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საინფორმაციო ბარათი სასამართლოს პრეცედენტულ საქმეზე @#127 

2010 წლის თებერვალი 

სინან იშიკი თურქეთის წინააღმდეგ - 21924/05 

გადაწყვეტილება 2.2.2010 (III სექცია) 

მუხლი 9 

მუხლი 9-1 

რელიგიის თავისუფლება 

პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაში რელიგიის მითითება: დარღვევა 

მუხლი 46 

მუხლი 46-2 

გადაწყვეტილების აღსრულება 

ზოგადი ხასიათის ღონისძიება 

მოპასუხე სახელმწიფო ვალდებულია მიიღოს სწრაფი ზომები საკანონმდებლო ხარვეზის 

აღმოსაფხვრელად საბჭოთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლების პრევენციის 

მიზნით და მათ მიერ კომპენსაციის მიღების უფლების ეფექტურად დასაცავად 

ფაქტები – მომჩივანი იყო ალევის რელიგიური ჯგუფის წევრი. 2004 წელს მან მიმართა 

სასამართლოს მოთხოვნით რომ მის პირადობის მოწმობაში რელიგიური რწმენის გასწვრივ 

ჩაწერილიყო სიტყვა “ალევი” “ისლამის” სანაცვლოდ, მაგრამ მისი მოთხოვნა არ 

დაკმაყოფილდა. 
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კანონი – მუხლი 9: მომჩივანის მდგომარეობა არ შეცვლილა, მიუხედავად იმისა რომ 2006 

წელს მიღებულ იქნა კანონი რომლითაც დაშვებული იყო პირადობის დამადასტურებელ 

მოწმობაში “რელიგიის” განმსაზღვრელი გრაფის შეუვსებლად დატოვება ან ამ გრაფის 

სრულად ამოშლა. როდესაც პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა იძლევა რელიგიის 

იდენტიფიცირების საშუალებას ამ გრაფის შეუვსებლად დატოვების ფაქტი იღებს 

დამატებით მნიშვნელობას. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის მფლობელი, 

რომელიც არ უთითებს მის რელიგიურ რწმენას გამოირჩევა იმ პირებისგან რომელთაც 

რელიგიური რწმენა მითითებული აქვთ. სახელმწიფო უწყებებისგან გრაფის ღიად 

დატოვების მოთხოვნა მჭიდრო კავშირშია მფლობელის პირად რწმენასთან. პირის ერთ-

ერთი ყველაზე ინტიმური ასპექტის გამჟღავნება ჯერ კიდევ არსებობდა პრაქტიკაში. ეს 

მდგომარეობა აშკარად წინააღმდეგობაში მოდიოდა საკუთარი რელიგიური რწმენის 

თავისფლების პრინციპთან. ამიტომ, დარღვევა წარმოიშვა არა მაშინ როდესაც პირს უარი 

ეთქვა მომჩივანის რწმენის მითითებაზე მის საკუთარ პირადობის მოწმობაში არამედ მაშინ 

როდესაც პირადობის მოწმობაში რელიგიური რწმენის გრაფის მითითება გადაწყდა, 

მიუხედავად იმისა იქნება მისი შევსება სავალდებულო თუ ფაკულტატური მოთხოვნა. 

შედეგად, მომჩივანს შეუძლია იდაოს რომ ის წარმოადგენს უფლების შელახვის 

მსხვერპლს, მიუხედავად 2006 წელს მიღებული კანონისა.    

დასკვნა: დარღვევა (ექვსი ხმით ერთის წინააღმდეგ) 

მუხლი 46: მომჩივანის კონვენციის მე-9-ე მუხლით განსაზღვრული უფლება შეილახა იმის 

გამო რომ მისი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა შეიცავდა რელიგიური რწმენის 

ამსახველ გრაფას, მიუხედავად იმისა იყო ეს სავალდებულო თუ ფაკულტატური. ამის 

გამო, სასამართლომ დაადგინა რომ “რელიგიის” გრაფის ამოშლა პირადობის 

დამადასტურებელი მოწმობიდან იქნება დარღვევის გამოსწორების საშუალება. 

რელიგიის ან რწმენის გამჟღავნება  
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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 
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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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