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სა ხელ მწი ფოს თუ კერ ძო პირ თა მხრი დან რე ლი გი ი სა და რწმე ნის თა ვი სუფ
ლე ბის წი ნა აღმ დეგ ჩა დე ნი ლი სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბი ზი ანს აყ ენ ებს თა ნას
წო რო ბის, სა მო ქა ლა ქო მშვი დო ბი სა და პლუ რა ლუ რი სა ზო გა დო ებ ის გან ვი
თა რე ბის პრო ცესს და შე იძ ლე ბა გახ დეს სხვა დას ხვა რე ლი გი უ რი ჯგუ ფის 
პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ალ უ რი მარ გი ნა ლი ზა ცი ის მი ზე ზი. სა ხელ მწი ფოს 
მი ერ რე ლი გი უ რი ნე იტ რა ლუ რო ბის დარ ღვე ვა გან სა კუთ რე ბით არ თუ ლებს 
რე ლი გი ურ ჯგუ ფებს შო რის მშვი დო ბი ან თა ნაც ხოვ რე ბას და წი ნა აღმ დე გო
ბა ში მო დის თან სწო რო ბი სა და რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ავ ტო ნო მი ის 
დაც ვის პრინ ცი პებ თან. რე ლი გი ი სა და რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბის მჭიდ რო 
კავ ში რი ად ამ ი ან ის სხვა უფ ლე ბებ თან, არ სე ბულ პო ლი ტი კურ და სო ცი ალ
ურ რე ალ ობ ას თან, გა ნა პი რო ბებს სა ხელ მწი ფოს კომ პლექ სუ რი და თან მიმ
დევ რუ ლი პო ლი ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბის აუც ილ ებ ლო ბას. 

წი ნამ დე ბა რე გა მო ცე მის მი ზა ნია, რე ლი გი ი სა და რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბის 
კუთ ხით არ სე ბუ ლი რე ლე ვან ტუ რი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის ზო გა დი 
და პრაქ ტი კუ ლი ხა სი ათ ის მი მო ხილ ვის მომ ზა დე ბა. გა მო ცე მა გან კუთ ვნი
ლია რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ხელ მძღვა ნე ლე ბი სა და წევ რე ბის თვის, 
ას ე ვე რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბი სა და სე კუ ლა რიზ მის სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე 
მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბის თვის. 

სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მი მო ხილ ვა, ძი რი თა დად, ეფ უძ ნე ბა ად ამ ი
ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს, გა ერ ოს ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა 
კო მი ტე ტი სა და ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის უზ ენ ა ე სი სა სა მარ თლოს 
მნიშ ვნე ლო ვან  გა დაწ ყვე ტი ლე ბებს რე ლი გი ი სა და რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბის 
სა კით ხებ ზე. 

შესავალი
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1. რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების განმარტება და ფარგლები

ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა სა ყოვლ თაო დეკ ლა რა ცია, მუხ ლი 18.

ყო ველ ად ამ ი ანს აქვს უფ ლე ბა აზ რის, სინ დი სი სა და რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბი სა; 
ეს უფ ლე ბა მო იც ავს თა ვი სუფ ლე ბას თა ვი სი რე ლი გი ის თუ რწმე ნის შეც ვლი სა და 
თა ვი სუფ ლე ბას თა ვი სი რე ლი გი ის თუ რწმე ნის აღმ სა რებ ლო ბი სა რო გორც ინ დი
ვი დუ ალ ურ ად, ას ე ვე სხვებ თან ერ თად, მოძ ღვრე ბა ში, ღთვისმ სა ხუ რე ბა ში და რე
ლი გი ურ და რი ტუ ალ ურ წეს ჩვე ულ ებ ა თა შეს რუ ლე ბა ში, სა ჯა რო თუ კერ ძო წე სით.

სა ერ თა შო რი სო პაქ ტი სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ, მუხ ლი 
18.

1. თი თო ე უ ლი ად ამ ი ა ნი სარ გებ ლობს აზ რის, სინ დი სი სა და რე ლი გი ის თა ვი სუფ
ლე ბით. ეს უფ ლე ბა მო იც ავს თა ვი სუფ ლე ბას, სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ, 
ჰქონ დეს ან მი იღ ოს რე ლი გია ან მრწამ სი და თა ვი სუფ ლად აღ ი არ ებ დეს თა
ვის რე ლი გი ას და მრწამსს, რო გორც ინ დი ვი დუ ალ ურ ად, ისე სხვებ თან ერ თად, 
სა ჯა როდ თუ კერ ძოდ, ას რუ ლებ დეს და გა მო ხა ტავ დეს სა კუ თარ რე ლი გი ას 
ლოც ვით და მოძ ღვრე ბი თა და სწავ ლე ბით.

2. არ ავ ინ უნ და და ექ ვემ დე ბა როს იძ ულ ებ ას, რო მე ლიც ლა ხავს მის თა ვი სუფ ლე
ბას, ჰქონ დეს ან მი იღ ოს სა კუ თა რი არ ჩე ვა ნის რე ლი გია ან მრწამ სი.

3. რე ლი გი ი სა და მრწამ სის აღ ი არ ებ ის თა ვი სუფ ლე ბა შე იძ ლე ბა შე იზ ღუ დოს მხო
ლოდ კა ნო ნით დად გე ნილ შემ თხვე ვებ ში და სა ზო გა დო ებ ის უშ იშ რო ებ ის, წეს
რი გის, ჯან მრთე ლო ბი სა და მო რა ლის, ის ე ვე, რო გორც სხვა პირ თა ძი რი თა დი 
უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვის მიზ ნით.

4. წი ნამ დე ბა რე პაქ ტის მო ნა წი ლე სა ხელ მწი ფო ე ბი კის რუ ლო ბენ ვალ დე ბუ ლე
ბას, პა ტი ვი სცენ მშო ბელ თა და, შე სა ბა მი სად, კა ნო ნი ე რი მე ურ ვე ებ ის თა ვი
სუფ ლე ბას, სა კუ თა რი მრწამ სის შე სა ბა მი სად, უზ რუნ ველ ყონ თა ვი ან თი შვი
ლე ბის რე ლი გი უ რი და ზნე ობ რი ვი აღ ზრდა.
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ევ რო კავ ში რის ად ამ ი ან ის ფუნ და მენ ტურ უფ ლე ბა თა ქარ ტია, მუხ ლი 10 (აზ რის, 
სინ დი სი სა და რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბა);

1. ყვე ლას აქვს უფ ლე ბა აზ რის, სინ დი სი სა და რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბი სა; ეს 
უფ ლე ბა მო იც ავს რე ლი გი ის ან რწმე ნის შეც ვლის თა ვი სუფ ლე ბას და აგ რეთ
ვე, თა ვი სუფ ლე ბას, რო გორც ინ დი ვი დუ ალ ურ ად, ისე სხვებ თან ერ თად, საქ
ვეყ ნოდ ან გან კერ ძო ებ ით, გა მო ხა ტოს თა ვი სი რე ლი გია თუ რწმე ნა ლოც ვით, 
სწავ ლე ბი თა და რი ტუ ალ ებ ის აღ სრუ ლე ბით.

2. კე თილ სინ დი სი ე რი წი ნა აღმ დე გო ბის უფ ლე ბა აღ ი არ ებ ულ ია და ერ ოვ ნუ ლი კა
ნონ მდებ ლო ბით გა რან ტი რე ბუ ლია ამ უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა.

ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის კონ ვე ცია, მუხ ლი 9 
(აზ რის, სინ დი სი სა და რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბა)

1. ყვე ლას აქვს უფ ლე ბა აზ რის, სინ დი სი სა და რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბი სა; ეს უფ
ლე ბა მო იც ავს რე ლი გი ის ან რწმე ნის შეც ვლის თა ვი სუფ ლე ბას და აგ რეთ ვე, 
თა ვი სუფ ლე ბას, რო გორც ინ დი ვი დუ ალ ურ ად, ისე სხვებ თან ერ თად, საქ ვეყ
ნოდ ან გან კერ ძო ებ ით, გა აც ხა დოს თა ვი სი რე ლი გია თუ რწმე ნა აღმ სა რებ ლო
ბით, სწავ ლე ბით, წე სე ბის დაც ვი თა და რი ტუ ალ ებ ის აღ სრუ ლე ბით.

2. რე ლი გი ის ან რწმე ნის გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა ექ ვემ დე ბა რე ბა მხო ლოდ ის
ეთ შეზ ღუდ ვებს, რომ ლე ბიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია კა ნო ნით და აუც ილ ებ ელ ია 
დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ებ ა ში სა ზო გა დო ებ რი ვი უს აფრ თხო ებ ის ინ ტე რე
სე ბი სათ ვის, სა ზო გა დო ებ ირ ი ვი წეს რი გის, ჯან მრთე ლო ბის თუ მო რა ლის, ან 
სხვა თა უფ ლე ბა თა და თა ვი სუფ ლე ბა თა და სა ცა ვად.

ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა ამ ერ იკ უ ლი კონ ვენ ცია, მუხ ლი 12 (სინ დი სი სა და რე ლი გი ის 
თა ვი სუფ ლე ბა):

ყვე ლას აქვს უფ ლე ბა სინ დი სი სა და რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბი სა. ეს უფ ლე ბა მო
იც ავს უფ ლე ბას შე ინ არ ჩუ ნო ან შე იც ვა ლო რე ლი გია ან რწმე ნა, და თა ვი სუფ ლად 
გა მო ხა ტო და გა ავრ ცე ლო რე ლი გია ან რწმე ნა, ინ დი ვი დუ ალ ურ ად  ან სხვებ თან 
ერ თად, სა ჯა როდ ან კერ ძოდ.

არ ავ ინ უნ და და ექ ვემ დე ბა როს შეზ ღუდ ვებს, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა ლა ხავ დეს მის 
თა ვი სუფ ლე ბას შე ინ არ ჩუ ნოს ან შე იც ვა ლოს რე ლი გია ან რწმე ნა.
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უფლება გქონდეს რელიგია, იყო 
ან არ იყო მორწმუნე

რელიგიისა და რწმენის 
გამოხატვის თავისუფლება 

რო გორც მო ცე მუ ლი მუხ ლე ბი დან ჩანს, სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მი ხედ ვით, რე ლი გი ი სა 
და რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბას ორი კომ პო ნენ ტი აქვს:

ა. უფ ლე ბა გქონ დეს ან არ გქონ დეს, მი ი ღო და შე იც ვა ლო რე ლი გია ან რწმე ნა სა კუ თა რი 
არ ჩე ვა ნით;

ბ. უფ ლე ბა გა მო ხა ტო სა კუ თა რი რე ლი გია ან რწმე ნა, ინ დი ვი დუ ალ ურ ად ან სხვებ თან ერ
თად, სა ჯა როდ ან კერ ძოდ, ღვთისმ სა ხუ რე ბის, რი ტუ ალ ებ ის, რე ლი გი უ რი საქ მი ან ობ ი სა და 
სწავ ლე ბის მეშ ვე ობ ით;

თე ის ტუ რი, არ ათ ე ის ტუ რი თუ ათ ე ის ტუ რი რწმე
ნის, ას ე ვე  თა ვი სუფ ლე ბა, არ მი ეკ უთ ვნე ბო დე 
რო მე ლი მე რე ლი გი ას, არ ის აბ სო ლუ ტუ რი, რაც 
ნიშ ნავს, რომ სა ხელ მწი ფოს მას ში ჩა რე ვის უფ ლე
ბა არ ცერთ შემ თხვე ვა ში არ აქვს. ად ამ ი ან ის უფ ლე
ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მი ხედ ვით, რე ლი გი ის 
თა ვი სუფ ლე ბის ში და გან ზო მი ლე ბა  forum internum 
(და ცუ ლი ში ნა გა ნი სფე რო) არ ის აბ სო ლუ ტუ რი  და   
არ შე იძ ლე ბა და ექ ვემ დე ბა როს რა ი მე შეზ ღუდ ვას. 

რწმე ნი სა და რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის აბ სო ლუ
ტურ ხა სი ათს ის იც ად ას ტუ რებს, რომ  გან სხვა ვე
ბით სხვა უფ ლე ბე ბი სა გან, მი სი შეზ ღუდ ვა და უშ ვე
ბე ლია სა გან გე ბო მდგო მა რე ობ ის დრო საც. 

ამ ას თა ნა ვე, „რწმე ნი სა“ და „რე ლი გი ის“ გან მარ ტე ბა  
უნ და მოხ დეს ფარ თოდ და არა მხო ლოდ იმ რწმე
ნებ თან და რე ლი გი ებ თან მი მარ თე ბით, რომ ლე ბიც 
ად ვი ლად იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა დია და მრა ვალ სა უკ
უნ ოვ ა ნი ის ტო რია აქვთ. რწმე ნი სა თუ რე ლი გი ის 
თა ვი სუფ ლე ბა, ამ კუთ ხით, მო იც ავს ად ამ ი ან ის ნე
ბის მი ერ მენ ტა ლურ პრო ცესს, მათ შო რის, ნე ბის მი
ე რი იდ ე ის წარ მო შო ბის, აზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა თუ 
სინ დი სის თა ვი სუფ ლე ბას.

მე ო რე მხრივ, რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის გა რე გან
ზო მი ლე ბა  forum externum ანუ რე ლი გი ის გა მო
ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა არ არ ის აბ სო ლუ ტუ რი და 
ის შე იძ ლე ბა შეზ ღუდ ვას და ექ ვემ დე ბა როს, რო ცა 
მის მა გა მო ხატ ვამ შე იძ ლე ბა სხვა თა უფ ლე ბე ბის 
შე ლახ ვა ან სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის თვის საფრ
თხის შექ მნა  გა მო იწ ვი ოს. 

კერ ძოდ, სა ხელ მწი ფოს შე უძ ლია ჩა ერ ი ოს აზ რის, 
სინ დი სი სა და რე ლი გი ის გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ
ლე ბა ში გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში. თუმ ცა, თუ კი 
სა ხელ მწი ფო ასე გა დაწ ყვეტს, ის ვალ დე ბუ ლია ამ
ტკი ცოს, რომ ჩა რე ვა გა მარ თლე ბუ ლი იყო. მტკი ცე
ბი სათ ვის სა ჭი როა:  

1. ჩა რე ვა მოხ დეს კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით, 
კერ ძოდ, ჩა რე ვას უნ და ჰქონ დეს კონ კრე ტუ ლი 
სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი ერ ოვ ნულ კა ნონ
მდებ ლო ბა ში. ამ ას თა ნა ვე, კა ნო ნი უნ და იყ ოს 
გან ჭვრე ტა დი და და ცუ ლი იყ ოს მი სი  ბო რო
ტად გა მო ყე ნე ბი სა და არ ას წო რი ინ ტერ პრე ტა
ცი ის აგ ან;

2. ჩა რე ვა უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს ლე გი ტი მურ 
მი ზანს. სა ხელ მწი ფომ უნ და ამ ტკი ცოს, რომ 
ჩა რე ვა ემ სა ხუ რე ბო და  ერთ ან მეტ აღ ი არ
ებ ულ კა ნო ნი ერ ინ ტე რესს, რო გო რი ცაა, მა
გა ლი თად, სა ზო გა დო ებ რი ვი უს აფრ თხო ებ ის 
უზ რუნ ველ ყო ფა, სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის 
დაც ვა, ჯან მრთე ლო ბის, მო რა ლის, ან სხვა თა 
უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვა.

3. ჩა რე ვა უნ და იყ ოს აუც ილ ებ ე ლი დე მოკ რა ტი
ულ სა ზო გა დო ებ ა ში.  სა ხელ მწი ფომ უნ და ამ
ტკი ცოს, რომ ჩა რე ვა შე ეს აბ ამ ე ბა მწვა ვე სო
ცი ალ ურ სა ჭი რო ებ ას და არ ის ლე გი ტი მუ რი 
მიზ ნის მიღ წე ვის თა ნა ზო მი ე რი სა შუ ალ ე ბა. 
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2. რელიგიისა და რწმენის თავისუფლების  დაცვასთან 
დაკავშირებული ძირითადი სამართლებრივი პრინციპების მიმოხილვა 

2.1. დისკრიმინაციის აკრძალვის პრინციპის მიმოხილვა

სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოს ერთერ თი ფუ ძემ დებ ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბაა 
თა ნას წო რო ბა და  კლა სი კუ რი გა გე ბით, ის უფ ლებ რივ თა ნას წო რო ბას გუ
ლის ხმობს: ყვე ლა ად ამ ი ანს, მი უხ ედ ავ ად სხვა დას ხვა ინ დი ვი დუ ალ უ რი მა
ხა სი ათ ებ ლი სა, მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს ერ თი და იგ ი ვე უფ ლე ბე ბი. თა ნას წო რო ბის 
სა წი ნა აღმ დე გო ცნე ბას წარ მო ად გენს დის კრი მი ნა ცია  გარ კვე უ ლი ნიშ ნით 
ად ამ ი ან ებ ის ათ ვის უფ ლე ბე ბის შეზ ღუდ ვა ან ჩა მორ თმე ვა. დის კრი მი ნა ცი
ის აკრ ძალ ვა თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის დაც ვის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
სა შუ ალ ებ აა და ნიშ ნავს არ სე ბი თად თა ნას წორ პი რო ბებ ში მყო ფი პი რე ბის 
არ ათ ან ას წო რად მოპ ყრო ბის და პი რი ქით  არ სე ბი თად უთ ან ას წო რო პი რო
ბებ ში მყო ფი პი რე ბის თა ნას წო რად მოპ ყრო ბის აკრ ძალ ვას. თუმ ცა, გა სათ
ვა ლის წი ნე ბე ლია, რომ დის კრი მი ნა ცი ის თი თო ე უ ლი შემ თხვე ვა სა ჭი რო ებს 
ინ დი ვი დუ ალ ურ შეს წავ ლას და არ სე ბი თად თა ნას წო რო ბი სა თუ უთ ან ას წო
რო ბის ობ ი ექ ტურ შე ფა სე ბას. 

სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რი ვი დო კუ მენ ტე ბი თუ სხვა დას ხვა სა ხელ მწი
ფოს კონ სტი ტუ ცია დის კრი მი ნა ცი ის ნიშ ნე ბის ჩა მო ნათ ვალ ზე, ანუ იმ სა
ფუძ ვლებ ზე, რომ ლებ ზეც დის კრი მი ნა ცია შე იძ ლე ბა მოხ დეს, მეტნაკ ლე ბად 
შე თან ხმე ბუ ლე ბი არ ი ან. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ა ში ჩა მოთ ვლი ლი დის
კრი მი ნა ცი ის კლა სი კუ რი ნიშ ნე ბია:  

•	 რა სა;
•	 კა ნის ფე რი;
•	 ენა;
•	 სქე სი;
•	 რე ლი გია;
•	 პო ლი ტი კუ რი და სხვა შე ხე დუ ლე ბე ბი;
•	 ერ ოვ ნუ ლი, ეთ ნი კუ რი და სო ცი ალ უ რი კუთ ვნი ლე ბა; 
•	 წარ მო შო ბა;
•	 ქო ნებ რი ვი და წო დებ რი ვი მდგო მა რე ო ბა;
•	 საც ხოვ რე ბე ლი ად გი ლი.

თუმ ცა, სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბის თა ნახ მად, „ამ მუხლ
ში არ სე ბუ ლი ნიშ ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი, ერ თი შე ხედ ვით, გრა მა ტი კუ ლი თვალ
საზ რი სით, ამ ომ წუ რა ვია, მაგ რამ ნორ მის მი ზა ნი გა ცი ლე ბით მასშ ტა ბუ რია, 
ვიდ რე მხო ლოს მას ში არ სე ბუ ლი შეზ ღუ დუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლის მი ხედ ვით 
დის კრი მი ნა ცი ის აკრ ძალ ვა.“1 კონ სტი ტუ ცი ა ში ხსე ნე ბუ ლი ნიშ ნე ბის სა ფუძ

1 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2008 წლის 31 მარტის გადაწყვეტილება, II,პ, 2
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ველ ზე დი ფე რენ ცი რე ბა წარ მო ად გენს დის კრი მი ნა ცი ის მო მე ტე ბუ ლი რის
კის მა ტა რე ბელ შემ თხვე ვებს და კა ნონ მდებ ლი სა გან მო ით ხოვს გან სა კუთ
რე ბულ ყუ რად ღე ბას, თუმ ცა ეს არ გა მო რიც ხავს ად ამ ი ან თა არ აგ ონ ივ რუ
ლი დი ფე რენ ცი რე ბის სხვა შემ თხვე ვე ბის არ სე ბო ბას და მა თი კონ სტი ტუ ცი
ით აკრ ძალ ვის სა ჭი რო ებ ას.2

ზო გი ერ თი სა ხელ მწი ფო ამ ჩა მო ნათ ვალს უმ ატ ებს, მა გა ლი თად, ას აკ სა და 
სექ სუ ალ ურ ორ ი ენ ტა ცი ას აც, თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ სა ქარ თვე ლოს 
კონ სტი ტუ ცი ის მსგავ სად, მი უხ ედ ავ ად იმ ი სა, დის კრი მი ნა ცი ის რა ნიშ ნებს 
ჩა მოთ ვლის კონ კრე ტუ ლი სა ხელ მწი ფოს კონ სტი ტუ ცია დის კრი მი ნა ცი ის 
ამ კრძა ლავ ნორ მებ ში, ეს ჩა მო ნათ ვა ლი შე საძ ლოა არ იყ ოს ამ ომ წუ რა ვი და  
სხვა მა ხა სი ათ ებ ლის სა ფუძ ველ ზე უთ ან ას წო რო მოპ ყრო ბაც დის კრი მი ნა
ცი ად შე ფას დეს.

სა ხელ მწი ფოს მხრი დან დის კრი მი ნა ცია შე საძ ლოა გან ხორ ცი ელ დეს პირ და
პი რი და არ აპ ირ და პი რი გზით, რაც ას ახ ულ ია ქარ თულ კა ნონ მდებ ლო ბა შიც. 

