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ბ) კანონიერი დაკავებისათვის ან კანონიერად დაპატიმრებული პირის
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ევროკონვენციის მე-2 მუხლი

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

1. შესავალი
1.1. სიცოცხლის უფლების მნიშვნელობა
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ევროკონვენციის მე-2 მუხლი (სიცოცხლის უფლება) მე-3 მუხლთან ერ
თად (წამებისა და არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის ან სას
ჯელის აკრძალვა) შეადგენს იმ ძირითად უფლებებს, რომლებიც ასახავს
ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების მიერ აღიარებულ უზენაეს ღირებულე
ბებს. განსაკუთრებით მე-2 მუხლია მთავარი ადამიანის უფლებათა დაცვის
ნებისმიერი სისტემისთვის და გასაკვირი არაა, რომ სწორედ მე-2 მუხლი
წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში (შემდგომში
“კონვენცია”) პირველ მატერიალურ უფლებას. მის მნიშვნელობაზე მეტყ
ველებს ისიც, რომ მე-15 მუხლის დებულების თანახმად, ის არის იმ ოთხ
უფლებათაგან ერთ-ერთი, რომლისგან გადახვევაც დაუშვებელია მშვიდო
ბიან დროს (თუმცა, “ომის ან სხვა საგანგებო მდგომარეობის დროს, როცა
საფრთხე ემუქრება ხალხის სიცოცხლეს” ადამიანთა დაღუპვა “რაც გამოწ
ვეულია მართლზომიერი საომარი მოქმედებით” არ ჩაითვლება სიცოცხლის
უფლების დარღვევად). მართალია მე-2 მუხლის სიტყვასიტყვითი შინაარსი
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ (“სასამართლო”)
ვიწროდ განიმარტება (მაკკანი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინა
აღმდეგ, McCann and Others v United Kingdom (1995)), მაგრამ ამავდრო
ულად სასამართლომ მის ტექსტს უფრო ფართო ინტერპრეტაცია მისცა,
დააკისრა რა სახელმწიფოებს პოზიტიური ვალდებულება ჩაატარონ სიკ
ვდილის ფაქტებზე ადეკვატური გამოძიება და მიიღონ ეფექტური ზომები
იმისათვის, რომ დაიცვან პირთა სიცოცხლე ხელყოფისგან ან საფრთხის
შემცველი გარემო პირობებისგან. აქედან გამომდინარე, საჭიროა გან
ვიხილოთ მთავარი პრეცედენტები იმისათვის, რომ კარგად აღვიქვათ იმ
ვალდებულებათა ფართო და ბევრისმომცველი სპექტრი, რომელიც სახელ
მწიფოებმა იკისრეს კონვენციის რატიფიკაციისას. მე-2 მუხლის ძირითადი
მიზანია, დაიცვას ადამიანები სიცოცხლის ძალადობრივი ხელყოფისგან და
სიცოცხლისთვის საშიში სხვა საფრთხეებისგან ტექსტში მოცემული ორი
ძირითადი ელემენტის მეშვეობით: პირველ პუნქტში სიცოცხლის უფლების
“საკანონმდებლო გზით” დაცვის ზოგადი ვალდებულების დადგენით და
მე-2 პუნქტში იმ ამომწურავი გარემოებების ჩამოთვლით, რომლის დრო

საც სახელმწიფო მოხელეებ
 ის მიერ სიცოცხლის ხელყოფა მართლზომიე
რია. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოს ვალდებულება დაიცვას სიცოცხ
ლის უფლება მოიცავს სამ ძირითად ასპექტს:

•

ვალდებულება თავი შეიკავოს მის მოხელეთა ხელით სიცოცხლის ხელ
ყოფისგან (ნეგატიური ვალდებულება);
• ვალდებულება მიიღოს ზომები სიცოცხლის დასაცავად, კერძოდ სი
ცოცხლის მოსპობის თავიდან ასაცილებლად (ასევე სხვა პოზიტიური
ვალდებულებები, რომლებიც გულისხმობს გონივრული ზომების მიღე
ბას); და
• ვალდებულება გამოიძიოს საეჭვო ვითარებაში სიცოცხლის მოსპობის
ფაქტები (მე-2 მუხლის ე.წ. “პროცესუალური ასპექტი”, პოზიტიური
ვალდებულების კიდევ ერთი მაგალითი).
აღსანიშნავია ასევე ისიც, რომ პრეცედენტული სამართალი, რომელიც
ეხება სიცოცხლის უფლებიდან გამომდინარე ვალდებულებათა ფარგლებს,
მნიშვნელოვნად განვითარდა უკანასკნელი ათი წლის განმავლობაში. ადა
მიანის უფლებათა ევროპულმა კომისიამ არაერთი საჩივარი განიხილა მე-2
მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებით მანამ, სანამ მის ფუნქციებს სასა
მართლო შეითავსებდა, ამ უკანასკნელმა კი მხოლოდ 1995 წელს მიიღო
პირველი გადაწყვეტილება, რომელშიც ფართოდ განიხილებოდა აღნიშნუ
ლი უფლება.
აქედან გამომდინარე, ამ დებულებასთან დაკავშირებით არსებული სა
სამართლოს იურისპრუდენცია შედარებით ახალია. თუმცა გასაოცრად
ბევრისმომცველი: 1999 წლიდან (როცა “ახალი” სასამართლო დაარსდა)
2005 წლის ბოლომდე, სიცოცხლის უფლების მატერიალური ასპექტის
დარღვევა დადგინდა 53 გადაწყვეტილებით, ხოლო 87 გადაწყვეტილება
ში მითითებულ იქნა, რომ მოპასუხე სახელმწიფოებმა დაარღვიეს სიცოცხ
ლის მოსპობის ფაქტზე ეფექტური გამოძიებ
 ის წარმოების ვალდებულება.
თუმცაღა ეს გადაწყვეტილებები მხოლოდ თითზე ჩამოსათვლელ სახელ
მწიფოებს ეხებოდა: კერძოდ, ბულგარეთს (ამ პერიოდში 9 გადაწყვეტი
ლება), გაერთიანებულ სამეფოს (8) და რუსეთს (7), თუმცა სახელმწიფო,
რომლის მიმართაც ყველაზე მეტი დარღვევაა დადგენილი, არის თურქეთი
(140 დარღვევიდან 109). მიუხედავად იმისა, რომ ამ მუხლთან დაკავშირე
ბით არსებული იურისპრუდენცია სწრაფად განვითარდა და სასამართლოს
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მთლიან პრეცედენტულ სამართალში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი და დი
ნამიურია, სიცოცხლის უფლებასთან დაკავშირებით, სასამართლოს წინაშე
კვლავ მრავალი კითხვა რჩება უპასუხო, რაც შესაძლებლობას იძლევა ამ
ასპექტში სამართალწარმოების განვითარებისთვის.
საქმეთა განხილვისას ხშირად წამოიჭრება სამი ტიპის საკითხი:
• პირველ ყოვლისა, სასამართლო ამოწმებს, მკვლელობა სახელმწიფო
სამსახურში მყოფი პირების მიერ არის თუ არა ჩადენილი; თუ ასეა, შემ
დგომ სასამართლო იკვლევს ხვდება თუ არა პოლიციის ან შეიარაღე
ბული ძალების მიერ გამოყენებული ძალა მე-2 მუხლით გათვალისწინე
ბულ გამონაკლის შემთხვევებში და იყო თუ არა იგი მოცემულ შემთხვე
ვაში “აბსოლუტურად აუცილებელი”. პირველ კითხვაზე პასუხის გაცე
მა მოითხოვს ფაქტების და მტკიცებულებების შეფასებას იმისათვის,
რომ გონივრულ ეჭვს მიღმა დადგინდეს მკვლელობაზე სახელმწიფოს
პასუხისმგებლობა; მეორე შეკითხვა საჭიროებს არა მარტო სასიკვდი
ლო ძალის გამოყენების შესწავლას, არამედ ასევე იმ ოპერაციის დაგეგ
მვისა და კონტროლის შეფასებას, რამაც გამოიწვია ძალის გამოყენება.
• მეორე რიგში, სასამართლო იკვლევს მიიღო თუ არა სახელმწიფომ გო
ნივრული ზომები იმისათვის, რომ პირი სიცოცხლისთვის საფრთხის
შემცველი სერიოზული რისკისგან დაეცვა. ამ პოზიტიური ვალდებუ
ლების ფარგლები ვრცელდება ასევე მესამე პირთა მიერ შექმნილ საფ
რთხეებზეც.
• და მესამე, სასამართლო ამოწმებს ჩაატარა თუ არა სახელმწიფომ
ეფექტური გამოძიება პირის მკვლელობის ფაქტზე. სასამართლოს შე
უძლია საკუთარი გამოძიების ჩატარებაც, თუმცა მან შეიმუშავა მე-2
მუხლის “პროცესუალური ასპექტი” რომელიც მოითხოვს სიცოცხლის
მოსპობის ფაქტზე გამოძიების ჩატარებას, რაც უზრუნველყოფს ყო
ველ კონკრეტულ შემთხვევაში სიცოცხლის უფლების ეფექტურ დაც
ვას როგორც ეროვნული კანონმდებლობის დონეზე, ისე პრაქტიკაში.
მე-2 მუხლის დაცვის ფარგლები გაცილებით ფართოა და მოიცავს უფ
რო მეტ საკითხს ვიდრე მხოლოდ სახელმწიფო სამსახურში მყოფ პირთა
მიერ ჩადენილ მკვლელობებს. მე-2 მუხლიდან გამომდინარე, მოთხოვნები
მოიცავს საკითხთა ფართო წრეს, მათ შორისაა:
• ჩანასახის (დაუბადებელი ბავშვი) უფლებები;
• უფლება სათანადო დონის სამედიცინო მომსახურებაზე;

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

•
•

•
•
•

სიკვდილის უფლება;
პატიმრობაში სიკვდილი (გულიხმობს ასევე სახელმწიფოს პოზიტიურ
ვალდებულებას, თავიდან აიცილოს თვითმკვლელობის მიდრეკილების
მქონე ან დაავადებულ პატიმართა სიკვდილი ისეთ პირობებში, როცა
ხელისუფლების ორგანოებმა იცოდნენ ან უნდა სცოდნოდათ რისკის
შესახებ);
იძულებითი გაუჩინარებები;
სიცოცხლის უფლების დაცვა მესამე პირთა ხელყოფისგან;
უფლება გარემო პირობებით მიყენებული ზიანისგან დაცვაზე, მათ შო
რის პირის უფლება — დაცულ იქნას მომეტებული საფრთხის შემცვე
ლი საქმიანობისგან.

2. მე-2 მუხლის ფარგლები
2.1. მე-2 მუხლის ეროვნული და ექსტრატერიტორიალური ფარგლები
კონვენციის 1-ლი მუხლი მოითხოვს, რომ სახელმწიფოებმა “თავიან
თი იურისდიქციის ფარგლებში ყველასათვის უზრუნველყონ” კონვენ
ციასა და მის ოქმებში მოცემული უფლებები. მე-2 მუხლი ადგენს, რომ
“ყველა ადამიანის სიცოცხლის უფლება” დაცულია კანონით, და “არავის”
სიცოცხლე არ შეიძლება განზრახ იყოს ხელყოფილი. ამ სიტყვების აბსო
ლუტური და ღია ხასიათი — “ყველა” და “არავის” — ხაზს უსვამს იმას,
რომ კონვენციის გარანტიები გამოიყენება მიუხედავად პირის სტატუსი
სა: ისინი ვრცელდება როგორც ქვეყნის მოქალაქეებზე, ასევე არალეგა
ლურ და არარეგისტრირებულ მიგრანტებზე, თავშესაფრის მაძიებლებ
ზე, ლტოლვილებზე, ემიგრაციის სამსახურის მიერ გასაძევებლად დაკა
ვებულ პირებზე. ნებისმიერ შემთხვევაში, კონვენციით გარანტირებულ
მატერიალურ უფლებებს ავსებს ასევე მე-14 მუხლი, რომელიც ადგენს,
რომ ამ უფლებებით სარგებლობს ყველა, რაიმე დისკრიმინაციის გარეშე.
მართლაც, როგორც ქვემოთ იქნება განხილული, მე-14 მუხლის გამოყენე
ბას შეიძლება განსაკუთრებული მნიშვნელობა ჰქონდეს მაშინ, როდესაც
მკვლელობა ჩაიდინა სახელმწიფო მოხელემ სავარაუდოდ რასობრივი შე
უწყნარებლობის ნიადაგზე.
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1-ლ მუხლში მოცემული “იურისდიქციის” ცნება ატარებს იმავე მნიშ
ვნელობას, რასაც საერთაშორისო საჯარო სამართალში და გულისხმობს,
რომ სახელმწიფოს იურისდიქცია, პირველ ყოვლისა, ტერიტორიალურია
(ილაშკუ და სხვები მოლდოვისა და რუსეთის წინააღმდეგ (2004). თუმცა,
56-ე მუხლი ითვალისწინებს, რომ სახელმწიფოს შეუძლია ევროპის საბჭოს
გენერალური მდივნისთვის შეტყობინებით განაცხადოს, რომ კონვენცია გა
მოიყენება ნებისმიერ ტერიტორიაზე, რომლის საერთაშორისო ურთიერთო
ბებზეც ეს უკანასკნელია პასუხისმგებელი. ცალკე და დამატებითი შეტყო
ბინებაა საჭირო ყოველ დამატებით ოქმთან დაკავშირებით. იმ შემთხვევა
ში, თუკი სახელმწიფომ არ წარადგინა შეტყობინება, იგი თავს ვერ გაიმარ
თლებს იმ არგუმენტით, რომ ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს საკუთარ
ტერიტორიაზე (შპს კვარკ ფიშინგი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ
(Quark Fishing Ltd v United Kingdom (2006). იგულისხმება, რომ იურისდიქ
ცია ვრცელდება ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, გარდა იმ შემთხვევისა თუ
კი ცხადია, რომ განსაკუთრებული გარემოებების გამო სახელმწიფო ვერ
ახორციელებს ხელისუფლებას მის რომელიმე რეგიონზე. თუმცა, დე ფაქ
ტო სიტუაცია, ისეთი როგორიცაა სეპარატისტული რეჟიმის არსებობა სხვა
ქვეყნის სამხედრო ოკუპაციასთან ერთად ან მის გარეშე, არ ნიშნავს იმას,
რომ სახელმწიფოს იურისდიქცია 1-ლი მუხლის მნიშვნელობით ამ ტერიტო
რიაზე ცალსახად აღარ ვრცელდება, ვინაიდან სახელმწიფოს კვლავ ეკისრე
ბა პოზიტიური ვალდებულება შეეცადოს კონვენციის გარანტიების დაცვას.
• საქმეში ილაშკუ და სხვები მოლდოვის და რუსეთის წინააღმდეგ (2004)
მოლდოვა დავობდა, რომ ვერ აკონტროლებდა მის იმ ტერიტორიას,
რომელზეც რუსეთის დახმარებით თვითგამოცხადებული “ტრანსდნეს
ტრისპირეთის მოლდოვური რესპუბლიკა” ჩამოყალიბდა, მაგრამ სასა
მართლომ მიიჩნია, რომ 1-ლი მუხლიდან გამომდინარე, მოლდოვის სა
ხელმწიფოს მაინც ეკისრებოდა პასუხისმგებლობა ცუდი მოპყრობისა
და თავისუფლების თვითნებური აღკვეთის საქმეებზე, ვინაიდან ხელი
სუფლებამ არ მიიღო ყველა შესაბამისი ზომა (დიპლომატიური, ეკონო
მიური, სასამართლო და სხვა) იმისათვის, რომ აღედგინა კონტროლი
აღნიშნულ ტერიტორიაზე და მიეღწია დაპატიმრებულ განმცხადებელ
თა გათავისუფლებისთვის. ეროვნულ ტერიტორიაზე კონტროლის პრე
ზუმფცია გამართლებულია ქვეყნებს შორის თანასწორობის და კონვენ
ციის ეფექტურობის შენარჩუნების მიზეზით.
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თუმცაღა, “იურისდიქციის” ცნება შეზღუდული არ არის მხოლოდ ქვეყ
ნის ეროვნული ტერიტორიით, ვინაიდან ქვეყნის გარეთ ჩადენილი ან ისე
თი ქმედებები, რომელთა შედეგიც დგება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ (“ექ
სტრატერიტორიალური ქმედებები”) შეიძლება გაუტოლდეს სახელმწიფო
იურისდიქციის ფლობას საერთაშორისო სამართლის გაგებით. ამგვარად,
როდესაც სახელმწიფო ახორციელ
 ებს დე ფაქტო ეფექტურ კონტროლს მის
ეროვნულ საზღვრებს გარეთ, მაგალითად სამხედრო მოქმედებების შედე
გად, შესაძლოა დადგეს 1-ლი მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებ
ლობის საკითხი. ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც კონტროლი ხორცი
ელდება ან უშუალოდ სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალების მიერ ან დაქ
ვემდებარებული ადგილობრივი ადმინისტრაციის მეშვეობით.
• საქმეში ლუიზიდუ თურქეთის წინააღმდეგ, სამხრეთ კვიპროსში
მცხოვრებ პირს რამდენჯერმე შეეზღუდა მისი ქონებით სარგებლო
ბის უფლება, რომელიც მდებარეობდა კუნძულის იმჟამად მოპასუხე
სახელმწიფოს მიერ ოკუპირებულ ჩრდილოეთ ნაწილში. სასამართლომ
მიიჩნია, რომ 1-ლი მუხლიდან გამომდინარე თურქეთს ეკისრებოდა პა
სუხისმგებლობა “უზრუნველეყო” კონვენციით დაცული უფლებები და
თავისუფლებები განმცხადებლისა და ჩრდილოეთ კვიპროსის ოკუპა
ციით დაზარალებულ პირთათვის. ეს ვალდებულება წარმოიშობოდა
უშუალოდ ტერიტორიაზე კონტროლის განხორციელების ფაქტიდან,
მიუხედავად იმისა, კანონიერი იყო თუ არა სამხედრო მოქმედება. უფ
რო მეტიც, ოკუპაცია და კონტროლი სახელმწიფოს აკისრებს პასუხის
მგებლობას არა მხოლოდ მის სამსახურში მყოფი პირების (როგორიცაა
მაგალითად სამხედრო მოსამსახურეები) მიერ განხორციელებული
ქმედებებისთვის, არამედ ასევე ზოგად ვალდებულებას უზრუნველ
ყოს კონვენციით დაცული უფლებები მთელ ტერიტორიაზე, ვინაიდან
ხელისუფლების, განსაკუთრებით თვითგამოცხადებული, საერთაშო
რისო აღიარების არმქონე ხელისუფლების უმოქმედობა, კერძო პირთა
მიერ, სხვების უფლებების დარღვევის შემთხვევაში, შესაძლოა წინააღ
მდეგობაში მოვიდეს კონვენციის გარანტიებთან.
გარდა ამისა, გამონაკლის შემთხვევებში, შეიძლება ადგილი ჰქონდეს
ერთდროულად ორი ქვეყნის პასუხისმგებლობას ადამიანის უფლებათა
დარღვევისთვის. ამგვარად, საქმეში ილაშკუ და სხვები მოლდოვისა და რუ
სეთის წინააღმდეგ (2004) სასამართლომ დაადგინა, რომ მოლდოვის გარდა
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1-ლი მუხლიდან გამომდინარე რუსეთიც იყო დამატებით პასუხისმგებელი
ტრანსდნესტრისპირეთის რეგიონში ადამიანის უფლებათა დარღვევების
თვის სეპარატისტთა სამხედრო, პოლიტიკური და ეკონომიკური მხარდა
ჭერის გამო, რადგან აღნიშნული რეჟიმი იმყოფებოდა რუსეთის ეფექტური
კონტროლის (ან ყველაზე მინიმუმ გადამწყვეტი ზეგავლენის) ქვეშ.
ამგვარად, ექსტრატერიტორიალური იურისდიქციის აღიარება ხდება
მხოლოდ განსაკუთრებული გარემოებების არსებობისას, მაშინ როცა სახე
ზეა “ეფექტური კონტროლი”. იქ სადაც არ არსებობს “ეფექტური კონტრო
ლი”, არ დადგინდება “იურისდიქცია” 1-ლი მუხლის მიზნებისთვის.
• საქმეში ბანკოვიჩი და სხვები ბელგიისა და 16 სხვა ხელშემკვრელი სა
ხელმწიფოს წინააღმდეგ (Banković and Others v Belgium and 16 Other
Contracting States (2001), სასამართლომ ვერ დაადგინა იურისდიქცი
ული კავშირი იმ პირებთან მიმართებაში, რომლებიც დაზარალდნენ
ნატოს ძალების მიერ ბელგრადის სატელევიზიო სადგურის საჰაერო
დაბომბვის დროს. დაბომბვა იყო იუგოსლავიის ფედერალური რესპუბ
ლიკის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ნაწილი, რომელიც განხორ
ციელდა მას შემდეგ, რაც ვერ მოხერხდა დიპლომატიური გზებით კო
სოვოში სიტუაციის მოგვარება. საჩივარი შეტანილ იქნა იმ ქვეყნების
წინააღმდეგ, რომლებიც იყვნენ როგორც ნატოს, ისე ევროპის საბჭოს
წევრები. სასამართლომ განაცხადა, რომ თუკი გაიზიარებდა განმცხა
დებელთა მტკიცებას იმის შესახებ, რომ სახელმწიფოებს ჰქონდათ პო
ზიტიური ვალდებულება კონვენციით დაცული უფლებები იმის პრო
პორციულად დაეცვათ რა დონის კონტროლსაც ახორციელებდნენ ამა
თუ იმ ექსტრატერიტორიულ სიტუაციაში, გამოვიდოდა, რომ ფრაზა
“მათი იურისდიქციის ფარგლებში” იყო ზედმეტი და ყოველგვარ აზრს
მოკლებული. ასეთი ინტერპრეტაცია ასევე შეუსაბამო იქნებოდა მა
ნამდე არსებულ სახელმწიფო პრაქტიკასთანაც, ვინაიდან წარსულში
განხორციელებული სამხედრო ინტერვენციების დროს არცერთ სა
ხელმწიფოს არ განუცხადებია მე-15 მუხლით გათვალისწინებული გა
დახვევის შესახებ, ეს კი მიუთითებს იმაზე, რომ სახელმწიფოებს არც
გაუცნობიერებიათ, რომ ეკისრებოდათ ექსტრატერიტორიალური პა
სუხისმგებლობა ამგვარ სამხედრო კონტექსტში. სასამართლომ ასე
ვე მიიჩნია, რომ საჩივრის დაუშვებლად გამოცხადება არ მიაყენებდა
ზიანს კონვენციის როლს საჯარო წესრიგის დამყარებაში, ვინაიდან
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სასამართლოს ვალდებულება იყო გაეთვალისწინებინა კონვენციის,
როგორც ევროპული საჯარო წესრიგის კონსტიტუციური ინსტრუმენ
ტის, განსაკუთრებული ხასიათი, რომელიც მხოლოდ წევრი ქვეყნების
სამართლებრივ სივრცეში (espace juridique) მოქმედებს.
მოკლედ რომ ვთქვათ, “სახელმწიფოს იურისდიქცია, უპირველეს ყოვ
ლისა, არის ტერიტორიული” თუკი არ არსებობს “განსაკუთრებული გა
რემოებები” ამ პრინციპისგან გადასახვევად. ასეთი განსაკუთრებული გა
რემოება არსებობდა საქმეში მარკოვიჩი და სხვები იტალიის წინააღმდეგ
Markovic and Others v Italy (2006).
• ზემოაღნიშნული საქმე ეხებოდა ნატოს იგივე საჰაერო თავდასხმას,
რომელზეც ბანკოვიჩის საქმეში იყო საუბარი, მაგრამ, განსხვავებით
ამ უკანასკნელისგან, აღნიშნულ საქმეში მოკლულთა ახლობლებმა შე
იტანეს სამოქალაქო სარჩელი იტალიის სასამართლოებში, ვინაიდან
მიიჩნევდნენ, რომ იტალიის ჩართულობა სამხედრო ოპერაციებში იყო
უფრო მაღალი, ვიდრე ნატოს წევრი სხვა ქვეყნებისა. ამ საქმეში დიდ
მა პალატამ დაადგინა, რომ მიუხედავად სადავო ქმედებების ექსტრა
ტერიტორიული ხასიათისა, ვინაიდან განმცხადებლებმა აღძრეს ასეთი
სარჩელი, იურისდიქციული კავშირი ნამდვილად არსებობდა იქიდან
გამომდინარე, რომ “თუკი სამოქალაქო საქმის წარმოება დაწყებულია
ადგილობრივ სასამართლოებში, სახელმწიფო, 1-ლი მუხლიდან გამომ
დინარე, ვალდებულია უზრუნველყოს ამ წარმოების შესაბამისობა მე-6
მუხლთან”.
ექსტრატერიტორიული იურისდიქცია შეიძლება აღიარებულ იქნას და
დადგეს 1-ლი მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა ისეთ სიტუ
აციებშიც, რომლებიც არ მოიცავს სამხედრო ოკუპაციას ან სახელისუფ
ლებო კონტროლს, თუმცაღა ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა შეზღუდუ
ლი იქნება მხოლოდ სახელმწიფო მოხელეებ
 ის მიერ ჩადენილი ქმედებებით
ან გადაცდომებით. მაგალითად, ჩვეულებითი საერთაშორისო სამართალი
და ხელშეკრულებები აღიარებს ექსტრატერიტორიალურ იურისდიქციას
საზღვარგარეთ სახელმწიფო დიპლომატიური ან საკონსულო წარმომად
გენლების მიერ და ასევე სახელმწიფო დროშის ქვეშ მცურავ ან მფრინავ
საჰაერო/საზღვაო ხომალდზე განხორციელებული ქმედებების შემთხვევა
ში. პასუხისმგებლობის საკითხი შეიძლება ასევე დადგეს იმ პირებთან და
კავშირებით, რომლებიც იმყოფებიან ერთი ქვეყნის ტერიტორიაზე, თუმცა
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არიან სხვა სახელმწიფოს ხელისუფლებისა და კონტროლის ქვეშ მისი მო
ხელეების მეშვეობით, რომლებიც პირველი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე
(კანონიერად ან უკანონოდ) მოქმედებენ (ილიჩ სანჩეს რამირესი საფრან
გეთის წინააღმდეგ Illich Sanchez Ramirez v France (1996). სხვა ქვეყნის
ტერიტორიაზე ჩატარებულმა სამხედრო ან სპეცოპერაციებმა შეიძლება
ასევე წამოჭრას 1-ლი მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის სა
კითხი.
• მაგალითად, საქმეში ოჯალანი თურქეთის წინააღმდეგ Öcalan v Turkey
(2005), განმცხადებელი დავობდა, რომ მას უკანონოდ აღუკვეთეს
თავისუფლება კენიაში. გაიმეორა რა, რომ “თუნდაც ატიპიური ექ
სტრადიცია, როგორც ასეთი, არ შეიძლება ჩაითვალოს კონვენციის
დარღვევად”, სასამართლომ აღნიშნა, რომ განმცხადებელი დააკავეს
თურქეთის უშიშროების ძალებმა თურქეთის საჰაერო ხომალდზე ნაი
რობის საერთაშორისო აეროპორტში და ამ მომენტიდან იგი იმყოფებო
და თურქეთის ხელისუფლების ეფექტური კონტროლის, შესაბამისად,
თურქეთის “იურისდიქციის” ქვეშ. ამის საპირისპიროდ, საქმეში ისა და
სხვები თურქეთის წინააღმდეგ (Issa and Others v Turkey(2004), მიუხე
დავად იმისა რომ სადავო არ ყოფილა, რომ 1995 წელს თურქეთის ჯარი
ატარებდა სამხედრო ოპერაციას ჩრდილოეთ ერაყში, მტკიცების საჭი
რო სტანდარტით ვერ დადგინდა, რომ თურქეთის ძალები ატარებდნენ
ოპერაციებს სწორედ იმ ტერიტორიაზე, სადაც მსხვერპლები იმყოფე
ბოდნენ სიკვდილის წინ.
საქმემ ბანკოვიჩი და სხვები ბელგიისა და 16 სხვა ხელშემკვრელი სა
ხელმწიფოს წინააღმდეგ (2001) წამოჭრა, თუმცა პასუხი არ გასცა კითხ
ვას: დგება თუ არა 1-ლი მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა
იმ საერთაშორისო ორგანიზაციის ქმედებების გამო, რომლის წევრებიც ევ
როპის საბჭოს წევრები არიან? საქმეში ბოსფორუს ჰავა იოლარი ტურიზმ
ვე ტიკარეტ ანონიმ სირკეთი ირლანდიის წინააღმდეგ (Bosphorus Hava
Yollarÿ Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v Ireland (2005) სასამართლომ დაა
დასტურა ქმედებათა შესაბამისობის პრეზუმფციის არსებობა, რომლებიც
მიიღეს სახელმწიფოებმა მათზე როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციის
(ამ შემთხვევაში ევროპის კავშირის) წევრებზე დაკისრებული მოვალეობე
ბის შესასრულებლად. აღნიშნული პრეზუმფცია გულისხმობს, რომ სახელ
მწიფოს ქმედებები ყოველთვის უნდა შეესაბამებოდეს მოცემული ორგანი

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

ზაციის სისტემით აღიარებულ ფუნდამენტურ უფლებებს:
სახელმწიფოს ყველა ქმედება, რომელიც გამომდინარეობს ამგვარი სა
მართლებრივი ვალდებულებებისგან (იგულისხმება ვალდებულებები რომ
ლებიც წარმოიშობა კონვენციასთან მიერთების შემდგომ შექმნილი ხელ
შეკრულების რატიფიკაციით) მართლზომიერია მანამ, სანამ შეიძლება ჩა
ითვალოს, რომ აღნიშნული ორგანიზაცია იცავს ფუნდამენტურ უფლებებს,
როგორც მატერიალური გარანტიების შექმნით, ისე მათ განხორციელებაზე
კონტროლის ეფექტური მექანიზმების ჩამოყალიბებით იმგვარად, რომ აღ
ნიშნული სულ მცირე ეკვივალენტურია კონვენციით გათვალისწინებული
დაცვისა. “ეკვივალენტურში” სასამართლო გულისხმობს “მიახლოებითს”:
ნებისმიერი მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ ორგანიზაციის მიერ უზრუნველ
ყოფილი დაცვა იყოს კონვენციის დაცვის “იდენტური” შესაძლოა წინააღ
მდეგობაში მოვიდეს საერთაშორისო თანამშრომლობის ინტერესებთან.
2.2. დეპორტაცია, ექსტრადიცია და სიცოცხლის მოსპობის საფრთხე
მე-2 მუხლი შეიძლება ასევე გამოყენებულ იქნას სხვა ექსტრატერიტო
რიულ სიტუაციაში იმ კუთხით, რომ იგი იცავს გაძევებას დაქვემდებარე
ბულ პირებს იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შეიძლება აღმოჩნდნენ სიცოცხ
ლისთვის საშიში რისკის წინაშე იმ ქვეყანაში, რომელშიც ხდება მათი გა
ძევება. ამგვარად, სახელმწიფომ არ უნდა მოახდინოს პირის დეპორტაცია
ან ექსტრადიცია იმ ქვეყანაში, სადაც არსებობს რეალური საფრთხე, რომ
ამ პირს დაერღვევა სიცოცხლის უფლება. მიუხედავად იმისა, რომ იმ საქ
მეების უმეტესობა, რომლებშიც განმცხადებელი ჩიოდა დეპორტაციის ან
ექსტრადიციის შემთხვევაში სიცოცხლისთვის არსებული რისკის შესახებ,
განხილულ იქნა მე-3 მუხლის ჭრილში. საქმე ბადერი და სხვები შვედეთის
წინააღმდეგ (Bader and Others v Sweden (2005) მიუთითებს, რომ მსგავს
შემთხვევებში შესაძლოა დადგეს მე-2 მუხლის გამოყენების საკითხიც:
• საქმეში ბადერი და სხვები შვედეთის წინააღმდეგ (2005), განმცხადებ
ლები, სირიელთა ოჯახი, რომელიც ითხოვდა თავშესაფარს შვედეთში,
ჩიოდა რომ მათი დეპორტაცია სირიაში, სადაც ოჯახის ერთ-ერთ წევრს
ემუქრებოდა არასამართლიანი სასამართლო პროცესის შემდგომ სიკ
ვდილით დასჯა, წინააღმდეგობაში იყო კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხ
ლებთან. სასამართლომ მიიჩნია, რომ არსებობდა საკმარისი საფუძ
ვლები იმის დასამტკიცებლად, რომ ბატონი ბადერი მართლაც იქნებო
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და სიკვდილით დასჯის რეალური რისკის წინაშე და შესაბამისად, და
ადგინა, რომ დეპორტაცია დაარღვევდა კონვენციის მე-2 მუხლს.
• საქმეში სოერინგი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Soering v
United Kingdom (1989) სასამართლომ უარი თქვა დაედგინა, რომ პირის
ექსტრადიცია იმ ქვეყანაში, სადაც მას ემუქრებოდა სასიკვდილო განა
ჩენი წარმოადგენდა მე-2 მუხლის დარღვევას, იმის გამო, რომ მე-2 მუხ
ლის 1-ლი პუნქტი ითვალისწინებს სიკვდილით დასჯას გარკვეულ შემ
თხვევებში, და აღნიშნა, რომ მე-6 ოქმი იყო ის მექანიზმი, რომლითაც
ევროპულმა ქვეყნებმა გააუქმეს სასჯელის ეს სახე. თუმცა მომდევნო
საქმეებში სასამართლომ იმსჯელა, რომ მე-2, მე-3 მუხლები და მე-6
ოქმი შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო ექსტრადიციის და დეპორ
ტაციის ისეთ შემთხვევებში, როცა მიმღებ ქვეყანაში პირის სიცოცხლე
სერიოზული საფრთხის ქვეშაა სასიკვდილო განაჩენის ან სხვა რაიმე
მიზეზის გამო.
• საქმეში ოჯალანი თურქეთის წინააღმდეგ Öcalan v Turkey (2005), დიდ
მა პალატამ თავი შეიკავა ცალსახად დაედგინა, რომ მშვიდობიან დროს
სიკვილით დასჯა მიუღებელი სასჯელია მე-2 მუხლიდან გამომდინარე.
ამის ნაცვლად, სასამართლომ არჩია ეს საკითხი ღიად დაეტოვებინა,
თუმცა ამასთანავე აღნიშნა, რომ იმ ქვეყნების უმრავლესობა, რომ
ლებსაც ჯერ არ მოუხდენიათ მე-13 ოქმის რატიფიცირება, შეიძლება
წინააღმდეგი იყოს იმ მოსაზრებისა, რომ ევროპაში უკვე დადგენილი
პრაქტიკაა სასიკვდილო განაჩენის მიჩნევა მე-3 მუხლით აკრძალულ
არაადამიანურ და დამამცირებელ სასჯელად. მიუხედავად ამისა, გა
დაწყვეტილებაში ხაზგასმითაა აღნიშნული, რომ იმ პირის დეპორტა
ცია, რომელსაც მიმღებ ქვეყანაში უარი ეთქვა ან შესაძლოა უარი ეთ
ქვას სამართლიან სასამართლო განხილვაზე, რომლის შედეგიც იყო ან
შეიძლება იყოს სასიკვდილო განაჩენი, იქნება მე-3 მუხლის დარღვევა.
გარდა ამისა, სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ
მაშინაც კი, თუ მე-2 მუხლს განვმარტავთ ისე, თითქოს იგი იძლევა სიკ
ვდილით დასჯის უფლებას, მისი სისრულეში მოყვანა არასამართლია
ნი სასამართლო განხილვის შედეგად, იქნება მე-2 მუხლით აკრძალული
სიცოცხლის თვითნებური მოსპობა.
თუმცა, როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული, უმეტესწილად მსგავსი საქმე
ები განიხილება მე-3 მუხლის კონტექსტში.

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

•

საქმეში საიდი ნიდერლანდების წინააღმდეგ (Said v the Netherlands
(2005), განმცხადებელი ჩიოდა, რომ სამშობლოში დაბრუნების შემ
თხვევაში მას ემუქრებოდა სიკვდილით დასჯა დეზერტირობისთვის.
დეზერტირთა მოპყრობის შესახებ არსებული დოკუმენტური მასალის
გაცნობის შემდეგ, სასამართლომ მიიჩნია, რომ მისი იძულებითი დაბ
რუნება დააყენებდა მას სულ მცირე მე-3 მუხლით აკრძალული წამების
ან არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის რეა
ლური რისკის წინაშე

2.3. “მსხვერპლის” სტატუსი
სასამართლოსადმი ინდივიდუალური საჩივრით მიმართვის უფლება
კონვენციით გარანტირებული დაცვის მთლიანი სისტემის საფუძველია. სა
ჩივრები ადამიან
 ის უფლებათა ევროპული კონვენციის დარღვევების შე
სახებ შეიძლება წარდგენილ იქნას მათ მიერ, ვისაც შეუძლია იდავოს, რომ
არის “მსხვერპლი” კონვენციის 34-ე (1) მუხლის გაგებით.:
2.3.1. 34-ე მუხლი — ინდივიდუალური საჩივრები
სასამართლოს შეუძლია მიიღოს საჩივრები ნებისმიერი პირისგან, არა
სამთავრობო ორგანიზაციისგან ან პირთა ჯგუფისგან, რომლებიც ამტკი
ცებენ, რომ წარმოადგენენ ერთ-ერთი მაღალი ხელშემკვრელი მხარის მიერ
კონვენციით ან მისი ოქმებით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევის
მსხვერპლს. მაღალი ხელშემკვრელი მხარეებ
 ი კისრულობენ ვალდებულე
ბას, რომ არც ერთი საშუალებით არ შეუშლიან მათ ხელს ამ უფლების ეფექ
ტურად განხორციელ
 ებაში. შესაბამისად, სასამართლო უნდა დარწმუნ
დეს, რომ განმცხადებელი შეიძლება ჩაითვალოს კონვენციის დარღვევის
“მსხვერპლად”. ბუნებრივია, რომ მე-2 მუხლის დარღვევებთან დაკავშირე
ბით საჩივრები წარდგენილი იქნება წარმომადგენლის მიერ. მე-2 მუხლთან
დაკავშირებულ საჩივრებს წარადგენენ ხოლმე დაღუპულთა მეუღლეები
(აიტეკინი თურქეთის წინააღმდეგ Aytekin v Turkey (1998), შვილები (ოსმა
ნი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ Osman v United Kingdom (1998)
ან დედმამიშვილები ან დისშვილ/ძმისშვილიც კი (იასა თურქეთის წინააღ
მდეგ Yaşa v Turkey (1998). სხვაგვარად რომ ვთქვათ, “მსხვერპლის” სტა
ტუსი აქვთ მეუღლეებს, შვილებს და დაღუპულის სხვა ახლო ნათესავებს,
რომლებმაც პირადად განიცადეს ინციდენტი (და არ არიან უბრალოდ წარ
მომადგენლები). მაგალითად, საქმეში ერგი თურქეთის წინააღმდეგ (Ergi v
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Turkey (1998), სასამართლომ მიიჩნია, რომ ძმის საჩივარი დის მკვლელობის
გამო წარმოადგენდა სტრასბურგის სასამართლოსადმი ინდივიდუალური
საჩივრით მიმართვის უფლების განხორციელებას. თუმცა, გადამწყვეტია
ის მომენტი, რომ განმცხადებელზე ახლობლის გარდაცვალებამ გარკვეუ
ლი ზეგავლენა უნდა მოახდინოს. მაგალითად, საქმე სანლესი ესპანეთის
წინააღმდეგ (Sanles v Spain (2000) ეხებოდა მემკვიდრეს ტეტრაფლეგიით
დაავადებული პირისა, რომელიც წარუმატებლად ცდილობდა მოეპოვები
ნა სხვების ხელით საკუთარი სიცოცხლის მოსპობის კანონიერი უფლება.
მისი გარდაცვალების შემდგომ მემკვიდრეს უარი ეთქვა გარდაცვლილის
სახელით ადგილობრივ ინსტანციებში სამართალწარმოების გაგრძელების
ნებართვაზე. განაცხადი ცნობილ იქნა დაუშვებლად, იმ მიზეზით, რომ ამ
გვარ ვითარებაში მემკვიდრე არ შეიძლებოდა ჩათვლილიყო “მსხვერპლად”
მე-2 მუხლის მიზნებიდან გამომდინარე.
თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ მე-2 მუხლის გამოყენების საკითხი შე
იძლება წამოიჭრას მაშინაც კი თუ რეალურად სიკვდილი არ დამდგარა.
პირს, რომლის სიცოცხლის უფლებასაც პირდაპირი საფრთხე ემუქრება,
შეუძლია ასევე მოითხოვოს “მსხვერპლად” ცნობა, ვინაიდან სასამართლომ
მიიჩნია, რომ სიცოცხლის უფლების დარღვევაზე დავა შეიძლება არა მხო
ლოდ იმ შემთხვევაში, როცა სასიკვდილო შედეგი დადგა, არამედ მაშინაც
თუ პირის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა და პირი იყო სახელმწიფოს
ან მესამე პირთა მხრიდან სიცოცხლის მოსპობის მცდელობის მსხვერპლი.
დარღვევაზე დავა შეუძლია ასევე მკვლელობის მცდელობის მსხვერპლს
(ოსმანი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ).
როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გაგზავნილ
ყველა სხვა საჩივართან დაკავშირებით (და როგორც საერთაშორისო საჯა
რო სამართლის ძირითადი პრინციპი), მე-2 მუხლის დარღვევის შემთხვე
ვაშიც განმცხადებელმა უნდა ამოწუროს ყველა შიდა საშუალება სასამარ
თლოსადმი მიმართვამდე. თუმცა ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ამოწურუ
ლი უნდა იყოს არაფრისმომტანი ან ზედმეტად გაჭიანურებული მექანიზ
მები: ამოწურვის მოთხოვნა ეხება მხოლოდ იმ საშუალებებს, რომლებიც
არის ადეკვატური და ეფექტური. შიდა საშუალებების ამოწურვის ვალ
დებულება მოითხოვს, რომ განმცხადებლებმა მიმართონ “საშუალებებს,
რომლებიც ჩვეულებრივ არის ხელმისაწვდომი და საკმარისი ეროვნულ
სამართლებრივ სისტემებში იმისათვის, რომ მიიღონ დაკმაყოფილება სა

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

დავო დარღვევისთვის”, მაგრამ სასამართლოს ხშირად გაუმეორებია, რომ
“საშუალებები ეფექტური უნდა იყოს როგორც თეორიაში, ისე პრაქტიკაში,
წინააღმდეგ შემთხვევაში, ისინი ვერ დააკმაყოფილებენ ხელმისაწვდომო
ბის და ეფექტურობის კრიტერიუმს.” (ნაჩოვა და სხვები ბულგარეთის წინა
აღმდეგ Nachova and Others v Bulgaria (2005).

კითხვები:
1. თქვენს ეროვნულ სამართლებრივ სისტემაში, სიცოცხლის უფლების
დარღვევის შემთხვევაში, აქვს თუ არა დაღუპულის ახლო ნათესავს
მსხვერპლის სტატუსი ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად?
2. რამდენად ეფექტურია ადგილობრივი საშუალებები სახელმწიფო მოხე
ლის მიერ სიცოცხლის უკანონო მოსპობის შემთხვევაში მისთვის პასუ
ხისმგებლობის დაკისრების კუთხით?
2.4. სიცოცხლის დასაწყისი: ჩანასახის უფლებები და აბორტი
მიუხედავად მე-2 მუხლით გარანტირებული უფლების მნიშვნელობისა,
მისი ფარგლები ზოგიერთ ასპექტში ჯერ კიდევ დაუდგენელია. მაგალი
თად, კონვენცია დუმს იმ საკითხზე, თუ რა მომენტიდან იწყება სიცოცხ
ლე და ამგვარად არ იძლევა არავითარ პასუხს ფეხმძიმობის შეწყვეტის
საკითხზე. ანალოგიურად, პასუხი არ ჩანს არც სიცოცხლის დასრულების,
ევთანაზიის საკითხთან დაკავშირებით. ჩანასახის უფლებებთან, ფეხმძიმე
ქალებთან და სასიკვდილო სტადიაში მყოფ დაავადებულებთან (ან ადამია
ნებთან, რომლებიც სიცოცხლის გახანგრძლივების მოწყობ
 ილობებზე არი
ან მიერთებულნი) დაკავშირებული კითხვები შეეხება საზოგადოებრივი
ეთიკისა და პირადი ზნეობის წინააღმდეგობრივ საკითხებს. თუმცა, ორმა
ახალმა გადაწყვეტილებამ საშუალება მისცა სასამართლოს ემსჯელა ამ
სფეროებში მე-2 მუხლის გამოყენებაზე.
საკითხი იმის შესახებ, ვრცელდება თუ არა კონვენციის მე-2 მუხლით
დაცული სიცოცხლის უფლება ჩანასახის სიცოცხლეზე, წამოიჭრება ხოლ
მე ისეთ საქმეებში, რომლებიც აბორტის შესახებ კანონმდებლობას ეხება.
კონვენცია არ იძლევა არავითარ განსაზღვრებას იმასთან დაკავშირებით,
თუ რა მომენტიდან იწყებ
 ა სიცოცხლის უფლება. ამ ნიშან-თვისებას იზია
რებს ბევრი სხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებაც, რაც მეტყველებს იმა
ზე, რომ არ არსებობს არავითარი ზოგადი შეთანხმება ჩანასახის სიცოცხ
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ლის “უფლებასა” და აბორტის კანონიერებაზე. ეს კი თავის მხრივ გულის
ხმობს იმას, რომ ეს საკითხები რჩება ადგილობრივი ხელისუფლების დის
კრეციის სფეროში, ანუ წარმოადგენს სახელმწიფოთა “შეფასების საგანს”.
თითქმის არ არსებობს პრეცედენტული სამართალი ამ კუთხით ეროვნული
კანონმდებლობის მე-2 მუხლთან შესაბამისობის საკითხზე. მართლაც, რო
გორც სასამართლომ დაადგინა საქმეში, ვო საფრანგეთის წინააღმდეგ (Vo
v France (2004 წლის 8 ივლისი), “ამჟამად არ არის არც სასურველი და არც
შესაძლებელი პასუხი გავცეთ იმ აბსტრაქტულ შეკითხვას, არის თუ არა
დაუბადებელი ბავშვი ადამიანი კონვენციის მე-2 მუხლის მიზნებისთვის”.
კითხვა — მოიცავს თუ არა ტერმინი “ყველა” დაუბ
 ადებელ ჩანასახს,
ირიბად წამოიჭრება ზოგიერთ საქმეში, მაგალითად ისეთში როგორიცაა
ოუფენ დორ (ღია კარი) და დაბლინ ველ ვიმენ ირლანდიის წინააღმდეგ
(Open Door and Dublin Well Woman v Ireland (1992), რომელიც ეხებოდა
აბორტთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების უფ
ლებას, რაც შედის კონვენციის მე-10 მუხლით დაცული გამოხატვის თავი
სუფლების სფეროში. ამ საქმეში სასამართლომ უარი თქვა დაედგინა, რომ
გამოხატვის თავისუფლებაზე დაწესებული შეზღუდვები გამართლებული
იყო “სხვათა უფლებების” დაცვის მოტივით. საქმეში ბრუგერმანი და შოი
ტენი გერმანიის წინააღმდეგ (Brüggemann and Scheuten v Germany (1976)
განმცხადებელი ჩიოდ
 ა, რომ აბორტის გაკეთების უფლება მხოლოდ მისი
საქმე იყო და შედიოდა კონვენციის მე-8 მუხლით დაცული პირადი ცხოვრე
ბის პატივისცემის სფეროში. მიუხ
 ედავად იმისა, რომ კომისიამ ჩათვალა,
რომ ქალებს ჰქონდათ “მსხვერპლის” სტატუსი აბორტის შეზღუდვასთან
დაკავშირებულ საჩივრებში, კომისიამ დაადგინა, რომ ეს დებულება არ უნ
და ყოფილიყო ისე განმარტებული, თითქოს ფეხმძიმობა ან მისი შეწყვეტა
იყო მხოლოდ დედის პირადი ცხოვრების შემადგენელი საკითხი. ჯერ არ
ცერთ საქმეში არ განხილულა საკითხი: ხელყოფს თუ არა აბორტის გაკე
თების შეზღუდვა, თუნდაც იმ შემთხვევებში როცა ქალის სიცოცხლეს ან
ჯანმრთელობა რისკის ქვეშ დგას, ქალის უფლებებს.
რიგ საქმეებში განმცხადებლები პირდაპირ აპელირებდნენ მე-2 მუხ
ლის დარღვევაზე. ყოველი მათგანი ეხებოდა მომავალი მამების დავას
აბორტთან დაკავშირებით ზედმეტად ლიბერალური კანონმდებლობის შე
სახებ, მაგრამ არცერთი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, ვინაიდან კომისია
უცილობლად უთითებდა “თავისუფალი შეფასების ფარგლებზე” “margin
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of appreciation” (ეროვნული ხელისუფლების ორგანოებ
 ის დისკრეცია გა
დაწყვიტონ ესა თუ ის საკითხი). სადავო კანონები დასაშვებად აცხადებდა
აბორტს ფეხმძიმობის ადრეულ ეტაპებზე (ზოგიერთ შემთხვევაში კი უფ
რო გვიანაც) დედის სიცოცხლის ან ჯანმრთელობისთვის სერიოზ
 ული რის
კის არსებობის ან იმ შემთხვევაში, თუ იყო რისკი, რომ ჩანასახი არასრულ
ფასოვანი დაიბადებოდა. საქმეში X. გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ
(X. v United Kingdom (1980) კომისიამ დაადგინა, რომ ჩანასახს არ ჰქონდა
მე-2 მუხლით დაცული სიცოცხლის აბსოლუტური უფლება, იმსჯელა რა,
რომ “ჩანასახის სიცოცხლე განუყოფლადაა დაკავშირებული ფეხმძიმე ქა
ლის სიცოცხლესთან და არ შეიძლება მისგან განცალკევებით განვიხილოთ.
თუკი ჩავთვლიდით, რომ მე-2 მუხლი ვრცელდება ჩანასახზე და მის მიერ
გარანტირებული დაცვა რაიმე ცალსახა შეზღუდვის არარსებობის პირო
ბებში არის აბსოლუტური, აბორტი უნდა მიჩნეულიყო აკრძალულად მაში
ნაც კი თუკი ფეხმძიმობის გაგრძელება საფრთხეს უქმნის ფეხმძიმე ქალის
სიცოცხლეს. ეს კი თავის მხრივ მიგვიყვანდა დასკვნამდე, რომ ჩანასახის
“დაუბადებელი სიცოცხლე” უფრო მაღალი ღირებულების მქონეა, ვიდრე
ფეხმძიმე ქალის სიცოცხლე”. კომისია მიიჩნევს, რომ ამგვარი ინტერპრე
ტაცია კონვენციის მიზნებსა და ამოცანებს ეწინააღმდეგება.
თუმცა, საქმეში ჰ. ნორვეგიის წინააღმდეგ (H. v Norway (1992) კომისიამ
განაცხადა, რომ გარკვეულ შემთხვევებში მე-2 მუხლი შეიძლება გამოყე
ნებულიყო ჩანასახთან მიმართებაში. კომისია მიიჩნევს, რომ იგი არ არის
ვალდებული იმსჯელოს იმაზე, სარგებლობს თუ არა ჩანასახი მე-2 მუხლით
გარანტირებული დაცვით... მაგრამ არ გამორიცხავს, რომ ზოგიერთ შემ
თხვევაში ეს სწორედ ასე შეიძლება იყოს მიუხედავად იმ აზრთა სხვადას
ხვაობ
 ისა, რაც ხელშემკვრელ სახელმწიფოებში არსებობს იმასთან დაკავ
შირებით, იცავს თუ არა მე-2 მუხლი დაუბადებელ სიცოცხლეს.
ანალოგიურად, საქმეში ბოსო იტალიის წინააღმდეგ (Boso v Italy (2002)
სასამართლომ თავიდან აიცილა და უპასუხოდ დატოვა კითხვა — სარგებ
ლობდა თუ არა ჩანასახი დაცვით. თუმცა, 2004 წელს სასამართლოს მი
ეცა შესაძლებლობა, გადაეხედა არსებული პრეცედენტული სამართლის
თვის.
• საქმეში ვო საფრანგეთის წინააღმდეგ (8 ივლისი 2004), განმცხადებელი
ჩიოდა, რომ არ არსებობდა სისხლისსამართლებრივი სასჯელი სამედი
ცინო პერსონალის გაუფრთხილებლობით ფეხმძიმობის არანებაყოფ
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ლობითი შეწყვეტისთვის. ამ საქმეში განმცხადებელი იძულებული იყო
გაეკეთებინა თერაპიული აბორტი სამედიცინო შეცდომის გამო. ივარა
უდებოდა, რომ მისი დაუბადებელი შვილი სიცოცხლისუუნარო იქნებო
და. თუმცა საფრანგეთის კანონმდებლობა არ იძლეოდა გაუფრთხილე
ბელი მკვლელობისთვის ექიმთა სისხლისსამართლებრივი დევნის შე
საძლებლობას, ვინაიდან, ასეთ შემთხვევებში, ჩანასახი არ მიიჩნეოდა
პოტენციურ მსხვერპლად. განმცხადებლის საჩივარმა წამოჭრა კითხვა:
წარმოადგენდა თუ არა ჩანასახის გაუფრთხილებლობით განადგურე
ბის სისხლისსამართლებრივი წესით დაუსჯელობა სახელმწიფოს მიერ
სიცოცხლის უფლების საკანონმდებლო დონეზე დაცვის ვალდებულე
ბის დარღვევას. სასამართლომ აღნიშნა, რომ “საკითხი არ გადაწყვეტი
ლა თვითონ ხელშემკვრელი სახელმწიფოების უმრავლესობაში... და არ
არსებობს კონსესუსი ევროპის ქვეყნებს შორის სიცოცხლის დასაწყი
სის მეცნიერული და სამართლებრივი განსაზღვრების შესახებ.” თუმ
ცა, სასამართლომ მიიჩნია, რომ “ჩანასახის სიცოცხლე განუყოფლადაა
დაკავშირებული დედის სიცოცხლესთან და შესაძლოა ამ უკანასკნე
ლის მეშვეობით იყოს დაცული.” სასამართლომ ასევე დაადასტურა
სახელმწიფოების პოზიტიური ვალდებულება, უზრუნველყონ სათანა
დო რეგულაციების არსებობა პაციენტთა სიცოცხლის დასაცავად და
ეფექტური სამართლებრივი დაცვის საშუალებების არსებობა დამნა
შავე პირთა პასუხისგებაში მისაცემად. მეორეს მხრივ, სასამართლომ
მიიჩნია, რომ საამისოდ აუცილებელი არ იყო სისხლის სამართლებრივი
დაცვის საშუალების არსებობა პაციენტთა გაუფრთხილებლობით და
ღუპვის დროს და რომ ამ ვალდებულებას იგივენაირად აკმაყოფილებ
და სამოქალაქო, სამართლებრივი ან თუნდაც დისციპლინური ზომები.
ამ ვითარებაში მე-2 მუხლის დარღვევა არ დადგინდა, ვინაიდან ეროვ
ნული სამართალი იძლეოდა ზიანის ანაზღაურების შესაძლებლობას და
განმცხადებელმა არ ისარგებლა ამ შესაძლებლობით.
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეგვიძლია დავასკვნათ,
რომ აბორტი პირდაპირ არაა გამორიცხული მე-2 მუხლის მოქმედების
სფეროდან, მაგრამ რთულია განისაზღვროს ის გარემოებები, რომლებშიც
დადგინდება დარღვევის არსებობა, გარდა ისეთი განსაკუთრებული შემ
თხვევისა, როცა განმცხადებელი აიძულეს გაევლო ასეთი ოპერაცია. სა
კითხი იმის შესახებ, ადგილობრივი კანონმდელობა უნდა იძლეოდეს თუ
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არა აბორტის გაკეთების შესაძლებლობას წამოიჭრა საქმეში დ. ირლანდიის
წინააღმდეგ (D. v Ireland (2006), რომელიც ეხებოდა განქორწინების შეუძ
ლებლობას ჩანასახის ანომალიის შემთხვევაში. თუმცა კითხვა უპასუხოდ
დარჩა, ვინაიდან განაცხადი ცნობილ იქნა დაუშვებლად შიდა საშუალებე
ბის ამოწურვის ვალდებულების დარღვევის გამო. თუმცა, იქ სადაც ადგი
ლობრივი კანონმდებლობა იძლევა აბორტის გაკეთების შესაძლებლობას,
პირს უნდა მიეცეს მისით დროულად სარგებლობის უფლება:
• საქმეში ტისიაკი პოლონეთის წინააღმდეგ (Tysiąc v Poland (2007 წლის
20 მარტი) სასამართლოს უნდა დაედგინა, მე-8 მუხლიდან გამომდი
ნარე, სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებულების გადმოსახედიდან,
ეფექტურად დაიცვა თუ არა სახელმწიფომ განმცხადებლის უფლება
კონვენციის მე-8 მუხლის შესაბამისად პირადი ცხოვრების პატივის
ცემაზე. აბორტი ნებადართული იყო პოლონეთში, თუ ფეხმძიმობა
საფრთხეს უქმნიდა ქალის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას და სასა
მართლომ გაიმეორა, რომ ფეხმძიმობის შეწყვეტა უკავშირდებოდა
პირადი ცხოვრების სფეროს, ვინაიდან როცა ქალი ფეხმძიმედაა, მი
სი პირადი ცხოვრება მჭიდროდ უკავშირდება ჩანასახის განვითარე
ბას. ამ საქმეში, განმცხადებელი ჩიოდა, რომ მას დროულად არ მიეცა
თერაპიული აბორტის გაკეთების საშუალება მიუხედავად იმ რისკისა,
რომელსაც ფეხმძიმობა უქმნიდა მის ჯანმრთელობას. სასამართლოს
აზრით, ვინაიდან კანონმდებლობა იძლეოდა აბორტის გაკეთების სა
შუალებას, სამართლებრივი სისტემა ისე უნდა ყოფილიყო მოწყობილი,
რომ ამ შესაძლებლობით სარგებლობის უფლება არ შეეზღუდა. ასევე
აუცილებელი იყო, რომ ყოფილიყო რაიმე პროცედურა დამოუკიდებე
ლი და კომპეტენტური ორგანოს წინაშე, რომელიც პირადად მოუსმენ
და ფეხმძიმე ქალს და შესაბამისად დროულად მიიღებდა წერილობით
დასაბუთებულ გადაწყვეტილებას ისე, რომ თავიდან აეცილებინა ან
შეემცირებინა ქალის ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზიანი. მოცე
მულ საქმეში, კანონიერი აბორტის ნებართვის მოსაპოვებლად საჭირო
ეფექტური მექანიზმის არარსებობამ განმცხადებელს შეუქმნა ხან
გრძლივი გაურკვევლობის სიტუაცია, რის შედეგადაც მან განიცადა
მწვავე სტრესი და მწუხარება მის ჯანმრთელობაზე ფეხმძიმობის შე
საძლო უარყოფითი შედეგების გამო, რამაც, თავის მხრივ, გამოიწვია
მე-8 მუხლის დარღვევა.
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ევროკონვენციის მე-2 მუხლი

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

კითხვები:
1. როგორ არეგულირებს ადგილობრივი კანონმდებლობა აბორტს? არის
თუ არა იგი საკმარისად დეტალური და კონკრეტული?
2. თუ აბორტი ნებადართულია, არის თუ არა იგი პრაქტიკაში ხელმისაწ
ვდომი?
3. ვინ არის უფლებამოსილი გასცეს ნებართვა აბორტის გაკეთებაზე?
4. არსებობს თუ არა ეფექტური და სწრაფი პროცედურა აბორტის კანო
ნიერების საკითხის გადასაწყვეტად და უზრუნველყოფს თუ არა ასეთი
პროცედურა ფეხმძიმე ქალის მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღე
ბაში?
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2.5. მეორე მუხლი და განუკურნებელი სენით დაავადებული ადამიანები
მე-2 მუხლის გამოყენების საკითხი ტერმინალურ სტადიაში მყოფ დაა
ვადებულებთან დაკავშირებით დგება ისეთ სიტუაციებში, როდესაც საღ
გონებაზე მყოფ პირს სურს სხვისი დახმარებით სიკვდილი. სხვა მნიშვნე
ლოვანი საკითხები, ისეთი როგორიცაა ექიმის უფლება დაასრულოს პა
ციენტის სიცოცხლე მისი შემდგომი ტანჯვისგან გათავისუფლების მიზ
ნით პაციენტის ან მისი ოჯახის სურვილის საწინააღმდეგოდ, ან აქვს თუ
არა ექიმებს უფლება გასწიონ პალიატიური მკურნალობა, რამაც შეიძ
ლება სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემცირება გამოიწვიოს, კვლავ უპა
სუხოდ რჩება. ამ საკითხებზე ევროპულ ქვეყნებს შორის კონსენსუსის
არარსებობა მიუთითებს, რომ ამ ასპექტში სახელმწიფოებს უნდა მიეცეთ
თავისუფალი განსაზღვრის უფლება, თუმცა, რა თქმა უნდა, იმ პრინცი
პის გათვალისწინებით, რომ ყოველი შემთხვევა განხილული იქნება ინდი
ვიდუალურად, საქმის გარემოებების ყოველმხრივი და დეტალური გამოკ
ვლევით და გადაწყვეტილება მიღებული იქნება პაციენტის ინტერესები
დან გამომდინარე.
ეს საკითხები არ შეიძლება განხილულ იქნას მხოლოდ სიცოცხლის უფ
ლების კონტექსტში, არამედ გათვალისწინებული უნდა იყოს კონვენციიდან
გამომდინარე სხვა დამატებითი ნორმებიც. ჯერჯერობით არ არსებობს
პრეცედენტი ისეთი კანონების მე-2 მუხლთან შესაბამისობის თაობაზე,
რომლებიც ითვალისწინებენ ევთანაზიას, მაგრამ, როგორც ჩანს, სიცოცხ
ლის უფლება არ მოიცავს სიკვდილის უფლებას.

