშნული შეიძლება კვლავ იქნეს ნაწარმოები არაკომერციული მიზნებისთვის იმ 

პირობით რომ საქმის სრული დასახელება იქნება მითითებული, მოცემული საავტორო 

უფლებისა და ადამიანის უფლებათა მხარდაჭერის ფონდზე მითითებით. თუ 

განზრახულია აღნიშნული თარგმანის რაიმე ნაწილის კომერციული მიზნებისთვის 

გამოყენება, გთხოვთ დაუკავშირდეთ publishing@echr.coe.int. 
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