1. პირ და პი რი დის კრი მი ნა ცია გუ ლის ხმობს ის ეთ მოპ ყრო ბას ან პი რო
ბე ბის შექ მნას, რო მე ლიც პირს არ ახ ელ საყ რელ მდგო მა რე ობ ა ში აყ ენ
ებს ან ალ ოგ ი ურ პი რო ბებ ში მყოფ სხვა პი რებ თან შე და რე ბით ან თა
ნა ბარ მდგო მა რე ობ ა ში აყ ენ ებს არ სე ბი თად უთ ან ას წო რო პი რო ბებ ში 
მყოფ პი რებს; 

2. არ აპ ირ და პი რი/ირ ი ბი დის კრი მი ნა ცია გუ ლის ხმობს ის ეთ მდგო მა რე
ობ ას, რო დე საც ფორ მით ნე იტ რა ლუ რი და არ სით დის კრი მი ნა ცი უ ლი 
დე ბუ ლე ბა, კრი ტე რი უ მი ან პრაქ ტი კა პირს არ ახ ელ საყ რელ მდგო მა
რე ობ ა ში აყ ენ ებს ან ალ ოგ ი ურ პი რო ბებ ში მყოფ სხვა პი რებ თან შე და
რე ბით ან თა ნა ბარ მდგო მა რე ობ ა ში აყ ენ ებს არ სე ბი თად უთ ან ას წო
რო პი რო ბებ ში მყოფ პი რებს. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რომ სა ქარ თვე ლო ში „დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ
მოფ ხვრის შე სა ხებ“ კა ნო ნის მი ღე ბის შემ დეგ, დის კრი მი ნა ცი ის აკრ ძალ ვა 
ვრცელ დე ბა რო გორც სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ ზე, ისე კერ ძო პი რებ ზე და მა
ღა ლი სა ჯა რო ინ ტერ სი დან გა მომ დი ნა რე, ექ ვემ დე ბა რე ბა სა მარ თლებ რივ 
რე აგ ირ ებ ას სა სა მარ თლოს თუ სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცვე ლის მი ერ. 

2 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2011 წლის 18 მარტის გადაწყვეტილება, II.პ.1
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2.2.  სა ხელ მწი ფოს რე ლი გი ურ ნე იტ რა ლი ტეტ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი 
სტან დარ ტე ბის მი მო ხილ ვა

სე კუ ლა რიზ მის ცნე ბა რე ლი გი ი სა და სა ხელ მწი ფოს ურ თი ერ თო ბას უკ ავ
შირ დე ბა, რო მელ საც ხან გრძლი ვი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი ის ტო რია აქვს. სე
კუ ლა რიზ მის ყვე ლა ზე მძლავ რი მოძ რა ო ბა გან მა ნათ ლებ ლო ბის ეპ ოქ ა ში 
და იწ ყო, რო მე ლიც, ერ თი მხრივ, ეფ უძ ნე ბო და რწმე ნას, რომ ად ამ ი ანს არ 
სჭირ დე ბა შუ ამ ავ ა ლი ღმერ თთან3, მე ო რე მხრივ კი, სხვა დას ხვა რე ლი გი ის 
არ სე ბო ბა ერ თსა და იმ ა ვე სა ხელ მწი ფო ში ვე რას დროს იქ ნე ბა მშვი დო ბი ა
ნი, თუ კი სა ხელ მწი ფო ნე იტ რა ლურ როლს არ იკ ის რებს. სე კუ ლა რიზ მი კავ
შირ შია ჰუ მა ნიზმ თან  სა ხელ მწი ფოს ნე იტ რა ლუ რო ბა რე ლი გი ის მი მართ 
სწო რედ იმ ას ეფ უძ ნე ბა, რომ უმ თავ რე სი ღი რე ბუ ლე ბა ინ დი ვი დუ ალ ურ ად, 
თი თო ე უ ლი ად ამ ი ან ია, სა ხელ მწი ფო ში ად ამ ი ან თა რე ლი გი უ რი მრა ვალ ფე
როვ ნე ბა, პლუ რა ლიზ მი და მშვი დო ბი ა ნი თა ნა არ სე ბო ბა კი  ცი ვი ლი ზა ცი ის 
მო ნა პო ვა რი. 

დღეს დღე ობ ით, სხვა დას ხვა სა ხელ მწი ფო სხვა დას ხვა ხა რის ხი თაა სე კუ ლა
რუ ლი და თა ვად სე კუ ლა რიზმ საც სხვა დას ხვა ფორ მით გვხვდე ბა. მა გა ლი
თად, აღ სა ნიშ ნა ვია ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში რე ლი გი ის და წე სე ბის 
აკრ ძალ ვის მუხ ლი (establishment clause), რო მე ლიც, ზო გა დად, სა ხელ მწი
ფო რე ლი გი ის და წე სე ბას კრძა ლავს. 

გა მო ყო ფენ სე კუ ლა რიზ მის 3  თე ორ ი ას4: 

1. მკაც რი სე პა რა ცი ის თე ორ ი ის თა ნახ მად, სა ხელ მწი ფო და რე ლი გია 
მაქ სი მა ლუ რად უნ და იყ ოს ერ თმა ნე თის გან დის ტან ცი რე ბუ ლი და 
მხო ლოდ ამ გზით მი აღ წევს სა ხელ მწი ფო სე კუ ლა რიზ მის მა ღალ ნიშ
ნულს; 

2. ნე იტ რა ლუ რო ბის თე ორ ი ის თა ნახ მად, სა ხელ მწი ფო მხო ლოდ ნე იტ
რა ლურ პო ზი ცი ას უნ და ინ არ ჩუ ნებ დეს რე ლი გი ურ ინ სტი ტუ ტებ თან 
მი მარ თე ბით და მთა ვა რი მხო ლოდ ის აა, რომ სა ხელ მწი ფომ არ და არ
ღვი ოს თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პი რო მე ლი მე რე ლი გი უ რი ჯგუ ფი სათ
ვის უპ ირ ატ ეს ობ ის მი ნი ჭე ბით;

3. მო რი გე ბის თე ორ ია რე ლი გი ის როლს სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში 
მნიშ ვნე ლოვ ნად  მიიჩნევ სდა გარ კვე ულ წი ლად ახალისებს  რელიგი უ
რი ინ სტი ტუ ტე ბის გან ვი თა რე ბა ს. რე ლი გი ის  დაწესების აკრძ ალ ვის 
ნორ მა ს ამ თე ორ ი ის მი ხედ ვით, სა ხელ მწი ფო მხ ოლ ოდ იმ შემ თხვე ვა
ში არ ღვევ ს თუ თა ვად და ა არ სებს რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ას , რელი

3 Jefferson’s Letter to the Danbury Baptists, http://www.loc.gov/loc/lcib/9806/danpre.html
4 Chemerinsky, E. (2006). Constitutional law (3rd ed.). New York, NY: Aspen, 1707
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გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში მო ნა წი ლე ობ ის/მა თი  მხარდა ჭე რის  იძულებას 
ან რე ლი გი ურ ორგან იზ აც ი ებს  შორის  დისკრი მი ნა ცი ას  მო ახ დენ ს. 

სე კუ ლა რიზ მი ს მნიშ ვნე ლო ბა  აღი არ ებ ულ ი ა საერთაშორის ო  დონეზეც. 
ადამიან ის უ ფლე ბა თა  ევროპუ ლი სა სა მარ თლოს შემ თხვე ვა ში ც განმტკიცე
ბუ ლია ნე იტ რა ლუ რო ბი ს თეო რი ა. თუმცა მნ იშ ვნე ლო ვა ნია იმის გათ ვა ლის
წი ნე ბა, რომ ევ რო სა სა მარ თლო ს ჩამოყა ლი ბე ბუ ლი  აქვ ს ე.წ. თავისუ ფა ლი 
 შეფ ას ებ ის  ზღვრის დოქ ტრი ნა  (the margin of appreciation doctrine), რომ ლის 
მი ხედ ვი თაც, სა ხელ მწი ფოს  გა აჩ ნი ა  დის კრე ცი ა თ უ  რა ფორმით მოახდ ენ ს 
ადა მი ან ის  ევრო პუ ლი  კონვენ ცი ით  გათვალისწი ნე ბუ ლი  უფ ლე ბე ბის იმ პლე
მენ ტა ცი ას . სახ ელ მწი ფო სათ ვის დის კრე ცი ის ზღვრის დად გე ნა და მო კი დე
ბუ ლია სხვა დას ხვა ფაქ ტორ ზე, მათ შო რის შეზ ღუ დუ ლი  უფ ლე ბის ში ნა არ
სზე  მა გა ლი თად, კონ ვენ ცი ის მე8 მუხლ თან მი მარ თე ბით, პი რა დი ცხოვ
რე ბის რაც უფ რო ინ ტი მურ სფე როს ეხ ე ბა შეზ ღუდ ვა, მით უფ რო ვიწ რო 
თა ვი სუ ფა ლი შე ფა სე ბის ზღვა რი/მი ხე დუ ლო ბის არ ე ა ლი რჩე ბა სა ხელ მწი
ფოს და მით უფ რო ექ ვემ დე ბა რე ბა სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ ის ცალ კე უ ლი 
ქმე დე ბა თუ უმ ოქ მე დო ბა ევ რო სა სა მარ თლოს მი ერ გა და ხედ ვას/რე ვი ზი ას.5 
აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე ობს ევ რო პის სა სა მარ თლოს ზო გა დი მიდ გო მა შე ფა სე
ბის ზღვრის გან საზ ღვრი სას, რო დე საც აქ ცენ ტი კეთ დე ბა უფ ლე ბის რამ დე
ნად ძი რი თა დი (core) თუ პე რი ფე რი უ ლი (periphery) ნა წი ლია შეზ ღუ დუ ლი.6 
ამ ას თან, კონ კრე ტუ ლად, კონ ვენ ცი ის მე–9 მუხლ თან მი მარ თე ბით, შე ფა
სე ბის ზღვრის გან საზ ღვრი სას, სა სა მარ თლო ით ვა ლის წი ნებს რე ლი გი უ რი 
პლუ რა ლიზ მის შე ნარ ჩუ ნე ბის აუც ილ ებ ლო ბას, რაც ასე მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ებ ის არ სე ბო ბი სათ ვის.7 ამ ას თან, სტრას ბურ გის 
სა სა მარ თლო მო წო დე ბუ ლია შე იმ უშ ა ოს „Moderated doctrine of precedent” 
 პრე ცე დენ ტის შეზ ღუ დუ ლი დოქ ტრი ნა, რო მე ლიც იქ ნე ბა გზამ კვლე ვი ერ
ოვ ნუ ლი სა სამრ თლო ებ ი სა თუ იმ ორ გა ნო ებ ის ათ ვის, რომ ლე ბიც გა დაწ ყვე
ტი ლე ბებს იღ ებ ენ ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა გან ვი თა რე ბის სფე რო ში. პრე ცე
დენ ტის შეზ ღუ დუ ლო ბის მი ზა ნი ის აა, რომ სა მარ თალ შე ფარ დე ბა ში კონ ვენ
ცი ამ გა ნაგრ ძოს იმ ცვლი ლე ბე ბის ას ახ ვა, რომ ლებ საც სა ზო გა დო ებ ის მის
წრა ფე ბე ბი და გან ვი თა რე ბა ავ ლენს და კონ ვენ ცია ცოც ხალ ინ სტრუ მენ ტად 
ჩა მო აყ ალ იბ ოს.8 

5 Dudgeon v, the United Kingdom, para 52
6 David P. Forsythe and Patrice C. McMahon, eds., Human Rights and Diversity: Area Studies 
Revisited, Human Rights in International Perspective, v. 7 (Lincoln: University of Nebraska Press, 
2003), 106.
7 Bayatan v. Armenia, para 122
8 http://www.coe.int/t/dgi/hr-natimplement/Source/documentation/hb09_rightfreedom_en.pdf 
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3. სა ხელ მწი ფოს ძი რი თა დი რო ლი რე ლი გი ი სა და რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფა ში

3.1. რე ლი გი ი სა და რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბის ქვეშ სა ხელ მწი ფო ზო გა დი ვალ დე ბუ ლე
ბე ბის ფარ გლე ბი 

ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი 

ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის მი ხედ ვით, სა ხელ მწი ფო
ებს აქვთ ნე გა ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა, არ ჩა ერ ი ონ ინ დი ვი დე ბის რე ლი გი ის 
და რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბა ში არ ათ ან აზ ომ ი ერ ად და პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ
ლე ბა, პა ტი ვი სცენ, და იც ვან და წა ახ ალ ის ონ რე ლი გი ი სა და რწმე ნის თა
ვი სუფ ლე ბა. ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო აც ხა დებს, რომ „პლუ რა ლიზ მი, შე უწ
ყნა რებ ლო ბა და თა ვი სუ ფა ლი აზ როვ ნე ბა არ ის დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო
ებ ის ნიშ ნე ბი. მი უხ ედ ავ ად იმ ი სა, რომ დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ებ ა ში ინ
დი ვი დუ ალ უ რი ინ ტე რე სე ბი, გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში, დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი 
უნ და იყ ოს ჯგუ ფის ინ ტე რე სებს. ეს იმ ას არ ნიშ ნავს, რომ უმ რავ ლე სო ბის 
აზ რი მუ დამ გა ბა ტო ნე ბუ ლია. უნ და იქ ნეს მიღ წე უ ლი ბა ლან სი, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფს უმ ცი რე სო ბის  წარ მო მად გენ ლე ბის მი მართ  სა მარ თლი ა
ნი და სა თა ნა დო მოპ ყრო ბი სა და დო მი ნან ტუ რი მდგო მა რე ობ ის ბო რო ტად 
გა მო ყე ნე ბის თა ვი დან არ იდ ებ ის ინ ტე რესს შო რის“. აღ სა ნიშ ნა ვია ის იც, 
რომ რე ლი გი ის და რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა ხელ მწი ფოს 
პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა არ მო იც ავს ის ე თი ზო მე ბის მი ღე ბას, რომ ლე
ბიც მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა პირ თა რე ლი გი უ რი გრძნო ბე ბის შე ურ აც ხყო ფის
გან დაც ვა ზე.9 ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო აღ ი არ ებს სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 
რე ლი გი ი სა და რწმე ნის სფე რო ში გარ კვე უ ლი რე გუ ლი რე ბის სა ჭი რო ებ ას, 
თუმ ცა ხაზს უს ვამს, რომ სა ხელ მწი ფომ ნე ბის მი ე რი სა კით ხის რე გუ ლი რე
ბი სას, რო მე ლიც ეხ ე ბა სხვა დას ხვა რე ლი გი ურ მიმ დი ნა რე ობ ა სა და რწმე ნის 
სის ტე მას, უნ და შე ინ არ ჩუ ნოს ნე იტ რა ლი ტე ტი და მი უკ ერ ძო ებ ლო ბა, რაც 
უპ ირ ვე ლეს ყოვ ლი სა მნიშნ ვე ლო ვა ნია სა ხელ მწი ფო ში პლუ რა ლის ტუ რი გა
რე მოს არ სე ბო ბი სათ ვის და დე მოკ რა ტი ის ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის ათ ვის.10 ამ ას
თან, ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო გან მარ ტავს, რომ მი უღ ებ ელ ია სა ხელ მწი ფოს 
რო ლი “აღ მოფ ხვრას და ძა ბუ ლო ბის მი ზე ზი სა ხელ მწი ფო ში პლუ რა ლიზ მი
სათ ვის გა მოწ ვე უ ლი ზი ან ის ხარ ჯზე” და ამ ის სა წი ნა აღმ დე გოდ ამ ბობს, 
რომ მან “უნ და უზ რუნ ველ ყოს მო წი ნა აღმ დე გე ჯგუ ფებს შო რის შემ წყნა
რებ ლო ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა”.11 სა ხელ მწი ფოს აქვს პირ და პი რი ვალ დე ბუ ლე
ბა და იც ვას სა კუ თარ ტე რი ტო რი ა ზე და იურ ის დიქ ცი ის ფარ გლებ ში მყო ფი, 

9 Choudhurry v. the United Kingdom
10 Metropolitan Church of Bessarabia v. Moldova, para 116
11 Serif v. Greece, para 53
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მათ შო რის, არ ა ათ ე ის ტუ რი და ათ ე ის ტუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის მქო ნე პი რე ბის, 
მკვიდ რი მო სახ ლე ობ ი სა თუ სხვა უმ ცი რე სო ბე ბის რე ლი გი ის და რწმე ნის 
თა ვი სუფ ლე ბის გა რან ტი ე ბი. ამ კუთ ხით,  სა ხელ მწი ფოს  ვალ დე ბუ ლე ბაა, 
შექ მნას ეფ ექ ტუ რი ღო ნის ძი ებ ე ბი, რა თა მო ახ დი ნოს რე ლი გი ი სა და რწმე
ნის თა ვი სუფ ლე ბის დარ ღვე ვის, ერ თი მხრივ, პრე ვენ ცია, მე ო რე მხრივ, სან
ქცი რე ბა. შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფო ებ მა უნ და მი იღ ონ პრე ვენ ცი ის ათ ვის 
სა ჭი რო ზო მე ბი, მათ შო რის, ერ ოვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით აკრ ძა ლონ რე
ლი გი უ რი სი ძულ ვი ლის სა ჯა რო ად ვო კა ტი რე ბა, მა გა ლი თად, დის კრი მი ნა
ცი ის წა ქე ზე ბა, შუღ ლის ან ძა ლა დო ბის კენ მო წო დე ბა; ას ე ვე, აწ არ მო ონ ეფ
ექ ტუ რი გა მო ძი ე ბა, პა სუ ხის გე ბა ში მის ცენ დამრ ღვე ვე ბი და უზ რუნ ველ ყონ 
ეფ ექ ტუ რი კომ პენ სა ცია. 

ამ ერ იკ ის უზ ენ ა ე სი სა სა მარ თლოს იურ ის პრუ დენ ცია 

ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის უზ ენ ა ეს ის სა სა მარ თლოს იურ ის პრუ დენ
ცი ა ში არ სე ბობს რამ დე ნი მე ტეს ტი კა ნო ნე ბის და სა ხელ მწი ფოს ქმე დე ბე ბის 
კონ სტი ტუ ცი ურ ობ ის შე სა ფა სებ ლად. ეს ტეს ტე ბია: ე.წ. ლე მო ნის ტეს ტი, 
მტკი ცე ბის ტეს ტი და იძ ულ ებ ის ტეს ტი. 

ე.წ. ლე მო ნის ტეს ტი მო იც ავს სამ კრი ტე რი უმს, რა თა გან ხი ლულ იქ ნას შე
ეს აბ ამ ე ბა თუ არა კა ნო ნე ბი და მთავ რო ბის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი
ლე ბე ბი რე ლი გი ის და წე სე ბის აკრ ძალ ვის კონ სტი ტუ ცი ურ პრინ ციპს: 1. 
კა ნონ სა თუ ნორ მას უნ და ჰქონ დეს სე კუ ლა რუ ლი ლე გი ტი მუ რი მი ზა ნი; 2. 
მი სი მთა ვა რი მი ზა ნი არ უნ და იყ ოს რო მე ლი მე რე ლი გი ის წა ხა ლი სე ბა ან 
დაკ ნი ნე ბა; 3. მან არ უნ და გა მო იწ ვი ოს სა ხელ მწი ფო სა და რე ლი გი ას შო
რის გა და ჭარ ბე ბუ ლი აფ ილ აც ია (entanglement). აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ საქ მე ში 
Lemon v. Kurtzman, რო მელ შიც აღ ნიშ ნუ ლი ტეს ტი ჩა მო ყა ლიბ და, ტეს ტის 
მე–3 კრი ტე რი უმ თან მი მარ თე ბით არ აკ ონ სტი ტუ ცი ურ ად შე ფას და და ფი
ნან სე ბის სის ტე მა, რო მე ლიც  ნე ბის მი ერ რე ლი გი ურ სკო ლა ში არ არ ელ იგ ი უ
რი საგ ნე ბის სწავ ლე ბის და ფი ნან სე ბას ეხ ებ ო და. იგი სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 
ქმნი და თვით ნე ბო ბის შე საძ ლებ ლო ბას ჩა რე ულ ი ყო რე ლი გი უ რი სკო ლე ბის 
საქ მი ან ობ ა ში, და ფი ნან სე ბის სა თა ნა დოდ გა მო ყე ნე ბის შე მოწ მე ბის მიზ ნით, 
და ამ ას თან, არ არ ელ იგ ი უ რი საგ ნის მას წავ ლებ ლებს შე ეძ ლოთ მი ღე ბუ ლი 
რე სურ სი რე ლი გი უ რი მიზ ნე ბი სათ ვის გა მო ეყ ენ ებ ინ ათ.  

მტკი ცე ბის ტეს ტი არ უკრ ძა ლავს სა ხელ მწი ფოს აღ ი არ ოს რე ლი გია, ან მი
იღ ოს იგი მხედ ვე ლო ბა ში სა მარ თალ შე მოქ მე დე ბის პრო ცეს სა და პო ლი ტი
კა ში. ეს ტეს ტი უკრ ძა ლავს სა ხემ წი ფოს გა აკ ეთ ოს გან ცხა დე ბე ბი, რომ რო
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მე ლი მე ერ თი კონ კრე ტუ ლი რე ლი გი უ რი რწმე ნა არ ის უპ ირ ატ ე სი სხვა ზე. 
მსგავ სი მტკი ცე ბა არ ღვევს რე ლი გი ის და რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბას, ვი ნა იდ
ან რო დე საც ძა ლა უფ ლე ბა, პრეს ტი ჟი და მთავ რო ბის  ფი ნან სუ რი დახ მა რე ბა 
მი ემ არ თე ბა მხო ლოდ ერთ კონ კრე ტულ რე ლი გი ურ რწმე ნას, არ აპ ირ და პი რი 
ზე წო ლა რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბებ ზე, აღ ი არ ონ ოფ იც ი ალ ურ ად მი ღე ბუ ლი 
და გა ბა ტო ნე ბუ ლი რე ლი გია ან რწმე ნა, ნა თე ლია.

იძ ულ ებ ის ტეს ტი სა სა მარ თლო ებ ის მი ერ ხში რად გა მო იყ ენ ე ბა სა სუ ლი ე რო 
ლი დე რე ბის მი ერ ოფ იც ი ალ უ რი ღო ნის ძი ებ ებ ის და ლოც ვის ცე რე მო ნი ალ ებ
თან და კავ ში რე ბულ საქ მე ებ ში, რო ცა ის ი ნი რე ლი გი ის მხარ და ჭე რის თუ რე
ლი გი ურ ცე რე მო ნი ალ ში მო ნა წი ლე ობ ის კუთ ხით ფსი ქო ლო გი უ რი იძ ულ ებ ის 
მასშ ტაბს აფ ას ებ ენ.  

3.2.  რე ლი გი ის გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შეზ ღუდ ვა

ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი

საქ მე ში Jewish Liturgical Association Cha’are Shalom ve Tsedek v. France, 
ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ იმ შემ თხვე ვა შიც, რო დე საც ცხო
ვე ლე ბის სა შუ ალ ებ ით შეს რუ ლე ბუ ლი რი ტუ ალ ებ ის ჩა ტა რე ბის თა ვი სუფ
ლე ბის შეზ ღუდ ვით, იზ ღუ დე ბა პი რის რე ლი გი ის გა მო ხატ ვის ფორ მე ბი, სა
ხელ მწი ფოს მი ერ ჯან მრთე ლო ბი სა და სა ჯა რო წეს რი გის დაც ვის მიზ ნით, 
ცხო ველ თა დაკ ვლის პრო ცე დუ რე ბის რე გუ ლი რე ბა, არ წარ მო ად გენ და კონ
ვენ ცი ის დარ ღვე ვას და მე–9 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ თა ვი სუფ ლე ბა ში 
არ აპ რო პორ ცი ულ ჩა რე ვას. 