•

საქმეში პრეტი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Pretty v. United
Kingdom (2002), განმცხადებელი დავობდა, რომ სიცოცხლის უფლება
მოიცავს სიკვდილის უფლებასაც, მაგრამ სასამართლომ უარყო ეს მო
საზრება. განმცხადებელი კვდებოდა მოტორო-ნეირონული დაავადე
ბით, რომელმაც მისი კისრამდე პარალიზება გამოიწვია. ადამიანები,
რომლებიც ამ უკურნებელი დაავადებით არიან დაავადებულნი, საბო
ლოოდ კვდებიან გაგუდვით, როცა მათი ფილტვები წყვეტს ფუნქციო
ნირებას. განმცხადებელს სურდა, რომ მისი ქმარი დახმარებოდა თვით
მკვლელობის ჩადენაში როცა მოისურვებდა. ქმარს არ შეეძლო დახმა
რება, რადგან ეს მასზე სისხლისსამართლებრივი სანქციის დაკისრებას
გამოიწვევდა.
სასამართლომ აღნიშნა, რომ ძირითადი აქცენტი ყველა იმ საქმეში,
რომელიც სასამართლომ განიხილა მე-2 მუხლთან დაკავშირებით, კეთ
დებოდა სახელმწიფოს ვალდებულებაზე, რომ დაეცვა პირის სიცოცხლე.
განმცხადებელი დავობდა, რომ სასამართლოს მიერ მე-2 მუხლიც ისევე
უნდა ყოფილიყო განმარტებული, როგორც მე-11 მუხლიდან გამომდინარე
გაერთიანების თავისუფლება — უფლება არ გაერთიანდე ამა თუ იმ ასო
ციაციაში; სასამართლომ აღნიშნა, რომ სიტყვა “თავისუფლება” ფრაზაში
“გაერთიანების თავისუფლება” გულისხმობს გარკვეული არჩევანის უფ
ლებას მისი განხორციელ
 ებისას. ეს არგუმენტი ვერ იქნება გამოყენებული
მე-2 მუხლთან მიმართებაში, რადგან ეს უკანასკნელი განსხვავებულადაა
ჩამოყალიბებული: “იგი არ ეხება ცხოვრების დონეს ან პირის არჩევანს რო
გორ მოექცეს თავის ცხოვრებას.” სასამართლომ დაასკვნა, რომ მე-2 მუხ
ლი არ მოიცავდა, მისი ტექსტის დამახინჯების გარეშე, დიამეტრალურად
განსხვავებულ უფლებას, კერძოდ სიკვდილის უფლებას. თუმცა, სასამარ
თლომ აღიარა, რომ მსგავსი საკითხები შესაძლოა მოქცეულიყო მე-8 მუხ
ლით გათვალისწინებული პირადი ცხოვრების პატივისცემის მოქმედების
სფეროში.
ეს საკითხი ასევე მჭიდროდ უკავშირდება სახელმწიფოს ვალდებულე
ბას, უზრუნველყოს სამედიცინო მკურნალობა, რაც ქვემოთ იქნება განხი
ლული.
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ევროკონვენციის მე-2 მუხლი

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

კითხვები:
1. დაშვებულია თუ არა ეროვნული კანონმდებლობით თვითმკვლელობა
ში ხელშეწყობა?
2. თუ კანონი იძლევა ამის შესაძლებლობას, არის თუ არა იგი ზუსტი და
განჭვრეტადი?
3. ვის აქვს გადაწყვეტილების მიღების უფლება?

3. მატერიალური ხა
სიათ
 ის ვალ
დებუ
ლებე
ბი: (ი) სახელ
მწი
ფო
მოხელეების მიერ სასიკვდი
ლო ან სი
ცოცხ
ლისთვის სა
შიში
ძალის გამოყენების დაშვებული კა
ტეგო
რიები.
მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტი:
“სიცოცხლის ხელყოფა არ ჩაითვლება ამ მუხლის საწინააღ
მდეგოდ ჩადენილ ქმედებად, თუ ის შედეგად მოჰყვა ძალის გამო
ყენებას, რომელიც აბსოლუტურ აუცილებლობას წარმოადგენდა:
ა. ნებისმიერი პირის დასაცავად მართლსაწინააღმდეგო ძალა
დობისგან;
ბ. კანონიერი დაკავებისათვის ან კანონიერად დაპატიმრებუ
ლი პირის გაქცევის აღსაკვეთად;
ც. კანონიერ ღონისძიებათა განხორციელებისას აჯანყების ან
ამბოხების ჩასახშობად.”
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3.1. მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის ფარგლები
მე-2 მუხლის პირველადი აქცენტი არის სიცოცხლის მოსპობაზე სახელ
მწიფო სამსახურში მყოფი პირებზე. პრინციპში ეს სახელმწიფოს ვალდე
ბულებების ყველაზე აშკარა და ცალსახა ასპექტია: არ გამოიყენოს სასიკ
ვდილო ძალა, გარდა გარკვეული გამონაკლისი შემთხვევისა. როგორც აღი
ნიშნა, მე-2 მუხლიდან გამომდინარე, ეს პირველი მატერიალური უფლება
თავისი შინაარსით არის ნეგატიური ხასიათის. ამგვარად, სახელმწიფო სამ
სახურში მყოფი პირების მიერ, ისეთი როგორიცაა პოლიციის ოფიცრები ან
სამხედრო მოსამსახურეები, ძალის გამოყენება, რამაც გამოიწვია სიცოცხ

ლის განზრახ მოსპობა, ან სიტუაციები, როდესაც დასაშვებია ისეთი ძალის
გამოყენება, რამაც შეიძლება გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობა
გამოიწვიოს, შედის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის მოქმედების სფეროში.
ამ სფეროში საჩივართა უმრავლესობა, რომელიც ეხებოდა მე-2 მუხლის
დარღვევას, უკავშირდებოდა ძალის გამოყენებას ტერორიზმთან ბრძოლის
კონტექსტში. ეს საქმეებ
 ი ხშირად მოიცავდა რამდენიმე მოპასუხე ქვეყანას,
რომლებშიც სასიკვდილო ძალა იქნა გამოყენებული იმ ორგანიზაციის წევ
რთა წინააღმდეგ, რომლებიც ცდილობდნენ ძალადობრივი გზით პოლიტი
კური შედეგის მიღწევას. მე-2 მუხლი გამოიყენება ასევე იმ შემთხვევებშიც,
როცა სიცოცხლის მოსპობა მოხდა მეამბოხეთა წინააღმდეგ მიმართული
სამხედრო ოპერაციის შედეგად. მაშინაც კი როცა საქმე ასეთ ოპერაციებს
ეხება, სასამართლო ადგენს რომ “ანტი-ტერორისტული ოპერაციები იმგვა
რად უნდა იყოს დაგეგმილი და კონტროლირებული ხელისუფლების მიერ,
რომ ყველა შესაძლო საშუალებით მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი სასიკ
ვდილო ძალის გამოყენება” (მაკკანი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს
წინააღმდეგ (McCann and Others v United Kingdom (1995)). შესაბამისად,
მე-2 მუხლთან წინააღმდეგობაში მოვა სახელმწიფოს ისეთი კანონმდებლო
ბა ან პრაქტიკა, რომელიც ხელს უწყობს “ესროლე-მოკალი” (“shoot-to-kill”)
პოლიტიკას. თუმცა, სხვა საქმეებ
 ი ასევე ეხება ინციდენტებს პოლიციის
რუტინული საქმიანობიდან, როდესაც შესამჩნევი ხარვეზებია ოპერაციე
ბის დაგეგმვასა და კონტროლში, ან ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების
ადმინისტრაციულ რეგულირებაში ან უშუალოდ პოტენციურად სასიკვდი
ლო ძალის გამოყენების გადაწყვეტილებაში. პრეცედენტული სამართალი
გვიჩვენებს, რომ სასიკვდილო ძალის გამოყენებისას განსაკუთრებული
სიფრთხილეა აუცილებელი.
მე-2 მუხლის გამოყენება შესაძლებელია მაშინაც, როცა სახელმწიფო
სამსახურში მყოფი პირების მიერ გამოყენებულ ძალას სიკვდილი არ მოჰ
ყოლია, თუმცა გარემოებ
 ებიდან გამომდინარე ეს სავარაუდო იყო. თუმცა,
ყოველი საქმე ინდივიდუალურად უნდა იყოს განხილული. სხვა სიტყვებით
რომ ვთქვათ, იმისათვის, რომ მე-2 მუხლის გამოყენების საკითხი დადგეს,
აუცილებელი არაა ადგილი ჰქონდეს სიცოცხლის მოსპობას. გამოყენებუ
ლი ძალის ხარისხი და სახე და ცალსახა განზრახვა ან მიზანი გამოყენებუ
ლი ძალის უკან, სხვა ფაქტორებთან ერთად, შეიძლება იქცეს განხილვის
საგნად იმის გასარკვევად, შეუთავსებელი იყო თუ არა სახელმწიფო მო
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ხელეების მოქმედებები მე-2 მუხლის მიზანთან და ამოცანებთან. საკითხი
იმის შესახებ, სიცოცხლისთვის საშიში ძალის გამოყენება, რომელსაც არ
გამოუწვევია სიკვდილი, წარმოადგენდა თუ არა მე-2 მუხლის დარღვევას,
განხილულ უნდა იქნას კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობით. ეს კარგადაა
ილუსტრირებული შემდეგ საქმეში:
• საქმე მაკარატზისი საბერძნეთის წინააღმდეგ (Makaratzis v Greece
(2004) ეხებოდა პოლიციის ოფიცრის მიერ მანქანის გამოდევნებას,
რამაც მძღოლის მძიმედ დაშავება გამოიწვია. სასამართლომ დაადგი
ნა, რომ სახელმწიფო მოხელეების მიერ ძალის გამოყენებამ, რასაც არ
მოჰყოლია სიკვდილი, შესაძლოა, გამონაკლის შემთხვევებში, გამოიწ
ვიოს მე-2 მუხლის დარღვევა. პოლიციელს, რომელიც მისდევდა გან
მცხადებელს და ესროდა, არ ჰქონია მისი მოკვლის განზრახვა. თუმცა,
მძღოლის გადარჩენა იყო შემთხვევითობა. იგი გახდა ისეთი მოპყრო
ბის მსხვერპლი, რომელმაც მისი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ დააყენა
და, შესაბამისად, გამოყენებულ იქნა მე-2 მუხლი. ამ საქმეში სასამარ
თლომ აღნიშნა, რომ “სახელმწიფო მოხელეების არარეგულირებული
და თვითნებური მოქმედება შეუთავსებელია ადამიანის უფლებათა პა
ტივისცემასთან”. ამგვარად, მე-2 მუხლი მოითხოვს, რომ “პოლიციის
ორგანოთა საქმიანობა საკმარისად უნდა იყოს რეგულირებული ეროვ
ნული კანონმდებლობით იმგვარად, რომ უზრუნველყოფდეს ადეკვა
ტური და ეფექტური მექანიზმების არსებობას თვითნებობისა და ძალის
ბოროტად გამოყენების და თუნდაც ისეთი შემთხვევის წინააღმდეგ,
რომლის თავიდან აცილებაც შესაძლებელია”. ამგვარად, სასამართლო
მოწოდებულია ზედმიწევნით გამოიკვლიოს ამ დებულების დარღვევის
შემთხვევები და მხედველობაში მიიღოს არა მხოლოდ იმ სახელმწიფო
მოხელეთა მოქმედებები, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობდნენ ძა
ლის გამოყენებაში, არამედ ყველა სხვა ფაქტობრივი გარემოებაც, მა
გალითად ისეთი როგორიცაა სადავო ქმედების დაგეგმვა და კონტრო
ლი”. შესაბამისად, მე-2 მუხლის დარღვევას შეიძლება ადგილი ჰქონდეს
მაშინაც, როცა სიცოცხლის ხელყოფა არ მომხდარა.
• ორი საქმე, ისაიევა, იუსუპოვა და ბაზაევა რუსეთის წინააღმდეგ
(Isayeva Yusupova and Bazayeva v Russia (2005) და ისაიევა რუსეთის
წინააღმდეგ (Isayeva v Russia (2005) ეხებოდა ჩეჩნეთში სამოქალაქო
პირების საჰაერო დაბომბვას რუსეთის უშიშროების ძალების მიერ.
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სასამართლომ კვლავ გაიმეორა, რომ მე-2 მუხლი ეხება არა მხოლოდ
ისეთ შემთხვევებს, რასაც სიკვდილი მოჰყვა, არამედ ასევე თავდას
ხმებს, როცა მსხვერპლი გადარჩა, თუმცა გამოყენებული ძალა მკვლე
ლობის მცდელობის ტოლფასი იყო.
აღსანიშნავია ისიც, რომ თუკი შეუძლებელია იმის დემონსტრირება, რომ
გამოყენებული ძალის ხასიათი და ხარისხი წარმოადგენდა მე-2 მუხლის დარ
ღვევას, შემთხვევა შესაძლოა მოხვდეს მე-3 მუხლის მოქმედების სფეროში:
• საქმეში ილჰანი თურქეთის წინააღმდეგ (Ilhan v Turkey (2000), განმცხა
დებელს ტვინი დაუზიანდა იმის შედეგად, რომ დაკავებისას ჟანდარმებ
მა თავში თოფის კონდახი სულ მცირე ერთხელ მაინც ჩაარტყეს. მიუ
ხედავად იმისა, რომ გამოყენებული ძალის ხარისხი და ხასიათი და მისი
გამოყენების ცალსახა მიზანი და შესაბამისი ფაქტორები იყო იმის გან
სასაზღვრად, ადგილი ჰქონდა თუ არა მე-2 მუხლის დარღვევას, ადამი
ანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ამ საქმეში დაადგინა, რომ
წარდგენილ ბრალდებათა გადაწყვეტა მე-3 მუხლის კონტექსტში უფრო
მართებული იყო.
მე-2 მუხლის ჭრილში პოლიციის ოფიცრების ან სამხედრო მოსამსახუ
რების მიერ სასიკვდილო ან სიკვდილისთვის საშიში ძალის გამოყენება,
რომლის შედეგადაც ადგილი ჰქონდა სიცოცხლის მოსპობას, ან ისეთ სი
ტუაციას, როცა ძალის გამოყენებას შესაძლოა გაუფრთხილებლობით სი
ცოცხლის მოსპობა მოჰყოლოდა, მოითხოვს ძალის გამოყენების მიზნისა
და გამოყენებული ძალის ხარისხის შემოწმებას. დებულების მე-2 პუნქტში
ჩამოთვლილი ოთხი კატეგორიის ვითარება მოიცავს სიტუაციებს, როდე
საც სახელმწიფოს შეუძლია გამოიყენოს სასიკვდილო ძალა:
• ძალადობისგან დასაცავად;
• პირის დასაკავებლად;
• დაპატიმრებული პირის გაქცევის აღსაკვეთად;
• აჯანყების ან ამბოხების ჩასახშობად.
ვინაიდან ადამიანის უფლებათა შესახებ დადებული ხელშეკრულებების
მიზანია ადამიანის უფლებათა დაცვა, მე-2 მუხლი განმარტებული და გამო
ყენებული უნდა იყოს იმგვარად, რომ მისი გარანტიებ
 ი იყოს “პრაქტიკული
და ეფექტური”. შესაბამისად, მე-2 მუხლის ტექსტში მოცემული ოთხი გა
მონაკლისი, როგორც კონვენციაში მოცემული ყველა შეზღუდვა, ვიწროდ
უნდა იყოს განმარტებული. გამონაკლის შემთხვევათა ვიწრო ინტერპრე
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სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

ტაციის შედეგია სიცოცხლის უფლების უფრო მკაცრი დაცვა, როგორც სა
სამართლომ აღნიშნა საქმეში მაკკანი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს
წინააღმდეგ (McCann and Others v United Kingdom (1995). ეს დებულება
“არ განსაზღვრავს ისეთ გარემოებებს, როცა დასაშვებია პირის განზრახი
მკვლელობა, არამედ აღწერს ისეთ სიტუაციებს, როცა დასაშვებია “ძალის
გამოყენება” რამაც შეიძლება გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობა
გამოიწვიოს.”
პირველი გამონაკლისი შემთხვევა — მართლსაწინააღმდეგო ძალადო
ბისგან დასაცავად — მოიცავს როგორც თავდაცვას, ისე სხვა პირთა დაც
ვას. პოლიციის ოფიცრები ისევე სარგებლობენ სიცოცხლის უფლებით,
როგორც ყველა სხვა. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული გამონაკ
ლისები კვალიფიცირდება ასევე ტერმინით “კანონიერი”, ამგვარად თავ
დაცვისთის ან ამბოხების ჩასახშობად გამოყენებული ძალა უნდა იყოს
“კანონიერი”. მეორე და მესამე გამონაკლისი ანალოგიურად არის ფორ
მულირებული და ამ შემთხვევაში “კანონიერი” დაკავება ან დაპატიმრე
ბა მე-5 მუხლით გათვალისწინებული თავისუფლებისა და უსაფრთხოების
უფლების შესაბამისად უნდა იყოს განმარტებული. მხოლოდ “კანონიერი”
დაპატიმრების (ან “კანონიერად” დაპატიმრებული პირის გაქცევის აღ
საკვეთად) დროს ჩადენილი მკვლელობა შეიძლება იყოს გამართლებული.
თუკი დაკავება არ შეესაბამება მე-5 მუხლს, მაშინ მისი განხორციელების
დროს გამოყენებული ნებისმიერი ძალადობა უკანონო იქნება მე-2 მუხლის
მიზნებისთვის, თუკი ადგილი არა აქვს სხვა გამონაკლის შემთხვევას (მა
გალითად თავდაცვას).

კითხვები:
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1. არის თუ არა სიცოცხლის უფლების დარღვევის დასაშვები გამონაკლი
სი შემთხვევები ნათლად განსაზღვრული ეროვნული კანონმდებლობით
და შემოიფარგლება თუ არა ისინი მხოლოდ მე-2.2 მუხლით ნებადარ
თული გამონაკლისებით?
2. ითვალისწინებს თუ არა კანონით გათვალისწინებული გამონაკლისები
სიცოცხლისთვის საშიში ძალის გამოყენებას?
3. რა შემთხვევებში ითვალისწინებს ეროვნული კანონმდებლობა სიცოცხ
ლისთვის საშიში ძალის გამოყენებას საზოგადოებრივი წესრიგის შე
ნარჩუნების მიზნით?

4. ნათლად არის თუ არა კანონმდებლობით რეგულირებული იმ პირთა რო
ლი და ქცევა, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან მართლწესრიგის შენარ
ჩუნებაზე ისეთ სიტუაციებში, როგორიცაა აჯანყება, არეულობა, ტერო
რიზმი ან სხვა ისეთ სიტუაციებში, როცა დასაშვებია ძალის გამოყენება?
3.2. სახელმწიფოს ვალდებულება არ გამოიყენოს “აბსოლუტურად
აუცილებელზე” მეტი ძალა
გადამწყვეტი მომენტი იმ საქმეების განხილვისას, რომელიც ეხება სა
ხელმწიფო მოხელეების მიერ გამოყენებულ სასიკვდილო ძალას, არის სა
კითხი იყო თუ არა გამოყენებული ძალა “აბსოლუტურად აუცილებელი”.
სიტყვა “აუცილებლობა” კონვენციის სხვა დებულებებშიც გვხვდება, თუმ
ცა მე-2 მუხლის ტექსტში ის დამატებით დახასიათებულია ტერმინით “აბ
სოლუტური”. ამ საკითხის განხილვისას, სასამართლო გამოიყენებს სხვა
შესაბამის საერთაშორისო სტანდარტებსაც.
• საქმეში მაკარატზისი საბერძნეთის წინააღმდეგ (2004), პოლიციის
ოფიცრებმა რამდენჯერმე ესროლეს მძღოლს, რომელმაც შუქნიშნის
წითელ შუქზე გაიარა და პოლიციის რამდენიმე ბლოკპოსტი გადაკვე
თა. პოლიციამ იგი მძიმედ დაჭრა (თუმცა არ მოუკლავს). სასამართლოს
აზრით, იმ “ქაოტურობამ”, რომლითაც განხორციელდა სროლები “მეტ
წილად არაკონტროლირებად დევნაში” ცეცხლსასროლი იარაღის გამო
ყენების “მოძველებული და არასრული” რეგულაციის პირობებში, გამო
იწვია მე-2 მუხლის დარღვევა. ამ საქმეში აღსანიშნავია სასამართლოს
მითითება გაეროს ძალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის პრინციპებზე,
რაც გვიჩვენებს საერთაშორისო გავლენას სასამართლოს იურისპრუ
დენციაზე. კერძოდ, ხელისუფლების უუნარობა შემოეღო ადეკვატური
საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული რეგულაციები ნიშნავდა იმას,
რომ სამართალდამცავ ორგანოებს არ გააჩნდათ ძალის გამოყენების
ნათელი მითითებები და კრიტერიუმები, რამაც ამ შემთხვევაში გამოიწ
ვია ის, რომ პოლიციის ოფიცრები “სარგებლობდნენ მოქმედების თავი
სუფლებით და შეეძლოთ გაუთვალისწინებელი ინიციატივები მიეღოთ,
რასაც, სავარაუდოდ, ადგილი არ ექნებოდა სათანადო წვრთნისა და ინ
სტრუქტაჟის გავლის შემთხვევაში.” ამგვარი “დაურეგულირებელი და
თვითნებური მოქმედება” შეუთავსებელი იყო ადამიანის უფლებების
პატივისცემასთან.

35

ევროკონვენციის მე-2 მუხლი

როგორც სასამართლომ აღნიშნა საქმეში მაკკანი და სხვები გაერთია
ნებული სამეფოს წინააღმდეგ (1995) “აბსოლუტური აუცილებლობის” გან
საზღვრის ტესტი უფრო მკაცრია ვიდრე კონვენციით გათვალისწინებული
ნებისმიერი სხვა ტესტი.
მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტში ტერმინის “აბსოლუტური აუცილებლობა”
მითითება გულისხმობს იმას, რომ გამოყენებულ უნდა იქნას იმაზე უფრო
მკაცრი და მომთხოვნი ტესტი, ვიდრე ჩვეულებრივ, როცა საქმე ეხება იმის
შეფასებას, თუ რამდენად იყო სახელმწიფოს მოქმედება “აუცილებელი დე
მოკრატიულ
 ი საზოგადოებისთვის” კონვენციის მე-8 და მე-11 მუხლების
მეორე პუნქტების თანახმად. კერძოდ, გამოყენებული ძალა მე-2 მუხლის
მე-2 პუნქტში მითითებული მიზნების მკაცრად პროპორციული უნდა იყოს.
ამაში იგულისხმება ის, რომ ამ საკითხის შეფასებისას სასამართლო დე
ტალურად განიხილავს გარემოებათა ფართო სპექტრს, მაგალითად, რო
გორიცაა ძალის გამოყენების საკანონმდებლო რეგულაცია, პოლიციის ან
უშიშროებ
 ის სამსახურის წვრთნა, ოპერაციების დაგეგმვა და კონტროლი
და სხვა დეტალები, რაც თან ახლდა ძალის გამოყენებას. იმის შესაფასებ
ლად, იყო თუ არა გამოყენებული ძალა “მკაცრად პროპორციული” რელე
ვანტურია ასევე საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებაც. როგორც
წესი, ამ საკითხების შეფასება ეროვნული სასამართლოების კომპეტენცი
აში შედის და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მხოლოდ იმ
შემთხვევაში იმსჯელებს ადგილობრივი ტრიბუნალების დასკვნების საწი
ნააღმდეგოდ, თუკი “სარწმუნო” არგუმენტები მიუთითებს ადგილობრივი
სამართალწარმოების ნაკლოვანებაზე. თუმცა თუკი ამის საჭიროება იქნე
ბა, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს საკუთარი გამოძიების
ჩატარებაც შეუძლია.
3.3. გამოყენებული ძალა: ძალის გამოყენების ფაქტობრივი გარემოე
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იმის შეფასებისას, თუ რამდენად იყო გამოყენებული ძალა აბსოლუტუ
რად აუცილებელი მე-2.2 მუხლით აღიარებული მიზნების მისაღწევად, სა
სამართლო, პირველ რიგში, განიხილავს უშუალოდ გამოყენებულ ძალას.
გამოყენებული ძალის შეფასების დროს, იმ სახელმწიფო მოხელეთა მოქ
მედების განხილვა, რომელთაც წამებში უხდებათ სასიკვდილო ძალის გა
მოყენების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, მარტივი საქმე არაა. ამგვა

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

რად, მაშინაც კი თუკი ძალა აშკარად არაპროპორციული იყო, ის შეიძლება
მართლზომიერად ჩაითვალოს, თუკი მისი გამოყენება ეფუძნება კეთილ
სინდისიერ ვარაუდს, რაც გონივრული ჩანს იმ მომენტში, თუმცა შემდგომ
მცდარი აღმოჩნდება. სასამართლომ აღიარა, რომ სხვაგვარი დასკვნა სა
ხელმწიფოს და მის სამართალდამცავ ორგანოებს არარეალურ ტვირთს
დააკისრებდა, რაც შესაძლოა, მათი და სხვათა სიცოცხლისთვის საზიანო
ყოფილიყო. ყველა დასკვნა არ არის ცალსახა, ვინაიდან მხოლოდ დროის
გასვლის შემდეგ შეიძლება ითქვას ესა თუ ის იმწუთიერი გადაწყვეტილება
სასიკვდილო ძალის გამოყენების შესახებ მცდარი იყო თუ არა. გადაწყვე
ტილებათა ნარჩევი შექმნის წარმოდგენას იმის შესახებ, თუ რა სახის სი
ტუაციებზე უმსჯელია აქამდე სასამართლოს.
• საქმეში მაკკანი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ , სა
სამართლომ აღნიშნა, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები
ფუნდამენტური დილემის წინაშე იდგნენ. ერთის მხრივ, მათ ეკისრებო
დათ ვალდებულება დაეცვათ სამოქალაქო პირების და სამხედრო მო
სამსახურეების სიცოცხლე, ხოლო მეორეს მხრივ, მინიმუმამდე დაეყვა
ნათ ძალის გამოყენების საშუალება იმ პირთა წინააღმდეგ, რომლებიც
საფრთხეს უქმნიდნენ სხვათა სიცოცხლეს. შესაბამისად, სასამართლოს
უნდა ემსჯელა, იყო თუ არა იმ ჯარისკაცთა მოქმედება, რომლებმაც
სასიკვდილო სროლები განახორციელეს ტერორისტთა წინააღმდეგ,
არსებული საფრთხის მკაცრად პროპორციული. სასამართლომ შეა
ფასა ის ინფორმაცია, რომელიც მიეწოდათ ჯარისკაცებს და მიიჩნია,
რომ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე, ჯარისკაცები კეთილ
სინდისიერად ვარაუდობდნენ, რომ აუცილებელი იყო ეჭვმიტანილთათ
ვის სროლა იმისათვის, რომ თავიდან აეცილებინათ მნიშვნელოვანი
მსხვერპლის გამომწვევი ბომბის აფეთქება. სასამართლომ დაადგინა,
რომ მოცემულ საქმეში განხორციელებული მოქმედებები ჯარისკაცთა
მიერ მიჩნეულ იყო როგორც “აბსოლუტურად აუცილებელი” უდანაშა
ულო მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად. ამ მხრივ სასამართლომ არ
დაადგინა მე-2 მუხლის დარღვევა.
• საქმეში ანდრონიკუ და კონსტანტინუ კვიპროსის წინააღმდეგ
(Andronicou and Constantinou v Cyprus (1997), პოლიცია მთელი დღის
განმავლობაში ცდილობდა მოლაპარაკებოდა პირს, რომ ამ უკანასკნელს
გაეთავისუფლებინა მისი პარტნიორი ქალი, რომელიც მას იარაღის ლუ

37

ევროკონვენციის მე-2 მუხლი

•

38

ლის ქვეშ ჰყავდა და იმუქრებოდა რომ მოკლავდა, თუკი პოლიცია მის
ბინაში შეაღწევდა. ქალი ძლიერ აღელვებული იყო. სპეცრაზმელებმა
დაიწყეს მისი გადარჩენის ოპერაცია. რეიდისას კაცი ქალს ეფარებოდა
ოფიცრისთვის სროლის დროს. ოპერაციის განმავლობაში პოლიციამ ის
როლა 29 ტყვია რის შედეგადაც გარდაიცვალა როგორც კაცი, ისე ქა
ლი. სასამართლომ მიიჩნია, რომ ოფიცრებს ჰქონდათ უფლება გაეხსნათ
ცეცხლი იმისათვის, რომ გადაერჩინათ ქალის სიცოცხლე და მიეღოთ
ყველა ზომა, რაც მათი კეთილსინდისიერი და გონივრული ვარაუდით
აუცილებელი იყო ქალის ან მათი სიცოცხლისთვის არსებული საფრთხის
შესამცირებლად. ძალის გამოყენებას არ გადაუჭარბებია “აბსოლუტუ
რი აუცილებლობისთვის”. სასამართლომ დადგენილად ჩათვალა, რომ
საგამოძიებო კომისიის დასკვნების თანახმად, პოლიციის ორი ოფიცრის
რწმენით, იმ გარემოებებში აუცილებელი იყო კაცის მოკვლა მძევლის
და მათი სიცოცხლის გადასარჩენად და მის წინააღმდეგ განმეორებითი
სროლების განხორციელება იმისათვის, რომ თავიდან აეცილებინათ ის
საფრთხე, რომ კაცი იარაღს მიწვდებოდა. სასამართლომ აღნიშნა, რომ
სახელმწიფო მოხელეების მიერ ძალის გამოყენება მე-2 მუხლის მე-2
პუნქტით გათვალისწინებული რომელიმე მიზნის მისაღწევად შეიძლე
ბა მართლზომიერი იყოს, თუ იგი ემყარება კეთილსინდისიერ ვარაუდს,
რომელიც იმ მომენტში გონივრული ჩანდა, თუმცა შემდგომ მცდარი
აღმოჩნდა. “სხვაგვარი დასკვნა სახელმწიფოს და მის სამართალდამცავ
ორგანოებს არარეალურ ტვირთს დააკისრებდა რაც შესაძლოა მათი და
სხვათა სიცოცხლისთვის საზიანო ყოფილიყო”.
საქმეში გულეჩი თურქეთის წინააღმდეგ (Gulec v Turkey (1998), გან
მცხადებლის ვაჟი მოკლეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთის ერთ-ერთ
სოფელში გამართულ დემონსტრაციაში მონაწილეობის დროს. უშიშ
როების ძალებმა ცეცხლი დაჯავშნული მანქანიდან გახსნეს. სასამარ
თლომ აღნიშნა, რომ დემონსტრაცია არ იყო მშვიდობიანი. სახელმწიფო
დავობდა, რომ უშიშროების ძალები არ იყვნენ ბიჭის სიკვდილზე პასუ
ხისმგებელნი, რადგან მათ მხოლოდ გამაფრთხილებელი გასროლები
მოახდინეს ჰაერში და რომ მსხვერპლი ქურთული ტერორისტული ორ
განიზაციის PKK-ს წევრების მიერ იქნა მოკლული. თუმცა, ექსპერტი
ზამ აჩვენა, რომ მსხვერპლი იმ ტყვიით იყო მკვდარი, რომელიც გასრო
ლილ იქნა დაჯავშნული ტრანსპორტიორის ლულიდან დაბალი ტრაექ
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ტორიით. სასამართლომ დაადგინა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოცე
მულ საქმეში ძალის გამოყენება შეიძლება მართლზომიერი ყოფილიყო,
გამოყენებულ იქნა ძალზედ მძლავრი იარაღი და უშიშროების ძალები
არ იყვნენ შეიარაღებულნი სხვა ნაკლებ უსაფრთხო იარაღით, როგო
რიცაა მაგალითად, ხელკეტები, ცრემლმდენი გაზი, ფარები, წყლის
ჭავლები ან რეზინის ტყვიები. გარდა ამისა, სახელმწიფოს არ წარმო
უდგენია არავითარი მტკიცებულება იმისა, რომ დემონსტრანტები შეი
არაღებულნი იყვნენ. სასამართლომ მიიჩნია, რომ ძალის გამოყენება არ
იყო “აბსოლუტურად აუცილებელი”.
საქმეში ოგური თურქეთის წინააღმდეგ (Ogur v Turkey (1999), უშიშრო
ების ძალებმა ჩაატარეს შეიარაღებული ოპერაცია მადნეულის მწარმო
ებელი კომპანიის კუთვნილ ტერიტორიაზე. განმცხადებლის ვაჟი, რო
მელიც მაღაროს ღამის დარაჯად მუშაობდა, მოკლეს ცვლის დამთავრე
ბის დროს. სახელმწიფო ამტკიცებდა, რომ მსხვერპლი გამაფრთხილე
ბელი სროლით იქნა მოკლული. სასამართლომ აღნიშნა, რომ, როგორც
წესი, გამაფრთხილებელი გასროლა კეთდება ჰაერში ვერტიკალურად
აღმართული თოფებით, ისე რომ არავინ დაშავდეს. რთული წარმოსად
გენია გამაფრთხილებელი გასროლით მსხვერპლს ტყვია კისერში რო
გორ უნდა მოხვედროდა. სასამართლომ მიიჩნია, რომ თუნდაც მსხვერ
პლი მართლა გამაფრთხილებელი გასროლის შედეგად მომკვდარიყო,
გასროლა ცუდად იყო განხორციელებული და უხეშ გაუფრთხილებლო
ბას წარმოადგენდა. სასამართლომ დაადგინა, რომ მსხვერპლის წინააღ
მდეგ ძალის გამოყენება არც პორპორციული იყო და არც აბსოლუტუ
რად აუცილებელი სხვა პირთა მართლსაწინააღმდეგო ძალადობისგან
დასაცავად ან მსხვერპლის დასაკავებლად.
საქმეში ნაჩოვა და სხვები ბულგარეთის წინააღმდეგ (Nachova and
Others v Bulgaria (2005), განმცხადებლის ახლობლები მოკლეს სამხედ
რო პოლიციელებმა მაშინ, როცა ცდილობდნენ მათ დაკავებას არაძა
ლადობრივ დანაშაულთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ პო
ლიციელებისთვის კარგად იყო ცნობილი, რომ მსხვერპლები არ იყვნენ
საშიშნი ან შეიარაღებულნი და რომ მათი დაკავება სხვა გზითაც თავი
სუფლად შეიძლებოდა, ოფიცერმა ცეცხლი გაუხსნა მათ ახლო მანძი
ლიდან მისი ავტომატური შაშხანით. საყურადღებო იყო ის, რომ ოფი
ცერმა შაშხანა ავტომატურად გამოიყენა მიუხედავად იმისა, რომ თან
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ასევე ჰქონდა პისტოლეტი და ის, რომ გარდაცვლილთაგან ერთ-ერთი
მკერდში იყო დაჭრილი, რაც მიუთითებდა იმ ვარაუდზე, რომ სანამ
ესროდნენ, ის შემობრუნდა, რათა პოლიციელს დანებებოდა. სასამარ
თლომ დაადგინა, რომ ოფიცერთა ქმედებები არ იყო მე-2 მუხლის შესა
ბამისი, ვინაიდან ძალის გამოყენება არ იყო “აბსოლუტურად აუცილე
ბელი” მოცემულ ვითარებაში.
საქმეში სიმსეკი და სხვები თურქეთის წინააღმდეგ (Simsek and Others
v Turkey (2005), განმცხადებლის ახლობლები მოკლეს სტამბულში გა
მართული დემონსტრაციის დროს 1995 წელს. პოლიციამ აღმართა ბა
რიკადები დემონსტრაციის მიმდებარე ტერიტორიაზე და ერთ მომენტში
ცეცხლი გაუხსნა დემონსტრანტებს, რამაც გამოიწვია ორი ადამიანის
სიკვდილი და დაძაბულობის ზრდა. როცა დემონსტრანტებმა გაიწიეს პო
ლიციის ბარიკადისკენ, პოლიციამ კვლავ გახსნა ცეცხლი და თხუთმეტი
ადამიანი მოკლა. სასამართლომ დაადგინა, რომ მე-2 მუხლის თანახმად,
პოლიციის ოფიცრების მიერ სასიკვდილო ძალის გამოყენება შეიძლება
გამართლებული იყოს გარკვეულ სიტუაციაში, მაგრამ ეს დებულება არ
არის ე.წ carte blanche. მაშინაც კი როცა დემონსტრაცია არ იყო მშვიდო
ბიანი და პოლიციას დაუპირისპირდა წინააღმდეგობა და ძალადობრივი
აქტები, დემონსტრანტებისთვის პირდაპირ სროლამდე ოფიცრებს უნდა
გამოეყენებინათ სხვა სიცოცხლისთვის ნაკლებ სახიფათო მეთოდი ან
აღჭურვილობა. ამ ვითარებაში, დემონსტრანტთა დასაშლელად ძალის
გამოყენება, რამაც ჩვიდმეტი ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია “აბსოლუ
ტურ აუცილებლობაზე” მეტი იყო მე-2 მუხლის მიზნებისთვის.
საქმეში ისაიევა რუსეთის წინააღმდეგ (Isayeva v Russia (2005), რუსე
თის უშიშროების ძალებმა დაბომბეს მანქანა, რომლითაც განმცხადე
ბელი, მისი ოჯახი და მათი სხვა თანასოფლელები ცდილობდნენ გაქ
ცევას იმ სოფლიდან, რომელშიც მიმდინარეობდა ბრძოლები ჩეჩენ და
რუს სამხედროებს შორის. თავდასხმამ გამოიწვია განმცხადებლის ვა
ჟისა და ძმისშვილების დაღუპვა, განმცხადებელი და მისი ახლობლები
კი დაიჭრნენ. სასამართლომ მართალია აღიარა, რომ იმ დროს ჩეჩნეთ
ში არსებული სიტუაცია სახელმწიფოსგან განსაკუთრებული ზომების
მიღებას მოითხოვდა და შესაძლოა იმ ტერიტორიაზე შეიარაღებული
მებრძოლების დიდ რაოდენობას და მათ აქტიურ წინააღმდეგობას გა
ემართლებინა სახელმწიფო მოხელეების მიერ სასიკვდილო ძალის გა
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მოყენება მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტიდან გამომდინარე, მაგრამ, სასამარ
თლომ დაადგინა, რომ ისეთი იარაღის გამოყენება, რომელსაც განურ
ჩევლად ყველასთვის შეეძლო ზიანის მიყენება, მართლსაწინააღმდეგო
ძალადობისგან სიცოცხლის დაცვის მიზნის არაპროპორციული იყო.
საქმეში რამსაჰაი ნიდერლანდების წინააღმდეგ (Ramsahai v the
Netherlands (2007), პოლიციის ოფიცერმა ნაკლებად მძიმე დანაშაულში
ეჭვმიტანილი მოკლა მისი დაკავებისას. სასამართლომ დაადგინა, რომ
მოცემულ საქმეში ძალის გამოყენება პროპროციული იყო. სასამარ
თლომ ხაზი გაუსვა იმას, რომ პოლიციის ოფიცერმა მხოლოდ მას შემ
დეგ ამოიღო იარაღი, რაც ეჭვმიტანილმა დაიწყო მასზე მისი გადატენი
ლი პისტოლეტის დამიზნება, რის გამოც პოლიციის ოფიცერმა იფიქრა,
რომ მისი სიცოცხლე რეალური საფრთხის ქვეშ იყო.
საქმეში კაკული თურქეთის წინააღმდეგ (Kakoulli v Turkey (2005) გან
მცხადებლის ახლობელი მოკლეს თურქმა ჯარისკაცებმა ჩრდილოეთ
კვიპროსში საზღვრის გადაკვეთისას. მიუხედავად იმისა, რომ სასამარ
თლო აღიარებდა, რომ საზღვრის დაცვის პოლიციას უდავოდ უხდებოდა
გამკლავება ისეთ განსაკუთრებულ პრობლემებთან, როგორიცაა საზღ
ვრის უკანონი გადაკვეთა ან ძალადობრივი დემონსტრაციები, მნიშვნე
ლოვანი იყო ის, რომ ეს სირთულეები არ წარმოადგენდა კარტ-ბლანშს
ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებისთვის. მე-2 მუხლი მოითხოვს,
რომ სამართალდამცავი ორგანოების ქმედებები იყოს იმგვარად დაგეგ
მილი და ორგანიზებული, რომ მინიმუმამდე დაიყვანოს სიცოცხლის მოს
პობის რისკი. სასამართლომ დაადგინა, რომ არ არსებობდა სასიკვდილო
ძალის გამოყენების საფუძველი, ვინაიდან სახეზე არ იყო ჯარისკაცების
ან სხვების სიცოცხლის მოსპობის ან დაშავების იმწუთიერი საფრთხე. სა
სამართლომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქცია იმ ფაქტს, რომ ბო
ლო გასროლა განხორციელდა წინა ორი გასროლიდან რამდენიმე წუთში,
მაშინ როცა წინა გასროლების შედეგად მსხვერპლი უკვე დაჭრილი და
ნეიტრალიზებული იყო და შესაძლებელი იყო მისი დაკავება.

კითხვები:
1. სიცოცხლის უფლების გამონაკლისებთან მიმართებაში, ითვალისწი
ნებს თუ არა ეროვნული კანონმდებლობა აბსოლუტური აუცილებლო
ბის ტესტის ჩატარებას?

41

ევროკონვენციის მე-2 მუხლი

2. თუ ასეა, მოითხოვს თუ არა კანონი, რომ ძალის გამოყენება ლეგიტიმუ
რი მიზნის მკაცრად პროპორციული იყოს?
3. რა ყურადღება ექცევა პირის კეთილსინდისიერ მაგრამ მცდარ ვარა
უდს არსებული საფრთხის შესახებ?
3.4. იმ სახელმწიფო ოპერაციების კონტროლი და დაგეგმვა, რამაც
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სიცოცხლის მოსპობა ან დაშავება გამოიწვია
იმის განსაზღვრა, იყო თუ არა გამოყენებული სასიკვდილო ძალა “აბ
სოლუტურად აუცილებელი” მოიცავს სიკვდილის გამომწვევი ოპერაციის
კონტროლისა და დაგეგმვის შეფასებასაც. სასამართლო განსაკუთრებულ
ყურადღებას აქცევს იმ საკითხს, ითვალისწინებს თუ არა ეროვნული კა
ნონმდებლობა ადეკვატურ და ეფექტურ მექანიზმებს სასიკვდილო ძალის
თვითნებური გამოყენების თავიდან ასაცილებლად. შესაბამისად, სასამარ
თლო განიხილავს არა მხოლოდ იმ მოხელეთა ქმედებებს, რომლებმაც უშუ
ალოდ გამოიყენეს ძალა, არამედ ასევე ყველა სხვა გარემოებასაც, მათ შო
რის ამ ქმედებების დაგეგმვასა და კონტროლს იმისათვის, რომ დარწმუნ
დეს, ხელისუფლების ორგანოებმა მიიღეს სათანადო ზომები საფრთხის
მინიმუმამდე დასაყვანად. როგორც უკვე აღინიშნა, ისეთ საქმეებში როგო
რიცაა გულეჩი თურქეთის წინააღმდეგ (Gulec v Turkey (1998), ეს კითხვა
შეიძლება ასევე მოიცავდეს იმის შემოწმებას, ჰქონდათ თუ არა ხელისუფ
ლების წარმომადგენლებს სათანადო აღჭურვილობა.
• საქმეში მაკკანი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ
(McCann and Others v United Kingdom (1995), სასამართლომ დაადგი
ნა, რომ არ იყო დაცული აბსოლუტური აუცილებლობის სტანდარტი
მე-2.2 (ა) მუხლის მიზნებისთვის. ეს გამომდინარეობდა ხელისუფლე
ბის გადაწყვეტილებიდან არ შეეჩერებინათ ტერორისტები ესპანეთი
დან გიბრალტარში შემოსვლისას, ასევე იქიდან, რომ ხელისუფლებამ
არ გაითვალისწინა იმის შესაძლებლობა, რომ ოპერატიული ინფორმა
ცია შეიძლება მცდარი ყოფილიყო და რომ ჯარისკაცებმა პირდაპირ სა
სიკვდილო ძალა გამოიყენეს. სასამართლომ აღნიშნა, რომ ჯარისკაცი
რომელმაც მოახდინა სავარაუდოდ ბომბის შემცველი მანქანის ზედა
პირული დათვალიერება, არ იყო ასაფეთქებლების და რადიო კომუნი
კაციების სპეციალისტი და მისი ვარაუდი, რომ მანქანაში ბომბი იდო,
დაეფუძნა მხოლოდ იმ ფაქტს, რომ მანქანის ანტენა ადგილზე არ იყო.
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გარდა ამისა, ჯარისკაცებს რომლებმაც ცეცხლი გასხნეს, დავალებუ
ლი ჰქონდათ პირდაპირ სასიკვდილო გასროლები მოეხდინათ, რაც ტე
რორიზმის კონტექსტშიც კი ვერ აკმაყოფილებს საჭირო სიფრთხილის
სტანდარტს.
საქმე გული თურქეთის წინააღმდეგ (Gül v Turkey (2000), წარმოადგენს
ილუსტრაციას იმისა, თუ რა სახის სასიკვდილო ძალა არ შეიძლება ჩა
ითვალოს “აბსოლუტურად აუცილებლად”. აღნიშნულ საქმეში პოლი
ციის ოფიცრები ცდილობდნენ ბინაში შეღწევას ჩხრეკის ჩასატარებ
ლად, მაგრამ როცა სახლის მფლობელი აღებდა კარს, პოლიციელებმა
გახსნეს ცეცხლი და სასიკვდილოდ დაჭრეს პატრონი, რომელიც კარს
უკან იყო. რაც შეეხება ოპერაციის დაგეგმვას, სასამართლომ მიიჩნია,
რომ არ არსებობდა საკმარისი მტკიცებულება იმის დასადგენად, რომ
ოფიცრებს ჰქონდათ სასიკვდილო ძალის გამოყენების ბრძანება. თუმ
ცა, სასამართლომ დაადგინა, რომ კარსმიღმა სროლა ვერ იქნებოდა გა
მართლებული ვერავითარი ვარაუდით იმის შესახებ, რომ ოფიცერთა
სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა ბინის მეპატრონეთა მხრიდან, რომ
აღარაფერი ითქვას მხოლოდ ბინაში შეღწევის მიზანზე. მოკლედ რომ
ვთქვათ, მათ მიერ ავტომატური იარაღებიდან ცეცხლის გახსნა მათ
თვის უხილავ მიზანზე მშვიდობიანი მაცხოვრებლებით დასახლებულ
კორპუსში შეიძლება ჩაითვალოს როგორც აშკარად არაპროპორციუ
ლი რეაქცია.
საქმეში მაკარატზისი საბერძნეთის წინააღმდეგ (2004), სასამარ
თლო კრიტიკულად მიუდგა მანქანის გამოდევნების დაგეგმვასა და
ორგანიზებას, რის შედეგადაც მძღოლი მძიმედ დაშავდა. ოპერაცი
აში მონაწილეობდა პოლიციელთა დიდი რაოდენობა, რომლებიც ქა
ოტურად და მეტწილად უკონტროლოდ ახორციელებდნენ დევნას.
ამასთან, ადგილობრივ კანონმდებლობაში და პრაქტიკაში არ არსე
ბობდა სათანადო სტრუქტურა რომელიც დაარეგულირებდა ძალის
გამოყენებას.
საქმეში ნაჩოვა და სხვები ბულგარეთის წინააღმდეგ, სასამართლომ
ასევე კრიტიკულად იმსჯელა დაკავების მომზადებასა და ორგანიზე
ბაზე და დაასკვნა, რომ ხელისუფლების ორგანოებმა არ შეასრულეს
სიცოცხლის მოსპობის საფრთხის მინიმუმამდე დაყვანის ვალდებულე
ბა. დაკავების ოპერაციის მომზადებისას, მხედველობაში არ იქნა მიღე
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ბული არც ჩადენილი დანაშაულის სიმძიმე და არც ის ფაქტი, რომ ეჭ
ვმიტანილები არ წარმოადგენდნენ არავითარ საფრთხეს. გარდა ამისა,
კარგად არ იყო განმარტებული, რა შემთხვევებში შეიძლება ცეცხლსას
როლი იარაღის გამოყენება სათანადო სამართლებრივი რეგულაციები
სა და ადეკვატური ტრენინგების არარსებობის გამო.
ამისგან განსხვავებით, სხვა საქმეებში სასამართლომ ოპერაციის და
გეგმვისა და კონტროლის საკითხები დამაკმაყოფილებლად ჩათვალა:
• საქმეში ანდრონიკუ და კონსტანტინუ კვიპროსის წინააღმდეგ
Andronicou and Constantinou v Cyprus (1997), სასამართლომ დადები
თად შეაფასა სპეციალური ძალების მიერ ჩატარებული ოპერაციის
დაგეგმვა და კონტროლი და მიიჩნია, რომ პოლიციის ოპერაციის და
გეგმვა და კონტროლი იმ შეიარაღებული პირის წინააღმდეგ, რომელიც
საცოლესთან ოჯახურ კამათში იყო ჩართული, განხორციელებული
იყო იმგვარად, რომ მაქსიმალურად შეემცირებინა სიცოცხლის მოსპო
ბის საფრთხე. სასამართლომ შეისწავლა საქმის ყველა გარემოება, მათ
შორის ძალის გამოყენების გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ დაედგი
ნა მიიღო თუ არა ხელისუფლებამ ყველა ზომა მსხვერპლის თავიდან
ასაცილებლად. ამ საქმეში, ხელისუფლების წარმომადგენლებს კარგად
მოეხსენებოდათ, რომ საქმე არ ჰქონდათ გამოწრთობილ დამნაშავეებ
თან და ჩაერთვნენ მოლაპარაკების რთულ პროცესში გადაწყვიტეს რა,
რომ სპეცრაზმი მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში გამოეყენებინათ. ეს
ძალები კარგად იყვნენ გაცნობილნი ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყე
ნებას იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი ყოფილიყო მხოლოდ პრო
პორციული ძალის გამოყენება. ამგვარად, ამ კუთხით ადგილი არ ჰქო
ნია მე-2 მუხლის დარღვევას.
• საქმეში ბუბინსი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Bubbins v
United Kingdom (2005), იმ ოპერაციის დაგეგმვა და კონტროლი რო
მელსაც პირის სიკვდილი მოჰყვა დამაკმაყოფილებლად ჩაითვალა.
ოპერაციის მიმდინარეობა მთელი დროის განმავლობაში უფროსი
ოფიცრების კონტროლქვეშ იყო და შეიარაღებული ძალების გამოყე
ნება განხილულ და მოწონებულ იქნა ტაქტიკური ცეცხლსასროლი ია
რაღების ექსპერტების მიერ, რომლებიც ადგილზე იყვნენ მოწვეულნი.
გარდა ამისა, პოლიციის მიერ ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება
და მსგავსი ოპერაციების ჩატარება ეროვნული კანონმდებლობით იყო
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რეგულირებული და ემყარებოდა სასიკვდილო ძალის თვითნებური გა
მოყენების საწინააღმდეგო ადეკვატური და ეფექტური მექანიზმების
სისტემას.
• საქმეში რამსაჰაი ნიდერლანდების წინააღმდეგ (Ramsahai v the
Netherlands (2007), დიდი პალატა დაეთანხმა პალატის დასკვნას იმის
შესახებ, რომ დაპატიმრების ოპერაცია სწორად იყო დაგეგმილი, ოფიც
რები იმ ინსტრუქციების თანახმად მოქმედებდნენ, რომელიც მიზნად
ისახავდა ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების შედეგად წარმოშო
ბილი საფრთხის მინიმუმამდე დაყვანას, ცეცხლსასროლი იარაღი და
აღჭურვილობა სპეციალურად ისე იყო მოწყობილი, რომ თავიდან აე
ცილებინათ ზედმეტი სიკვდილიანობა და რომ ის პოლიციელი, რომელ
მაც მოახდინა სასიკვდილო გასროლა ადეკვატურად იყო გაწვრთნილი
საკუთარი თავდაცვისთვის სამსახურებრივი ცეცხლსასროლი იარაღის
გამოყენებაში.
“ესროლე-მოკალი” პოლიტიკა (ანუ პოლიტიკა, რომელიც მიმართულია
კონკრეტული პირის მოკვლისკენ, მიუხედავად გარემოებებისა) სავარა
უდოდ თვითნებობად ჩაითვლება და შესაბამისად მისი განხორციელება
მე-2 მუხლის დარღვევა იქნება. ამგვარი პოლიტიკა არ ითვალისწინებს ძა
ლის გამოყენების საჭიროებ
 ას კონკრეტულ ვითარებაში ან კონკრეტული
საფრთხის თუ ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული საპასუხო რეაქციის
პროპორციულობას. თუმცა, მოსაკლავად გაწვრთნილი ჯარისკაცების და
პოლიციის ოფიცრების ყველა სროლა ავტომატურად არ ჩაითვლება მე-2
მუხლის დარღვევად. საქმის ყველა გარემოება დეტალურად უნდა იქნას გა
მოკვლეული.
• საქმეში მაკკანი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, სა
სამართლომ იმსჯელა ბრალდებაზე, რომ არსებობდა ტერორიზმში
ეჭვმიტანილ პირთა წინასწარგანზრახული მკვლელობის გეგმა. ამ საქ
მეში ჯარისკაცებმა ცეცხლსასროლი იარაღით დახოცეს ტერორიზ
მში ეჭვმიტანილი პირები. ჯარისკაცებმა აღიარეს, რომ ეჭვმიტანილ
თა მოკვლის განზრახვით ისროლეს. თუმცა, სასამართლომ მიიჩნია,
რომ ჯარისკაცებს მათთვის მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე
გულწრფელად სჯეროდათ, რომ საჭირო იყო ეჭვმიტანილთა მოკვლა
იმისათვის, რომ ხელი შეეშალათ ბომბის აფეთქებისთვის. სასამარ
თლომ ჩათვალა, რომ საქმეში არ იყო საკმარისი მტკიცებულება იმის

45

ევროკონვენციის მე-2 მუხლი

•

•

•

46

დასამტკიცებლად, რომ არსებობდა წინასწარ მოფიქრებული გეგმა ხე
ლისუფლების უმაღლეს ან შუალედურ რგოლებში ან თუნდაც ჯარის
კაცებში. მხოლოდ ის ფაქტი, რომ გამოყენებულ იყვნენ სპეცრაზმელე
ბი, თავისთავად არ გულისხმობდა იმას, რომ მკვლელობა წინასწარ
განზრახული იყო. სასამართლომ აღნიშნა, რომ ვინაიდან სპეცრაზმი
სპეციალურად იწვრთნება ტერორიზმის დასამარცხებლად, ბუნებრი
ვია, სახელმწიფოს მიერ მათი ძალების გამოიყენება. თუმცა, სასამარ
თლომ კრიტიკულად შეაფასა ის ფაქტი, რომ ჯარისკაცები არ იყვნენ
გაწვრთნილნი და ინფორმირებულნი იმის შესახებ, რომ კონკრეტული
ვითარების მიხედვით განესაზღვრათ ცეცხლსასროლი იარაღის გამო
ყენების საჭიროება. სასამართლომ დაასკვნა, რომ ამ მნიშვნელოვან
ასპექტში ჯარისკაცების რეფლექსური რეაქცია არ იყო იმ სიფრთხი
ლის მქონე, რაც მოითხოვება სამართალდამცავი ორგანოებისგან დე
მოკრატიულ საზოგადოებაში თუნდაც საშიშ ეჭვმიტანილებთან დაპი
რისპირების დროს.
საქმეში ანდრონიკუ და კონსტანტინუ კვიპროსის წინააღმდეგ, სასა
მართლომ დაადგინა, რომ მართალია პოლიციის ოფიცრები დარიგე
ბულნი იყვნენ, რომ ესროლათ მათ წინააღმდეგ სროლის შემთხვევაში,
მაგრამ სიცოცხლის საფრთხეში ჩაგდების შემთხვევაში, მათ მხოლოდ
პროპორციული ძალა უნდა გამოეყენებინათ. ამ კუთხით ადგილი არ
ჰქონია მე-2 მუხლის დარღვევას.
სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა შეიძლება დადგეს მაშინაც, როცა
სახელმწიფო მოხელეების შემთხვევითი ტყვია იმსხვერპლებს სამოქა
ლაქო პირს, ვინაიდან მე-2 მუხლი მოითხოვს, რომ სპეცოპერაციების
ჩატარების მეთოდებისა და საშუალებების შერჩევისას ყველა შესაძლო
ზომა იქნას მიღებული იმისათვის, რომ სამოქალაქო პირის სიცოცხლის
მოსპობის საფრთხე მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი:
საქმეში ერგი თურქეთის წინააღმდეგ Ergi v Turkey (1998), უშიშროების
ძალებმა განახორციელეს ჩასაფრების ოპერაცია სამხრეთ-აღმოსავ
ლეთ თურქეთის ერთ-ერთ სოფელში იმისათვის, რომ დაეჭირათ ქურ
თების ნაციონალისტური ორგანიზაციის PKK-ის წევრები. მათ ცეცხლი
გახსნილი ჰქონდათ ერთ საათზე მეტი ხნის განმავლობაში, რამაც გან
მცხადებლის დისა და ქალიშვილის დაღუპვა გამოიწვია. სასამართლომ
დაადგინა, რომ არსებობდა იმის სერიოზული საშიშროება, რომ სოფ
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•

ლის მაცხოვრებლები მოხვდებოდნენ უშიშროების ძალებისა და PKK-ის
ტერორისტების სროლების შუაში. სასამართლომ განაცხადა, რომ მაში
ნაც კი, თუ უშიშროების ძალები იმოქმედებდნენ სათანადო სიფრთხი
ლით იმისათვის, რომ არ დაეშავებინათ სამოქალაქო მოსახლეობა, არ
არსებობდა იმის გარანტია, რომ PKK-ც ასეთივე სიფრთხილეს გამოი
ჩენდა. არ არსებობდა იმის მტკიცებულება, რომ მიღებულ იქნა რაიმე
ზომა სოფლის მაცხოვრებლების კონფლიქტისგან დასაცავად. სასა
მართლომ დაასკვნა, რომ ჩასაფრების ოპერაცია არ განხორციელდა
სათანადო სიფრთხილითა და კონტროლით და შესაბამისად დარღვეულ
იქნა მე-2 მუხლი.
საქმეში ისაიევა, იუსუპოვა და ბაზაიევა რუსეთის წინააღმდეგ, რუ
სეთის საჰაერო ძალებმა დაბომბეს სამოქალაქო მოსახლეობის ავ
ტომანქანების კოლონა, რომლებიც ცდილობდნენ გროზნოდან ინგუ
შეთში გაქცევას. თავდასხმა წარმოადგენდა თითქოსდა პასუხს ზო
გიერთი ტრანსპორტიდან განხორციელებულ შეტევაზე. დაბომბვის
შედეგად დაიღუპა ბევრი სამოქალაქო პირი, მათ შორის პირველი გან
მცხადებლის ორი ბავშვი და მრავალი დაიჭრა, მათ შორის, პირველი
და მეორე განმცხადებელი. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლოს
ხელი შეუშალა ინფორმაციის სიმცირემ, სასამართლომ დაადგინა,
რომ ოპერაციის დაგეგმვა და განხორციელება არ მომხდარა იმ სიფ
რთხილით, რაც საჭირო იყო სამოქალაქო მოსახლეობის დასაცავად.
მართალია, ჩეჩნეთში არსებული სიტუაცია მოითხოვდა განსაკუთ
რებული ზომების გატარებას, მათ შორის მძიმედ აღჭურვილი სამ
ხედრო ავიაციის გამოყენებას, მაგრამ მოპასუხე სახელმწიფომ ვერ
წარმოადგინა ვერავითარი მტკიცებულება იმის დასადასტურებლად,
რომ თვითმფრინავზე იერიში მიიტანეს უკანონო შეიარაღებულმა
ჯგუფებმა; მაგრამ თუნდაც ასეთი მტკიცებულება წარმოდგენილი
ყოფილიყო, თავდასხმის ხასიათისა და გამოყენებული იარაღის ტი
პის გათვალისწინებით დაბომბვა კვლავ არ ჩანდა “აბსოლუტურად
აუცილებელი” იმ პირობებში, რომ არ მომხდარა სამიზნის შერჩევა
და შეფასება და სამხედრო პერსონალი არ გაუფრთხილებიათ ჰუმა
ნიტარული კორიდორის შესახებ, რომლის მეშვეობითაც სამოქალა
ქო მოსახლეობა დატოვებდა დედაქალაქს. კერძოდ, ხელისუფლების
წარმომადგენლებს წინასწარ უნდა სცოდნოდათ ინგუშეთისკენ მი
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მავალი “ჰუმანიტარული კორიდორის” შესახებ, რის გამოც მათ უნ
და გამოეჩინათ განსაკუთრებული სიფრთხილე სასიკვდილო ძალის
გამოყენებასთან დაკავშირებით. თუმცა, პილოტები ამტკიცებდნენ
რომ არაფერი იცოდნენ “ჰუმანიტარული კორიდორის” შესახებ და
გამოიყენეს განსაკუთრებით ძლიერი იარაღი, რამაც დიდი რაოდენო
ბით მსხვერპლი გამოიწვია. სასამართლომ დაადგინა, რომ მაშინაც კი
თუ ჩავთვლიდით, რომ სამხედროებს ჰქონდათ ლეგიტიმური მიზანი,
ოპერაციის დაგეგმვა და კონტროლი არ იყო სათანადო სიფრთხილით
და სამოქალაქო მოსახლეობის სიცოცხლისადმი საჭირო მზრუნვე
ლობით განხორციელებული.
ამგვარად, სასამართლო შეისწავლის საქმესთან დაკავშირებულ ყველა
გარემოებას. თუმცა აქამდე, სასამართლოს არ ჩაუთვლია საჭიროდ შეეს
წავლა მაგალითად, სტატისტიკური ინფორმაცია და სელექციური მტკი
ცებულებები იმისათვის, რომ გაეანალიზებინა გარკვეული წლების გან
მავლობაში მომხდარი ინციდენტები იმ თვალსაზრისით, რომ დაედგინა
უშიშროების ძალების მიერ არაპროპორციული ძალის გამოყენების ხშირი
პრაქტიკა.

