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34-ე მუხლი 

დაზარალებული 

სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სამართლებრივად და ფინანსურად 

დამოუკიდებელი კომპანია: დაზარალებულის სტატუსი დადასტურდა 

1-ელი დამატებითი ოქმის 1-ელი მუხლი 

1-ელი დამატებით ოქმის 1.2 მუხლი 

საკუთრებით სარგებლობის კონტროლი 

გემისა და ტვირთის უკანონო დაპატიმრება ერთ წელზე მეტი ვადით, იარაღის 

კონტრაბანდის ეჭვის საფუძველზე : დარღვევა 

ფაქტები: 1991 წლის ოქტომბერში თურქეთის სახელმწიფო ორგანოებმა დააკავa 

კვიპროსული საკუთრების ხომალდი, რომელსაც მართავდა განმცხადებელი, რადგანაც 

ეჭვი მიიტანეს იმაზე, რომ ხომალდზე არსებული იარაღი კონტრაბანდული მიზნებით იყო. 

გემის ეკიპაჟის რამდენიმე წევრის მიმართ დაიწყო სისხლის სამართალწარმოება. 1991 

წლის დეკემბერში გამოძიების დასრულების შემდგომ თურქეთის საგარეო საქმეთა 

სამინისტრომ დაადასტურა, რომ ტვირთი, რომელიც განმცხადებელს გადაჰქონდა 

ეკუთვნოდა ირანს და მისი დაკავება არ შეიძლება გამართლებულიყო თურქეთსა და 

კვიპროს შორის „საომარი მდგომარეობით“. ბოლოს თურქეთის სასამართლომაც 

გაამართლა ეკიპაჟის წევრები და 1992 წლის დეკემბერში ხომალდიც გაათავისუფლა. 

თანმდევი სამოქალაქო სამართალწარმოების შედეგად, განმცხადებელმა ვერ შეძლო 

ხომალდის დაკავებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიღება. 

კანონმდებლობა: 34-ე მუხლი - პირველყოვლისა მოპასუხე სახელმწიფომ სადავო გახადა 

ის რომ განმცხადებელს არ ქონდა locus standi, რადგანაც ის სახელმწიფოს საკუთრებაში 

არსებული კორპორაცია იყო და აქედან გამომდინარე ის ირანის ისლამური რესპუბლიკის 

მთავრობისგან ვერ გაიმიჯნებოდა. თუმცა სასამართლომ დაადგინა, რომ ვინაიდან 

განმცხადებელ კომპანიაზე ძირითადად ვრცელდებოდა კორპორაციული სამართალი და 

ის სახელმწიფოსგან სამართლებრივად და ფინანსურად დამოუკიდებელი იყო, არაფერი 

ამყარებდა იმას, თითქოსდა განაცხადი წარმოადგინა ირანის ისლამურმა რესპუბლიკამ. 

1-ელი დამატებითი ოქმის 1-ელი მუხლი - ხომალდის დაკავება უტოლდებოდა 

საკუთრებით სარგებლობაზე კონტროლს 1-ელი დამატებითი ოქმის 1-ელი მუხლის 

მიზნებისთვის. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ჩარევას ჰქონდა სამართლებრივი საფუძველი, 

თუმცა ვერ შეთანხმდნენ ამ კანონის მოქმედების ფარგლებსა და მნიშვნელობაზე. 

მიუხედავად იმისა, რომ დაკავებიდან ორ თვეში სახელმწიფო ორგანოებისთვის ცნობილი 

იყო, რომ ტვირთი არ წამოადგენდა კონტრაბანდას და არ უქმნიდა საფრთხეს თურქეთის 

ეროვნულ უსაფრთხოებას, ეს მდგომარეობა გაგრძელდა მომდევნო ერთი წლის 

განმავლობაში. სასამართლომ მიიჩნია, რომ ხომალდი უნდა გათავისუფლებულიყო 

არაუგვიანეს 1992 წლის მარტისა, როდესაც პირველი ინსტანციის სასამართლოს 

გადაწყვეტილება ძალაში შევიდა. ამ დროიდან ხომალდის დაკავება იყო უკანონო, 

ვინაიდან აღარ არსებობდა იარაღის კონტრაბანდის დანაშაულის ვარაუდის საფუძველი ან 

თურქეთსა და კვიპროსს შორის საომარი მდგომარეობის გამო ხომალდის დაკავების რაიმე 

ზოგადი უფლებამოსილება. უფრო მეტიც, კომპენსაციის მოთხოვნაზე 

განმცხადებლისთვის სასამართლოების უარის გათვალისწინებით, განმცხადებლის 

საკუთრების უფლებაში ჩარევა იყო შეუსაბამო. 

დადგენილება: დარღვევა (ერთხმად). 



 