საქ მე ში Eweida and others v. the UK, ევ რო სა სა მარ თლომ კონ ვენ ცი ის მე–9 
მუხ ლის დარ ღვე ვა და ად გი ნა და ერთ–ერ თი აპ ლი კან ტის რე ლი გი ის თა ვი
სუფ ლე ბა ში არ აპ რო პორ ცი ულ ჩა რე ვად მი იჩ ნია დამ საქ მებ ლის პო ლი ტი კა, 
რო მე ლიც კლი ენ ტებ თან პი რის პირ კავ ში რის მქო ნე და საქ მე ბუ ლებს, სა მუ
შა ო ზე ყოფ ნის დროს, გულ ზე ჯვრის ტა რე ბას უკრ ძა ლავ და. დამ საქ მე ბელ მა 
მას ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა მუ შაო შეს თა ვა ზა, სა დაც მას ექ ნე ბო და სა კუ თა რი 
რწმე ნის შე სა ბა მი სად ჯვრის ტა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, თუმ ცა აპ ლი კან ტმა 
აღ ნიშ ნულ ზე უა რი გა ნაც ხა და.  ამ ა ვე საქ მე ში, ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ 
არ და ად გი ნა, კონ ვენ ცი ის მე–9 მუხ ლის დარ ღვე ვა იმ პი რის მი მართ, რო მე
ლიც კე თილ სინ დი სი ერ წი ნა აღმ დე გო ბას აც ხა დებ და ერ თი და იმ ა ვე სქე სის 
მქო ნე პირ თა სა მო ქა ლა ქო კავ ში რის (civil partnership) რე გის ტრა ცი ა ზე. კა
ნონ ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შემ დგომ, დამ საქ მე ბელ მა არ გა ით ვა ლის წი ნა 
და საქ მე ბუ ლის რე ლი გი უ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი და უზ რუნ ველ ყო პი რის გა თა ვი
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სუფ ლე ბა (exemption) მის რე ლი გი ურ რწმე ნას თან შე უს აბ ა მო მოქ მე დე ბის
გან. პრო პორ ცი ულ ობ ის ტეს ტის გან ხილ ვი სას კი ყუ რად ღე ბა გა მახ ვილ და 
იმ ფაქ ტზე, რომ ამ შემ თხვე ვა ში, დამ საქ მებ ლის მი ზა ნი კონ ვენ ცი ით გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი დის კრი მი ნა ცი ის აკრ ძალ ვის მოთ ხოვ ნის დაც ვა იყო.  

ამ ერ იკ ის უზ ენ ა ე სი სა სა მარ თლოს იურ ის პრუ დენ ცია 

საქ მე ზე Sherbert v. Verner12 ამ ერ იკ ის უზ ენ ა ეს მა სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, 
რომ რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბით სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბა ში ჩა რე ვი სას, სა ხელ
მწი ფოს უნ და ჰქონ დეს და უძ ლე ვე ლი სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ინ ტე რე სი, რა თა 
უა რი უთ ხრას პირს სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის კომ პენ სა ცი ზე, თუ გა
თა ვი სუფ ლე ბა მოხ და იმ მი ზე ზით, რომ სა მუ შაო წი ნა აღმ დე გო ბა ში მო დის 
პი რის რე ლი გი ასთნ. ქალ ბა ტონ შერ ბერტს, რო მე ლიც იყო მეშ ვი დე დღის ად
ვენ ტის ტთა ეკ ლე სი ის წევ რი, დამ საქ მე ბელ მა გა უზ არ და სა მუ შაო დღე ებ ის 
რა ოდ ენ ო ბა კვი რა ში ხუ თი დან ექვ სამ დე, შა ბა თის ჩათ ვლით. მო სარ ჩე ლეს 
რწმე ნა უკრ ძა ლავ და შა ბა თო ბით მუ შა ობ ას, ამ იტ ომ, შე ბერ ტმა უა რი გა
ნაც ხა და მუ შა ობ ა ზე, რის შე დე გა დაც, იგი სამ სა ხუ რი დან გა ათ ავ ის უფ ლეს. 
შერ ბერ ტმა ვერ შეძ ლო სხვა სამ სა ხუ რის შოვ ნა და მო ით ხო ვა კომ პენ სა ცია 
უმ უშ ევ რო ბის თვის, რა ზეც უა რი მი ი ღო. ამ ერ იკ ის უზ ენ ა ეს მა სა სა მარ თლომ 
და ად გი ნა, რომ უა რი შერ ბერ ტის მოთ ხოვ ნა ზე იყო არ აკ ონ სტი ტუ ცი უ რი 
ტვირ თი მი სი რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბით სარ გებ ლო ბის თვის. აღ ნიშ ნულ მა 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბამ ჩა მო აყ ალ ი ბა ე.წ. შერ ბერ ტის ტეს ტი, რო მე ლიც რე ლი
გი ის თა ვი სუფ ლე ბის შეზ ღუდ ვი სას, რო დე საც პი რი დგას არ ჩე ვა ნის წი ნა შე, 
იმ ოქ მე დოს თუ არა თა ვი სი რწმე ნის შე სა ბა მი სად, მო სა ლოდ ნე ლია სან ქცი
ი სა თუ გარ კვე უ ლი პრი ვი ლე გი ის ჩა მორ თმე ვის გა მო, სა ვალ დე ბუ ლოდ მო
ით ხოვს სა ხელ მწი ფოს გან და უძ ლე ვე ლი ინ ტე რე სის დე მონ სტრი რე ბას. 

3.3. რე ლი გი უ რი სი ძულ ვი ლი თა და შე უწ ყნა რებ ლო ბით მო ტი ვი რე ბუ ლი 

და ნა შა ულ ე ბი

ევ რო პა ში უს აფრ თხო ებ ი სა და თა ნამ შრომ ლო ბის ორ გა ნი ზა ცია (OSCE) სი
ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბულ და ნა შა ულს ორი ელ ემ ენ ტით გან საზ ღვრავს: 1. 
ეს არ ის სის ხლი სა მარ თლებ რი ვი ქმე დე ბა, რო მე ლიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სით; 2. სა მარ თალ დამრ ღვე ვის გან ზრახ ვა და
ნა შა ულ ის მსხვერ პლის მი მართ და კავ ში რე ბუ ლია მსხვერ პლის ის ეთ მა ხა სი
ათ ებ ელ თან, რო გო რი ცაა მი სი რა სა, ეთ ნი კურ კუთ ვნი ლე ბა, რე ლი გია, სექ

12 Sherbert v. Verner 374 U.S. 398,  June 17, 1963
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სუ ალ უ რი ორ ი ენ ტა ცია13 და ა.შ. რე ლი გი უ რი სი ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბუ ლი 
ძა ლა დობ რი ვი აქ ტი (მკვლე ლო ბა, წა მე ბა, სექ სუ ალ უ რი ძა ლა დო ბა, გა ტა ცე
ბა, არ ა ად ამ ი ან უ რი ან და მა ცი რე ბე ლი ქმე დე ბა) შე იძ ლე ბა ჩა დე ნი ლი იყ ოს 
რო გორც სა ხელ მწი ფოს წარ მო მად გენ ლის, ისე კერ ძო პირ თა მი ერ და ეფ
უძ ნე ბა მსხვერ პლის  ნამ დვილ თუ სა ვა რა უ დო რე ლი გი ას, ან ამ ის შე სა ხებ 
დამრ ღვე ვი პი რის წარ მოდ გე ნას. 

ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი

საქ მე Karaahmed v. Bulgaria14 შე ეხ ებ ო და შემ თხვე ვას, რო მე ლიც მოხ და 
2011 წელს, ქა ლაქ სო ფი ა ში, ერ თა დერ თი მოქ მე დი მე ჩე თის წინ. ბულ გა რუ
ლი პო ლი ტი კუ რი  პარ ტი ის „ატ აკ ას“ 100150მდე წევ რი და მხარ დამ ჭე რი 
შე იკ რი ბა აქ ცი ა ზე მე ჩე თის წინ, სა დაც სა ლო ცა ვად უკ ვე იკ რი ბე ბო და მე ჩე
თის მრევ ლი. სა სა მარ თლო სათ ვის მი წო დე ბუ ლი ვი დე ოჩ ან აწ ერ ებ ით ირ კვე
ვა, რომ ,,ატ აკ ას“ დე მონ სტრა ცი ის მო ნა წი ლე ებს რამ დე ნი მე პო ლი ტი კუ რი 
გზავ ნი ლის გაჟ ღე რე ბა სურ დათ, მათ შო რის, თურ ქე თის ევ რო კავ შირ ში გა
წევ რი ან ებ ის ათ ვის წი ნა აღმ დე გო ბის გა წე ვას თან და კავ ში რე ბით, ერ დო ღა
ნის პო ლი ტი კის მი მართ პრო ტეს ტის გა მო ხატ ვა. ას ე ვე, აქ ცი ის მიმ დი ნა რე
ობ ის ას, მო ნა წი ლე ებს სა კუ თარ მან ქა ნებ ში ჩარ თუ ლი ჰქონ დათ ბულ გა რუ
ლი პატ რი ოტ უ ლი მუ სი კა. ამ ა ვე ვი დე ოჩ ან აწ ერ ებ ის მი ხედ ვით, ,,ატ აკ ას“ დე
მონ სტრან ტე ბი აგ რე სი ულ ად იყ ვნენ გან წყო ბილ ნი მე ჩე თის წინ შეკ რე ბი ლი 
პი რე ბის მი მათ, მათ შე ურ აცხმ ყო ფე ლი ტერ მი ნე ბით მი მარ თავ დნენ და მო
უწ ოდ ებ დნენ წა სუ ლიყ ვნენ თურ ქეთ ში. მე ჩე თის იმ ამ მა მლოც ვე ლებს მო უწ
ო და არ აჰ ყო ლოდ ნენ დე მონ სტრან ტე ბის აგ რე სი ას და სიმ შვი დე შე ენ არ ჩუ ნე
ბი ნათ, თუმ ცა ლოც ვის დაწ ყე ბი სას, ერთერ თმა დე მონ სტრან ტმა, ლოც ვის 
ხმის გა და სა ფა რა ვად, ხმის გა მაძ ლი ერ ებ ე ლი ჩარ თო შე ნო ბის სა ხუ რავ ზე. 
მას სხვა დე მონ სტრან ტე ბიც შე უ ერ თდნენ ხელ კე ტე ბი თა და მე ტა ლის საგ
ნე ბით. ვი დე ოჩ ან აწ ერ ებ ში ჩანს, რომ პო ლი ცი ის რამ დე ნი მე თა ნამ შრო მე ლი 
ცდი ლობ და დე მონ სტრან ტე ბის შე ჩე რე ბას, თუმ ცა უშ ედ ეგ ოდ. ევ რო პულ სა
სა მარ თლო ში აღ ნიშ ნუ ლი შემ თხვე ვა მე3 (წა მე ბის აკრ ძალ ვა) და მე9 (რე
ლი გი ის და რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბა) მუხ ლებ თან მი მარ თე ბით გა სა ჩივრ და. 
წა მე ბის აკრ ძალ ვის კუთ ხით, სა სა მარ თლომ ვერ აღ მო აჩ ი ნა წა მე ბის, არ ა ად
ამ ი ან უ რი ან და მამ ცი რე ბე ლი მოპ ყრო ბის და სად გე ნად სა ჭი რო ფი ზი კუ რი 
ან ფსი ქი კუ რი ტან ჯვის ნიშ ნე ბი და, შე სა ბა მი სად, უარ ყო მე3 მუხ ლის დარ
ღვე ვა. მე9 მუხლ თან და კავ ში რე ბით, მო სარ ჩე ლემ აღ ნიშ ნა, რომ ,,ატ აკ ას“ 
დე მონ სტრა ცია მა თი აქ ტი ვო ბე ბის ზო გა დი კონ ტექს ტის შე სა ბა მი სად უნ და 

13 OSCE/ODIHR Hate Crime Reporting. http://hatecrime.osce.org/
14 Karaahmed v. Bulgaria, no. 30587/13, 24 February 2015
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შე ფა სე ბუ ლი ყო. „ატ აკ ას“ ან ტი თურ ქუ ლი პო ზი ცია ცნო ბი ლი იყო სა ხელ მწი
ფოს თვის და მას ძა ლა დო ბის პრე ვენ ცი ის ათ ვის მე ტი ძა ლის ხმე ვა უნ და გა
ე ღო. ევ რო სა სა მარ თლომ გა იზ ი ა რა მო სარ ჩე ლის პო ზი ცია ,,ატ აკ ას“ ზო გა
დი პო ლი ტი კუ რი ორ ი ენ ტა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბის აუც ილ ებ ლო ბის შე სა ხებ 
და გა ნაც ხა და, რომ ,,ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტროს გად წყვე ტი ლე ბა პო
ლი ცი ელ ებ ის დე მონ სტრა ცი ის ად გილ ზე მო ბი ლი ზე ბის შე სა ხებ ამ ტკი ცებს, 
რომ სა ხელ მწი ფომ იც ო და დე მონ სტრა ცი ის სა ვა რა უ დო ძა ლა დობ რი ვი ხა
სი ათ ის შე სა ხებ“. ამ ის მი უხ ედ ავ ად, მლოც ვე ლე ბი სა და დე მონ სტრან ტე ბის 
და პი რის პი რე ბას მხო ლოდ ათ ე უ ლი პო ლი ცი ე ლი უმ კლავ დე ბო და, რაც, შე
დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, არ ას აკ მა რი სი აღ მოჩნ და. შე სა ბა მი სად, სა სა
მარ თლომ დად გი ნა რომ, „ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის არ ა ეფ ექ ტუ რო ბამ 
და ეც ვათ  სა თა ნა დო ბა ლან სი მათ მი ერ გან ხორ ცი ელ ებ ულ ქმე დე ბებ ში და 
უზ რუნ ვე ლე ყოთ დე მონ სტრან ტე ბის შეკ რე ბის თა ვი სუფ ლე ბი სა და მო სარ
ჩე ლე ებ ის ერ თობ ლი ვი ლოც ვის ეფ ექ ტუ რი და მშვი დო ბი ა ნი დაც ვა, ის ე ვე 
რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბის შემ დგო მი მარ ცხი, რომ სა თა ნა დოდ მო ახ დი ნა რე
აგ ირ ე ბა ამ შემ თხვე ვებ ზე, ნიშ ნავს, რომ სა ხელ მწი ფომ ვერ შე ას რუ ლა მე9 
მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი.“15

საქ მე ში Members of the Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and 
Others v. Georgia 16 სა უბ არ ია გა ერ თი ან ებ ის 97 წევრ ზე გან ხორ ცი ელ ებ ულ 
შე ტე ვა ზე ექს ტრე მის ტი მარ თლმა დი დე ბე ლი ჯგუ ფის მხრი დან. ამ ად ამ ი ან
ებ ზე, მათ შო რის, ქა ლებ სა და ბავ შვებ ზე გან ხორ ცი ელ და ძა ლა დო ბა, ხო ლო 
რო დე საც მსხვერ პლებ მა  მო ახ ერ ხეს  გაქცე ულ იყ ვნე ნ ო თა ხი დან,  მა თ გარს 
შე მო ერ ტყა მარ თლმა დი დე ბე ლ მ რევ ლის კორ დო ნი. მსხვერ პლებ ს აღე ნიშ
ნე ბო დათ  სხვადასხვა სახის და ზი ან ე ბა. მო სარ ჩე ლე ე ბი უთ ით ებ დნენ, რომ 
პო ლი ცია წი ნას წარ იყო ინ ფორ მი რე ბუ ლი სავარაუდო თავ დას ხმის  შესახებ, 
თუმ ცა  პრევენ ცი ის ათ ვის  მას არანაირი ნა ბი ჯი არ გა და უდ გამს17. ამ ას
თა ნ, მიუ ხე და ვად იმისა, რომ სა მარ თალ დამრ ღვე ვე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა  
შესაძლებელი იყო, ს აგ ამ ოძ ი ებ ო  ორგან ო ებ მა არ აღკვეთეს მა თი კანონსაწ
ინ ა აღმ დე გო ქმედებები. მ ოს არ ჩე ლე ებ ს არ ც იმის შესა ხებ  ეცნობათ , რომ 
გარ კვე ულ ეტ აპ ზე გა მო ძი ებ ა ს ა ერ თოდ  შეჩე რე ბუ ლი იყო,  რის  გა მოც, მათ 
ვერც სა სა მარ თლოს მი მარ თეს18.   ასევე, მო სარ ჩე ლე თა მტკი ცე ბით, ექს
ტრე მის ტი ჯგუ ფის  ხელმძღვანე ლი ბასილ მკა ლა ვიშ ვი ლი აგრ ძე ლებ და  ძა
ლა დობ რივ  ქმე დე ბებ ს, რასაც  სა ჯა რო ხასიათი ჰქონ და  ის რამ დენ ჯერ მე 
15 Karaahmed v. Bulgaria, no. 30587/13, 24 February 2015; §111
16 Members of the Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and Others v. Georgia, no. 
71156/01, 3 May 2007
17 Members of the Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and Others v. Georgia, no. 
71156/01, 3 May 2007, §81
18 Members of the Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and Others v. Georgia, no. 
71156/01, 3 May 2007, §101
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გა მოჩნ და ტე ლე ვი ზი ა ში, თუმ ცა  საგამ ოძ ი ებ ო  ორგანო ებ ს არ უც დი ათ მი სი 
დაკავება19. ევ რო სა სა მარ თლო ს გა დაწ ყვე ტი ლე ბი ს მიხედვით, რამ დე ნი მე 
შემ თხვე ვა ში , ძალა დო ბის სიმწ ვა ვემ მი აღ წი ა არაად ამ ი ან ურ ი მოპყ რო ბი ს 
ხ რისხს, რაც და დას ტურ და შე სა ბა მი სი მტკიც ებ ულ ებ ებ ით  ვი დე ოჩ ან აწ ერ
ებ ი თა და  სამედიცი ნო დას კვნე ბი თ. მით უ მე ტეს, რომ მო პა სუ ხე სახელმ
წი ფოს არც უარუყვია ამ ფაქტე ბის არ სე ბო ბა. შასაბ ამ ის ად, სა სა მარ თლომ 
 გონივრუ ლ ეჭვ ს მიღმა სტანდარ ტი თ დაად გი ნა სა ხელ მწი ფოს მი ერ კონ ვენ
ცი ის მე–3 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ ა ად ამ ი ან უ რი მოპ ყრო ბის აკრ
ძალ ვას თან მი მარ თე ბით პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღვე ვა20. ზო გი ერ
თი მო სარ ჩე ლის მი მართ, ძა ლა დო ბის სიმ წვა ვის ზუს ტი ხა რის ხის დად გე ნა 
ვერ მო ხერ ხდა, თუმ ცა, ვი დე ოჩ ან აწ ერ ებ ში აღ ბეჭ დი ლი ქმე დე ბე ბის ხა სი
ათ იდ ან გა მომ დი ნა რე, ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ და ად გი ნა და მამ ცი რე ბე
ლი მოპ ყრო ბის არ სე ბო ბა21. ამ ას თან, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა კონ ვენ ცი ის 
მე9 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რე ლი გი ის და რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბი დან 
გა მომ დი ნა რე პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა შემ თხვე ვის ყვე ლა 
მსხვერ პლი იეჰ ოვ ას მოწ მის მი მართ, რე ლი გი უ რი ჯგუ ფის პირ და პი რი დევ
ნი სას, სა ხელ მწი ფოს მი ერ გა მო ხა ტუ ლი უმ ოქ მე დო ბი სა და ინ დი ფე რენ ტუ
ლო ბის გა მო.22 

საქ მე ზე Beghaluri and others v. Georgia23 ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ
მა სა სა მარ თლომ და აკ მა ყო ფი ლა იეჰ ოვ ას მოწ მე თა სარ ჩე ლი, რო მელ შიც 
99 გან მცხა დე ბე ლი ამ ტკი ცებ და, რომ ის ი ნი იყ ვნენ რე ლი გი უ რი ნიშ ნით სი
ძულ ვი ლით მო ტი ვი რე ბუ ლი ფარ თო მასშ ტა ბი ა ნი დევ ნის მსხვერ პლნი 2000
იან წლებ ში. მო სარ ჩე ლე ებ მა და ახ ლო ებ ით 160 სარ ჩე ლი და გან ცხა დე ბა შე
იტ ან ეს სხვა დას ხვა სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ში და მი მარ თეს მთა ვარ პრო კუ
რორს, თუმ ცა უშ ედ ეგ ოდ. ძა ლა დო ბის აღ ნიშ ნულ ფაქ ტებ ზე სა გა მო ძი ე ბო 
ორ გა ნო ებ ის უმ ოქ მე დო ბა ზე შე ტა ნი ლი სარ ჩე ლი სა ხელ მწი ფოს მი ერ წა მე
ბის, არ ა ად ამ ი ან უ რი და და მამ ცი რე ბე ლი მოპ ყრო ბის აკრ ძალ ვის (კონ ვენ ცი
ის მე–3 მუხ ლი) პო ზი ტი ურ ვალ დე ბუ ლე ბას ეფ უძ ნე ბო და. ევ რო პულ მა სა სა
მარ თლომ მსჯე ლო ბი სას აღ ნიშ ნა, რომ იმ შემ თხვე ვე ბის გარ და, რო დე საც 
კონ ვენ ცი ის მე–3 მუხ ლით აკრ ძა ლულ ქმე დე ბებს უშ უ ალ ოდ სა ხელ მწი ფოს 
წარ მო მად გე ნე ლი პი რი ახ ორ ცი ელ ებს, კონ ვენ ცი ის მე–3 მუხ ლის დარ ღვე ვა 
დგინ დე ბა მა ში ნაც, რო დე საც სა ხელ მწი ფო არ ას რუ ლებს პო ზი ტი ურ ვალ
დე ბუ ლე ბას,  უზ რუნ ველ ყოს კერ ძო პი რე ბის მი ერ ას ე თი ქმე დე ბის გან ხორ