კითხვები:
1. რა პროცედურებია ეროვნული კანონმდებლობით ან პრაქტიკით გათ
ვალისწინებული იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ისეთი ოპე
რაციის სათანადო დაგეგმვა და კონტროლი, როგორიცაა, მაგალითად,
გადარჩენის ოპერაცია ან დამნაშავეთა გამოდევნება?
2. რა პროცედურები არსებობს ამგვარი ოპერაციების დაგეგმვისა და
კონტროლის შესაფასებლად?
3. ითვალისწინებს თუ არა კანონი რაიმე სანქციას მათთვის, ვინც სათანა
დოდ არ მოახდენს ოპერაციის დაგეგმვასა და კონტროლს?
4. ითვალისწინებს თუ არა კანონი იმ პირთა სისხლისსამართლებრივი
დევნის შესაძლებლობას, რომლებსაც ბრალი ედებათ გადამეტებული
ძალის ან ისეთი ძალის გამოყენებაში, რომელსაც მინიმუმამდე არ დაჰ
ყავს ოპერაციაში მოხვედრილ პირთა სიცოცხლის წინააღმდეგ არსებუ
ლი საფრთხე?
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3.5. სიცოცხლის მართლსაწინააღმდეგო მოსპობისთვის სახელმწი
ფო პასუხისმგებლობის დაკისრებისთვის საჭირო მტკიცების ტვირთი და
სტანდარტი
3.5.1. მტკიცების სტანდარტი
მე-2 მუხლი იცავს ყოველი ადამიანის სიცოცხლის უფლებას მართლსა
წინააღმდეგო ხელყოფისგან. მე-2 მუხლის დარღვევაზე დავის სირთულე
მდგომარეობს იმის დამტკიცებაში, რომ პირის სიკვდილზე პასუხისმგე
ბელი სახელმწიფოა, ვინაიდან სასამართლო მოითხოვს, რომ განმცხადე
ბელმა “გონივრულ ეჭვს მიღმა” სტანდარტით დაამტკიცოს, რომ გამოყე
ნებული ძალა “აბსოლუტურ აუცილებლობაზე” მეტი იყო. მართალია გან
მცხადებლისთვის ეს თითქოს ზედმეტად მაღალი სტანდარტია, მაგრამ,
პრაქტიკაში, სასამართლოს უფრო მოქნილი მიდგომა აქვს შემუშავებული.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სასამართლო არ განიხილავს სისხლის
სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხს. როგორც სასამართლომ აღ
ნიშნა საქმეში ავსარი თურქეთის წინააღმდეგ (Avsar v Turkey (2001):
“სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა განსხვავდება კონვენცი
ით გათვალისწინებული საერთაშორისო სამართლებრივი პასუხისმგებლო
ბისგან, ამგვარად, სახელმწიფოზე კონვენციით დაკისრებული პასუხის
მგებლობა, რომელიც დგება მისი ორგანოების, მოხელეებ
 ის და მოსამსა
ხურეების ქმედებათა გამო, არ უნდა ავურიოთ კონკრეტული პირის სის
ხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის სამართლებრივ საკითხებთან,
რაც ადგილობრივი სისხლის სამართლის სასამართლოებ
 ის ქვემდებარეა.
სასამართლო მოწოდებული არაა მიიღოს რაიმე გადაწყვეტილება ვინმეს
ბრალთან ან უდანაშაულობასთან დაკავშირებით ამ გაგებით.”
მართლაც, მკვლელობის წინასწარ განზრახული გეგმის ბრალდებასთან
დაკავშირებით, პრეცედენტული სამართალი მიუთითებს, რომ “სარწმუ
ნო მტკიცებულებაა” საჭირო. საქმეში მაკკანი და სხვები გაერთიანებული
სამფოს წინააღმდეგ, განმცხადებლები ამტკიცებდნენ, რომ ტერორიზმის
ეჭვმიტანილი სამი პირის მკვლელობა წინასწარ იყო დაგეგმილი, მაგრამ
სასამართლომ მიუთითა, რომ “ჭირდებოდა სარწმუნო მტკიცებულება”
იმისათვის, რომ დაესკვნა, რომ წინასწარი განზრახვა და გეგმა არსებობ
და. ამ საქმეში განმცხადებლებმა ასეთი მტკიცეულება ვერ წარმოადგინეს.
ამგვარად არსებობს ორი ძირითადი საკითხი: მტკიცების სტანდარტი (ამ
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შემთხვევაში, “სარწმუნო მტკიცებულება”) და მტკიცების ტვირთი (რომე
ლიც ამ საქმეში განმცხადებლებს ეკისრათ).
თუმცა, პრაქტიკაში მთელი რიგი გარემოებებით შეიძლება იმის დამ
ტკიცება, რომ მკვლელობაში სახელმწიფო მოხელეები არიან გარეულნი.
როგორც სასამართლოს მრავალჯერ აღუნიშნავს, “საჭირო მტკიცების
სტანდარტი შეიძლება მიღწეულ იქნას საკმარისად ძლიერი, ნათელი და
ურთიერთთანმხვედრი დასკვნებით ან მყარი პრეზუმფციებით”, რომელ
თა მტკიცებულებითი ძალა უნდა შეფასდეს ყოველი კონკრეტული საქმის
ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით (მაგალითისთვის საქმე
კაია თურეთის წინააღმდეგ (Kaya v Turkey (1998)). ეს საქმე ადასტურებს,
რომ მხოლოდ ეჭვები სახელმწიფოს პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით
საკმარისი არაა. მართალია, კომისიის წევრთა ეჭვები ლეგიტიმური იყო,
მაგრამ მათი მტკიცებულებითი ძალა დაკნინებულ იქნა მოვლენათა გან
მცხადებლისეული ვერსიის დამადასტურებელი ზეპირი ჩვენების არარსე
ბობის გამო. იმან, რომ განმცხადებელი და სხვა მოწმეები არ გამოცხადნენ
კომისიის დელეგატების წინაშე, რომლებიც სპეციალურად ჩავიდნენ თურ
ქეთში ფაქტობრივი გარემოებების დასადგენად, საფუძველი გამოაცალა
განმცხადებლის საქმეს.
ზოგიერთი საქმე ნათლად წარმოაჩენს სასამართლოს მიერ მტკიცების
სტანდარტის გამოყენებას:
• საქმეში იასა თურქეთის წინააღმდეგ (Yaşa v Turkey (1998), პირმა რო
მელიც გაზეთების კიოსკში მუშაობდა, რამდენჯერმე სიკვდილის მუქა
რა მიიღო. ერთხელ მას ესროლეს და მძიმედ დაჭრეს, ხოლო შემდეგი
შემთხვევის დროს ესროლეს და მოკლეს. ეს თავდასხმები მაშინ გან
ხორციელდა, როცა მიმდინარეობდა ხანგრძლივი კამპანია პრო-ქურ
თული გაზეთების გამავრცელებელი პირების წინააღმდეგ. თუმცა, არ
არსებობდა არავითარი მტკიცებულება, რომელიც “გონივრულ ეჭვს
მიღმა” დაადასტურებდა, რომ დანაშაულში უშიშროების ძალები ან
პოლიცია იყო გარეული. სასამართლო წარმოების მომდევნო ეტაპზე,
განმცხადებლებმა წარადგინეს ოფიციალური ანგარიში, რომელიც აა
ნალიზებდა რეგიონში მომხდარი მკვლელობების სერიას. ეს ანგარიში
არც სასამართლო და არც ფორმალური საგამოძიებო ანგარიში არ იყო
და სპეფიციკურად არ ეხებოდა კონკრეტული პირის მკვლელობასთან
დაკავშირებულ ფაქტობრივ გარემოებებს; ის უბრალოდ მიუთითებდა,
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რომ ხელისუფლების ორგანოები ინფორმირებულნი იყვნენ რეგიონში
ფართომასშტაბიანი მკვლელობების შესახებ და ბევრ მათგანზე უშიშ
როების ძალები იყვნენ პასუხისმგებელნი. სასამართლომ დაადგინა,
რომ მართალია ანგარიში ფრიად საყურადღებო იყო, მაგრამ არ შეიცავ
და ისეთ ინფორმაციას, რომელიც საკმარისი სიზუსტით გამოააშკარა
ვებდა სავარაუდო თავდამსხმელებს და, შესაბამისად, სახელმწიფოს არ
შეიძლებოდა მკვლელობისთვის პასუხისმგებლობა დაკისრებოდა.
საქმეში ტანრიკულუ თურქეთის წინააღმდეგ (Tanrikulu v Turkey (1999),
გარდაცვლილის ცოლი უშუალოდ არ შესწრებია მისი ქმრის მკვლელო
ბას, თუმცა იგი დანაშაულის ადგილას მივიდა მალევე მას შემდეგ, რაც
სროლები გაიგონა და დაადასტურა, რომ უშიშროების ძალების რვა
წევრი შორიახლოს იდგა და მათ არ მიუღიათ არავითარი ზომა, მიუხე
დავად მისი თხოვნისა, რომ დადევნებოდნენ დამნაშავეებს. კომისიის
აზრით, ამ მოწმის ჩვენება არ იყო საკმარისი იმ დასკვნის გამოსატა
ნად, რომ განმცხადებლის ქმარი უშიშროების ძალების ამ რვა წევრმა
მოკლა ან, რომ იგი მათი თანხმობით იქნა მოკლული, ვინაიდან ასეთი
დასკვნა მხოლოდ მოსაზრება იქნებოდა. სასამართლომ თავის მხრივ
აღნიშნა, რომ მართალია, სახელმწიფომ ვერ წარმოადგინა ვერავითა
რი მტკიცებულება ბრალდების უარსაყოფად და არ ითანამშრომლა სა
სამართლოსთან მკვლელობის საქმის მასალების მიწოდების კუთხით,
არ არსებობდა საჭირო სტანდარტის საკმარისი მტკიცებულება იმის
დასადასტურებლად, რომ მკვლელობაზე პასუხისმგებელი სახელმწი
ფო იყო.
საქმეში ეკინჩი თურქეთის წინააღმდეგ (Ekinci v Turkey (2000), გარდაც
ვლილი იყო ქურთული წარმოშობის იურისტი, რომელიც ადრე ქურთუ
ლი ორგანიზაციის PKK-ს მხარდამჭერი იყო. მისი სხეული ტყვიებით
დაცხრილული იპოვეს. სასამართლომ აღნიშნა, რომ არ არსებობდა
იმის მტკიცებულება, რომ განმცხადებელს (რომლის სამუშაო ძირითა
დად კომპენსაციის საქმეებს შეეხებოდა) ემუქრებოდნენ ან, რომ მი
სი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ იყო. გარდა ამისა, არ არსებობდა მისი
მკვლელობის თვითმხილველი მოწმე და ექსპერტიზის დასკვნა აჩვე
ნებდა, რომ ტყვიები ერთი იარაღიდან იყო გასროლილი და არ ჰგავდა
მანამდე ამ ლაბორატორიაში გასინჯულ ტყვიებს. მეორეს მხრივ, ხელი
სუფლების ორგანოებმა ჩაატარეს გამოძიება მსხვერპლის სიკვდილის
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ფაქტზე, მაგრამ არ გამოიძიეს შესაძლო კავშირი მის მკვლელობასა და
ერთი თვით ადრე მსგავს გარემოებებში მისი კლიენტის მკვლელობას
შორის. სასამართლომ დაასკვნა, რომ მართალია არსებობდა იმის მტკი
ცებულება, რომ მსხვერპლი სავარაუდოდ სახელმწიფო მოსამსახურე
ებმა მოკლეს, მაგრამ იგი არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ გონივრულ
ეჭვს მიღმა სტანდარტით დაემტკიცებინა, რომ მსხვერპლის სიკვდილი
სახელმწიფოს ბრალით მოხდა. თუმცა ამ საქმეში თვითმხილველი მოწ
მეების ჩვენებები ურთიერთსაწინააღმდეგო და არასრული იყო.
საქმეში ნურაი სენი თურქეთის წინააღმდეგ (Nuray Sen v Turkey (2004),
თვითმხილველი მოწმეების ჩვენებებზე დაყრდნობით განმცხადებელი
ამტკიცებდა, რომ მისი ქმარი გაიტაცეს, ხოლო შემდგომ აწამეს და მოკ
ლეს სახელმწიფო მოხელეებმა. იგი დავობდა, რომ მისი ქმარი მანამდე
იღებდა მუქარებს სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმული პოლიციელე
ბისგან მისი პოლიტიკური საქმიანობის გამო. მთავრობა არ ეთანხმებო
და ფაქტების ამ ვერსიას და ამტკიცებდა, რომ განმცხადებლის ქმარი
წაიყვანა სამმა პირმა, რომელსაც იგი არ შეწინააღმდეგებია, რაც, სა
ვარაუდოდ, ნიშნავდა იმას, რომ იგი მათ იცნობდა. მიუხედავად იმისა,
რომ კომისიამ მოიპოვა მტკიცებულებები თურქეთში, გამტაცებელთა
ნამდვილი ვინაობა ვერ დადგინდა. სასამართლომ დაადგინა, რომ “გო
ნივრულ ეჭვს მიღმა” ვერ დასტურდებოდა, რომ ამ ინციდენტებში სა
ხელმწიფო აგენტები იყვნენ გარეულები. შესაბამისად, ხელისუფლების
წარმომადგენლებმა უნდა მიიღონ ყველა გონივრული ზომა იმისათვის,
რომ მოიპოვონ მკვლელობასთან დაკავშირებული ყველა მტკიცებულე
ბა. მართალია, სასამართლომ უარი თქვა გაეკეთებინა იმ მოქმედება
თა ჩამონათვალი, რაც სამართალდამცავებმა უნდა განახორციელონ
იმისათვის, რომ უზრუნველყონ მკვლელობის გარემოებათა ჯეროვანი
გამოკვლევა, მათ სულ მცირე “უნდა მიიღონ ყველა შესაძლო გონივ
რული ზომა იმისათვის, რომ მოიპოვონ ინციდენტთან დაკავშირებული
მტკიცებულებები”. სასამართლომ გააკეთა მითითებები იმ საკითხებ
ზე, რომლებიც მოცემულ საქმეში იყო რელევანტური: მათ შორისაა “შე
საბამისი სასამართლო ექსპერტიზისთვის საჭირო მტკიცებულებების
მოპოვება, როგორიცაა ტყვიების ამოღება, ტყვიების ან ტყვიის ნარჩე
ნების მეტალურგიული ანალიზი გამოყენებული იარაღის მწარმოებლის
ან მიმწოდებლის დასადგენად და ბალისტიკური ანგარიში, სადაც გან
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ხილულია ცეცხლსასროლი იარაღები; ნაპოვნი იარაღების და დაცლი
ლი მასრების ჯეროვანი აღნუსხვა; მსხვერპლის დაკავებაში მონაწილე
ოფიცერთა და ყველა თვითმხილველთა დაკითხვა (მათ შორის პოლიცი
ელებისა და შეიარაღებული ძალების წევრებისა) იმისათვის, რომ დად
გინდეს ძალის გამოყენების გარემოებები და მსხვერპლის ჯანმრთელო
ბის მდგომარეობა დაკავების დროს; გაკვეთის ჩატარება კვალიფიციუ
რი ექიმების მიერ დაზიანებების სრული და დეტალური აღწერილობის
და კლინიკური მდგომარეობის ობიექტური ანალიზის მოსაპოვებლად;
დანაშაულის ადგილის დიაგრამების მომზადება და ინციდენტის დროს
მოწმეთა ადგილმდებარეობის ჩვენება, ყველა ეჭვმიტანილის ხელების
შემოწმება იარაღის გამოყენების კვალის შესამოწმებლად, ინციდენტში
გარეული ყველა სახელმწიფო მოხელის დავალდებულება წარადგინონ
ანგარიში თავიანთი იარაღის და აღჭურვილობის გამოყენების შესახებ”.
საქმეში ტაჰსინ აჯარი თურქეთის წინააღმდეგ (Tahsin Acar v Turkey
(2004), განმცხადებელი დავობდა, რომ მისი ძმა გაიტაცა პოლიციის
ორმა ოფიცერმა, შემდგომ დააპატიმრა ინკომუნიკადო (ახლობლებთან
ან დამცველთან დაკავშირების უფლების გარეშე) და ახლა იგი გარდაც
ვლილად ითვლებოდა. გატაცების ორი თვითმხილველი მოწმე ამტკი
ცებდა, რომ განმცხადებლის ძმა დააბეს და თვალები აუხვიეს. რამდე
ნიმე მოთხოვნის შემდეგ, მის გაუჩინარებაზე საქმე აღიძრა. თუმცა,
არასაკმარისი მტკიცებულებების გამო, ხელისუფლების ორგანოებმა
უარი თქვეს გამოძიება პოლიციის ორი ოფიცრის წინააღმდეგ დაეწყ
ოთ. შემდგომ ახლობლები ასევე ამტკიცებდნენ, რომ გაუჩინარებული
პირი ნახეს ტერორიზმში ეჭვმიტანილ პირთა შესახებ ახალი ამბების
სიუჟეტში და უშედეგოდ ეცადნენ სიუჟეტის ვიდეო ჩანაწერის მოპო
ვებას. სასამართლომ დაადგინა, რომ არ არსებობდა საკმარისი მტკი
ცებულება იმ ბრალდების გასამყარებლად, რომ განმცხადებლის ძმის
გატაცებაში პოლიციელები მონაწილეობდნენ. მართლაც, გატაცების
თვითმხილველებმა თავიდან განაცხადეს, რომ არ იცნობდნენ გამტა
ცებლებს, თუმცა შემდგომ ერთმა შეცვალა მისი ჩვენება. შესაბამისად,
სასამართლომ დაადგინა, რომ განმცხადებლის მტკიცება ეფუძნებოდა
მხოლოდ ჰიპოთეზას და ვარაუდს და არა სარწმუნო მტკიცებულებას.
საქმეში ტეკდაგი თურქეთის წინააღმდეგ (Tekdag v Turkey (2004), გან
მცხადებელი ჩიოდა, რომ მისი ქმარი გაიტაცეს სამოქალაქო ტანსაც
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მელში გამოწყობილმა პოლიციელებმა და შემდეგ მოკლეს. პროკურორ
მა უარყო მისი ქმრის დაკავება, თუმცა განაცხადა, რომ იგი არაერთი
უკანონო ქმედებისთვის იყო პასუხისმგებელი. ხელისუფლების წარმო
მადგენლები ძირითადად უარყოფდნენ მოვლენების განმცხადებლისე
ულ ვერსიას და ამტკიცებდნენ, რომ მისი ქმარი იყო PKK-ს მხარდამჭე
რი და სავარაუდოდ ამ ორგანიზაციის წევრი, რომელმაც თავის ნებით
შეიცვალა ვინაობა და გაუჩინარდა. სასამართლოს დელეგაციამ მოიპო
ვა მტკიცებულებები თურქეთში. ვინაიდან არ არსებობდა ინციდენტის
ან განმცხადებლის ქმრის დაკავების თვითმხილველი მოწმეები, ვერ
დადგინდა გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით, რომ იგი გაიტაცეს და
მოკლეს სახელმწიფო სამსახურში მყოფმა პირებმა.
• საქმეში ნესიბე ჰარანი თურქეთის წინააღმდეგ (Nesibe Haran v Turkey
(2005), განმცხადებელი ჩიოდა, რომ მისი ქმრის გაუჩინარებაზე სახელ
მწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ პასუხისმგებელნი.
მისი გაუჩინარებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ თანასოფლელმა გან
მცხადებელს უთხრა, რომ მისი ქმარი პოლიციამ წაიყვანა მას შემდეგ,
რაც ამ უკანასკნელს კამათი მოუვიდა პოლიციასთან სამსახურში პირა
დობების შემოწმების დროს. სასამართლომ მიიჩნია, რომ მისი გაუჩი
ნარების ფაქტობრივი გარემოებები მხოლოდ მოსაზრება და ვარაუდი
იყო და, შესაბამისად, არ არსებობდა საკმარისი მტკიცებულებები, რომ
ლებიც გონივრულ ეჭვს მიღმა დაადასტურებდა, რომ იგი საიდუმლოდ
დააკავეს და მოკლეს სახელმწიფო სამსახურში მყოფმა პირებმა.
იმის განსაზღვრისას მიღწეულია თუ არა მტკიცების საჭირო სტან
დარტი, მტკიცებულებათა მოპოვების დროს, მხარეთა ქცევაც ასევე სა
ყურადღებო მომენტია. თუმცა, მაშინაც კი როცა სახელმწიფო არ თანამ
შრომლობს სასამართლოსთან, ამ სტანდარტის მიღწევა შესაძლოა კვლავ
რთული იყოს.
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3.5.2. მტკიცების ტვირთი
როგორც აღინიშნა, საქმეში მაკკანი და სხვები გაერთიანებული სამე
ფოს წინააღმდეგ, იმის მტკიცების ტვირთი, რომ სიცოცხლის უფლების
დარღვევაზე სახელმწიფო მოხელეები არიან პასუხისმგებელნი, როგორც
წესი, განმცხადებელს აწევს. თუმცა კვლავაც, პრაქტიკაში ეს მოთხოვნა
უფრო მეტი მოქნილობით ხასიათდება, ვიდრე ეს თავდაპირველად შეიძლე
ბა გამოჩნდეს. კერძოდ, თუკი მომხდარი ფაქტი მთლიანად ან მეტწილად

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

ხელისუფლების ექსკლუზიურ კონტროლქვეშაა (როგორც მაგალითად იმ
პირთა შემთხვევაში, რომლებიც სახელმწიფო მოხელეებ
 ის დაქვემდებარე
ბაში ან პატიმრობაში იმყოფებიან, ან პირები, რომლებსაც მკვდარს იპო
ვიან სახელმწიფოს მიერ უშუალოდ კონტროლირებად ტერიტორიაზე), და
ზიანებასთან ან სიკვდილთან მიმართებაში საკმაოდ მყარი პრეზუმფციებ
ი
ჩნდება. მაგალითად, თუკი მანამდე ჯანმრთელი ადამიანი კვდება პოლი
ციის პატიმრობაში, მთავრობას ეკისრება ამის დამაჯერებელი ახსნის წარ
მოდგენის ვალდებულება. ეს ვალდებულება უკავშირდება მე-3 მუხლთან
მიმართებაში არსებული პრეცედენტული სამართლის პრინციპს, რომ სა
ხელმწიფოა პასუხისმგებელი პატიმრობაში მყოფი პირისთვის მიყენებულ
დაზიანებებზე. ამგვარად, მტკიცების ტვირთი განმცხადებლიდან მოპასუ
ხე მთავრობაზე გადადის. ამას საფუძვლად უდევს ის, რომ უზრუნველყო
ფილი იყოს უფლებების “პრაქტიკული და ეფექტური” დაცვა. ადეკვატური
ახსნა-განმარტების წარმოდგენის ვალდებულება “განსაკუთრებით მკაც
რია”, მე-2 მუხლის პირობებში, პირის სიკვდილის შემთხვევაში. ამგვარად,
სახელმწიფო ორგანოებ
 ის უუნარობა წარმოადგინონ დამაჯერებელი ახ
სნა-განმარტება პატიმრის ბედთან დაკავშირებით უფრო მეტ სადავო სა
კითხს წამოჭრის, ვიდრე მხოლოდ მე-5 მუხლით გათვალისწინებულ თავი
სუფლების უკანონო აღკვეთას.
ამგვარად, დამაჯერებელი ახსნის წარმოდგენის ვალდებულებამ შესაძ
ლოა გაამარტივოს სიცოცხლის უფლების მატერიალური ასპექტის დარ
ღვევის დადგენა. ამ ვალდებულებას, თავის მხრივ, ამყარებს მე-2 მუხლის
“პროცესუალური ასპექტი”, რასაც ქვემოთ განვიხილავთ. ეს უკანასკნელი
მოითხოვს დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარებას კონკრეტული საქმის
გარემოებებზე. თუმცა, მე-2 მუხლის პროცესუალური ასპექტი გარდაუვ
ლად წამოიჭრება ასევე ისეთ შემთხვევებში, როდესაც მკვლელობაზე სავა
რაუდოდ სახელმწიფო მოხელეები არიან პასუხისმგებელნი ან მკვლელობა
მათი ხელშეწყობით მოხდა. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, შესაძლოა ერთ
საქმეზე სასამართლომ მე-2 მუხლით გათვალისწინებული როგორც მატე
რიალური, ისე პროცესუალური ვალდებულების დარღვევა დაადგინოს.
• საქმეში ჩაკიჩი თურქეთის წინააღმდეგ (Çakici v Turkey (1999), უშიშროე
ბის ძალები აცხადებდნენ, რომ განმცხადებლის ძმა ტერორიზმში ეჭვმი
ტანილ პირთა გვამებს შორის იპოვეს, მაშინ როცა განმცხადებელი და
ვობდა, რომ მისი ძმა უკანასკნელად 15 თვის წინ ნახეს, სანამ დააპატიმ
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რებდნენ. სასამართლომ დაადგინა მე-2 მუხლის დარღვევა, როგორც სა
ხელმწიფო მოხელეების მიერ დაპატიმრების შემდგომ გარდაცვალების
პრეზუმფციის საფუძველზე, ისე გაუჩინარებისა და გვამის აღმოჩენის
ფაქტებზე არაადეკვატური გამოძიების ჩატარების გამო.
ამგვარად, მტკიცების ტვირთი აწევს ხელისუფლებას, რომ წარმოადგი
ნოს დამაკმაყოფილებელი და დამაჯერებელი ახსნა კონკრეტული ფაქტე
ბის შესახებ. ასე რომ შესაძლებელია შესაბამისი დასკვნების გამოტანა, თუ
სახელმწიფო საპატიო მიზეზის გარეშე ვერ წარადგენს სასამართლოს მიერ
მოთხოვნილ ინფორმაციას.
• საქმეში ორჰანი თურქეთის წინააღმდეგ (Orhan v Turkey (2002), მოპა
სუხე სახელმწიფომ ვერ უზრუნველყო იმ ინფორმაციის წარმოდგენა,
რომელიც მის ხელთ იყო და არც ამ ფაქტის დამაკმაყოფილებელი ახ
სნა არ წარუდგენია. აღნიშნულმა შეიძლება გამოიწვიოს “არა მხოლოდ
დასკვნების გამოტანა განმცხადებლის ბრალდებების საფუძვლიანო
ბასთან დაკავშირებით, არამედ ასევე შესაძლოა უარყოფითად აისახოს
მოპასუხე სახელმწიფოს მიერ კონვენციის 38-ე მუხლით გათვალისწი
ნებული ვალდებულებების შესრულებაზე. იგივე ვრცელდება იმ შემ
თხვევაზეც, როცა სახელმწიფო აგვიანებს ინფორმაციის წარმოდგე
ნას, რაც ხელს უშლის საქმეში ფაქტების დადგენას”.
3.6. პირები, რომლებიც დაპატიმრებისას ჯანმრთელნი იყვნენ და
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შემდეგ გარდაიცვალნენ
პატიმრობაში მყოფი ადამიანები არიან დაუცველ მდგომარეობაში და
ხელისუფლებას მათი დაცვის ვალდებულება ეკისრება. თუკი დაპატიმრე
ბისას პირი ჯანმრთელი იყო, შემდეგ კი გარდაიცვალა სახელმწიფო ხე
ლისუფლების წარმომადგენლებმა უნდა წარმოადგინონ მისი სიკვდილის
გამომწვევი მიზეზების დამაჯერებელი ახსნა. ასეთი ახსნის წარმოუდგენ
ლობის შემთხვევაში, სიკვდილისთვის პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს და
ეკისრება. ფაქტობრივ გარემოებებთან მიმართებაში მყარი პრეზუმფციე
ბი წარმოიშობა მაშინ, როცა სიკვდილი პატიმრობის განმავლობაში დგება.
(ამგვარი განვითარება პრეცედენტულ სამართალში ასახავს მე-3 მუხლის
იურისპრუდენციას დაკავებულთა ცუდ მოპყრობასთან დაკავშირებით.)
• საქმეში სალმანი თურქეთის წინააღმდეგ (Salman v Turkey (2000),
მსხვერპლი სავსებით ჯანმრთელ მდგომარეობაში დააკავეს, მას არ
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•

•

აღენიშნებოდა არავითარი დაზიანება ან დაავადება. მოგვიანებით იგი
პატიმრობაში გარდაიცვალა. მის სხეულზე აღმოჩენილ დაზიანებათა
შესახებ არავითარი დამაკმაყოფილებელი ახსნა-განმარტება არ წარ
მოდგენილა. სასამართლომ დაადგინა, რომ ამ ვითარებაში მის სიკ
ვდილზე სახელმწიფო იყო პასუხისმგებელი.
საქმეში ანგელოვა ბულგარეთის წინააღმდეგ (Anguelova v Bulgaria
(2002), მსხვერპლი რამდენიმე საათიანი დაკავების შემდეგ პოლიცი
ის განყოფილებაში გარდაიცვალა. სასამართლომ დაადგინა, რომ მისი
სიკვდილის მიზეზების შესახებ დამაჯერებელი განმარტების წარმოდ
გენის ვალდებულება სახელმწიფოს ეკისრებოდა. სახელმწიფო ორგა
ნოები დაეყრდნენ ორ ურთიერთსაწინააღმდეგო სამედიცინო დასკვნას:
პირველი დასკვნა დაზიანების მომენტად დაახლოებით მისი დაკავების
მომენტს მიიჩნევდა, მეორე დასკვნა კი მხოლოდ დაზიანებების ფოტო
ებს ეფუძნებოდა და არა სხეულის დათვალიერებას. ამ ფაქტმა იმასთან
ერთად, რომ პირს დროულად არ მიეცა უფლება ექიმი ენახა და რომ პო
ლიციამ იცრუა, თითქოს მსხვერპლი დაუდგენელი ვინაობის პირი იყო,
მაშინ როცა მათ კარგად იცოდნენ მისი ვინაობა, საშუალება მისცა სა
სამართლოს დაედგინა, რომ მსხვერპლის სიკვდილის გარემოებებთან
დაკავშირებით მთავრობის განმარტება არადამაკმაყოფილებელი იყო.
საქმეში აკტასი თურქეთის წინააღმდეგ (Aktaş v Turkey (2003), მსხვერ
პლი გარდაიცვალა პატიმრობაში ყოფნის დროს დაპატიმრებიდან ერთი
კვირის თავზე. დაკავებისას იგი ჯანმრთელი იყო და მართლაც, დაკავე
ბის მეორე დღეს, როცა იგი ძმამ მოინახულა, იგი კარგად გამოიყურე
ბოდა. სიკვდილის შემდგომმა ექსპერტიზამ მის სხეულზე მრავლობითი
სისხლჩაქცევები და ფერშეცვლილი მონაკვეთები აღმოაჩინა, რომელ
თაგან ზოგიერთი ნებისმიერი ადამიანისთვის ადვილად შესამჩნევი იქ
ნებოდა. ამდენად, ეს დაზიანებები შეუძლებელია მსხვერპლს დაკავე
ბამდე მიეღო, როგორც ამას მთავრობა ამტკიცებდა. სასამართლომ
გაიზიარა სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის თანახმადაც
დაზიანებები ასფიქსიით, დახრჩობით ან მკერდზე ძლიერი დაწოლით
იყო მიყენებული. სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ უცნობი იყო გარ
დაცვალების ზუსტი დრო, არ არსებობდა რაიმე სამედიცინო ჩანაწერი
გარდაცვალებასთან დაკავშირებით და მთავრობამ ვერ მიუთითა ექიმ
ზე, რომელმაც დააფიქსირა სიკვდილის დადგომა. ყველა ეს ფაქტი მი
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უთითებდა, რომ პირი საავადმყოფოში მისვლამდე გარდაიცვალა. შესა
ბამისად, სასამართლომ გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით დადგენი
ლად ცნო, რომ მსხვერპლი იმ ფიზიკური ძალადობისგან გარდაიცვალა,
რომელიც მას პოლიციაში ყოფნის დროს მიაყენეს.
3.7. პირები, რომლებიც გარდაიცვალნენ სახელმწიფოს ექსკლუზიუ
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რი კონტროლის ქვეშ არსებულ ტერიტორიაზე
სასამართლო იგივე ტესტს იყენებს იმ სიტუაციებთან დაკავშირებითაც,
როდესაც პირს გარდაცვლილს პოულობენ იმ ტერიტორიაზე, რომელიც
სახელმწიფოს ექსკლუზიურ
 ი კონტროლის ქვეშაა და სადაც სავარაუდოა,
რომ ინფორმაცია მოვლენათა განვითარების შესახებ მთლიანად (ან სულ
მცირე მეტწილად მაინც) ხელისუფლების წარმომადგენელთა ხელშია.
• საქმეში აკუმი და სხვები თურქეთის წინააღმდეგ (Akkum and Others v
Turkey (2005), სასამართლომ დაასკვნა, რომ მთავრობამ ვერ წარმოად
გინა ახსნა-განმარტება განმცხადებლის ახლობლების მკვლელობასთან
დაკავშირებით, რომლებიც გარდაცვლილი იპოვეს სამხრეთ-აღმოსავ
ლეთ თურქეთში სამხედრო ოპერაციის ჩატარების შემდგომ. მთავრო
ბამ არ წარმოადგინა ის ძირითადი დოკუმენტური მასალა, რომელიც
აუცილებელი იყო ფაქტების სწორად და სრულად დადგენისთვის და
არც რაიმე განმარტება აღნიშნულის გასამართლებლად. გარდა ამისა,
სასამართლოსთვის წარდგენილი ზოგიერთი ანგარიში სავსე იყო ხარ
ვეზებით და წინააღმდეგობებით, ისევე როგორც სახელმწიფო მოხელე
თა ჩვენებები. შესაბამისად, სასამართლომ დაადგინა, რომ მთლიანობა
ში საქმის გარემოებები მიუთითებდა განმცხადებელთა ბრალდებების
საფუძვლიანობაზე და აღნიშნა, რომ სავსებით სამართლიანი იყო პარა
ლელის გავლება დაკავებულთა (რომელთა კეთილდღეობაზეც სახელ
მწიფოა პასუხისმგებელი) და იმ პირთა სიტუაციას შორის, რომლებიც
დაშავდნენ ან გარდაიცვალნენ უშუალოდ სახელმწიფოს კონტროლი
რებად ტერიტორიაზე.
• საქმეში ესტამიროვი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ (Estamirov and
Others v Russia (2006), რომელიც ეხებოდა ჩეჩნების მთელი ოჯახის და
ხოცვას რუსი სამხედროების მიერ, რომლებსაც ოკუპირებული ჰქონ
დათ და აკონტროლებდნენ რეგიონს, სასამართლომ აღნიშნა, რომ
მკვლელობის ფაქტზე დაწყებული გამოძიება არ იქნა ბოლომდე მიყ
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ვანილი და არ მომხდარა პასუხისმგებელ პირთა იდენტიფიცირება ან
მსჯავრდება. გამოძიების დროს ნაწილობრივ განხილულ იქნა მოვლე
ნათა განმცხადებელთა მიერ მიწოდებული ვერსია და გამოთხოვილ იქ
ნა ინფორმაცია რამდენიმე სამხედრო და პოლიციის ოფიცრისგან ინცი
დენტში მათი შესაძლო მონაწილეობის შესახებ. თუმცა გაურკვეველი
იყო მიღებულ იქნა თუ არა რაიმე პასუხი და ასევე აღმოჩნდა, რომ გა
მოძიება იკვლევდა განმცხადებელთა ახლობლების მკვლელობის სხვა
ვერსიებსაც, ისეთი როგორიცაა მათი შესაძლო კავშირი არაკანონიერ
საქმიანობასთან ან პიროვნული დაპირისპირებები, მიუხედავად იმისა,
რომ ამგვარი ვარაუდები არ იყო გამყარებული არც მოწმეთა ჩვენებე
ბით და არც სასამართლოსათვის მიწოდებული სხვა რაიმე მასალით.
უფრო მეტიც, მთავრობას არ წარმოუდგენია განმცხადებლის ახლო
ბელთა მკვლელობის სხვა ალტერნატიული ვერსია ან მოვლენათა გან
ვითარების რაიმე დამაკმაყოფილებელი და დამაჯერებელი ახსნა.
3.8. პირები, რომლებიც დაპატიმრების შემდეგ გაუჩინარდნენ
იმ შემთხვევებში, როდესაც არსებობს მტკიცებულება, რომ პირი დააკა
ვეს და შემდეგ იგი გაუჩინარდა, სასამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწი
ფოს მიერ დაკავებულის ბედ-იღბალზე ინფორმაციის მიუწოდებლობა შე
იძლება გახდეს მე-2 მუხლის დარღვევის საფუძველი. ეს საკითხი დგება იმ
შემთხვევაში, როდესაც არსებობს საკმარისი ფაქტობრივი მტკიცებულება,
რომლითაც მტკიცების სათანადო სტანდარტით დასტურდება, რომ დაკა
ვებული პატიმრობაში გარდაიცვალა. მთელი რიგი ფაქტორები გაითვა
ლისწინება იმის განსასაზღვრად, შეიძლება თუ არა პირი გარდაცვლილად
ჩაითვალოს. რაც უფრო მეტი დრო გადის დაკავებულის შესახებ რაიმე ინ
ფორმაციის გარეშე, მით უფრო მეტია მისი გარდაცვალების ალბათობა.
სხვა ფაქტორები მოიცავს დაკავების ან დაპატიმრების ფაქტს (ან სულ მცი
რე იმ ფაქტს, რომ პირი ბოლოს სახელმწიფო მოსამსახურეების კონტროლ
ქვეშ ნახეს); პირის დაკავებისას სიცოცხლისთვის საშიში სიტუაციის არსე
ბობა; პირის ბედ-იღბლის შესახებ სარწმუნო ინფორმაციის არარსებობა;
მთავრობის მხრიდან რაიმე ახსნა-განმარტების წარმოუდგენლობა პირის
ბედთან დაკავშირებით. ამ ფაქტორთა ერთობლიობამ შესაძლოა სასამარ
თლო მიიყვანოს დასკვნამდე, რომ პირი გარდაცვლილად უნდა ჩაითვალოს.
მიუხედავად იმისა, რომ პიროვნების დაკავების მომენტიდან გასული დრო
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არ არის გადამწყვეტი ფაქტორი, იგი მაინც ერთ-ერთი გასათვალისწინებე
ლი გარემოებ
 აა, ვინაიდან რაც უფრო მეტი დრო გადის დაკავებულის შე
სახებ რაიმე ინფორმაციის გარეშე, უფრო მეტია იმის ალბათობა, რომ იგი
გარდაიცვალა. დროის გასვლამ შესაძლოა გავლენა იქონიოს სხვა ფაქტობ
რივი გარემოებ
 ების მტკიცებულებით ძალაზეც, სანამ დადგინდება, რომ
პირი გარდაცვლილად უნდა ჩაითვალოს. ასეთ შემთხვევაში გასათვალის
წინებელია ასევე ზოგადი ფონი, მაგალითად როგორიცაა ის ფაქტი, რომ
იმ კონკრეტულ ადგილას ხშირად აქვს ადგილი წამებას. თუმცა იმისათვის,
რომ პირი გარდაცვლილად იქნას მიჩნეული, მაინც საჭიროა რაიმე კონკრე
ტული მტკიცებულება, რომელიც ამ ფაქტს დაადასტურებს.
• ამგვარად, საქმეში ბაზორკინა რუსეთის წინააღმდეგ (Bazorkina v Russia
(2006), მხედველობაში იქნა მიღებული გადამწყვეტ ფაქტორთა მთელი
რიგი, სანამ სასამართლო დაადგენდა, რომ პირი, რომლის შესახებაც
არავის არაფერი გაუგია ექვსი წლის განმავლობაში, გარდაცვლილად
უნდა ჩათვლილიყო და რომ მის სიკვდილზე ხელისუფლების წარმომად
გენელნი აგებდნენ პასუხს. პირველ რიგში, მთავრობა არ უარყოფდა,
რომ პირი დააკავეს ანტი-ტერორისტული ოპერაციის დროს ერთ-ერთ
სოფელში; 2) სისხლის სამართლის საქმეში არსებული ვიდეო ფირი
და მრავალრიცხოვან მოწმეთა ჩვენებები ადასტურებდა, რომ იგი და
კითხა უფროსმა სამხედრო ოფიცერმა, რომელმაც დაკითხვის ბოლოს
განუცხადა, რომ იგი სიკვდილით უნდა დაესაჯათ. ეს სიტუაცია ბუნებ
რივია დაკავებულის სიცოცხლისთვის საშიშად უნდა მიჩნეულიყო; 3)
დაკავების შემდეგ არ არსებობდა რაიმე სარწმუნო ინფორმაცია დაკა
ვებულის შესახებ; 4) საქმეში არსებული ამის საწინააღმდეგო მტკიცე
ბულებები ძალიან სუსტი იყო (არცერთი იმ მოწმეთაგან, რომლებიც ამ
ტკიცებდა რომ ნახეს იგი, არ იცნობდა მას კარგად, და გარდა ამისა ისი
ნი უბრალოდ უთითებდნენ, რომ შორიდან მოჰკრეს თვალი მის მსგავს
პიროვნებას). ამისგან განსხვავებით, მისი ოჯახის არცერთ წევრს, თა
ნაკურსელებს ან სხვა ადამიანებს, რომლებიც იმავე დღეს დააკავეს არ
უნახავთ იგი და არაფერი გაუგონიათ მის შესახებ დაკავების შემდგომ;
5) მისი სახელი არ აღმოჩნდა არცერთი სასჯელაღსრულებითი დაწესე
ბულების სარეგისტრაციო ჩანაწერებში. და ბოლოს, არ წარმოდგენილა
არავითარი დამაჯერებელი ახსნა იმის შესახებ, თუ რა მოუვიდა მას და
კავების შემდგომ, ხოლო ვერსიები მისი გაქცევის ან ჩასაფრების დროს

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

მკვლელობის შესახებ არ დადასტურებულა გამოძიების განმავლობაში.
ამის გამო, სასამართლომ დაადგინა, რომ პირი გარდაცვლილად უნდა
ჩათვლილიყო არაოფიციალური დაკავების შემდგომ და ამგვარად სა
ხეზე იყო სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხი. ვინაიდან ხელი
სუფლება არ დაყრდნობია მის მოხელეთა მხრიდან სასიკვდილო ძალის
გამოყენების რომელიმე გამამართლებელ გარემოებას, ცხადი იყო, რომ
პასუხისმგებლობა პირის სიკვდილის გამო მოპასუხე სახელმწიფოს
ეკისრებოდა.
ამ პრინციპის გამოყენების სხვა მაგალითებიც არსებობს:
• საქმეში კურტი თურქეთის წინააღმდეგ (Kurt v Turkey (1998), მსხვერ
პლი ბოლოს დედამ ნახა საკუთარ სოფელში სახლის გარეთ ჯარისკაცე
ბით გარშემორტყმული. მომდევნო ოთხწელიწადნახევრის განმავლო
ბაში მის შესახებ არაფერი იყო ცნობილი. სასამართლომ აღნიშნა, რომ
მას გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით უნდა გაერკვია არსებობდა
თუ არა იმის საკმარისი მტკიცებულებები, რომ მომჩივნის შვილი სა
ხელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა სოფელში დაკავებისას
ან მომდევნო ეტაპზე მოკლეს. სასამართლომ მიუთითა, რომ ამ კუთხ
ით მოცემული საქმე მთლიანად მომჩივნის შვილის თავდაპირველი და
კავების გარემოებებიდან გამომდინარე ვარაუდებზე იყო აგებული და
ეყრდნობოდა ზოგად ანალიზს ქვეყანაში თითქოსდა ოფიციალური
ჩაურევლობით ნებადართული გაუჩინარებების, არაადამიანური მოპყ
რობის და დაკავებულების გაუსამართლებლად სიკვდილით დასჯის
შესახებ. უფრო დამაჯერებელი მინიშნებების არარსებობის ფონზე სა
სამართლომ მიიჩნია, რომ წარმოდგენილი არგუმენტები მომჩივნის შვი
ლის დაკავების პერიოდში გარდაცვლილად მიჩნევისთვის არასაკმარი
სი იყო და ამ კუთხით არ დაადგინა მე-2 მუხლის დარღვევა.
• საქმეში ჩაკიჩი თურქეთის წინააღმდეგ (Çakici v Turkey (1999), მომჩი
ვანთა განცხადებით მსხვერპლი დაკავების შემდგომ გაუჩინარდა. ამის
საწინააღმდეგოდ, მოპასუხე სახელმწიფო აცხადებდა, რომ მსხვერპლი
არასოდეს ყოფილა დაკავებული, რომ ის სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურ
ქეთში ტერორისტებსა და უშიშროების ძალებს შორის შეტაკებისას
დაიღუპა და იგი იდენტიფიცირებულ იქნა მისი დოკუმენტების მეშვე
ობით. სასამართლომ აღნიშნა, რომ სახელმწიფოს არ გაუკეთებია არა
ვითარი ოფიციალური შეტყობინება ერთ-ერთი ტერორისტის გვამთან
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პირადობის მოწმობის პოვნის შესახებ, ასევე არ წარმოუდგენია არავი
თარი მტკიცებულება გვამის ამოცნობასა და დასაკრძალად გადაცე
მასთან დაკავშირებით. ფაქტების ადგილზე მოძიების შემდეგ, კომისი
ამ გაარკვია, რომ არსებობდა მოწმეთა სარწმუნო და დამაჯერებელი
ჩვენება, რომ გარდაცვლილი ნამდვილად დააკავეს. ასევე არსებობდა
იმის მტკიცებულება, რომ მოცემული პერიოდის დაკავებების ამსახვე
ლი დოკუმენტაცია საეჭვოა და არ წარმოადგენს ზუსტ და სრულ ჩანა
წერს იმ პირებისა, ვინც იმ პერიოდში იყვნენ დაკავებულნი. აღსანიშნა
ვია, რომ მსხვერპლთან ერთად დაკავებული ერთ-ერთი პირის ჩვენებით
გარდაცვლილი ორ კვირაზე მეტხანს იყო დაკავებული და რომ იგი ცუდ
მდგომარეობაში იმყოფებოდა, ტანსაცმელზე აღენიშნებოდა მიმხმარი
სისხლი და ამბობდა, რომ მის მიმართ ძალადობას ჰქონდა ადგილი. სა
სამართლომ დაადგინა, რომ გარდაცვლილი არარეგისტრირებული და
კავების და არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი იყო და მოპასუხე
სახელმწიფოს განცხადება, რომ მსხვერპლის პირადობის მოწმობა ერ
თ-ერთ მოკლულ ტერორისტს აღმოაჩნდა “ძალზედ სერიოზული დას
კვნების” გაკეთების საფუძველს იძლეოდა იმის შესახებ, რომ მსხვერ
პლი მისი უშიშროების ძალების მიერ დაკავების შემდგომ გარდაიცვა
ლა. ვინაიდან პირი არარეგისტრირებული დაკავების შემდგომ გარდაც
ვლილად ჩაითვალა, მის სიკვდილზე სახელმწიფო იყო პასუხისმგებელი
მე-2 მუხლიდან გამომდინარე.
საქმეში ტასი თურქეთის წინააღმდეგ (Tas v Turkey (2000), არსებობდა
მტკიცებულება, რომლის თანახმადაც მსხვერპლი დააკავეს და შემდგომ,
სხვა საავადმყოფოში გადაიყვანამდე, გადაიყვანეს სამხედრო ჰოსპი
ტალში ცეცხლსასროლი იარაღით მუხლში მიყენებული ჭრილობის სამ
კურნალოდ. სახელმწიფომ აღიარა, რომ პირი მართლაც იყო დაკავებუ
ლი, თუმცა ვერ წარმოადგინა რაიმე სახის ჩანაწერი მისი დაკავების შესა
ხებ, მიუთითებდა რა, რომ იგი პატიმრობიდან გაიქცა. თუმცა, ვინაიდან
შეტყობინება პირის გაქცევის შესახებ დაუსაბუთებელი იყო და შეტყო
ბინების ავტორთა ვინაობა ვერ დადგინდა, სასამართლომ მიიჩნია, რომ
მთავრობამ ვერ წარმოადგინა მოვლენათა განვითარების დამაჯერებე
ლი ახსნა. მისი გაუჩინარებიდან გასულმა დრომ და ასევე თურქეთის იმ
ნაწილში იმ დროს არსებულმა პოლიტიკურმა სიტუაციამ სასამართლო
მიიყვანა დასკვნამდე, რომ პირი გარდაცვლილად უნდა ჩათვლილიყო
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მისი უშიშროების ძალების მიერ დაკავების შემდგომ და ამგვარად მის
სიკვდილზე პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს უნდა დაკისრებოდა. ამას
თანავე, სასამართლომ აღნიშნა, რომ სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში
იმ დროს არსებული ზოგადი სიტუაციის ჭრილში, პირის არარეგისტრი
რებული დაკავება სავარაუდოდ სიცოცხლისთვის საშიში იყო.
საქმეში კვიპროსი თურქეთის წინააღმდეგ (Cyprus v Turkey (2001), და
ახლოებით 1500 ბერძენი კვიპროსელი ბოლოს ცოცხალი თურქული
ძალების პატიმრობაში ნახეს. მათი კვალი კონფლიქტის შეწყვეტიდან
ოცი წლის შემდეგაც კი არ ჩანდა. სასამართლომ აღიარა, რომ მათი
გაუჩინარება სიცოცხლისთვის საშიშ სიტუაციაში მოხდა იმ პირობე
ბის გათვალისწინებით, რომ სამხედრო მოქმედებების დროს სამხედრო
და სამოქალაქო პირთა სიკვდილიანობა ძალიან მაღალი იყო. თუმცა,
მიუხედავად იმისა, რომ შემდგომი განცხადებების თანახმად, თურქე
თის ჯარმა პატიმრები თურქეთის ხელმძღვანელობის ქვეშ მყოფ თურქ
კვიპროსელ მებრძოლებს გადასცა და შემდეგ ეს პატიმრები დახოცეს,
სასამართლომ ვერ დაადგინა, რომ გაუჩინარებული პირები მოპასუხე
სახელმწიფოს მოხელეებმა მოკლეს.
საქმეში ორჰანი თურქეთის წინააღმდეგ (Orhan v Turkey (2002), მსხვერ
პლნი ბოლოს ნახეს რვა წლის წინ, როცა ისინი სახელმწიფო სამსახურ
ში მყოფმა პირებმა გაურკვეველი მიმართულებით წაიყვანეს. ამ საქმე
ში, განსხვავებით საქმისგან კურტი თურქეთის წინააღმდეგ, არსებობ
და მტკიცებულება, რომ მსხვერპლები სახელმწიფო ორგანოების მიერ
იძებნებოდნენ. გარდა ამისა, რეგიონში იმ დროს არსებული მდგომარე
ობიდან გამომდინარე, გამორიცხული არ იყო რომ “ამგვარი პირების
არარეგისტრირებული დაკავება სიცოცხლისთვის იყო საშიში”, მით
უფრო, რომ სისხლის სამართლის კანონმდებლობით გათვალისწინებუ
ლი დაცვის გარანტიების ეფექტურობა შემცირებული იყო იმ გარემო
ებით, რომ უშიშროების ძალების წევრებს პასუხი არ მოეთხოვებოდათ
მათი ქმედებების გამო. ამ საქმეში ანგარიშვალდებულების არარსებო
ბა მით უფრო შესამჩნევი იყო, ვინაიდან როგორც აღმოჩნდა, პოლიცი
ის ოფიცრებმა თითქმის არაფერი იცოდნენ და შესაბამისად არავითარი
კონტროლი არ გააჩნდათ სამხედრო ოპერაციებზე. ამგვარად, პირები
გარდაცვლილად უნდა ჩათვლილიყვნენ უშიშროების ძალების მიერ
არარეგისტრირებული დაკავების შემდგომ.
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საქმეში იპეკი თურქეთის წინააღმდეგ (Ipek v Turkey (2004), პირთა
ბედის შესახებ თითქმის ცხრანახევარი წლის განმავლობაში არავი
თარი ინფორმაცია არ მოიპოვებოდა, რის გამოც სასამართლომ ისინი
გარდაცვლილად ჩათვალა. დადგინდა, რომ მსხვერპლები სამხედრო
დაწესებულებაში წაიყვანეს, თუმცა მთავრობამ აღნიშნულის გასა
მართლებლად რაიმე ახსნის წარმოდგენა ვერ მოახერხა, შესაბამისად
სასამართლომ დაასკვნა, რომ მათ სიკვდილზე სახელმწიფო იყო პასუ
ხისმგებელი.
საქმეში ტასი თურქეთის წინააღმდეგ (Tas v Turkey (2000), სახელმწი
ფომ აღიარა, რომ პირი მართლაც იყო დაკავებული, თუმცა ვერ წარ
მოადგინა რაიმე სახის ჩანაწერი მისი დაკავების შესახებ, თითქოსდა იმ
მიზეზით, რომ იგი პატიმრობიდან გაიქცა. თუმცა, ვინაიდან შეტყობი
ნება პირის გაქცევის შესახებ დაუსაბუთებელი იყო და შეტყობინების
ავტორთა ვინაობა ვერ დადგინდა, სასამართლომ მიიჩნია, რომ მთავ
რობამ ვერ წარმოადგინა მოვლენათა განვითარების დამაჯერებელი
ახსნა. მისი გაუჩინარებიდან გასულმა დრომ და ასევე თურქეთის იმ
ნაწილში იმ დროს არსებულმა პოლიტიკურმა სიტუაციამ სასამართლო
მიიყვანა დასკვნამდე, რომ პირი გარდაცვლილად უნდა ჩათვლილიყო
მისი უშიშროების ძალების მიერ დაკავების შემდგომ და ამგვარად პა
სუხისმგებლობა მისი სიკვდილის გამო სახელმწიფოს უნდა დაკისრე
ბოდა.
საქმეში აკტასი თურქეთის წინააღმდეგ (Aktaş v Turkey (2003), იმ პი
რის სიკვდილის შემდგომმა გამოკვლევამ, რომელიც დაკავების საწყის
ეტაპზე ჯანმრთელი იყო, გამოავლინა მრავლობითი სისხლჩაქცევები.
გარდა ამისა, სხვა მტკიცებულებები მიუთითებდა, რომ სიკვდილის მი
ზეზი იყო მექანიკური ასფიქსია დახრჩობით ან მკერდზე ძლიერი დაწო
ლით. ამ ვითარებაში, სასამართლომ დაადგინა, რომ სიკვდილი პოლი
ციაში მიყენებული ძალადობის შედეგად დადგა.
საქმეში იმაკაიევა რუსეთის წინააღმდეგ (Imakayeva v Russia (2006), სა
სამართლომ დაადგინა, რომ პირი სიცოცხლისთვის საშიშ ვითარებაში
დააკავეს, რასაც თან ერთვოდა ისიც, რომ მის შესახებ თითქმის ოთხი
წლის განმავლობაში არავითარი ცნობები არ არსებობდა. უფრო მეტიც,
დაკავების პირველ დღეებში და კვირეებში პროკურატურას და სხვა სა
მართალდამცავ ორგანოებს არავითარი კანონით გათვალისწინებული
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და აუცილებელი ზომა არ მიუღიათ. ხოლო მას შემდეგ, რაც მათ ეც
ნობათ პირის დაკავების შესახებ მათმა ქცევამ მნიშვნელოვნად გაამ
ყარა მსხვერპლის გაუჩინარების ვარაუდი, ვინაიდან განმცხადებლის
კარგად დასაბუთებული საჩივრების საპირისპიროდ მათი უმოქმედობა
იძლეოდა ეჭვის საფუძველს იმის შესახებ, რომ ეს სიტუაცია უშუალოდ
მათ მიერ თუ არა, მათი თანხმობით იყო მოწყობილი. გარდა ამისა, ამ
გვარი ქცევა ძლიერ ეჭვებს აღძრავდა გამოძიების ობიექტურობასთან
დაკავშირებითაც.

4. სიკვდი
ლით დასჯა
მე-2(1) მუხლის თანახმად, სახელმწიფოს მიერ პირისთვის სიცოცხლის
მოსპობა დასაშვებია სიკვდილით დასჯის შემთხვევაში, მხოლოდ იმ პირო
ბით, თუ სასიკვდილო განაჩენი გამოტანილია სასამართლოს მიერ პირის
იმ დანაშაულში მსჯავრდების შედეგად, რომლისთვისაც კანონით სიკვდი
ლით დასჯაა გათვალისწინებული. ფრაზა “კანონით გათვალისწინებული”
განმარტებული უნდა იყოს იმგვარადვე, როგორც კონვენციის სხვა მუხ
ლებში არსებული იგივე ან სხვა მსგავსი ფრაზები (იხ. მაგალითად მე-5
მუხლი). იმისათვის, რომ დაკმაყოფილებულ იქნას მოთხოვნა “კანონით
გათვალისწინებული”, კანონი უნდა იყოს განჭვრეტადი, ანუ ზუსტი და გა
საგები.
თუმცაღა მე-2 მუხლში სპეციალური მითითება სიკვდილით დასჯაზე
უკვე ისტორიულ
 ი მემკვიდრეობაა და არა მითითება თანამედროვე პრაქტი
კაზე. მრავალი ევროპული სახელმწიფო უშვებდა და იყენებდა სიკვდილით
დასჯას მეოცე საუკუნის შუა წლებში, თუმცა ახლა ეს პრაქტიკა თითქმის
მთლიანად აღმოფხვრილია და არცერთი სასიკვდილო განაჩენი არ აღსრუ
ლებულა ევროპის საბჭოს ქვეყნებში ოცდამეერთე საუკუნეში. სიკვდილით
დასჯა მთლიანად აღმოიფხვრა ევროპაში. იგი შემორჩენილია მხოლოდ ბე
ლორუსიაში — ერთადერთ ევროპულ სახელმწიფოში (ვატიკანთან ერთად)
რომელიც არაა ევროპის საბჭოს წევრი.
ამ პრაქტიკის აღმოფხვრა ასევე აღინიშნა კონვენციის მე-6 და მე-13
ოქმებით. მე-6 ოქმის პირველი მუხლი ცალსახად ამბობს, რომ “სიკვდი
ლით დასჯა გაუქმებულია. არავის შეიძლება შეეფარდოს ასეთი სასჯელი
ან ვინმეს მიმართ აღსრულდეს ასეთი განაჩენი.” თუმცა მე-2 მუხლი უფ
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ლებას აძლევს სახელმწიფოს “თავის კანონმდებლობაში გაითვალისწინოს
სიკვდილით დასჯა ომის ან ომის გარდაუვალი საფრთხის დროს ჩადენილი
ქმედებებისთვის”, მაგრამ მისი გამოყენება უნდა მოხდეს “მხოლოდ კანო
ნით დადგენილ შემთხვევებში და მისი დებულებების შესაბამისად”. ამ დე
ბულებიდან გადახვევა კონვენციის მე-15 მუხლის საფუძველზე დაუშვებე
ლია. ევროპის საბჭოს მხოლოდ ერთ წევრს — რუსეთის ფედერაციას არ
მოუხდენია კონვენციის მე-6 ოქმის რატიფიცირება.
აქედან გამომდინარე, მე-6 ოქმი აუქმებს სიკვდილით დასჯას მშვიდო
ბიან დროს და ამგვარად ცვლის მე-2 მუხლის 1-ლ პუნქტს, რამდენადაც
ეს უკანასკნელი სიკვდილით დასჯას ითვალისწინებს. მე-6 ოქმის მე-2
(1) მუხლში გამოყენებული ფორმულირება უფრო ვიწროა, ვიდრე კონ
ვენციის მე-15 მუხლისა, რომელიც ითვალისწინებს გადახვევას “ომის ან
სხვა საგანგებო მდგომარეობის დროს, როცა საფრთხე ემუქრება ხალ
ხის სიცოცხლეს”, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ მისი მოთხოვნები უფრო
მკაცრია და რომ სიკვდილით დასჯა დასაშვები არაა ომის გარდა სხვა
“საგანგებო მდგომარეობის” დროს. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ მე-13 ოქ
მი აუქმებს ამ გამონაკლისს და მთლიანად კრძალავს სიკვდილით დასჯის
შეფარდებას ან აღსრულებას (და როგორც აუცილებელი დამატება, გან
მარტავს, რომ ოქმიდან გადახვევა დაუშვებელია მე-15 მუხლის საფუძ
ველზე). 2006 წლის ბოლოსთვის მე-13 ოქმი 37 წევრ სახელმწიფოში მოქ
მედებდა.
სიკვდილით დასჯის გამოყენების ისედაც მცირე შესაძლებლობები კი
დევ უფრო შეიზღუდა დიდი პალატის გადაწყვეტილებით საქმეზე ოჯალა
ნი თურქეთის წინააღმდეგ (Öcalan v Turkey (2005). ამ გადაწყვეტილებით
დადგინდა, რომ სიკვდილით დასჯა (მშვიდობიან დროს მაინც) მიუღებე
ლია. ეს დებულება თანაბრად ვრცელდება რუსეთის ფედერაციაზეც, რო
მელსაც ჯერ არ მოუხდენია მე-6 ოქმის რატიფიცირება.
• საქმეში ოჯალანი თურქეთის წინააღმდეგ (Öcalan v Turkey (2005), გან
მცხადებელს სიკვდილი მიუსაჯეს, როგორც ქურთისტანის მუშათა
პარტიის ლიდერს, ტერორიზმში ბრალდების გამო. მოგვიანებით მას
სასჯელი სამუდამო პატიმრობით შეუცვალეს და თურქეთმა სიკვდი
ლით დასჯა გააუქმა. განმცხადებელი ჩიოდა, რომ სიკვდილით დასჯის
გამოყენებამ დაარღვია კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლები (წამების და
არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობისა და სასჯელის აკრძალ
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ვა). სასამართლომ საქმე მე-3 მუხლის ჭრილში განიხილა, თუმცა მისი
დასკვნები რელევანტურია ორივე მუხლთან მიმართებაში. თავდაპირვე
ლად პალატის მიერ 2003 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებაში, სასამარ
თლომ განაცხადა, რომ ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების ტერიტორია
სიკვდილით დასჯისგან თავისუფალ ზონად იქცა და შეიძლება ითქვას,
რომ მშვიდობიან დროს სიკვდილით დასჯა განიხილება, როგორც სას
ჯელის არაადამიანური თუ არა, მიუღებელი ფორმა, რაც აღარაა მე-2
მუხლით დაშვებული. 2005 წელს მიღებულ გადაწყვეტილებაში დიდმა
პალატამ გაიზიარა ეს დასაბუთება და დამატებით განმარტა, რომ მარ
თალია სახელმწიფოებმა აირჩიეს კონვენციის ტექსტის შეცვლის ტრა
დიციული მეთოდი — მე-13 ოქმის ხელმოსაწერად გახსნით, რომელიც
სიკვდილით დასჯას კრძალავს ნებისმიერ ვითარებაში, მაგრამ სიკვდი
ლით დასჯის სრულად გაუქმებისკენ გადამდგარი ეს საბოლოო ნაბი
ჯი გულისხმობს იმასაც, რომ შევიდა ცვლილება მე-2 მუხლშიც, იმდე
ნად რამდენადაც ეს უკანასკნელი ითვალისწინებს სიკვდილით დასჯას
მშვიდობიან დროს. თუმცაღა ამ კონკრეტულ საქმეში საჭირო აღარ იყო
ამ საკითხზე საბოლოო დასკვნის მიღება.
მსგავს საქმეებში ისეთ ქვეყნებში ექსტრადიციის ან დეპორტაციის
საფრთხემ, სადაც სიკვდილით დასჯის გამოყენების რეალური რისკი არსე
ბობს, შესაძლოა ასევე წარმოშვას მე-2 მუხლისა და მე-6 ოქმის გამოყენე
ბის საკითხი. კერძოდ, ოჯალანის საქმე ადასტურებს, რომ მაშინაც კი თუ
ჩავთვლიდით, რომ მე-2 მუხლი კვლავ იძლევა სიკვდილით დასჯის შესაძ
ლებლობას, არასამართლიანი სასამართლო განხილვის შედეგად დამდგარი
სასიკვდილო განაჩენის სისრულეში მოყვანა მაინც სიცოცხლის თვითნე
ბურ მოსპობად ჩაითვლებოდა. ასეთ საქმეებში კონვენციის სხვა გარანტი
ებიც შეიძლება ამოქმედდეს. მაგალითად, სიკვდილით დასჯის მოლოდინში
დაკავების პირობები მიმღებ ქვეყანაში შეიძლება მე-3 მუხლის საწინააღ
მდეგოდ არაადამიანურ მოპყრობას უთანაბრდებოდეს (Soering v United
Kingdom (1989)). ამ ყველაფრის შედეგი კი ისაა, რომ ევროპულმა ქვეყნებ
მა ყურადღებით უნდა განიხილონ სხვა ქვეყნის მართლმსაჯულების სის
ტემის დონე, მათ შორის პატიმრობის პირობები, ისევე როგორც ამ ქვეყნის
მიერ მიცემული გარანტიების სანდოობა მანამ, სანამ გადაწყვეტდნენ პი
რის ექსტრადირებას იმ ქვეყანაში, სადაც არსებობს სიკვდილით დასჯის
შეფარდების რეალური საფრთხე.
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საქმეში ბადერი და სხვები შვედეთის წინააღმდეგ Bader and Others v
Sweden (2005), პირს დაუსწრებლად მიუსაჯეს სიკვდილი სირიაში და
ცდილობდნენ მის ჩამოყვანას შვედეთიდან. მართალია, თეორიულად
შესაძლებელი იყო, რომ მას საქმის გადასინჯვა მოეთხოვა, მაგრამ ამი
სათვის იგი სირიის ხელისუფლებას უნდა ჩაბარებოდა. ინფორმაცია
იმის შესახებ, ხელახალი მსჯავრდების შედეგად იგი გადაურჩებოდა
თუ არა სიკვდილით დასჯას “ბუნდოვანი და არასაიმედო” იყო. შესაბა
მისად, სასამართლომ დაადგინა, რომ მას უნდა ჰქონოდა საფუძვლიანი
შიში, რომ სამშობლოში იძულებით დაბრუნების შემთხვევაში მას სიკ
ვდილით დასჯა დაემუქრებოდა. უფრო მეტიც, ვინაიდან სიკვდილით
დასჯა სირიაში “საჯარო ყურადღებისა და ზედამხედველობის გარეშე
ტარდებოდა, სიკვდილით დასჯასთან დაკავშირებით არსებული გა
რემოებები უდავოდ გამოიწვევდა პირველი განმცხადებლის შიშსა და
მღელვარებას, ვინაიდან იგი და სხვა განმცხადებლები იქნებოდნენ აუ
ტანელ გაურკვევლობაში იმასთან დაკავშირებით, თუ როდის, სად და
როგორ მოხდებოდა მათი სასიკვდილო განაჩენის აღსრულება”. სხვა
ყურადსაღები გარემოება იყო ის, რომ სამართალწარმოება წარმოად
გენდა “სამართლიანი სასამართლო განხილვის უხეშ იგნორირებას, რაც
თავის მხრივ, კიდევ ერთი მიზეზი იყო განმცხადებელთა გაურკვევლო
ბისა და მღელვარებისთვის სირიაში მათი ხელახალი მსჯავრდების შე
დეგებთან დაკავშირებით.” შესაბამისად, დეპორტაცია იქნებოდა მე-2
და მე-3 მუხლების დარღვევა.
თუმცა, საქმეში სალემი პორტუგალიის წინააღმდეგ (Salem v Portugal
(2006), სასამართლომ დადებითად შეაფასა ის, რომ ადგილობრივმა სა
სამართლოებმა შეჯიბრებითი პროცესის პირობებში სათანადოდ და
სრულად განიხილეს ინდოეთის მიერ მიცემული სამართლებრივი, პო
ლიტიკური და დიპლომატიური გარანტიები იმასთან დაკავშირებით,
რომ ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირის ექსტრადირების შემთხვევაში,
იგი არ დაექვემდებარებოდა სიკვდილით დასჯას. ამ საქმეში სასამარ
თლომ საჭიროდ არ ჩათვალა შეწინააღმდეგებოდა ამ სასამართლოთა
დასკვნებს, მით უმეტეს, რომ შეუძლებელი იყო იმის თქმა, რომ ინდოე
თი არ იყო სამართლებრივი სახელმწიფო.
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კითხვები:
1. თუკი ეროვნული კანონმდებლობა ითვალისწინებს სიკვდილით დასჯას
ომიანობის დროს, შეზღუდულია თუ არა მისი გამოყენება მხოლოდ იმ
დანაშაულებით, რომლებიც ჩადენილია “ომის ან ომის გარდაუვალი
საფრთხის დროს”?
2. თუ ასეა, არის თუ არა კანონი, რომელიც ითვალისწინებს სიკვდილით
დასჯას, ზუსტი და გასაგები?
3. არსებობს თუ არა ეროვნული მექანიზმები იმის უზრუნველსაყოფად,
რომ უცხოელი არ იქნება იმ ქვეყანას გადაცემული, სადაც ის შეიძლება
სიკვდილით დასჯის, ან მესამე პირთა მხრიდან სიცოცხლის მოსპობის
რისკის ქვეშ დადგეს?
4. არსებობს თუ არა სათანადო კანონები და პროცედურები იმისათვის,
რომ შეფასდეს იმ პირის სიცოცხლის მიმართ არსებული რისკი, რომე
ლიც ექვემდებარება დეპორტაციას ან ექსტრადიციას?

