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ინ ტე რა ით სის სა ერ თა შო რი სო მრჩე ველ თა საბ ჭო:
პრო ფე სო რი ფი ლიპ ელ სტო ნი
ფლო რენს ბუ თეგ ვა
რო ჯერ ერე რა
პრო ფე სო რი იაშ პ. გაი
ას მა ქა დე რი
პრო ფე სო რი ჰა როლდ კო ჰი
ვი ვი ა ნა კრსტი ჩე ვი ჩი
მა რეკ ა. ნო ვიც კი
სო ნია პი კა დო
პრო ფე სო რი ჯე რარდ ქუ ი ნი
პრო ფე სო რი მარ ტინ შე ი ნი ნი
სუ რია ვიკ რე მა სინ გე

სა ხელ მძღვა ნე ლოს გა მო ყე ნე ბა
წი ნამ დე ბა რე სა ხელ მძღვა ნე ლო შე მუ შა ვე ბუ ლია ინ ტე რა ით სის ევ რო

პუ ლი პროგ რა მის ფარ გლებ ში ამ პროგ რა მის სატ რე ი ნინ გო პრო ექ ტე ბის
თვის ცენ ტრა ლურ და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა სა და ყო ფილ საბ ჭო თა კავ შირ
ში. მი სი მი ზა ნია და ეხ მა როს იუ რის ტებს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
კონ ვენ ცი ის გან მარ ტე ბა ში. სა ხელ მძღვა ნე ლო შედ გე ნი ლია იმ გვა რად, რომ 
შე საძ ლე ბე ლია მი სი პე რი ო დუ ლი გა ნახ ლე ბა ინ ტე რა ით სის ვებ გვერ დზე.

სა ხელ მძღვა ნე ლო შე ი ცავს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ
თლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს, რომ ლე ბიც გა მო ტა ნი ლია 2007 წლის სექ ტემ
ბრამ დე.

ინ ტე რა ით სი პა სუხს არ აგებს ავ ტორ თა მი ერ დაშ ვე ბულ შეც დო მებ ზე.
მსურ ვე ლებს შე უძ ლი ათ სა ხელ მძღვა ნე ლოს მოთხ ოვ ნა სხვა ფორ მა ტებ

შიც.

მად ლი ე რე ბის გა მო ხატ ვა

ინ ტე რა ითსს სურს მად ლო ბა გა და უ ხა დოს ყვე ლა იმ ადა მი ანს, რო მელ
მაც მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო ამ სა ხელ მძღვა ნე ლოს მომ ზა დე ბა ში. კე ვინ კიტ
ჩინ გი, ინ ტე რა ით სის ევ რო პუ ლი პროგ რა მის ყო ფი ლი იუ რის ტი, იყო ამ სა
ხელ მძღვა ნე ლოს რე დაქ ტო რი და თა ნა ავ ტო რი. პრო ფე სო რი ჯი მი მერ დო ქი 
იყო მთა ვა რი რე დაქ ტო რი. ინ ტე რა ით სი მად ლი ე რია ყვე ლა მი სი სტა ჟი ო

სა რე დაქ ციო კო ლე გი ა:
მთა ვა რი რე დაქ ტო რე ბი /ავ ტო რე ბი: პრო ფე სო რი ჯიმ მერ დო ქი
რე დაქ ტო რე ბი /ავ ტო რე ბი: 
დო ი ნა იო ა ნა სტრა ის ტე ა ნუ, დი ნა ვე დერ ნი კო ვა
დამ ხმა რე რე დაქ ტო რი/ სე რი ე ბის კო ორ დი ნა ტო რი: ბეთ ფერ ნან დე სი
დამ ხმა რე რე დაქ ტო რი/ ტექ სტის აკ რე ფა+ დი ზა ი ნი: ტომ კარ პენ ტე რი
ინ ტე რა ით სის იუ რი დი უ ლი სამ სა ხუ რი:
აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რის მო ვა ლე ო ბის შემ სრუ ლე ბე ლი: ნე ილ ჯეფ რი
იუ რი დი უ ლი დი რექ ტო რი: ჰე ლენ და ფი
უფ რო სი იუ რის ტე ბი:
იან ბირ ნი
ან დრეა კუმ ბე რი
ვე სე ლი ნა ვან დო ვა
იუ რის ტე ბი:
კონ სტან ტინ კო ჯო კა რიუ
ჯუ დიტ ა. ოდე რი
დო ი ნა იო ა ნა სტრა ის ტე ა ნუ
დი ნა ვე დერ ნი კო ვა
სო ლო მონ სა კო
ინ ტე რა ით სის დი რექ ტორ თა საბ ჭო:
ლორდ ლეს ტე რი ჰერნ ჰი ლი დან სა მე ფო ად ვო კა ტი, სა პა ტიო პრე ზი დენ ტი
ჯე რე მი მაკ ბრა ი დი, თავ მჯდო მა რე
პრის ცი ლა აშუნ სარ ფი, ფი ნან სუ რი დი რექ ტო რი
დოქ ტორ ჩა ლო კა ბე ი ა ნი
პრო ფე სო რი ქრის ტი ნა ჩინ კი ნი
ჰე ლე ნა კუ კი
ჯო ნა თან კუ პე რი
ტიმ ეი კი
მა იკლ გრი ფი ნი
ენ ლე პინ გი
დოქ ტორ ნე ვილ ლინ ტო ნი
ალექ სან დრა მარ კსი
დოქ ტო რი რე ი ჩელ მი უ რეი
ლინ ველ ჩმა ნი
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ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია

მუხ ლი 2

სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა

1. ყო ვე ლი ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა კა ნო ნით არის და ცუ ლი. არა
ვის სი ცოცხ ლე არ შე იძ ლე ბა გან ზრახ იყოს ხელ ყო ფი ლი. სი ცოცხ ლის ხელ
ყო ფა და საშ ვე ბია მხო ლოდ სა სა მარ თლოს მი ერ გა მო ტა ნი ლი სა სიკ ვდი ლო 
გა ნა ჩე ნის აღ სრუ ლე ბის შე დე გად, ისე თი და ნა შა უ ლის ჩა დე ნი სათ ვის, რომ
ლის თვი საც კა ნო ნი ით ვა ლის წი ნებს ამ სას ჯელს.

2. სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფა არ ჩა ით ვლე ბა ამ მუხ ლის სა წი ნა აღ მდე გოდ ჩა
დე ნილ ქმე დე ბად, თუ ის შე დე გად მოჰ ყვა ძა ლის გა მო ყე ნე ბას, რო მე ლიც 
აბ სო ლუ ტურ აუ ცი ლებ ლო ბას წარ მო ად გენ და:

ა) ნე ბის მი ე რი პი რის და სა ცა ვად არა მარ თლზო მი ე რი ძა ლა დო ბი სა გან;
ბ) კა ნო ნი ე რი და კა ვე ბი სათ ვის ან კა ნო ნი ე რად და პა ტიმ რე ბუ ლი პი რის 

გაქ ცე ვის აღ საკ ვე თად;
გ) კა ნო ნი ერ ღო ნის ძი ე ბა თა გან ხორ ცი ე ლე ბი სას აჯან ყე ბის ან ამ ბო ხე ბის 

ჩა სახ შო ბად.
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ევროკონვენციის მე-2 მუხლი