19 Members of the Gldani Congregation of Jehovah’s Witnesses and Others v. Georgia, no. 
71156/01, 3 May 2007, §105
20 97 members of the Gldani congregation of Jehovah’s witnesses and others v. Georgia (ECtHR 
2007)
21 Begheluri v. Georgia, no. 28490/02, 7 October 2014
22 Begheluri v. Georgia, no. 28490/02, 7 October 2014
23 Begheluri v. Georgia, no. 28490/02, 7 October 2014
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ცი ელ ებ ის თა ვი დან აც ილ ე ბა და ამ ას თან, სა ვა რუ ა დო ფაქ ტე ბის შემ თხვე
ვა ში, მა თი ეფ ექ ტუ რი გა მო ძი ე ბა24. ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ და მა ტე ბით 
მი უთ ი თა, რომ დის კრი მი ნა ცი უ ლი მოპ ყრო ბა, მი სი სიმ წვა ვის ხა რის ხის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, შე საძ ლოა არ ა ად ამ ი ან ურ მოპ ყრო ბას გა უტ ოლ დეს25. ევ რო
პულ მა სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მი უხ ედ ავ ად იმ ი სა, რომ სა ხელ მწი ფო 
ორ გა ნო ებ მა იც ოდ ნენ, რომ საფრ თხე იყო რე ალ უ რი, და უყ ოვ ნებ ლი ვი და 
გან ჭვრე ტა დი, მათ არ მი იღ ეს პრე ვენ ცი ის შე სა ბა მი სი ზო მე ბი.26 მო ცე მულ 
საქ მე ში, სა ვა რა უ დო ძა ლა დო ბას თან მი მარ თე ბით, გა მო ძი ებ ის ეტ აპ ზე სა
ერ თოდ არ და კით ხუ ლან სა მარ თალ დამრ ღვე ვე ბი, მათ შო რის, მო სარ ჩე
ლე თა მი ერ მი თი თე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბი27. რიგ შემ თხვე ვებ ში, სა
გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ებ მა ვერ შეძ ლეს სა ვა რა უ დო სა მარ თალ დამრ ღვე ვე ბის 
იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა, მი უხ ედ ავ ად იმ ი სა, რომ მა თი ვი ნა ო ბა პირ და პირ იყო 
მი თი თე ბუ ლი მო სარ ჩე ლე თა გან ცხა დე ბებ სა თუ სარ ჩე ლებ ში და მა თი ამ
ოც ნო ბა ფო ტო ებ ი სა და ვი დე ოჩ ან აწ ერ ებ ის მეშ ვე ობ ით აც შე იძ ლე ბო და28; 
ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტე ბი დან გა მომ
დი ნა რე, სა ხელ მწი ფომ და არ ღვია კონ ვენ ცი ის მე3 მუხ ლით გათ ვა ლის წი
ნე ბუ ლი პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა აღ ეკ ვე თა არ ა ად ამ ი ან უ რი და და მამ ცი
რე ბე ლი მოპ ყრო ბა და ეწ არ მო ებ ი ნა ეფ ექ ტუ რი გა მო ძი ე ბა. სა სა მარ თლომ 
მსჯე ლო ბი სას ყუ რად ღე ბა გა ამ ახ ვი ლა, რომ სა ხელ მწი ფომ ვერ შეძ ლო რე
ლი გი უ რი მო ტი ვით ჩა დე ნი ლი ძა ლა დო ბის შე ჩე რე ბა და პრე ვენ ცია. მან სა
კუ თა რი წარ მო მად გენ ლე ბის მეშ ვე ობ ით, რომ ლე ბიც ან პირ და პირ მო ნა წი
ლე ობ დნენ ძა ლა დო ბა ში, ან იც ოდ ნენ ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვე ბის შე სა ხებ, 
შექ მნა ერ თგვა რი ,,და უს ჯე ლო ბის კლი მა ტი“, რა მაც იეჰ ოვ ას მოწ მე ებ ზე 
ძა ლა დო ბის სხვა შემ თხვე ვე ბი წა ახ ალ ი სა და შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფომ 
და არ ღვია მას ზე და კის რე ბუ ლი პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი29. გარ და ამ ი
სა, აღ ნიშ ნულ საქ მე ში, რამ დე ნი მე პი რის მი მართ ძა ლა დო ბის შემ თხვე ვა ში, 
დარ ღვე ვა დად გინ და რე ლი გი ის  თა ვი სუფ ლე ბის და ას ე ვე დის კრი მი ნა ცი ის 
ამ კრძა ლავ მე14 მუხლ თან მი მარ თე ბი თაც, ვი ნა იდ ან მო სარ ჩე ლე ებს მათ ზე 
გან ხორ ცი ელ ებ უ ლი დის კრი მი ნა ცი უ ლი ქმე დე ბის გა მო, შე ეზ ღუ დათ რე ლი
გი ის თა ვი სუფ ლე ბა. 

საქ მე ში Milanovic v. Serbia გან მცხა დე ბე ლი  სერ ბეთ ში ჰა რე კრიშ ნას რე ლი
გი უ რი გა ერ თი ან ებ ის ერთერ თი ლი დე რი  რამ დენ ჯერ მე სცე მეს თა ვი სი ბი
ნის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე. მან თავ დას ხმის შე სა ხებ პო ლი ცი ას შე ატ ყო
ბი ნა და გა ნაც ხა და, რომ მი სი ვა რა უდ ით, ეს ჩა იდ ინ ეს, ულ ტრა მე მარ ჯვე ნე 

24 Begheluri v. Georgia, no. 28490/02, 7 October 2014, §97
25 Begheluri v. Georgia, no. 28490/02, 7 October 2014, §101
26 Begheluri v. Georgia, no. 28490/02, 7 October 2014, §121
27 Begheluri v. Georgia, no. 28490/02, 7 October 2014, §136
28 Begheluri v. Georgia, no. 28490/02, 7 October 2014, §137
29 Begheluri v. Georgia, no. 28490/02, 7 October 2014, §145
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ექს ტრე მის ტუ ლი ჯგუ ფის წევ რებ მა. პო ლი ცი ამ და კით ხა მოწ მე ე ბი და რამ
დე ნი მე სა ვა რა უ დო ეჭ ვმი ტა ნი ლი, მაგ რამ თავ დას ხმე ლე ბი ვერ გა მო ავ ლი ნა, 
ვერც სა ვა რა უ დო ექს ტრე მის ტულ ჯგუფ ზე მო აგ რო ვა მე ტი ინ ფორ მა ცია. 
პო ლი ცი ის ერთერთ ოქმ ში აღ ნიშ ნუ ლი იყო გან მცხა დებ ლის “კარ გად ნაც
ნო ბი“ რე ლი გი უ რი კუთ ვნი ლე ბა და ხაზ გას მუ ლი იყო „მი სი საკ მა ოდ უც ნა უ
რი გა რეგ ნუ ლი გა მო მეტ ყვე ლე ბა“. პო ლი ცი ელ ე ბი სხვა ოქმ ში ას ე ვე აღ ნიშ
ნავ დნენ, რომ გან მცხა დე ბელ მა „ხა ზი გა უს ვა“ თა ვის რე ლი გი ურ კუთ ვნი ლე
ბას, ამ იტ ომ არ გა მო ირ იც ხე ბო და მი სი მხრი დან თვით და ზი ან ებ ის ვერ სი აც. 
სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ რა სობ რი ვი მო ტი ვით ჩა დე ნილ არ ას ათ ან ა დო 
მოპ ყრო ბის საქ მე თა მსგავ სად, ძა ლა დობ რი ვი თავ დას ხმე ბის გა მო ძი ებ ის ას, 
სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებს ეკ ის რე ბათ და მა ტე ბით ვალ დე ბუ ლე ბა  გა დად
გან ყვე ლა გო ნივ რუ ლი ნა ბი ჯი რე ლი გი უ რი მო ტი ვე ბის გა მო სავ ლე ნად და 
იმ ის და სად გე ნად, ახლ და თუ არა ამ მოვ ლე ნებს რე ლი გი უ რი სი ძულ ვი ლი 
ან ცრურ წმე ნა, მა ში ნაც კი, რო დე საც არ ას ათ ან ა დო მოპ ყრო ბა მომ დი ნა რე
ობ და კერ ძო პი რის გან. სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ებ ის მი ერ, არ სე ბი თად 
გან სხვა ვე ბუ ლი მდგო მა რე ობ ის შე უფ ას ებ ლო ბა შე იძ ლე ბა წარ მო ად გენ დეს 
გა უმ არ თლე ბელ დის კრი მი ნა ცი ულ მოპ ყრო ბას კონ ვენ ცი ის მე14 მუხლ თან 
მი მარ თე ბით.30 სა სა მარ თლომ მი უღ ებ ლად შე აფ ა სა გა მო ძი ებ ის გა წელ ვა  
დამ ნა შა ვე თა გა მო სავ ლე ნად და და სას ჯე ლად სა ჭი რო ქმე დე ბის გან ხორ ცი
ელ ებ ის გა რე შე, ოქ მებ ში პო ლი ცი ელ ებ ის მი ერ გან მცხა დებ ლის რე ლი გი ი სა 
და მი სი ბრალ დე ბე ბის ნამ დვი ლო ბის ეჭვ ქვეშ და ყე ნე ბა, მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
გა რე შე. ამ ას თან, სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ მი უხ ედ ავ ად, გან მცხა დებ
ლის მი ერ რე ლი გი ურ მო ტივ თან და კავ ში რე ბით მი თი თე ბუ ლი რამ დე ნი მე სა
კით ხის სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ებ ის მი ერ შეს წავ ლი სა, ეს ოდ ნავ მე ტი 
იყო, ვიდ რე pro forma გა მო ძი ე ბა.31

საქ მე ში Turkan Cakir v. Belgium გან მცხა დე ბე ლი ჩი ო და და კა ვე ბი სას პო ლი
ცი ელ ის მხრი დან სას ტიკ მოპ ყრო ბა ზე, რა მაც მძი მე და ხი ლუ ლი და ზი ან ებ ე
ბი გა მო იწ ვია. ამ ას თან სდევ და მუ ქა რა და რა სის ტუ ლი ში ნა არ სის შე ურ აც
ხყო ფის ფაქ ტე ბი. ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ გა მო ყე ნე ბუ
ლი ძა ლა დო ბით და ირ ღვა გან მცხა დებ ლის მე3 მუხ ლით და ცუ ლი უფ ლე ბა 
 არ დაქ ვემ დე ბა რე ბო და არ ა ად ამ ი ან ურ და ღირ სე ბის შემ ლა ხავ მოპ ყრო ბას. 
სა სა მარ თლომ და ად გი ნა სა ხელ მწი ფოს მი ერ საპ რო ცე სო ვალ დე ბუ ლე ბის 
დარ ღვე ვა, რად გან მან ვერ შეძ ლო, სა თა ნა დო გა მო ძი ე ბა ეწ არ მო ებ ი ნა აღ
ნიშ ნულ ფაქ ტებ ზე. ამ ას თან, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა მე14 მუხ ლის დარ
ღვე ვაც, მე3 მუხლ თან ერ თობ ლი ობ ა ში, დისრ კი მი ნა ცი უ ლი და რა სის ტუ ლი 
30 Milanovic v. Serbia, პარა 9697, Members (97) of the gldani congregation of jehovah’s witnesses 
v. Georgia, 138-142
31 Milanovic v. Serbia, პარა 100
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მო ტი ვე ბით ჩა დე ნი ლი და ნა შა ულ ის არ ა ეფ ექ ტურ გა მო ძი ებ ას თან მი მარ თე
ბით.32

ევ რო პულ სა სა მარ თლოს გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მა აქვს სა ხელ მწი ფოს ვალ
დე ბუ ლე ბის თა ობ ა ზე რე ლი გი უ რი ჯგუ ფე ბის გრძნო ბე ბის შე ურ აც ხყო ფას
თან მი მარ თე ბით, რაც არ ებ მის რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბით სარ გებ ლო ბის 
უფ ლე ბას. საქ მე ში Choudhury v. the United Kingdom, სა სა მარ თლომ და უშ
ვებ ლად ცნო აპ ლი კან ტის მოთ ხოვ ნა, რო მე ლიც კონ ვენ ცი ის მე–9 მუხ ლი
დან გა მომ დი ნა რე, სა ხელ მწი ფოს პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე 
ით ხოვ და სალ მან რუშ დის წიგ ნით მუს ლი მი მორ წმუ ნე ებ ის ათ ვის გა მოწ ვე უ
ლი შე ურ აც ხყო ფი სას სა ხელ მწი ფოს უმ ოქ მე დო ბის კონ ვენ ცი ის დარ ღვე ვად 
ცნო ბას. სა სა მარ თლომ უარ ყო აპ ლი კან ტის მოთ ხოვ ნა და და უშ ვებ ლად ცნო 
საქ მე, რად გან მი სი გან მარ ტე ბით, ზე პი რი თუ წე რი ლო ბი თი გა მო ხატ ვის 
ფორ მით რე ლი გი უ რი გრძნო ბე ბის შე ურ აც ხყო ფის გან დაც ვის პო ზი ტი უ რი 
ვალ დე ბუ ლე ბა არ არ სე ბობ და, რად გან ას ე თი სი კე თის დაც ვა არ იყო მე–9 
მუხ ლით და ცუ ლი სფე როს ნა წი ლი.33 მსგავ სი ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ებ ებ ის 
პი რო ბებ ში, საქ მე ში Dubowska & Skup v. Poland, და საშ ვე ბო ბის სა კით ხის 
გან ხილ ვი სას, სა სა მარ თლომ და აკ ონ კრე ტა, რომ არ არ სე ბობს გა რან ტი რე
ბუ ლი ‘უფ ლე ბა, რომ გქონ დეს შე საძ ლებ ლო ბა რა ი მე სა მარ თალ წარ მო ე ბა 
აწ არ მოო მათ წი ნა აღმ დეგ, ვინც ავ ტო რო ბით თუ გა მოქ ვეყ ნე ბით შე ურ აც
ხყო ფას აყ ენ ებს ინ დი ვი დის ან ინ დი ვიდ თა ჯგუ ფის გრძნო ბებს’ და შე სა ბა
მი სად, პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბის არ არ სე ბო ბის გა მო, და უშ ვებ ლად ცნო 
საქ მე.34 

ამ ერ იკ ის უზ ენ ა ე სი სა სა მარ თლოს იურ ის პრუ დენ ცია 

ამ ერ იკ ის უზ ენ ა ეს მა სა სა მარ თლომ საქ მე ში Larson v. Valente და ად გი ნა დის
კრი მი ნა ცია რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი მართ, ხა ზი გა უს ვა ნე იტ რა
ლი ტე ტი სა და რე ლი გი ებ ის პრე ფე რენ ცი რე ბის აკრ ძალ ვის პრინ ცი პებს და 
აღ ნიშ ნა, რომ რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბა გა რან ტი რე ბუ ლი იქ ნე ბა მხო ლოდ 
თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბებ ში. და წე სე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ებ ის პი
რო ბებ ში, მო სარ ჩე ლე ეკ ლე სია ექ ვემ დე ბა რე ბო და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
წარ დგე ნის ვალ დე ბუ ლე ბას, რად გან მის მი ერ მი ღე ბუ ლი შე მო წი რუ ლო ბე ბის 
50%ზე მე ტი იმ პი რე ბის გან მო დი ო და, ვინც ამ ეკ ლე სი ის ოფ იც ი ალ უ რი წევ
რი არ იყო.  სა სა მარ თლოს მსჯე ლო ბის თა ნახ მად, რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბა 
32 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IXzxMZEGLuwJ:hudoc.echr.coe.int/
app/conversion/pdf/%3Flibrary%3DECHR%26id%3D003-2659720-2907427%26filename%
3D003-2659720-2907427.pdf+&cd=1&hl=ka&ct=clnk&gl=ge 
33 Choudhury v. the United Kingdom (ECommHR 1991), admissibility decision
34 Dubowska & Skup v. Poland (ECommHR 1997), admissibility decision
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და ცუ ლია მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც კა ნონ მდე ბელს და ამ ომრ ჩე ველს აქვთ 
ვალ დე ბუ ლე ბა პა ტა რა, ახ ა ლი და არ აპ ოპ ულ არ უ ლი რე ლი გი ებ ის მი მართ 
სა კუ თა რი რე ლი გი ის ან რწმე ნის ან ალ ოგ ი უ რი მოპ ყრო ბა აჩ ვე ნონ. აღ ნიშ
ნუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბით რე ლი გი უ რი ნიშ ნით დის კრი მი ნა ცი ის აკრ ძალ ვას 
და უკ ავ შირ და რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბა და მათ შო რის ნე იტ რა ლი ტე ტი სა და 
სე კუ ლა რიზ მის პრინ ცი პე ბი. გა დაწ ყვე ტი ლე ბით აღ ი არ ებ უ ლი იყო კა ნო ნით 
სხვა დას ხვა რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ა ზე სხვა დას ხვა შე დე გის გა მოწ ვე ვის 
შე საძ ლებ ლო ბა, თუმ ცა, მკა ფი ოდ იყო ხაზ გას მუ ლი ას ე თი კა ნო ნის სე კუ ლა
რულ მი ზან სა და კრი ტე რი უმ ებ ზე და ფუძ ნე ბის აუც ილ ებ ლო ბა.

4. სა ჯა რო სკო ლებ ში რე ლი გი ის სწავ ლე ბის სა კით ხებ თან
და კავ ში რე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი 

მე9 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტი კონ კრე ტუ ლად ეხ ე ბა „სწავ ლე ბას“ რო გორც 
რწმე ნის გა მო ხატ ვის აღ ი არ ებ ულ ფორ მას. თუმ ცა, ეს უფ ლე ბა არ არ ის აბ
სო ლუ ტუ რი და შე იძ ლე ბა შე იზ ღუ დოს გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში. გა ნათ ლე
ბის სფე რო ში ინ დოქ ტრი ნა ცია აკრ ძა ლუ ლია და ამ ას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სა კით ხე ბი გა ნი ხი ლე ბა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის პირ ვე ლი და მა ტე ბი თი ოქ მის 
მე ო რე მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე. რა სიზ მი სა და შე უწ ყნა რებ ლო ბის წი ნა აღმ დეგ 
ევ რო პუ ლი კო მი სი ის (ECRI) შე ფა სე ბით, რე ლი გი ის სწავ ლე ბა სკო ლა ში უნ
და იყ ოს არ ჩე ვი თი, ხო ლო თუ სა ვალ დე ბუ ლოა,  სა ხელ მწი ფომ უნ და უზ
რუნ ველ ყოს, რომ სწავ ლე ბა ას ახ ავ დეს იმ მრა ვალ ფე რო ვან სა ზო გა დო ებ ას, 
რო მელ შიც მოს წავ ლე ე ბი ცხოვ რო ბენ და არ იყ ოს რო მე ლი მე რე ლი გი უ რი 
ჯგუ ფის ინ ტე რე სებ ზე მორ გე ბუ ლი. ECRIის ზო გა დი ხა სი ათ ის რე კო მენ და
ცია35, რო მე ლიც სკო ლა ში სწავ ლე ბას უკ ავ შირ დე ბა, ხაზს უს ვამს სწავ ლე ბი
სას ნე იტ რა ლი ტე ტის დაც ვას და სა ხელ მწი ფო ებს მო უწ ოდ ებს გა ნათ ლე ბის 
სფე რო ში მო მუ შა ვე პი რე ბის გა დამ ზა დე ბი სა კენ, რა თა მათ შეძ ლონ მულ ტი
კულ ტუ რულ გა რე მო ში მუ შა ო ბა. 

ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი

საქ მე ში Mansur Yalcin and Others v. Turkey, სა დაც ალ ევ ის მიმ დე ვა რი გან
მცხა დე ბე ლი და ობ და, რომ სკო ლა ში რე ლი გი ი სა და ეთ იკ ის სა ვალ დე ბუ ლო 
გაკ ვე თი ლე ბის ში ნა არ სი და ფუძ ნე ბუ ლი იყო ის ლა მის სუ ნი ტურ გა გე ბა ზე, 
სა სა მარ თლომ ერ თხმად და ად გი ნა, რომ და ირ ღვა ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა 
ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის პირ ვე ლი ოქ მის მე2 მუხ ლით და ცუ ლი გა ნათ ლე

35 http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/GPR/EN/Recommendation_N10/eng-
recommendation%20nr%2010.pdf
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ბის უფ ლე ბა. სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ში ალ ე ვი მოხ სე ნი ებ უ ლი იყო ტრა დი ცი
ად და არა რწმე ნად. მო სარ ჩე ლე ებ მა გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს მოს თხო
ვეს სა კონ სულ ტა ციო შეხ ვედ რე ბის და გეგ მვა, რა თა გა და ეხ ედ ათ სას კო ლო 
პროგ რა მა და მას ში შე ეტ ან ათ ინ ფორ მა ცია ალ ევ ის კულ ტუ რის შე სა ხე ბაც, 
თუმ ცა უშ ედ ეგ ოდ. ევ რო სა სა მარ თლომ იმ სჯე ლა სას წავ ლო პროგ რა მის 
ში ნა არ სზე და გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ში მი უთ ი თა, რომ მი უხ ედ ავ ად იმ ი სა, რომ 
სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი ის ლა მის რწმე ნის სხვა დას ხვა პრაქ ტი კას მო იც ავ და, 
მა თი ფო კუ სი ის ლა მის იმ ფორ მებ ზე იყო, რომ ლებ საც თურ ქე თის მო სახ
ლე ობ ის უმ რავ ლე სო ბა მის დევ და, რაც უტ ოლ დე ბო და ინ დოქ ტრი ნა ცი ის 
პო ლი ტი კას.  სა სა მარ თლოს მსჯე ლო ბის თა ნახ მად, ალ ევ ის შე სა ხებ სას კო
ლო მა სა ლით ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის ფორ მა, მარ თლაც და აყ ენ ებ და მო
სარ ჩე ლე ებს სკო ლი სა და სა კუ თა რი ღი რე ბუ ლე ბე ბის კონ ფლიქ ტის წი ნა შე. 
სა სა მარ თლომ ყუ რად ღე ბა გა ამ ახ ვი ლა იმ გა რე მო ებ ა ზე, რომ ქრის ტი ა ნი 
და ებ რა ე ლი მოს წავ ლე ებ ის ათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო გაკ ვე თი ლებ ზე 
და უს წრებ ლო ბის უფ ლე ბა, რაც თა ვის მხრივ, ად ას ტუ რებ და სწო რედ ას ე
თი კონ ფლიქ ტის შე საძ ლო წარ მო შო ბას. ევ რო სა სა მარ თლომ ის იც აღ ნიშ ნა, 
რომ წევრ სა ხელ მწი ფო თა უმ ეტ ეს ობ ა ში რე ლი გი უ რი ში ნა არ სის გაკ ვე თი
ლე ბი იყო არ ჩე ვი თი და არა სა ვალ დე ბუ ლო36. ერთერთ წი ნა საქ მე ში37, სა სა
მარ თლოს უკ ვე ჰქონ და მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა თურ ქე თის წი ნა აღმ დეგ 
იმ ას თან და კავ ში რე ბით, რომ სა ხელ მწი ფოს უნ და უზ რუნ ვე ლე ყო გა ნათ ლე
ბის ის ე თი სის ტე მის და ნერ გვა, სა დაც მოს წავ ლე ებს ექ ნე ბო დათ უფ ლე ბა 
გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლიყ ვნენ რე ლი გი ი სა და ეთ იკ ის გაკ ვე თი ლებ ზე დას წრე ბის 
ვალ დე ბუ ლე ბის გან ისე, რომ მა თი მშობ ლე ბი იძ ულ ებ უ ლი არ ყო ფი ლიყ ვნენ 
გა მო ე აშ კა რა ვე ბი ნათ თა ვი ან თი რე ლი გი უ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი.