5. მატე
რი
ალური ვალ
დებულებე
ბი: (იი) სიცოცხლის დაცვის
პოზიტიური ვალ
დებულებე
ბი
სასამართლო მუდმივად იმეორებდა, რომ მე-2 მუხლი მოიცავს არა მარ
ტო იმ ვალდებულებას, რომ სახელმწიფომ თავი შეიკავოს სიცოცხლის გან
ზრახ და უკანონო მოსპობისგან, არამედ ასევე ვალდებულებას, რომ მიიღოს
ყველა შესაბამისი ზომა იმისათვის, რომ დაიცვას მისი იურისდიქციის ქვეშ
მყოფ პირთა სიცოცხლე. ეს ვალდებულება სამ ასპექტს მოიცავს: სახელმწი
ფოს ვალდებულებას, უზრუნველყოს სიცოცხლის უფლების დაცვა ეროვნულ
საკანონმდებლო დონეზე, ვალდებულებას დაიცვას სიცოცხლე და ვალდებუ
ლებას — გამოიძიოს სიცოცხლის მოსპობის შემთხვევები. ამგვარად პოზიტი
ური ვალდებულებები მოიცავს როგორც მატერიალურ, ისე პროცესუალური
ხასიათის ვალდებულებებს. ეფექტური გამოძიების ჩატარების ვალდებულება
ცალკე თავში იქნება განხილული. ამ თავში კი აქცენტი გაკეთდება იმ სხვა
დასხვა სიტუაციებზე, რომლებშიც ხელისუფლების წარმომადგენელნი ვალ
დებულნი არიან მიიღონ პოზიტიური ზომები, იმისათვის, რომ გააუვნებელყონ
სიცოცხლის წინააღმდეგ არსებული საფრთხეები. თუმცაღა, სასამართლო
მის გადაწყვეტილებებში ხშირად ხაზს უსვამს იმას, რომ მატერიალური ვალ
დებულებები და მე-2 მუხლის “პროცესუალური ასპქეტი” ერთმანეთს ავსებს.
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5.1. სახელმწიფოს ვალდებულება, უზრუნველყოს სიცოცხლის უფლე
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ბის საკანონმდებლო რეგულირება
პირველი პოზიტიურ
 ი ვალდებულება ყველაზე აშკარაა. მე-2 მუხლის
ტექსტი მოითხოვს, რომ სიცოცხლის უფლება “კანონით იყოს დაცული”.
ეს ასახავს კონვენციის 1-ლი მუხლით სახელმწიფოებზე დაკისრებულ ვალ
დებულებას უზრუნველყონ კონვენციით გათვალისწინებული უფლებები
და თავისუფლებები “ყველასათვის თავიანთი იურისდიქციის ფარგლებში”.
იგი ასევე ავსებს მე-13 მუხლით გარანტირებულ უფლებას სამართლებრი
ვი დაცვის ეფექტიან საშუალებაზე კონვენციით გათვალისწინებული უფ
ლებების სავარაუდო დარღვევის შემთხვევაში.
უპირველეს ყოვლისა, სიცოცხლის უფლების კანონით დაცვის ვალდე
ბულება მოითხოვს, რომ სახელმწიფოებმა შეიმუშავონ სისხლის სამარ
თლის ეფექტური კანონმდებლობა იმისათვის, რომ ხელი შეუშალოს პირის
წინააღმდეგ ძალადობრივი დანაშაულების ჩადენას. კერძოდ, ნებისმიერ
შემთხვევაში გამოყენებული ძალა (მაგალითად, თავდაცვის შემთხვევაში)
ვითარების მკაცრად პროპორციული უნდა იყოს. გარდა ამისა, საქმეში ისა
ევა რუსეთის წინააღმდეგ (Isayeva v Russia (2005), სასამართლომ აღნიშნა,
რომ იმის შეფასებისას, თუ რამდენად იყო გამოყენებული ძალა თავდასხმის
პროპორციული, რელევანტურია ასევე ის ფაქტორიც, რომ ეროვნული კა
ნონმდებლობით დარეგულირებული არაა სასიკვდილო ძალის გამოყენება.
სახელმწიფოებს ასევე მოეთხოვებათ, რომ სისხლისსამართლებრივ კანონ
მდებლობას ზურგს უმაგრებდეს ეფექტური სამართალდამცავი მექანიზმი
იმისათვის, რომ მოახდინოს ამ კანონმდებლობის დარღვევის პრევენცია,
აღმოფხვრა და დასჯა. პრაქტიკაში ეს გულისხმობს იმას, რომ სამართალ
დამცავი ორგანოების ოფიცრები და მოსამართლეები კარგად უნდა იყვნენ
გაწვრთნილნი და მომზადებულნი და უნდა არსებობდეს დამნაშავეთა დევ
ნისა და დასჯის ეფექტური და ქმედითი მექანიზმები. ამგვარად, ადგილობ
რივი სამართლებრივი სისტემა ისე უნდა იყოს მოწყობ
 ილი, რომ ის, ვინც
სხვა პირს უკანონოდ მოუსპო სიცოცხლე სამართალში მიეცეს, მიუხედა
ვად მსხვერპლის რასობრივი და ეთნიკური წარმოშობისა.
აქედან გამომდინარე, ეროვნული კანონმდებლობა უნდა შეიცავდეს დე
ბულებებს, რომლებიც არეგულირებს მე-2 (ა)-(ც) მუხლებით გათვალისწი
ნებულ შემთხვევებში იმ სიტუაციებს, როცა ძალის გამოყენება ნებადარ
თულია. ისევე როგორც კონვენციის სხვა დებულებებთან მიმართებით,

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

აქაც ტერმინი “კანონი” გულისხმობს იმ წესების არსებობას, რომელიც გა
საგები, გონივრულ ფარგლებში კონკრეტული და განჭვრეტადია. ამგვარი
კანონები ასევე უნდა ასახავდეს იმ მოთხოვნას, რომ გამოყენებული ძალა
მხოლოდ “აბსოლუტურად აუცილებელი” უნდა იყოს, ვინაიდან თუკი ძა
ლის გამოყენების მარეგულირებელი კანონმდებლობა სასიკვდილო ძალის
გამოყენების ზედმეტად ფართო დისკრეციას იძლევა, ეს თვითნებური მოქ
მედების შესაძლებლობას შექმნის და ხელისუფლების წარმომადგენლებს
დაუსჯელობის სინდრომს განუვითარებს.
• საქმეში აკოჩი თურქეთის წინააღმდეგ (Akkoc v Turkey (2000) იმ კონ
ტექსტში, თუ რამდენად საკმარისი იყო სახელმწიფო ხელისუფლების
ორგანოების ქმედებები მომჩივნის ქმრის დასაცავად, სასამართლომ
მხედველობაში მიიღო ის ფაქტი, რომ სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთ
ში, სადაც ხელჩართული ბრძოლა მიმდინარეობდა უშიშროების ძალებსა
და ქურთისტანის მუშათა პარტიას შორის, უშიშროების ძალების მაღალი
კონცენტრაცია იყო. ისინი საზოგადოებრივი წესრიგის აღდგენას ისახავ
დნენ მიზნად. სასამართლომ მხედველობაში მიიღო ისიც, რომ უშიშროე
ბის ძალებს დაკისრებული ჰქონდათ შეიარაღებულ თავდასხმებთან გამ
კლავების რთული მისია. მართალია არსებობდა ჩარჩო კანონი სიცოცხ
ლის უფლების დასაცავად (კერძოდ, კანონები რომლებიც მკვლელობას
კრძალავდა) და კანონის აღსრულებაზე პასუხისმგებელი იყო პოლიცია,
რომელსაც პროკურორების ზედამხედველობის ქვეშ გააჩნდათ საგა
მოძიებო ფუნქციები და არსებობდა ამ ტიპის საქმეების განმხილველი
სასამართლო, ამ სამართლებრივ სისტემას რამდენიმე მნიშვნელოვანი
ხარვეზი უთხრიდა ძირს: ზოგ შემთხვევაში, პროკურორების უფლება
მოსილება არ ვრცელდებოდა სახელმწიფო ორგანოების მიერ ჩადენილ
დანაშაულებზე; საქმის აღძვრის უფლებამოსილება გადაეცა ადმინის
ტრაციულ საბჭოებს, რომლებიც შედგებოდნენ გუბერნატორის დაქვემ
დებარებაში მყოფი საჯარო მოხელეებისგან, ეს უკანასკნელნი კი თავად
იყვნენ პასუხისმგებელნი უშიშროების ძალებზე; გამოძიებას ატარებდა
ის პოლიცია, რომელიც იერარქიულად დაკავშირებული იყო იმ ქვედა
ნაყოფებთან, რომელთა ქმედებაც იყო გამოძიების ობიექტი. ყველა ეს
ფაქტორი, სასამართლოს აზრით, ძირს უთხრიდა უშიშროების ძალების
წევრთა ანგარიშვალდებულებას მათ ქმედებებზე, რაც შეუთავსებელი
იყო კანონის უზენაესობასთან დემოკრატიულ საზოგადოებაში.
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•

საქმეში ისაიევა რუსეთის წინააღმდეგ (Isayeva v Russia (2005), სასა
მართლომ მიიჩნია, რომ ოპერაციისთვის იმ სამხედრო ავიაციის და
ბომბდამშენების შერჩევა, რომელთაც განადგურების ფართო არეალი
ჰქონდათ, არ იყო მე-2 მუხლით გათვალისწინებულ “მკაცრი პროპორ
ციულობის” ტესტთან შესაბამისი. გარდა ამისა, სასამართლომ აღნიშ
ნა, რომ მთავრობამ ვერ მიუთითა ეროვნული კანონმდებლობის იმ ნორ
მებზე, რომელიც არეგულირებს ძალის გამოყენებას ჯარის ან უშიშრო
ების ძალების მიერ. მართალია, თავისთავად მხოლოდ ეს ფაქტი არაა
საკმარისი იმისთვის, რომ სიცოცხლის უფლების დაცვის პოზიტიური
ვალდებულების დარღვევა დადგინდეს, თუმცა ამ საქმეში ის შესაბამი
სი ფაქტორი იყო იმის გასარკვევად, თუ რამდენად იყო გამოყენებული
ძალა სავარუდო თავდასხმის პროპორციული.

5.2. სახელმწიფოს ვალდებულება, გადადგას პოზიტიური ნაბიჯები
საფრთხის ქვეშ მყოფ პირთა სიცოცხლის დასაცავად
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5.2.1. პირები, რომლებიც ხელისუფლებას დაცვას სთხოვენ
სასამართლომ რამდენიმე გადაწყვეტილებაში განმარტა, რომ სახელ
მწიფოებს შეიძლება, მე-2 მუხლიდან, გამომდინარე დაეკისროთ ვალდებუ
ლება მიიღონ გარკვეული ზომები იმისათვის, რომ დაიცვან მათი იურის
დიქციის ქვეშ მყოფ პირთა სიცოცხლე. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ეს გა
რანტია გულისხმობს იმას, რომ გარკვეულ სიტუაციებში ხელისუფლებას
აკისრია პოზიტიურ
 ი ვალდებულება გაატაროს პრევენციული ღონისძიებ
 ე
ბი იმისათვის, რომ დაიცვას პირის სიცოცხლე სხვა პირის დანაშაულებრი
ვი ქმედებებისგან. თუმცა, სასამართლომ აღიარა ისიც, რომ ამგვარი ვალ
დებულება არ უნდა იყოს ისე განმარტებული, რომ არაპროპორციულ ან
ზედმეტად მძიმე ტვირთად დააწვეს ხელისუფლებას. ასე რომ, ყველანაირი
რისკი არ გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო ვალდებულია მიიღოს პრაქ
ტიკული ზომები ამ რისკის თავიდან ასაცილებლად. გარდა ამისა, სახელ
მწიფო ხელისუფლების ორგანოებს, მათ შორის პოლიციას, მოეთხოვ
 ებათ,
რომ ისე განახორციელონ თავიანთი უფლებამოსილება, რომ კონვენციის
სხვა მოთხოვნებიც იქნას გათვალისწინებული.
პრევენციული ზომების მიღების პოზიტიური ვალდებულება წარმოიშო
ბა მაშინ, როცა ხელისუფლების ორგანოებმა იცოდნენ ან უნდა სცოდნო
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დათ, რომ არსებობდა “რეალური და იმწუთიერი რისკი იდენტიფიცირებუ
ლი პირის ან პირთა სიცოცხლის წინააღმდეგ, რომელიც წარმოიშვა მესამე
პირთა დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად”. ამგვარად, ხელისუფლე
ბის ორგანოების მიერ იმ ზომების გაუტარებლობა, რაც მოსალოდნელი
იყო მათი კომპეტენციის ფარგლებში ამ რისკის თავიდან ასაცილებლად,
ჩაითვლება სიცოცხლის უფლების დარღვევად. განმცხადებელმა უნდა და
ამტკიცოს, რომ ხელისუფლების ორგანოებმა არ განახორციელ
 ეს ყველა ის
გონივრული ნაბიჯი, რაც მათ მოეთხოვებოდათ სიცოცხლის წინააღმდეგ
არსებული რეალური და იმწუთიერი რისკის ასაცილებლად, მაშინ როცა
მათ იცოდნენ ან უნდა სცოდნოდათ ამგვარი რისკის შესახებ.
• საქმეში ოსმანი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Osman v United
Kingdom (1998), განმცხადებლები — შვილის მასწავლებლის მიერ მოკ
ლული კაცის ცოლი და შვილი ჩიოდნენ, რომ პოლიციამ არ გადადგა
ადეკვატური ნაბიჯები იმისათვის, რომ დაეცვა მათი ოჯახი იმ რეა
ლური და აშკარა საფრთხისგან, რაც ამ მასწავლებლისგან მომდინარე
ობდა. სასამართლომ აღნიშნა, რომ ასეთი პოზიტიური ვალდებულება
სახელმწიფოს მართლაც ეკისრებოდა, მაგრამ სასამართლომ მიიჩნია,
რომ განმცხადებლებმა ვერ მიუთითეს მოვლენათა განვითარების
ვერცერთ ისეთ ეტაპზე, რომლის დროსაც პოლიციამ იცოდა, ან უნ
და სცოდნოდა იმ რეალური და უშუალო საფრთხის შესახებ, რაც მათ
ოჯახს ემუქრებოდა. ის ვარაუდი, რომ პოლიციას წინასწარ უნდა და
ეკავებინა მასწავლებელი, სანამ რისკის მატერიალიზება მოხდებოდა,
ვერ იქნებოდა გაზიარებული, ვინაიდან არ არსებობდა მასწავლებლის
მხრიდან რაიმე დანაშაულის ჩადენის ეჭვი იმისათვის, რომ მისთვის თა
ვისუფლება აღეკვეთათ.
• საქმეში კილიჩი თურქეთის წინააღმდეგ Kilic v Turkey (2000), იმ გაზე
თის ჟურნალისტმა, რომელიც არაერთი თავდასხმის ობიექტი გამხდა
რა, მიუთითა ხელისუფლებას, რომ გაზეთის სხვადასხვა გამავრცელებ
ლებს სიკვდილით დაემუქრნენ და მოითხოვა, რომ პოლიციას მიეღო
ზომები მათი ოფისების, თანამშრომლების (მისი ჩათვლით) და გამავ
რცელებლების დასაცავად. ამის მაგივრად, ხელისუფლების ორგანოებ
მა მის წინააღმდეგ სისხლისსამართლებრივი დევნა წამოიწყეს, შემდეგ
კი ეს უკანასკნელი ქუჩაში უცნობი პირის მიერ ნასროლი ტყვიით გარ
დაიცვალა. სასამართლომ აღიარა, რომ ჟურნალისტი განსაკუთრებუ
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•

•

ლი რისკის ქვეშ იყო, ხელისუფლების ორგანოებმა იცოდნენ ამ რისკის
შესახებ და მათ ასევე იცოდნენ, ან უნდა სცოდნოდათ, რომ რისკი იმ
პირებისა თუ პირთა ჯგუფისგან მომდინარეობდა, რომლებიც უშიშ
როების ძალების აშკარა თუ ჩუმი თანხმობით მოქმედებდნენ. საქმეში
არ არსებობდა იმის მტკიცებულება, რომ ხელისუფლებამ მსხვერპლის
თხოვნის საპასუხოდ მიიღო რაიმე ზომა ან მის დასაცავად ან გაზეთის
თანამშრომელთა მიმართ არსებული რისკის გამოსაძიებლად. ამგვა
რად, სასამართლომ დაადგინა, რომ ხელისუფლებამ არ მიმართა შესა
ბამის ზომებს მსხვერპლის სიცოცხლისთვის საშიში რეალური და იმ
წუთიერი საფრთხის ასაცილებლად რითიც დაარღვია კონვენციის მე-2
მუხლი.
საქმეში აკოჩი თურქეთის წინააღმდეგ (Akkoc v Turkey (2000), ქურთუ
ლი წარმოშობის ცოლ-ქმარმა მიიღო რამდენიმე მუქარა ტელეფონით,
რის შესახებაც მათ პროკურატურას განცხადებით მიმართეს. პროკუ
რატურას არავითარი ზომა არ მიუღია და ქმარი სამსახურიდან სახლში
დაბრუნებისას მოკლეს. სასამართლომ განსაზღვრა, რომ ხელისუფლე
ბის უუნარობა, მოეხდინა გარკვეული რეაგირება ამ სიტუაციაში წარ
მოადგენდა მე-2 მუხლის დარღვევას.
საქმეში ღონღაძე უკრაინის წინააღმდეგ (Gongadze v Ukraine (2005),
პოლიტიკური ჟურნალისტი სახელმწიფოს მოხელეებმა მოკლეს. მის
სიკვდილამდე რამდენიმე თვით ადრე, მან პროკურატურაში განაცხა
და, რომ დამუქრნენ და ითხოვდა დაცვას. სასამართლომ მიიჩნია, რომ
ხელისუფლების უმოქმედობამ ამ კონკრეტული მოთხოვნის მიმართ და,
ზოგადად პოლიტიკური ჟურნალისტების მიმართ უკრაინაში, ამ დროს
არსებული საშიში ფონის გათვალისწინებით, დაარღვია მე-2 მუხლი.

5.3. სახელმწიფოს მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პირები, რომელთა სი
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ცოცხლე თვითმკვლელობის ან მკვლელობის რისკის ქვეშ დგას
სიცოცხლის დაცვის პოზიტიური ვალდებულება ვრცელდება იმ პირებ
ზეც, რომლებიც პატიმრობაში იმყოფებიან. კერძოდ, სახელმწიფოს ეკის
რება პასუხისმგებლობა მიიღოს ზომები იმ პირთა დასაცავად, რომლებმაც
შეიძლება სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულონ და ასევე უზრუნ
ველყოს, რომ პატიმართა სიცოცხლეს სხვა პატიმართა მხრიდან არ დაე
მუქროს რაიმე საფრთხე.
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თვითმკვლელობის რისკთან დაკავშირებით, სასამართლომ აღნიშნა,
რომ ციხის ადმინისტრაციამ იმგვარად უნდა განახორციელოს მისი უფლე
ბამოსილებები, რომ თვითდაზიანების საფრთხეც მინიმუმამდე იყოს დაყ
ვანილი და პატიმრის პირადი თავისუფლებაც არ შეილახოს. საჭიროა თუ
არა უფრო მკაცრი ზომების მიღება ამა თუ იმ პატიმრის მიმართ და რამ
დენად გამართლებულია ამგვარი ზომების გამოყენება, დამოკიდებულია
კონკრეტული საქმის ფაქტობრივ გარემოებებზე. იმისათვის, რომ დადგეს
სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, საჭიროა, რომ არსებობდეს პირის თვით
მკვლელობის რეალური და იმწუთიერი რისკი, რომლის შესახებაც ციხის
ადმინისტრაციამ იცოდა ან უნდა სცოდნოდა. როდესაც პატიმრის ქცევა
იცვლება გარკვეული დროის მანძილზე, არ შეიძლება ითქვას, რომ საფ
რთხე უშუალო და რეალურია. თუმცა, გარკვეულ ვითარებაში, იმ შემთხვე
ვაში თუკი პატიმრის მდგომარეობა უცაბედად გაუარესდა, ციხის ადმინის
ტრაცია ვალდებულია ყურადღებ
 ით ადევნოს მას თვალი.
• საქმეში კინანი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Keenan v United
Kingdom (2001), განმცხადებლის ვაჟიშვილს რამდენჯერმე ჰქონდა
თვითდაზიანების მცდელობა. იგი დააპატიმრეს თავდასხმაში ბრალ
დების გამო. ციხის ადმინისტრაციამ იცოდა მისი წარსული ქმედებების
და ასევე სუიციდური ტენდენციების შესახებ. ასე რომ, ხელისუფლებას
ჰქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ მისი ფსიქიკური მდგომარეო
ბის გამო, ის საკუთარი თავისთვის საშიში იყო. თუმცა ვერ ვიტყვით,
რომ ამგვარი რისკი არსებობდა მისი პატიმრობის მთელი პერიოდის
განმავლობაში, ვინაიდან მისი საქციელი დროის გარკვეულ პერიოდებ
ში სავსებით ნორმალური იყო. სასამართლომ მიიჩნია, რომ ხელისუფ
ლების ქცევა ადეკვატური იყო, როცა პატიმარი საავადმყოფოში მოა
თავსა შესაბამისი მეთვალყურეობის ქვეშ მაშინ, როცა მან სუიციდური
ტენდენციები გამოავლინა. ხოლო თვითმკვლელობის დღეს, არ არსე
ბობდა არავითარი ნიშანი იმისა, რომ მოსალოდნელი იყო თვითმკვლე
ლობის მცდელობას ჰქონოდა ადგილი. შესაბამისად, ადგილი არ ჰქონ
და მე-2 მუხლის დარღვევას.
• საქმეში ტრუბნიკოვი რუსეთის წინააღმდეგ (Trubnikov v Russia (2005),
განმცხადებლის ვაჟიშვილმა თავი მოიკლა პატიმრობაში ყოფნის დროს.
პატიმრობის განმავლობაში იგი რამდენჯერმე კარცერში მოათავსეს
ალკოჰოლის მიღების გამო. ერთ-ერთი ამგვარი დისციპლინური სასჯე
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ლის მოხდის დროს, მან თავის თავს სხეულებრივი დაზიანება მიაყენა,
ხოლო მეორე ჯერზე თვითმკვლელობა სცადა. ამის შემდგომ იგი გარ
კვეული ხანი ფსიქიატრიული მეთვალყურეობის ქვეშ იყო, მაგრამ შემ
დგომ კვლავ კარცერში მოათავსეს ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ
ყოფნის გამო. ერთი საათის შემდეგ იგი მკვდარი იპოვეს. სასამართლო
იმ აზრის იყო, რომ ხელისუფლებას არ შეიძლებოდა სცოდნოდა თვით
მკვლელობის იმწუთიერი საფრთხის შესახებ პატიმრის აშკარად სტაბი
ლიზებული გონებრივი და ემოციური მდგომარეობიდან გამომდინარე.
მიუხედავად იმისა, რომ განმცხადებლის შვილს ჰქონდა თვითდაზიანე
ბის ტენდენცია კარცერში მოთავსების დროს და ერთხელ თვითმკვლე
ლობაც სცადა, მისი სამედიცინო ჩანაწერები მიუთითებდა, რომ იგი
არანაირ მწვავე ფსიქიატრიულ სიმპტომს არ ამჟღავნებდა; გარდა ამი
სა, მის ფსიქიატრს არასოდეს განუცხადებია, რომ მას შეეძლო თვით
მკვლელობა ჩაედინა. ამგვარად, საქმის ფაქტობრივი გარემოებები არ
იყო საკმარისი იმისათვის, რომ მთლიანად ხელისუფლებას დაკისრებო
და პასუხისმგებლობა განმცხადებლის შვილის სიკვდილისთვის.
• საქმეში აკდოგდუ თურქეთის წინააღმდეგ (Akdogdu v Turkey (2005), სა
სამართლომ დაადგინა, რომ შეუძლებელი იყო იმის თქმა, თითქოს სა
კანში ჩამომხრჩვალი პატიმარი განზრახ იყო მოკლული, როგორც ამას
ოჯახი ამტკიცებდა. გარდა ამისა, არ არსებობდა იმის მტკიცებულება,
რომ არ შესრულებულა რუტინული სამეთვალყურეო ღონისძიებები
თვითმკვლელობის თავიდან ასაცილებლად ან რომ პოლიციას უნდა
სცოდნოდა, რომ განმცხადებლის ვაჟი თვითმკვლელობას ჩაიდენდა.
რაც შეეხება სხვა პატიმართა მხრიდან მომდინარე საფრთხეს, სახელ
მწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხი დგება მაშინ, როდესაც პატიმარს მე
ორე პატიმარი კლავს და ადმინისტრაციამ იცოდა ან უნდა სცოდნოდა, რომ
ამის რეალ
 ური საფრთხე არსებობდა.
• საქმეში პოლი და ოდრი ედვარდსები გაერთიანებული სამეფოს წინააღ
მდეგ (Paul and Audrey Edwards v United Kingdom (2002), პატიმარი სუ
ლიერად იყო დაავადებული. იგი მოკლა სხვა სულიერად დაავადებულმა
პატიმარმა, რომელსაც ახასიათებდა ძალადობისკენ მიდრეკილება და
რომელიც მის საკანში მოათავსეს. სასამართლომ მიიჩნია, რომ ხელი
სუფლების უუნარობამ დროულად მიეწოდებინა ციხის ადმინისტრაცი
ისთვის საჭირო სამედიცინო ინფორმაცია დამნაშავის სულიერი მდგო
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მარეობის შესახებ და ასევე იმან, რომ ციხეში გადაყვანისას პატიმრის
მდგომარეობა სათანადოდ არ შემოწმებულა, დაარღვია სახელმწიფოს
პოზიტიური ვალდებულება დაეცვა, გარდაცვლილის სიცოცხლე და,
შესაბამისად, დადგინდა მე-2 მუხლის დარღვევა.
მართალია, ეს საქმეებ
 ი ეხება პატიმრობაში მყოფ პირებს, მაგრამ სა
ხელმწიფოს მზრუნველობის ქვეშ და საბავშვო დაწესებულებებში მყოფი
ბავშვების სიტუაცია მათი ანალოგიურია. ამგვარ მდგომარეობაში მყოფი
ბავშვები განსაკუთრებით დაუცველები არიან. შესაბამისად სახელმწიფოს
ეკისრება მსგავსი პასუხისმგებლობა ამ ბავშვებთან მიმართებით. გარდა
ამისა, საქმე ატამანი თურქეთის წინააღმდეგ (Ataman v Turkey (2006), მიუ
თითებს, რომ პირთა დაცვის ვალდებულება მოქმედებს იმ შემთხვევაშიც,
როცა სახელმწიფო იღებს გარკვეული სახის პასუხისმგებლობას, როგორც
მაგალითად სამხედრო გაწვევის დროს.
• საქმეში ატამანი თურქეთის წინააღმდეგ Ataman v Turkey (2006), ახალ
წვეული რომელსაც ფსიქოლოგიური პრობლემები დაუდგინდა, მოკლე
ვადიანი მკურნალობის შემდეგ კვლავ სადარაჯოზე დააბრუნეს დატე
ნილი იარაღით. შემდგომ იგი ნატყვიარით გარდაცვლილი იპოვეს. ვერ
დადგინდა ეს თვითმკვლელობა იყო თუ არა, მაგრამ სასამართლომ მი
იჩნია, რომ ამ ვითარებაში ხელისუფლებამ არ მიიღო გონივრული ზო
მები იმისათვის, რომ თავიდან აეცილებინა ის რეალური და იმწუთიერი
რისკი, რაც გარდაცვლილის სულიერი მდგომარეობიდან გამომდინარე
ობდა. როდესაც პირებს მაგალითად, სამხედროებს ხელი მიუწვდებათ
იარაღზე, სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება უზრუნველყოს ფსი
ქოლოგიური პრობლემების ადეკვატური მკურნალობა და მიიღოს ზო
მები იმ კუთხით, რომ შეზღუდოს იარაღის ხელმისაწვდომობა.
5.4. ადამიანთა დაცვა ეკოლოგიური საფრთხისგან და მავნე სამუშა
ოსგან
სასამართლომ განაცხადა, რომ მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ვალ
დებულებები ვრცელდება იმ შემთხვევებზეც, როდესაც სახელმწიფო ხე
ლისუფლების ორგანოებ
 ი არიან დაკავებული იმგვარი საქმიანობით, რაც
საფრთხეს უქმნის სხვა პირთა სიცოცხლეს. ეს ვალდებულება მოიცავს რო
გორც მატერიალურ, ისე პროცესუალურ ელემენტს. ქვემოთ მატერიალუ
რი ასპექტი იქნება განხილული.
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საქმეში LCB გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (LCB v United
Kingdom (1998), მომჩივანი ლეიკემიით იყო დაავადებული და ამტკი
ცებდა, რომ დაავადების გამომწვევი მიზეზი იყო მამამისზე ბირთვული
იარაღის გამოცდის ზემოქმედება, რომელიც მან განიცადა შეიარაღე
ბული ძალების წევრობისას იმ კუნძულზე, სადაც გამოცდა წარმოებდა.
განმცხადებელი ამტკიცებდა, რომ ხელისუფლებას მისი მშობლები უნ
და გაეფრთხილებინა ბირთვული რადიაციით გამოწვეული საფრთხის
შესახებ, რაც შესაძლებელს გახდიდა მისთვის მშობიარობამდე და მშო
ბიარობის შემდეგ შესაბამისი გამოკვლევის ჩატარებას და ადრეული
დიაგნოზის დასმას. სასამართლომ აღნიშნა, რომ მისი როლი მდგომა
რეობდა იმის გარკვევაში, გააკეთა თუ არა სახელმწიფომ ყველაფერი
იმისათვის, რომ მომჩივნის სიცოცხლეს საფრთხე არ დამუქრებოდა და
აქვე გარკვევით მიუთითა, რომ სახელმწიფოს მართლაც ეკისრებოდა
ასეთი ვალდებულება. თუმცა სასამართლომ დაადგინა, რომ მომჩივნის
მიერ არ იქნა წარმოდგენილი არავითარი მტკიცებულება იმის შესახებ,
რომ მისი მამა რადიაციის საშიში ზემოქმედების ქვეშ მოხვდა. ნებისმი
ერ შემთხვევაში, სასამართლომ დაასკვნა, რომ დადგენილი არ იყო მი
ზეზ-შედეგობრივი კავშირი მამის დასხივებასა და მოგვიანებით ჩასახუ
ლი ბავშვის ლეიკემიით დაავადებას შორის. შესაბამისად, სახელმწიფოს
არ ეკისრებოდა განმცხადებლის მიმართ რაიმე ზომის მიღების ვალდე
ბულება. თუმცა სასამართლომ აღიარა, რომ სახელმწიფო ორგანოთა
მხრიდან პოზიტიური ღონისძიების გატარების ვალდებულება დადგე
ბოდა, თუკი გამოჩნდებოდა, რომ მამის დასხივებამ მართლაც შეუქმნა
საფრთხე განმცხადებლის ჯანმრთელობას.
საქმეში ონერილდიზი თურქეთის წინააღმდეგ (Oneryildiz v Turkey
(2004), რამდენიმე ადამიანი გარდაიცვალა მეთანის აფეთქების შედე
გად ნაგავსაყრელზე, სადაც ღატაკთა დასახლებები იყო ნებართვის გა
რეშე აშენებული. ინციდენტამდე რამდენიმე ხნით ადრე, ექსპერტიზის
დასკვნა ხელისუფლებას მიუთითებდა, რომ აღნიშნული ადგილი საშიში
იყო მაცხოვრებლებისთვის, არ შეესაბამებოდა ეკოლოგიურ ნორმებს
და არ იყო არავითარი ზომა მიღებული ნარჩენების შედეგად დაგროვე
ბული გაზების აფეთქების თავიდან ასაცილებლად. სამართალწარმოე
ბა აღნიშნული ადგილის გამოყენების აკრძალვის შესახებ უკვე დაწყე
ბული იყო ადგილობრივი გამგეობების მიერ, მაგრამ ჯერ კიდევ არ იყო
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დასრულებული. სასამართლომ დაადგინა, რომ მე-2 მუხლი ითვალისწი
ნებდა მატერიალურ პოზიტიურ ვალდებულებებს და ხაზი გაუსვა, რომ
ძირითადი ვალდებულება მდგომარეობდა ისეთი საფრთხისშემცველი
საქმიანობის როგორიცაა მაგალითად, ნარჩენების შენახვა, ლიცენზი
რების, წამოწყების, ფუნქციონირების, უსაფრთხოებისა და ზედამხედ
ველობის საკანონმდებლო და ადმინისტრაციულ რეგულირებაში, იმი
სათვის, რომ თავიდან ყოფილიყო აცილებული სიცოცხლის უფლების
წინააღმდეგ არსებული საფრთხეები. სახელმწიფოს ასევე ეკისრება
ვალდებულება, გაატაროს ისეთი პრაქტიკული ღონისძიებები, როგო
რიცაა მაგალითად, საზოგადოების ინფორმირება ასეთი საქმიანობის
შესახებ. ამ საქმეში ხელისუფლებამ იცოდა, რომ ნაგავსაყრელი საში
ში იყო და მართალია მათ არ წაუქეზებიათ განმცხადებელი, რომ იმ
ადგილას სახლი აეშენებინა, მაგრამ არც გადაურწმუნებიათ, რომ ასე
არ მოქცეულიყო. გარდა ამისა, ხელისუფლებას არ გაუვრცელებია ინ
ფორმაცია მეთანის გაზის და მიწის ჩამოშლის საშიშროების შესახებ,
რაც თავისი შინაარსით ისეთი ინფორმაციაა, რომელსაც ჩვეულებრი
ვი მოქალაქეები ოფიციალური გავრცელების გარეშე არ ფლობენ. იმის
გათვალისწინებითაც კი, რომ სახელმწიფოს არ უნდა დაეკისროს არაპ
როპორციული ტვირთი ამგვარი საკითხების მოგვარებისას, სასამარ
თლომ დაასკვნა, რომ ხელისუფლებამ იცოდა ან უნდა სცოდნოდა, რომ
გარეუბნის მაცხოვრებელთა სიცოცხლე რეალური საფრთხის ქვეშ იყო,
მაგრამ მათ არაფერი იღონეს სიტუაციის გამოსასწორებლად ან არ მი
იღეს ყველა გონივრული ზომა რისკის თავიდან ასაცილებლად, იმ კონ
კრეტული ტერიტორიის მაცხოვრებელთა ინფორმირების ჩათვლით.
5.5. სამედიცინო მკურნალობა და მე-2 მუხლი
ევთანაზიის საკითხის (რაც ზემოთ იყო განხილული) გარდა, იყო მცდე
ლობა იმის მტკიცების, რომ მე-2 მუხლი სახელმწიფოსგან მოითხოვს მი
სი იურისდიქციის ქვეშ მყოფი პირებისთვის სათანადო დონის სამედიცი
ნო მკურნალობის უზრუნველყოფას. თუმცა, ჯანდაცვის სისტემის ყველა
ხარვეზი არ გამოიწვევს მე-2 მუხლის დარღვევას. სახელმწიფოებს ფართო
დისკრეცია გააჩნიათ ჯანდაცვის სისტემის მოწყობასა და ფუნქციონირე
ბასთან მიმართებაში იმ სირთულის გათვალისწინებით, რაც სახელმწიფოს
შეზღუდ
 ული რესურსების განაწილებასთანაა დაკავშირებული.
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საქმეში ასოციაცია X გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Associa
tion X v United Kingdom (1978), განმცხადებლები ჩიოდნენ, რომ სახელ
მწიფო ჯანდაცვის სამსახურების მიერ ვაქცინაციის სქემის ადმინის
ტრირება, რამაც რამდენიმე ბავშვის სიკვდილი გამოიწვია, მე-2 მუხ
ლის დარღვევას წარმოადგენდა. კომისიამ წარმოდგენილი ფაქტების
საფუძველზე არ დაადგინა მე-2 მუხლის დარღვევა, მაგრამ აღიარა,
რომ სახელმწიფოს გააჩნია გარკვეული ვალდებულებები სამედიცინო
მკურნალობასთან დაკავშირებით მე-2 მუხლიდან გამომდინარე და გა
ნაცხადა, რომ მე-2 მუხლი “სახელმწიფოს ავალდებულებს არა მხოლოდ
თავი შეიკავოს სიცოცხლის განზრახ ხელყოფისგან, არამედ მიიღოს შე
საბამისი ზომები სიცოცხლის დასაცავად.”
მე-2 მუხლი მოითხოვს, რომ საავადმყოფოებს გააჩნდეთ პაციენტთა სი
ცოცხლის დასაცავად შესაბამისი რეგულაციები. გარდა ამისა, სახელმწი
ფოს ასევე აქვს ვალდებულება “ჩამოაყალიბოს ეფექტური სამართლებრი
ვი სისტემა, რომლის საშუალებითაც დადგინდება საავადმყოფოში პირის
გარდაცვალების მიზეზი და დადგება შესაბამის ექიმთა პასუხისმგებლო
ბის საკითხი” (Erikson v Italy (1999). ცხადია, რომ ეს პრინციპები თანაბრად
ვრცელდება როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო ჯანდაცვის სექტორებზე.
• საქმეში კალველი და ჩილიო იტალიის წინააღმდეგ Calvelli and Ciglio
v Italy (2002), განმცხადებლები ჩიოდნენ, რომ კერძო კლინიკამ არსე
ბული ინფორმაციის, კერძოდ დედის ჯანმრთელობის და სამედიცინო
ისტორიის საფუძველზე არ მიიღო შესაბამისი ზომები, რამაც მნიშვნე
ლოვნად შეამცირა ბავშვის გადარჩენის შანსი. გაუფრთხილებელი სი
ცოცხლის მოსპობის გამო სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყება
უკვე შეუძლებელი იყო ხანდაზმულობის გამო, მაგრამ ექიმის წინააღ
მდეგ დაიწყო სამოქალაქო სამართალწარმოება და მორიგებით დას
რულდა, რამაც სასამართლოს საშუალება მისცა დაედგინა, რომ მე-2
მუხლის დარღვევას ადგილი არ ჰქონია. სასამართლომ გაიმეორა, რომ
მე-2 მუხლი ავალდებულებს სახელმწიფოს არამარტო თავი შეიკავოს
სიცოცხლის “განზრახ” ხელყოფისგან, არამედ ასევე მიიღოს შესაბამი
სი ზომები მისი იურისდიქციის ქვეშ მყოფი პირების სიცოცხლის დასა
ცავად. სახელმწიფო ჯანდაცვის სფეროში ეს პოზიტიური ვალდებულე
ბები სახელმწიფოსგან მოითხოვს შესაბამისი რეგულაციების მიღებას,
რომლებიც დაავალდებულებს სახელმწიფო თუ კერძო კლინიკებს მი

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

იღონ სათანადო ზომები პაციენტთა სიცოცხლის დასაცავად. ეს ვალ
დებულება ასევე მოითხოვს ეფექტური, დამოუკიდებელი სასამართლო
სისტემის შექმნას, რომელიც გამოიკვლევს პაციენტის სიკვდილის მი
ზეზს და დამნაშავე პირს შესაბამის სანქციას დააკისრებს როგორც სა
ხელმწიფო, ისე კერძო სექტორში. თუმცა, სასამართლომ მიიჩნია, რომ
მე-2 მუხლი არ ითვალისწინებს მესამე პირების წინააღმდეგ სისხლის
სამართლებრივი დევნის დაწყების უფლებას, თუ სიკვდილი გაუფრთხი
ლებლობით დადგა. ასეთ შემთხვევაში სამოქალაქო სამართლებრივი
დაცვის საშუალება, რომელიც გაითვალისწინებს პასუხისმგებლობის
და კომპენსაციის საკითხს, დააკმაყოფილებს მე-2 მუხლის მოთხოვ
ნებს, თუკი ეს მექანიზმი ნამდვილად ეფექტური იქნება.
ისეთმა შემთხვევებმა, როცა ცუდი ან არასათანადო სამედიცინო მზრუნ
ველობის შედეგად სიკვდილი დადგა, შეიძლება ასევე გამოიწვიოს მე-2 მუხ
ლის დარღვევა. მაგრამ სასამართლომ ნათლად განმარტა მის გადაწყვეტი
ლებაში საქმეზე პენტიაკოვა და სხვები მოლდოვეთის წინააღმდეგ (Pentia
cova and Others v Moldova (2005), რომ მწირი სამედიცინო მომსახურება
არაა ის სფერო, რომელშიც საერთაშორისო ტრიბუნალი ხალისით ჩაერევა.
• საქმეში პენტიაკოვა და სხვები მოლდოვეთის წინააღმდეგ (Pentiacova
and Others v Moldova (2005), თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაა
ვადებული განმცხადებლები ჩიოდნენ, რომ წლების განმავლობაში მოკ
ლებულნი იყვნენ სათანადო დონის სამედიცინო მკურნალობას. ისინი
ამტკიცებდნენ, რომ ამ დროის განმავლობაში საავადმყოფო მათ საჭი
რო მედიკამენტებისა და პროცედურების მხოლოდ მინიმუმით უზრუნ
ველყოფდა და სთხოვდა მათ სრული სამედიცინო მომსახურების საფა
სურის გადახდას. ვინაიდან მათი ინვალიდობის შემწეობა საკმარისი არ
იყო იმ მედიკამენტების შესაძენად, რასაც მათ საავადმყოფო არ აწვდი
და, ისინი ჩიოდნენ, რომ იძულებულნი იყვნენ გაევლოთ მკურნალობა
აუტანელი ტკივილითა და ტანჯვით და რომ ზოგიერთი პაციენტი, რო
მელმაც უარი თქვა პროცედურის გავლაზე, მოკვდა. სასამართლომ აღ
ნიშნა, რომ რა თქმა უნდა სასურველია, რომ სამედიცინო მომსახურების
სრული სპექტრი ყველა პირისთვის იყოს ხელმისაწვდომი. უფრო მეტიც,
სასამართლომ სათანადოდ შეაფასა ხანგრძლივი პერიოდის განმავლო
ბაში განმცხადებელთა მიერ განცდილი სირთულეები. სასამართლომ
დაადგინა, რომ განმცხადებლებს ხელი მიუწვდებოდათ სტანდარტულ
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სამედიცინო მომსახურებაზე ახლახანს მომხდარ რეფორმებამდე და
სრულ სამედიცინო მომსახურებაზე რეფორმების შემდგომ. იმის გათ
ვალისწინებით, რომ სახელმწიფოს ფართო დისკრეცია გააჩნია შეზღუ
დული სახელმწიფო რესურსების გადანაწილებასთან დაკავშირებით, სა
სამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწიფოს არ დაურღვევია ამ დებულე
ბით გათვალისწინებული მისი პოზიტიური ვალდებულება და შესაბამი
სად ამორიცხა განაცხადი სიიდან როგორც აშკარად დაუსაბუთებელი.
სამედიცინო მკურნალობის საკითხები წამოიჭრება ასევე იმ პირებთან
მიმართებაში, რომლებიც მძიმე დაავადებებით არიან დაავადებულნი და
ითხოვენ, რომ არ იქნან გადაყვანილნი იმ ქვეყანაში, სადაც სათანადო სა
მედიცინო დახმარება სავარაუდ
 ოდ არ იქნება ხელმისაწვდომი და ასევე
მოშიმშილე პატიმრების იძულებითი კვების კონტექსტში.
• საქმეში ილჰანი თურქეთის წინააღმდეგ (Ilhan v Turkey (2000), შეიარა
ღებული ძალების ოფიცრებმა 36 საათით დააყოვნეს იმ პირის საავად
მყოფოში გადაყვანა, რომელმაც ტვინის დაზიანება მიიღო ამავე ოფიც
რების მიერ მიყენებული სერიოზული დაზიანებების გამო. თავდასხმის
სერიოზულობის მიუხედავად, სასამართლომ დაადასტურა, რომ თით
ქმის ყველა საქმეში, სადაც ადამიანს თავს დაესხა ან ცუდად მოეპყრო
პოლიცია ან სამხედრო პირები, საჩივარი განხილული იქნება მე-3 მუხ
ლის ჭრილში. გარდა ამისა, სასამართლომ დაადგინა, რომ მიყენებული
დაზიანებების სიმძიმის და იმ დროის გათვალისწინებით, რომელიც გა
ვიდა სამედიცინო მკურნალობის მიღებამდე, განმცხადებელი მე-3 მუხ
ლის საწინააღმდეგო მოპყრობის, კერძოდ წამების მსხვერპლი გახდა.
თუმცა მე-2 მუხლი გამოიყენება იმ შემთხვევაში, როცა სიკვდილი მარ
თლაც დადგა:
• საქმეში ანგელოვა ბულგარეთის წინააღმდეგ (Anguelova v Bulgaria
(2002), სასამართლომ განიხილა პოლიციის ოფიცრების მიერ დაკავე
ბული პირისათვის სამედიცინო დახმარების დაყოვნების საკითხი. როცა
მიხვდნენ, რომ მსხვერპლის მდგომარეობა უარესდებოდა იმის მაგივ
რად, რომ სასწრაფო გამოეძახებინათ, პოლიციელები თავიანთ კოლე
გებს დაუკავშირდნენ, რომლებმაც ბიჭი დააპატიმრეს. პოლიციელები,
რომლებიც იმ მომენტში პატრულირებდნენ, განყოფილებაში დაბრუნ
დნენ ვითარების გადასამოწმებლად. ერთ-ერთი თანამშრომელი საა
ვადმყოფოში წავიდა და სასწრაფო დახმარება მოიყვანა იმის მაგივრად,
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რომ პირდაპირ სასწრაფო გამოეძახებინა. ამან დაახლოებით ორი საა
თით დააყოვნა სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რამაც გადამწყვეტი
როლი ითამაშა სასიკვდილო შედეგის დადგომაში. შესაბამისად სასამარ
თლომ დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა მე-2 მუხლის დარღვევას.

კითხვები:
1. ითვალისწინებს თუ არა ეროვნული კანონმდებლობა სახელმწიფოს
ვალდებულებას გარკვეულ შემთხვევებში დაიცვას კონკრეტულ პირთა
სიცოცხლე? რა შემთხვევებში?
2. ითვალისწინებს თუ არა კანონი, რომ სახელმწიფოს ეს ვალდებულება
დამოკიდებულია იმაზე, იცოდა თუ არა ხელისუფლებამ ან უნდა სცოდ
ნოდა თუ არა დანაშაულებრივი ქმედების რეალური და იმწუთიერი
რისკის შესახებ; ან პატიმრობის შემთხვევაში, თვითმკვლელობის რეა
ლური და იმწუთიერი რისკის შესახებ?
3. არის თუ არა სიცოცხლისთვის საშიში საქმიანობები ეროვნული კანო
ნებით რეგულირებული იმგვარად, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი
სიცოცხლის წინააღმდეგ არსებული საფრთხე? და თუ ასეა, როგორაა
ეს კანონები ფორმულირებული?
4. ითვალისწინებს თუ არა კანონი სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას იმ
შემთხვევაში, როცა ხელისუფლების წარმომადგენლები ახორციელე
ბენ სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის საშიშ საქმიანობას? თუ
ასეა, როგორაა ეს კანონები ფორმულირებული?
5. უზრუნველყოფილია თუ არა ისეთი დონის სამედიცინო მომსახურება,
რომელიც საფრთხეს არ შეუქმნის პირთა სიცოცხლეს?

6. პრო
ცესუალური ვალ
დებულებე
ბი: მე-2 მუხლის
“პროცესუალ
 ური ასპექტი”
6.1. რას ისახავს მიზნად ეფექტური გამოძიების ჩატარების ვალდებულება
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ პრაქ
ტიკაში სიცოცხლის თვითნებური ან უკანონო ხელყოფის აკრძალვა მეტწი
ლად უშედეგო იქნებოდა თუკი სახელმწიფოს არ დაეკისრებოდა ეროვნულ
დონეზე ეფექტური გამოძიების ჩატარების ვალდებულება იმ კანონების
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ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, რომელიც იცავს სიცოცხლეს. ეს არის
მე-2 მუხლის ე.წ. “პროცესუალური ასპექტი”. გამოძიების ძირითადი მიზა
ნი არის ის, რომ უზრუნველყოს სიცოცხლის უფლების დამცავი ეროვნული
კანონმდებლობის ეფექტური განხორციელება და იმ შემთხვევებში, როდე
საც სიცოცხლის უფლების ხელყოფაზე პასუხისმგებელნი არიან სახელმწი
ფო ორგანოებ
 ი ან მოხელეები — მათთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება
იმ სიკვდილისთვის, რომლის დადგომაშიც მიუძღვით ბრალი. გამოძიება
უნდა იყოს “სრული, მიუკერძოებელი და დეტალური”. ამ მიზნების მიღ
წევა სხვადასხვა ვითარებაში შესაძლოა გამოძიების სხვადასხვა ფორმამ
უზრუნველყოს, თუმცა რა ფორმაც არ უნდა იყოს არჩეული, შესაბამისი
ორგანოების წარმომადგენლებმა დამოუკიდებლად უნდა იმოქმედონ მა
შინვე, როცა საკითხი მათ გამგებლობაში გადავა. ისინი არ უნდა დაელო
დონ სხვების ინიციატივას არც ფორმალური საჩივრის წარდგენის და არც
რომელიმე საგამოძიებო მოქმედების წარმართვაზე პასუხისმგებლობის
აღების კუთხით.
მოკლედ რომ ვთქვათ, მე-2 მუხლი მოითხოვს, რომ სახელმწიფომ სა
თანადოდ და დროულად ჩაატაროს სრულყოფილი, დეტალური და ყოველ
მხრივი გამოძიებ
 ა, რომელშიც მონაწილეობა უნდა მიიღოს მსხვერპლის
ახლობელმა და რომელსაც წარმართავს ის ორგანო, რომელიც დამოუკი
დებელია ინციდენტში მონაწილე პირთაგან და უზრუნველყოფს პროცესის
გამჭვირვალობას. მე-2 მუხლის პროცესუალური ასპექტი უფრო ხშირად
გამოიყენება იმ დროს, როდესაც სიცოცხლის ხელყოფაზე პასუხისმგე
ბელნი სახელმწიფო მოხელეები არიან, ან როდესაც სიკვდილის დადგომა
მათი მონაწილეობ
 ით მოხდა. ეს ვალდებულება შეიძლება დახასიათდეს
როგორც “არა შედეგის, არამედ საშუალებების ვალდებულება” იმ მხრივ,
რომ გამოძიებამ უნდა უზრუნველყოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა
ანგარიშვალდებულება და ის, რომ მათ დაუსჯელად არ იმოქმედონ. ამ სი
ტუაციაში, გამოძიებამ უნდა დაადგინოს იყო თუ არა ძალის გამოყენება
მე-2 მუხლის მიზნებიდან გამომდინარე. მართალია, სასამართლოს დანიშ
ნულებას არ წარმოადგენს დეტალურად განსაზღვროს რა პროცედურები
უნდა იყოს გამოყენებული, ან დაადგინოს, რომ საჭიროა ერთიანი პროცე
დურის ჩატარება რომელიც მოიცავს ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობას,
სისხლისსამართლებრივ გამოძიებას და სისხლისსამართლებრივ დევნასაც,
მაგრამ რამდენიმე გადამწყვეტი ფაქტორი აუცილებელია იმისათვის, რომ
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შენარჩუნდეს საზოგადოების ნდობა კანონის უზენაეს
 ობისადმი და აღმო
იფხვრას ვარაუდები სახელმწიფოს მხრიდან უკანონო ქმედებების ხელ
შეწყობ
 ის შესახებ.
ამგვარად, შესაძლოა ბევრ შემთხვევაში დადგინდეს მე-2 მუხლის პრო
ცესუალური ასპექტის დარღვევა მაშინაც კი, როცა არ დადგენილა გამოყე
ნებული ძალა მართლზომიერი იყო თუ არა.
• საქმეში კაია თურქეთის წინააღმდეგ (Kaya v Turkey (1998), განმცხადე
ბელი ჩიოდა, რომ მისი ძმა უშიშროების ძალების წარმომადგენლებმა
მოკლეს, მაშინ როცა მთავრობა ამტკიცებდა, თითქოს იგი ტერორის
ტებსა და უშიშროების ძალებს შორის შეიარაღებული შეტაკების დროს
გარდაიცვალა. კომისიამ მიიჩნია, რომ ფაქტების დადგენა ფაქტობრი
ვად შეუძლებელი იყო, ვინაიდან არც განმცხადებელმა და არც სხვა
მნიშვნელოვანმა მოწმეებმა არ წარმოადგინეს ზეპირი ჩვენებები და
რომ შეუძლებელი იყო გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით დადგენი
ლიყო, რომ განმცხადებლის ძმა უშიშროების ძალებმა მოკლეს. სასა
მართლომ აღიარა, რომ ამ კუთხით საქმეში არ იყო საკმარისი მტკიცე
ბულებები მე-2 მუხლის დარღვევის დასადგენად. თუმცა, ის რომ ხელი
სუფლებამ არ ჩაატარა ეფექტური გამოიძიება მკვლელობის ფაქტზე,
იყო მე-2 მუხლის პროცესუალური მოთხოვნების დარღვევა. კერძოდ,
პროკურატურამ ეჭვის შეუტანლად მიიღო საქმის ვითარების უშიშ
როების ძალების მიერ მიწოდებული ვერსია და არ მიიღო არავითარი
ზომა მტკიცებულებების დამოუკიდებლად გადამოწმების მიზნით. გა
მოძიების ვალდებულება ვრცელდება იმ მსხვერპლებზეც, რომლებიც
გაუჩინარდნენ დაპატიმრების შემდეგ. ეს ვალდებულება არსებობს იმ
შემთხვევაშიც, როდესაც პირი, რომელიც ბოლოს სახელმწიფო მოხე
ლეების პატიმრობაში ნახეს, შემდგომ სიცოცხლისთვის სახიფათო ვი
თარებაში გაუჩინარდა. გამოძიების ჩატარების კუთხით მე-2 მუხლის
დარღვევა შეიძლება დადგინდეს მაშინაც კი, როცა განმცხადებელი არ
წარმოადგენს იმის საკმარის მტკიცებულებას, რომ პირი სახელმწიფო
მოხელეებმა მოკლეს. მხოლოდ ის ფაქტი, რომ სახელმწიფომ არ ჩაა
ტარა ადეკვატური გამოძიება საკმარისია მე-2 მუხლის დარღვევის და
სადგენად.
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6.2. ეფექტური გამოძიების ვალდებულების ბუნება
იმისათვის, რომ გამოძიება ჩაითვალოს ეფექტურად მე-2 მუხლის მიზ
ნებისთვის, მან რამდენიმე კრიტერიუმი უნდა დააკმაყოფილოს:
6.2.1.
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გამოძიების ჩატარებაზე პასუხისმგებელი პირები დამოუკიდებელ

ნი უნდა იყვნენ მოვლენათა განვითარებაში მონაწილე პირებისგან
სახელმწიფო მოხელეების მიერ ჩადენილ მკვლელობაზე ეფექტური გა
მოძიების ჩატარების ვალდებულება მოითხოვს, რომ ის პირები, რომლებიც
პასუხისმგებელნი არიან გამოძიების ჩატარებასა და წარმართვაზე, დამო
უკიდებელნი იყვნენ პროცესის მონაწილე პირებისგან. ეს გულისხმობს არა
მხოლოდ იერარქიულ და ინსტიტუციონალურ, არამედ პრაქტიკულ დამო
უკიდებლობასაც.
• საქმეში გულეჩი თურქეთის წინააღმდეგ (Güleç v Turkey (1998), ქურ
თების მიერ სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში მოწყობილი დემონ
სტრაციისას დაღუპული პირის სიკვდილის გარემოებათა გამოძიება
ორ ოფიცერს დაევალა, რომლებიც იერარქიულად იმ პოლიციელების
ზემდგომი პირები იყვნენ, რომელთა ქმედების მართლზომიერებაც იყო
გამოსაძიებელი. მათ ეჭვი არ შეუტანით ფაქტების პოლიციელთა მიერ
მოყოლილ ვერსიაში, არ დაუკითხავთ მთავარი მოწმეები, მათ შორის
ერთი თვითმხილველი, რომელიც გარდაცვლილის გვერდით იდგა, რო
დესაც ამ უკანასკნელს ტყვიის ნამსხვრევი მოხვდა, რამაც სიკვდილი
გამოიწვია. სასამართლომ დაასკვნა, რომ გამოძიება არ იყო დამოუკი
დებელი და შესაბამისად დაირღვა მე-2 მუხლი.
• საქმეში ჰიუ ჯორდანი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Hugh
Jordan v United Kingdom (2001), პოლიციის ოფიცრების მიერ ჩადენილ
მკვლელობას იძიებდნენ პოლიციის იმავე განყოფილების სხვა ოფიც
რები. სასამართლომ დაადგინა, რომ ეს ხარვეზი არ იყო გამოსწორე
ბული არც იმ ფაქტით, რომ გამოძიებას ზედამხედველობდა პოლიცია
ზე მონიტორინგის განმახორციელებელი დამოუკიდებელი ორგანო და
არც იმით, რომ ამ ორგანოს უფლება ჰქონდა პოლიციის უფროსისთვის
მოეთხოვა გამოძიების ანგარიშის გადაგზავნა პროკურორისთვის იმის
გადასაწყვეტად, საქმეზე სისხლის სამართლებრივი დევნა უნდა დაწყ
ებულიყო, თუ დისციპლინური სამართალწარმოება. არც ერთი ეს მე
ქანიზმი არ უზრუნველყოფდა საკმარის გარანტიებს, რადგან თვითონ

•

გამოძიება იმ პოლიციელების მიერ ჩატარდა, რომლებიც დაკავშირე
ბულნი იყვნენ ეჭვმიტანილებთან.
საქმეში მაკშეინი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (McShane v
United Kingdom (2002), ჯარისკაცის მიერ სიცოცხლის მოსპობის საქ
მეს პოლიციის ის განყოფილება იძიებდა, რომლის დავალებითაც მოქ
მედებდა ეს უკანასკნელი. ვინაიდან გამოძიება ამ საქმესთან თუნდაც
არაპირდაპირ დაკავშირებული პოლიციელების მიერ ჩატარდა, ამან მი
სი დამოუკიდებლობა ეჭვქვეშ დააყენა.
საქმეში ფინუკეინი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Finucane
v United Kingdom (2003), რამდენიმე ოფიციალური გამოკითხვის, პო
ლიციისა და კორონერის მიერ ჩატარებული გამოძიების მიუხედავად,
სასამართლომ დაადგინა, რომ ხელისუფლებამ არ უზრუნველყო მე-2
მუხლით გათვალისწინებული დროული და ეფექტური გამოძიების ჩა
ტარება იმ ბრალდებასთან დაკავშირებით, რომ პოლიციის ოფიცრები
შეკრულნი იყვნენ ლოიალისტურად განწყობილი პარამილიტარისტე
ბის ჯგუფთან, რომლებიც თავის თავზე იღებდნენ მკვლელობაზე პა
სუხისმგებლობას.