11

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

1. შე სა ვა ლი

1.1. სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბა

ევ რო კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლი (სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა) მე3 მუხ ლთან ერ
თად (წა მე ბი სა და არა ა და მი ა ნუ რი და და მამ ცი რე ბე ლი მოპყ რო ბის ან სას
ჯე ლის აკ რძალ ვა) შე ად გენს იმ ძი რი თად უფ ლე ბებს, რომ ლე ბიც ასა ხავს 
ევ რო პის საბ ჭოს წევ რი ქვეყ ნე ბის მი ერ აღი ა რე ბულ უზე ნა ეს ღი რე ბუ ლე
ბებს. გან სა კუთ რე ბით მე2 მუხ ლია მთა ვა რი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის 
ნე ბის მი ე რი სის ტე მის თვის და გა საკ ვი რი არა ა, რომ სწო რედ მე2 მუხ ლი 
წარ მო ად გენს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ კონ ვენ ცი ა ში (შემ დგომ ში 
“კონ ვენ ცი ა”) პირ ველ მა ტე რი ა ლურ უფ ლე ბას. მის მნიშ ვნე ლო ბა ზე მეტყ
ვე ლებს ისიც, რომ მე15 მუხ ლის დე ბუ ლე ბის თა ნახ მად, ის არის იმ ოთხ 
უფ ლე ბა თა გან ერ თერ თი, რომ ლის გან გა დახ ვე ვაც და უშ ვე ბე ლია მშვი დო
ბი ან დროს (თუმ ცა, “ო მის ან სხვა სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის დროს, რო ცა 
საფ რთხე ემუქ რე ბა ხალ ხის სი ცოცხ ლეს” ადა მი ან თა და ღუპ ვა “რაც გა მოწ
ვე უ ლია მარ თლზო მი ე რი სა ო მა რი მოქ მე დე ბით” არ ჩა ით ვლე ბა სი ცოცხ ლის 
უფ ლე ბის დარ ღვე ვად). მარ თა ლია მე2 მუხ ლის სიტყ ვა სიტყ ვი თი ში ნა არ სი 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს მი ერ (“სა სა მარ თლო”) 
ვიწ როდ გა ნი მარ ტე ბა (მაკ კა ნი და სხვე ბი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა
აღ მდეგ, McCann and Others v United Kingdom (1995)), მაგ რამ ამავ დრო
უ ლად სა სა მარ თლომ მის ტექსტს უფ რო ფარ თო ინ ტერ პრე ტა ცია მის ცა, 
და ა კის რა რა სა ხელ მწი ფო ებს პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა ჩა ა ტა რონ სიკ
ვდი ლის ფაქ ტებ ზე ადეკ ვა ტუ რი გა მო ძი ე ბა და მი ი ღონ ეფექ ტუ რი ზო მე ბი 
იმი სათ ვის, რომ და იც ვან პირ თა სი ცოცხ ლე ხელ ყო ფის გან ან საფ რთხის
შემ ცვე ლი გა რე მო პი რო ბე ბის გან. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ჭი როა გან
ვი ხი ლოთ მთა ვა რი პრე ცე დენ ტე ბი იმი სათ ვის, რომ კარ გად აღ ვიქ ვათ იმ 
ვალ დე ბუ ლე ბა თა ფარ თო და ბევ რის მომ ცვე ლი სპექ ტრი, რო მე ლიც სა ხელ
მწი ფო ებ მა იკის რეს კონ ვენ ცი ის რა ტი ფი კა ცი ი სას. მე2 მუხ ლის ძი რი თა დი 
მი ზა ნი ა, და იც ვას ადა მი ა ნე ბი სი ცოცხ ლის ძა ლა დობ რი ვი ხელ ყო ფის გან და 
სი ცოცხ ლის თვის სა ში ში სხვა საფ რთხე ე ბის გან ტექ სტში მო ცე მუ ლი ორი 
ძი რი თა დი ელე მენ ტის მეშ ვე ო ბით: პირ ველ პუნ ქტში სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის 
“სა კა ნონ მდებ ლო გზით” დაც ვის ზო გა დი ვალ დე ბუ ლე ბის დად გე ნით და 
მე2 პუნ ქტში იმ ამომ წუ რა ვი გა რე მო ე ბე ბის ჩა მოთ ვლით, რომ ლის დრო

საც სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მი ერ სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფა მარ თლზო მი ე
რი ა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა და იც ვას სი ცოცხ
ლის უფ ლე ბა მო ი ცავს სამ ძი რი თად ას პექტს:

•	 ვალ დე ბუ ლე ბა თა ვი შე ი კა ვოს მის მო ხე ლე თა ხე ლით სი ცოცხ ლის ხელ
ყო ფის გან (ნე გა ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა);

•	 ვალ დე ბუ ლე ბა მი ი ღოს ზო მე ბი სი ცოცხ ლის და სა ცა ვად, კერ ძოდ სი
ცოცხ ლის მოს პო ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად (ა სე ვე სხვა პო ზი ტი უ რი 
ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც გუ ლის ხმობს გო ნივ რუ ლი ზო მე ბის მი ღე
ბას); და

•	 ვალ დე ბუ ლე ბა გა მო ი ძი ოს სა ეჭ ვო ვი თა რე ბა ში სი ცოცხ ლის მოს პო ბის 
ფაქ ტე ბი (მე2 მუხ ლის ე.წ. “პრო ცე სუ ა ლუ რი ას პექ ტი”, პო ზი ტი უ რი 
ვალ დე ბუ ლე ბის კი დევ ერ თი მა გა ლი თი).