საქ მე ში Folgero v. Norway აპ ლი კან ტე ბი იყ ვნენ სკო ლის მოს წავ ლე ებ ის 
მშობ ლე ბი, რომ ლებ საც ევ ალ ებ ოდ ათ, რომ დას წრე ბოდ ნენ სა განს რე ლი გი
უ რი და ფი ლო სო ფი უ რი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ, მათ შო რის, გან სა კუთ რე ბით 
ლუ თე რა ნულ ქრის ტი ან ობ ა ზე. თვი თონ აპ ლი კან ტე ბი იყ ვნენ ჰუ მა ნის ტე ბი 
და ნორ ვე გი ის ჰუ მა ნის ტთა ას ოც ი აც ი ის წევ რე ბი. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, 
რომ სას წავ ლო გეგ მის შე მუ შა ვე ბა სა ხელ მწი ფოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბაა და 
კონ ვენ ცია არ აბრ კო ლებს სა ხელ მწი ფო ებს, რომ სა ჯა რო გა ნათ ლე ბის უზ
რუნ ველ ყო ფი სას გა და ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცია მო იც ავ დეს რე ლი გი ურ ან ფი
ლო სო ფი უ რი ხა სი ათ ის ცნო ბებს. ამ ას თან, მშობ ლებ საც არ აქვთ უფ ლე ბა 
წი ნა აღმ დე გო ბა გა უწ ი ონ ას ე თი მა სა ლის შე ტა ნას სას წავ ლო გეგ მა ში. წი ნა
აღმ დეგ შემ თხვე ვა ში, ყვე ლა ფორ მის ინ სტი ტუ ცი ონ ალ უ რი სწავ ლე ბა გა მო
რიც ხუ ლი იქ ნე ბო და. აპ ლი კან ტე ბი უს ამ არ თლოდ მი იჩ ნევ დნენ ამ საგ ნი დან 
36 Press release issued by the Registrar of the court; “Turkey must reform religious education in 
schools to ensure respect for parents’ convictions”; ECHR 257(2014), 16.09.2014
37 Hasan and Eylem Zengin v. Turkey, no. 1448/04, judgment of 9 October 2007.
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მა თი შვი ლე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბა ზე უარს, რად გან შე მო თა ვა ზე ბუ ლი სა გა ნი 
არ აკ მა ყო ფი ლებ და კონ ვენ ცი ის მოთ ხოვ ნებს. კერ ძოდ, იგი არ იყო ობ ი ექ
ტუ რი, კრი ტი კუ ლი და პლუ რა ლიზმ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ
ნა, რომ კომ პე ტენ ტურ ორ გა ნო ებს აქვთ ვალ დე ბუ ლე ბა მი იღ ონ შე სა ბა მი სი 
ზო მე ბი, რა თა მშობ ლე ბის რე ლი გი უ რი და ფი ლო სო ფი უ რი მრწამ სის იგ ნო
რი რე ბა არ მოხ დეს.38 სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ საგ ნი დან ნა წი ლობ რი ვი 
გა თა ვი სუფ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა თა ვის თავ ში პრობ ლე მუ რი იყო, რად გან 
მშობ ლებს სას წავ ლო მა სა ლის მუდ მი ვი მო ნი ტო რინ გი უნ და ეწ არ მო ებ ინ ათ 
და მხო ლოდ იმ ნა წი ლე ბი დან მო ეთ ხო ვათ მა თი შვი ლე ბის გა თა ვი სუფ ლე
ბა, რომ ლე ბიც მათ თვის მი უღ ებ ელ სა კით ხებს ეხ ებ ო და, მშობ ლებს ას ე ვე 
უნ და წარ მო ედ გი ნათ და სა ბუ თე ბა, რა საც რწმე ნის ძალ ზე პი რა დი დე ტა ლე
ბის გამ ჟღავ ნე ბა შე იძ ლე ბა მოჰ ყო ლო და.  სა სა მარ თლო და ეთ ან ხმა აპ ლი
კან ტებს და გან მარ ტა, რომ ხა რის ხობ რი ვი და რა ოდ ენ ობ რი ვი შეს წავ ლის 
შე დე გად დად გინ და, რომ ინ ფორ მა ცია ქრის ტი ან ულ რწმე ნა ზე საგ ნის მა სა
ლის 50%ზე მეტს წარ მო ად გენ და და და ად გი ნა კონ ვენ ცი ის პირ ვე ლი პრო
ტო კო ლის მე ო რე მუხ ლის დარ ღვე ვა. არ ერ ელ იგ ი უ რი რწმე ნის მქო ნე პირ თა 
უფ ლე ბე ბის კუთ ხით სა ინ ტე რე სოა საქ მე Bernard and others v. Luxemburg,  
რო მელ შიც კო მი სი ამ და უშ ვებ ლად ცნო აპ ლი კან ტის მოთ ხოვ ნა დის კრი მი ნა
ცი ის აღ ი არ ებ ას თან მი მარ თე ბით. აპ ლი კან ტე ბი უთ ით ებ დნენ დის კრი მი ნა
ცი ა ზე, რად გან მო რა ლუ რი და სო ცი ალ უ რი გა ნათ ლე ბის კურ სე ბი დან გა თა
ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა ჰქონ დათ ნე ბის მი ე რი რე ლი გი უ რი რწმე ნის მიმ დევ
რებს, თუმ ცა ას ე თი უფ ლე ბა არ გა აჩნ დათ არ არ ელ იგ ი უ რი რწმე ნის მქო ნე 
პი რებს. სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ ამ შემ თხვე ვა ში, არ სე ბობ და ობ ი ექ ტუ
რი და გო ნივ რუ ლი გა მარ თლე ბა ას ე თი გან სხვა ვე ბუ ლი მოპ ყრო ბი სათ ვის.39

კი დევ ერ თი სა ინ ტე რე სო საქ მე, რო მე ლიც ეხ ე ბა რე ლი გი ის სწავ ლე ბას სა
ჯა რო სკო ლებ ში, არ ის  Lautsi and others v. Italy.40 ლა უც ის შვი ლე ბი სწავ
ლობ დნენ სა ჯა რო სკო ლა ში, სა დაც ყვე ლა ოთ ახ ში ეკ ი და ჯვა რი და მი სი 
აზ რით, ეს ეწ ინ ა აღმ დე გე ბო და სე კუ ლა რიზ მის პრინ ციპს. მი უხ ედ ავ ად პრო
ტეს ტი სა, სკო ლამ გა დაწ ყვი ტა ჯვრე ბის და ტო ვე ბა კლა სებ ში, რაც ოჯ ახ
მა ერ ოვ ნულ სა სა მარ თლო ებ ში გა ას აჩ ივ რა. ერ ოვ ნულ მა სა სა მარ თლო ებ მა 
გა ნაც ხა დეს, რომ ჯვარ ცმის სა ჯა რო სკო ლებ ში ჩა მო კი დე ბა არ ეწ ინ ა აღმ
დე გე ბო და სე კულ რიზ მის პრინ ციპს და აღ ნიშ ნეს, რომ ,,მი უხ ედ ავ ად იმ ი სა, 
რომ ჯვარ ცმა უდ ავ ოდ რე ლი გი უ რი ხა სი ათ ის აა, ის არა მხო ლოდ კა თო ლი
ციზ მის, არ ამ ედ, ზო გა დად, ქრის ტი ან ობ ის სიმ ბო ლოა და მი ემ არ თე ბა სხვა 
აღმ სა რებ ლო ბებ საც. სა სა მარ თლომ ას ე ვე გა ნავრ ცო, რომ ჯვარ ცმა არ ის 
38 Folgero and others v. Norway, para 84
39 Carolyn Evans, Freedom of religion under the European Convention on Human Rights, (OUP), 
2001, pg 84
40 Lautsi and others v. Italy, App. No. 30814/06, referred to the Grand Chamber on Mar. 1, 2010.
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ის ტო რი უ ლი და კულ ტუ რუ ლი სიმ ბო ლო და მას იტ ალ ი ე ლი ხალ ხი სათ ვის 
იდ ენ ტო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა აქვს, გა მო სა ხავს იტ ალ ი ი სა 
და მთე ლი ევ რო პის ის ტო რი ულ და კულ ტუ რულ გან ვი თა რე ბას და არ ის ამ 
გან ვი თა რე ბის კარ გი სინ თე ზი“41. ევ რო პულ მა სა სა სა მარ თლომ  და ად გი ნა, 
რომ ჯვა რი, პირ ველ რიგ ში, სწო რედ რე ლი გი უ რი სიმ ბო ლოა42. გარ და ამ ი
სა, სა სა მარ თლომ მი უთ ი თა წევ რი სა ხელ მწი ფო ებ ის კულ ტუ რულ და ის ტო
რი ულ მრა ვალ ფე როვ ნე ბა ზე და გა ნაც ხა და, რომ სა ხელ მწი ფოს არ გუ მენ ტი 
იმ ის შე სა ხებ, რომ ჯვა რი  იტ ალ ი უ რი და ევ რო პუ ლი ტრა დი ცი ებ ის სიმ ბო
ლო ცაა, არ ათ ავ ის უფ ლებს სა ხელ მწი ფოს კონ ვენ ცი ი თა და მი სი ოქ მე ბით 
დად გე ნი ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა გან, პა ტი ვი სცენ ყვე ლა რე ლი გი ურ თემს. 
თუმ ცა, ჯვრის ხილ ვა დო ბა სკო ლებ ში არ გუ ლის ხმობ და ქრის ტი ან ობ ის სა
ვალ დე ბუ ლო შეს წავ ლას. გარ და ამ ი სა, სა ჯა რო სკო ლე ბი რე ლი გი ურ ნე იტ
რა ლი ტეტს იც ავ დნენ იმ მხრი ვაც, რომ, მა გა ლი თად, მუს ლი მი მოს წავ ლე ებ
ის ათ ვის არ იყო აკრ ძა ლუ ლი თავ სა ბუ რა ვე ბის ტა რე ბა და მო სარ ჩე ლე ებ ის 
მი ერ არც სკო ლის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი დან ყო ფი ლა დის კრი მი ნა ცი უ ლი 
მოპ ყრო ბის შემ თხვე ვე ბი აღ წე რი ლი. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლომ მხო ლოდ 
ჯვარ ცმის  რე ლი გი უ რი სიმ ბო ლოს ნე ბა დარ თუ ლო ბა სა ჯა რო სკო ლებ ში არ 
მი იჩ ნია დარ ღვე ვად. 

მე ო რე მხრივ, საქ მე Dahlab v. Switzerland43, რო მე ლიც ეხ ებ ო და სა ჯა რო 
სკო ლა ში მას წავ ლებ ლის მი ერ თავ სა ბუ რა ვის ტა რე ბი სათ ვის დათ ხოვ ნას, 
ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ ცალ სა ხა და უს აბ უთ ებ ლო ბის არ გუ მენ ტით და
უშ ვებ ლად ცნო. სა ჯა რო სკო ლის მას წავ ლე ბელს, რო მე ლიც სკო ლა ში მუ შა
ობ ის დაწ ყე ბი სას კა თო ლი კე ეკ ლე სი ის მრევ ლი იყო, მოგ ვი ან ებ ით მუს ლი
მი გახ და და და იწ ყო თავ სა ბუ რა ვის ტა რე ბა სკო ლა ში, სკო ლის დი რექ ცი ის 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბით, თავ სა ბუ რა ვის ტა რე ბა აეკრ ძა ლა. მო სარ ჩე ლე მი იჩ ნევ
და, რომ აღ ნიშ ნუ ლი აკრ ძალ ვით ირ ღვე ო და ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ით გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლი რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბა. ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ აღ
ნიშ ნა, რომ ზო გა დად, მოს წავ ლე ებ ზე რე ლი გი უ რი სიმ ბო ლო ებ ის გავ ლე ნის 
ხა რის ხის ზუს ტი დად გე ნა რთუ ლია, თუმ ცა უდ ავ ოა, რომ იმ ას აკ ობ რი ვი 
ჯგუ ფი სათ ვის, რო მელ საც მო სარ ჩე ლე ას წავ ლი და, რე ლი გი უ რი თავ სა ბუ
რა ვის ტა რე ბას მარ თლაც შე იძ ლე ბო და ჰქო ნო და პრო ზე ლი ტიზ მის ეფ ექ ტი. 
ამ ას თან გან მარ ტა, რომ თავ სა ბუ რა ვის ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც 
ყუ რა ნი თაა და წე სე ბუ ლი, ეწ ინ ა აღმ დე გე ბო და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის 
აღ ი არ ებ ულ პრინ ციპ საც44.

41 Lautsi and others v. Italy, App. No. 30814/06, referred to the Grand Chamber on Mar. 1, 2010, §15
42 Lautsi and others v. Italy, App. No. 30814/06, referred to the Grand Chamber on Mar. 1, 2010,§66
43 Dahlab v. Switzerland (dec.), no. 42393/98
44 Dahlab v. Switzerland (dec.), no. 42393/98, English translation
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საქ მე ზე Kurtulmuş v. Turkey45 უნ ივ ერ სი ტე ტის ლექ ტორ მა დის ციპ ლი ნუ რი 
პა სუ ხისმ გებ ლო ბის სა ხით ჯერ გაფრ თხი ლე ბა მი ი ღო უნ ივ ერ სი ტეტ ში თავ
სა ბუ რა ვის ტა რე ბის გა მო, მოგ ვი ან ებ ით კი და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბი დან 
გა თა ვი სუფლ და. ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ ჩაც მუ ლო ბის ამ გვა რი სან ქცი
რე ბა მი იჩ ნია გა ნათ ლე ბის სფე რო ში სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სე კუ ლა რუ ლო ბი
სა და ნე იტ რა ლუ რო ბის პრინ ცი პის გა მოვ ლი ნე ბად და, შე სა ბა მი სად, არ და
ად გი ნა ევ რო კონ ვენ ცი ის მე9 მუხ ლის დარ ღვე ვა. 

ამ ერ იკ ის უზ ენ ა ე სი სა სა მარ თლოს იურ ის პრუ დენ ცია

ამ ერ იკ ის უზ ენ ა ეს მა სა სამრ თლომ სკო ლებს და სხვა სა ხელ მწი ფო უწ ყე ბებს 
გა ნუ საზ ღვრა რე ლი გი უ რი ნე იტ რა ლი ტე ტის ვალ დე ბუ ლე ბა. ჯერ კი დევ, 
1962 წელს, საქ მე ში Engel v. Vitale, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ ლოც ვა 
არ უნ და აღ ევ ლი ნე ბო დეს სა ჯა რო სკო ლა ში. თუმ ცა სა სა მარ თლომ მი უთ ი
თა, რომ რე ლი გი ებ ის ობ ი ექ ტუ რი სწავ ლე ბა სკო ლა ში კა ნო ნი ე რი და მი ზან
შე წო ნი ლია, რად გან ას ეთ სწავ ლე ბას აქვს ლე გი ტი მუ რი სა გან მა ნათ ლებ ლო 
მი ზა ნი და არ ემ სა ხუ რე ბა მხო ლოდ კონ კრე ტუ ლი რე ლი გი ის ქა და გე ბას თუ 
მხარ და ჭე რას. სკო ლა ში ლოც ვის აღ ვლე ნას ეხ ებ ო და ას ე ვე ამ ერ იკ ის შე
ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის უზ ენ ა ე სი სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე 
Wallace v. jaffree46. ალ ბა ნე ლი მას წავ ლე ბე ლი ყო ვე ლი სას წავ ლო დღის და
საწ ყის ში, ერთ წუთს უთ მობ და „მე დი ტა ცი ას ან ნე ბა ყოფ ლო ბით ლოც ვას“. 
მის ტერ ჯეფ რის  სა მი შვი ლი, და დი ო და ამ სკო ლა ში, ერთ–ერ თი მათ გა ნი კი, 
იმ ის გა მო, რომ უა რი თქვა ლოც ვა ზე, და ცინ ვის მსხვერ პლიც გახ და კლა
სე ლე ბის გან.  საქ მის გან ხილ ვი სას, სა სა მარ თლომ გა მო იყ ე ნა სე კუ ლა რუ ლი 
მიზ ნის ტეს ტი, რო მე ლიც ად გენს, ჰქონ და თუ არა სა ხელ მწი ფოს მიზ ნად გა
მო ეხ ა ტა, რო მე ლი მე რე ლი გი ის მი მართ მი კერ ძო ებ უ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა 
და და ად გი ნა, რომ სა ჯა რო სკო ლებ ში ლოც ვა არ ღვევ და რე ლი გი ურ ნე იტ
რა ლი ტეტს.

სხვა სა ერ თა შო რი სო მე ქა ნიზ მე ბის მი ერ გან ხი ლუ ლი საქ მე ებ ის მი მო ხილ ვა 

ას ე ვე, სა ინ ტე რე სოა გა ერ ოს ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა კო მი ტე ტის ერთერ თი 
საქ მე  Arieh Hollis Waldman (Initially represented by Mr. Raj Anand from Scott 
& Aylen, a law firm in Toronto, Ontario) v. Canada, სა დაც კო მი ტეტ მა  დის
კრი მი ნა ცი ის აგ ან ეფ ექ ტუ რი და თა ნას წო რი დაც ვის შე სა ხებ პაქ ტის 26ე 
45 Kurtulmuş v. Turkey (dec.)  65500/01, ხელმისაწვდომია: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-
3518#{“itemid”:[“002-3518”]}
46 Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38 (1985)
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მუხ ლის დარ ღვე ვა და ად გი ნა რე ლი გი უ რი სკო ლე ბის სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ
ით და ფი ნან სე ბას თან და კავ ში რე ბით. კა ნა დის 1867 წლის კონ სტი ტუ ცი ის 
მი ღე ბი სას, ონ ტა რი ოს მო სახ ლე ობ ის 17% კა თო ლი კე, 82%   პრო ტეს ტან
ტი, 2% კი სხვა რე ლი გი ებ ის წარ მო მად გე ნე ლი იყო და არ სე ბობ და საფრ თხე, 
რომ ონ ტა რი ო ში პრო ტეს ტან ტთა უმ რავ ლე სო ბა კა თო ლი კე უმ ცი რე სო ბის 
გა ნათ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის შე ლახ
ვას ეც დე ბო და. შე სა ბა მი სად, კონ სტი ტუ ცია შე იც ავს ცალ სა ხა ნორ მას დე
ნო მი ნა ცი უ რი სკო ლე ბის უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით და კა ნა დის პრო ვინ
ცი ებს ან იჭ ებს უფ ლე ბა მო სი ლე ბას თა ვად და არ ეგ ულ ირ ონ რე ლი გი ას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბი. ონ ტა რი ოს პრო ვინ ცი ა ში, კონ სტი ტუ ცი ის აღ
ნიშ ნულ ნორ მას ეფ უძ ნე ბო და გა ნათ ლე ბის აქ ტი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, ყვე
ლა გან ცალ კე ვე ბუ ლი სკო ლა ფი ნან სდე ბო და სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ ით, ხო
ლო გან ცალ კე ვე ბუ ლი სკო ლის გან მარ ტე ბის ქვეშ ხვდე ბოდ ნენ კა თო ლი კუ
რი სკო ლე ბი. გან ცალ კე ვე ბუ ლი სკო ლის სტა ტუ სი გუ ლიხ მობ და არა კერ ძო 
სკო ლის სტა ტუსს, არ ამ ედ მსგავ სი იყო სა ჯა რო სკო ლის სტა ტუ სი სა, კერ
ძოდ, კა თო ლი კუ რი სკო ლე ბი ფი ნან სდე ბოდ ნენ სა ხელ მწი ფო ბი უჯ ეტ იდ ან 
და იმ არ თე ბოდ ნენ სა ჯა როდ ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი, დე მოკ რა ტი უ ლი წე სით 
არ ჩე უ ლი გამ გე ობ ის მი ერ. შე სა ბა მი სად, ას ე თი სტა ტუ სის მქო ნე კა თო ლი
კუ რი სკო ლე ბი წარ მო ად გენ დნენ რე ლი გი უ რი სკო ლე ბის ერ თა დერთ კა ტე
გო რი ას, რო მე ლიც სა ჯა რო სკო ლე ბის იდ ენ ტურ სა ხელ მწი ფო და ფი ნან სე ბას 
იღ ებ და. ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა კო მი ტე ტი სათ ვის მი მარ თვი სას მო სარ ჩე ლემ 
აღ ნიშ ნა, რომ კონ სტი ტუ ცი ი სა და გა ნათ ლე ბის აქ ტის აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მე
ბი აწ ეს ებ და დის კრი მი ნა ცი ულ მოპ ყრო ბას რე ლი გი უ რი ნიშ ნით. მო სარ ჩე ლე 
ას ე ვე უთ ით ებ და, რომ ის ის ტო რი უ ლი კონ ტექს ტი, რო მე ლიც კონ სტი ტუ ცი
ის აღ ნიშ ნუ ლი დის კრი მი ნა ცი უ ლი ნორ მის მი ღე ბი სას არ სე ბობ და და მიზ ნად 
ის ახ ავ და კა თო ლი კე უმ ცი რე სო ბის დაც ვას პრო ტეს ტან ტუ ლი უმ რავ ლე სო
ბი სა გან, ამ ჟა მად არ არ ელ ევ ან ტუ რია, რად გან ონ ტა რი ოს მო სახ ლე ობ ა ში 
კა თო ლი კე ე ბი თით ქმის გა უთ ან აბრ დნენ პრო ტეს ტან ტი მო სახ ლე ობ ის რა
ოდ ენ ობ ას. ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა კო მი ტეტ მა გა იზ ი ა რა მო სარ ჩე ლის მო
საზ რე ბა და და ამ ა ტა, რომ მხო ლოდ ის ფაქ ტი, რომ კა თო ლი კუ რი სკო ლე ბის 
სა ჯა რო და ფი ნან სე ბას თან და კავ ში რე ბით ნორ მა კონ სტი ტუ ცი აშ ია გამ ყა
რე ბუ ლი, არ აა საკ მა რი სი იმ ის ათ ვის, რომ და ფი ნან სე ბის სის ტე მის ას ე თი 
დი ფე რენ ცი რე ბა ჩა ით ვა ლოს ობ ი ექ ტუ რი და გო ნივ რუ ლი კრი ტე რი უმ ებ ით 
გა მარ თლე ბუ ლად. გან სა კუთ რე ბით იმ ის გათ ვლის წი ნე ბით, რომ კა თო ლი
კე ებ ის წი ნა აღმ დეგ აღ არ იკ ვე თე ბო და ჩაგ ვრი სა თუ დის კრი მი ნა ცი ის ის ე თი 
მწვა ვე პრაქ ტი კა, რო გორ საც კონ სტი ტუ ცი ის მი ღე ბის პე რი ოდ ში ჰქონ და 
ად გი ლი. 
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5. სა ხელ მწი ფოს რე გუ ლა ცი ე ბი რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან მი მარ თე ბით