6.2.2. გამოძიებ
 ა დროულად და გონივრულ ვადებში უნდა ჩატარდეს
სასიკვდილო ძალის გამოყენების შემთხვევებზე ხელისუფლების დროუ
ლი რეაგირება ძალზედ მნიშვნელოვანია საზოგადოებაში კანონის უზენა
ესობისადმი ნდობის შესანარჩუნებლად და უკანონობისთვის ხელის დაფა
რების აღმოსაფხვრელად. იმ შემთხვევაში როდესაც დაწყებული გამოძიებ
ა
ხშირად ყოვნდება, შესაძლებელია მან ვერ დააკმაყოფილოს დროული გა
მოძიების პარამეტრები. სასამართლოს აზრით, თუ პროცესის ხანგრძლივი
დროით დაყოვნება გარდაცვლილის ოჯახის მიმართ პროცესუალური სა
მართლიანობის დაცვის მოსაზრებებით არის ნაკარნახევი, დგება საკითხი
იმის შესახებ, თუ რამდენად შეუძლია გამოძიების სისტემას სტრუქტურუ
ლი თვალსაზრისით უზრუნველყოს პროცესის სწრაფად და გარდაცვლი
ლის ოჯახისთვის ღიად წარმართვა.
• საქმეში მაკშეინი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (McShane v
United Kingdom (2002), ჩვენებათა უმრავლესობა მსხვერპლის გარდაც
ვალებიდან ორი კვირის განმავლობაში იქნა ჩამორთმეული, თუმცა
საქმის მასალები პროკურორს მხოლოდ თერთმეტი თვის შემდეგ გა
დაეგზავნა. შემდგომ ადგილი ჰქონდა სხვა გაურკვეველ საგამოძიებო
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მოქმედებებს და საბოლოო ანგარიში ინციდენტიდან ცხრამეტნახევარი
თვის შემდეგ იყო მზად. მართალია საჭირო იყო ექსპერტიზის დასკვნე
ბის მოპოვება, მაგრამ გაურკვეველი იყო რა სირთულეს წარმოადგენდა
მათი დროულად მიღება. უმოქმედობის ხანგრძლივი პერიოდები, მათ
შორის ხუთ თვე ნახევრიანი პერიოდი, რომელიც გავიდა მკვლელობაში
თანამონაწილე მძღოლის პირველ და მეორე დაკითხვას შორის, აუხსნე
ლი დარჩა. სასამართლომ დაადგინა, რომ გამოძიება საკმარისად სწრა
ფად არ წარიმართა.
საქმეში კელი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Kelly
and Others v United Kingdom (2001), მოკვლევა შემთხვევიდან რვა თვის
შემდეგ დაიწყო. ამასთან, ადგილი ჰქონდა გამძიების შეჩერების მრა
ვალ შემთხვევას, რომელთაგან ზოგიერთი თავად მომჩივანმა მოითხ
ოვა. სასამართლომ დაადგინა, რომ მოკვლევა არც დროულად და არც
ოპერატიულად არ წარმართულა მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე
ჯერ გადადება თავად განმცხადებელმა მოითხოვა.
საქმეში პოლი და ოდრი ედვარდსები გაერთიანებული სამეფოს წინა
აღმდეგ (Paul and Audrey Edwards v United Kingdom (2002), პატიმრის
სიკვდილის ფაქტზე გამოძიების დაწყების გადაწყვეტილება სიკვდილი
დან რვა თვის შემდეგ იქნა მიღებული. თავად გამოძიება კი ათი თვის
შემდეგ დაიწყო. მტკიცებულებების მოპოვება ათი თვის განმავლობა
ში ხდებოდა და საბოლოოდ ანგარიში პირის სიკვდილიდან სამნახევა
რი წლის შემდეგ მომზადდა. სასამართლომ მიიჩნია, რომ გამოძიების
მომზადებას, რომელიც საკმაოდ რთული იყო და 150-ზე მეტი მოწმის
დაკითხვას და სხვადასხვა სახელმწიფო სამსახურების მონაწილეობას
მოითხოვდა, დიდი დრო სჭირდებოდა და რომ გონივრული იყო მოწმე
თათვის საგამოძიებო ვერსიებზე და სავარაუდო დასკვნებზე კომენტა
რების გაკეთების საშუალების მიცემა, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს
დასკვნები შეიცავდა სახელმწიფო პრაქტიკისა და კონკრეტულ პირთა
პროფესიონალური საქმიანობის კრიტიკას. მოკვლევის დაწყებას მარ
თლაც დიდი დრო დასჭირდა, მაგრამ ამ ვითარებაში ეს პერიოდი არა
გონივრული არ ყოფილა. შესაბამისად, ამ კუთხით ადგილი არ ჰქონია
მე-2 მუხლის დარღვევას.
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6.2.2.1. გამოძიებ
 ა გამოწვლილვით უნდა ჩატარდეს
უკანონო მკვლელობებზე გამოძიებ
 ა იმგვარად უნდა ჩატარდეს, რომ
უზრუნველყოს მკვლელობის ყველა ასპექტის დეტალური გამოკვლევა.
როდესაც მკვლელობაში გარეულნი არიან სახელმწიფო მოხელეები, გა
მომძიებლებს ევალებათ ასეთი შემთხვევების გამოწვლილვით გამოძიე
ბა. საკმარისი არაა შემთხვევაში გარეულ პირთა უბრალოდ დაკითხვა და
მოვლენათა მათ მიერ მიწოდებული ვერსიის სინამდვილედ მიჩნევა. ყველა
მოწმე, მნიშვნელობა არა აქვს ბრალდების თუ დაცვის, უნდა დაიკითხოს
ჭეშმარიტების დადგენის მიზნით.
• საქმეში მაკკანი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ
(McCann and Others v United Kingdom (1995), მოკვლევა ჩატარდა ტე
რორიზმში ეჭვმიტანილი სამი პირის მკვლელობის ფაქტზე. გამოძიება
ში განმცხადებლებიც მონაწილეობდნენ. მკვლელობის თანმხლებ მოვ
ლენათა გასარკვევად, საქმეზე დიდი რაოდენობის მოწმეები დაიკითხა,
მათ შორის ანტიტერორისტულ ოპერაციაში ჩართული სამხედრო მო
სამსახურეები და პოლიციელებიც. მომჩივნის ადვოკატებმა ისინი ჯვა
რედინად დაკითხეს. ამდენად ამ თვალსაზრისით მე-2 მუხლის დარღვე
ვას ადგილი არ ჰქონია.
• საქმეში ერგი თურქეთის წინააღმდეგ (Ergi v Turkey (1998), მსხვერპლი
გარდაიცვალა უშიშროების ძალების მიერ სოფელში ჩატარებული ჩა
საფრების ოპერაციის დროს, რომელიც მიზნად ისახავდა ტერორისტუ
ლი ორგანიზაციის წევრების შეპყრობას. ამ საქმეში მონაწილე პროკუ
რორი ძირითადად დაეყრდნო პოლიციის იმ ზემდგომი ოფიცრის ჩვენე
ბას, რომელიც არ ესწრებოდა ოპერაციას და რომელმაც არ იცოდა ოპე
რაციაში მონაწილე პირთა ვინაობები. შემდგომ პროკურორმა დაასკვნა,
რომ მკვლელობაზე პასუხისმგებელნი ტერორისტები იყვნენ, თუმცა
მას ჩვენებები არ ჩამოურთმევია მსხვერპლის ოჯახის წევრებისთვის,
იმ სოფლის მაცხოვრებლებისთვის ან სამხედრო მოსამსახურეების
თვის. გამოძიების წარმართვის უფლებამოსილება გადაეცა ეროვნული
უშიშროების სასამართლოს პროკურორს, რომელთანაც საქმე რამდე
ნიმე წლის განმავლობაში განუხილველად იდო. გამოძიების დროს არ
განხილულა საკითხი, სათანადო წესითა და რიგით ჩაატარეს თუ არა
უშიშროების ძალებმა ოპერაცია. შესაბამისად, სასამართლომ დარღვე
ულად ცნო მე-2 მუხლი.
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საქმეში კაია თურქეთის წინააღმდეგ (Kaya v Turkey (1998), პროკურორ
მა მიიჩნია, რომ გარდაცვლილი ტერორისტი იყო რომელიც უშიშროე
ბის ძალებთან შეტაკების დროს დაიღუპა. ადგილზე მყოფი ჯარისკაცე
ბი არ დაკითხულან. მოსალოდნელი არ იყო, რომ პროკურორი ეჭვქვეშ
დააყენებდა ჯარისკაცების ჩვენებას, კერძოდ კი იმას, რომ უშიშროე
ბის ძალებსა და ტერორიზმში ეჭვმიტანილ პირებს შორის ინტენსიური
სროლები მიმდინარეობდა. არავის არ უცდია დაედგინა ადგილზე აღ
მოჩენილი მასრების რაოდენობა შეესაბამებოდა თუ არა ამგვარ შეტა
კებას. აღნიშნული არ შეესაბამებოდა მე-2 მუხლის მოთხოვნებს.
საქმეში კილიჩი თურქეთის წინააღმდეგ (Kilic v Turkey (2000), გამო
ძიება განმცხადებლის ძმის სიკვდილის ფაქტზე მხოლოდ ერთი თვე
გაგრძელდა. მართალია პიროვნება გასამართლებულ იქნა მკვლელო
ბისთვის, მაგრამ არ არსებობდა არავითარი მტკიცებულება, რომელიც
ეჭვმიტანილს დანაშაულთან დააკავშირებდა და ეს პირი გაამართლეს.
გამოძიება აღარ გაგრძელებულა და არავითარი მოკვლევა არ ჩატარე
ბულა მსხვერპლის, როგორც ჟურნალისტის საქმიანობის მიმართულე
ბით ან იმ კუთხით, რომ შესაძლოა ინციდენტში უშიშროების ძალებიც
იყვნენ გარეულნი. სასამართლომ დაადგინა, რომ გამოძიება მისი შეზღ
უდული ფარგლების და ხანგრძლივობის გამო, ვერ პასუხდა მე-2 მუხ
ლით დადგენილ მოთხოვნებს.
საქმე კვიპროსი თურქეთის წინააღმდეგ (Cyprus v Turkey (2001), ეხე
ბოდა 20 წლის მანძილზე გაუჩინარებულ დაახლოებით 1500 ადამი
ანს, რომლებიც გაუჩინარდნენ თურქული ან თურქულ-კვიპროსული
ძალების მიერ დაპატიმრების შემდეგ. სასამართლომ დაადგინა, რომ
მათი დაკავება იმ დროს მოხდა, როდესაც სამხედრო ოპერაციების
ჩატარებას უმეტესწილად თან სდევდა დაკავებები და მკვლელობები.
მიუხედავად იმისა, რომ გაუჩინარებულ პირთა დაპატიმრება სიცოცხ
ლისთვის საშიშ ვითარებაში მოხდა, თურქეთის ხელისუფლებას არ და
უწყია გამოძიება მსხვერპლთა ახლობლების საჩივრებზე, რომლებიც
აცხადებდნენ, რომ ეს პირები ისეთ სიტუაციაში გაუჩინარდნენ, რომე
ლიც ნამდვილად იძლეოდა შიშის საფუძველს. აღნიშნული მე-2 მუხლის
დარღვევას წარმოადგენდა. გაუჩინარებულ პირთა გაეროს კომიტეტის
საქმიანობა არ იყო ეფექტური გამოძიების შემცვლელი მე-2 მუხლის
მიზნებისთვის, ვინაიდან კომიტეტის იურისდიქცია შეზღუდული იყო
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მხოლოდ იმ საკითხით გაუჩინარებული პირები ცოცხლები იყვნენ თუ
მკვდრები და მას არ ჰქონდა უფლებამოსილება გაერკვია სიკვდილის
მიზეზი ან პასუხისმგებელი პირები. ნებისმიერ შემთხვევაში, კომიტე
ტის იურისდიქცია მხოლოდ კვიპროსის კუნძულის ტერიტორიით იყო
შემოსაზღვრული და მას არ გააჩნდა არავითარი იურისდიქცია იმ პი
რებთან მიმართებაში, რომლებიც თურქეთის შეიარაღებულ ძალებს გა
დაეცნენ და თურქეთში გაუჩინარდნენ.
საქმეში ეკინჩი თურქეთის წინააღმდეგ (Ekinci v Turkey (2000), მარ
თალია, ადვოკატის სიკვდილის ფაქტზე გამოძიება ჩატარდა, მაგრამ
არავითარი მოკვლევა არ ჩატარებულა იმისათვის, რომ დაეკავშირები
ნა ადვოკატის მკვლელობა ერთი თვით ადრე მსგავს ვითარებაში მისი
კლიენტის მკვლელობის ფაქტთან. სასამართლომ ეს “აღმაშფოთებელ
ხარვეზად” ჩათვალა, მით უმეტეს რომ ოფიციალური ანგარიშები მი
უთითებდა ამ ორ მსხვერპლს შორის კავშირზე. გამოძიებას ასევე არ
განუხილავს მკვლელობაში სახელმწიფო მოხელეთა შესაძლო ჩართუ
ლობის ვერსია. შესაბამისად, სისხლისსამართლებრივი გამოძიება არც
ადეკვატური იყო და არც ეფექტური.
საქმეში ნურაი სენი თურქეთის წინააღმდეგ Nuray Şen v Turkey (2004),
სასამართლომ მიიჩნია, რომ განმცხადებლის ქმრის მკვლელობის ფაქ
ტზე ჩატარებული გამოძიება არც ადეკვატური იყო და არც ეფექტური
მე-2 მუხლის მიზნებისთვის. აღნიშნულ საქმეში განმცხადებელი ამტკი
ცებდა, რომ დაღუპული გაიტაცეს და მოკლეს სახელმწიფო მოხელე
ებმა. გამოძიებას შემაშფოთებელი შეცდომები ჰქონდა დაშვებული და
ასევე არ იყო არავითარი კოორდინაცია საქმის გამოძიებაში ჩართულ
პოლიციის სხვადასხვა წარმომადგენლებს შორის. ერთ-ერთმა პროკუ
რორმა არ დაკითხა გატაცების თვითმხილველი მოწმე, ბალისტიკური
ექსპერტიზებიც გვიან დაინიშნა და იყო არასრული.
საქმეში რამსაჰაი ნიდერლანდების წინააღმდეგ Ramsahai v the
Netherlands (2007), პირმა იარაღის მუქარით სკუტერი წაართვა მის
მესაკუთრეს. პოლიციის ოფიცერმა რომელიც მასთან მიახლოებას
ცდილობდა, დაინახა თუ როგორ იღებდა იგი პისტოლეტს შარვლის
ქამრიდან. ერთ-ერთმა ოფიცერმა თავის პისტოლეტი ამოიღო და მას
იარაღის დაგდება უბრძანა, მაგრამ ვინაიდან მან ეს არ გააკეთა სხვა
ოფიცერმა გაისროლა და დამნაშავე სასიკვდილოდ დაჭრა. გამოძიების
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გარკვეული ნაწილი, კერძოდ საწყისი ეტაპები წარიმართა პოლიციის იმ
განყოფილების მიერ, რომელსაც ეს ოფიცრები ეკუთვნოდნენ. შემდგომ
გამოძიება სახელმწიფო კრიმინალური დეპარტამენტის ოფიცერს გა
დაეცა. აღმოაჩინა რა, რომ ოფიცერი აუცილებელი მოგერიების ფარ
გლებში მოქმედებდა, პროკურორმა გამოიტანა გადაწყვეტილება, სის
ხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ. ეს გადაწყვეტილება
ძალაში დატოვა სააპელაციო სასამართლომაც. სასამართლოს დიდმა
პალატამ ჩათვალა, რომ ადგილი ჰქონდა მე-2 მუხლის დარღვევას სრო
ლასთან დაკავშირებული გარემოებების არაადეკვატური გამოძიების
გამო. პირველ ყოვლისა, გამოძიებისას არ შემოწმებულა ინციდენტში
მონაწილე ორი ოფიცრის ხელები გასროლის კვალის აღმოსაჩენად,
ასევე არ ჩატარებულა საგამოძიებო ექსპერიმენტი ინციდენტის რე
კონსტრუქციის მიზნით. გარდა ამისა, ოფიცრები მხოლოდ სამი დღის
შემდეგ დაიკითხნენ. არ მომხდარა მათი იარაღის ან აღჭურვილობის შე
მოწმება, ასევე არ განხორციელებულა გარდაცვლილის დაზიანებების
ფოტოგადაღება. და ბოლოს, მიუხედავად იმისა, რომ არ არსებობდა
იმის მტკიცებულება, რომ ოფიცრები ერთმანეთში ან მათ კოლეგებთან
ფარულად შეთანხმდნენ, არ მიღებულა არავითარი ზომა ინციდენტის
შემდეგ მათ გასაცალკევებლად. ყველა ეს ფაქტორი გამოძიების სერი
ოზულ ხარვეზად ჩაითვალა.
შესაბამისად ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უნდა მიიღონ ყველა
გონივრული ზომა იმისათვის, რომ მოიპოვონ მკვლელობასთან დაკავშირე
ბული ყველა მტკიცებულება. მართალია სასამართლომ უარი თქვა გაეკე
თებინა იმ მოქმედებათა ჩამონათვალი, რაც სამართალდამცავებმა უნდა
განახორციელ
 ონ იმისათვის, რომ უზრუნველყონ მკვლელობის გარემოე
ბათა ჯეროვანი გამოკვლევა, მაგრამ მათ სულ მცირე “უნდა მიიღონ ყვე
ლა შესაძლო გონივრული ზომა იმისათვის, რომ მოიპოვონ ინციდენტთან
დაკავშირებული მტკიცებულებები”. ეს შეიძლება მოიცავდეს მაგალითად,
შესაბამისი სასამართლო ექსპერტიზისთვის საჭირო მტკიცებულებების
მოპოვებას, როგორიცაა ტყვიების ამოღება, ტყვიების ან ტყვიის ნარჩე
ნების მეტალურგიულ ანალიზს გამოყენებული იარაღის მწარმოებლის ან
მიმწოდებლის დასადგენად და ბალისტიკურ ანგარიშს, სადაც განხილუ
ლია ცეცხლსასროლი იარაღები; ნაპოვნი იარაღების და დაცლილი მასრე
ბის ჯეროვან აღნუსხვას; მსხვერპლის დაკავებაში მონაწილე ოფიცერთა
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და ყველა თვითმხილველთა დაკითხვას (მათ შორის პოლიციელებისა და
შეიარაღებული ძალების წევრებისა) იმისათვის, რომ დადგინდეს ძალის
გამოყენების გარემოებ
 ები და მსხვერპლის ჯანმრთელობის მდგომარეო
ბა დაკავების დროს; გაკვეთის ჩატარებას კვალიფიციური ექიმების მიერ
დაზიანებების სრული და დეტალური აღწერილობის და კლინიკური მდგო
მარეობის ობიექტური ანალიზის მოსაპოვებლად; დანაშაულის ადგილის
დიაგრამების მომზადებას და ინციდენტის დროს მოწმეთა ადგილმდებარე
ობის ჩვენებას, ყველა ეჭვმიტანილის ხელების შემოწმებას იარაღის გამო
ყენების კვალის შესამოწმებლად, ინციდენტში გარეული ყველა სახელმწი
ფო მოხელის დავალდებულებას წარადგინონ ანგარიში თავიანთი იარაღის
და აღჭურვილობის გამოყენების შესახებ.
• საქმეში ჩაკიჩი თურქეთის წინააღმდეგ (Çakici v Turkey (1999), განმცხა
დებლის ძმა გაუჩინარდა მას შემდეგ, რაც იგი პოლიციამ დააპატიმრა.
არავის უცდია მტკიცებულებების მოპოვება, თუ არ ჩავთვლით დაკა
ვების სარეგისტრაციო წიგნში შეტანილ ჩანაწერებს. ინფორმაციის მო
პოვებაზე იზრუნეს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კომისიამ განმცხადებ
ლის საჩივარი თურქეთის მთავრობას გადაუგზავნა, თუმცა მანამდე
მსხვერპლის ოჯახმა ეს საქმე ხელისუფლების ყურამდე მიიტანა და
შეატყობინა, რომ არსებობდა დაკავების სამი თვითმხილველი მოწმე.
სასამართლომ მე-2 მუხლი დარღვეულად ჩათვალა.
• საქმეში ტანრიკული თურქეთის წინააღმდეგ (Tanrikulu v Turkey (1999),
დანაშაულის ადგილის ძალზედ ზედაპირული დათვალიერება ჩატარდა
მკვლელობიდან ერთ საათში და რამდენიმე წარუმატებელი მცდელო
ბა გაკეთდა ორი შესაძლო თვითმხილველის მოსაძიებლად. იმავე დღეს
ორი ექიმის მიერ ჩატარდა გარდაცვლილის არაადეკვატური დათვა
ლიერება და ასევე ბალისტიკური ექსპერტიზა. ამ მტკიცებულებების
საფუძველზე პროკურორმა საქმეს ტერორისტული აქტის კვალიფიკა
ცია მისცა და საქმე აიცილა განსჯადობის მოტივით. ამის შემდეგ არა
ვითარი საგამოძიებო მოქმედება აღარ ჩატარებულა, სანამ კომისიამ
განმცხადებლის საჩივარი მთავრობას არ გადაუგზავნა. სასამართლომ
დაადგინა, რომ გამოძიება არაადეკვატური იყო.
• საქმეში ველიკოვა ბულგარეთის წინააღმდეგ (Velikova v Bulgaria (2000),
მსხვერპლი პოლიციის მიერ დაკავებიდან დაახლოებით თორმეტ საათ
ში გარდაიცვალა მიყენებული ჭრილობებიდან სისხლდენის გამო. მთავ
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რობა ამტკიცებდა, რომ შესაძლოა ჭრილობები დაკავებამდე იყო მიყე
ნებული. სასამართლომ დაადგინდა, რომ არსებობდა სრულიად ხელმი
საწვდომი გზები და საშუალებები იმის გასარკვევად, თუ როდინდელია
ჭრილობები, რა ვითარებაში მოხდა მსხვერპლის დაკავება და როგორი
იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მაგრამ გამომძიებელს ეს ინ
ფორმაცია არ მოუპოვებია და არც ზემდგომმა პროკურორმა იღონა ამ
მხრივ რაიმე. ამასთან, გამოძიება მრავალი თვის მანძილზე უმოქმედო
იყო და ამ დროის განმავლობაში არაფერი გაკეთებულა მკვლელობის
ფაქტზე სიმართლის დასადგენად. მოპასუხე მთავრობამ ვერ წარმოად
გინა ახსნა, თუ რატომ არ შეაგროვეს შესაბამისმა ორგანოებმა საქმის
ირგვლივ არსებული მტკიცებულებები. ამგვარად სასამართლომ დაად
გინა, რომ მოპასუხე მთავრობამ დაარღვია კონვენციის მე-2 მუხლის
მოთხოვნა მკვლელობის ეფექტურად გამოძიების შესახებ.
საქმეში აკუმი და სხვები თურქეთის წინააღმდეგ (Akkum and Others
v Turkey (2005), სასამართლომ დაადგინა, რომ სამხრეთ აღმოსავლეთ
თურქეთში სამხედრო ოპერაციის დროს განმცხადებლის ახლობლების
მკვლელობის ფაქტზე ნორმალური გამოძიება არ წარმართულა. მნიშ
ვნელოვან ხარვეზებს ჰქონდა ადგილი ბალისტიკურ ექსპერტიზებში და
გაკვეთების ჩატარების დროს. ამასთან, სამხედრო ოფიცრების ანგარი
შები წინააღმდეგობებით იყო სავსე. შესაბამისად სასამართლომ დაად
გინა, რომ დარღვეული იყო მე-2 მუხლი.

6.2.3. გამოძიება და მისი შედეგები საკმარისად გამჭვირვალე უნდა იყოს.
ის, თუ რა დონის და ხარისხის გამჭვირვალობა და საზოგადოებრივი
მონიტორინგია საკმარისი გამოძიების ეფექტურობის მინიმალური სტან
დარტის დასაკმაყოფილებლად, დამოკიდებულია ყოველი საქმის ფაქ
ტობრივ გარემოებებზე. აუცილებელი არაა გამოძიების წარმოება ერთი
უნიფიცირებული ფორმით. საქმეში შანაგანი გაერთიანებული სამეფოს
წინააღმდეგ (Shanaghan v United Kingdom (2001), მოკვლევა, გამოძიება
და სისხლისსამართლებრივი დევნა სხვადასხვა ორგანოების მიერ იქნა
წარმოებული, მაგრამ თავისთავად მხოლოდ ეს ფაქტი საკმარისი არ იყო
მე-2 მუხლის დარღვევის დასადგენად. მნიშვნელოვანია ის, რომ გამო
ძიებამ უზრუნველყოს ხელმისაწვდომი და ეფექტური მექანიზმების არ
სებობა. აუცილებელია, რომ გამოძიებაში ჩართული იყოს მსხვერპლის
უახლოესი ნათესავი იმ დონეზე, რომ შეძლოს საკუთარი ლეგიტიმური
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ინტერესების დაცვა. როგორც წესი, ეს მოითხოვს გარდაცვლილის ახ
ლობლის ჩართვას პროცესის გარკვეულ ეტაპებზე და ასევე მისთვის შე
საბამისი მასალების ხელმისაწვდომობას იმისათვის, რომ მისი მონაწი
ლეობა პროცესში ეფექტური იყოს. პოლიციის მიერ წარმოებული გამო
ძიების გამჭვირვალობასთან მიმართებით, სასამართლომ დაადგინა, რომ
პოლიციელთა ანგარიშებისა და საგამოძიებო მასალების გამჟღავნებამ
ან გამოქვეყნებამ შესაძლოა ზიანი მოუტანოს კერძო პირთა ან გამოძიე
ბის ინტერესებს. შესაბამისად, ეს არ შეიძლება მე-2 მუხლით გათვალის
წინებულ ავტომატურ მოთხოვნად ჩაითვალოს. საზოგადოებისათვის ან
მსხვერპლის ნათესავებისთვის სათანადო გამჭვირვალობა შეიძლება უზ
რუნველყოს მათმა ჩართულობამ პროცესის სხვა ეტაპებზე. ამგვარად,
ადგილობრივმა რეგულირებამ უნდა შეინარჩუნოს გონივრული ბალანსი
სხვა ისეთი ლეგიტიმური ინტერესების გათვალისწინების დროს, როგო
რიცაა ეროვნული უშიშროება ან სხვა გამოძიებებთან დაკავშირებული
მასალების დაცვა იმგვარად, რომ მე-2 მუხლის გარანტიები ხელმისაწ
ვდომი და ეფექტური იყოს.
• საქმეში ოგური თურქეთის წინააღმდეგ (Oğur v Turkey (1999), ადმი
ნისტრაციული მოკვლევის დროს მსხვერპლის ახლო ნათესავებს არ
ჰქონდათ საქმის მასალების გაცნობის ან პროცესის რომელიმე ეტაპ
ზე მონაწილეობის მიღების უფლება. ადგილობრივმა სასამართლომ,
რომელმაც ძალაში დატოვა ქვემდგომი ინსტანციის სასამართლოს გა
დაწყვეტილება, მხოლოდ საქმეში არსებული მასალების საფუძველზე
დაადგინა, რომ შეუძლებელი იყო მკვლელთა ვინაობის დადგენდა. ვი
ნაიდან გამოძიება ღია არ იყო მსხვერპლის ნათესავებისთვის, მან ვერ
დააკმაყოფილა მე-2 მუხლის მოთხოვნები.
• საქმეში გული თურქეთის წინააღმდეგ (Gül v Turkey (2000), ერთადერ
თი მოწმეები, რომლებიც დაიკითხნენ სამი ოფიცრის წინააღმდეგ აღ
ძრულ საქმეში იყვნენ ისევ ბრალდებული ოფიცრები. ორი ექსპერტის
დასკვნა შეიცავდა მომხდარის შეფასებას, რაც ოფიცრების მიერ მი
წოდებულ ვერსიას ეფუძნებოდა. განმცხადებელსა და მის ოჯახს არ
ეცნობა სისხლის სამართლის პროცესის შესახებ და შესაბამისად ამ
უკანასკნელთ არ მიეცათ საშუალება სასამართლოსთვის მოვლენების
საკუთარი, განსხვავებული ვერსია მიეწოდებინათ. ამან მე-2 მუხლის
დარღვევა გამოიწვია.
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საქმეში კელი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ Kelly
and Others v United Kingdom (2001), არცერთი მსხვერპლის ოჯახს არ
მიეცა საშუალება გაცნობოდნენ მოწმეთა ჩვენებებს მოკვლევაში მათ
გამოჩენამდე. სასამართლომ დაადგინა, რომ ამ გარემოებამ ეს ოჯახე
ბი არათანაბარ მდგომარეობაში ჩააყენა იმ კუთხით, რომ მათ არ მი
ეცათ საშუალება სრულყოფილად მომზადებულიყვნენ და მონაწილე
ობა მიეღოთ დაკითხვაში. ეს აშკარად განსხვავდებოდა პოლიციის და
ჯარის პოზიციისგან, ვინაიდან მათ ჰქონდათ სასამართლოში სამარ
თლებრივი წარმომადგენლობის რესურსები და და ხელი მიუწვდებო
დათ შემთხვევასთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე როგორც თავიან
თი ჩანაწერებიდან, ისე თანამშრომლებისგან. სასამართლომ დაადგინა,
რომ გარდაცვლილის ოჯახის წევრთა უფლება მონაწილეობა მიიღონ
გამოძიებაში, გულისხმობს მათი ინტერესების დაცვას, რაც შესაძლოა
პირდაპირ ეწინააღმდეგებოდეს საქმის მონაწილე პოლიციის ან უშიშ
როების ძალების ინტერესებს.
თუმცა საქმეში რამსაჰაი ნიდერლანდების წინააღმდეგ Ramsahai v the
Netherlands (2007), დიდმა პალატამ დაადგინა, რომ მსხვერპლის ახ
ლობლისთვის გამოძიებაში მონაწილეობის უფლება არ შეიძლება მე-2
მუხლის ავტომატურ მოთხოვნად ჩაითვალოს. მე-2 მუხლი ასევე არ აწე
სებს იმის ვალდებულებას, რომ საგამოძიებო ორგანოებმა მსხვერპლის
ახლობლის ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილონ გამოძიების მიმდინარე
ობისას. გარდა ამისა, აუცილებელი არაა, რომ სააპელაციო სასამარ
თლოს წარმოება, ან თუნდაც ამ სასამართლოს გადაწყვეტილება საჯა
რო იყოს. ამ საქმეში, ის ფაქტები, რომ განმცხადებლებს სრულად მი
უწვდებოდათ ხელი გამოძიების მასალებზე, მათ შეეძლოთ ეფექტური
მონაწილეობის მიღება სააპელაციო მოსმენაში და მათ გადაეცათ და
საბუთებული გადაწყვეტილება გულისხმობდა იმას, რომ ნაკლებ სავა
რაუდო იყო საქმეში ჩართულ რომელიმე ორგანოს დაემალა შესაბამისი
ინფორმაცია სააპელაციო სასამართლოსგან ან განმცხადებლებისგან;
გარდა ამისა, განმცხადებლებს უფლება ჰქონდათ გადაწყვეტილება
თავადაც გაეხადათ საჯარო. ამ ვითარებაში, სასამართლომ ჩათვალა,
რომ გამჭვირვალობის მოთხოვნა დაკმაყოფილებული იყო იმ დონეზე,
რაც საკმარისი იყო მოპასუხე მთავრობის მხრიდან რაიმე უკანონობის
თავიდან ასაცილებლად.
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6.2.4.

გამოძიებ
 ას უნდა შეეძლოს გამოყენებული ძალის მართლზომიე

რების დადგენა და დამნაშავე პირთა გამოვლენა და დასჯა
პროცესუალური ასპექტის ძირითადი მიზანი არის ის, რომ უზრუნველ
ყოს მე-2 მუხლის გარანტიების ეფექტურობა ადგილობრივ კანონმდებლო
ბაში. უმეტეს შემთხვევაში, ადგილობრივი წარმოება დასრულდება მანამ,
სანამ სასამართლო იმსჯელებს მის ეფექტურობაზე, მაგრამ, ზოგიერთ
შემთხვევაში, შესაძლოა გამოძიების დასრულებამდეც განისაზღვროს,
რომ ადგილი აქვს მნიშვნელოვან ხარვეზებს. ეს ნაჩვენებია იმ ოთხი ერ
თმანეთთან დაკავშირებული საქმით, რომლებშიც სასამართლომ იმსჯელა
შეეძლო თუ არა უკანონო მკვლელობის საქმეზე წარმოებ
 ულ გამოძიებ
 ას
დამნაშავე პირთა გამოვლენა და დასჯა.
სასამართლოს გადაჭრით არ უთქვამს, რომ სიცოცხლის უკანონო ხელ
ყოფის გამო, სისხლის სამართლის საქმის აღძვრაზე უარი ხელისუფლების
ორგანოებმა ყველა შემთხვევაში უნდა დაასაბუთონ. თუმცა, მან აღნიშნა,
რომ იმ შემთხვევებში, როდესაც გამოძიების დამოუკიდებლობა ეჭვქვეშ
დგება ან არსებობს სხვა მნიშვნელოვანი გარემოება, აუცილებელია საქმის
აღძვრაზე უარი დასაბუთებულ იქნას, განსაკუთრებით ეს ეხება მაღალი
პრიორიტეტის მქონე საქმეებს, რომლებშიც აუცილებელია საზოგადოების
ნდობის შენარჩუნება. სასამართლომ განაცხადა, რომ დასაბუთების ვალ
დებულება არსებობს ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ამას მსხვერპლის
ოჯახი მოითხოვს.
• საქმეში ჰიუ ჯორდანი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Hugh
Jordan v United Kingdom (2001), განმცხადებლისთვის არ უცნობებიათ,
თუ რატომ არ შეადგენდა მისი ვაჟის მკვლელობა დანაშაულს ან პოლი
ციის შესაბამისი თანამშრომლის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქ
მის აღძვრისთვის საკმარის საფუძველს. იმ მომენტისთვის არ არსებობ
და ამგვარი გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმი, რაც დაავალ
დებულებდა პროკურორს წარმოედგინა დასაბუთება. სასამართლომ
აღნიშნა, რომ გამოძიების დამოუკიდებლობა ისედაც ეჭვქვეშ იდგა და
არ იყო გამჭვირვალე და ამ ვითარებაში განსაკუთრებული მნიშვნელო
ბა ენიჭებოდა იმას, რომ იმ პროკურორის მოქმედება, რომელმაც მი
იღო გადაწყვეტილება საქმის აღუძვრელობის შესახებ გარეგნულად
მაინც ყოფილიყო დამოუკიდებელი. იმ დროს როცა ძალის გამოყენების
სადავო ინციდენტს, თან არ ახლავს რაიმე დასაბუთება, ეს თავისთა
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ვად ვერ იქნება დამაჯერებელი საზოგადოებისათვის. გარდა ამისა, აღ
ნიშნული მსხვერპლის ოჯახს საშუალებას ართმევს გაეცნოს მათთვის
გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე ინფორმაციას და სადავო გახადოს
ასეთი გადაწყვეტილება. ასეთ შემთხვევაში, ხელისუფლების მარცხი
დაერწმუნებინა საზოგადოება, რომ გადაწყვეტილების მიღებისას და
ცულ იქნა კანონის უზენაესობის პრინციპი, მე-2 მუხლის შეუსაბამოდ
ჩაითვალა.
საქმეში მაკშეინი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (McShane v
United Kingdom (2002), საჯარო ბრალდების განყოფილების დირექ
ტორმა (DPP), მიუხედავად იმისა, რომ კანონით სისხლის სამართლის
საქმის აღძვრაზე უარის თქმის დასაბუთება არ ევალებოდა, ამ საქმეში
დაასაბუთა საკუთარი გადაწყვეტილება. განმცხადებელი ამტკიცებდა,
რომ ეს დასაბუთება არასაკმარისი იყო და წამოიწყო გასაჩივრების სა
მართლებრივი პროცედურა, თუმცა შემდგომ თავი დაანება. სასამარ
თლომ განაცხადა, რომ მე-2 მუხლი ავტომატურად არ გულისხმობდა
საქმის აღძვრაზე უარის დასაბუთების ვალდებულებას პროკურორის
მიერ, მაგრამ “ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა მე-2 მუხლის მოთხ
ოვნების შესაბამისი იყოს ის, რომ ეს დასაბუთება მსხვერპლის ოჯახმა
მოითხოვოს, ისე როგორც ამ საქმეში”. განმცხადებლის მიერ სასამარ
თლო პროცესისთვის თავის დანებება ნიშნავდა იმას, რომ ამ კუთხით
მე-2 მუხლის დარღვევას ადგილი არ ჰქონია.

კითხვები:

98

1. ეროვნული კანონმდებლობის რა ნორმები არეგულირებს უკანონო
მკვლელობებზე გამოძიების დაწყებას?
2. გამოძიების ვალდებულება ვრცელდება თუ არა იმ პირებზე, რომლებიც
გაუჩინარდნენ დაპატიმრების შემდგომ?
3. რა მექანიზმები არსებობს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ გამოძიება
იქნება ეფექტური, გამოწვლილვითი, დეტალური და მიუკერძოებელი
და შედეგად გამოიღებს დამნაშავე პირთა დასჯას?
4. რა პროცედურები არსებობს იმისათვის, რომ უზრუნველყოს ინციდენ
ტში მონაწილე სახელმწიფო მოხელეთა პასუხისმგებლობა?
5. რა სამართლებრივი დაცვის საშუალებები არსებობს გამოძიების არაე
ფექტურობის შემთხვევაში?

6.3. მკვლელობის ფაქტზე გამოძიების ჩატარების ვალდებულება სხვა
გარემოებ
 ებში — სიცოცხლის უკანონო ხელყოფა
გამოძიების ვალდებულება ვრცელდება სიცოცხლის უკანონო ხელყო
ფის ყველა ფაქტზე და არაა შეზღუდული მხოლოდ ისეთი მკვლელობებით,
რომლებიც სახელმწიფო მოხელეებმა ჩაიდინეს. ამგვარად, როცა კი ხელი
სუფლება ინფორმირებულია სიცოცხლის უკანონო ხელყოფის, გაუჩინარე
ბის ან მკვლელობის მცდელობის შესაძლებლობაზე, მათ უნდა ჩაატარონ
ეფექტური გამოძიება მაშინაც კი, თუ მკვლელობის ფაქტზე არ არსებობს
ოფიციალური საჩივარი.
• საქმეში სალმანი თურქეთის წინააღმდეგ (Salman v Turkey (2000), სა
სამართლომ დაადგინა, რომ მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ხელისუფლების
წარმომადგენლებმა იცოდნენ საპატიმროში მომხდარი მკვლელობის
შესახებ საკმარისი იყო იმისთვის, რომ მათ მე-2 მუხლიდან გამომდინა
რე ეფექტური გამოძიების ვალდებულება დაკისრებოდათ.
• საქმეში ხაშიევი და აკაიევა რუსეთის წინააღმდეგ (Khashiyev and
Akayeva v Russia (2005), სასამართლომ გაიმეორა, რომ ხელისუფლე
ბის წარმომადგენლებმა საკუთარი ინიციატივით უნდა იმოქმედონ მა
შინათვე, როცა კი საქმე მათ ყურამდე მივა და არ დაელოდონ გარდაც
ვლილის ახლობლის მიერ ოფიციალური საჩივრის შეტანას ან საგამოძი
ებო მოქმედების ჩატარების მოთხოვნას.
• საქმეში მაკარატზისი საბერძნეთის წინააღმდეგ (Makaratzis v Greece
(2004), სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილი ჰქონდა მე-2 მუხლის მა
ტერიალური ასპექტის დარღვევას ცეცხლსასროლი იარაღის დაუდე
ვარი გამოყენების გამო მიუხედავად იმისა, რომ განმცხადებლის წინა
აღმდეგ გამოყენებული ძალა არ ყოფილა სასიკვდილო. სასამართლომ
ასევე დაადგინა, რომ ხელისუფლებამ არ ჩაატარა სათანადო გამოძიება
და ამით მე-2 მუხლის პროცესუალური ასპექტიც დაარღვია, კერძოდ
ხელისუფლების ორგანოებმა ვერ შეძლეს ყველა იმ ოფიცრის ვინაობის
დადგენა, რომლებიც მონაწილეობდნენ სროლაში და დაჭრეს განმცხა
დებელი.
გამოძიება უნდა ჩატარდეს მაშინაც, როდესაც სიცოცხლის ხელყოფას
ადგილი ჰქონდა შეიარაღებულ სეპარატისტებთან ან ტერორისტებთან
ბრძოლის დროს. სასამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწიფოს ეს ვალდე
ბულება ამ ვითარებაშიც არ ეხსნება, რადგან “სხვაგვარად ეს გაამძაფრებ
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სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

და რეგიონში უკვე არსებულ დაუსჯელობის სინდრომს და საშიშ მდგომა
რეობას და ამგვარად შექმნიდა მანკიერ წრეს.”
• საქმეში ერგი თურქეთის წინააღმდეგ (Ergi v Turkey (1998), რომელიც
ეხებოდა უშიშროების ძალების მიერ სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთ
ში მოწყობილ ჩასაფრების ოპერაციას, სასამართლომ დაადგინა, რომ
“არც მწვავე შეიარაღებული შეტაკებები და არც კონფლიქტით გა
მოწვეული სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი არ ათავისუფლებს
სახელმწიფოს მე-2 მუხლიდან გამომდინარე ვალდებულებისგან უზ
რუნველყოს ეფექტური და დამოუკიდებელი გამოძიების წარმოება შე
ტაკებების დროს მომხდარი მკვლელობის ფაქტებზე, მით უფრო, რომ,
როგორც წესი, ასეთი შემთხვევები ბურუსითაა მოცული.”
• საქმეში ხაშიევი და აკაიევა რუსეთის წინააღმდეგ (Khashiyev and
Akayeva v Russia (2005), რომელიც ეხებოდა ჩეჩნეთის რესპუბლიკის
დედაქალაქში სამხედრო ოპერაციის დროს განმცხადებლის ახლობელ
თა მკვლელობას, გამოძიება დიდი ხნის დაყოვნებით დაიწყო. ხოლო
დაწყების შემდგომ, ადგილი ჰქონდა სერიოზულ და აუხსნელ შეცდო
მებს მკვლელობაში გარეული სამხედრო ნაწილის შესახებ ინფორმაცი
ის მოპოვების, ოპერაციის გეგმის, გაკვეთის ანგარიშის და ინციდენტის
მოწმეთა დაკითხვის ნაწილში.
• ამის მსგავსად, საქმეში ისაიევა, იუსუპოვა და ბაზაიევა რუსეთის წი
ნააღმდეგ (Isayeva Yusupova and Bazayeva v Russia (2005), რომელიც
ეხებოდა დედაქალაქიდან გამოქცეული სამოქალაქო მოსახლეობის
მანქანების დიდი კორდონის დაბომბვას, ადგილი ჰქონდა მნიშვნელო
ვან დაყოვნებას, სანამ გამოძიება დაიწყებოდა. გამოძიების დროს დაშ
ვებულ იქნა მრავალი სერიოზული და აუხსნელი შეცდომა, მაგალითად
არ მომხდარა ოპერაციის გეგმის და “უსაფრთხო გასასვლელის” გა
მოცხადების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება, არ დადგენილა გამშვებ
პუნქტთან მყოფ ოფიცერთა ვინაობა, არ დაკითხულან მოწმეები და
მსხვერპლები.

კითხვები:
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1. როგორ უზრუნველყოფს ეროვნული კანონმდებლობა ეფექტური გამო
ძიების ჩატარებას სიცოცხლის უკანონო ხელყოფის ფაქტებზე, მათ შო
რის ისეთებზე, რომლებშიც სახელმწიფო მოხელეები არიან გარეულნი?

2. ითვალისწინებს თუ არა ადგილობრივი კანონმდებლობა სიცოცხლის
უკანონო ხელყოფის ფაქტზე გამოძიების ჩატარების ვალდებულებას
მიუხედავად იმისა, დაშავებულმა პირმა წარადგინა თუ არა საჩივარი?
3. როგორ უზრუნველყოფს ეროვნული კანონმდებლობა ეფექტურ გა
მოძიებას სიცოცხლისთვის საშიში ძალის გამოყენების შემთხვევებზე,
მაგალითად, მკვლელობის მცდელობის ფაქტზე, სროლებზე, როდესაც
უდანაშაულო გამვლელები სერიოზულად დაშავდნენ და სხვა?
4. ითვალისწინებს თუ არა ეროვნული კანონმდებლობა ეფექტური გამო
ძიების ჩატარებას სიცოცხლის უკანონო ხელყოფაზე იმ შემთხვევებ
შიც, თუ ეს ხდება ფართომასშტაბიანი სიკვილიანობის ფონზე, მაგალი
თად, ტერორიზმთან, ან აჯანყებულებთან ბრძოლის კონტექსტში?
5. თუკი ასეა, განსხვავდება თუ არა ამ დროს წარმოებული გამოძიების
სტანდარტები ჩვეულებრივ დანაშაულზე წარმოებული გამოძიებისგან
და რა ასპექტებში?
6.4. დისკრიმინაციული მოტივების გამოძიების ვალდებულება
საეჭვო ვითარებაში პირის სიკვდილის გამოძიების ვალდებულება უნ
და შესრულდეს დისკრიმინაციის გარეშე, როგორც ამას კონვენციის მე-14
მუხლი მოითხოვს. იმისათვის, რომ სახელმწიფომ შეასრულოს კონვენციის
მე-2 მუხლიდან გამომდინარე პოზიტიური ვალდებულებები, საჭიროა, რომ
ეროვნული სამართლებრივი სისტემა, მსხვერპლის რასობრივი თუ ეთნი
კური წარმოშობის მიუხედავად, უზრუნველყოფდეს იმ პირთა სამართალ
ში მიცემას, ვინც უკანონოდ ხელყო სხვისი სიცოცხლე. ეს ვალდებულება
აგრეთვე მოითხოვს, რომ იმ შემთხვევებში, როდესაც არსებობს ეჭვი, რომ
ძალადობა რასობრივი შეუწყნარებლობის ნიადაგზე იყო ჩადენილი, ოფი
ციალური გამოძიებ
 ა გამოწვლილვით და მიუკერძოებლად ჩატარდეს მით
უმეტეს, თუკი გავითვალისწინებთ, რომ მუდმივად საჭიროა საზოგადოებ
 ა
ში რასიზმის და ეთნიკური სიძულვილის დაგმობა და უმცირესობების ნდო
ბის შენარჩუნება ხელისუფლებაში იმ მხრივ, რომ ისინი დაცულნი იქნებიან
რასობრივი ძალადობის საფრთხისაგან.
რასობრივ შეუწყნარებლობასა და ძალადობის აქტს შორის კავშირის
დადგენის მიზნით, გამოძიების წარმოების ვალდებულება, კონვენციის
მე-2 მუხლიდან გამომდინარე, პროცესუალური ვალდებულებების ერთ-ერ
თი ასპექტია, თუმცა ის ასევე დაკავშირებულია მე-14 მუხლით გათვალის
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წინებულ ვალდებულებასთან, რომელიც მე-2 მუხლთან ერთობლიობაში
გულისხმობს სახელმწიფოს ვალდებულებას უზრუნველყოს ყველა პირის
სიცოცხლის უფლების დაცვა რაიმე დისკრიმინაციის გარეშე. სასამარ
თლომ ეს საკითხი შეიძლება განიხილოს როგორც რომელიმე ამ მუხლის,
ისე ორივეს კონტექსტში. ძალადობის აქტების და განსაკუთრებით სახელ
მწიფო მოხელეებ
 ის მიერ ჩადენილი მკვლელობების გამოძიებისას, სახელ
მწიფომ უნდა მიიღოს ყველა გონივრული ზომა იმისათვის, რომ ფარდა ახა
დოს რასისტულ მოტივებს და დაადგინოს ინციდენტში რაიმე როლი ხომ არ
მიუძღოდა ეთნიკურ სიძულვილს ან შეუწყნარებლობას. მაგალითად, რაიმე
ოპერაციისას თუკი ძალის გამოყენებას თან სდევდა რასისტული შინაარ
სის ზეპირსიტყვიერი შეურაცხყოფა სამართალდამცავების მხრიდან ეთნი
კური ან სხვა უმცირესობების მიმართ, ეს შემთხვევა ზედმიწევნით უნდა
იქნას გამოძიებული იმისათვის, რომ ფარდა აეხადოს შესაძლო რასისტულ
მოტივებს.
• საქმეში ნაჩოვა და სხვები ბულგარეთის წინააღმდეგ (Nachova and
Others v Bulgaria (2005), აღიარებულ იქნა, რომ გაქცევის შემდგომ ორი
ბოშა ახალწვეულის მკვლელობის ფაქტზე საჭირო იყო სათანადო გა
მოძიების ჩატარება იმის გასარკვევად, ხომ არ იყო სროლა რასობრივი
მოტივით განპირობებული. მართალია, სასამართლომ მიიჩნია, რომ რა
სობრივი მოტივი გამოკვეთილი არ ყოფილა, მაგრამ ის, რომ ხელისუფ
ლებამ სათანადოდ არ გამოძია რასისტული ზეპირსიტყვიერი შეურაცხ
ყოფა შესაძლო რასისტული მოტივის დადგენის მიზნით, ჩაითვალა
“ძალზედ მნიშვნელოვან ფაქტორად იმის გადასაწყვეტად ხომ არ ჰქონ
და ადგილი უკანონო, შეუწყნარებლობით განპირობებულ ძალადობას”.
ამგვარ ვითარებაში “ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს ყველა შესაძლო
ზომა იმისათვის, რომ დაამარცხოს რასიზმი და რასისტული ძალადობა
და შესაბამისად განამტკიცოს ის მოსაზრება, რომ დემოკრატია არის
ისეთი საზოგადოება, რომელშიც მრავალფეროვნება აღიქმება არა რო
გორც საფრთხე, არამედ როგორც საზოგადოების სიმდიდრე.”
თუმცა, სანამ რასისტული მოტივების გამოძიების ვალდებულება წარ
მოიშობა, უნდა არსებობდა კონკრეტული მინიშნებები იმასთან დაკავშირე
ბით, რომ კონკრეტულ საქმეში რასისტულმა მოტივებმა გარკვეული როლი
ითამაშა სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან სასიკვდილო ძალის გამოყენე
ბაში, მაშინაც კი, თუ არსებობს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ხელისუფლე

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

ბის წარმომადგენელთა მხრიდან კონკრეტული ეთნიკური ჯგუფის მიმართ
არაკეთილგანწყობილი დამოკიდებულების შესახებ:
• საქმეში ოგნიანოვა და ჩობანი ბულგარეთის წინააღმდეგ (Ognyanova
and Choban v Bulgaria (2006), ბოშა ეჭვმიტანილი პოლიციის განყოფი
ლების მესამე სართულის ფანჯრიდან ხელბორკილებდადებული გად
მოვარდა. მის სხეულზე მრავალი დაზიანება აღმოჩნდა. გამოძიებამ
დაადგინა, რომ ეჭვმიტანილი ნებაყოფლობით გადახტა ფანჯრიდან,
რაც სასამართლოსთვის დაუჯერებელი იყო. საქმის მასალებში არ იყო
არავითარი კონკრეტული მინიშნება იმაზე, რომ ადგილი ჰქონდა რასის
ტულ მოტივებს. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია პოლიციელთა მხრიდან ბოშების მიმართ მტრული დამო
კიდებულების შესახებ, არ იყო იმის მტკიცებულება, რომ კონკრეტულ
საქმეში ამ დამოკიდებულებამ რაიმე როლი ითამაშა. ვერც განმცხა
დებლებმა მიუთითეს ასეთ საბუთზე. შესაბამისად, ადგილი არ ჰქონია
მე-14 მუხლის დარღვევას, მაგრამ გამოძიებამ ვერ დააკმაყოფილა მე-2
მუხლის მოთხოვნები.

კითხვები:
1. ანსხვავებს თუ არა ეროვნული კანონმდებლობა და პრაქტიკა გადა
მეტებული ძალის გამოყენებისა და რასისტულ მოტივებზე ჩადენილი
მკვლელობის საქმეებს ერთმანეთისგან?
2. აქვთ თუ არა ადგილობრივი გამოძიების და პროკურატურის ორგანოებს
ძალადობის შესაძლო რასისტული მოტივების გამოძიების ვალდებულე
ბა? და თუ ასეა, ხორციელდება თუ არა ეს ვალდებულება პრაქტიკაში?
3. რა პროცედურები არსებობს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ გამოძიება
დროულად და გონივრულ ვადებში ჩატარდება? პრაქტიკაში რა ხარვე
ზებს აქვს ადგილი?
4. რა კანონმდებლობა და მექანიზმები არსებობს იმის უზრუნველსაყო
ფად, რომ გამომძიებლები სიცოცხლის უკანონო ხელყოფასთან დაკავ
შირებით ყველა მტკიცებულებას მოიპოვებენ, როგორც ეს სასამარ
თლოს იურისპრუდენციითაა დადგენილი?
5. რა კანონები და მექანიზმები არსებობს იმისათვის, რომ უზრუნველყოს
სიცოცხლის უკანონო ხელყოფის ფაქტებზე წარმოებული გამოძიებე
ბის გამჭვირვალობა და მათზე საზოგადოების ზედამხედველობა?
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6. იძლევა თუ არა კანონმდებლობა და მექანიზმები პროცესში გარდაცვლი
ლის ნათესავის ეფექტური მონაწილეობის შესაძლებლობას, მაგალითად
სამართლებრივი წარმომადგენლობის გზით? პრაქტიკაში როგორ შე
იძლება ამგვარი კანონების და მექანიზმების მოქმედება შეიზღუდოს?
7. რა წესები არეგულირებს ნათესავის მიერ შესაბამისი დოკუმენტაციის
გაცნობას გამოძიებაში ეფექტური მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად?
8. როგორ უზრუნველყოფს კანონი ყველა იმ ორგანოს დამოუკიდებლო
ბას და მიუკერძოებლობას, რომელიც პასუხისმგებელია სიცოცხლის
უკანონო ხელყოფის გამოძიებაზე? პრაქტიკაში რა ხარვეზები აქვს ამ
კანონმდებლობას?
9. როგორ უზრუნველყოფს კანონმდებლობა და არსებული მექანიზმები
გამომძიებელთა როგორც იერარქიულ, ისე პრაქტიკულ დამოუკიდებ
ლობას და მიუკერძოებლობას? პრაქტიკაში რა ხარვეზები აქვს ამ კა
ნონმდებლობას?
10. რა საფუძვლით შეიძლება ითქვას უარი სისხლის სამართლებრივი დევ
ნის განხორციელებაზე?
11. ითხოვს თუ არა კანონი ამ შემთხვევაში დასაბუთებული გადაწყვეტი
ლების მიღებას, რომლის გადახედვაც (გასაჩივრება) შესაძლებელია?
12. კანონი ავტომატურად ადგენს დასაბუთების აუცილებლობას, თუ ეს
მოთხოვნაზეა დამოკიდებული?
13. შესაძლებელია თუ არა გარდაცვლილის ოჯახის წევრთათვის სისხლის
სამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის თქმის საფუძვლების გაგება?

7. დანართი: რჩეულ
 ი ამონარიდები ადა
მიანის უფ
ლებათა
ევროპული სასამართლოს იურისპრუ
დენ
ციიდან
7.1. შესავალი: სიცოცხლის უფლების მნიშვნელობა
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Çakici v Turkey (1999)
86. კონვენციის მე-2 მუხლი, რომელიც იცავს სიცოცხლის უფლებას,
ითვლება კონვენციის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს დებულებად და მე-3
მუხლთან ერთად ასახავს იმ დემოკრატიული საზოგადოებების უმთავრეს
ღირებულებებს, რომლებიც შეადგენენ ევროპის საბჭოს. ამ მუხლით გათ
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ვალისწინებული ვალდებულება არ ეხება მხოლოდ სახელმწიფო მოხელეე
ბის მიერ ძალის გამოყენებით განზრახ მკვლელობას, არამედ მოიც
 ავს ასე
ვე მე-2 (1) მუხლის პირველ წინადადებაში გათვალისწინებულ პოზიტიურ
ვალდებულებას, რომ სიცოცხლის უფლება კანონით უნდა იყოს დაცული.
ეს თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ ძალის გამოყენების შედეგად პირის
გარდაცვალების შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს რაიმე ფორმის ეფექტური
ოფიციალური გამოძიებ
 ა. […]
McCann and Others v United Kingdom (1995)
147. უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ როგორც ნორმა, რომელიც არა
მხოლოდ იცავს სიცოცხლის უფლებას, არამედ განსაზღვრავს იმ შემთხვე
ვებს როდესაც სიცოცხლის მოსპობა შეიძლება მართლზომიერად ჩაითვა
ლოს, მე-2 მუხლი არის კონვენციის ყველაზე მთავარი ნორმა, რომლისგა
ნაც მშვიდობიან დროს მე-15 მუხლით გათვალისწინებული გადახვევა და
უშვებელია. კონვენციის მე-3 მუხლთან ერთად, ის ასახავს ევროპის საბჭოს
შემადგენელი დემოკრატიული საზოგადოებების უმთავრეს ღირებულე
ბებს. ამგვარად, მისი დებულებები მკაცრად უნდა იყოს განმარტებული. […]
7.2. მე-2 მუხლის მოქმედების ფარგლები
7.2.1.

მე-2 მუხლის ეროვნული და ექსტრატერიტორიალური მოქმედების
ფარგლები

Bader and Others v Sweden (2005)
42. უფრო მეტიც, სასამართლოს წინა საქმეებში არ გამოურიცხავს იმის
შესაძლებლობა, რომ ხელშემკვრელ სახელმწიფოს შეიძლება დაეკისროს
პასუხისმგებლობა კონვენციის მე-2 მუხლიდან ან მე-6 ოქმის 1-ლი მუხლი
დან გამომდინარე იმ შემთხვევაში, როდესაც ხდება უცხოელის დეპორტა
ცია იმ ქვეყანაში, სადაც არსებობს მისი სიკვდილით დასჯის ან სხვაგვა
რად სიცოცხლის მოსპობის სერიოზული რისკი. […]
Yaşa v Turkey (1998)
65. წინამდებარე საქმეში, მთავრობამ დასაშვებობის შესახებ მის წერი
ლობით კომენტარებში განაცხადა, რომ განმცხადებელი არ იყო მსხვერ
პლი. სასამართლო მიიჩნევს, რომ მის არგუმენტაციაში მთავრობას სადა
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ვოდ არ გაუხდია ის, რომ გარდაცვლილი განმცხადებლის ბიძა იყო. ამგვა
რად, მათ უკვე უფლება აღარა აქვთ სასამართლოს წინაშე იდავონ, რომ
ისინი ნათესავები არ იყვნენ. უნდა აღინიშნოს ასევე, რომ განაცხადში გან
მცხადებელი ამტკიცებდა, რომ საქმის ფაქტობრივი გარემოებები წარმო
ადგენდა არა მარტო მისი გარდაცვლილი ბიძის, არამედ ასევე მისი უფლე
ბების დარღვევას. […]
66. პრეცედენტულ სამართალში განმტკიცებული პრინციპების და წი
ნამდებარე საქმის კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწი
ნებით, სასამართლო ადგენს, რომ განმცხადებელს, როგორც მისი ბიძის
ძმისშვილს, კანონიერად აქვს უფლება აღიარებულ იყოს ისეთი ტრაგიკუ
ლი მოვლენის მსხვერპლად, როგორიც მისი ბიძის მკვლელობაა. ამგვარად,
სასამართლო არ იზიარებს მთავრობის ამ მოსაზრებას. […]
7.3. სიცოცხლის დასაწყისი: ჩანასახის უფლებები და აბორტი
X. v United Kingdom (1980)
19. ჩანასახის სიცოცხლე განუყოფლადაა დაკავშირებული ფეხმძიმე ქა
ლის სიცოცხლესთან. თუკი მივიჩნევდით, რომ მე-2 მუხლი იცავს ჩანასახის
უფლებას და ეს დაცვა რაიმე ცალსახა შეზღუდვის არარსებობის პირობებ
ში არის აბსოლუტური, გამოვიდოდა, რომ აბორტი დაუშვებელია, მაშინაც
კი თუ ფეხმძიმობის გაგრძელება ფემხმძიმე ქალის სიცოცხლისთვის სე
რიოზული რისკის მატარებელია. ეს კი მიგვიყვანდა დასკვნამდე, რომ ჩა
ნასახის “დაუბ
 ადებელი სიცოცხლე” უფრო მეტი ღირებულებისაა, ვიდრე
ფეხმძიმე ქალის სიცოცხლე. კომისია ადგენს, რომ ამგვარი განმარტება
კონვენციის ამოცანებისა და მიზნების საწინააღმდეგო იქნებოდა.
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H. v Norway (1992)
1. კომისია ადგენს, რომ მისი მოვალეობა არაა განსაზღვროს სარგებ
ლობს თუ არა ჩანასახი მე-2 მუხლით გარანტირებული დაცვით ... მაგ
რამ ის არ გამორიცხავს, რომ, ზოგიერთ შემთხვევაში, შეიძლება სწო
რედ ასე იყოს, მიუხედავად იმისა, რომ ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს
შორის მნიშვნელოვანი აზრთა სხვადასხვაობაა იმასთან დაკავშირებით,
უნდა გავრცელდეს თუ არა მე-2 მუხლის მოქმედება დაუბადებელ სი
ცოცხლეზე.

