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გაერთიანების თავისუფლება 

პოლიციეს ჩარევა იმ მშვიდობიანი დემონსტრაციის დასაშლელად რომელიც არ 

იყო სახელმწიფო უწყებებთან შეთანხმებული: დარღვევა 

ფაქტები: მომჩივანები არიან ასოციაცია და მისი თავმჯდომარე. ივან მიხაილო-

რადკოს (მაკედონიის განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერი 1925-1990 

წლებში) სახელობის ასოციაცია ოფიციალურად დარეგისტრირდა 2000 წელს. 

ასოციაციის დებულებით განიმარტა რომ ის იყო დამოუკიდებელი, 

არაპოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, რომლის მიზანს 

წარმოადგენდა “მაკედონიის განმანთავისუფლებელი მოძრაობის იდეების, 

მიზნების და ამოცანების პოპულარიზაცია”. ასოციაცია ამ მიზნის მიღწევას 

ცდილობდა საკუთარი გაზეთის, პუბლიკაციების, ბიბლიოთეკის და ვებგვერდის 

და სემინარების, კონფერენციების და ფორუმების მოწყობით. მედიაში 

ხორციელდებოდა სერიოზული კამპანია ასოციაციის საწინააღმდეგოდ მისი 

ოფიციალურად შექმნამდე და ასევე შექმნის შემდეგ, კიცხავდნენ მის 

დაფუძნებას და ფუნქციონირებას ვინაიდან ის ეწინააღმდეგებოდა მაკედონიის 

ეროვნული დენტურობას. 2001 წელს საკონსტიტუციო სასამართლომ 

ასოციაციის დებულება და პროგრამა გააუქმა და მოახდინა მისი ანულირება. 

საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ ასოციაციის ნამდვილი მიზნები 

იყო ივან მიხაილოვ-რადკოს იდეოლოგიის აღორძინება, რომლის მიხედვითაც 

მაკედონიელები როგორც ერი არასდროს არსებობდა მაკედონიის ტერიტორიაზე 

და ეკუთვნოდა მაკედონიელ ბულგარელებს და მაკედონიის როგორც ერის 

აღიარება იყო უდიდესი დანაშაული ჩადენილი ბოლშევიკური რეჟიმის მიერ 

მისი არსებობის პერიოდში. მან ასოციაციის დებულება და პროგრამა არა 

კონსტიტუციურად ცნო ისევე როგორც ასოციაციის აქტივობები, რომლებიც 
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რელაურად გამიზნული იყო რესპუბლიკის საკონსტიტუციო წესრიგის 

ძალადობრივი განადგურებისკენ, ეროვნული ან რელიგიური სიძულვილის 

გაღვივებისკენ ან შეუწყნარებლობისკენ და მაკედონიელი ხალხის ეროვნული 

კუთვნილების გამოხატვის თავისუფლების გაკიცხვისკენ. ასოციაცია დაიშალა. 

 

კანონი: საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დაახასიათა მომჩივანის ასოციაცია 

როგორც “ტერორისტული” და არც ის დაუდგენია რომ ასოციაცია ან მისი 

წევრები გამოიყენებენ არაკანონიერ ან ანტი-დემოკრატიულ საშუალებებს მათი 

მიზნების მისაღწევად. ასოციაციის დამფუძნებელ დოკუმენტში არ ყოფილა 

არაფერი იმის თაობაზე რომ ის ხელსშეუწყობდა შუღლის გაღვივებას. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს არც ის განუმარტავს თუ რატომ მიიჩნია მან 

მაკედონიელთა როგორც ერის უარყოფა ძალადობის ტოლფასად ან 

საკონსტიტუციო წესრიგის ძალადობრივ დარღვევად. სასამართლომ მიიჩნია 

რომ ასოციაციის დაფუძნება და რეგისტრაცია ივან მიხაილო-რადკოს სახელით 

ქმნიდა გარკვეულ დაძაბულობას ვინაიდან მისი იდეოლოგია მიჩნეული იყო 

მაკედონიელი ხალხის მიერ არა მხოლოდ როგორც შეურაცმყოფელი და 

გამანადგურებელი, არამედ როგორც მათი ეროვნული იდენტურობის 

უარმყოფელი. მიუხედავად ამისა, ასოციაციისთვის იმ პიროვნების 

საპატივცემულოდ სახელის მინიჭება ვინც უარყოფითად აღიქმება მოსახლეობის 

უმეტესობის მიერ არ შეიძლება მიჩნეულ იქნას როგორც საზოგადოებრივი 

წესრიგის არსებული და მოახლოებული საფრთხე. არარსებობდა კონკრეტული 

მტკიცებულება იმისა რომ ამ სახელის არჩევით ასოციაციამ აირჩია პოლიტიკა 

რომელიც წარმოადგენდა მაკედონიელი საზოგადოებისთვის ან მაკედონიის 

სახელწმიფოსთვის რელაურ საფრთხეს. ასოციაციის სახელის არჩევანი ვერ 

გაამართლებს მის დაშლას. თუ ვიმსჯელებთ მისი წესდებით, მის მიზანს 

წარმოადგენდა საზოგადოებრივი დისკუსიის წარმოება კონკრეტულ საკითხებზე 

და ამ საკითხებზე გამოსავლის ძიება. ამ მიზნის მიღწევას ასოციაცია 

ცდილობდა პუბლიკაციების, კონფერენციების და სხვა მსგავს ორგანიზაციებთან 

თანამშრომლობის გზით. არც შეიძლებოდა მათი ქმედებისთვის პასუხი ეგოთ 

ვინაიდან ასოციაცია შექმნიდან ძალიან მალე დაიშალა. ასოციაცია დაისაჯა 

ქმედებისთვის, რომელიც მხოლოდ გამოხატვის თავისუფლებას ეხებოდა. 

სასამართლოს ფუქნციას არ წარმოადგენდა მომჩივანის იდეების შემოწმება და 

ამიტომაც გაუგებარია თუ რატომ არ გაემიჯნა მომჩივანი საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მიერ დადგენილ ასოციაციის რეალურ მიზანს. შეჯამებისთვის, 

სახელმწიფო ორგანოების მიერ დადგენილი მიზეზები ასოციაციის დაშლისთვის 

არ იყო შესაბამისი და საკმარისი და შესაბამისად ჩარევა არ არის 

გამართლებული და საჭირო დემოკრატიულ საზოგადოებაში. 

დასკვნა : დარღვევა (ექვსი ხმით ერთის წინააღმდეგ) 
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რომელთანაც სასამართლომ მოახდინა მისი გაზიარება. დასაშვებია თარგმანის 

რეპროდუქცირება არაკომერციული მიზნებისათვის იმ პირობით, რომ მოხდება საქმის 

სრული სახელწოდების ციტირება, მოცემულ საავტორო უფლებების აღნიშვნასა და 

ადამიანის უფლებათა სატრასტო ფონდზე მითითებით. წინამდებარე თარგმანის 

ნებისმიერი ნაწილის კომერციული მიზნებით გამოყენების სურვილის შემთხვევაში, 

გთხოვთ მოგვწეროთ შემდეგ მისამართზე: publishing@echr.coe.int. 
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