5.1. რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის რე გის ტრა ცია და ფი ნან სუ რი სარ გე ბე ლი

ევ რო პუ ლი სა ხელ მწი ფო ებ ის ნა წილს არ აქვს მკაც რი ზღვა რი სა ხელ მწი
ფო სა და ეკ ლე სი ას შო რის, რაც ზოგ ჯერ სა ხელ მწი ფოს მი ერ ოფ იც ი ალ უ რი 
რე ლი გი ის აღ ი არ ებ ა ში გა მო იხ ატ ე ბა. თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი არ გუ ლის ხმობს 
იმ თა ვით ვე რე ლი გი უ რი ნე იტ რა ლი ტე ტის დარ ღვე ვას ან ოფ იც ი ალ უ რი რე
ლი გი ის პრე ფე რენ ცი რე ბას. ამ ის კარ გი მა გა ლი თე ბია ინ გლი სის, შვე დე თის  
და ნორ ვე გი ის შემ თხვე ვე ბი. შვე დეთ ში ოფ იც ი ალ უ რი რე ლი გი ის დაშ ლას 
(disestablishment) თვით შვე დე თის სა ხელ მწი ფო რე ლი გია უჭ ერ და მხარს. 
მსგავ სი პრო ცე სი გან ვი თარ და ნორ ვე გი აშ იც.47

ევ რო პულ მა სა სამარ თლომ საქ მე ში Keresztény Mennonita Egyház and 
Others v Hungary48 და ად გი ნა, რომ უნ გრე თის  სა მარ თლებ რი ვი აქ ტი ეკ ლე
სი ებ ის შე სა ხებ ეწ ინ ა აღმ დე გე ბო და ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ
ვენ ცი ის მე–11 მუხლს მე–9 მუხლ თან ერ თობ ლი ობ ა ში. უნ გრეთ მა მი ი ღო 
სა ეკ ლე სიო აქ ტი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის დი
დი ნა წი ლი სტა ტუსს კარ გავ და და მხო ლოდ ას ოც ი აც ი ებ ის სტა ტუ სით შე ეძ
ლოთ ფუნ ქცი ონ ირ ებ ის გაგრ ძე ლე ბა. ძვე ლი კა ნო ნით რე გის ტრა ცია მარ ტი
ვი პრო ცე დუ რა იყო, თუმ ცა ახ ა ლი აქ ტის მი ღე ბის შემ დეგ რე გის ტრი რე ბულ 
ეკ ლე სი ა თა სი იდ ან ამ ოღ ებ უ ლი იქ ნა უმ ეტ ეს ო ბა მათ გა ნი. იმ ეკ ლე სი ებს, 
რომ ლებ საც მო ეხ სნათ რე გის ტრა ცია, გან ცხა დე ბა უნ და წა რედ გი ნათ პარ
ლა მენ ტში. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე დუ რის გავ ლი სას, აპ ლი კანტ გა ერ თი ან ებ ებს 
უა რი ეთ ქვათ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბა ზე. საქ მე ზე 
მსჯე ლო ბი სას, სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ რე ლი გი უ რი გა ერ თი ან ებ ებ ის 
ფორ მა ლუ რი რე გის ტრა ცი ის სა ვალ დე ბუ ლო ობ ის დად გე ნა, ზო გა დად, არ 
წარ მო ად გენს რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბა ში გა უმ არ თლე ბელ ჩა რე ვას. თუმ ცა, 
სა ხელ მწი ფოს ეკ ის რე ბა ყვე ლა რწმე ნი სა და აღმ სა რებ ლო ბის თე მის მი მართ 
ნე იტ რა ლუ რო ბის პრინ ცი პის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა. სა სა მარ თლომ რა ი მე 
სა ხის რე გის ტრა ცი ის სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა სა ხელ მწი ფოს პო ზი ტი ურ ვალ
დე ბუ ლე ბად შე აფ ა სა, რად გან ეს რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ებს იურ იდ ი უ ლი 
პი რის სტა ტუ სი სათ ვის და მა ხა სი ათ ებ ე ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბით სარ გებ ლო
ბის უფ ლე ბას აძ ლევ და. ამ ას თან, სა ხელ მწი ფომ აღ ნიშ ნა, რომ გა დაწ ყვე
ტი ლე ბის მიმ ღებ ორ გა ნოდ, პო ლი ტი კუ რი ორ გა ნოს, პარ ლა მენ ტის შერ ჩე
ვა თა ვი დან ვე შე იც ავ და თვით ნე ბო ბის საფრ თხე ებს და ეწ ინ ა აღმ დე გე ბო და 
სა ხელ მწი ფოს ნე იტ რა ლუ რო ბის გა რან ტი ებს. სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, 

47 W. Cole Durham and Brett G. Scharffs, Law and Religion: National, International, and 
Comparative Perspectives, Elective Series (New York: Aspen Publishers, 2010), Chapter 4. 
48 Magyar KeresztényMennonitaEgyház and Others v. Hungary (application nos. 70945/11, 
23611/12, 26998/12, 41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12 and 56581/12)
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სი ტუ აც ია, რო დე საც რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი იძ ულ ებ უ ლი არ ი ან ხმე
ბის მო პო ვე ბის მიზ ნით პო ლი ტი კურ პარ ტი ებ თან „პირ ფე რულ“და მო კი დე
ბუ ლე ბა ში იყ ვნენ, შე უს აბ ამ ოა სა ხელ მწი ფოს ნე იტ რა ლუ რო ბის მოთ ხოვ ნას
თან. ლე გი ტი მურ მიზ ნად სა ხელ მწი ფომ სა ჯა რო წეს რი გის დაც ვა და ას ახ ე
ლა და მი უთ ი თა, რომ სა ჭი რო იყო გა ერ თი ან ებ ებ ის ათ ვის რე გის ტრა ცი ა ზე 
გარ კვე უ ლი შეზ ღუდ ვე ბის და წე სე ბა იმ მიზ ნით, რომ  მა თი რა ოდ ენ ო ბა არ 
ყო ფი ლი ყო პრობ ლე მუ რად დი დი და ამ გა ერ თი ან ებ ებს ბო რო ტად არ ეს არ
გებ ლათ რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის სტა ტუ სით ფი ნან სუ რი სარ გებ ლის 
მი ღე ბის პრო ცეს ში. ამ ის მი უხ ედ ავ ად, აღ ნიშ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის მი ღე
ბა ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ არ მი იჩ ნია ერ თა დერთ აუც ილ ებ ელ ზო მად 
და სა ხე ლე ბუ ლი ლე გი ტი მუ რი მიზ ნის მი საღ წე ვად და, შე სა ბა მი სად, და ად
გი ნა სა ხელ მწი ფოს მი ერ მე11 მუხ ლის დარ ღვე ვა მე9 მუხლ თან ერ თობ ლი
ობ ა ში. 

მო სარ ჩე ლე, საქ მე ში Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. 
Moldova49, ამ ტკი ცებ და, რომ, მოლ და ვე თის ხე ლი სუფ ლე ბამ და არ ღვია მე9 
მუხ ლი, ვი ნა იდ ან ბე სა რა ბი ის მეტ რო პო ლი ტა ნურ ეკ ლე სი ას უა რი ეთ ქვა 
აღ ი არ ებ ა ზე რე ლი გი უ რი გა ერ თი ან ებ ებ ის აქ ტის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც 
ით ვა ლის წი ნებ და რე ლი გი უ რი გა ერ თი ან ებ ებ ის მთავ რო ბის გა დაწ ყვე ტი ლე
ბით აღ ი არ ებ ას. მო სარ ჩე ლე ებ ის მტკი ცე ბით, მრევლს აღ არ შე ეძ ლო ჩა ეტ
არ ებ ი ნა რე ლი გი უ რი რი ტუ ალ ე ბი, შეკ რე ბი ლი ყო რე ლი გი უ რი მიზ ნე ბით და 
ჰქო ნო და ეკ ლე სი ის აქ ტი ვებ ზე სა ხელ მწი ფოს მხრი დან დაც ვის გა რან ტია. 
გარ და ამ ი სა, ბე სა რა ბი ის მეტ რო პო ლი ტა ნუ რი ეკ ლე სია წა აწყ და წი ნა აღმ დე
გო ბებს სხვა დას ხვა რა ი ონ ში, მა გა ლი თად, ბე სა რა ბი ის მეტ რო პო ლი ტა ნუ რი 
ეკ ლე სი ის ფან ჯრე ბი ჩა ამ ტვრი ეს კი ში ნოვ ში, მღვდლებს და მრევლს კი რამ
დენ ჯერ მე და ემ უქ რნენ. ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში სა მარ თალ წარ მო ებ ის ას 
მო სარ ჩე ლე ებ მა თა ვი ან თი სარ ჩე ლი და აფ უძ ნეს იმ გა რე მო ებ ა ზე, რომ სა
ხელ მწი ფო სა მარ თლებ რივ აღ ი არ ებ ა ზე უარ ის თქმით არ ღვევ და კონ ვენ ცი
ით გათ ვა ლის წი ნე ბულ რე ლი გი ურ თა ვი სუფ ლე ბას. სა ხელ მწი ფოს სა პა სუ ხო 
არ გუ მენ ტა ცი ით, იურ იდ ი უ ლი აღ ი არ ე ბა არ იყო რე ლი გი უ რი თა ვი სუფ ლე
ბის ერ თა დერ თი გა რან ტია და მო ცე მულ თემს თა ვი სი რე ლი გი ის გა მო ხატ ვა 
სხვა მხრივ არ ეზ ღუ დე ბო და. გარ და ამ ი სა, რე გის ტრა ცი ა ზე უარს ჰქონ და 
სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის შე ნარ ჩუ ნე ბის ლე გი ტი მუ რი მი ზა ნი  მოლ და ვე
თი ის ტო რი ულ ად რუ მი ნე თი სა და რუ სე თის კო ლო ნია იყო და 1991 წელს, და
მო უკ იდ ებ ლო ბის სა ბო ლო ოდ მო პო ვე ბის შემ დეგ, სწო რედ მარ თლმა დი დე
ბე ლი ეკ ლე სია იყო ის ინ სტი ტუ ტი, რო მელ მაც ერი გა ა ერ თი ა ნა, რე ლი გი უ რი 
უმ ცი რე სო ბის იურ იდ ი უ ლი აღ ი არ ე ბა კი ჩრდილს მი აყ ენ ებ და მარ თლმა დი
დე ბელ ეკ ლე სი ას. გარ და ამ ი სა, ბე სა რა ბი ის ეკ ლე სია, მო პა სუ ხე სა ხელ მწი
49 Metropolitan Church of Bessarabia and Others v Moldova (2002) 35 ECHR 306



32

ფოს გან მარ ტე ბით, წარ მო ად გენ და ბუ ქა რეს ტის სა პატ რი არ ქო ზე დაქ ვემ დე
ბა რე ბულ ორ გა ნი ზა ცი ას და ჰქონ და პო ლი ტი კუ რი მი ზა ნი გა ე ერ თი ან ებ ი ნა 
ბე სა რა ბია და რუ მი ნე თი და, შე სა ბა მი სად, და ერ ღვია მოლ და ვე თის ტე რი
ტო რი უ ლი მთლი ან ო ბა. ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო საქ მე ზე მსჯე ლო ბი სას არ 
და ეთ ან ხმა სა ხელ მწი ფოს და სა მარ თლებ რი ვი აღ ი არ ებ ის უფ ლე ბა გა ნი ხი ლა 
რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის შეზ ღუდ ვად. სა სა მარ თლომ ას ე ვე ყუ რად ღე ბა 
გა ამ ახ ვი ლა ეკ ლე სი ის წეს დე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სტა ტუს სა და აქ ტი ვო
ბებ ზე და და ად გი ნა, რომ ეკ ლე სი ას ჰქონ და და მო უკ იდ ებ ე ლი სტა ტუ სი და 
არ გა აჩნ და პო ლი ტი კუ რი ზრახ ვე ბი. უფ რო მე ტიც, ის აპ ირ ებ და სა ხელ მწი
ფოს თან თა ნამ შრომ ლო ბას, შე სა ბა მი სად, იყო სრუ ლი ად ლე გი ტი მუ რი. აქ
ედ ან გა მომ დი ნა რე,  სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ მოლ და ვე თის სა ხელ მწი
ფოს უა რი იურ იდ ი ულ ად ეც ნო მო სარ ჩე ლე ეკ ლე სია, იყო რო გორც რე ლი გი
უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის, ას ე ვე სხვა მო სარ ჩე ლე ებ ის რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბის 
დარ ღვე ვა კონ ვენ ცი ის მე9 მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე. 

საქ მე ში Savez Crkara “Rijec Zivota” and Others v. Croatia, ერთ–ერთ რე ლი
გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ას არ გა უფ ორ მდა ხელ შეკ რუ ლე ბა, რო მე ლიც მას მი ან იჭ
ებ და სხვა რე ლი გი ებ ის მსგავ სად, პრი ვი ლე გი რე ბულ სტა ტუსს და მის ცემ და 
შე საძ ლებ ლო ბას მი ეწ ოდ ებ ინ ათ რე ლი გი უ რი გა ნათ ლე ბა სა ჯა რო სკო ლებ სა 
და ბა ღებ ში. ას ე ვე, მათ მი ერ აღ სრუ ლე ბუ ლი რე ლი გი უ რი ქორ წი ნე ბა ეც ნო 
სა ხელ მწი ფოს. მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფომ გა ნაც ხა და, რომ მო სარ ჩე ლე ეკ ლე
სია არ წარ მო ად გენ და ევ რო პუ ლი კულ ტუ რუ ლი წრის შე მად გე ნელ ის ტო
რი ულრე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ას, რის და სა სა ბუ თებ ლა დაც სა სა მარ თლოს 
მსჯე ლო ბის თა ნახ მად, სა ხელ მწი ფომ საკ მა რი სი არ გუ მენ ტე ბი ვერ წარ მო
ად გი ნა.50 სა სა მარ თლომ სა კით ხი გა ნი ხი ლა ერ თობ ლი ვად, კონ ვენ ცი ის მე–
14 და მე–9 მუხ ლებ თან მი მარ თე ბით, და ად გი ნა დარ ღვე ვა და მსჯე ლო ბი სას 
გან მარ ტა, რომ კონ ვენ ცია არ გა მო რიც ხავს გარ კვე ულ რე ლი გი ურ ორ გა ნი
ზა ცი ებ თან სპე ცი ალ უ რი რე ჟი მის დამ ყა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, შე თან ხმე
ბე ბის გა ფორ მე ბის სა ხით. თუმ ცა, გან სხვა ვე ბი სათ ვის აუც ილ ებ ელ ია ობ ი
ექ ტუ რი და გო ნივ რუ ლი გა მარ თლე ბის არ სე ბო ბა და მსგავ სი ურ თი ერ თო ბის 
დამ ყა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის სურ ვი ლის შემ
თხვე ვა ში.51

საქ მე ში Darby v. Sweden ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა კო მი სი ამ, კონ
ვენ ცი ის მე–9 მუხ ლის დარ ღვე ვად შე აფ ა სა პი რის და ვალ დე ბუ ლე ბა იმ რე
ლი გი უ რი გა ერ თი ან ებ ის პირ და პირ და ფი ნან სე ბა ში წი ლის შე ტა ნას თან და
კავ ში რე ბით, რო მელ საც თვი თონ არ გა ნე კუთ ვნე ბო და. იმ დროს მოქ მე დი 
სა სა მარ თლოს ინ სტი ტუ ცი უ რი მოწ ყო ბის შე სა ბა მი სად, კო მი სი ის შე ფა სე

50 Savez Crkara “Rijec Zivota” and Others v. Croatia para 91
51 Savez Crkara “Rijec Zivota” and Others v. Croatia para 85
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ბა რე კო მენ და ცი ის სა ხით წა რედ გი ნე ბო და ევ რო პის ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა 
სა სა მარ თლოს  საქ მის გან ხილ ვამ დე. ამ საქ მე ში, უკ ვე ევ რო პის ად ამ ი ან ის 
უფ ლე ბა თა სა სა მარ თლომ კონ ვენ ცი ის მე–14 მუხლ თან ერ თობ ლი ობ ა ში, და
ად გი ნა სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის დარ ღვე ვა, რის გა მოც, სა კით ხის და მა ტე ბით 
მე–9 მუხლ თან გან ხილ ვა სა ჭი როდ აღ არ ჩათ ვა ლა. 

 
5.2.  სა კულ ტო ნა გე ბო ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი

საქ მე ში Manoussakis and Others v Greece52, ში და კა ნონ მდებ ლო ბა მარ
თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის გარ და, ყვე ლა რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის გან 
ლოც ვი სათ ვის ფორ მა ლუ რი ნე ბარ თვის მი ღე ბას მო ით ხოვ და. იეჰ ოვ ას მოწ
მე ებ ის ჯგუფ მა არ ა ერ თხელ სცა და ნე ბარ თვის მი ღე ბა, თუმ ცა უშ ედ ეგ ოდ. 
შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნუ ლი რე ლი გი უ რი ჯგუ ფის წევ რე ბი და უშ ვე ბე ლი მსა
ხუ რე ბი სათ ვის სა მარ თალ დამრ ღვე ვე ბად იქ ნენ მიჩ ნე უ ლი. სა სა მარ თლოს 
გან მარ ტე ბით, რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბა რო გორც კონ ვენ ცი ით გა რან ტი
რე ბუ ლი უფ ლე ბა, გა მო რიც ხავს სა ხელ მწი ფოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბას თვი თონ 
გან საზ ღვროს რამ დე ნად ლე გი ტი მუ რია რწმე ნა ან მი სი გა მო ხატ ვის ფორ
მე ბი. მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი სა და მო სარ ჩე ლის მი ერ მოყ ვა ნი ლი არ გუ მენ ტე ბით, 
სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ სა ხელ მწი ფო ცდი ლობ და ბო რო ტად გე მო ეყ
ენ ებ ი ნა ში და კა ნონ მდებ ლო ბა, რა თა და ეწ ეს ებ ი ნა ამ კრძა ლა ვი ნორ მე ბი არ
ამ არ თლმა დი დე ბე ლი რე ლი გი უ რი გა ერ თი ან ებ ებ ის ათ ვის, გან სა კუთ რე ბით, 
იეჰ ოვ ას მოწ მე თათ ვის. ამ ას ად ას ტუ რებ და ქვეყ ნის პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ
თა ლიც. სა ინ ტე რე სოა, რომ მო ცე მულ საქ მე ზე ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ 
კონ ვენ ცი ას თან შე უს აბ ამ ოდ ცნო დის კრი მი ნა ცი უ ლი ნორ მა და სა ხელ მწი
ფოს არ გუ მენტს იმ ის შე სა ხებ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მა ემ სა ხუ რე ბო და სა
ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის დაც ვას, უპ ას უ ხა, რომ იეჰ ოვ ას მოწ მე ებ ის მრწამ
სი ჯდე ბა ,,ცნო ბა დი რე ლი გი ის“ ცნე ბა ში და მი სი საქ მი ან ო ბა არ სა ჭი რო
ებს გან სა კუთ რე ბულ შეს წავ ლას სა ზო გა დო ებ ის ათ ვის საფრ თხის მო ტა ნის 
კუთ ხით. ამ ას თან, აღ ი არ ებ ის პრო ცეს ში, გარ კვე უ ლი რო ლი ჰქონ და სხვა 
რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ას, კერ ძოდ მარ თლმა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას, რაც სა
სა მარ თლომ და უშ ვებ ლად მი იჩ ნია. ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნუ ლი 
რე გუ ლი რე ბა არ მი იჩ ნია დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ებ ა ში აუც ილ ებ ელ ნორ
მად და, შე სა ბა მი სად, და აკ მა ყო ფი ლა მო სარ ჩე ლის მოთ ხოვ ნა კონ ვენ ცი ის 
მე9 მუხ ლის დარ ღვე ვის დად გე ნას თან და კავ ში რე ბით. 

52 Manoussakis and Others v Greece (Applicciation no. 18748/91)
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5.3. რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ავ ტო ნო მი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბი

საქ მე “Păstorulcel Bun” v Romania53 პრო ფე სი ულ კავ შირ ში გა ერ თი ან ებ ის 
უფ ლე ბას თან მი მარ თე ბით რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის ავ ტო ნო მი ის პრინ
ციპს უკ ავ შირ დე ბო და. მო სარ ჩე ლე ებ მა  მარ თლმა დი დე ბელ მა მღვდლებ მა 
და რუ მი ნე თის მარ თლამ დი დებ ლუ რი ეკ ლე სი ის მი ერ და საქ მე ბულ მა პი რებ
მა ჩა მო აყ ალ იბ ეს პროფ კავ ში რი იმ ის ათ ვის, რომ და ეც ვათ სა კუ თა რი პრო
ფე სი უ ლი ინ ტე რე სე ბი. მი უხ ედ ავ ად იმ ი სა, რომ პრო ფე სი უ ლი კავ ში რის 
სა დამ ფუძ ნებ ლო დო კუ მენ ტი არ ეწ ინ ა აღმ დე გე ბო და პრო ფე სი უ ლი კავ ში
რე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ ერ ოვ ნულ კა ნონ მდებ ლო ბას, სა ხელ მწი ფომ უა
რი უთ ხრა მათ რე გის ტრა ცი ა ზე, იმ სა ფუძ ვლით, რომ ეს აკრ ძა ლუ ლი იყო 
რუ მი ნე თის მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის წეს დე ბით  კერ ძოდ, მარ თლმა
დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის მღვდლებს ეკრ ძა ლე ბო დათ, ეპ ის კო პო სის თან ხმო ბის 
გა რე შე, რო გორც პრო ფე სი უ ლი კავ ში რე ბის და ფუძ ნე ბა, ისე პი რად, სა მო
ქა ლა ქო და ვებ ზე სა სა მარ თლო სათ ვის მი მარ თვა. ერ ოვ ნულ დო ნე ზე და ვის 
წარ მო ებ ის ას, მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის მთა ვა რი არ გუ მენ ტი იყო, რომ 
რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სარ გებ ლობ დნენ ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ავ ტო ნო
მი ით და მა თი სა დამ ფუძ ნებ ლო დო კუ მენ ტე ბის ში ნა არ სზე კონ სტი ტუ ცი ით 
გან საზ ღვრუ ლი გა ერ თი ან ებ ის თა ვი სუფ ლე ბას შემ ზღვუდ ვე ლი ეფ ექ ტი სა
ერ თოდ არ უნ და ჰქო ნო და. გარ და ამ ი სა, ეპ ის კო პო სი აღ ნიშ ნავ და, რომ მარ
თლმა დი დე ბე ლი პრო ფე სი უ ლი კავ ში რის დამ ფუძ ნე ბე ლი მღვდლე ბი ას ე თი 
კავ ში რის შექ მნით მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის გა წევ რი ან ებ ის ას და დე
ბულ ფიც სა და წი ნას წარ შე თან ხმე ბუ ლი საქ მი ან ობ ის აღ წე რას ეწ ინ ა აღმ დე
გე ბოდ ნენ. ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში სა მარ თალ წარ მო ებ ის ას, მო სარ ჩე ლე
ე ბი ამ ტკი ცებ დნენ, რომ რე გის ტრა ცი ა ზე უა რი წარ მო ად გენ და კონ ვენ ცი ის 
მე11 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა ერ თი ან ებ ის თა ვი სუფ ლე ბა ში გა უმ არ
თლე ბელ ჩა რე ვას. სა ინ ტე რე სოა, რომ ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ მღვდლებ
სა და მარ თლმა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას შო რის არ სე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი ურ
თი ერ თო ბა შე ად ა რა შრო მით ხელ შეკ რუ ლე ბას54  მღვდლე ბის და ნიშ ვნა ზე 
ანუ ,,და საქ მე ბა ზე“ უფ ლე ბა მო სილ პირს წარ მო ად გენ და ეპ ის კო პო სი, რომ
ლის წი ნა შეც ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა წარ მო ეშ ობ ოდ ათ მღვდლებს შე სა ბა მი
სი შე თან ხმე ბით. ევ რო პუ ლი სა სამრ თლოს დიდ მა პა ლა ტამ, პრო ფე სი უ ლი 
კავ ში რის წეს დე ბის ში ნა არ სის გათ ვა ლის წი ნე ბით, და ად გი ნა, რომ ას ე თი 
პრო ფე სი უ ლი კავ ში რის და ფუძ ნე ბას მარ თლაც შე იძ ლე ბო და შე ექ მნა  საფრ
თხე მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის ავ ტო ნო მი ის ათ ვის და, შე სა ბა მი სად, სა
ხელ მწი ფომ რე გის ტრა ცი ა ზე უარ ით, იმ ოქ მე და კონ ვენ ცი ის მე9 და მე11 
მუხ ლე ბის დაც ვით და მარ თე ბუ ლად შე იკ ა ვა თა ვი  ჩა რე ულ ი ყო რუ მი ნე თის 
მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის ში და ფუნ ქცი ებ ში. 