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

Boso v Italy (2002)
1. სასამართლო მიიჩნევს, რომ საჭირო არაა განისაზღვროს სარგებ
ლობს თუ არა ჩანასახი მე-2 მუხლის პირველი წინადადებით გარანტირებუ
ლი დაცვით. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ დავუშვებთ, რომ გარკვეულ ვითარე
ბაში ჩანასახს გააჩნია მე-2 მუხლით გარანტირებული უფლებები, სასამარ
თლო მიუთითებს, რომ წინამდებარე საქმეში, მართალია განმცხადებელს
არ მიუთითებია აბორტიდან გასული კვირების რაოდენობა და არც აბორ
ტის გაკეთების კონკრეტული საფუძვლები, წარმოდგენილი მტკიცებულე
ბებიდან ჩანს, რომ მისი ცოლის ფეხმძიმობის შეწყვეტა ეროვნული კანონ
მდებლობის შესაბამისად მოხდა.
სასამართლოს აზრით, ამგვარი დებულებები იცავს სამართლიან ბა
ლანსს, ერთის მხრივ ჩანასახის დაცვის აუცილებლობასა და მეორეს
მხრივ — ქალის ინტერესებს შორის. ფეხმძიმობის შეწყვეტისთვის საჭი
რო წინაპირობების და საქმის კონკრეტული გარემოებების გათვალისწი
ნებით, სასამართლო ადგენს, რომ მოპასუხე სახელმწიფოს ბოროტად არ
უსარგებლია მისი დისკრეციული უფლებამოსილებით ამ სენსიტიურ სფე
როში.
Vo v France (2004)
80. კონვენციით გათვალისწინებული ორგანოების მიერ დღემდე გან
ხილულ საქმეებში — აბორტის შესახებ არსებული სხვადასხვა კანონმდებ
ლობის პირობებში — დაუბადებელი ბავშვი არ მიიჩნევა “პირად”, რომელიც
პირდაპირ დაცულია კონვენციის მე-2 მუხლით და თუკი ჩანასახს გააჩნია
“სიცოცხლის” “უფლება”, იგი ცალსახად შეზღუდულია დედის უფლებებით
და ინტერესებით. თუმცაღა, სასამართლოს და კომისიას არ გამოურიცხ
ავთ იმის შესაძლებლობა, რომ გარკვეულ ვითარებაში გარანტიები შეიძ
ლება გავრცელდეს დაუბადებელ ბავშვზე. სწორედ ამაზე მიუთითებს კო
მისიის დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ “მე-8.1 მუხლი არ შეიძლება
განიმარტოს ისე, თითქოს ფეხმძიმობა და მისი შეწყვეტა მხოლოდ დედის
პირადი ცხოვრების შემადგენელი ნაწილია” . . . ამ საქმეთა განხილვიდან
ჩანს ისიც, რომ ეს საკითხი ყოველთვის წყდებოდა ქალის, დედის ან მამის
ერთმანეთისგან ან დაუბადებელი ბავშვის მიმართ მოთხოვნილი სხვადას
ხვა და ხშირად ურთიერთსაწინააღმდეგო უფლებების და თავისუფლებების
აწონ-დაწონვით და შეპირისპირებით.
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84. სასამართლო აღნიშნავს, რომ ევროპულ დონეზე, არ არსებობს კონ
სენსუსი ემბრიონის ან/და ჩანასახის ბუნებასა და სტატუსზე..., თუმცა
მეცნიერული პროგრესისა და გენეტიკურ ინჟინერიაში განხორციელებუ
ლი კვლევების, სამედიცინო ჩარევით დაბადებული ნაყოფის ან ემბრიონუ
ლი საექსპერიმენტო სამუშაოების პოტენციური შედეგების გათვალისწი
ნებით, ისინი უკვე იწყებენ გარკვეული დაცვის მიღებას. ყველაზე მეტი,
რაც შეიძლება ითქვას არის ის, რომ სახელმწიფოები თანხმდებიან, რომ
ემბრიონი/ჩანასახი კაცობრიობას მიეკუთვნება. ამ არსების პოტენციალი
და შესაძლებლობა გახდეს ადამიანი — რომელიც სარგებლობს სამოქალა
ქო–სამართლებრივი დაცვით მრავალ ქვეყანაში, როგორიცაა საფრანგეთი,
მემკვიდრეობის და ჩუქების კონტექსტში და ასევე გაერთიანებულ სამე
ფოში... — მოითხოვს დაცვას ადამიანური ღირსების სახელით, იმ პირო
ბით, რომ ის არ ჩაითვლება “პირად”, რომელიც სარგებლობს “სიცოცხლის
უფლებით” მე-2 მუხლის მიზნებისათვის. მართლაც ოვიედოს კონვენცია
ადამიანის უფლებებსა და ბიომედიცინაზე არ იძლევა ტერმინ “ყველას”
განმარტებას და მის ახსნა-განმარტებით ბარათში ნათქვამია, რომ გან
მარტებაზე ერთსულოვანი შეთანხმების არარსებობის პირობებში, წევრმა
სახელმწიფოებმა გადაწყვიტეს, რომ ამ კონვენციის გამოყენებისთვის სა
ჭირო განმარტებები ეროვნულმა კანონმდებლობამ უნდა გაითვალისწინოს
(იხ. ზემოთ 36-ე პარაგრაფი). იგივე ეხება დამატებით ოქმს ადამიანის კლო
ნირების აკრძალვის შესახებ და ბიოსამედიცინო კვლევების შესახებ დამა
ტებითი ოქმის სამუშაო ვერსიას, რომლებიც არ იძლევიან ცნება “ადამია
ნის” განმარტებას ... აღსანიშნავია, რომ ოვიედოს კონვენციის 29-ე მუხლის
საფუძველზე სასამართლოს შეიძლება ეთხოვოს განმარტებების გაკეთება
ამ ინსტრუმენტთან დაკავშირებით.
85. ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლო დარწმუნებუ
ლია, რომ, მოცემულ შემთხვევაში, არც სასურველი და არც შესაძლებელია,
რომ პასუხი გაეცეს აბსტრაქტულ შეკითხვას — არის თუ არა დაუბადებელი
ბავშვი პირი (person) კონვენციის მე-2 მუხლის მიზნებისათვის (“personne”
ფრანგულ ტექსტში). რაც შეეხება წინამდებარე საქმეს, სასამართლო არ
მიიჩნევს საჭიროდ განიხილოს, ვრცელდება თუ არა მე-2 მუხლის მოქმედე
ბის სფერო განმცხადებლის ფეხმძიმობის მოულოდნელ შეწყვეტაზე, რად
გან ასეც რომ იყოს, მოპასუხე სახელმწიფოს ქმედებები შესაბამისობაში
იყო საჯარო ჯანდაცვის სფეროში სიცოცხლის შენარჩუნების მოთხოვნებ
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თან. ამ საკითხთან დაკავშირებით, სასამართლომ განიხილა შეეს
 აბამებო
და თუ არა საფრანგეთის მიერ განმცხადებლისთვის მისი დაუბადებელი
ბავშვის დაღუპვასთან დაკავშირებით უზრუნველყოფილი სამართლებრივი
დაცვა კონვენციის მე-2 მუხლის პროცესუალურ მოთხოვნებს.
86. ამასთან დაკავშირებით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ დაუბადებელი
ბავშვის მიერ ცალსახა იურიდიული სტატუსის არქონა, ყველა შემთხვევა
ში, არ ნიშნავს იმას, რომ იგი მოკლებულია საფრანგეთის კანონმდებლო
ბით გათვალისწინებულ დაცვას. თუმცა, ამ საქმის გარემოებებიდან გამომ
დინარე, ჩანასახის სიცოცხლე განუყოფლად იყო დაკავშირებული დედის
სიცოცხლესთან და მისი საშუალებით შეიძლებოდა ყოფილიყო დაცული,
მით უმეტეს, რომ არ არსებობდა არავითარი წინააღმდეგობა დაუბადებე
ლი ბავშვის დედისა და მამის უფლებებს შორის და ჩანასახის დაღუპვა მე
სამე მხარის დაუდევრობით მოხდა.
88. სასამართლო იმეორებს, რომ მე-2 მუხლის პირველი წინადადება სა
ხელმწიფოებისგან მოითხოვს არა მხოლოდ სიცოცხლის “განზრახ” მოსპო
ბისგან თავის შეკავებას, არამედ მისი იურისდიქციის ქვეშ მყოფი პირების
სიცოცხლის დასაცავად შესაბამისი ზომების მიღებას.
89. ეს პრინციპები საჯარო ჯანდაცვის სფეროშიც მოქმედებს. სახელ
მწიფოებზე დაკისრებული პოზიტიური ვალდებულებები მოითხოვს, რომ
არსებობდეს ისეთი რეგულირება, რომელიც სახელმწიფო თუ კერძო კლი
ნიკებს დაავალდებულებს მიიღონ შესაბამისი ზომები პაციენტთა სიცოცხ
ლის დასაცავად. ეს ვალდებულებები მოითხოვს ასევე, რომ არსებობდეს
დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემა, რომელიც გაარკვევს სახელმწი
ფო თუ კერძო სამედიცინო დაწესებულებაში პირის სიკვდილის მიზეზს და
დამნაშავე პირებს შესაბამის პასუხისმგებლობას დააკისრებს ....
90. მართალია, უფლება მესამე პირთა სისხლისსამართლებრივ დევნა
სა ან სასჯელის მისჯაზე არ შეიძლება ყველა შემთხვევაში არსებობდეს,
მაგრამ სასამართლომ არაერთ საქმეში დაადგინა, რომ მე-2 მუხლით გათ
ვალისწინებული ეფექტური სასამართლო სისტემა შესაძლოა და ხანდახან
უნდა მოიცავდეს კიდეც სისხლისსამართლებრივი დაცვის საშუალებებს.
თუმცა, თუკი სიცოცხლის უფლების ხელყოფა განზრახ არ ხდება, მე-2 მუხ
ლით გათვალისწინებული პოზიტიური ვალდებულება, ყველა შემთხვევაში,
არ მოიცავს ამ დაცვის საშუალების აუცილებლობას. სამედიცინო დაუდევ
რობის სპეციფიკურ სფეროში, “ეს ვალდებულება შეიძლება დაკმაყოფილ

109

ევროკონვენციის მე-2 მუხლი

დეს, თუ სამართლებრივი სისტემა მსხვერპლს აძლევს სამოქალაქო სამარ
თლებრივი დაცვის საშუალებებს, სისხლისსამართლებრივთან ერთად ან
მის გარეშე, რაც საშუალებას იძლევა დადგეს კონკრეტულ ექიმთა პასუ
ხისმგებლობა და მსხვერპლს მიეკუთვნოს შესაბამისი კომპენსაცია, მაგა
ლითად ზიან
 ის ანაზღაურების და გადაწყვეტილების გამოქვეყნების სახით.
შესაძლოა გათვალისწინებული იყოს ასევე დისციპლინარული ზომები”....
7.4. მე-2 მუხლი და განუკურნებელი სენით დაავადებული ადამიანები
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Pretty v United Kingdom (2002)
39. სასამართლოს მიერ განხილულ საქმეებში ხაზგასმა ყოველთვის
კეთდებოდა სახელმწიფოს ვალდებულებაზე დაეცვა სიცოცხლე. სასამარ
თლო არ თვლის, რომ მე-2 მუხლით გარანტირებული “სიცოცხლის უფლე
ბა” მოიცავს ნეგატიურ ასპექტსაც. მართალია, კონვენციის მე-11 მუხლის
მაგალითზე დადგინდა, რომ გაერთიანების თავისუფლება მოიცავს ასევე
პირის უფლებას არ გაერთიანდეს რომელიმე ასოციაციაში, მაგრამ სასა
მართლო მიიჩნევს, რომ თავისუფლების ცნება მოიცავს გარკვეულ არჩე
ვანს მისი განხორციელებისას... კონვენციის მე-2 მუხლი სხვაგვარად არის
კონსტრუირებული. ის არ ეხება ცხოვრების დონის ან პირის არჩევანს,
როგორ მოექცეს თავის ცხოვრებას. თუ ეს ასპექტები ადამიანის არსებო
ბისთვის იმდენად მნიშვნელოვნად ჩაითვლება, რომ საჭირო გახდება მა
თი დაცვა სახელმწიფოს ჩარევისგან, ისინი შეიძლება აისახოს კონვენციის
სხვა მუხლებით გარანტირებულ უფლებებში ან ადამიანის უფლებათა სა
ერთაშორისო ინსტრუმენტებში. მისი ტექსტის დამახინჯების გარეშე, მე-2
მუხლი ვერ განიმარტება ისე, თითქოს იგი მოიცავს დიამეტრალურად გან
სხვავებულ უფლებას — სიკვდილის უფლებას, ისევე როგორც ვერ შექმნის
პირის თვითგამორკვევის უფლებას იმ კუთხით, რომ მიანიჭოს პირს უფლე
ბა სიცოცხლეს სიკვდილი არჩიოს.
40. შესაბამისად სასამართლო ადგენს, რომ კონვენციის მე-2 მუხლიდან
არ გამომდინარეობს სიკვდილის უფლება მესამე პირთა ან სახელმწიფო ხე
ლისუფლების წარმომადგენელთა დახმარებით. ეს მოსაზრება განმტკიცე
ბულია ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალი რეკომენდაციით
1418 (1999) (იხ. ზემოთ 24-ე პარაგრაფი).
41. განმცხადებელი დავობდა, რომ თუკი მივიჩნევდით, რომ კონვენცია
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არ იცავს სიკვდილის უფლებას, გამოვიდოდა, რომ ის ქვეყნები, რომლებ
შიც დაშვებულია სხვისი დახმარებით თვითმკვლელობა, არღვევენ კონვენ
ციას. სასამართლო ამ საქმეში არ განიხილავს საკითხს იმის შესახებ, იცავს
თუ არა სხვა რომელიმე ქვეყნის სამართლებრივი სისტემა სიცოცხლის უფ
ლებას. […]

8. სახელმწიფო მოხელეების მიერ სასიკვდილო ან სიცოცხ
ლისთვის საშიში ძალის გამოყენების აღიარ
 ებული კატეგორიები.
8.1. მე-2 მუხლის მე-2 პარაგრაფის მოქმედების ფარგლები
Makaratzis v Greece (2004)
49. მოცემულ საქმეში განმცხადებლის წინააღმდეგ გამოყენებული ძალა
არ ყოფილა სასიკვდილო. თუმცა, ეს არ გამორიცხავს განმცხადებლის სა
ჩივრების მე-2 მუხლის კონტექსტში განხილვას, რომლის ფორმულირებაც,
თუკი მთლიანობაში აღვიქვამთ, მოიცავს არა მხოლოდ განზრახ მკვლე
ლობებს, არამედ ასევე ისეთ სიტუაციებს, როდესაც ძალის გამოყენებამ
შესაძლოა სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობა გამოიწვიოს... ფაქ
ტია, რომ სასამართლოს აქამდე უკვე განუხილავს ამ მუხლის ჭრილში ისე
თი შემთხვევები, როდესაც სავარაუდო მსხვერპლი არ გარდაცვლილა სა
დავო ქმედების შედეგად.
Isayeva, usupova and Bazayeva v Russia (2005)
168. მე-2 მუხლი, რომელიც იცავს სიცოცხლის უფლებას, ასევე გან
საზღვრავს იმ გარემოებებს, როდესაც სიცოცხლის მოსპობა შეიძლება
მართლზომიერი იყო. ეს დებულება ერთ-ერთი უმთავრესია კონვენციის
სისტემაში და მისგან მე-15 მუხლით გათვალისწინებული გადახვევა დაუშ
ვებელია მშვიდობიან დროს. მე-3 მუხლთან ერთად იგი ასახავს ევროპის
საბჭოს შემადგენელი დემოკრატიული საზოგადოებების უმთავრეს ღირე
ბულებებს. ამგვარად ის გარემოებები, როდესაც სიცოცხლის მოსპობა შე
იძლება მართლზომიერად ჩაითვალოს, ვიწროდ უნდა იყოს განმარტებული.
კონვენციის როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის ინსტრუმენტის მიზნე
ბი და ამოცანები მოითხოვს, რომ მე-2 მუხლის განმარტება და გამოყენება
იმგვარად მოხდეს, რომ მისი გარანტიები პრაქტიკული და ეფექტური იყოს.
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169. მე-2 მუხლი ეხება არა მხოლოდ განზრახ მკვლელობებს, არამედ
ასევე ისეთ სიტუაციებსაც, როდესაც ძალის გამოყენებამ შესაძლოა სი
ცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობა გამოიწვიოს. სასიკვდილო ძა
ლა განზრახ იყო გამოყენებული თუ გაუფრთხილებლობით, ეს მისი აუცი
ლებლობის შეფასების მხოლოდ ერთ-ერთი კრიტერიუმია. ნებისმიერ შემ
თხვევაში, გამოყენებული ძალა უნდა იყოს “აბსოლუტურად აუცილებელი”
(ა)-(ც) პარაგრაფებში მოცემული მიზნების მისაღწევად. ეს ტერმინი აღ
ნიშნავს, რომ ჩატარებულ უნდა იქნას აუცილებლობის უფრო მკაცრი და
მომთხოვნი ტესტი ვიდრე ჩვეულებრივ, როდესაც სახელმწიფოს მოქმედე
ბა “აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში” კონვენციის მე-8-მე-11
მუხლების მეორე პუნქტების შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, გამოყე
ნებული ძალა დასაშვები მიზნის მკაცრად პროპორციული უნდა იყოს.
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74. თუკი მთლიანობაში აღვიქვამთ, მე-2 მუხლის ტექსტი მოიცავს არა
მხოლოდ განზრახ მკვლელობებს, არამედ ისეთ სიტუაციებსაც, როდესაც
ძალის გამოყენებამ შესაძლოა სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპო
ბა გამოიწვიოს. სასიკვდილო ძალა განზრახ იყო გამოყენებული თუ გაუფ
რთხილებლობით, ეს მისი აუცილებლობის შეფასების მხოლოდ ერთ-ერთი
კრიტერიუმია. ნებისმიერ შემთხვევაში გამოყენებული ძალა უნდა იყოს
“აბსოლუტურად აუცილებელი” (ა)-(ც) პარაგრაფებში მოცემული მიზ
ნების მისაღწევად. ეს ტერმინი აღნიშნავს, რომ ჩატარებულ უნდა იქნას
აუცილებლობის უფრო მკაცრი და მომთხოვნი ტესტი ვიდრე ჩვეულებრივ
როდესაც სახელმწიფოს მოქმედება “აუცილებელია დემოკრატიულ საზო
გადოებაში” კონვენციის მე-8 და მე-11 მუხლების მეორე პუნქტების შესაბა
მისად. აქედან გამომდინარე, გამოყენებული ძალა დასაშვები მიზნის მკაც
რად პროპორციულ
 ი უნდა იყოს. (იხ. ზემოთ ციტირებული გადაწყვეტილე
ბა საქმეზე მაკკანი და სხვები p. 46, §§ 148-49).
75. სასამართლო იხსენებს, რომ მოცემულ საქმეში აბდულატიფ ილჰა
ნის წინააღმდეგ გამოყენებული ძალა, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, სასიკ
ვდილო არ იყო. ეს არ გამორიცხავს განმცხადებლის საჩივრის მე-2 მუხ
ლის კონტექსტში განხილვას. აღსანიშნავია, რომ წინა სამ საქმეში სასა
მართლომ საჩივრები ამ მუხლის კონტექსტში განიხილა მიუხედავად იმისა,
რომ მსხვერპლი არ გარდაცვლილა სადავო ქმედების შედეგად.
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77. სასამართლო იხსენებს, რომ აბდულატიფ ილჰანს ტვინი დაუზიანდა
მას შემდეგ, რაც ჟანდარმებმა იგი ბუჩქებში დამალული იპოვეს და შაშხანის
კონდახებით სცემეს. ორმა სამედიცინო ექსპერტიზამ აჩვენა, რომ დაზიანება
სიცოცხლისთვის საშიში იყო. მან მისი ჯანმრთელობის ხანგრძლივი მოშლა
გამოიწვია. აქედან გამომდინარე, დაზიანების სერიოზულობა საეჭვო არაა.
თუმცა, სასამართლო ვერ დარწმუნოდა, რომ ამ საქმეში ილჰანის წინა
აღმდეგ გამოყენებული ძალა იყო იმ ბუნების და ხარისხის, რომ დაერღვია
კონვენციის მე-2 მუხლი. ასევე არ არსებობს ამ კონტექსტში სხვა რაიმე სა
კითხი, რომელიც ეხება მისი დაზიანების დროულ სამედიცინო მკურნალო
ბას. თუმცაღა, სასამართლო ამ საკითხებს განიხილავს კონვენციის მე-3
მუხლის ჭრილში.
78. შესაბამისად, აბდულატიფ ილჰანისთვის დაზიანებების მიყენებას
არ გამოუწვევია კონვენციის მე-2 მუხლის დარღვევა.
8.2. სახელმწიფოს ვალდებულება, არ გამოიყენოს “აბსოლუტურად
აუცილებელზე” მეტი ძალა
McCann and Others v United Kingdom (1995)
149. ამ მხრივ მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტში გამოყენებული ეს ტერმინი
აღნიშნავს, რომ უნდა ჩატარდეს აუცილებლობის უფრო მკაცრი და მომ
თხოვნი ტესტი, ვიდრე ჩვეულებრივ, როდესაც სახელმწიფოს მოქმედება
“აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში” კონვენციის მე-8-მე-11
მუხლების მეორე პუნქტების (მე-8.2, მე-9.2, მე-10.2, მე-11.2 მუხლები) შე
საბამისად. აქედან გამომდინარე, გამოყენებული ძალა მე-2 მუხლის ა,ბ, და
გ ქვეპუნქტებით დასაშვები მიზნის მკაცრად პროპორციული უნდა იყოს.
200. სასამართლო აღიარებს, რომ იმ ინფორმაციის საფუძველზე, რო
მელიც მათ მიაწოდეს, ჯარისკაცებს კეთილსინდისიერად სჯეროდათ, რომ
აუცილებელი იყო ეჭვმიტანილთა მისამართით სროლა, რათა თავიდან
აეცილებინათ მათი მხრიდან ბომბის აფეთქება და უდანაშაულო მსხვერ
პლი. ზემდგომი პირებისგან მიღებული ბრძანებების შესასრულებლად გან
ხორციელებული ქმედებები მათ მიერ აღიქმებოდა როგორც უდანაშაულო
პირთა სიცოცხლის დასაცავად აბსოლუტურად აუცილებელი ზომა.
სასამართლო მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგე
ნელთა მხრიდან ძალის გამოყენება კონვენციის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტით
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გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად, შეიძლება გამართლებული იქ
ნას ამ დებულებით იქ, სადაც ის ეფუძნება კეთილსინდისიერ რწმენას, რო
მელიც იმ მომენტში საფუძვლიანია, თუმცა შემდგომ მცდარი აღმოჩნდება.
სხვაგვარი დასკვნა სახელმწიფოსა და მის სამართალდამცავ ორგანოებს
არარეალ
 ურ ტვირთს დააკისრებდა მათი მოვალეობ
 ის განხორციელებისას,
რაც სავარაუდოდ მათი და სხვათა სიცოცხლისთვის საზიანო იქნებოდა.
აქედან გამომდინარე, იმ დილემის გათვალისწინებით, რომლის წინაშეც
ხელისუფლების წარმომადგენლები იდგნენ ამ საქმეში, ჯარისკაცთა ქმე
დებები არ იყო მე-2 მუხლის საწინააღმდეგო.
211. ხელისუფლების მარცხი, დაედგინა მისატევებელი შეცდომის რაიმე
ზღვარი, განხილული უნდა იყოს ჯარისკაცთა წვრთნასთან ერთობლიობა
ში, რომლის მიხედვითაც მათ უნდა განეგრძოთ სროლა სანამ ეჭვმიტანი
ლი არ მოკვდებოდა. როგორც კორონერმა აღნიშნა მის დასკვნაში ნაფიცი
მსაჯულის წინაშე, ოთხივე ჯარისკაცი ისროდა ეჭვმიტანილთა მოკვლის
მიზნით... ჯარისკაცმა “ე”-მ განაცხადა, რომ ჯარისკაცებს შორის იყო მო
ლაპარაკება, რომლის თანახმადაც იყო დიდი ალბათობა იმისა, რომ მათ
სასიკვდილო სროლები უნდა განეხორციელებინათ, რადგან ცოტა დრო
იქნებოდა “ღილაკი” მოწყობ
 ილობის არსებობის შემთხვევაში (იხ. ზემოთ
პუნქტი 26). ამის გათვალისწინებით, ხელისუფლების წარმომადგენლებს
ეკისრებოდათ ვალდებულება, პატივი ეცათ ეჭვმიტანილთა სიცოცხლის
უფლებისთვის და უდიდესი სიფრთხილით მოკიდებოდნენ მათ ხელთ არსე
ბული ინფორმაციის ჯარისკაცებისთვის გადაცემას, რომლებიც ავტომა
ტურად სასიკვდილო სროლებს განახორციელებდნენ.
212. მართალია, იმის დეტალური გამოკვლევა, თუ რა წვრთნა გაიარეს
ჯარისკაცებმა ვერ მოხერხდა ამ ინფორმაციის კონფიდენციალურობის გა
მო, მაგრამ ნათელი არაა ჰქონდათ თუ არა მათ ინსტრუქცია მიღებული,
რომ შეეფასებინათ დაკავების მომენტში არსებული კონკრეტული გარემო
ებები და ამის მიხედვით მოეხდინათ მიზნისთვის სროლა.
მათი საპასუხო რეაქცია, ამ სასიცოცხლო მნიშვნელობის კუთხით, არ
ყოფილა იმ სიფრთხილის, რაც სამართალდამცავ ორგანოებს მოეთხოვე
ბათ დემოკრატიულ საზოგადოებაში მაშინაც კი, როცა საქმე ტერორიზმში
ეჭვმიტანილებს ეხებათ და იგი მკვეთრად განსხვავდება სიფრთხილის იმ
სტანდარტისგან, რომელიც ასახულია პოლიციის მიერ ცეცხლსასროლი ია
რაღის გამოყენების შესახებ ინსტრუქციაში, რომელიც ასახავს პოლიციის
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ყოველი ოფიცრის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას კონკრეტული საქ
მის ფაქტობრივი გარემოებ
 ების გათვალისწინებით...
ხელისუფლების ეს მარცხი მიუთითებს დაკავების ოპერაციის კონ
ტროლსა და დაგეგმვაში არსებულ ხარვეზებზე.
213. საბოლოო ჯამში, იმის გათვალისწინებით, რომ ხელისუფლებამ მიი
ღო გადაწყვეტილება ხელი არ შეეშალა ეჭვმიტანილთათვის გიბრალტარში
შესვლაში, რომ მათ არ გაითვალისწინეს თუნდაც მცირედი შესაძლებლობა
იმისა, რომ სადაზვერვო სამსახურის ინფორმაცია მცდარი იყო და პირდა
პირ მიმართეს სასიკვდილო ძალას, როცა ჯარისკაცებმა ცეცხლი გახსნეს,
სასამართლომ მიიჩნია, რომ სამი ტერორისტის მკვლელობა არ იყო აბსო
ლუტურად აუცილებელი მესამე პირთა უკანონო ძალადობისაგან დასაცა
ვად კონვენციის მე-2 მუხლის მე-2 (ა) პუნქტის მიზნებიდან გამომდინარე.
Andronicou and Constantinou v Cyprus (1997)
192. თუმცა, სასამართლო მიიჩნევს, რომ საგამოძიებო კომისიის დას
კვნების თანახმად, ¹2 და ¹4 ოფიცრებს კეთილსინდისიერად სჯეროდათ,
რომ ამ ვითარებაში აუცილებელი იყო მისი მოკვლა იმისათვის, რომ გადა
ერჩინათ ელსი კონსტანტინუს და მათი საკუთარი სიცოცხლე და ესროლათ
მისთვის, მანამ მის მიერ იარაღის ხელში ჩაგდების რისკი არ მოისპობოდა.
ამ კუთხით სასამართლო აღნიშნავს, რომ სახელმწიფო მოხელეების მიერ
ძალის გამოყენება კონვენციის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტში ჩამოთვლილი
მიზნების მისაღწევად შეიძლება გამართლებული იყოს, თუ იგი ემყარება
კეთილსინდისიერ ვარაუდს, რომელიც იმ წუთისთვის საფუძვლიანია, თუმ
ცა შემდგომ მცდარი აღმოჩნდება. სხვაგვარი დასკვნა სახელმწიფოსა და
მის სამართალდამცავ ორგანოებს არარეალურ ტვირთს დააკისრებდა მათი
მოვალეობ
 ის განხორციელებისას, რაც სავარაუდოდ მათი და სხვათა სი
ცოცხლისთვის საზიანო იქნებოდა. (იხ. ზემოთ ციტირებული გადაწყვეტი
ლება მაკკანის და სხვების საქმეზე, გვ. 58-59, § 200).
ნამდვილად სამწუხაროა, რომ ამდენი ცეცხლსასროლი იარაღი იქნა გა
მოყენებული ლეფტერის ანდრონიკუს მიერ შექმნილი რისკის განეიტრა
ლებისათვის. თუმცა, სასამართლოს არ შეუძლია ჩაანაცვლოს სიტუაციის
საკუთარი აღქმით იმ მომენტში ჯარისკაცების აღქმა, რომელთაც მოეთხო
ვებოდათ დაუყოვნებელი რეაგირება სიცოცხლის გადარჩენის მათთვის უნი
კალურ და უპრეცედენტო ოპერაციაში. ოფიცრებს ჰქონდათ უფლება გაეხ
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სნათ ცეცხლი და მიეღოთ ყველა ზომა, რომელიც აუცილებლად მიაჩნდათ
ახალგაზრდა ქალის და საკუთარი სიცოცხლის გადასარჩენად. საგამოძიებო
კომისიის დასკვნაში გაჟღერდა, რომ ქალს ოფიცრების გასროლილი მხო
ლოდ ორი ტყვია მოხვდა. მართალია, ისინი სასიკვდილო აღმოჩნდა, მაგრამ
გათვალისწინებულ უნდა იყოს ის გარემოება, რომ ოფიცრების მცდელობას
არ დაეზიანებინათ ქალი, ხელი შეუშალა ლეფტერის ანდრონიკუმ, რომელიც
ქალს ეფარებოდა და შესაბამისად რისკს უქმნიდა მის სიცოცხლეს.
193. ამგვარად სასამართლო მიიჩნევს, რომ ამ გარემოებებში სასიკვდი
ლო ძალის გამოყენებას, რამდენადაც სამწუხარო შედეგი არ უნდა მოჰყო
ლოდა მას, არ გადაუჭ
 არბებია “აბსოლუტური აუცილებლობისთვის” და
ემსახურებოდა ელსი კონსტანტინუს და ოფიცრების სიცოცხლის დაცვას.
შესაბამისად, მოპასუხე სახელმწიფოს არ დაურღვევია კონვენციის მე-2.2
(ა) მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებები.
Gulec v Turkey (1998)
71. სასამართლო, კომისიის მსგავსად მიიჩნევს, რომ მოცემულ საქმეში
ძალის გამოყენება შეიძლება გამართლებული იყოს მე-2 მუხლის მე-2 (ც)
პუნქტით, მაგრამ, რა თქმა უნდა, დაცული უნდა იყოს ბალანსი მიზანსა და
მის მისაღწევად გამოყენებულ საშუალებებს შორის. ჟანდარმებმა გამოი
ყენეს ძალზე ძლიერი იარაღი, ვინაიდან მათ, როგორც ჩანს, არ ჰქონდათ
ხელკეტები, ფარები, წყლის ჭავლი, რეზინის ტყვიები ან ცრემლსადენი გა
ზი. ამგვარი აღჭურვილობის არქონა მით უფრო გაუგებარია, რადგან იმ
რეგიონში, როგორც მთავრობამ აღნიშნა, საგანგებო მდგომარეობ
 ა იყო გა
მოცხადებული და არეულობა მოსალოდნელი იყო.
78. კონვენციის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული სიცოცხლის უფლე
ბის პროცესუალ
 ური ასპექტი გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო მოხე
ლეებმა პასუხი უნდა აგონ სასიკვდილო ძალის გამოყენებაზე, მათი ქმედე
ბები უნდა დაექვემდებაროს დამოუკიდებელ და საჯარო ზედამხედველო
ბას, რომელიც განსაზღვრავს იყო თუ არა მოცემულ გარემოებებში გამო
ყენებული ძალა გამართლებული.
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Ogur v Turkey (1999)
79. ამგვარად, ახლა სასამართლომ უნდა იმსჯელოს, იყო თუ არა მო
ცემულ საქმეში მსხვერპლის წინააღმდეგ უშიშროების ძალების მიერ გა

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

მოყენებული ძალა აბსოლუტურად აუცილებელი და იმ ერთ-ერთი მიზნის
მისაღწევად მკაცრად პროპორციული, რომლებიც ჩამოთვლილია მე-2 მუხ
ლის მე-2 პუნქტში და რომელთაგან, ამ საქმეში, ყველაზე რელევანტურია
“ნებისმიერ
 ი პირის დაცვა არამართლზომიერი ძალადობისაგან” და”კანო
ნიერი დაკავება”.
84. საბოლოოდ, სადავო ოპერაციის დაგეგმვასა და აღსრულებაში აქამ
დე შემჩნეული ყველა ხარვეზი საშუალებას იძლევა დადგინდეს, რომ მუ
სა ოგურის წინააღმდეგ გამოყენებული ძალა არც პროპორციული და, შე
საბამისად, არც აბსოლუტურად აუცილებელი არ იყო ნებისმიერი პირის
არამართლზომიერი ძალადობისგან დასაცავად ან მსხვერპლის დასაკავებ
ლად. შესაბამისად ადგილი ჰქონდა მე-2 მუხლის დარღვევას.
Gül v Turkey (2000)
82. კარის მიმართულებით დაახლოებით 50-55 სროლის გაკეთება არ
იყო გამართლებული ოფიცერთა არანაირი გონივრული ეჭვით, რომ მათ
სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა ბინაში მყოფთა მხრიდან. სროლის
გამართლება არ შეიძლება არც ბინაში შესვლის აუცილებლობით, რად
გან ეს საფრთხეში აგდებდა კართან ახლოს მყოფი ნებისმიერი პირის სი
ცოცხლეს. სასამართლო აღნიშნავს, რომ კომისიამ, დელეგატთა შეფა
სების საფუძველზე, რომლებმაც მოუსმინეს ოფიცრებს, ივარაუდა, რომ
პოლიციელებმა ცეცხლი გახსნეს, როცა გაიგეს კარის გაღების ხმა, რად
გან ამ დროს იფიქრეს, რომ შეიძლება ტერორისტების მხრიდან გახსნილი
ცეცხლის მსხვერპლნი აღმოჩენილიყვნენ. თუმცა მათ მიერ ავტომატური
იარაღებიდან ცეცხლის გახსნა მათთვის უხილავ მიზანზე მშვიდობიანი
მაცხოვრებელებით, ქალებითა და ბავშვებით დასახლებულ კორპუსში,
როგორც კომისიამ დაადგინა, იყო აშკარად არაპროპროციული რეაქცია.
ამგვარად, ეს საქმე განსხვავდება საქმისგან ანდრონიკუ და კონსტანტი
ნუ კვიპროსის წინააღმდეგ, სადაც პოლიციის ოფიცრებმა მოკლეს პირი,
რომელსაც ჰქონდა იარაღი და ორი გასროლით დააზიანა პოლიციელი და
მძევალი.
83. სასამართლო მიიჩნევს, რომ პოლიციელთა მიერ გამოყენებული ძა
ლა არ იყო “აბსოლუტურად აუცილებელი” სიცოცხლის დასაცავად. შესა
ბამისად, ამ კუთხით ადგილი ჰქონდა მე-2 მუხლის დარღვევას.
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Makaratzis v Greece (2004)
58. როგორც თავად მე-2 მუხლის ტექსტი მიუთითებს, პოლიციელთა მი
ერ სასიკვდილო ძალის გამოყენება შეიძლება გარკვეულ შემთხვევებში გა
მართლებული იყოს. მიუხ
 ედავად ამისა, მე-2 მუხლი არ არის carte blanche.
სახელმწიფო მოხელეების არარეგულირებული და თვითნებური მოქმედება
არ შეესაბამება ადამიანის უფლებათა ეფექტურ დაცვას. ეს ნიშნავს, რომ
პოლიციის ორგანოთა საქმიანობა საკმარისად უნდა იყოს რეგულირებული
ეროვნული კანონმდებლობით იმგვარად, რომ უზრუნველყოფდეს ადეკვა
ტური და ეფექტური მექანიზმების არსებობას თვითნებობისა და ძალის
ბოროტად გამოყენების და თუნდაც ისეთი შემთხვევის წინააღმდეგ, რომ
ლის თავიდან აცილებაც შესაძლებელია (იხ. mutatis mutandis, Hilda Hafs
teinsdóttir v Iceland, no. 40905/98, § 56, 8 June 2004; იხ ასევე ადამიანის
უფლებათა კომიტეტი, ზოგადი კომენტარები ¹6, მე-6 მუხლი, მე-16 სესია
(1982), § 3).
59. ამგვარად, სასამართლო მოწოდებულია ზედმიწევნით გამოიკვლი
ოს ამ დებულების დარღვევის შემთხვევები და მხედველობაში მიიღოს არა
მხოლოდ იმ სახელმწიფო მოხელეთა მოქმედებები, რომლებიც უშუალოდ
მონაწილეობდნენ ძალის გამოყენებაში, მაგრამ ასევე ყველა სხვა ფაქტობ
რივი გარემოება, მაგალითად, ისეთი, როგორიცაა სადავო ქმედების დაგეგ
მვა და კონტროლი (იხ. McCann and Others, გვ. 46, § 150). ამგვარად, მათი
უფლებამოსილებების განხორციელებისას პოლიციელები არ უნდა იყვნენ
ვაკუუმში არც წინასწარ დაგეგმილი ოპერაციის და არც საშიში დამნაშავის
სპონტანური გამოდევნების კონტექსტში: როგორც საკანონმდებლო, ისე
ადმინისტრაციულ დონეზე ზუსტად უნდა იყოს განსაზღვრული ის გარე
მოებ
 ები, როდესაც სამართალდამცავებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ძალა
და ცეცხლსასროლი იარაღი იმ საერთაშორისო სტანდარტების გათვალის
წინებით, რომელიც ამ სფეროში ჩამოყალიბდა.
67. მართალია, მოცემულ საქმეში სიცოცხლისთვის საშიში ძალის გა
მოყენება არ იყო კონვენციის მე-2 მუხლის საწინააღმდეგო, მაგრამ სასა
მართლო შეშფოთებას გამოთქვამს იმ ქაოსურობასთან დაკავშირებით,
როგორითაც პოლიციელები იყენებდნენ ცეცხლსასროლ იარაღს. პოლიცი
ელთა დაუდგენელი რაოდენობა განმცხადებლის მანქანას ტყვიებს უშენ
და რევოლვერებიდან, პისტოლეტებიდან და ავტომატებიდან. მანქანაზე
თექვსმეტი ტყვიის კვალი აღმოჩნდა, რომელთაგან ზოგიერთი იყო ან ჰო
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რიზონტალური ან ზემოთ მიმართული ტრაექტორიის, და არა ქვემოთ მი
მავალი, როგორიც უნდა ყოფილიყო იმ შემთხვევაში თუკი დადევნებული
პოლიცია მანქანის საბურავებს უმიზნებდა. მანქანის საქარე მინა სამი ნას
როლით იყო დაზიანებული, შუშა გატეხილი და შიგნით ჩამსხვრეული იყო
(იხ. ზემოთ პუნქტი 14). საბოლოო ჯამში, სასამართლოს წინაშე წარმოდ
გენილი მტკიცებულებებიდან ჩანს, რომ მეტწილად არაკონტროლირებად
დევნაში პოლიციელთა დიდი რაოდენობა იღებდა მონაწილეობას.
71. ამის გათვალისწინებით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ თუკი მხედვე
ლობაში მივიღებთ მე-2.1 მუხლიდან გამომდინარე სახელმწიფოს პოზიტი
ურ ვალდებულებას ჩამოაყალიბოს ადეკვატური საკანონმდებლო და ად
მინისტრაციულ
 ი რეგულირება, საბერძნეთის ხელისუფლებას არ მიუღია
ყველა გონივრული ზომა იმისათვის, რომ უზრუნველეყო ადეკვატური
მექანიზმების არსებობა მისი მოქალაქეებ
 ისთვის, ამ შემთხვევაში განმცხა
დებლისთვის იმ რეალური და იმწუთიერი რისკისგან თავდასაცავად, რო
მელიც, როგორც ხელისუფლებისთვის კარგადაა ცნობილი, ხშირად დგება
პოლიციის მიერ განხორციელ
 ებული ოპერაციების დროს (იხ. mutatis mu
tandis ზემოთ ციტირებული, Osman, გვ. 3160, § 116 in fine).
72. შესაბამისად, ამ საფუძვლით განმცხადებელი კონვენციის მე-2 მუხ
ლის დარღვევის მსხვერპლი იყო. ამ დასკვნის გათვალისწინებით, საჭირო
აღარაა პოლიციის ქმედების განხილვა მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის ჭრილში.
Nachova and Others v Bulgaria (2005)
105. სასიკვდილო ძალის გამოყენება ადამიანის სიცოცხლეს საფრთხე
ში აგდებს მაშინაც, თუ დადგენილია რისკის მინიმუმამდე დაყვანის წესე
ბი. შესაბამისად, სასამართლოს მიაჩნია, რომ ამგვარი ცეცხლსასროლი
იარაღის გამოყენება ნაკლებად მძიმე დანაშაულში ეჭვმიტანილი პირის და
საკავებლად, რომელიც არ წარმოადგენს არავითარ საფრთხეს არც ერთ
შემთხვევაში არ შეიძლება ჩაითვალოს “აბსოლუტურ აუცილებლობად”
კონვენციის მე-2.2 მუხლის მიზნებისთვის, მაშინაც კი თუ არსებობს ეჭვმი
ტანილის გაქცევის საშიშროებ
 ა.
106. სასამართლო მიიჩნევს, რომ მოცემული საქმის ფაქტობრივი გა
რემოებების მიხედვით, ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება არ იყო “აბ
სოლუტურად აუცილებელი” და შესაბამისად აკრძალული იყო კონვენციის
მე-2 მუხლით.
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114. სასამართლო ადგენს, რომ ოპერაციის დაგეგმვასა და კონტროლ
თან მიმართებაში სახელმწიფომ არ შეასრულა რისკის მინიმუმამდე დაყ
ვანის ვალდებულება, ვინაიდან იმ დანაშაულის ბუნება, რის ჩადენაშიც ბა
ტონ ანგელოვს და პეტკოვს ედებოდათ ბრალი და ის ფაქტი, რომ ისინი არ
ქმნიდნენ არავითარ საფრთხეს არ მიღებულა მხედველობაში და არ გან
ხილულა ის ვითარებები, რომლის დროსაც საჭირო იქნებოდა ცეცხლსას
როლი იარაღის გამოყენება — თუკი ასეთს საერთოდ ექნებოდა ადგილი.
აღნიშნულის მიზეზი იყო არაადეკვატური სწავლება და არასრულყოფილი
რეგულირება.
115. ამგვარად, სასამართლო ადგენს, რომ მოპასუხე სახელმწიფო პასუ
ხისმგებელია კონვენციის მე-2 მუხლის დარღვევით სიცოცხლის მოსპობა
ზე, ვინაიდან ცეცხლსასროლი იარაღი გამოყენებულ იქნა იმ პირთა წინა
აღმდეგ, რომლებიც ეჭვმიტანილნი იყვნენ არაძალადობრივი დანაშაულის
ჩადენაში, არ იყვნენ შეიარაღებულნი და არ წარმოადგენდნენ არავითარ
საფრთხეს არც პოლიციელებისთვის და არც სხვა პირთათვის. მე-2 მუხ
ლის დარღვევა კიდევ უფრო მძიმდება იმ ფაქტით, რომ გამოყენებული ძა
ლა აშკარად გადამეტებული იყო. მოპასუხე სახელმწიფო პასუხისმგებელია
ასევე იმ ფაქტზე, რომ კონვენციის მე-2 მუხლის შესაბამისად არ დაგეგმა
და გააკონტროლა ბატონი ანგელოვისა და პეტკოვის დაკავების ოპერაცია.
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Simsek and Others v Turkey (2005)
108. სასამართლო იმეორებს, რომ ძალის გამოყენება შეიძლება გამარ
თლებული იყოს მე-2.2 (ც) მუხლით იმ შემთხვევებში, როდესაც იგი მიმარ
თულია ამბოხების ან აჯანყების ჩასახშობად. თუმცა მოცემულ საქმეში,
განმცხადებლის არგუმენტები და ტრაბზონის ასიზის სასამართლო მიუ
თითებს, რომ ბრბოს დასაშლელად ოფიცრებმა პირდაპირ დემონსტრანტე
ბის მისამართით დაიწყეს სროლა და არ გამოუყენებიათ სიცოცხლისთვის
ნაკლებად სახიფათო ისეთი მეთოდები, როგორიცაა ცრემლსადენი გაზი,
წყლის ჭავლი ან რეზინის ტყვიები. ამასთან დაკავშირებით, სასამართლო
აღნიშნავს, რომ თურქული კანონმდებლობა პოლიციის ოფიცრებს ცეცხ
ლსასროლი იარაღის გამოყენების უფლებას მხოლოდ განსაკუთრებულ გა
რემოებებში აძლევს, თუმცა, როგორც ჩანს, ეს პრინციპი არ ყოფილა გამო
ყენებული ღაზის და უმრანიეს (Gazi and Ümraniye) ინციდენტებში.
111. გარდა ამისა, სწორედ უშიშროების ძალებს ეკისრებოდათ ვალდებულე
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ბა ხალხის დასაშლელად უზრუნველეყოთ საჭირო აღჭურვილობით — ცრემ
ლსადენი გაზით, რეზინის ტყვიებით, წყლის ჭავლითა და სხვ. მომარაგება, ვი
ნაიდან იცოდნენ ამ ორივე უბანში არსებული დაძაბული სიტუაციის შესახებ.
სასამართლოს აზრით, ამგვარი აღჭურვილობის არარსებობა დაუშვებელია.
112. დასკვნის სახით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ მოცემული საქმის გა
რემოებებიდან გამომდინარე, დემონსტრანტთა დასაშლელად გამოყენებუ
ლი ძალა, რამაც ჩვიდმეტი ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია, არ იყო აბსო
ლუტურად აუცილებელი მე-2 მუხლის მიზნებისთვის.
113. შესაბამისად ამ კუთხით ადგილი ჰქონდა მე-2 მუხლის დარღვევას.
Andronicou and Constantinou v Cyprus (1997)
185. სასამართლოს აზრით, ხელისუფლების წარმომადგენელთა გადაწყ
ვეტილება, გამოეყენებინათ MMAD-ის (სპეციალური ძალები) ოფიცრები
მოცემულ გარემოებებში გამართლებული იყო. დაგეგმილი ოპერაციის ჩა
სატარებლად ისეთ მაღალპროფესიულ დონეზე გაწვრთნილი დანაყოფის
გამოყენება როგორიც იყო MMAD, სავსებით ბუნებრივია. გადაწყვეტი
ლება MMAD-ის ოფიცერთა გამოყენების შესახებ უკანასკნელი ზომა იყო.
ის განხილულ იქნა, პოლიციის ხელმძღვანელობის ყველაზე მაღალ ეშე
ლონებში და ასევე სამინისტროს დონეზე (იხ. პუნქტი 55) და მხოლოდ მას
შემდეგ განხორციელდა, როდესაც მოლაპარაკებები ჩაიშალა და, როგორც
ზემოთ აღინიშნა, იმ რწმენით, რომ ახალგაზრდა ქალის სიცოცხლე საფ
რთხეში იყო. მართალია, ოფიცრები იმგვარად იყვნენ გაწვრთნილნი, რომ
მათ წინააღმდეგ განხორციელებული სროლის შემთხვევაში, ეჭვმიტანილი
სასიკვდილოდ უნდა დაეჭრათ, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მათ მიღებული
ჰქონდათ მკაფიო ინსტრუქციებ
 ი იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირე
ბით. მათ უთხრეს, რომ გამოეყენებინათ მხოლოდ პროპორციული ძალა და
ცეცხლი გაეხსნათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ ან ელსი კონსტანტი
ნუს სიცოცხლეს საფრთხე დაემ
 უქრებოდა...
193. ამგვარად, სასამართლო მიიჩნევს, რომ ამ გარემოებებში სასიკვდი
ლო ძალის გამოყენებას, რამდენადაც სამწუხარო შედეგი არ უნდა მოჰყო
ლოდა მას, არ გადაუჭარბებია “აბსოლუტური აუცილებლობისთვის” და
ემსახურებოდა ელსი კონსტანტინუს და ოფიცრების სიცოცხლის დაცვას.
შესაბამისად მოპასუხე სახელმწიფოს არ დაურღვევია კონვენციის მე-2.2
(ა) მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებები.
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182. კონვენციის მე-2 მუხლის გადმოსახედიდან, ოპერაციის დაგეგ
მვისა და კონტროლის შეფასებისას, სასამართლომ განსაკუთრებული ყუ
რადღება უნდა მიაქციოს იმ კონტექსტს, რომელშიც ინციდენტი მოხდა და
ასევე სიტუაც
 იის განვითარებას იმ დღის განმავლობაში.

ეთანხმება კომისიას და მიიჩნევს, რომ შესაძლოა მიღებულ იქნას საფუძ
ვლიანი დასკვნა, რომ მთავრობას არ მიუღია საკმარისი ზომები სამოქალა
ქო მოსახლეობის სიცოცხლის დასაცავად.

Nachova and Others v Bulgaria (2005)
103. პალატამ სპეციალურად გაამახვილა ყურადღება ოპერაციის და
გეგმვის საკითხზე. დიდმა პალატამ გაიზიარა პალატის დასკვნები იმასთან
დაკავშირებით, რომ ხელისუფლებამ არ შეასრულა რისკის მინიმუმამდე
დაყვანის ვალდებულება, ვინაიდან დაკავებაში მონაწილე ოფიცრებს მიე
ცათ დავალება გამოეყენებინათ ყველა საშუალება ორი ეჭვმიტანილის და
საკავებლად, იმ ფაქტის მიუხედავად, რომ გაქცეულები არ იყვნენ შეიარა
ღებულნი და არ წარმოადგენდნენ არავითარ საფრთხეს. როგორც პალატამ
მართებულად მიუთითა (§ 110):
“დაკავების ოპერაციის დაგეგმვისას ყველაზე ძირითადი ელემენტი...
უნდა იყოს საქმის გარემოებების შესახებ არსებული ინფორმაციის ანალი
ზი, რაც მოიცავს როგორც მინიმუმ დასაკავებელი პირის მიერ ჩადენილი
დანაშაულის ბუნებას და იმ საშიშროების დონეს, რომელსაც ეს ადამიანი
ქმნის, თუკი ასეთი საერთოდ არსებობს. საკითხი იმის შესახებ თუ როდის
და რა გარემოებ
 ებში უნდა იყოს ცეცხლსასროლი იარაღი გამოყენებული
მაშინ, როდესაც პირი გაქცევას ცდილობს, რეგულირებული უნდა იყოს
მკაფიო საკანონმდებლო წესების, ადეკვატური სწავლების და ამ ინფორ
მაციის საფუძველზე.”

კონტროლი და ორგანიზება, რომელთაც სიკვდილი ან ჯანმრთელობის

McCann and Others v United Kingdom (1995)
183. სასამართლო ვერ გაიზიარებს განმცხადებელთა ვერც იმ მო
საზრებას, რომ SAS-ის გამოყენება ადასტურებს, რომ ეჭვმიტანილთა
მკვლელობა წინასწარ იყო განზრახული. ამასთან დაკავშირებით სასა
მართლო აღნიშნავს, რომ SAS სპეციალური ქვედანაყოფია, რომელმაც
გაიარა სპეციალური მომზადება ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლვე
ლად. შესაბამისად, ბუნებრივია, რომ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებამ
წინასწარი გაფრთხილება მიიღო ტერორისტული თავდასხმის შესახებ,
იგი სწორედ SAS-ის უნარ-ჩვევებსა და გამოცდილებას გამოიყენებდა
იმისათვის, რომ საფრთხეს ყველაზე უსაფრთხო და გონივრული გზით
გამკლავებოდა.
184. ამგვარად, სასამართლო უსაფუძვლობის მოტივით უარყოფს გან
მცხადებელთა ბრალდებას იმის შესახებ, რომ სამი ეჭვმიტანილის მკვლე
ლობა წინასწარ იყო განზრახული ან ოპერაციაში მონაწილე პირთა მდუმა
რე თანხმობით იყო განხორციელ
 ებული.

Ergi v Turkey (1998)
81. კომისიის დასკვნების და საკუთარი შეფასების გათვალისწინებით
(იხ. ზემოთ პუნქტები 34-41) სასამართლო მიიჩნევს, რომ შესაძლებელი
იყო ის ტყვია, რომელმაც მოკლა ჰავა ერგი, ნასროლი ყოფილიყო სამხრე
თიდან ან სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან. უშიშროების ძალები იმყოფებოდნენ
სამხრეთში და არსებობდა რეალური საფრთხე იმისა, რომ სოფლის მაცხ
ოვრებლები მოყოლილიყვნენ უშიშროების ძალებსა და ქურთისტანის მუ
შათა პარტიას (PKK) შორის ამტყდარ სროლებში. იმის გათვალისწინებით,
რომ მოპასუხე მთავრობამ არ წარმოადგინა პირდაპირი მტკიცებულებები
ჩასაფრების ოპერაციის დაგეგმვასა და ჩატარების შესახებ, სასამართლო

Andronicou and Constantinou v Cyprus (1997)
185. სასამართლოს აზრით, ხელისუფლების წარმომადგენელთა გადაწყ
ვეტილება, გამოეყენებინათ MMAD-ის (სპეციალური ძალები) ოფიცრები,
მოცემულ გარემოებ
 ებში, გამართლებული იყო. დაგეგმილი ოპერაციის ჩა
სატარებლად ისეთ მაღალპროფესიულ დონეზე გაწვრთნილი დანაყოფის
გამოყენება, როგორიც იყო MMAD, სავსებით ბუნებრივია. გადაწყვეტილე
ბა MMAD-ის ოფიცერთა გამოყენების შესახებ უკანასკნელი ზომა იყო. ის
განხილულ იქნა პოლიციის ხელმძღვანელობის ყველაზე მაღალ ეშელონებ
ში და ასევე სამინისტროს დონეზე (იხ. პუნქტი 55) და მხოლოდ მას შემდეგ
განხორციელდა, როდესაც მოლაპარაკებები ჩაიშალა და როგორც ზემოთ

8.3. სახელმწიფო ორგანოთა მიერ ჩატარებული იმ ოპერაციების
დაზიანება მოჰყვება
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აღინიშნა, იმ რწმენით, რომ ახალგაზრდა ქალის სიცოცხლე საფრთხეში
იყო. მართალია, ოფიცრები იმგვარად იყვნენ გაწვრთნილნი, რომ მათ წი
ნააღმდეგ განხორციელებული სროლის შემთხვევაში, ეჭვმიტანილი სასიკ
ვდილოდ უნდა დაეჭრათ, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მათ მიღებული ჰქონ
დათ მკაფიო ინსტრუქციები იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით. მათ
უთხრეს, რომ გამოეყენებინათ მხოლოდ პროპორციული ძალა და ცეცხლი
გაეხსნათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მათ ან ელსი კონსტანტინუს სი
ცოცხლეს საფრთხე დაემუქრებოდა...
193. ამგვარად, სასამართლო მიიჩნევს, რომ ამ გარემოებებში სასიკვდი
ლო ძალის გამოყენებას, რამდენადაც სამწუხარო შედეგი არ უნდა მოჰყო
ლოდა მას, არ გადაუჭ
 არბებია “აბსოლუტური აუცილებლობისთვის” და
ემსახურებოდა ელსი კონსტანტინუს და ოფიცრების სიცოცხლის დაცვას.
შესაბამისად, მოპასუხე სახელმწიფოს არ დაურღვევია კონვენციის მე-2.2
(ა) მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულებები.
8.4. სიცოცხლის მართლსაწინააღმდეგო მოსპობისთვის სახელმწიფო
პასუხისმგებლობის დაკისრებისთვის საჭირო მტკიცების ტვირთი და
სტანდარტი
8.4.1.
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Yaşa v Turkey (1998)
94. სასამართლო იმეორ
 ებს, რომ იმისათვის, რათა განსაზღვროს რამ
დენად საფუძვლიანია განმცხადებლის მტკიცება სახელმწიფოს მიერ კონ
ვენციიდან გამომდინარე ვალდებულებების დარღვევის შესახებ, მან მის
წინაშე დამდგარი საკითხები უნდა განიხილოს მხარეთა მიერ წარმოდგე
ნილი და, თუ საჭიროა, საკუთარი ინიციატივით proprio motu მიღებული მა
სალების საფუძველზე (იხ. mutatis mutandis, the Ireland v United Kingdom
judgment of 18 January 1978, Series A no. 25, p. 64, § 160, and the Cruz Varas
and Others v Sweden judgment of 20 March 1991, Series A no. 201, p. 29, §
75). მართალია, სასამართლომ, პირველ რიგში, ის გარემოებები უნდა გა
ითვალისწინოს, რომლებიც არსებობდა სადავო ქმედების ჩადენის დროს,
მაგრამ მას შეუძლია მხედველობაში მიიღოს ის ინფორმაციაც, რომელიც
შემდგომ გახდა ცნობილი (იხ. mutatis mutandis, the Cruz Varas and Others
judgment cited above, p. 30, § 76).

96. მართალია, საჭირო მტკიცების სტანდარტის მიღწევა შეიძლება საკმა
რისად ძლიერი, მკაფიო და ურთიერთშესაბამისი დასკვნების ან მყარი პრეზუმ
ფციების ერთობლიობით (იხ. ზემოთ ციტირებული აიდინის (Aydın) გადაწყვე
ტილება, გვ. 1888, § 70 და ასევე კაიას (Kaya) გადაწყვეტილება გვ. 322, § 77),
მაგრამ მათი მტკიცებულებითი ძალა უნდა შეფასდეს ყოველი კონკრეტული
საქმის გარემოებების და იმ ბრალდების მნიშვნელობის და ბუნების გათვალის
წინებით, რომელიც წარდგენილია მოპასუხე სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
წინამდებარე საქმეში, სასამართლო მიიჩნევს, რომ მიუხედავად მის მი
ერ წამოჭრილ საკითხთა მნიშვნელობისა, სუსურლუკის ანგარიში არ შეი
ცავს ისეთ ინფორმაციას, რომლის მეშვეობითაც შეიძლება საკმარისი სი
ზუსტით დადგინდეს განმცხადებელსა და მის ბიძაზე თავდამსხმელ პირთა
ვინაობ
 ა. განმცხადებელი თავადაც აღიარებს ამას თავის მემორიალში (იხ.
ზემოთ პუნქტი 83).
Nuray Sen v Turkey (2004),
172. თუმცა სასამართლოსთვის, კონვენციის მიზნებიდან გამომდინარე,
საჭირო მტკიცების სტანდარტი არის “გონივრულ ეჭვს მიღმა”. შესაბამი
სად, სასამართლო უთითებს მის მიერ ზემოთ გაკეთებულ დასკვნაზე (პუნ
ქტი 160) იმასთან დაკავშირებით, რომ განმცხადებლის ბრალდებები არაა
საკმარისად დადასტურებული. მტკიცებულებებიდან ჩანს, რომ არც ერთ
თვითმხილველს არ შეუძლია იმ პირთა ამოცნობა, რომლებმაც გაიტაცეს
და მოკლეს განმცხადებლის ქმარი. აქედან გამომდინარე, არ დადგენილა,
რომ ამ ინციდენტში სახელმწიფო მოხელეებ
 ი იყვნენ გარეულნი. მოწმემ,
რომლის ჩვენებასაც განმცხადებელი ეყრდნობოდა, ჟანდარმერიას არა
სარწმუნო ჩვენება მისცა და არ წარდგა კომისიის დელეგატთა წინაშე ჩვე
ნების მისაცემად (იხ. პუნქტი 89). ერთადერთ მტკიცებულებას თავად გან
მცხადებლის მიერ სხვისი პირიდან გაგებული ინფორმაცია (hearsay state
ments) წარმოადგენდა (პუნქტები 11-22 და 27-39).
173. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ საქ
მეში არსებული მასალები გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით ვერ ადას
ტურებს, რომ განმცხადებლის ქმარი გაიტაცეს და მოკლეს ან სახელმწიფო
მოხელეებმა ან სახელმწიფო ხელისუფლების სახელით მოქმედმა პირებმა.
შესაბამისად, სასამართლო ადგენს, რომ ამ მხრივ მე-2 მუხლის დარღვევას
ადგილი არ ჰქონია.
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Tekdag v Turkey (2004)
73. მე-2 მუხლით დაცული სიკეთის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, სი
ცოცხლის ხელყოფის ფაქტები სასამართლომ გამოწვლილვით უნდა გამო
იკვლიოს და მხედველობაში მიიღოს არა მხოლოდ სახელმწიფო მოხელეთა
მოქმედებები, არამედ საქმესთან დაკავშირებული ყველა ფაქტობრივი გა
რემოება (იხ. სხვებთან ერთად ზემოთ ციტირებული ორჰანის გადაწყვეტი
ლება, § 326).
75. თუმცა სასამართლოსთვის, კონვენციის მიზნებიდან გამომდინა
რე, საჭირო მტკიცების სტანდარტი არის “გონივრულ ეჭვს მიღმა” და ამ
სტანდარტის მიღწევა შეიძლება საკმარისად ძლიერი, მკაფიო და ურთი
ერთშესაბამისი დასკვნების ან მყარი პრეზუმფციების ერთობლიობით
(იხ. Ireland v United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A no.
25, p. 65, § 161).
76. შესაბამისად, სასამართლო უთითებს მის მიერ ზემოთ გაკეთებულ
დასკვნაზე (პუნქტი 160) იმასთან დაკავშირებით, რომ განმცხადებლის
ბრალდებები მისი ქმრის გატაცებასა და მოკვლასთან დაკავშირებით არაა
საკმარისად დადასტურებული. მტკიცებულებებიდან ჩანს, რომ არ არსე
ბობს შემთხვევის თვითმხილველი მოწმეები. ვერც ის დგინდება, რომ ა.ტ.
სახელმწიფო უშიშროების ძალების პატიმრობაში იმყოფებოდა. განმცხა
დებლის მიერ მითითებულმა მოწმეება ან არ ისურვეს საკუთარი ვინაობის
გამჟღავნება ან მათი პოვნა შეუძლებელი აღმოჩნდა.
Nesibe Haran v Turkey (2005)
68. ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ
იჰსან ჰარანის გაუჩ ინარების ნამდვილი გარემოებების დადგენა შეუძლე
ბელია და ამასთან დაკავშირებით მხოლოდ მოსაზრებები და ვარაუდ
 ები
არსებობს, შესაბამისად, არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები იმი
სათვის, რომ გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტით დადგინდეს, რომ იგი
საიდუმლოდ დააკავეს და მოკლეს სახელმწიფო მოხელეებმა ან მათი თან
ხმობით მოქმედმა პირებმა იმ გარემოებებში, რასაც განმცხადებელი ამ
ტკიცებს.
69. შესაბამისად, ამ კუთხით ადგილი არ ჰქონია მე-2 მუხლის დარღვე
ვას.
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8.4.2.

მტკიცების ტვირთი

Orhan v Turkey (2002)
266. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კონვენციით გათვალისწინებულ
სამართალწარმოებაში, როგორც მაგალითად წინამდებარე განაცხადის
განხილვაში, ყველა შემთხვევაში არ გამოიყენება პრინციპი affirmanti in
cumbit probatio (ის, ვინც ბრალს დებს, ვალდებულია დაამტკიცოს ბრალ
დება). სასამართლოს აქამდეც აღუნიშნავს, რომ კონვენციის 25-ე მუხლით
(ამჟამად 34-ე მუხლი) გათვალისწინებული ინდივიდუალური საჩივრის
სისტემის ეფექტურობისთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ სახელმწიფოებმა
შექმნან ყველა აუცილებელი პირობა განაცხადის სათანადო და ეფექტური
განხილვისთვის. (Tanrıkulu v Turkey [GC], no. 23763/94, § 70, ECHR 1999IV). ისეთი საქმეებ
 ისთვის, როდესაც განმცხადებელი ბრალს დებს სახელ
მწიფოს კონვენციით გარანტირებული უფლებების დარღვევაში, დამახა
სიათებელია, რომ მხოლოდ მოპასუხე სახელმწიფოს მიუწვდება ხელი ამ
ბრალდებათა დადასტურების ან უარყოფისთვის საჭირო ინფორმაციაზე.
მთავრობის მხრიდან მის ხელთ არსებული ინფორმაციის მიწოდების ვალ
დებულების შეუსრულებლობა, დამაკმაყოფილებელი ახსნა-განმარტების
გარეშე, გამოიწვევს არა მხოლოდ იმას, რომ განმცხადებლის ბრალდებე
ბი დასაბუთებულად ჩაითვლება, არამედ უარყოფითად აისახება მოპასუხე
სახელმწიფოს მიერ კონვენციის 38-ე მუხლით გათვალისწინებული ვალდე
ბულებების შესრულებაზე (Timurtaş v Turkey, no. 23531/94 §§ 66 and 70,
ECHR 2000-VI). იგივე შეიძლება ითქვას, სახელმწიფოს მიერ ინფორმაციის
მიწოდების დაყოვნებაზე, რაც ხელს უშლის საქმეზე ფაქტების დადგენას.
274. სასამართლო ადგენს, რომ მთავრობას არ წარმოუდგენია არავითა
რი სარწმუნო ახსნა-განმარტება იმ დაყოვნებების და ხარვეზების შესახებ,
რასაც ადგილი ჰქონდა კომისიის და სასამართლოს მიერ შესაბამისი დოკუ
მენტების, ინფორმაციისა და მოწმეებ
 ის მოთხოვნის საპასუხოდ. შესაბამი
სად, სასამართლო მიიჩნევს რომ ამ კუთხით შეუძლია გარკვეული დასკვნე
ბი გამოიტანოს მთავრობის ქცევიდან გამომდინარე. უფრო მეტიც, იმის
გათვალისწინებით, თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს მოპასუხე მთავრობის
თანამშრომლობას კონვენციით გათვალისწინებულ სამართალწარმოებ
 აში
(იხ. ზემოთ პუნქტი 266) და იმ სიძნელეებ
 ის მხედველობაში მიღებით, რომ
ლებიც აუცილებლად წამოიჭრება მტკიცებულებათა მოპოვებისას (ზემოთ
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ციტირებული ტიმურტასის საქმე § 70), სასამართლო ადგენს, რომ მთავ
რობამ ვერ შეასრულა 38.1 მუხლით (ყოფილი 28.1 (ა) მუხლი) გათვალისწი
ნებული მისი ვალდებულებები, კერძოდ არ შეუქმნა ყველა საჭირო პირობა
კომისიას და სასამართლოს იმისათვის, რომ ამ უკანასკნელთ დაედგინდათ
საქმის ფაქტობრივი გარემოებები.
8.5. პირები, რომლებიც დაპატიმრებისას ჯანმრთელნი იყვნენ და შემ
დეგ გარდაიცვალნენ
Anguelova v Bulgaria (2002)
110. მე-2 მუხლით დაცული სიკეთის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, სი
ცოცხლის ხელყოფის ფაქტები სასამართლომ გამოწვლილვით უნდა გამო
იკვლიოს და მხედველობაში მიიღოს არა მხოლოდ სახელმწიფო მოხელეთა
მოქმედებები, არამედ საქმესთან დაკავშირებული ყველა ფაქტობრივი გა
რემოება. პატიმრობაში მყოფი ადამიანები არიან დაუცველ მდგომარეობ
 ა
ში და ხელისუფლებას მათი დაცვის ვალდებულება ეკისრება. თუკი დაპა
ტიმრებისას პირი ჯანმრთელი იყო, შემდეგ კი გარდაიცვალა, სახელმწიფო
ხელისუფლების წარმომადგენლებმა უნდა წარმოადგინონ მისი სიკვდილის
გამომწვევი მიზეზების დამაჯერებელი ახსნა. (იხ. mutatis mutandis, Sel
mouni v France [GC], no. 25803/94, § 87, ECHR 1999-V, and Salman and
Velikova, cited above).
121. ყველა შესაბამისი გარემოების გათვალისწინებით, სასამართლო
ადგენს, რომ მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ახსნა-განმარტება ბატონი
ზაბჩეკოვის სიკვდილის შესახებ, რომელიც ეფუძნება მეორ
 ე ექსპერტიზის
დასკვნას დაზიან
 ების მიყენების დროისა და იმ ვარაუდის ნაწილში, რომ
ბიჭმა თავი მიწაზე დაცემით დაიზიანა, არ არის დამაჯერებელი. მთავრო
ბას სხვა რაიმე ახსნა-განმარტება არ წარმოუდგენია.
122. შესაბამისად, ადგილი ჰქონდა კონვენციის მე-2 მუხლის დარღვე
ვას.
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Aktaş v Turkey (2003)
290. მე-2 მუხლით დაცული სიკეთის მნიშვნელობიდან გამომდინარე,
სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტები სასამართლომ გამოწვლილვით უნდა გა
მოიკვლიოს და მხედველობაში მიიღოს არა მხოლოდ სახელმწიფო მოხელე

თა მოქმედებები, არამედ საქმესთან დაკავშირებული ყველა ფაქტობრივი
გარემოება. პატიმრობაში მყოფი ადამიანები არიან დაუცველ მდგომარე
ობაში და ხელისუფლებას მათი დაცვის ვალდებულება ეკისრება. თუკი
დაპატიმრებისას პირი ჯანმრთელი იყო, გათავისუფლებისას კი დაზიანე
ბები აღმოაჩნდა, სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება წარმოადგინოს
დამაჯერებელი ახსნა ამ დაზიანებების წარმოშობის შესახებ (იხ, სხვებთან
ერთად ზემოთ ციტირებული Avşar v Turkey, § 391). ეს ვალდებულება გან
საკუთრებით მკაცრია მაშინ, როდესაც პირი დაკავების შემდგომ გარდაიც
ვლება ან გაუჩინარდება (ზემოთ ციტირებული Orhan, § 326).
291. როდესაც მოვლენათა განვითარება მთლიანად ან უმეტესწილად
ხელისუფლების ექსკლუზიური კონტროლის ქვეშ ხდება, როგორც მაგალი
თად დაკავებულ პირთა შემთხვევაში, ფაქტობრივ გარემოებებთან მიმარ
თებაში ძლიერი პრეზუმფციებ
 ი წარმოიშობა მაშინ როცა დაზიანებების
წარმოშობა ან პირის გარდაცვალება პატიმრობაში ხდება. მართლაც, მტკი
ცების ტვირთი გადადის ხელისუფლებაზე, რომ წარმოადგინოს დამაკმაყო
ფილებელი და დამაჯერებელი ახსნა-განმარტება (Salman v Turkey [GC], no.
21986/93, § 100, ECHR 2000-VII; Çakıcı v Turkey [GC], no. 23657/94, § 85,
ECHR 1999‑IV; Ertak v Turkey, no. 20764/92, § 32, ECHR 2000-V; Timurtaş
v Turkey, cited above, § 82, ECHR 2000-VI; and Orhan, cited above, § 327).
8.6. პირები, რომლებიც დაშავდნენ ან გარდაიცვალნენ სახელმწიფოს
ექსკლუზიური კონტროლის ქვეშ არსებულ ტერიტორიაზე
Akkum and Others v Turkey (2005)
211. სასამართლოს სავსებით სამართლიანად მიაჩნია პარალელის გავ
ლება დაკავებულთა (რომელთა კეთილდღეობაზეც სახელმწიფოა პასუხის
მგებელი) და იმ პირთა სიტუაციას შორის, რომლებიც დაშავდნენ ან გარ
დაიცვალნენ უშუალოდ სახელმწიფოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე.
ამგვარი პარალელი ეფუძნება იმ ძირითად მახასიათებელს, რომ ორივე
სიტუაციაში, სადავოდ გამხდარი მოვლენა მთლიანად ან უმეტესწილად ხე
ლისუფლების ექსკლუზიური კონტროლის ქვეშაა. შესაბამისად, სავსებით
გონივრულია, რომ წინამდებარე საქმის მსგავსად, იმ საქმეებში, სადაც
მთავრობა არ წარმოადგენს მის ხელთ არსებულ, გადამწყვეტი მნიშვნე
ლობის მქონე დოკუმენტებს, რითაც ხელს უშლის სასამართლოს ფაქტების
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დადგენაში, სწორედ მთავრობას დაეკისროს ვალდებულება დაამტკიცოს,
რატომ ვერ შეუწყობს ხელს აღნიშნული დოკუმენტების გამჟღავნება გან
მცხადებლის ბრალდებების დადასტურებას, ან წარმოადგინოს დამაკმაყო
ფილებელი და დამაჯერებელი ახსნა-განმარტება იმის შესახებ, თუ რა მოხ
და სინამდვილეში. აღნიშნული ვალდებულების შეუსრულებლობა იქნება
კონვენციის მე-2 ან/და მე-3 მუხლის დარღვევა.
212. მთავრობამ ვერ წარმოადგინა ვერავითარი არგუმენტი, რომლი
თაც დაამტკიცებდა, რომ მის ხელთ არსებული დოკუმენტები არ შეიცავდა
განმცხადებლის მოთხოვნებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას. ამგვარად,
სასამართლომ უნდა განიხილოს წარმოადგინა თუ არა მთავრობამ რაიმე
ახსნა-განმარტება განმცხადებლების ორი ნათესავის მკვლელობისა და
მეჰმეტ აკკუმის სხეულ
 ის დასახიჩრების ფაქტთან დაკავშირებით. ამ სა
კითხზე მსჯელობისას, სასამართლო შეაფასებს დელეგატების წინაშე მი
ცემულ ზეპირ ჩვენებებს და ასევე განსაკუთრებულ ყურადღებას მიაქცევს
ეროვნულ დონეზე ჩატარებულ გამოძიებას, იმისათვის, რომ დაადგინოს
შესაძლებელი იყო თუ არა ამ გამოძიების მეშვეობით დამნაშავე პირთა ვი
ნაობის გამორკვევა და დასჯა.
231. ადგილობრივი გამოძიებისა და სამხედრო სასამართლოში წარმარ
თული სისხლის სამართალწარმოების შეფასების საფუძველზე, სასამარ
თლო მიიჩნევს, რომ აღნიშნულ გამოძიებას არ შეეძლო, უპირველეს ყოვ
ლისა, დაედგინა მეჰმეტ აკკუმის და მეჰმეტ აკანის მკვლელობის და მეჰმეტ
აკკუმის სხეულის დასახიჩრების ფაქტობრივი გარემოებები და შემდგომ,
დაედგინა დამნაშავე პირთა ვინაობა და მათთვის შესაბამისი სასჯელი და
ეკისრებინა.
232. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლო ადგენს, რომ მთავ
რობამ უპასუხოდ დატოვა მეჰმეტ აკკუმის და მეჰმეტ აკანის მკვლელობი
სა და მეჰმეტ აკკუმის სხეულის დასახიჩრების ფაქტი.
8.7. პირები, რომლებიც დაპატიმრების შემდეგ გაუჩინარდნენ
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63. სასამართლოს აქამდეც დაუდგენია, რომ თუ დაპატიმრებისას პირი
ჯანმრთელი იყო, გათავისუფლებისას კი დაზიან
 ებები აღმოაჩნდა, სახელ
მწიფოს ეკისრება ვალდებულება წარმოადგინოს დამაჯერებელი ახსნა ამ

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

დაზიანებების წარმოშობის შესახებ, რომლის დარღვევის შემთხვევაშიც
დგება კონვენციის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის
საკითხი (იხ. Tomasi v France judgment of 27 August 1992, Series A no. 241A, §§ 108-111, Ribitsch v Austria judgment of 4 December 1995, Series A no.
336, § 34, and Selmouni v France judgment of 28 July 1999, to be published
in ECHR 1999, § 87). ეს ვალდებულება განსაკუთრებით მკაცრია მაშინ,
როდესაც პირი დაკავების შემდგომ გარდაიცვლება. იმ შემთხვევაში, თუ
ხელისუფლება ვერ წარმოადგენს დამაჯერებელ ახსნას პატიმრის ბედის
თაობაზე გვამის არარსებობის პირობებში, კონვენციის მე-2 მუხლის გამო
ყენების საკითხი დამოკიდებულია საქმის ყველა ფაქტობრივ გარემოებ
 აზე
და განსაკუთრებით საკმარის მტკიცებულებებზე, რომლებზე დაყრდნობი
თაც შეიძლება სათანადო მტკიცების სტანდარტით ითქვას, რომ დაკავებუ
ლი პატიმრობაში გარდაიცვალა (იხ. Çakıcı v Turkey judgment of 8 July 1999,
to be published in ECHR 1999, § 85; Ertak v Turkey judgment of 9 May 2000,
to be published in ECHR 2000, § 131 and Timurtaş v Turkey judgment of 13
June 2000, to be published in ECHR 2000, §§ 82-86).
66. სასამართლოს გამოაქვს ძალზედ მკაცრი დასკვნები იქიდან გამომ
დინარე, რომ არ არსებობს არავითარი დოკუმენტური მასალა მუჰსინ ტასის
დაკავების შესახებ და მთავრობამ ვერ წარმოადგინა დამაკმაყოფილებელი
და დამაჯერებელი ახსნა მისი ბედის თაობაზე. სასამართლო ასევე მიიჩ
ნევს, რომ სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში იმ დროს არსებული ზოგადი
სიტუაციის ჭრილში, პირის არარეგისტრირებული დაკავება სავარაუდოდ
სიცოცხლისთვის საშიში იყო. აღსანიშნავია, რომ წინა ორ გადაწყვეტილე
ბაში სასამართლომ დაადგინა, რომ სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში ამ პე
რიოდში არსებული სისხლისსამართლებრივი კანონმდებლობის ხარვეზები
აძლიერებდა და ხელს უწყობდა უშიშროების ძალების დაუსჯელობას (იხ.
გადაწყვეტილებები საქმეზე Kılıç v Turkey 28 March 2000, § 75, და Mahmut
Kaya v Turkey 28 March 2000, § 98).
67. ზემოთაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლო მიიჩნევს, რომ
მუჰსინ ტასი გარდაცვლილად უნდა ჩაითვალოს უშიშროების ძალების მი
ერ მისი დაკავების შემდგომ. ამგვარად, პასუხისმგებლობა მისი სიკვდილის
გამო სახელმწიფოს უნდა დაეკისროს. იმის გათვალისწინებით, რომ ხელი
სუფლებას არ წარმოუდგენია არავითარი ანგარიში იმის შესახებ, თუ რა
დაემართა მუჰსინ ტასის დაკავების შემდგომ და რომ ისინი არ უთითებენ
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მათ მიერ სასიკვდილო ძალის გამოყენების რაიმე გამამართლებელ საფუძ
ველს, სასამართლო ადგენს, რომ მისი სიცოცხლის ხელყოფის გამო პასუ
ხისმგებლობა მოპასუხე მთავრობას ეკისრება (იხ. Çakıcı v Turkey, loc. cit.,
§ 87). შესაბამისად, ამ ასპექტში ადგილი ჰქონდა მე-2 მუხლის დარღვევას.
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Orhan v Turkey (2002)
266. მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ კონვენციით გათვალისწინებულ
სამართალწარმოებაში, როგორც მაგალითად წინამდებარე განაცხადის
განხილვაში, ყველა შემთხვევაში არ გამოიყენება პრინციპი affirmanti in
cumbit probatio (ის, ვინც ბრალს სდებს, ვალდებულია დაამტკიცოს ბრალ
დება). სასამართლოს აქამდეც აღუნიშნავს, რომ კონვენციის 25-ე მუხლით
(ამჟამად 34-ე მუხლი) გათვალისწინებული ინდივიდუალური საჩივრის
სისტემის ეფექტურობისთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ სახელმწიფოებმა
შექმნან ყველა აუცილებელი პირობა განაცხადის სათანადო და ეფექტური
განხილვისთვის. (Tanrıkulu v Turkey [GC], no. 23763/94, § 70, ECHR 1999IV). ისეთი საქმეებისთვის, როდესაც განმცხადებელი ბრალს დებს სახელ
მწიფოს კონვენციით გარანტირებული უფლებების დარღვევაში, დამახა
სიათებელია, რომ მხოლოდ მოპასუხე სახელმწიფოს მიუწვდება ხელი ამ
ბრალდებათა დადასტურების ან უარყოფისთვის საჭირო ინფორმაციაზე.
მთავრობის მხრიდან მის ხელთ არსებული ინფორმაციის მიწოდების ვალ
დებულების შეუსრულებლობა, დამაკმაყოფილებელი ახსნა-განმარტების
გარეშე, გამოიწვევს არა მხოლოდ იმას, რომ განმცხადებლის ბრალდებე
ბი დასაბუთებულად ჩაითვლება, არამედ უარყოფითად აისახება მოპასუხე
სახელმწიფოს მიერ კონვენციის 38-ე მუხლით გათვალისწინებული ვალდე
ბულებების შესრულებაზე (Timurtaş v Turkey, no. 23531/94 §§ 66 and 70,
ECHR 2000-VI). იგივე შეიძლება ითქვას, სახელმწიფოს მიერ ინფორმაციის
მიწოდების დაყოვნებაზე, რაც ხელს უშლის საქმეზე ფაქტების დადგენას.
274. სასამართლო ადგენს, რომ მთავრობას არ წარმოუდგენია არავი
თარი სარწმუნო ახსნა-განმარტება იმ დაყოვნებების და ხარვეზების შესა
ხებ, რასაც ადგილი ჰქონდა კომისიის და სასამართლოს მიერ შესაბამისი
დოკუმენტების, ინფორმაციისა და მოწმეების მოთხოვნის საპასუხოდ. შე
საბამისად, სასამართლო მიიჩნევს, რომ ამ კუთხით შეუძლია გარკვეულ
 ი
დასკვნები გამოიტანოს მთავრობის ქცევიდან გამომდინარე. უფრო მეტიც,
იმის გათვალისწინებით, თუ რამხელა მნიშვნელობა აქვს მოპასუხე მთავ
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რობის თანამშრომლობას კონვენციით გათვალისწინებულ სამართალწარ
მოებაში (იხ. ზემოთ პუნქტი 266) და იმ სიძნელეების მხედველობაში მიღე
ბით, რომლებიც აუცილებლად წამოიჭრება მტკიცებულებათა მოპოვები
სას (ზემოთ ციტირებული ტიმურტასის საქმე § 70), სასამართლო ადგენს,
რომ მთავრობამ ვერ შეასრულა 38.1 მუხლით (ყოფილი 28.1 (ა) მუხლი)
გათვალისწინებული ვალდებულებები, კერძოდ არ შეუქმნა ყველა საჭირო
პირობა კომისიას და სასამართლოს იმისათვის, რომ ამ უკანასკნელთ და
ედგინათ საქმის ფაქტობრივი გარემოებ
 ები.
Ipek v Turkey (2004)
165. როდესაც მოვლენათა განვითარება მთლიანად ან უმეტესწილად
ხელისუფლების ექსკლუზიური კონტროლის ქვეშ ხდება, როგორც მაგალი
თად დაკავებულ პირთა შემთხვევაში, ფაქტობრივ გარემოებებთან მიმარ
თებაში ძლიერი პრეზუმფციებ
 ი წარმოიშობა მაშინ, როცა დაზიანებების
წარმოშობა ან პირის გარდაცვალება პატიმრობაში ხდება. მართლაც, მტკი
ცების ტვირთი გადადის ხელისუფლებაზე, რომ წარმოადგინოს დამაკმაყო
ფილებელი და დამაჯერებელი ახსნა-განმარტება (Salman v Turkey [GC], no.
21986/93, § 100, ECHR 2000-VII; Çakıcı v Turkey [GC], no. 23657/94, § 85,
ECHR 1999‑IV; Ertak v Turkey, no. 20764/92, § 32, ECHR 2000-V; Timurtaş
v Turkey, cited above, § 82, ECHR 2000-VI; and Orhan, cited above, § 327).
177. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ
განმცხადებლის ორი შვილის გაუჩინარების ფაქტზე ჩატარებული გამო
ძიება სერიოზ
 ულად არაადეკვატური და ხარვეზებიანი იყო. შესაბამისად,
სასამართლო ადგენს, რომ დარღვეული იყო კონვენციის მე-2 მუხლის პრო
ცესუალური ასპექტიც.
Salman v Turkey (2000)
99. მე-2 მუხლით დაცული სიკეთის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, სი
ცოცხლის ხელყოფის ფაქტები სასამართლომ გამოწვლილვით უნდა გამო
იკვლიოს და მხედველობაში მიიღოს არა მხოლოდ სახელმწიფო მოხელე
თა მოქმედებები, არამედ საქმესთან დაკავშირებული ყველა ფაქტობრივი
გარემოება. პატიმრობაში მყოფი ადამიანები არიან დაუცველ მდგომარე
ობაში და ხელისუფლებას მათი დაცვის ვალდებულება ეკისრება. თუკი და
პატიმრებისას პირი ჯანმრთელი იყო, გათავისუფლებისას კი დაზიანებები
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აღმოაჩნდა, სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება წარმოადგინოს დამა
ჯერებელი ახსნა ამ დაზიანებების წარმოშობის შესახებ (იხ, სხვებთან ერ
თად ზემოთ Selmouni v France [GC], no. 25803/94, § 87, ECHR 1999-V). ეს
ვალდებულება განსაკუთრებით მკაცრია მაშინ, როდესაც პირი დაკავების
შემდგომ გარდაიცვლება.
100. მტკიცებულებათა შეფასებისას, სასამართლო როგორც წესი იყე
ნებს “გონივრულ ეჭვს მიღმა” სტანდარტს (იხ. გადაწყვეტილება საქმეზე
ირლანდია გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ Ireland v United Kingdom
judgment of 18 January 1978, Series A no. 25, pp. 64-65, § 161). თუმცა, ეს
სტანდარტი შეიძლება დაკმაყოფილებულ იქნას საკმარისად ძლიერი, მკა
ფიო და ურთიერთშესაბამისი დასკვნების ან მყარი პრეზუმფციების ერ
თობლიობით. როდესაც მოვლენათა განვითარება მთლიანად ან უმეტეს
წილად ხელისუფლების ექსკლუზიური კონტროლის ქვეშ ხდება, როგორც
მაგალითად დაკავებულ პირთა შემთხვევაში, ფაქტობრივ გარემოებებთან
მიმართებაში ძლიერ
 ი პრეზუმფციები წარმოიშობა მაშინ, როცა დაზიანე
ბების წარმოშობა ან პირის გარდაცვალება პატიმრობაში ხდება. მართლაც,
მტკიცების ტვირთი გადადის ხელისუფლებაზე, რომ წარმოადგინოს დამაკ
მაყოფილებელი და დამაჯერებელი ახსნა-განმარტება

9. სიკ
ვდილით დას
ჯა
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Öcalan v Turkey (2005) [GC]
163. ამ საკითხში დიდი პალატა ეთანხმება პალატის დასკვნებს (იხ. პა
ლატის გადაწყვეტილების 189-196 პუნქტები):
... ასეთი თვალსაჩინო პროგრესი შეიძლება აღვიქვათ, როგორც იმის მა
ნიშნებელი, რომ ხელშემკვრელი სახელმწიფოები შეთანხმდნენ, გააუქმონ
ან, სულ მცირე, შეცვალონ მე-2.1 მუხლის მეორე წინადადება, მით უმეტეს
თუკი გავითვალისწინებთ, რომ ყველა ხელშემკვრელმა მხარემ ხელი მოა
წერა მე-6 ოქმს და მისი რატიფიცირება ორმოცდაერთმა სახელმწიფომ მო
ახდინა. შეიძლება სადავო იყოს, საჭიროა თუ არა დაველოდოთ, სანამ დარ
ჩენილი სამი სახელმწიფოც მოახდენს მე-6 ოქმის რატიფიცირებას სანამ
დავასკვნიდეთ, რომ მე-2 მუხლით გათვალისწინებული სიკვდილით დას
ჯის გამონაკლისი მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ....ამგვარი ერთიანი ფონის

გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ სიკვილით დასჯა მშვიდობიან
დროს ითვლება ...სასჯელის მიუღებელ ფორმად და იგი აღარ არის მე-2
მუხლით დაშვებული.
164. სასამართლო აღნიშნავს, რომ მე-13 ოქმის (რომელიც სიკვდილით
დასჯას კრძალავს ნებისმიერ ვითარებაში) ხელმოსაწერად გახსნით სახელ
მწიფოებმა აირჩიეს კონვენციის ტექსტის შეცვლის ტრადიციული მეთოდი.
ამ გადაწყვეტილების მიღების დროს სამ წევრ სახელმწიფოს ხელი არ მოუ
წერია ოქმზე და იგი ჯერ თექვსმეტ სახელმწიფოს არა აქვს რატიფიცირე
ბული. მაგრამ სიკვდილით დასჯის სრულად, ანუ როგორც მშვიდობიან, ისე
ომიანობის დროს, გაუქმებისკენ გადამდგარი ეს საბოლოო ნაბიჯი შეიძლე
ბა მივიჩნიოთ როგორც ხელშემკვრელი ქვეყნების პრაქტიკაში აბოლიციო
ნისტური მოძრაობის დასტური. ეს გულისხმობს იმასაც, რომ ცვლილება
შევიდა მე-2 მუხლში, ვინაიდან ეს უკანასკნელი დასაშვებად მიიჩნევს სიკ
ვდილით დასჯას მშვიდობიან დროს.
165. ამჟამად ის ფაქტი, რომ ჯერ კიდევ ბევრ სახელმწიფოს არ მოუწე
რია ხელი და არ მოუხდენია მე-13 ოქმის რატიფიცირება, ხელს უშლის სასა
მართლოს იმ დასკვნის გამოტანაში, რომ ხელშემკვრელ სახელმწიფოებში
უკვე მიღებული პრაქტიკაა სიკვდილით დასჯის მიჩნევა კონვენციის მე-3
მუხლის საწინააღმდეგო არაადამიანურ და დამამაცირებელ მოპყრობად,
ვინაიდან ამ მუხლიდან გადახვევა დაუშვებელია ომის დროსაც კი. მაგრამ,
დიდი პალატა ეთანხმება პალატას იმ ნაწილში, რომ ამჯერად საჭირო არაა
სასამართლოს მიერ ამ საკითხზე რაიმე მყარი დასკვნის გამოტანა, ვინაი
დან მაშინაც კი თუ ჩავთვლით, რომ მე-2 მუხლი კვლავ იძლევა სიკვდილით
დასჯის უფლებას, არასამართლიანი სასამართლო განხილვის შედეგად მი
ღებული სასიკვდილო განაჩენის აღსრულება მაინც კონვენციის საწინააღ
მდეგო იქნება.
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10. მე-2 მუხლიდან გამომდინარე პოზიტიური ვალდებულებები
10.1. სახელმწიფოს ვალდებულება უზრუნველყოს სიცოცხლის უფლე
ბის საკანონმდებლო რეგულირება
Osman v United Kingdom (1998)
115. სასამართლო აღნიშნავს, რომ მე-2.1 მუხლის პირველი წინადადე
ბა ადგენს არა მარტო სიცოცხლის განზრახ და უკანონო ხელყოფის აკ
რძალვას, არამედ ასევე ავალდებულებს სახელმწიფოს განახორციელოს
შესაბამისი ღონისძიებები, რათა დაიცვას მისი იურისდიქციის ქვეშ მყოფ
პირთა სიცოცხლე. როგორც წესი, ამ კუთხით სახელმწიფოს ვალდებულე
ბა მოიც
 ავს მის უპირველეს მოვალეობას დაიცვას სიცოცხლე ეფექტური
სისხლის სამართლებრივი კანონმდებლობის შექმნით, რომელსაც ზურგს
უმაგრებს სამართალდამცავი მექანიზმი იმისათვის, რომ მოახდინოს ამ კა
ნონმდებლობის დარღვევის პრევენცია, აღმოფხვრა და დასჯა. […]
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Akkoc v Turkey (2000)
77. სასამართლო იხსენებს, რომ მე-2.1 მუხლის პირველი წინადადება
ადგენს არა მარტო სიცოცხლის განზრახ და უკანონო ხელყოფის აკრძალ
ვას, არამედ ასევე ავალდებულებს სახელმწიფოს განახორციელოს შესაბა
მისი ღონისძიებები, რათა დაიცვას მისი იურისდიქციის ქვეშ მყოფ პირთა
სიცოცხლე (იხ. L.C.B. v United Kingdom judgment of 9 June 1998, Reports
1998-III, p. 1403, § 36). ეს, უპირველეს ყოვლისა, მოიცავს სახელმწიფოს მო
ვალეობას დაიცვას სიცოცხლე ეფექტური სისხლის სამართლებრივი კანონ
მდებლობის შექმნით, რომელსაც ზურგს უმაგრებს სამართალდამცავი მე
ქანიზმი იმისათვის, რომ მოახდინოს ამ კანონმდებლობის დარღვევის პრე
ვენცია, აღმოფხვრა და დასჯა. ეს ვალდებულება, გარკვეულ სიტუაციებში,
ხელისუფლებას ასევე აკისრებს პოზიტიურ ვალდებულებას გაატაროს პრე
ვენციული ღონისძიებები იმისათვის, რომ დაიცვას პირის სიცოცხლე სხვა
პირთა დანაშაულებრივი ქმედებებისგან (იხ. გადაწყვეტილება საქმეზე Os
man v United Kingdom 28 October 1998, Reports 1998-VIII, p. 3159, § 115).
78. თანამედროვე საზოგადოებაში მართლწესრიგის შენარჩუნების,
ადამიანთა ქცევის არაპროგნოზირებულობის და იმ არჩევანის სირთულის
გათვალისწინებით, რაც უნდა გაკეთდეს საკითხის პრიორიტეტულობის და
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რესურსების მხედველობაში მიღებით, პოზიტიური ვალდებულებები იმგვა
რად უნდა განიმარტოს, რომ არაპროპორციულ ან ზედმეტად მძიმე ტვირ
თად არ დააწვეს ხელისუფლებას. ყველანაირი რისკი არ გულისხმობს იმას,
რომ სახელმწიფო ვალდებულია მიიღოს პრაქტიკული ზომები ამ რისკის
თავიდან ასაცილებლად. პოზიტიური ვალდებულება წარმოიშობა მაშინ,
როცა ხელისუფლების ორგანოებმა იცოდნენ ან უნდა სცოდნოდათ, რომ
არსებობდა “რეალური და იმწუთიერი რისკი იდენტიფიცირებული პირის
ან პირთა სიცოცხლის წინააღმდეგ, რომელიც წარმოიშვა მესამე პირთა და
ნაშაულებრივი ქმედებების შედეგად” და თუკი მათ თავიანთი კომპეტენცი
ის ფარგლებში არ მიიღეს ის ზომები, რაც ჩვეულებრივ მოსალოდნელი იყო
ამ რისკის თავიდან ასაცილებლად (იხ. ზემოთ ციტირებული გადაწყვეტი
ლება ოსმანის საქმეზე, გვ. 3159-60, § 116).
91. სასამართლო ადგენს, რომ ეს ხარვეზები ძირს უთხრიდა ამ პერიოდ
ში სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში სისხლისსამართლებრივი კანონმდებ
ლობის ეფექტურობას. ეს, თავის მხრივ, აძლიერებდა და ხელს უწყობდა
უშიშროების ძალების დაუსჯელობას, რაც როგორც კომისიამ თავის ანგა
რიშში განაცხადა, შეუთავსებელი იყო კანონის უზენაესობასთან იმ დემოკ
რატიულ საზოგადოებ
 აში, რომელიც პატივს სცემს კონვენციით გარანტი
რებულ ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს.
Shanaghan v United Kingdom (2001)
88. კონვენციის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული სიცოცხლის უფლე
ბის დაცვის ვალდებულება, კონვენციის 1-ლი მუხლით გათვალისწინებულ
სახელმწიფოს ზოგად ვალდებულებასთან ერთად, “თავისი იურისდიქციის
ფარგლებში ყველასათვის უზრუნველყოს კონვენციით განსაზღვრული უფ
ლებებისა და თავისუფლებების დაცვა” თავისთავად გულისხმობს იმასაც,
რომ ძალის გამოყენების შედეგად პირის გარდაცვალების შემთხვევაში უნ
და ჩატარდეს რაიმე ფორმის ეფექტური ოფიციალური გამოძიებ
 ა (იხ. mu
tatis mutandis ზემოთ ციტირებული გადაწყვეტილებები მაკკანის საქმეზე
გვ. 49, § 161, და საქმეზე Kaya v Turkey 19 February 1998, Reports of Judg
ments and Decisions 1998-I, p. 329, § 105). ამგვარი გამოძიებ
 ის ძირითადი
მიზანი არის ის, რომ უზრუნველყოს სიცოცხლის უფლების დამცავი ეროვ
ნული კანონმდებლობის ეფექტური განხორციელ
 ება და იმ შემთხვევებში,
როდესაც სიცოცხლის უფლების ხელყოფაზე პასუხისმგებელნი არიან სა
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ხელმწიფო ორგანოები ან მოხელეები, მათთვის პასუხისმგებლობის დაკის
რება. ამ მიზნების მიღწევა სხვადასხვა ვითარებაში შესაძლოა გამოძიების
სხვადასხვა ფორმამ უზრუნველყოს, თუმცა რა ფორმაც არ უნდა იყოს
არჩეული, შესაბამისი ორგანოების წარმომადგენლებმა დამოუკიდებლად
უნდა იმოქმედონ მაშინვე, როცა საკითხი მათ გამგებლობაში გადავა. ისი
ნი არ უნდა დაელოდონ სხვების ინიციატივას არც ფორმალური საჩივრის
წარდგენის და არც რომელიმე საგამოძიებო მოქმედების წარმართვაზე პა
სუხისმგებლობის აღების კუთხით (იხ. მაგალითად, mutatis mutandis, İlhan
v Turkey [GC] no. 22277/93, ECHR 2000-VII, § 63).
10.2. სახელმწიფოს ვალდებულება, საფრთხის ქვეშ მყოფ პირთა
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სიცოცხლის დასაცავად გადადგას პოზიტიური ნაბიჯები
Osman v United Kingdom (1998)
115. სასამართლო აღნიშნავს, რომ მე-2.1 მუხლის პირველი წინადადება
ადგენს არა მარტო სიცოცხლის განზრახ და უკანონო ხელყოფის აკრძალვას,
არამედ ასევე ავალდებულებს სახელმწიფოს განახორციელოს შესაბამისი ღო
ნისძიებები, რათა დაიცვას მისი იურისდიქციის ქვეშ მყოფ პირთა სიცოცხლე
(იხ. გადაწყვეტილება საქმეზე L.C.B. v United Kingdom 9 June 1998, Reports
of Judgments and Decisions 1998-III, p. 1403, § 36). როგორც წესი, ამ კუთხით
სახელმწიფოს ვალდებულება მოიცავს მის უპირველეს მოვალეობას დაიცვას
სიცოცხლე ეფექტური სისხლის სამართლებრივი კანონმდებლობის შექმნით,
რომელსაც ზურგს უმაგრებს სამართალდამცავი მექანიზმი იმისათვის, რომ
მოახდინოს ამ კანონმდებლობის დარღვევის პრევენცია, აღმოფხვრა და დას
ჯა. ამგვარად დადგენილია, რომ კონვენციის მე-2 მუხლი შეიძლება მოიცავ
დეს ასევე გარკვეულ, მკაფიოდ განსაზღვრულ გარემოებებში სახელმწიფოს
პოზიტიურ ვალდებულებას გაატაროს პრევენციული ღონისძიებები იმისათ
ვის, რომ დაიცვას პირის სიცოცხლე სხვა პირთა დანაშაულებრივი ქმედებე
ბისგან. ამ ვალდებულების ფარგლები მხარეთა შორის დავის საგანია.
116. სასამართლოს აზრით, თანამედროვე საზოგადოებაში მართლწეს
რიგის შენარჩუნების, ადამიანთა ქცევის არაპროგნოზირებულობის და
იმ არჩევანის სირთულის გათვალისწინებით, რაც სახელმწიფომ უნდა
გააკეთოს საკითხის პრიორიტეტულობის და რესურსების მხედველობა
ში მიღებით, პოზიტიური ვალდებულებები იმგვარად უნდა განიმარტოს,
რომ არაპროპორციულ ან ზედმეტად მძიმე ტვირთად არ დააწვეს ხელი
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სუფლებას. ამგვარად, ყველანაირი რისკი არ გულისხმობს იმას, რომ სა
ხელმწიფო ვალდებულია მიიღოს პრაქტიკული ზომები ამ რისკის თავიდან
ასაცილებლად. მეორე უცილობლად გასათვალისწინებელი ფაქტორია იმის
აუცილებლობა, რომ პოლიციამ დანაშაულის კონტროლსა და პრევენციას
თან დაკავშირებით საკუთარი უფლებამოსილებები განახორციელოს იმ
გვარად, რომ პატივი სცეს სათანადო პროცესსა და სხვა გარანტიებს, რაც
ადგენს შეზღუდვებს მათ ქმედებებზე და მოიცავს კონვენციის მე-5 და მე-8
მუხლებით გათვალისწინებულ გარანტიებს.
სასამართლოს აზრით, როდესაც განმცხადებელი ჩივის, რომ ხელი
სუფლებამ დაარღვია მისი პოზიტიური ვალდებულება დაიცვას სიცოცხ
ლე ზემოთ აღნიშნული მოვალეობის კონტექსტში (იხ. პუნქტი 115), უნდა
დადგინდეს, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა იცოდნენ ან უნდა
სცოდნოდათ, რომ არსებობდა რეალური და იმწუთიერი რისკი იდენტიფი
ცირებული პირის ან პირთა სიცოცხლის წინააღმდეგ, რომელიც წარმო
იშვა მესამე პირთა დანაშაულებრივი ქმედებების შედეგად და მათ თავი
ანთი კომპეტენციის ფარგლებში არ მიიღეს ის ზომები, რაც ჩვეულებრივ
მოსალოდნელი იყო ამ რისკის თავიდან ასაცილებლად. სასამართლო არ
იზიარებს მთავრობის მოსაზრებას, რომ რისკის შეფასებაში შეცდომა, ან
მის ასაცილებლად რაიმე ზომების გაუტარებლობა უნდა უტოლდებოდეს
უხეშ გაუფრთხილებლობას ან სიცოცხლის უფლების დაცვის ვალდებუ
ლების აშკარა იგნორირებას (იხ. ზემოთ პუნქტი 107). ასეთი ხისტი სტან
დარტი შეუსაბამოა კონვენციის 1-ლი მუხლის მოთხოვნებთან და ამ მუხ
ლით გათვალისწინებულ სახელმწიფოს ვალდებულებასთან უზრუნველ
ყოს კონვენციით, მათ შორის მე-2 მუხლით გარანტირებულ უფლებათა
და თავისუფლებათა დაცვის პრაქტიკული და ეფექტური მექანიზმები (იხ.
ზემოთაღნიშნული გადაწყვეტილება საქმეზე მაკკანი და სხვები, გვ. 45, §
146).
სასამართლოსთვის მე-2 მუხლით დაცული უფლების მნიშვნელობიდან
გამომდინარე, საკმარისია, განმცხადებელმა დაამტკიცოს, რომ ხელი
სუფლების ორგანოებმა არ მიიღეს ყველა ის ზომა, რაც ჩვეულებრივ მო
სალოდნელი იყო იმ რეალური და იმწუთიერი რისკის თავიდან ასაცილებ
ლად, რომლის შესახებაც მათ იცოდნენ ან უნდა სცოდნოდათ. ამ კითხვას
პასუხი უნდა გაეცეს კონკრეტულ საქმეში ყველა ფაქტობრივი გარემოებ
 ის
გათვალისწინებით.
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Kilic v Turkey (2000)
63. თანამედროვე საზოგადოებაში მართლწესრიგის შენარჩუნების,
ადამიანთა ქცევის არაპროგნოზირებულობის და იმ არჩევანის სირთუ
ლის გათვალისწინებით, რაც სახელმწიფომ უნდა გააკეთოს საკითხის
პრიორიტეტულობის და რესურსების მხედველობაში მიღებით, პოზიტი
ური ვალდებულებები იმგვარად უნდა განიმარტოს, რომ არაპროპორცი
ულ ან ზედმეტად მძიმე ტვირთად არ დააწვეს ხელისუფლებას. ამგვარად
ყველანაირი რისკი არ გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფო ვალდებულია
მიიღოს პრაქტიკული ზომები ამ რისკის თავიდან ასაცილებლად. პოზი
ტიური ვალდებულება წარმოიშობა მაშინ, როცა ხელისუფლების ორგა
ნოებმა იცოდნენ ან უნდა სცოდნოდათ, რომ არსებობდა რეალური და
იმწუთიერი რისკი იდენტიფიცირებული პირის ან პირთა სიცოცხლის წი
ნააღმდეგ, რომელიც წარმოიშვა მესამე პირთა დანაშაულებრივი ქმედე
ბების შედეგად და მათ თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში არ მიიღეს
ის ზომები, რაც ჩვეულებრივ მოსალოდნელი იყო ამ რისკის თავიდან ასა
ცილებლად (იხ. ზემოთ ციტირებული გადაწყვეტილება ოსმანის საქმეზე,
გვ. 3159-60, § 116).
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Akkoc v Turkey (2000)
93. მთავრობა ამტკიცებდა, რომ მათ ნებისმიერ შემთხვევაში შეეძლოთ
თავდასხმის წინააღმდეგ ეფექტური დაცვის უზრუნველყოფა. სასამარ
თლო არ დაკმაყოფილდა ამ არგუმენტით. ხელისუფლების ხელთ უნდა ყო
ფილიყო პრევენციული ღონისძიებების ფართო სპექტრი საკუთარი უშიშ
როების ძალების ან მათ დაქვემდებარებაში ან მათი თანხმობით მოქმედი
დაჯგუფებების საქმიანობასთან მიმართებაში. მთავრობამ ვერ წარმოად
გინა ინფორმაცია იმ ზომების შესახებ, რომლებიც მათ სუსურლუკის ან
გარიშამდე მიიღეს იმისათვის, რომ გამოეძიებინათ კონტრრევოლუციურ
 ი
ჯგუფების არსებობა და ამ პერიოდში სიცოცხლის უკანონო ხელყოფის
ფაქტებში სახელმწიფო მოხელეების მონაწილეობა იმ თვალსაზრისით, რომ
გაეტარებინათ შესაბამისი ზომები პრევენციის ან დაცვის მიმართულებით.
არავითარი ზომები არ მიღებულა მაშინაც, როდესაც განმცხადებელმა და
მისმა ქმარმა მიმართეს პროკურორს და შეატყობინეს, რომ იყვნენ მათი სი
ცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული პირდაპირი მუქარის მსხვერპლნი.
94. სასამართლო ადგენს, რომ საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე,
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ხელისუფლების წარმომადგენლებმა არ გაატარეს შესაბამისი ღონისძიებე
ბი, რათა აეცილებინათ ზუბეირ აკოჩის სიცოცხლის წინააღმდეგ არსებუ
ლი რეალური და იმწუთიერ
 ი რისკი. შესაბამისად, ადგილი ჰქონდა კონვენ
ციის მე-2 მუხლის დარღვევას.
10.3. პატიმრები, რომელთა სიცოცხლე თვითმკვლელობის ან
მკვლელობის რისკის ქვეშაა
Keenan v United Kingdom (2001)
92. მთავრობა ამტკიცებდა, რომ როდესაც პირი თავს იკლავს, სპეციფი
კური საკითხები წარმოიშობა ღირსებისა და ავტონომიურობის პრინციპე
ბიდან გამომდინარე, რომლებიც კრძალავს რაიმე სადამსჯელო ღონისძიე
ბას პირის თავისუფალი არჩევანისა და ქმედების წინააღმდეგ. სასამართლო
აღიარებს, რომ ხელისუფლების მიერ გატარებული პრევენციული ზომები
გარკვეულწილად იზღუდება, მაგალითად, კონვენციის მე-5 და მე-8 მუხ
ლების დებულებებით (იხ. ოსმანი გვ. 3159-60 § 116 და გვ. 3162-63, § 121).
ამგვარად, ციხის ადმინისტრაციამ საკუთარი უფლებამოსილებები პირის
უფლებებისა და თავისუფლებების პატივისცემით უნდა განახორციელ
 ოს.
არსებობს ზოგადი ზომები და პრევენციული ღონისძიებები, რომელთა გა
მოყენება შესაძლებელია თვითდაზიანების რისკის შემცირების მიზნით პი
როვნული ავტონომიის შელახვის გარეშე. საკითხი იმის შესახებ, პატიმრის
მიმართ უფრო მკაცრი ზომები არის თუ არა გამოსაყენებელი, დამოკიდე
ბულია ყოველი საქმის ფაქტობრივ გარემოებებზე.
Paul and Audrey Edwards v United Kingdom (2002)
57. ქრისტოფერ ედვარდსი მოკლა საშიშმა, სულიერად დაავადებულ
მა პატიმარმა რიჩარდ ლინფორდმა, რომელიც მის საკანში იყო მოთავ
სებული. როგორც პატიმარი, ის იმყოფებოდა ხელისუფლების წარმო
მადგენელთა პასუხისმგებლობის ქვეშ, რომელთაც ქვეყნის შიდა კანონ
მდებლობითა და კონვენციით ეკისრებოდათ მისი სიცოცხლის დაცვის
ვალდებულება. პირველ რიგში, სასამართლომ განიხილა, იცოდნენ თუ
არა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და უნდა სცოდნოდათ თუ არა
ქრისტოფერ ედვარდსის სიცოცხლისთვის არსებული რეალური და იმწუ
თიერი რისკის არსებობის შესახებ რიჩარდ ლინფორდის მხრიდან და მე
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ორე რიგში, განახორციელეს თუ არა მათ თავიანთი კომპეტენციის ფარ
გლებში ის ზომები, რომლებიც ჩვეულებრივ მოსალოდნელი იყო რისკის
თავიდან ასაცილებლად.
64. სასამართლო მიიჩნევს, რომ ამ საქმეში ჩართული სახელმწიფო ორ
განოების (ექიმები, პოლიცია, პროკურატურა და სასამართლო) უმოქმე
დობამ იმ კუთხით, რომ ციხის ადმინისტრაციას არ მიაწოდა ინფორმაცია
რიჩარდ ლინფორდის ფსიქიკური მდგომარეობის შესახებ და ციხეში მიყვა
ნისას მისმა არაადეკვატურმა შემოწმებამ, დაარღვია სახელმწიფოს ვალ
დებულება, დაეცვა ქრისტოფერ ედვარდსის სიცოცხლე. შესაბამისად, ამ
კუთხითადგილი ჰქონდა კონვენციის მე-2 მუხლის დარღვევას.
10.4. ეკოლოგიური საფრთხისგან და მავნე სამუშაოს
 აგან დაცვა
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LCB v United Kingdom (1998)
36. განმცხადებელი დამატებით ჩიოდა იმის შესახებ, რომ მოპასუხე სა
ხელმწიფომ არ გააფრთხილა მისი მშობლები და არ განახორციელა მისი
ჯანმრთელობის მონიტორინგი მანამ, სანამ 1970 წლის ოქტომბერში ლეი
კემიის დიაგნოზს დაუსვამდნენ, რამაც დაარღვია კონვენციის მე-2 მუხლი.
ამასთან დაკავშირებით, სასამართლო აღნიშნავს, რომ მე-2.1 მუხლის
პირველი წინადადება ადგენს არა მარტო სიცოცხლის განზრახ და უკანო
ნო ხელყოფის აკრძალვას, არამედ ასევე ავალდებულებს სახელმწიფოს გა
ნახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები, რათა დაიცვას მისი იურისდიქ
ციის ქვეშ მყოფ პირთა სიცოცხლე (cf. the Court’s reasoning in respect of
Article 8 in the Guerra and Others v Italy judgment of 19 February 1998, Re
ports 1998-I, p. 227, § 58, and see also the decision of the Commission on the
admissibility of application no. 7154/75 of 12 July 1978, Decisions and Reports
14, p. 31). არ გამოთქმულა ვარაუდი, რომ მოპასუხე სახელმწიფო განზრახ
ცდილობდა განმცხადებლის სიცოცხლის ხელყოფას. ამგვარად, სასამარ
თლოს მოვალეობას წარმოადგენს განსაზღვროს მიიღო თუ არა სახელმწი
ფომ ყველა ზომა იმისათვის, რომ საფრთხე აეცილებინა განმცხადებლის
სიცოცხლისთვის.
41. ამასთან დაკავშირებით, სასამართლო ადგენს, რომ შესაბამის დროს
განმცხადებლის მამის შესაძლო დასხივების შესახებ სახელმწიფოს ხელთ
არსებული ინფორმაციის გათვალისწინებით, სახელმწიფოს არ ევალებო
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და საკუთარი ინიციატივით მოქმედება და მისი მშობლების ინფორმირება
ამასთან დაკავშირებით რაიმე განსაკუთრებული ზომების შესახებ. შესაბა
მისად, ადგილი არ ჰქონია მე-2 მუხლის დარღვევას.
Oneryildiz v Turkey (2004)
71. ამასთან დაკავშირებით, სასამართლო იმეორებს, რომ მე-2.1 მუხ
ლის პირველი წინადადება ადგენს არა მარტო სიცოცხლის განზრახ და
უკანონო ხელყოფის აკრძალვას, არამედ ასევე ავალდებულებს სახელმწი
ფოს განახორციელ
 ოს შესაბამისი ღონისძიებები, რათა დაიცვას მისი იუ
რისდიქციის ქვეშ მყოფ პირთა სიცოცხლე[...]. სასამართლო მიიჩნევს, რომ
ეს ვალდებულება ვრცელდება ყველა იმ საქმიანობაზე, მნიშვნელობა არა
აქვს საჯარო თუ კერძო, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სიცოცხ
ლეს, და განსაკუთრებით კი იმ ინდუსტრიულ საქმიანობებზე, რომლებიც
თავისი ბუნებით საფრთხისშემცველია, მაგალითად, როგორიცაა ნარჩენე
ბის გადამუშავება (“საშიში საქმიანობები” — შესაბამისი ევროპული სტან
დარტებით იხ. პუნქტები 59 და 60).
73. ამ მიმართებით, მთავრობის მოსაზრების საწინააღმდეგოდ, იმისათ
ვის, რომ განისაზღვროს ის პასუხისმგებლობა რაც შეიძლება სახელმწი
ფოს დაეკისროს მე-2 მუხლიდან გამომდინარე, მთელი რიგი ფაქტორებია
გასათვალისწინებელი, მათ შორის ის საშიშროებ
 ა, რაც დამახასიათებელია
სადავოდ გამხდარი საქმიანობისთვის, რისკის დონე რომელიც არსებობდა
განმცხადებლის მიმართ რაიმე სიცოცხლისთვის საშიში გარემოებიდან გა
მომდინარე, ამ გარემოებ
 ის შემქმნელ პირთა სტატუსი და იყო თუ არა მათი
მოქმედებები ან შეცდომები წინასწარგანზრახული, და ა.შ.
10.5. უფლება სამედიცინო მომსახურებაზე
Ilhan v Turkey (2000)
86. სასამართლომ გაიზიარა კომისიის დასკვნა აბდულატიფ ილჰანის
თვის მიყენებული დაზიანებების შესახებ, კერძოდ ის, რომ იგი სცემეს და,
სულ მცირე, ერთხელ მაინც ჩაარტყეს თავში G3 შაშხანა. ამან გამოიწვია
მძიმე სისხლჩაქცევები და ორი დაზიანება თავზე, რასაც თავის მხრივ მოჰ
ყვა ტვინის დაზიანება და ჯანმრთელობის ხანგრძლივი მოშლა. მიუხედა
ვად თვალისთვის ადვილად შესამჩნევი დაზიანებების და იმ სირთულეე
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ბისა, რასაც ილჰანი განიცდიდა სიარულისა და მეტყველების დროს, მისი
საავადმყოფოში გადაყვანა 36 საათის დაგვიანებით მოხდა.
87. აბდულატიფ ილჰანის მიერ განცდილი ცუდი მოპყრობის სერიოზუ
ლობის და სხვა ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით, როგორიცაა
სათანადო სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა მნიშვნელოვანი დაგვიანებით,
სასამართლომ დაადგინა, რომ იგი ისეთი სერიოზული და არაადამიანური
მოპყრობის მსხვერპლი გახდა, რომელიც შეიძლება დახასიათდეს როგორც
წამება (იხ. Selmouni v France [GC], no. 25803/94, §§ 96-105, ECHR 1999-V).
Pentiacova and Others v Moldova (2005)
1. უფრო მეტიც, მე-2 მუხლის გამოყენების საკითხი შეიძლება დადგეს
მაშინაც, როდესაც დადგინდება, რომ ხელშემკვრელი სახელმწიფოს ხელი
სუფლების ორგანოებმა პირის სიცოცხლე საფრთხეში ჩააგდეს იმ სამედი
ცინო დახმარებაზე უარის თქმით, რომელსაც იგი ზოგადად უზრუნველ
ყოფს მოსახლეობისთვის (იხ. Cyprus v Turkey [GC], no. 25781/94, § 219,
ECHR 2001-IV and Nitecki v Poland (dec.), no. 65653/01, 21 March 2002).
წინამდებარე საქმის ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით, სა
სამართლომ აღნიშნა, რომ განმცხადებლებმა ვერ წარმოადგინეს ვერავი
თარი მტკიცებულება, რომლითაც დაადასტურებდნენ, რომ მათი სიცოცხ
ლე საფრთხეში იყო. ისინი ამტკიცებენ, რომ ბოლო დროის განმავლობაში
მრავალი პაციენტი გარდაიცვალა და უთითებდნენ გეორგ ლუნგუს საქ
მეზე, მაგრამ მათ არ წარმოუდგენიათ იმის მტკიცებულება, რომ სიკვდი
ლის მიზეზი ამ შემთხვევებში რაიმე კონკრეტული წამლის ან სათანადო
სამედიცინო დახმარების არარსებობა იყო. სასამართლო აღნიშნავს, რომ
თირკმლის ქრონიკული უკმარისობა არის ძალიან სერიოზული პროგრე
სირებადი დაავ
 ადება სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებლით, არა მარტო
მოლდოვეთში, არამედ მთელს მსოფლიოში. ის ფაქტი, რომ ადამიანი ამ
დაავადებით გარდაიცვალა, თავისთავად არ ნიშნავს იმას, რომ სიკვდილი
ჯანდაცვის სისტემაში არსებულმა ხარვეზებმა გამოიწვია.
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Anguelova v Bulgaria (2002)
125. სასამართლო მიიჩნევს, რომ პოლიციამ დააყოვნა ბ-ნი ზაბჩეკოვის
თვის სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა, რითიც მნიშვნელოვნად შეუწყო
ხელი სასიკვდილო შედეგის დადგომას.

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

130. ამგვარად, სასამართლო ადგენს, რომ პოლიციელთა ქცევამ 1996
წლის 29 იანვრის ღამის 3-დან 5 სთ-მდე და ხელისუფლების უმოქმედობამ
დაარღვია სახელმწიფოს ვალდებულება დაეცვა პატიმრობაში მყოფ პირთა
სიცოცხლე.
131. შესაბამისად, ამ კუთხით ადგილი ჰქონდა კონვენციის მე-2.1 მუხ
ლის დარღვევას.