53 Sindicatul “Păstorulcel Bun” v Romania (App. No. 2330/09).
54 Sindicatul “Păstorulcel Bun” v Romania (App. No. 2330/09), §143
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საქ მე ში Fernandez Martinez v. Spain ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ კონ ვენ ცი
ის მე–9 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ეკ ლე სი ის ავ ტო ნო მი ის ფარ გლებ ში, 
და ცუ ლად მი იჩ ნია რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის უფ ლე ბა შე უზ ღუ დოს მის 
წევ რებს პი რა დი და ოჯ ახ უ რი ცხოვ რე ბის გარ კვე უ ლი წე სით წარ მარ თვი
სას, გან სხვა ვე ბუ ლი პო ზი ცი ის ად ვო კა ტი რე ბა. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ 
რე ლი გი ურ ორ გა ნი ზა ცი ა სა და მის ერთ–ერთ წევრს შო რის დოქ ტრი ნა ლუ
რი ან ორ გა ნი ზა ცი უ ლი უთ ან ხმო ებ ის შემ თხვე ვა ში, პი რის რე ლი გი ის თა ვი
სუფ ლე ბა რე ალ იზ დე ბა მის უფ ლე ბა ში და ტო ვოს რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცია. 
სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, ას ეთ შემ თხვე ვა ში, არ ბიტ რის რო ლი სა ხელ
მწი ფოს ფუნ ქცია არ არ ის. ამ ის მი უხ ედ ავ ად, სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ 
ინ დი ვი დუ ალ ურ შემ თხვე ვა ში, რე ლი გი ურ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ უნ და აჩ ვე ნოს, 
რომ სა ვა რა უ დო საფრ თხე რე ლი გი უ რი ავ ტო ნო მი ის ხელ შე უხ ებ ლო ბას თან 
მი მარ თე ბით არ ის მო სა ლოდ ნე ლი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი და პი რად და ოჯ ახ ურ 
ცხოვ რე ბა ში ჩა რე ვა არ ხდე ბა იმ ა ზე მე ტად, ვიდ რე ეს აუც ილ ებ ელ ია იმ ის
თვის, რომ ეს საფრ თხე იყ ოს აც ილ ებ უ ლი. ამ ას თან, ას ე თი ჩა რე ვა არ უნ და 
ემ სა ხუ რე ბო დეს რა ი მე სხვა მი ზანს, რო მე ლიც არ არ ის რე ლი გი უ რი ორ გა
ნი ზა ცი ის ავ ტო ნო მი ის დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი. ამ ა ვე დროს, არ უნ და 
მოხ დეს პი რა დი და ოჯ ახ უ რი ცხოვ რე ბის უფ ლე ბის ძი რი თა დი „ბირ თვის“ იგ
ნო რი რე ბა. 

საქ მე ში Knudsen v. Norway ღვთისმ სა ხუ რის პრო ტეს ტის ფორ მა არ შე ეს რუ
ლე ბი ნა სა ხელ მწი ფოს წი ნა შე ვალ დე ბუ ლე ბე ბი აბ ორ ტის დაშ ვე ბის თა ობ ა ზე 
მი ღე ბულ ახ ალ კა ნონ თან და კავ ში რე ბით, სა სა მარ თლომ არ გა ნი ხი ლა რე
ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბით და ცულ რე ლი გი ის მა ნი ფეს ტა ცი ად. სა ხელ მწი ფოს 
არ შე ეძ ლო ეიძ ულ ებ ი ნა პი რი დარ ჩე ნი ლი ყო ეკ ლე სი ის წევ რი, მაგ რამ სა
ხელ მწი ფოს შე ეძ ლო და ერ ეგ ულ ირ ებ ი ნა მი სი ქცე ვა, იმ მო მენ ტი დან, რო
დე საც ის იყო სა ხელ მწი ფოს ოფ იც ი ალ უ რი ეკ ლე სი ის ღვთისმ სა ხუ რი, რო
მელ საც რე ლი გი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გარ და, ას ე ვე აღ ი არ ებ უ ლი ჰქონ და 
გარ კვე უ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა ხელ მწი ფოს წი ნა შე. 

საქ მე Izzettin Dogan and Others v. Turkey ეხ ებ ო და ალ ევ ის რწმე ნის რე ლი გი
უ რი ხა სი ათ ის და მა თი რე ლი გი უ რი რი ტუ ალ ებ ის არ აღ ი არ ებ ას, რაც გა მო
იხ ატ ებ ო და შემ დგომ ში ალ ევ ის სა კულ ტო ნა გე ბო ბე ბის თვის და რე ლი გი უ რი 
ლი დე რე ბი სათვს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ დაც ვის მე ქა ნიზ მებ ზე ხელ მი
უწვ დომ ლო ბა ში. ას ე ვე, სხვა უარ ყო ფით შე დე გებ ში, მათ შო რის, რე ლი გი უ
რი ორ გა ნი ზა ცი ის და ფი ნა ნა სე ბის კუთ ხით. 

სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ რე ლი გი უ რი თე მე ბის ავ ტო ნო მი ის გათ ვა ლის
წი ნე ბით, მხო ლოდ უმ აღ ლეს რე ლი გი ურ ლი დე რებს, და არა სა ხელ მწი ფოს 
ან სა სა მარ თლო ებს, შე ეძ ლოთ გა ნე საზ ღვრათ, რო მელ რწმე ნას მი ეკ უთ ვნე
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ბო და ესა თუ ის თე მი და ამ დროს, არ არ ელ ევ ან ტუ რი იყო თა ვად თე მის 
შიგ ნით გარ კვე ულ ძი რი თად პრინ ცი პებ ზე კონ სენ სუ სის არ არ სე ბო ბა და დე
ბა ტე ბი. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლოს გან მარ ტე ბით, სა ხელ მწი ფოს ჩა რე ვის 
პო ლი ტი კა, ალ ევ ის რწმე ნის თვის მი ენ იჭ ებ ი ნა კლა სი ფი კა ცი ით რე ლი გი ა ზე 
და ბა ლი სტა ტუ სი, რო მე ლიც არ ით ვა ლის წი ნებ და ამ მიმ დი ნა რე ობ ის გან
მას ხვა ვე ბელ ნი შა ნებს და მას რე ალ ურ ად არ ატ რა დი ცი ულ ობ ი სა და მცი რე 
მასშ ტა ბის გა მო არ თმევ და იურ იდ ი უ ლი პი რის სტა ტუსს, არ ღვევ და ალ ევ
ის თე მის უფ ლე ბას ავ ტო ნო მი ურ არ სე ბო ბა ზე. მა თი რწმე ნის გან მარ ტე ბა, 
მხო ლოდ ამ რწმე ნის მიმ დევ რე ბის საქ მე იყო. ას ე თი მიდ გო მა რე ლი გი უ რი 
ორ გა ნი ზა ცი ის ავ ტო ნო მი ას თან ერ თად არ ღვე ევ და სა ხელ მწი ფოს ნე იტ რა
ლი ტე ტის და მი უკ ერ ძო ებ ლო ბის ვალ დე ბუ ლე ბა საც. 

სა ხელ მწი ფოს პო ლი ტი კა კონ ვენ ცი ას თან შე უს აბ ა მო იყო იმ ის მი უხ ედ ავ ად, 
რომ კა ნონ დმებ ლო ბით და წე სე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბის და მა თი დარ ღვე ვი სათ
ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სან ქცი ებ ის გა მო ყე ნე ბა, ძი რი თა დად, არ ხდე ბო და 
პრაქ ტი კა ში. ამ ის გარ და, ალ ევ ის რწმე ნის თვის მი ნი ჭე ბუ ლი კლა სი ფი კა ცი
ის ათ ვის გან საზ ღვრუ ლი რე გუ ლა ცი ებ ით სა კულ ტო ნა გე ბო ბის აშ ენ ებ ა ზე 
ნე ბარ თვის მი ღე ბის სა კით ხიც ეჭვ ქვეშ დგე ბო და და და მო კი დე ბუ ლი იყო სა
ხელ მწი ფოს კე თილ ნე ბა ზე. ამ ას თან, მათ ეზ ღუ დე ბო დათ სუბ სი დი ებ ის ოფ
იც ი ალ ურ ად მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბაც და იურ იდ ი უ ლი პი რის სტა ტუ სის არ
არ სე ბო ბის გა მო, სა სა მარ თლო ში წარ მო მად გენ ლო ბა მხო ლოდ ფონ დე ბის, 
ას ოც ი აც ი ებ ის და მიმ დევ რე ბის ჯგუ ფე ბის სა შუ ალ ებ ით ჰქონ დათ. 

სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ შეზ ღუ დუ ლი იყო რე ლი გი უ რი თე მის თვის კონ
ვენ ცი ის მე9 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბით სრუ ლად სარ გებ ლო
ბის თა ვი სუფ ლე ბა. 

ამ ას თან, სა სა მარ თლომ კონ ვენ ცი ის მე14 მუხ ლის დარ ღვე ვაც და ად გი ნა 
და აღ ნიშ ნა, რომ ალ ევ ის მიმ დევ რე ბი დად გე ნი ლი რე გუ ლა ცი ებ ით და მი
ნი ჭე ბუ ლი კლა სი ფი კა ცი ით არ ათ ან აბ არ მდგო მა რე ობ ა ში იმ ყო ფე ბოდ ნენ 
მუს ლი მურ რე ლი გი ას თან. მუს ლი მუ რი რე ლი გია არ ექ ვემ დე ბა რე ბო და შეზ
ღუდ ვებს და სხვა პრი ვი ლე გი ებ თან ერ თად, სა ხელ მწი ფოს გან იღ ებ და და ფი
ნან სე ბას, რაც მათ რე ლი გი უ რი მუ შა კე ბის ან აზ ღა ურ ებ ის და კონ ფე სი უ რი 
საქ მი ან ობ ის გან ხორ ცი ელ ებ ის სა შუ ალ ებ ას აძ ლევ და.

5.4. კე თილ სინ დი სი ე რი უა რი სამ ხედ რო სამ სა ხურ ზე

სამ ხედ რო სამ სა ხურ ზე უარ ის თქმის უფ ლე ბა კე თილ სინ დი სი ე რი წი ნა აღმ
დე გო ბის გა მო, ეფ უძ ნე ბა აზ რის, სინ დი სის და რე ლი გი ის თა ვი სუფ ლე ბას. ამ 
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უფ ლე ბას აქვს ნა წარ მო ე ბი ხა სი ა თი, რად გან ის აზ რის, სინ დი სი სა და რე ლი
გი ის თა ვი სუფ ლე ბის ინ ტერ პრე ტა ცი ის შე დე გია. ამ ას თა ნა ვე, ას ე თი უფ ლე
ბა გა ერ ოს ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა კო მი ტე ტის თა ნახ მად, აღ ი არ ებ უ ლი უნ და 
იყ ოს რო გორც მშვი დო ბის, ას ე ვე ომ ის დროს55. სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კურ 
უფ ლე ბა თა პაქ ტი აღ ი არ ებს, რომ სა ხელ მწი ფო ებს შე უძ ლი ათ შექ მნან ალ
ტერ ნა ტი უ ლი სამ ხედ რო სამ სა ხუ რი იმ პირ თათ ვის, ვინც რე ლი გი უ რი შე ხე
დუ ლე ბის გა მო, უარს ამ ბობს ჯარ ში წას ვლა ზე, თუმ ცა ეს სა ხელ მწი ფო თა 
დის კრე ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბაა და არა ვალ დე ბუ ლე ბა. შე სა ბა მი სად, ამ 
სა კითხ ზე სხვა დას ხვა მიდ გო მა ჩა მო ყა ლიბ და. მა გა ლი თად, გერ მა ნი ა ში კონ
სტი ტუ ცი უ რი ნორ მაც კი არ სე ბობს სამ ხედ რო სამ სა ხურ ზე უარ ის თქმის 
უფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით. მუხ ლი  4(3)–ის მი ხედ ვით: „არ ცერ თი ად ამ ი
ა ნი არ უნ და იქ ნას გაწ ვე უ ლი სამ ხედ რო სამ სა ხურ ში მი სი რწმე ნის სა წი ნა
აღმ დე გოდ; და უშ ვე ბე ლია იარ აღ ის გა მო ყე ნე ბის იძ ულ ებ აც“. პაქ ტის მე–18 
მუხ ლის ზო გა დი კო მენ ტა რი აკ ონ კრე ტებს, რომ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სა ხელ
მწი ფო აღ ი არ ებს სამ ხედ რო სამ სა ხურ თან მი მარ თე ბით კე თილ სინ დი სი ე რი 
წი ნა აღმ დე გო ბის უფ ლე ბას, და უშ ვე ბე ლია რა ი მე ფორ მის დი ფე რენ ცი აც ია 
კე თილ სინ დი სი ე რი წი ნა აღმ დე გო ბის მქო ნე პი რებს შო რის მა თი რწმე ნის სა
ფუძ ველ ზე. 

ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი

საქ მე ში Bayatyan v. Armenia56, ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ
თლოს წი ნა შე დად გა სა კით ხი, იყო თუ არა რე ლი გი უ რი მო ტი ვით სამ ხედ
რო ვალ დე ბუ ლე ბა ზე უარ ის თქმა გა რან ტი რე ბუ ლი უფ ლე ბა კონ ვენ ცი ის 
მე9 მუხ ლის მი ხედ ვით. საქ მე ეხ ებ ო და, 2003 წელს, იეჰ ოვ ას მოწ მი სათ ვის 
მსჯავ რის და დე ბას სა ვალ დე ბუ ლო სამ ხედ რო სამ სა ხურ ზე უარ ის თქმის გა
მო. პი რი და აპ ატ იმ რეს, მი უხ ედ ავ ად იმ ი სა, რომ სომ ხეთს უკ ვე აღ ებ უ ლი 
ჰქონ და ევ რო პის საბ ჭოს მი ერ გან საზ ღვრუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა  სა ყო ველ
თაო სამ ხედ რო სამ სა ხუ რის ნაც ვლად, იმ პი რე ბის თვის, რომ ლე ბიც რწმე ნის 
გა მო უარს ამ ბობ დნენ მას ზე, შე ეთ ავ აზ ებ ი ნა ალ ტერ ნა ტი უ ლი სა ზო გა დო
ებ რი ვი სამ სა ხუ რი სა მი წლის ვა დით. თავ და პირ ვე ლად, სა სა მარ თლომ და
ად გი ნა, რომ თი თო ე უ ლი სა ხელ მწი ფო, რო მელ საც რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი აქვს 
ევ რო პის ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა კონ ცენ ცია, თვი თო ნაა უფ ლე ბა მო სი ლი გა
დაწ ყვი ტოს სამ ხედ რო სამ სა ხუ რის  სა ვალ დე ბუ ლო ო ბა  და მას ზე კე თილ სინ

55 CCPR/CO/82/FIN, §14
56 Bayatyan v. Armenia, Application no. 23459/03, Council of Europe: European Court of Human 
Rights, 7 July 2011, available at: http://www.refworld.org/docid/4e254eff2.html [accessed 3 April 
2015]
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დი სი ე რი უარ ის კა ნო ნი ერ ე ბა. თუმ ცა, მოგ ვი ან ებ ით, დიდ მა პა ლა ტამ შეც ვა
ლა გა დაწ ყვე ტი ლე ბა და მე9 მუხ ლის დარ ღვე ვა და ად გი ნა. სა სა მარ თლომ 
გან მარ ტა, რომ კონ ვენ ცია ცოც ხა ლი ინ სტრუ მენ ტია, რო მე ლიც უნ და გა ნი
მარ ტოს დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ობ ი სა და იმ იდ ე ე ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რო მე ლიც გა მო ხა ტუ ლია თა ნა მედ რო ვე დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ებ ა ში და 
და ად გი ნა,  რომ სა ვალ დე ბუ ლო სამ სა ხურ ზე უა რი, რო მე ლიც მო ტი ვი რე
ბუ ლია შე ი არ აღ ებ ულ ძა ლებ ში სამ სა ხურ სა და პი რად სინ დისს შო რის, ან 
რე ლი გი ურ ან სხვა მრწამსს შო რის მწვა ვე და გა და ულ ახ ა ვი კონ ფლიქ ტით, 
წარ მო ად გენს მე9 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა რან ტი ებ ით და ცულ სფე
როს. 

ამ ერ იკ ის უზ ენ ა ე სი სა სამრ თლოს იურ ის პრუ დენ ცია 

უზ ენ ა ეს მა სა სა მარ თლომ საქ მე ებ ში United States v. Seeger57 და Welsh v. 
United States58 და ად გი ნა, რომ მრწამ სი, რომ ლის გა მოც პი რი უარს ამ ბობს 
სამ ხედ რო სამ სა ხურ ზე, შე იძ ლე ბა იყ ოს რო გორც რე ლი გი უ რი, ას ე ვე არ არ
ელ იგ ი უ რი. სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ კე თილ სინ დი სი ე რი წი ნა აღმ დე გო
ბის უფ ლე ბა თა ნაბ რად ეკ უთ ვნო დათ მათ, ვი სი წი ნა აღმ დე გო ბაც გა მომ დი
ნა რე ობ და არა რე ლი გი იდ ან, არ ამ ედ იმ შე ხე დუ ლე ბე ბი დან ომ ის შე სა ხებ, 
რომ ლებ საც ად ამ ი ან ის ცხოვ რე ბა ში რე ლი გი ის მსგავ სი ად გი ლი ეჭ ი რა. 

 
5.5. სა კუთ რე ბის რეს ტი ტუ ცია რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ებ ის თვის 

ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ ას ე ვე გა ნი ხი ლა სა კით ხი, 
რო მე ლიც ავ ტო რი ტა რუ ლი მმარ თვე ლო ბის პე რი ოდ ში უკ ან ონ ოდ და უს ამ
არ თლოდ ჩა მორ თმე უ ლი სა კუთ რე ბის რეს ტი ტუ ცი ას შე ეხ ებ ო და. სა კით ხმა 
რეს ტი ტუ ცი ის შე სა ხებ გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა შე იძ ი ნა საბ ჭო თა 
სო ცი ალ ის ტუ რი კავ ში რის დაშ ლის შემ დგომ. რეს ტი ტუ ცი ის სა კით ხებ ზე ერ
თგვა რო ვა ნი მიდ გო მა ერ ოვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის დო ნე ზე ჯერ არ არ ის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი. საქ მე ში BogdanVodă GreekCatholic Parish v Romania59 
წარ მო იშ ვა და ვა ორ ქრის ტი ან ულ რე ლი გი ურ ჯგუფს  ბერ ძნულკა თო ლი
კურ და მარ თლმა დი დე ბელ ეკ ლე სი ას შო რის. 1948 წლამ დე, ამ რე ლი გი ურ 
ორ გა ნი ზა ცი ებს სა კუ თა რი ეკ ლე სი ე ბი ჰქონ დათ, თუმ ცა, მოგ ვი ან ებ ით, კა
თო ლი კუ რი ეკ ლე სია გა უქმ და და მი სი სა კუთ რე ბა გა და ე ცა მარ თლმა დი დე
ბელ ეკ ლე სი ას. კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მის დამ ხო ბის შემ დეგ, 1989 წელს, კა

57 United States v. Seeger, 380 U.S. 163 (1965)
58 Welsh v. United States, 398 U.S. 333 (1970)
59 BogdanVodă GreekCatholic Parish v Romania, Application no. 26270/04
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თო ლი კურ მა ეკ ლე სი ამ და იბ რუ ნა სა მარ თლებ რი ვი სტა ტუ სი და, შე სა ბა მი
სად, სა ჭი რო გახ და მის თვის იმ ქო ნე ბის გა და ცე მა, რო მე ლიც 1948 წელს 
ჩა მო არ თვეს. აღ ნიშ ნუ ლი ქო ნებ რი ვი სა კით ხე ბის გა და საწ ყვე ტად, შე იქ მნა 
სპე ცი ალ უ რი კო მი სია, რო მელ შიც კა თო ლი კუ რი და მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ
ლე სი ის წარ მო მად გენ ლე ბი შე დი ოდ ნენ, თუმ ცა მათ არ სე ბი თი გა დაწ ყვე ტი
ლე ბის მი ღე ბა ქო ნე ბის დაბ რუ ნე ბას თან და კავ ში რე ბით ვერ შეძ ლეს. კა თო
ლი კე მრევ ლის მრა ვალ ჯე რა დი მოთ ხოვ ნა, და ებ რუ ნე ბი ნათ მათ თვის 1948 
წლამ დე მათ ქო ნე ბა ში არ სე ბუ ლი ძვე ლი ეკ ლე სი ის შე ნო ბა  უშ ედ ე გო აღ
მოჩნ და. ამ ის შემ დეგ, მრევლ მა ერ ოვ ნულ სა სა მარ თლოს მი მარ თა, რო მელ
მაც და ად გი ნა, რომ კა თო ლი კურ ეკ ლე სი ას უნ და გა დას ცე მო და აღ ნიშ ნუ ლი 
შე ნო ბა, თუმ ცა გა დაწ ყვე ტი ლე ბა სა ხელ მწი ფოს არ აღ უს რუ ლე ბია, რის მი
ზე ზა დაც სხვა დას ხვა გა რე მო ე ბა, მათ შო რის, მარ თლმა დი დე ბე ლი მრევ ლის 
პრო ტეს ტი სა ხელ დე ბო და. მო სარ ჩე ლემ მი მარ თა ევ რო პულ სა სა მარ თლოს. 
აღ ნიშ ნულ საქ მე ზე სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ ერ ოვ ნუ ლი სა სა მარ თლოს 
მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის აღ სრუ ლე ბა წარ მო ად გენს კონ ვენ ცი ის 
მე6 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მარ თლი ა ნი სა სა მარ თლოს უფ ლე ბის 
გა ნუ ყო ფელ ნა წილს და რუ მი ნე თის მი ერ სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბის 
აღ უს რუ ლებ ლო ბა წარ მო ად გენ და  კონ ვენ ცი ის მე6 მუხ ლის დარ ღვე ვას. სა
სა მარ თლომ და საშ ვე ბად ცნო, თუმ ცა, სა ჭი როდ აღ არ ჩათ ვა ლა კონ ვენ ცი
ის მე–14 მუხლ თან  (დის კრი მი ნა ცი ის აკრ ძალ ვა) მი მარ თე ბით და ყე ნე ბუ ლი 
მოთ ხოვ ნის გან ხილ ვა.