11. პრო
ცესუალური მოთხ
ოვნე
ბი _ ეფექტური გამოძიების
ჩატარების ვალ
დებულება
11.1. ეფექტური გამოძიებ
 ის ჩატარების ვალდებულების მიზანი
McCann and Others v United Kingdom (1995)
161. სასამართლო, ისევე როგორც კომისია, მხოლოდ იმას აღნიშნავს,
რომ სახელმწიფო მოხელეების მიერ სიცოცხლის უკანონო ხელყოფის
ზოგადი საკანონმდებლო აკრძალვა პრაქტიკაში არაეფ
 ექტური იქნებო
და, თუკი არ იარსებებდა რაიმე მექანიზმი სახელმწიფო ხელისუფლების
წარმომადგენელთა მიერ ძალის გამოყენების კანონიერების შესამოწმებ
ლად. კონვენციის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული სიცოცხლის უფლე
ბის დაცვის ვალდებულება კონვენციის 1-ლი მუხლით გათვალისწინებულ
სახელმწიფოს ზოგად ვალდებულებასთან ერთად: “თავისი იურისდიქციის
ფარგლებში ყველასათვის უზრუნველყოს კონვენციით განსაზღვრული
უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა” თავისთავად გულისხმობს იმა
საც, რომ ძალის გამოყენების შედეგად პირის გარდაცვალების შემთხვევა
ში, უნდა ჩატარდეს რაიმე ფორმის ეფექტური ოფიციალური გამოძიება.
11.2. ეფექტური გამოძიების ჩატარების ვალდებულების ბუნება
11.2.1. გამოძიებ
 ის ჩატარებაზე პასუხისმგებელი პირები დამოუკიდებელ
ნი უნდა იყვნენ მოვლენათა განვითარებაში მონაწილე პირებისგან
McShane v United Kingdom (2002)
95. სახელმწიფო მოხელეების მიერ ჩადენილ მკვლელობაზე ეფექტური
გამოძიების ჩატარების ვალდებულება მოითხოვს, რომ ის პირები, რომლე
ბიც პასუხისმგებელნი არიან გამოძიების ჩატარებასა და წარმართვაზე და
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მოუკ
 იდებელნი იყვნენ პროცესის მონაწილე პირებისგან (იხ. მაგალითად
გადაწყვეტილება საქმეზე Güleç v Turkey 27 July 1998, Reports 1998-IV,
§§ 81-82; Öğur v Turkey, [GC] no. 21954/93, ECHR 1999-III, §§ 91-92). ეს
გულისხმობს არა მხოლოდ იერარქიულ და ინსტიტუციონალურ, არამედ
პრაქტიკულ დამოუკიდებლობასაც (იხ. მაგალითად გადაწყვეტილება საქ
მეზე Ergi v Turkey 28 July 1998, Reports 1998-IV, §§ 83-84 რომელშიც პრო
კურორი, რომელიც იძიებდა შეტაკების დროს ახალგაზრდა გოგოს სიკვდი
ლის ფაქტს, არ ჩანდა საკმარისად დამოუკიდებელი ვინაიდან ძირითადად
ინციდენტში გარეული ჟანდარმების მიერ მიწოდებულ ინფორმაციას ეყ
რდნობოდა).
11.2.2. გამოძიება დროულად და გონივრულ ვადებში უნდა ჩატარდეს
Hugh Jordan v United Kingdom (2001)
108. დროულობის და გონივრული ვადების მოთხოვნა ამ კონტექსტში
თავისთავად იგულისხმება. უნდა აღინიშნოს, რომ შესაძლოა არსებობ
დეს ისეთი დაბრკოლებები ან სირთულეები, რაც კონკრეტულ ვითარებაში
აყოვნებს გამოძიებას. თუმცა, ხელისუფლების დროულ
 ი რეაგირება სასიკ
ვდილო ძალის გამოყენების ფაქტებზე, როგორც წესი, არსებითია კანონის
უზენაესობისადმი საზოგადოების ნდობის შენარჩუნებისთვის და იმისათ
ვის, რომ არ შეიქმნას უკანონო ქმედებების მიმართ ხელისუფლების შემ
წყნარებლური დამოკიდებულების შთაბეჭდილება.
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Kelly and Others v United Kingdom (2001)
132. მართალია, მოკვლევის დაწყების დაყოვნება გარკვეულწილად გან
მცხადებელთა ბრალით მოხდა, მაგრამ ეს გამოწვეულ
 ი იყო იმ სირთულე
ებით, რომლის წინაშეც მსხვერპლის ნათესავები იდგნენ მოკვლევის პრო
ცედურებში მონაწილეობისას (იხ. პუნქტები 127-128 რომლებიც მოწმის
ჩვენების გასაიდუმლოებას ეხება). არ შეიძლება უსაფუძვლოდ ჩაითვალოს
ის გარემოებ
 ა, რომ განმცხადებლებმა გამოიყენეს სამართლებრივი დაც
ვის საშუალებები იმისათვის, რომ გაესაჩივრებინათ მოკვლევის პროცესის
ეს ასპექტები. სასამართლო აღნიშნავს, რომ კორონერი, რომელიც ვალდე
ბული იყო პროცესის წარმართვაზე, დაეთანხმა ამ შეჩერებებს. ის ფაქტი,
რომ შეჩერება განმცხადებლების მიერ იყო მოთხოვნილი, არ ათავისუფ
ლებს ხელისუფლებას უზრუნველყოს პროცესის შესაბამისობა გონივრუ
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ლი ვადების მოთხოვნასთან (იხ. mutatis mutandis გადაწყვეტილება საქმეზე
Scopelliti v Italy, რომელიც ეხება ვადების გონივრულობის მოთხოვნას კონ
ვენციის მე-6.1 მუხლის კონტექსტში 23 November 1993, Series A no. 278,
p. 9, § 25). თუ პროცესის ხანგრძლივი დროით დაყოვნება გარდაცვლილის
ოჯახის მიმართ პროცესუალური სამართლიანობის დაცვის მოსაზრებებით
არის ნაკარნახევი, დგება საკითხი იმის შესახებ, თუ რამდენად შეუძლია გა
მოძიების სისტემას სტრუქტურული თვალსაზრისით უზრუნველყოს პრო
ცესის სწრაფად და გარდაცვლილის ოჯახისთვის ღიად წარმართვა.
11.2.3. გამოძიებ
 ა გამოწვლილვით უნდა ჩატარდეს
Gül v Turkey (2000)
93. სისხლის სამართლის სასამართლომ მოისმინა სამი ბრალდებული
ოფიცრის ჩვენება, რომელთა მოკლე ახსნა-განმარტებებმაც არსებითი ვე
რაფერი შემატა მათ წერილობით ჩვენებებს. სასამართლოს არ დაუკითხავს
სხვა მოწმეები. განმცხადებელსა და მისი ოჯახის წევრებს არ შეატყობინეს
სასამართლო წარმოებ
 ის შესახებ და მათ არ მიეცათ საშუალება სასამარ
თლოსთვის მოვლენათა საკუთარი, განსხვავებული ვერსია მოეთხროთ. სა
სამართლომ გამოითხოვა ორი ექსპერტიზის დასკვნა, ერთი — ჟანდარმე
რიის ოფიცრისგან, მეორე — პოლიციის ექსპერტისგან. ორივე ეს დასკვნა
ეყრდნობოდა იმ მოსაზრებას, რომ პოლიციელთა ანგარიში იყო სწორი და
ნამდვილი. ორივე ექსპერტმა გააკეთა დასკვნა, რომ ოფიცრებს ბრალი არ
მიუძღოდ
 ათ. ეს დასკვნები ეფუძნებოდა ზოგად შეფასებებს და არა ტექნი
კური ექსპერტიზის შედეგად მიღებულ რაიმ
 ე დასკვნას.
Ergi v Turkey (1998)
83. სასამართლომ გამოხატა შეშფოთება იმ ფაქტთან დაკავშირებით,
რომ პროკურორი, რომელიც იძიებდა ჰავა ერგის სიკვდილის ფაქტს, ძი
რითადად ეყრდნობოდა ჟანდარმერიის ანგარიშს იმასთან დაკავშირებით,
რომ განმცხადებლის დას PKK-ის წევრმა ესროლა. პროკურორმა დელე
გატებს განუმარტა, რომ ის მაშინ განიხილავდა სხვა საგამოძიებო მოქმე
დების ჩატარების საჭიროებას, თუკი საქმეში აღმოჩნდებოდა რაიმე გარე
მოება, რომელიც წინააღმდეგობაში მოვიდოდა ამ ანგარიშთან. იგი ასევე
მიიჩნევდა, რომ სწორედ განმცხადებლის ახლობლებს ეკისრებოდათ მო
ვალეობ
 ა, მისი ყურადღება მიექციათ უშიშროების ძალების უკანონო ქმე
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დებაზე, ამ საქმეში კი მათ მისთვის არ მიუმართავთ. ამგვარი ეჭვის არარ
სებობის გამო, მან მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქმე მისი
განსჯადი არ იყო და PKK იყო მკვლელობაში ეჭვმიტანილი, ისე რომ არ
დაუკითხავს მსხვერპლის ოჯახის წევრები, სოფლის მაცხოვრებლები ან
ოპერაციაშ
 ი მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეები. ინციდენტის შესახებ
ჟანდარმერიის ანგარიშიდან და რუკის მონახაზიდან არ იკვეთება, რომ ის
ტყვია, რომელმაც განმცხადებლის და იმსხვერპლა PKK-ის გასროლილი
იყო. დამატებით აღასანიშნავია ისიც, რომ თავად ეს ანგარიში ჟანდარმე
რიის უფროს ოსა გუნდოდუს შედგენილი იყო, რომელიც თვითონ არ ეს
წრებოდა შეტაკებას და განაცხადა, რომ არ იცოდა ოპერაციაში მონაწილე
ოფიცერთა ვინაობები და სამხედრო ნაწილები და რომ მომხდარის შესახებ
ინფორმაციას ფლობდა მხოლოდ მოკლე დაშიფრული რადიო შეტყობ
 ინე
ბებიდან. თუმცა, პროკურორს არ გამოუძიებია ჰავა ერგის მკვლელობის
გარემოებები და ამ საფუძვლით არ შეეძლო ამ დოკუმენტების შეფასება.
84. არც რაიონის ჟანდარმერიის უფროსს და არც პროკურორს დეტა
ლურად არ განუხილავს საკითხი, სწორად და სათანადოდ ჩაატარეს თუ
არა უშიშროების ძალებმა ოპერაცია. თუმცა აჰმეტ კუზუმ დელეგატებს
განუცხადა, რომ ოპერაციის ჩატარება დასახლებული ადგილიდან მაქსი
მალურად შორს უნდა ჩატარდეს და რომ წინამდებარე საქმეში, გეგმის თა
ნახმად, სამხედრო მოქმედებები სოფლის მხოლოდ ჩრდილოეთ ნაწილში
უნდა განხორციელ
 ებულიყო. ცხადი იყო, რომ არავითარი გამოძიება არ ჩა
ტარებულა იმის გასარკვევად, იყო თუ არა გეგმა და მისი განხორციელება
საქმის გარემოებების შესაბამისი.

148

Gulec v Turkey (1998)
79. სასამართლო აღნიშნავს, რომ მთავრობა აჰმეტ გულეჩის მკვლელო
ბას PKK-ს აბრალებდა. პირველ ყოვლისა, ჟანდარმერიის ხელმძღვანელი
ოფიცრების, იდილის პოლიციისა და ჯარის მიერ შედგენილი ანგარიში მი
უთითებს, რომ უშიშროების ძალები დარწმუნებული იყვნენ, რომ სიკვდილი
“იმ ცეცხლის შედეგი იყო, რომელიც გახსნეს დემონსტრანტებში გარეულ
მა შეიარაღებულმა აჯანყებულებმა” (იხ. ზემოთ პუნქტი 17). ამის მსგავ
სად, იდილის რაიონ
 ის კომისრის 12 ივნისის წერილის საპასუხოდ 1991
წლის 14 ივნისის წერილში, ჟანდარმერია ყოველგვარი ეჭვის გარეშე ამ
ტკიცებდა, რომ დემონსტრაცია ორგანიზებული იყო “PKK-ს შეიარაღებუ
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ლი ტერორისტების მიერ” და რომ “შეიარაღებული პირების შერევა ხალხში
და იარაღის გამოყენება დემონსტრაციის დროს, ადასტურებდა სიტუაციის
სერიოზულობას” (იხ. ზემოთ პუნქტი 23). იგივე დოკუმენტი ამჟღავნებს
ჟანდარმერიაში კოორდინაციის ნაკლებლობას, ვინაიდან ჟანდარმერიამ
განაცხადა, რომ არ შეეძლო იმ ჯარისკაცების დასახელება, რომლებიც იმ
ყოფებოდნენ დაჯავშნულ ავტომობილში. გამომძიებ
 ელს ეტყობა ეჭვი არ
შეჰპარვია სადავო მოვლენათა ოფიციალურ ვერსიაში, ვინაიდან მის ანგა
რიშში იგი ჯიუტად აცხადებდა, რომ inter alia მსხვერპლის მამამ გამოთქვა
“უშედეგო და შეუსაბამო ბრალდებები მაიორ კარატანის მიმართ”, რამაც
გამოამჟღავნა “იდეოლოგიური მსოფლმხედველობა და სრული არაობი
ექტურობა”. იგი ამტკიცებდა, რომ უშიშროების ძალები არ უმიზნებდნენ
მოსახლეობ
 ას და არ პასუხობდნენ ხალხის მხრიდან გახსნილ ცეცხლს და
რომ მათ ჰყავდათ ორჯერ მეტი დაჭრილები, ვიდრე დემონსტრანტებს. ამ
საფუძვლით ის ამტკიცებდა, რომ შეუძლებელი იყო “იმის განსაზღვრა ვინ
იყო შემთხვევაზე პასუხისმგებელი” (იხ. ზემოთ პუნქტი 27).
გარდა ამისა, გამომძიებელმა კურტმა ზედაპირულად დაკითხა რამდე
ნიმე ადამიანი და თავი არ შეუწუხებია ოფიცერი აიჰანის ან სხვა მოწმეე
ბის, მაგალითად ჩუდა დემირის გამოძახებაზე. სასამართლოს მიაჩნია, რომ
ამ ორი მოწმის ჩვენება უდიდესი მნიშვნელობის იყო, ვინაიდან ბატონი აი
ჰანი იყო კონდორის მძღოლი ხოლო ქალბატონი დემირი იდგა განმცხადებ
ლის შვილის გვერდით მაშინ, როდესაც მას ტყვიის ნამსხვრევი მოხვდა და
დაიღუპა.
მოვლენების რეკონსტრუქცია შესაძლებელს გახდიდა დადგენილიყო
ტყვიის ნამსხვრევის ტრაექტორია და იმ იარაღის ადგილმდებარეობა, სა
იდანაც მოხდა გასროლა. იგივენაირად ნამსხვრევის მეტალურგიული ანა
ლიზი გამოააშკარავებდა ტყვიის მწარმოებლის და მიმწოდებლის ვინაობას
და შესაბამისად იარაღის ტიპს. გარდა ამისა, არავინ დაინტერესებულა იმ
ტყვიის წარმოშობით, რომელმაც ქვემოთ მიმართული ტრაექტორიით გაი
არა აჰმეთ გულეჩის სხეული, რაც ზუსტად შეეს
 აბამებოდა კონდორის ლუ
ლიდან გახსნილი ცეცხლის მიმართულებას.
Kaya v Turkey (1998)
90. პროკურორს არავითარი კონკრეტული ზომა არ მიუღია განმცხა
დებლის ძმის მკვლელობის გამოსაძიებლად, მაგალითად იმ კუთხით, რომ
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გაერკვია იყო თუ არა გარდაცვლილი PKK-ს აქტიური წევრი. პროკურორს
არ დაუკითხავს დოლუნაის მახლობლად მცხოვრები სოფლელები იმისათ
ვის, რომ დაედგინა ხომ არ გაუგ
 იათ იმ დღეს შეიარაღებული შეტაკების
ხმა და ჩვენების ჩამოსართმევად არ გამოუძახებია უშიშროების ძალების
წევრები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ინციდენტში. პროკურორის მტკიცე
დასკვნა, რომ გარდაცვლილი იყო უშიშროების ძალებთან შეიარაღებული
შეტაკების დროს მოკლული ტერორისტი, არასოდეს გადამოწმებულა სხვა
მტკიცებულებების ფონზე და მისი გადაწყვეტილება განსჯადობის შესახებ
მთლიანად გამორიცხავდა უშიშროების ძალების ბრალეულობას, თუნდაც
იმ საკითხთან მიმართებაში, რამდენად პროპორციული იყო გამოყენებული
ძალა. აღსანიშნავია ისიც, რომ ეროვნული უშიშროების სასამართლოზე მი
მაგრებულმა პროკურორმა არ გადაამოწმა ჰიკმეტ აკსოის მიერ 1994 წლის
17 ივნისს მიცემული ჩვენება, მაგალითად ლისეს ჟანდარმერიის შტაბბინის
სარეგისტრაციო ჩანაწერების გადასინჯვით, რათა გაერკვია იყო თუ არა
ის დაპატიმრებული 1993 წლის 25 მარტს ან დაახლოებით ამ დროს (იხ. ზე
მოთ პუნქტი 20).
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ში იყო თუ არა მართლზომიერი (მაგალითად ზემოთ ციტირებული გადაწყ
ვეტილება საქმეზე Kaya v Turkey p. 324, § 87) და მოხდეს დამნაშავე პირთა
გამოვლენა და დასჯა. ეს ვალდებულება უკავშირდება არა შედეგს, არამედ
საშუალებებს. ხელისუფლების ორგანოებს უნდა მიეღოთ გონივრული ზომე
ბი იმისათვის, რომ მოეპოვებინათ შემთხვევასთან დაკავშირებული მტკიცე
ბულებები, მათ შორის თვითმხილველთა ჩვენებები, ექსპერტიზის დასკვნები,
საჭიროების შემთხვევაში ჩაეტარებინათ გაკვეთა, იმისათვის, რომ დადგენი
ლიყო დაზიანებები და სიკვდილის მიზეზი (გაკვეთასთან დაკავშირებით იხი
ლეთ მაგალითად Salman v Turkey § 106; მოწმეებთან დაკავშირებით Tanrıkulu
v Turkey [GC], no. 23763/94, ECHR 1999-IV, § 109; ექსპერტიზებთან დაკავში
რებით Gül v Turkey, no. 22676/93, [Section 4], § 89). გამოძიების ნებისმიერი
ნაკლი, რომელიც ხელს უშლის სიკვდილის მიზეზის ან დამნაშავე პირთა დად
გენას, შესაძლოა აღმოჩნდეს მე-2 მუხლით დადგენილ სტანდარტს მიღმა.

Hugh Jordan v United Kingdom (2001)
107. გამოძიება ეფექტური უნდა იყოს იმ გაგებითაც, რომ მისი მეშვე
ობით შესაძლებელი იყოს იმის განსაზღვრა, გამოყენებული ძალა ამგვარ
საქმეებში იყო თუ არა მართლზომიერი და მოხდეს დამნაშავე პირთა გა
მოვლენა და დასჯა. ეს ვალდებულება უკავშირდება არა შედეგს, არამედ
საშუალებებს. ხელისუფლების ორგანოებს უნდა მიეღოთ გონივრული
ზომები იმისათვის, რომ მოეპოვებინათ შემთხვევასთან დაკავშირებული
მტკიცებულებები, მათ შორის თვითმხილველთა ჩვენებები, ექსპერტიზის
დასკვნები, საჭიროების შემთხვევაში ჩაეტარებინათ გაკვეთა, იმისათვის,
რომ დადგენილიყო დაზიანებები და სიკვდილის მიზეზი. გამოძიების ნე
ბისმიერი ნაკლი, რომელიც ხელს უშლის სიკვდილის მიზეზის ან დამნაშა
ვე პირთა დადგენას, შესაძლოა აღმოჩნდეს მე-2 მუხლით დადგენილ სტან
დარტს მიღმა.

Velikova v Bulgaria (2000)
83. სასამართლო მიიჩნევს, რომ აშკარად არსებობდა იმ მტკიცებულე
ბათა მოპოვების საშუალებები, რომელთა მეშვეობითაც დადგინდებოდა
ბატონი წონჩევის დაზიანებების წარმოშობის დრო, მისი ჯანმრთელობის
მდგომარეობა დაკავებისას და შესაბამისად იმ პირთა ვინაობ
 ა, რომლებ
მაც მის წინააღმდეგ მძიმე დანაშაული ჩაიდინეს (იხ. ზემოთ პუნქტი 79).
თუმცა, გამომძიებელს თავი არ შეუწუხებია ამ მტკიცებულებების მოპო
ვებით, რაც შემდგომ სანქციონ
 ირებული იყო 1996 წლის 19 მარტის ბრძა
ნებით და რეგიონალური პროკურორის 1997 წლის 3 ივნისის წერილით (იხ.
ზემოთ პუნქტები 37 და 40).
ამასთან, გამოძიება მრავალი თვის მანძილზე უმოქმედო იყო და 1994
წლის დეკემბრიდან არაფერი გაკეთებულა მკვლელობის ფაქტზე სიმარ
თლის დასადგენად. განმცხადებლის მრავალი საჩივარი ხელისუფლების
ორგანოთა უმოქმედობაზე უპასუხოდ დარჩა (იხ. პუნქტები 35-40). მთავ
რობას არ წარმოუდგენია ამ საკითხზე არავითარი დამაჯერებელი ახსნა-
განმარტება.

Shanaghan v United Kingdom (2001)
90. გამოძიება ეფექტური უნდა იყოს იმ გაგებითაც, რომ მისი მეშვეობით
შესაძლებელი იყოს იმის განსაზღვრა გამოყენებული ძალა ამგვარ საქმეებ

Tanrikulu v Turkey (1999)
106. სიკვდილის შემდგომი გამოკვლევა ჩატარდა იმავე დღეს ორი მთა
ვარი ექიმის მიერ. მათ დაადგინეს, რომ განმცხადებლის ქმარს მოხვდა ცა
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მეტი ტყვია, რომელთაგან ერთი დარჩა სხეულში და ამოიღეს (იხ. ზემოთ
პუნქტი 35). სასამართლომ გაიზიარა კომისიის უკმაყოფილება ექსპერტი
ზის შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის სიმწირესთან მიმართებით და
მწუხარებით აღნიშნა, რომ არ მომხდარა სასამართლო ექსპერტის ჩართვა
და გაკვეთის სრულყოფილად ჩატარება.
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Gül v Turkey (2000)
89. ამასთან დაკავშირებით, სასამართლო აღნიშნავს, რომ ინციდენტის
გამოძიება ჩაატარა პროკურორმა. ინციდენტის სერიოზ
 ულობისა და მტკი
ცებულებათა მოპოვების და ფიქსაციის აუცილებლობის მიუხედავად, რაც
დაადასტურებდა თუ რა მოხდა სინამდვილეში, ადგილი ჰქონდა რამდენიმე
არსებით შეცდომას. არ ყოფილა მცდელობა აღმოეჩინათ ტყვია, რომელიც
თითქოს მეჰმეტ გულმა ესროლა პოლიციის ოფიცრებს, მაშინ როცა სწო
რედ ამ გარემოებით იმართლებდნენ პოლიციელები თავს. სწორად არ იყო
დაფიქსირებული ბინაში ორი იარაღისა და დაცლილი მასრის ამოღება, მა
შინ, როცა ეს გარემოებაც გამოყენებული იყო პოლიციელთა ქმედებების
გასამართლებლად. ამ საკითხთან დაკავშირებით პოლიციელთა ჩვენებე
ბი იყო ბუნდოვანი და შეუსაბამო, რაც შეუძლებელს ხდიდა იმ პოლიციე
ლის ვინაობის დადგენას, რომელმაც აღმოაჩინა თითოეული ეს იარაღი. არ
მომხდარა ადგილზე იარაღთა ფოტოგრაფირება. მართალია, ბრაუნინგის
იარაღს ჩაუტარდა ტესტი იმის საჩვენებლად, რომ მისგან ცოტახნის წინ
განხორციელდა გასროლა, მაგრამ არ გამოკვლეულა მეჰმეტ გულის ხე
ლები იმ კვალის აღმოსაჩენად, რაც დააკავშირებდა მას იარაღთან. ასევე
არ აღებულა თითის ანაბეჭდები ამ იარაღიდან. გაკვეთის შედეგად ზუს
ტად არ აღიწერა მეჰმეტ გულისთვის მიყენებული დაზიანებები, რამაც ხე
ლი შეუშ
 ალა იმის დადგენას, თუ რა ადგილას და კარისგან რა დაშორებით
იმყოფებოდა იგი სროლის დროს, რაც შუქს მოჰფენდა მისი მკვლელობის
გარემოებებს. მთავრობამ განაცხადა, რომ შემდგომი გამოკვლევა აღარ
იყო საჭირო, რადგანაც სიკვდილის მიზეზი უკვე ცხადი იყო. თუმცა სიკ
ვდილის შემდგომი გამოკვლევის მიზანი არის ასევე სიკვდილის თანხმლე
ბი გარემოებების გამორკვევა, მაგალითად ცუდად მოპყრობისა და დაზი
ანების შესაძლო ნიშნების სრული და დეტალური აღწერა და კლინიკური
დასკვნების ობიექტური ანალიზი (ამ მიმართებით იხ. გაეროს მიერ 1991
წელს მიღებული სახელმძღვანელოს: “უკანონო, თვითნებური და გამარტი
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ვებული წესით სიკვდილით დასჯის ეფექტური პრევენცია და გამოძიებ
 ა”
სანიმუშო გაკვეთის ოქმი, რომელიც ხაზს უსვამს პოტენციურად წინააღ
მდეგობრივ საქმეში სისტემატური და სრული გამოკვლევის და შედეგების
ანგარიშში ასახვის აუცილებლობას, იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცი
ლებული მნიშვნელოვანი დეტალების დაკარგვა ან გამოპარვა, ციტირებუ
ლია გადაწყვეტილებაში საქმეზე სალმანი თურქეთის წინააღმდეგ Salman
v Turkey 27 June 2000, § 73, to be published in Reports 2000 […]
11.2.4. გამოძიებ
 ა და მისი შედეგები საკმარისად გამჭვირვალე უნდა იყოს
McKerr v United Kingdom (2001)
115. იმავე მიზეზთა გამო უნდა არსებობდეს გამოძიების ან მისი შედე
გების საჯარო გადასინჯვის საკმარისი ელემენტი, რათა უზრუნველყო
ფილი იქნას ანგარიშვალდებულება როგორც თეორიაში, ისე პრაქტიკაში.
გამჭვირვალობის ხარისხი შეიძლება სხვადასხვა იყოს სხვადასხვა საქმე
ში. ნებისმიერ შემთხვევაში, მსხვერპლის უახლოესი ნათესავი ჩართული
უნდა იყოს პროცესში იმ დონეზე, რაც საჭიროა მისი ლეგიტიმური ინტე
რესების დასაცავად (იხ. ზემოთ ციტირებული Güleç, p. 1733, § 82, სადაც
მსხვერპლის მამას არ შეატყობინეს სისხლის სამართლის საქმის აღძვრაზე
უარის თქმის შესახებ; ზემოთ ციტირებული Oğur, cited above, § 92, სადაც
მსხვერპლის ოჯახს ხელი არ მიუწვებოდა გამოძიებისა და სასამართლოს
დოკუმენტებზე და ზემოთ ციტირებული Gül, § 93).
McShane v United Kingdom (2002)
114. განმცხადებელი ჩიოდა, რომ გამოძიების განმავლობაში ხელი არ
მიუწვდებოდა გამოძიებ
 ის მასალებზე. მან ვერ მიიღო ბევრი ანგარიშის და
ჩვენების ასლი მანამ, სანამ საქმე კორონერს არ გადაეგზავნა 1999 წლის
დასაწყისში. სასამართლომ სხვა საქმეებში განმარტა, რომ პოლიციის მიერ
წარმოებული გამოძიებ
 ის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, გამოძიე
ბის მასალების ან პოლიციის ანგარიშების გამჟღავნება და გამოქვეყნება
შეიძლება წამოჭრიდეს სენსიტიურ საკითხებს და იყოს ზიანის მომტანი
კერძო პირებისთვის ან სხვა საქმეებზე წარმოებული გამოძიებისთვის და
შესაბამისად ეს არ შეიძლება განიხილებოდეს როგორც მე-2 მუხლის ავ
ტომატური მოთხოვნა (იხ. Hugh Jordan v United Kingdom, no. 24746/94,
[Sect.3], judgment of 4 May 2001, § 121). საზოგადოების ან მსხვერპლის
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ნათესავების სათანადო ჩართულობა პროცესში შეიძლება უზრუნველყო
ფილი იყოს გამოძიების სხვა ეტაპზე შესაბამისი პროცედურებით (უფრო
დაწვრილებით იხ. ქვემოთ).
11.2.5. გამოძიებას უნდა შეეძლოს დადგენა, იყო თუ არა მართლზომიერი
გამოყენებული ძალა და დამნაშავე პირთა გამოვლენა და დასჯა
Kelly and Others v United Kingdom (2001)
96. გამოძიება ეფექტური უნდა იყოს იმ გაგებითაც, რომ მისი მეშვეო
ბით შესაძლებელი იყოს იმის განსაზღვრა, ამგვარ საქმეებში, მართლზომი
ერი იყო თუ არა გამოყენებული ძალა, (იხ. მაგალითად ზემოთ ციტირებუ
ლი გადაწყვეტილება საქმეზე Kaya v Turkey p. 324, § 87) დამნაშავე პირთა
გამოვლენა და დასჯა. ეს ვალდებულება უკავშირდება არა შედეგს, არა
მედ საშუალ
 ებებს. ხელისუფლების ორგანოებს უნდა მიეღოთ გონივრული
ზომები იმისათვის, რომ მოეპოვებინათ შემთხვევასთან დაკავშირებული
მტკიცებულებები, მათ შორის თვითმხილველთა ჩვენებები, ექსპერტიზის
დასკვნები, საჭიროების შემთხვევაში ჩაეტარებინათ გაკვეთა იმისათვის,
რომ დადგენილიყო დაზიანებები და სიკვდილის მიზეზი (გაკვეთასთან და
კავშირებით იხილეთ მაგალითად Salman v Turkey § 106; მოწმეებთან და
კავშირებით Tanrıkulu v Turkey [GC], no. 23763/94, ECHR 1999-IV, § 109;
ექსპერტიზებთან დაკავშირებით Gül v Turkey, no. 22676/93, [Section 4], §
89). გამოძიების ნებისმიერი ნაკლი, რომელიც ხელს უშლის სიკვდილის მი
ზეზის ან დამნაშავე პირთა დადგენას, შესაძლოა აღმოჩნდეს მე-2 მუხლით
დადგენილ სტანდარტს მიღმა.
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Tahsin Acar v Turkey (2004)
220. სასამართლო იმეორებს, რომ კონვენციის მე-2 მუხლით გათვალის
წინებული სიცოცხლის უფლების დაცვის ვალდებულება კონვენციის 1-ლი
მუხლით გათვალისწინებულ სახელმწიფოს ზოგად ვალდებულებასთან ერ
თად: “თავისი იურისდიქციის ფარგლებში ყველასათვის უზრუნველყოს
კონვენციით განსაზღვრული უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვა”
თავისთავად გულისხმობს იმასაც, რომ ძალის გამოყენების შედეგად პირის
გარდაცვალების შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს რაიმე ფორმის ეფექტური
ოფიციალ
 ური გამოძიება (იხ. mutatis mutandis ზემოთ ციტირებული გა
დაწყვეტილებები მაკკანის საქმეზე გვ. 49, § 161, და საქმეზე Kaya v Turkey
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19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, p. 329, § 105).
ასეთი გამოძიება უნდა ჩატარდეს ყველა შემთხვევაში, როდესაც სიკვდილი
მოჰყვა ძალის გამოყენებას, მიუხედავად იმისა დამნაშავე სახელმწიფო მო
ხელე იყო თუ მესამე პირი. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ პასუხისმგებელნი
არიან სახელმწიფო მოხელეები, გამოძიების ეფექტურობასთან დაკავშირე
ბით განსაკუთრებული მოთხოვნები წარმოიშობა.
221. ამგვარი გამოძიებ
 ის ძირითადი მიზანი არის ის, რომ უზრუნველ
ყოს სიცოცხლის უფლების დამცავი ეროვნული კანონმდებლობის ეფექტუ
რი განხორციელება და იმ შემთხვევებში, როდესაც სიცოცხლის უფლების
ხელყოფაზე პასუხისმგებელნი არიან სახელმწიფო ორგანოებ
 ი ან მოხელე
ები, მათთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება (იხ. Mastromatteo v Italy [GC],
no. 37703/97, § 89, ECHR 2002-VIII). ამ მიზნების მიღწევა სხვადასხვა ვითა
რებაში შესაძლოა გამოძიებ
 ის სხვადასხვა ფორმამ უზრუნველყოს, თუმცა
რა ფორმაც არ უნდა იყოს არჩეული, შესაბამისი ორგანოების წარმომად
გენლებმა დამოუკიდებლად უნდა იმოქმედონ მაშინვე, როცა საკითხი მათ
გამგებლობაში გადავა. ისინი არ უნდა დაელოდონ სხვების ინიციატივას
არც ფორმალური საჩივრის წარდგენის და არც რომელიმე საგამოძიებ
ო
მოქმედების წარმართვაზე პასუხისმგებლობის აღების კუთხით (იხ. მაგა
ლითად, mutatis mutandis, İlhan v Turkey [GC] no. 22277/93, ECHR 2000-VII,
§ 63).
222. სახელმწიფო მოხელეების მიერ ჩადენილ მკვლელობაზე ეფექტუ
რი გამოძიების ჩატარების ვალდებულება ჩვეულებრივ მოითხოვს, რომ ის
პირები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან გამოძიების ჩატარებასა და
წარმართვაზე დამოუკიდებელნი იყვნენ პროცესის მონაწილე პირებისგან
(იხ. მაგალითად გადაწყვეტილება საქმეზე Güleç v Turkey 27 July 1998,
Reports 1998-IV, §§ 81-82; Öğur v Turkey, [GC] no. 21954/93, ECHR 1999III, §§ 91-92). ეს გულისხმობს არა მხოლოდ იერარქიულ და ინსტიტუცი
ონალურ, არამედ პრაქტიკულ დამოუკიდებლობასაც (იხ. მაგალითად გა
დაწყვეტილება საქმეზე Ergi v Turkey 28 July 1998, Reports 1998-IV, §§ 8384 Paul and Audrey Edwards v United Kingdom, no. 46477/99, § 70, ECHR
2002-II).
223. გამოძიება ეფექტური უნდა იყოს იმ გაგებითაც, რომ მისი მეშვე
ობით შესაძლებელი იყოს დამნაშავე პირთა იდენტიფიცირება და დასჯა.
ეს ვალდებულება უკავშირდება არა შედეგს, არამედ საშუალებებს. ხე
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ლისუფლების ორგანოებს უნდა მიეღოთ გონივრული ზომები იმისათვის,
რომ მოეპოვებინათ შემთხვევასთან დაკავშირებული მტკიცებულებები (იხ.
Tanr1kulu vTurkey [GC], no. 23763/94, § 109, ECHR 1999-IV, and Salman v
Turkey [GC], no. 21986/93, § 106, ECHR 2000-VII). გამოძიების ნებისმიე
რი ნაკლი, რომელიც ხელს უშლის სიკვდილის მიზეზის ან დამნაშავე პირ
თა დადგენას, შესაძლოა აღმოჩნდეს მე-2 მუხლით დადგენილ სტანდარტს
მიღმა (იხ. Akta— v Turkey, no. 24351/94, § 300, 24 April 2003).
224. დროულობის და გონივრული ვადების მოთხოვნა ამ კონტექსტში
თავისთავად იგულისხმება. უნდა აღინიშნოს, რომ შესაძლოა არსებობ
დეს ისეთი დაბრკოლებები ან სირთულეები, რაც კონკრეტულ ვითარებაში
აყოვნებს გამოძიებას. თუმცა, ხელისუფლების დროულ
 ი რეაგირება სასიკ
ვდილო ძალის გამოყენების ფაქტებზე, როგორც წესი, არსებითია კანონის
უზენაესობისადმი საზოგადოების ნდობის შენარჩუნებისთვის და იმისათ
ვის, რომ არ შეიქმნას უკანონო ქმედებების მიმართ ხელისუფლების შემ
წყნარებლობის შთაბეჭდილება (იხ. McKerr v United Kingdom, no. 28883/95,
§ 114, ECHR 2001-III).
225. იმავე მიზეზთა გამო, უნდა არსებობდეს გამოძიების ან მისი შე
დეგების საჯარო გადასინჯვის საკმარისი ელემენტი, რათა უზრუნველყო
ფილი იქნას ანგარიშვალდებულება როგორც თეორიაში, ისე პრაქტიკაში.
გამჭვირვალობის ხარისხი შეიძლება სხვადასხვა იყოს სხვადასხვა საქმე
ში. ნებისმიერ შემთხვევაში, მსხვერპლის უახლოესი ნათესავი ჩართული
უნდა იყოს პროცესში იმ დონეზე, რაც საჭიროა მისი ლეგიტიმური ინტე
რესების დასაცავად (იხ. ზემოთ ციტირებული Güleç, p. 1733, § 82, სადაც
მსხვერპლის მამას არ შეატყობ
 ინეს სისხლის სამართლის საქმის აღძვრაზე
უარის თქმის შესახებ; ზემოთ ციტირებული Oğur, cited above, § 92, სადაც
მსხვერპლის ოჯახს ხელი არ მიუწვებოდა გამოძიებისა და სასამართლოს
დოკუმენტებზე და ზემოთ ციტირებული Gül, § 93).
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McShane v United Kingdom (2002)
117. სასამართლო იხსენებს, რომ მართლაც, განმცხადებელმა DPP-ს
გადაწყვეტილება საქმის აღძვრაზე უარის თქმის შესახებ გაასაჩივრა სა
სამართლოში და ეს პროცესი გადაიდო იმ მიზნით, რომ განმცხადებელს
ფორმალურად წარედგინა მოთხოვნა გადაწყვეტილების დასაბუთების შე
სახებ და რომ DPP-ს პასუხი გაეცა. სასამართლო მიიჩნევს, რომ მე-2 მუხლი
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ავტომატურად არ მოითხოვს გადაწყვეტილების დასაბუთებას. შესაძლოა
გარკვეულ ვითარებაში მე-2 მუხლის შესაბამისი იყოს, თუკი დასაბუთება
გაკეთდება მსხვერპლის ოჯახის მოთხოვნით, ისე როგორც ამ საქმეში [...]
Hugh Jordan v United Kingdom (2001)
123. სასამართლო ეჭვქვეშ არ აყენებს DPP-ს დამოუკიდებლობას. თუმ
ცა, მაშინ, როდესაც პოლიციის მიერ ჩატარებული გამოძიებ
 ა ისედაც სა
დავოა დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით და არ არის ღია საზოგადოე
ბისათვის, კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა ენიჭება იმას, რომ ოფიცერი,
რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას საქმის აღძვრის ან აღძვრაზე უარის
თქმის შესახებ, გარეგნულადაც დამოუკიდებელი ჩანდეს. როდესაც სასიკ
ვდილო ძალის გამოყენების წინააღმდეგობრივ შემთხვევებში ასეთი გა
დაწყვეტილება დასაბუთებული არ არის, ეს კარგად არ მოქმედებს საზოგა
დოებრივ ნდობაზე და მსხვერპლის ოჯახის წევრებს მათთვის გადამწყვეტი
მნიშვნელობის ინფორმაციის მიღების და ამ გადაწყვეტილების გადასინ
ჯვის შესაძლებლობას უსპობს.
Ramsahai v the Netherlands (2007) [GC]
326. განმცხადებლებმა მართებულად აღნიშნეს, რომ არ ჩატარებულა
რამდენიმე სასამართლო ექსპერტიზა, რომელიც ჩვეულებრივ მოსალოდნე
ლი იყო ანალოგიურ საქმეში: მაგალითად, არავის უცდია დაედგინა ტყვიის
ზუსტი ტრაექტორია (რაც, განმცხადებელთა აზრით, შესაძლებელი იყო);
ოფიცრების ბრონისა და ბულტსტრას ხელები არ შემოწმებულა გასროლის
კვალზე; გამოძიებ
 ის მასალები არ შეიცავდა არავითარ ანგარიშს ოფიცერ
ბრონის სამსახურებრივი იარაღის და აღჭურვილობის ან დაცლილი მას
რების შემოწმების შესახებ; გაკვეთის ანგარიში არ შეიცავდა სასიკვდილო
ტყვიის შემავალი და გამავალი დაზიანებების ნახატს ან ფოტოსურათს; და
არ მომხდარა ინციდენტის რეკონსტრუქცია. ბოლოს, ოფიცერი ბრონსი და
ბულტსტრა დაიკ
 ითხნენ სასიკვდილო სროლიდან რამდენიმე დღეში, რომ
ლის განმავლობაშიც მათ ჰქონდათ ინციდენტის ერთმანეთთან და სხვებ
თან ერთად განხილვის შესაძლებლობა.
327. მართალია, გამოძიებას არ უცდია დაედგინა ტყვიის ტრაექტორია.
შეიძლება სადავო იყოს, რამდენად იყო ეს არსებული ინფორმაციის სა
ფუძველზე შესაძლებელი, ვინაიდან მორავია რამსაჰაის სხეულის გავლის
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შემდეგ, ტყვიამ არავითარი კვალი არ დატოვა გარდა დამსხვრეული მინისა
(იხ. ზემოთ პუნქტი 230).
328. თუმცა, სასამართლო მიიჩნევს, რომ განმცხადებელთა მიერ მითი
თებული სხვა ხარვეზები ძირს უთხრიდა გამოძიების ადეკვატურობას. ამ
ასპექტში სასამართლოს დასკვნები განსხვავდება პალატის მოსაზრებე
ბისგან.
329. არ ყოფილა ახსნილი, თუ რატომ არ მოხდა ორი ოფიცრის ხელების
შემოწმება გასროლის კვალზე, ინციდენტის რეკონტრუქცია, მათი იარა
ღის და აღჭურვილობის შემოწმება და მორავია რამსაჰაის სხეულზე ტყვი
ით მიყენებული დაზიანებების ადეკვატური ვიზუალური ასახვა.
330. უფრო მეტიც, ოფიცერი ბრონსი და ბულტსტრა არ განაცალკე
ვეს ინციდენტის შემდგომ და არ დაიკითხნენ ინციდენტიდან რამდენიმე
დღის განმავლობაში. თუმცა, როგორც უკვე აღინიშნა, არ არსებობს იმის
მტკიცებულება, რომ ისინი შეთანხმდნენ ერთმანეთში ან სხვა კოლეგებ
თან ამსტერდამ/ამსტელანდის პოლიციიდან. მხოლოდ ის ფაქტი, რომ არ
მიღებულა შესაბამისი ზომები ასეთი შეთანხმების თავიდან ასაცილებლად
გამოძიების სერიოზ
 ულ ნაკლად შეიძლება ჩაითვალოს.
331. გამოძიების ეს ხარვეზები კიდევ უფრო დასანანია ვინაიდან, არ
არსებობდა სასიკვდილო გასროლის თვითმხილველი მოწმე გარდა თავად
ოფიცრების ბრონისა და ბულსტრატისა. სასამართლომ უკვე მიაქცია ყუ
რადღება მათი და ოფიცრების ბრაამისა და ვან დაალის ჩვენებების შეუ
საბამობას იმ ნაწილში, რომ ბრონსი და ბულსტრატა აცხადებდნენ, თით
ქოს სასიკვდილო გასროლა ოფიცერმა ბრონსმა გააკეთა, ხოლო დანარჩენი
ორი ოფიცერი ამბობდა, რომ გაიგონეს როგორც აბარებდა ოფიცერი ბულ
სტრატა ანგარიშს მის მიერ გაკეთებული გასროლის შესახებ და იძახებდა
სასწრაფოს (იხ. ზემოთ პუნქტი 275).
332. შესაბამისად, ადგილი ჰქონდა კონვენციის მე-2 მუხლის დარღვევას
იმის გამო, რომ მორავია რამსაჰაის სიკვდილის ფაქტზე წარმოებული გა
მოძიება იყო არაადეკვატური.
333. სახელმწიფო კრიმინალური გამოძიების განყოფილების დამოუკი
დებლობა სადავო არ გამხდარა დიდი პალატის წინაშე, ამგვარად ეს უკა
ნასკნელი არ თვლის საჭიროდ ამ ნაწილში მიიღოს პალატის მოსაზრების
გან განსხვავებული დასკვნა.
334. თუმცა, მორავია რამსაჰაის სიკვდილიდან თხუთმეტნახევარი სა

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

ათი გავიდა, სანამ სახელმწიფო კრიმინალური გამოძიების განყოფილება
ჩაერთვებოდა გამოძიებაში. ეს დაყოვნება არაფრით არ ყოფილა ახსნილი.
335. სადავო არ გამხდარა, რომ გამოძიების ძირითადი ნაწილი ჩაატა
რა პოლიციის იმავე განყოფილებამ, რომელშიც მუშაობდნენ ოფიცრები
ბრონსა და ბულტსტრა, ამსტერდამ/ამსტელანდის პოლიციამ, კერძოდ:
შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, მოწმეთა კარდაკარ ძებნა და პირვე
ლადი დაკითხვა, იმ პოლიციის ოფიცერთა დაკითხვა, რომლებიც მიეკუთ
ვნებოდნენ ამსტერდამ/ამსტელანდის პოლიციის განყოფილებას.
336. როდესაც გამოძიებაში სახელმწიფო კრიმინალური გამოძიების დე
პარტამენტი ჩაერთო, გამოძიება შემდგომშიც ამსტერდამ/ამსტელანდის
პოლიციის განყოფილებამ გააგრძელა, თუმცა უკვე დეპარტამენტის ხელ
მძღვანელობის და პასუხისმგებლობის ქვეშ.
337. სასამართლოს მე-2 მუხლის პროცესუალური ასპექტის დარღვევა
იმ შემთხვევაშიც დაუდგენია, როდესაც სავარაუდოდ პოლიციელის მიერ
ჩადენილ სიცოცხლის მოსპობის ფაქტს მისივე კოლეგები იძიებდნენ (იხ.
მაგ. Aktaş, § 301). სხვა ორგანოს მიერ ზედამხედველობა, რამდენადაც და
მოუკიდებელი არ უნდა იყოს ეს უკანასკნელი არ ითვლება გამოძიების და
მოუკიდებლობის საკმარის გარანტიად (იხ. Hugh Jordan, § 120, და McKerr,
§ 128).
338. მართალია, ადგილობრივი პოლიციის დავალდებულებამ, რომ არ
მიიღოს არავითარი ზომები მანამ, სანამ შემთხვევის ადგილზე დამოუკიდე
ბელი გამომძიებლები არ მოვლენ, შესაძლოა გამოიწვიოს მნიშვნელოვანი
მტკიცებულებების მოსპობა ან დაკარგვა, მაგრამ მთავრობას არ მიუთითე
ბია არცერთ ისეთ განსაკუთრებულ გარემოებ
 აზე, რომლის გამოც საჭირო
იყო ადგილობრივ პოლიციას დაუყოვნებლივ ემოქმედა და შემთხვევის ად
გილის დაცვის გარდა სხვა ზომებიც მიეღო. სასამართლო არ თვლის საჭი
როდ ამ საკითხის აბსტრაქტულად განხილვას.
339. უფრო მეტიც, სხვა საქმეში, რომელიც ასევე მოვიდა სასამართლომ
დე და რომელიც იგივე მოპასუხე სახელმწიფოს ეხება, სახელმწიფო კრი
მინალური გამოძიებ
 ის დეპარტამენტი სასიკვდილო სროლიდან მხოლოდ
ოთხსაათნახევრის შემდეგ გამოცხადდა შემთხვევის ადგილზე (იხ. Romijn v
the Netherlands (dec.), no. 62006/00, 3 March 2005). ამასთან, როგორც იუს
ტიციის სამინისტრომ განუცხადა პარლამენტს, სახელმწიფო კრიმინალუ
რი გამოძიების დეპარტამენტს შემთხვევის ადგილზე მისვლა საშუალოდ
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საათნახევარში შეუძლია. ამის გათვალისწინებით, მთელი თხუთმეტნახე
ვარი საათით დაგვიანება მიუღებელია.
340. რაც შეეხება ამტსერდამ/ამსტელანდიის პოლიციის მიერ გამოძი
ების ჩატარებას მას შემდეგ, რაც პროცესში სახელმწიფო კრიმინალური
გამოძიების დეპარტამენტი ჩაერთო, სასამართლო აღნიშნავს, რომ დეპარ
ტამენტის ჩართვა არაა საკმარისი პოლიციის მიკერძოებულობის გასაქარ
წყლებლად.
341. მხოლოდ ამ საფუძვლებზე დაყრდნობით სასამართლო ადგენს,
რომ ადგილი ჰქონდა კონვენციის მე-2 მუხლის დარღვევას იმის გამო, რომ
პოლიციის გამოძიებ
 ა არ იყო საკმარისად დამოუკ
 იდებელი.
347. გამოძიების მასალების ან პოლიციის ანგარიშების გამჟღავნება და
გამოქვეყნება შეიძლება წამოჭრიდეს სენსიტიურ საკითხებს და იყოს ზია
ნის მომტანი კერძო პირებისთვის ან სხვა საქმეებზე წარმოებული გამოძი
ებისთვის და შესაბამისად მსხვერპლის უახლოესი ნათესავის ჩართვა გა
მოძიების მთლიან პროცესში არ შეიძლება განიხილებოდეს როგორც მე-2
მუხლის ავტომატური მოთხოვნა. საზოგადოების ან მსხვერპლის ნათესავე
ბის სათანადო ჩართულობა პროცესში შეიძლება უზრუნველყოფილი იყოს
გამოძიების სხვა ეტაპზე შესაბამისი პროცედურებით (იხ. ქვემოთ McKerr,
§ 129).
348. სასამართლო არ მიიჩნევს, რომ მე-2 მუხლი საგამოძიებო ორგანო
ებს აკისრებს ვალდებულებას დააკმაყოფილონ ნათესავის ყველა მოთხოვ
ნა კონკრეტული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარებაზე გამოძიების გან
მავლობაში.
349. პალატა ასკვნის, რომ განმცხადებლებს ხელი მიუწვდებოდათ გა
მოძიების მასალებზე იმ დონეზე, რაც საკმარისი იყო პროცესში მათი
ეფექტური ჩართულობისთვის და ოფიცერ ბრონსის მიმართ სისხლისსა
მართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის გასაჩივრებისთვის. სასამართლო
აღნიშნავს, რომ ამ საკითხზე არც ერთ მხარეს არ წარმოუდგენია დამატე
ბითი არგუმენტი; მისი მხრივ, იგი ეთანხმება პალატას და ვერ ხედავს იმის
საფუძველს, რომ ამ საკითხზე სხვაგვარი დასკვნა გააკეთოს.
350. შესაბამისად, ამ კუთხით ადგილი არ ჰქონია მე-2 მუხლის დარღვე
ვას.
351. დიდი პალატის წინაშე წარდგენილი არგუმენტები ძირითადად ეხე
ბოდა საკითხს უნდა ყოფილიყო თუ არა სააპელაციო სასამართლოში მიმ
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დინარე წარმოებ
 ა და მისი გადაწყვეტილება საჯარო.
352. ახლა სასამართლო განიხილავს საკითხს, ეხება თუ არა მე-6 მუხ
ლი ნიდერლანდების სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-12
მუხლით გათვალისწინებულ სამართალწაროებას. თუმცა, მე-2 მუხლის
მიზნებისთვის, იგი ეთანხმება პალატას, რომ ამგვარი წარმოება არ წარმო
ადგენს სისხლისსამართლებრივ დევნას, არამედ განკუთვნილია უბრალოდ
სისხლის სამართლის საქმის აღძვრაზე უარის გასაჩივრებისთვის.
353. მე-2 მუხლი არ მოითხოვს, რომ ძალადობრივი სიკვდილის ფაქტზე
წარმოებული ნებისმიერ
 ი მოკვლევა იყოს საჯარო. როგორც აღნიშნულია
მაგალითად, ანგელოვას საქმეში (იხ. პუნქტი 321), საკითხი მდგომარეობს
იმაში, არის თუ არა გამოძიებ
 ა და მისი შედეგები იმდენად გამჭვირვალე,
რომ უზრუნველყოს ანგარიშვალდებულება როგორც პრაქტიკაში, ისე თე
ორიაში, შეინარჩუნოს საზოგადოების ნდობა კანონის უზენაესობისადმი
და აღმოფხვრას უკანონო აქტების მიმართ ხელისუფლების შემწყნარებ
ლობის შთაბეჭდილება. უნდა ვაღიაროთ, რომ გამჭვირვალობის ხარისხი
შეიძლება სხვადასხვა საქმეში განსხვავებული იყოს.
354. წინამდებარე საქმის ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინე
ბით, სასამართლო ეთანხმება პალატას, რომ სააპელაციო სასამართლოში
მიმდინარე წარმოება არ უნდა ყოფილიყო საჯარო. თუმცა პალატისგან
განსხვავებით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ სააპელაციო სასამართლოს გა
დაწყვეტილებაც არ იყო სავალდებულო საჯაროდ გამოცხადებულიყო. გან
მცხადებლებს სრულად მიუწვდებოდათ ხელი გამოძიების მასალებზე და
შეეძლოთ ეფექტურად მიეღ
 ოთ მონაწილეობა სააპელაციო სასამართლოში
მიმდინარე მოსმენაზე; მათ ჩაბარდათ დასაბუთებული გადაწყვეტილება.
ამგვარად მცირე იყო იმის ალბათობა, რომ საქმეში ჩართული რომელიმე
სახელმწიფო მოხელე დაუმალავდა შესაბამის ინფორმაციას სააპელაციო
სასამართლოს ან განმცხადებლებს. ამასთან, იმის გათვალისწინებით, რომ
განმცხადებლებს თავადაც შეეძლოთ გადაწყვეტილების საზოგადოებ
 ის
თვის გაცნობა, სასამართლო მიიჩნევს, რომ გამჭვირვალობის მოთხოვნა
დაკმაყოფილებული იყო იმდენად, რომ ნიდერლანდების ხელისუფლების
მხრიდან ფაქტების დამალვას ადგილი არ ჰქონოდა.
355. შესაბამისად, სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარე წარმოებას
თან დაკავშირებით ადგილი არ ჰქონია მე-2 მუხლის დარღვევას.
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11.3. მკვლელობის ფაქტზე გამოძიების ჩატარების ვალდებულება სხვა
გარემოებებში: სიცოცხლის უკანონო ხელყოფა
Salman v Turkey (2000)
105. სასამართლო, ამასთან დაკავშირებით აღნიშნავს, რომ ზემოთ მი
თითებული ვალდებულება არ შემოიფარგლება მხოლოდ იმ საქმეებით,
სადაც ცხადია, რომ მკვლელობა ჩადენილია სახელმწიფო მოხელის მიერ.
განმცხადებელმა და გარდაცვლილის მამამ ფორმალური საჩივარი შეიტა
ნეს მსხვერპლის სიკვდილის ფაქტზე შესაბამის საგამოძიებო ორგანოებში,
სადაც ამტკიცებდნენ, რომ სიკვდილი წამების შედეგი იყო. უფრო მეტიც,
მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ხელისუფლება ინფორმირებული იყო აგიტ სალმა
ნის პატიმრობაში სიკვდილის შესახებ, ipso facto წარმოშობდა მე-2 მუხლით
გათვალისწინებულ ვალდებულებას ეფექტური გამოძიების ჩატარების თა
ობაზე. ეს, გარკვეულ შემთხვევებში, გულისხმობს გვამის გაკვეთას, რაც
უზრუნველყოფს სრულ და დეტალურ სურათს ცუდი მოპყრობის შესაძლო
ნიშნების და დაზიანებების შესახებ, კლინიკური დასკვნის ობიექტურ ანა
ლიზს სიკვდილის მიზეზის ჩათვლით.
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Yaşa v Turkey (1998)
100. […] განსახილველ საქმეში, მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ხელისუფლება
ინფორმირებული იყო განმცხადებლის ბიძის სიკვდილის შესახებ, ipso facto
წარმოშობდა მე-2 მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებას ეფექტური
გამოძიების ჩატარების თაობაზე. იგივე ვალდებულება ვრცელდება გან
მცხადებელზე განხორციელებულ თავდასხმებზე, ვინაიდან მის მიმართ გა
კეთებული რვა გასროლა მისი მკვლელობის მცდელობას უტოლდებოდა. […]
104. სასამართლო მზადაა მხედველობაში მიიღოს ის ფაქტი, რომ იმ
დროს თურქეთის რეგიონში არსებული ზოგადი კლიმატი, რაც ხასიათდე
ბოდა PKK-ს ძალადობრივი ქმედებებით და და შესაბამისად ხელისუფლე
ბის საპასუხო ზომებით, აყოვნებდა შიდა სისხლის სამართალწარმოებაში
გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულებების მოპოვებას. მიუ
ხედავად ამისა, ამგვარი გარემოებები არ ათავისუფლებს ხელისუფლებას
მე-2 მუხლით დაკისრებული ვალდებულებისაგან ჩაატაროს გამოძიებ
 ა,
სხვაგვარად ეს გაამძაფრებდა რეგიონში უკვე არსებულ დაუსჯელობის
სინდრომს და საშიშ მდგომარეობას და ამგვარად შექმნიდა მანკიერ წრეს.
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Ergi v Turkey (1998)
85. ზემოთაღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლო, კომისიის
მსგავსად, მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ არ ჩაატარა ეფექტური გამოძიე
ბა ჰავა ერგის მკვლელობის ფაქტზე. როგორც ეს თურქეთის წინააღმდეგ
აქამდე გამოტანილ გადაწყვეტილებებშიც აღინიშნა, სასამართლო ითვა
ლისწინებს, რომ სიცოცხლის მოსპობა ტრაგიკული და ხშირი მოვლენაა
სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში (იხ. მაგალითად, ზემოთაღნიშნული გა
დაწყვეტილებები აიდინის და კაიას საქმეებზე, პუნქტები 14 და 91). თუმ
ცა, არც მწვავე შეიარაღებული შეტაკებები და არც კონფლიქტით გამოწ
ვეული სიკვდილიანობის მაღალი მაჩვენებელი არ ათავისუფლებს სახელ
მწიფოს მე-2 მუხლიდან გამომდინარე ვალდებულებისგან უზრუნველყოს
ეფექტური და დამოუკიდებელი გამოძიების წარმოება შეტაკებების დროს
მომხდარი მკვლელობის ფაქტებზე, მით უფრო, რომ როგორც წესი ასეთი
შემთხვევები ბურუსითაა მოცული.
11.4. სახელმწიფოს ვალდებულება გამოძიება ჩაატაროს რაიმე დის
კრიმინაციის გარეშე და გამოიძ
 იოს სიცოცხლის მოსპობის რასისტული
მოტივები
Nachova and Others v Bulgaria (2005)
160. დიდი პალატა იზიარებს წინამდებარე საქმეში პალატის დასკვნას
იმ ნაწილში, რომ ხელშემკვრელ მხარეებს აკისრიათ ვალდებულება გამო
იძიონ ძალადობის შესაძლო რასისტული მოტივები. კერძოდ, პალატამ აღ
ნიშნა, რომ:
“... კონვენციის მე-2 მუხლიდან გამომდინარე სახელმწიფოებს ეკის
რებათ სიცოცხლის მოსპობის ფაქტებზე ეფექტური გამოძიების ვალდე
ბულება. ...ეს ვალდებულება უნდა შესრულდეს დისკრიმინაციის გარეშე,
როგორც ამას კონვენციის მე-14 მუხლი მოითხოვს... იმ შემთხვევებში,
როდესაც არსებობს ეჭვი, რომ ძალადობა რასობრივი შეუწყნარებლობის
ნიადაგზე იყო ჩადენილი, ოფიციალური გამოძიება გამოწვლილვით და მი
უკერძოებლად უნდა ჩატარდეს, მით უმეტეს, თუკი გავითვალისწინებთ,
რომ მუდმივად საჭიროა საზოგადოებაში რასიზმის და ეთნიკური სიძულ
ვილის დაგმობა და უმცირესობების ნდობის შენარჩუნება ხელისუფლებაში
იმ მხრივ, რომ ისინი დაცულნი იქნებიან რასობრივი ძალადობის საფრთხი
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საგან. სახელმწიფოს მიერ კონვენციის მე-2 მუხლიდან გამომდინარე პო
ზიტიური ვალდებულების შესრულება მოითხოვს, რომ ადგილობრივი სა
მართლებრივი სისტემა ისე იყოს მოწყობილი, რომ ის ვინც სხვა პირს უკა
ნონოდ მოუსპო სიცოცხლე სამართალში მიეცეს, მიუხ
 ედავად მსხვერპლის
რასობრივი და ეთნიკური წარმოშობისა (იხ. Menson and Others v United
Kingdom (dec.), no. 47916/99, ECHR 2003-V)...
... ძალადობის და განსაკუთრებით სახელმწიფო მოხელეების მიერ ჩა
დენილი მკვლელობების გამოძიებისას, სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ყველა
გონივრული ზომა იმისათვის, რომ ფარდა ახადოს რასისტულ მოტივებს
და დაადგინოს ინციდენტში რაიმე როლი ხომ არ მიუძღოდ
 ა ეთნიკურ სი
ძულვილს ან შეუწყნარებლობას. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობა და
რასობრივი შეუწყნარებლობის გამო ჩადენილი ძალადობის სხვა, არარა
სისტული შეფერილობის საქმეების თანაბარ დონეზე განხილვა იქნებოდა
ყურის მოყრუება იმ ქმედებების სპეციფიკური ბუნებისთვის, რომლებიც
განსაკუთრებულად დამანგრეველია ადამიანის ფუნდამენტური უფლებე
ბისთვის. თუკი ხელისუფლება განსხვავებულად არ უდგება სიტუაციებს,
რომლებიც აშკარად სხვადასხვანაირია, ეს შეიძლება გაუმართლებელი
იყოს კონვენციის მე-14 მუხლის გადმოსახედიდან (იხ. mutatis mutandis,
Thlimmenos v Greece [GC], no. 34369/97, § 44, ECHR 2000-IV). თუკი სურთ
შეინარჩუნონ საზოგადოების ნდობა მათი სამართალდამცავი სისტემის
მიმართ, ხელშემკვრელმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ჩა
მოყალიბდეს განსხვავებული მიდგომა როგორც საკანონმდებლო დონეზე,
ისე პრაქტიკაში, ერთის მხრივ, გადამეტებული ძალის გამოყენებისა და,
მეორეს მხრივ, რასისტულ მოტივებზე ჩადენილ მკვლელობებთან მიმარ
თებით.
ცხადია, რომ რასისტული მოტივაციის დამტკიცება პრაქტიკაში ძალ
ზედ რთული იქნება. ძალადობის რასისტული მოტივების გამოძიების ვალ
დებულება გულისხმობს იმას, რომ სახელმწიფომ მიიღოს ყველა შესაძლო
ზომა, და ეს ვალდებულება არაა აბსოლუტური (იხ. mutatis mutandis, Shan
aghan v United Kingdom, no. 37715/97, § 90, ECHR 2001-III, რომელიც გან
საზღვრავს გამოძიების ჩატარების ზოგადი ვალდებულების იგივე სტან
დარტს). ხელისუფლებამ უნდა მიიღოს იმ კონკრეტულ სიტუაციაში ყველა
გონივრული ზომა იმისათვის, რომ მოიპოვოს მტკიცებულებები, მიმართოს
ყველა პრაქტიკულ საშუალებას ჭეშმარიტების დასადგენად და მიიღ
 ოს
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სრულად დასაბუთებული, მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი გადაწყვე
ტილებები, რომელშიც ასახვას ჰპოვებს ის საეჭვო ფაქტებიც, რომლებიც
რასისტულ მოტივებზე მიუთითებს.”
161. დიდი პალატა დამატებით აცხადებს, რომ რასობრივ შეუწყნარებ
ლობასა და ძალადობის აქტს შორის კავშირის დადგენის მიზნით, გამოძი
ების წარმოების ვალდებულება კონვენციის მე-2 მუხლიდან გამომდინარე
პროცესუალური ვალდებულებების ერთ-ერთი ასპექტია, თუმცა ის ასევე
დაკავშირებულია მე-14 მუხლით გათვალისწინებულ ვალდებულებასთან,
რომელიც მე-2 მუხლთან ერთობლიობაში გულისხმობს სახელმწიფოს ვალ
დებულებას უზრუნველყოს ყველა პირის სიცოცხლის უფლების დაცვა რა
იმე დისკრიმინაციის გარეშე. ამ ორი დებულების თანხვედრის გამო, ისეთი
საკითხები, როგორიც წინამდებარე საქმეში წამოიჭრა, შეიძლება მოითხოვ
დეს განხილვას როგორც რომელიმე ამ მუხლის, ისე ორივეს კონტექსტში.
ეს საკითხი უნდა გადაწყდეს ყოველი საქმის კონკრეტული გარემოებ
 ების
და წარდგენილი ბრალდებების ხასიათის გათვალისწინებით.
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ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია,
მუხლი 2
ყოველი ადამიანის სიცოცხლის უფ
ლება კანონით არის დაცული. არა
ვის სიცოცხლე არ შეიძლება გან
ზრახ იყოს ხელყოფილი. სიცოცხ
ლის ხელყოფა დასაშვებია მხოლოდ
სასამართლოს მიერ გამოტანილი
სასიკვდილო განაჩენის აღსრულე
ბის შედეგად, ისეთი დანაშაულის
ჩადენისათვის, რომლისთვისაც კა
ნონი ითვალისწინებს ამ სასჯელს...