6. სი ძულ ვი ლის ენ ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სტან დარ ტე ბი 

ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი 

საქ მე ზე Norwood v. the United Kingdom, გან მცხა დე ბე ლი იყო მსჯავრ დე
ბუ ლი პოს ტე რის გავრ ცე ლე ბის თვის. პოს ტე რი შე იც ავ და ფორ მუ ლი რე ბას 
„ბრი ტა ნე თი ის ლა მის გა რე შე“ და „და იც ავ ით ბრი ტა ნე ლი ხალ ხი“, ას ე ვე, 
მთვა რი სა და ვარ სკვლა ვის გა და ხა ზულ სიმ ბო ლოს, ფო ნად კი ნიუიორ კში, 
მსოფ ლიო სა ვაჭ რო ცენ ტრის დან გრე ვის ფო ტოს. სა სა მარ თლომ საქ მე კონ
ვენ ცი ის მე17 მუხ ლის ქვეშ გა ნი ხი ლა, რო მე ლიც ად ამ ი ან ის უფ ლე ბა თა ბო
რო ტად გა მო ყე ნე ბას კრძა ლავს.1 ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ გა ნაც ხა დი და
უშ ვებ ლად ცნო და ამ ფორ მით უარ ყო ‘ის ლა მო ფო ბია’.2 მსჯე ლო ბი სას სა სა
მარ თლომ მსგავ სი ზო გა დი და  აგ რე სი უ ლი ფორ მით ვერ ბა ლუ რი დარ ტყმა 

1 Ian Leigh, “Damned If They Do, Damned If They Don’t: The European Court of Human Rights and 
the Protection of Religion from Attack,” Res Publica 17, no. 1 (2011): 63.
2 Ian Leigh, “Damned If They Do, Damned If They Don’t: The European Court of Human Rights and 
the Protection of Religion from Attack,” Res Publica 17, no. 1 (2011): 63.
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რე ლი გი ურ ჯგუფ ზე ქმე დე ბას (act) გა უთ ან აბ რა და კონ ვენ ცი ით გამ ყა რე
ბულ ღი რე ბუ ლე ბებ თან, შემ წყნა რებ ლო ბას თან, სო ცი ალ უ რი მშვი დო ბი სა 
და დის კრი მი ნა ცი ის აკრ ძალ ვას თან შე უს აბ ამ ოდ ცნო.3 

საქ მე Gunduz v. Turkey შე ეხ ებ ო და რე ლი გი ურ ად მო ტი ვი რე ბულ შე ურ აცხმ
ყო ფელ გა მო ხატ ვას. საქ მე ში, გან მცხა დე ბე ლი იყო მსჯავრ დე ბუ ლი პირ
და პირ ეთ ერ ში შუღ ლის გაღ ვი ვე ბის თვის, რე ლი გი უ რი გან სხვა ვე ბუ ლო ბის 
სა ფუძ ველ ზე. სა ტე ლე ვი ზიო გა მოს ვლა ში, იგი სა უბ რობ და სე კუ ლა რულ 
ინ სტი ტუ ტებ ზე, რო გორც ცოდ ვის საწ ყის ზე თურ ქეთ ში, აკ რი ტი კებ და დე
მოკ რა ტი ას და შა რი ათ ის კა ნო ნე ბის შე მო ღე ბა ზე სა უბ რობ და.4 ევ რო პულ მა 
სა სა მარ თლომ ცნო სი ძულ ვი ლის ენ ის სის ხლის სა მარ თლით დას ჯად ქმე
დე ბად გა მოც ხა დე ბის აუც ილ ებ ლო ბა, მაგ რამ გა ნაც ხა და, რომ გა მო ხატ
ვის თა ვი სუფ ლე ბის გა რან ტი ებ თან ეს მხო ლოდ მა შინ იქ ნე ბო და თავ სე ბა
დი, რო დე საც და ცუ ლი იქ ნე ბა თა ნა ზო მი ერ ებ ის პრინ ცი პი. მსჯე ლო ბი სას, 
ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ  სი ძულ ვი ლის ენა ევ რო პის საბ ჭოს მი ნის ტრთა 
კო მი ტე ტის მსგავ სად გან მარ ტა და აღ ნიშ ნა, რომ ის წარ მო ად გენს ‘ნე ბის
მი ე რი ფორ მის გა მო ხატ ვას, რო მე ლიც ავრ ცე ლებს, აღ ვი ვებს, მხარს უჭ ერს 
ან ამ არ თლებს შე უწ ყნა რებ ლო ბა ზე (მათ შო რის, რე ლი გი ურ შე უწ ყნა რებ
ლო ბა ზე) და ფუძ ნე ბულ’ სი ძულ ვილს’.5 თუმ ცა, სა სა მარ თლომ და მა ტე ბით 
აღ ნიშ ნა, რომ მხო ლოდ შა რი ათ ის კა ნო ნე ბის დაც ვა და მოქ მე დი ინ სტი ტუ
ცი ებ ის მი მართ უკ მა ყო ფი ლე ბის გა მო ხატ ვა, ძა ლა დო ბის კენ მო წო დე ბის გა
რე შე, არ ჩა ით ვლე ბო და „სი ძულ ვი ლის ენ ად“.6 სა სა მარ თლომ იმ არ გუ მენ
ტით, რომ ეს არ წარ მო ად გენ და, ერ ოვ ნუ ლი სა მარ თალ წარ მო ებ ის პრო ცეს
ში პი რის მსჯავრ დე ბის ძი რი თად არ გუ მენტს, ში ნა არ სობ რი ვი შე ფა სე ბა არ 
მის ცა მსჯავრ დე ბუ ლის მი ერ გა მო ყე ნე ბულ სიტ ყვას „ნა ბიჭ ვა რი“, რო მე ლიც  
რე ლი გი უ რი ქორ წი ნე ბის გა რეთ და ბა დე ბულ ბავ შვებს მი ემ არ თე ბო დათ და 
შე საძ ლო შე ურ აც ხყო ფას წარ მო ად გენ და იმ პი რე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც რე
ლი გი უ რი ქორ წი ნე ბის ნაც ვლად, სა მო ქა ლა ქო ქორ წი ნე ბას ან პარ ტნი ორ ობ
ას ან იჭ ებ დნენ უპ ირ ატ ეს ობ ას. შე სა ბა მი სად, ერ ოვ ნუ ლი სა სა მარ თლო ებ ის 
ძი რი თა დი მსჯე ლო ბის შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე, ძა ლა დო ბის კენ მო წო დე ბის 
არ არ სე ბო ბის გა მო, ამ ას თან პირ და პი რი დე ბა ტე ბის დროს გა მოთ ქმუ ლი აზ
რე ბის რე ფორ მუ ლი რე ბის ან უკ ან გახ მო ბის შემ ცი რე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის 
დარ ღვე ვა მსჯავრ დე ბუ ლი პი რის მი მართ.7 

3 Norwood v. the United Kingdom (ECtHR 2004)
4 Ian Leigh, “Damned If They Do, Damned If They Don’t: The European Court of Human Rights and 
the Protection of Religion from Attack,” Res Publica 17, no. 1 (2011): 64.
5 Gunduz v. Turkey (ECtHR 2003): at 40. 
6 Ibid, 51
7 Ibid, at 48, 49
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სა სა მარ თლომ ჰო მო ფო ბი უ რი გა მო ხატ ვა შე აფ ა სა საქ მე ზე Vejdeland and 
others v. Sweden და ჩათ ვა ლა, რომ ჰო მო ფო ბი უ რი ში ნა არ სის ბუკ ლე ტე ბის 
და რი გე ბა ზე შეზ ღუდ ვა სკო ლებ ში არ წარ მო ად გენ და კონ ვენ ცი ით და ცუ ლი 
გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის დარ ღვე ვას.8 სა სა მარ თლომ ლე გი ტი მუ რად და 
და საშ ვე ბად შე აფ ა სა გარ კვე ულ თე მა ზე დე ბა ტე ბის დაწ ყე ბის მცდე ლო ბა.9 

ამ ის მი უხ ედ ავ ად, გა ნაც ხა და, რომ ბუკ ლე ტის ში ნა არ სი შე ურ აც ხყო ფას აყ
ენ ებ და, ამ ცი რებ და და რე პუ ტა ცი ას ულ ახ ავ და სა ზო გა დო ებ ის გარ კვე ულ 
ჯგუფს. სა სა მარ თლომ ხა ზი გა უს ვა, რომ სი ძულ ვი ლის გაღ ვი ვე ბა არ არ ის 
აუც ილ ებ ე ლი მო იც ავ დეს ძა ლა დობ რი ვი ქმე დე ბის კენ მო წო დე ბას და ჩათ ვა
ლა, რომ ბუკ ლეტ ში მო ცე მუ ლი ფორ მუ ლი რე ბე ბი საკ მა რი სად სა ზი ა ნო იყო 
და ლე გი ტი მუ რად ექ ვემ დე ბა რე ბო და შეზ ღუდ ვას.10 ამ ას თან, მნიშ ვნე ლო
ვა ნია, რომ მო ცე მულ საქ მე ში, სა სა მარ თლომ სექ სუ ალ ურ ორ ი ენ ტა ცი ა ზე 
დამ ყა რე ბუ ლი დის კრი მი ნა ცია, „რა სა ზე, წარ მო მავ ლო ბა ზე და კა ნის ფერ
ზე“ და ფუძ ნე ბულ დის კრი მი ნა ცი ას გა უთ ან აბ რა.11

საქ მე Murphy v. Ireland  ეხ ებ ო და გან მცხა დებ ლის თვის დად გე ნილ აკრ ძალ
ვას გა ევრ ცე ლე ბი ნა რე ლი გი უ რი ხა სი ათ ის აუდ იოვი ზუ ალ უ რი რეკ ლა მა.12 
ერთერ თი რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნელ მღვდელს სურ და 
გა ევრ ცე ლე ბი ნა რეკ ლა მა ქრის ტეს აღ დგო მის შე სა ხებ ფილ მის ჩვე ნე ბას თან 
და კავ ში რე ბით. რეკ ლა მა მეტ წი ლად ინ ფორ მა ცი უ ლი ხა სი ათ ის იყო, თუმ ცა 
გარ კვე ულ წი ლად მა ინც ხდე ბო და კონ კრე ტულ რწმე ნა ზე მი თი თე ბა. მა გა
ლი თად, ამ ბობ და რომ ქრის ტე იყო ღმერ თის ერ თა დერ თი შვი ლი. სა მა უწ
ყებ ლო კომ პა ნი ამ რეკ ლა მის გავრ ცე ლე ბა ზე უა რი გა ნაც ხა და, რად გან, მა
თი გან მარ ტე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი წარ მო ად გენ და „რე ლი გი ურ რეკ ლა მას“, რაც 
ირ ლან დი უ რი კა ნონ მდებ ლო ბის თა ნახ მად, აკრ ძა ლუ ლი იყო. სა სა მარ თლომ 
ხა ზი გა უს ვა, რომ აკრ ძალ ვა მხო ლოდ აუდ იოვი ზუ ალ ურ რეკ ლა მას ეხ ებ ო
და და გან მცხა დე ბელს შე ეძ ლო ნე ბის მი ე რი სხვა ფორ მით გა ევრ ცე ლე ბი ნა 
რეკ ლა მა და გან მარ ტა, რომ გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი იყო ბეჭ დვით მე დი ას თან 
შე და რე ბით ას ე თი მე დი ის გან სა კუთ რე ბუ ლი ეფ ექ ტი სა ზო გა დო ებ ა ზე. ევ
რო პუ ლი სა სა მარ თლო შე ე ხო რეკ ლა მის ბუ ნე ბა საც. მი სი შე ფა სე ბით, სა ეთ
ე რო დრო ის ყიდ ვის შე საძ ლებ ლო ბა რეკ ლა მის გავრ ცე ლე ბის მიზ ნით, სხვა 
ჯგუ ფებს არ ათ ან აბ არ მდგო მა რე ობ ა ში აყ ენ ებ და მე ტი რე სურ სის მქო ნე 
რე ლი გი უ რი ორ გა ნი ზა ცი ებ თან შე და რე ბით. სა სა მარ თლომ გა ით ვა ლის წი
ნა სა ხელ მწი ფოს არ გუ მენ ტი, რომ რე ლი გი უ რი ში ნა არ სის რეკ ლა მის ყო ველ 
8 Vejdeland and others v. Sweden (ECtHR 2012): at 60.
9 Ibid: 54.
10 Ibid: 54, 55.
11 Robert Wintemute, “Accommodating Religious Beliefs: Harm, Clothing or Symbols, and Refusals 
to Serve Others,” The Modern Law Review 77, no. 2 (2014): 246. Vejdeland and others v. Sweden 
(ECtHR 2012): at 55.
12 Murphy v. Ireland (ECtHR 2003): at 61.
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კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში, გა დარ ჩე ვა მას ში რე ლი გი უ რი ში ნა არ სის და საშ
ვე ბი ხა რის ხის და სად გე ნად მეტ დის კომ ფორტს შე იც ავ და, ვიდ რე ზო გა დად, 
აუდ იოვი ზუ ალ უ რი რე ლი გი უ რი რეკ ლა მის გა მო რიც ხვა სა მა უწ ყებ ლო სფე
რო დან. 

მო ცე მულ მსჯე ლო ბა ზე დაყრ დნო ბით, სა სა მარ თლომ გა მო ხატ
ვის თა ვი სუფ ლე ბის შეზ ღუდ ვა თა ნა ზო მი ერ ად ჩათ ვა ლა სხვა
თა „რე ლი გი უ რი გრძნო ბე ბის პა ტი ვის ცე მის“ ლე გი ტი მუ რი მიზ
ნის მი საღ წე ვად,13 ხა ზი გა უს ვა მე9 მუხ ლით და ცუ ლი უფ ლე ბე ბით  
„მშვი დად სარ გებ ლო ბის“ გა რან ტი ებს, გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის თან მდევ 
„მო ვა ლე ობ ებს და პა სუ ხისმ გებ ლო ბას“14. ამ ას თან, სა სა მარ თლომ სა კით ხის 
რე გუ ლი რე ბა სა ხელ მწი ფოს თვის მი ნი ჭე ბუ ლი „ფარ თე მი ხე დუ ლო ბის არ ე
ალს“ და უქ ვემ დე ბა რა.15  

ამ ერ იკ ის უზ ენ ა ე სი სა სა მარ თლო

საქ მე ზე Brandenburg v. Ohio კუკლუქსკლა ნის ლი დე რი, ბრან დენ ბურ გი, 
ცინ ცი ნა ტის ტე ლე ვი ზი ა ში ახ ა ლი ამ ბე ბის წამ ყვანს და უკ ავ შირ და და და
პა ტი ჟა კუკლუქსკლა ნის შეკ რე ბა ზე. ორ გა ნი ზა ტო რე ბის დახ მა რე ბით, 
კო რეს პონ დენ ტი და ოპ ერ ატ ო რი შეკ რე ბას და ეს წრნენ და გა და იღ ეს. მა სა
ლე ბის ნა წი ლი გა და ი ცა ად გი ლობ რი ვი ტე ლე ვი ზი ით, მოგ ვი ან ებ ით კი, ტე
ლე ვი ზი ებ ის ერ ოვ ნუ ლი ქსე ლი თაც. გა და ღე ბულ მა სა ლა ში ნაჩ ვე ნე ბი იყო 
კუკლუქსკლა ნის სა მოს ში ჩაც მუ ლი თორ მე ტი პი რი. ის ი ნი შეკ რე ბი ლე ბი 
იყ ვნენ ხის ჯვრის გარ შე მო, რო მე ლიც მოგ ვი ან ებ ით დაწ ვეს.  

ჩა ნა წერ ზე და ფიქ სი რე ბუ ლი იყო შავ კა ნი ან ებ ის და ებ რა ელ ებ ის წი ნა აღმ
დეგ გა კე თე ბუ ლი გან ცხა დე ბე ბი. ფილ მში კლა ნის ტრა დი ცი ულ სა მოს ში გა
მოწ ყო ბი ლი მო სარ ჩლე ამ ბობ და: „[...] ჩვენ რე ვან შის ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცია არ 
ვართ, მაგ რამ თუ ჩვე ნი პრე ზი დენ ტი, კონ გრე სი და უზ ენ ა ე სი სა სა მარ თლო 
გა აგრ ძე ლე ბენ თეთ რი რა სის შე ვიწ რო ებ ას, ჩვენ, შე საძ ლოა, რე ვან შის ტუ
ლი ზო მე ბიც მი ვი ღოთ. 4 ივ ლისს, მო ვაწ ყობთ შეკ რე ბას კონ გრეს თან, სა
დაც ოთ ხა სი ათ ა სი ად ამ ი ა ნი მო ვა. [...]”. მო სარ ჩე ლის სხვა გან ცხა დე ბე ბიც 
ან ალ ოგ ი უ რი იყო: „პი რა დად მე ვფიქ რობ, რომ შავ კა ნი ან ე ბი აფ რი კა ში უნ და 
დაბ რუნ დნენ, ხო ლო ებ რა ელ ე ბი  ის რა ელ ში“. შეკ რე ბის ზო გი ერ თი მო ნა წი
ლე შე ი არ აღ ებ უ ლი იყო, თუმ ცა მო სარ ჩლეს იარ ა ღი არ ჰქონ და.

მო სარ ჩე ლის მი მართ წა ყე ნე ბუ ლი ბრალ დე ბა ეყრ დნო ბო და ზე მო აღ ნიშ ნულ 

13 Ibid, at 63.
14 Ibid, at 65
15 Ibid, at 67
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ფილმს და მას ში გა კე თე ბულ გან ცხა დე ბებს. ბრალ დე ბამ მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
სა ხით, ას ე ვე წა რად გი ნა ფილ მში გა მო ჩე ნი ლი რამ დე ნი მე სა გა ნი: პის ტო ლე
ტი, გა დაჭ რი ლი თო ფი, ლუ ლი ა ნი თო ფი, საბრ ძო ლო აღ ჭურ ვი ლო ბა, ბიბ ლია 
და კლა ნის წევ რე ბის „კა პი უშ ონ ი ა ნი“ სა მო სი.

აღ ნიშ ნულ საქ მე ზე, აშშის უზ ენ ა ეს მა სა სა მარ თლომ და აკ მა ყო ფი ლა 
მსჯავრ დე ბუ ლი მო სარ ჩე ლის მოთ ხოვ ნა, და გა ა უქ მა ქვე და ინ სტან ცი ის 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბა. ამ ას თან გან მარ ტა, რომ „ძა ლის გა მო ყე ნე ბის ან კა ნონ
დარ ღვე ვის მხარ და ჭე რა“ და ცუ ლია კონ სტი ტუ ცი ის პირ ვე ლი შეს წო რე ბით 
(გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბით), გარ და იმ შემ თხვე ვე ბი სა, რო დე საც ამ გვა რი 
მხარ და ჭე რა მიზ ნად ის ახ ავს უკ ან ო ნო ქმე დე ბის კენ წა ქე ზე ბას ან ას ე თი შე
დე გის დად გო მას და ამ ას თან, ას ე თი წა ქე ზე ბა  და მყი სი ე რი შე დე გის დად
გო მაც შე საძ ლე ბე ლი და რე ალ ურ ია.  
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დას კვნა

გა იდ ლა ი ნი მიზ ნად ის ახ ავს რე ლი გი ის და რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვის 
კუთ ხით სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის ძი რი თა დი მიდ გო მე ბის იდ ენ ტი ფი ცი
რე ბას და თავ მოყ რას. სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი ად გენს რე ლი გი ის და 
რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბის დაც ვის მი ნი მა ლურ სტან დარ ტებს, რაც არ ზღუ
დავს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის მო ნა წი ლე სა ხელ მწი ფო ებს მი ნი
მა ლურ ზე უფ რო მა ღა ლი სტან დარ ტით და იც ვან რე ლი გი უ რი თუ არ არ ელ
იგ ი უ რი ჯგუ ფე ბი. სა ხელ მწი ფოს მი ერ სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის დარ
ღვე ვის შემ თხვე ვა ში კი, და ზა რა ლე ბულ პირს ერ ოვ ნულ სა სა მარ თლო ებ ში 
საქ მის წარ მო ებ ის ყვე ლა სა შუ ალ ებ ის ამ ოწ ურ ვის შემ დეგ, აქვს უფ ლე ბა 
სა კუ თა რი და სა ბუ თე ბუ ლი მოთ ხოვ ნა წა რად გი ნოს ად ამ ი ან ის უფ ლე ბე ბის 
დაც ვის სა ერ თა შო რი სო მე ქა ნიზ მე ბის წი ნა შე. 

ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) 
მიიჩნევს, რომ დო კუ მენტს ფარ თო გა მო ყე ნე ბა ექ ნე ბა და მნიშ ვნე ლო ვან 
მხარ და ჭე რას გა უწ ევს რე ლი გი ურ უმ ცი რე სო ბებს სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბის 
რე ალ იზ ებ ა ში. 
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