აღ სა ნიშ ნა ვია ასე ვე ისიც, რომ პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი, რო მე ლიც 
ეხე ბა სი ცოცხ ლის უფ ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე ვალ დე ბუ ლე ბა თა ფარ გლებს, 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გან ვი თარ და უკა ნას კნე ლი ათი წლის გან მავ ლო ბა ში. ადა
მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა კო მი სი ამ არა ერ თი სა ჩი ვა რი გა ნი ხი ლა მე2 
მუხ ლის დარ ღვე ვას თან და კავ ში რე ბით მა ნამ, სა ნამ მის ფუნ ქცი ებს სა სა
მარ თლო შე ი თავ სებ და, ამ უკა ნას კნელ მა კი მხო ლოდ 1995 წელს მი ი ღო 
პირ ვე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო მელ შიც ფარ თოდ გა ნი ხი ლე ბო და აღ ნიშ ნუ
ლი უფ ლე ბა.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, ამ დე ბუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით არ სე ბუ ლი სა
სა მარ თლოს იუ რის პრუ დენ ცია შე და რე ბით ახა ლი ა. თუმ ცა გა სა ოც რად 
ბევ რის მომ ცვე ლი: 1999 წლი დან (რო ცა “ა ხა ლი” სა სა მარ თლო და არ სდა) 
2005 წლის ბო ლომ დე, სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის მა ტე რი ა ლუ რი ას პექ ტის 
დარ ღვე ვა დად გინ და 53 გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, ხო ლო 87 გა დაწყ ვე ტი ლე ბა
ში მი თი თე ბულ იქ ნა, რომ მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფო ებ მა და არ ღვი ეს სი ცოცხ
ლის მოს პო ბის ფაქ ტზე ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის წარ მო ე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა. 
თუმ ცა ღა ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მხო ლოდ თით ზე ჩა მო სათ ვლელ სა ხელ
მწი ფო ებს ეხე ბო და: კერ ძოდ, ბულ გა რეთს (ამ პე რი ოდ ში 9 გა დაწყ ვე ტი
ლე ბა), გა ერ თი ა ნე ბულ სა მე ფოს (8) და რუ სეთს (7), თუმ ცა სა ხელ მწი ფო, 
რომ ლის მი მარ თაც ყვე ლა ზე მე ტი დარ ღვე ვაა დად გე ნი ლი, არის თურ ქე თი 
(140 დარ ღვე ვი დან 109). მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ მუხ ლთან და კავ ში რე
ბით არ სე ბუ ლი იუ რის პრუ დენ ცია სწრა ფად გან ვი თარ და და სა სა მარ თლოს 
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მთლი ან პრე ცე დენ ტულ სა მარ თალ ში ერ თერ თი ყვე ლა ზე მდი და რი და დი
ნა მი უ რი ა, სი ცოცხ ლის უფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით, სა სა მარ თლოს წი ნა შე 
კვლავ მრა ვა ლი კითხ ვა რჩე ბა უპა სუ ხო, რაც შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა ამ 
ას პექ ტში სა მარ თალ წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის თვის.

საქ მე თა გან ხილ ვი სას ხში რად წა მო იჭ რე ბა სა მი ტი პის სა კითხ ი:
•	 პირ ველ ყოვ ლი სა, სა სა მარ თლო ამოწ მებს, მკვლე ლო ბა სა ხელ მწი ფო 

სამ სა ხურ ში მყო ფი პი რე ბის მი ერ არის თუ არა ჩა დე ნი ლი; თუ ასე ა, შემ
დგომ სა სა მარ თლო იკ ვლევს ხვდე ბა თუ არა პო ლი ცი ის ან შე ი ა რა ღე
ბუ ლი ძა ლე ბის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა მე2 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე
ბულ გა მო ნაკ ლის შემ თხვე ვებ ში და იყო თუ არა იგი მო ცე მულ შემ თხვე
ვა ში “აბ სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი”. პირ ველ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე
მა მო ითხ ოვს ფაქ ტე ბის და მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის შე ფა სე ბას იმი სათ ვის, 
რომ გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა დად გინ დეს მკვლე ლო ბა ზე სა ხელ მწი ფოს 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა; მე ო რე შე კითხ ვა სა ჭი რო ებს არა მარ ტო სა სიკ ვდი
ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბის შეს წავ ლას, არა მედ ასე ვე იმ ოპე რა ცი ის და გეგ
მვი სა და კონ ტრო ლის შე ფა სე ბას, რა მაც გა მო იწ ვია ძა ლის გა მო ყე ნე ბა.

•	 მე ო რე რიგ ში, სა სა მარ თლო იკ ვლევს მი ი ღო თუ არა სა ხელ მწი ფომ გო
ნივ რუ ლი ზო მე ბი იმი სათ ვის, რომ პი რი სი ცოცხ ლის თვის საფ რთხის 
შემ ცვე ლი სე რი ო ზუ ლი რის კის გან და ეც ვა. ამ პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ
ლე ბის ფარ გლე ბი ვრცელ დე ბა ასე ვე მე სა მე პირ თა მი ერ შექ მნილ საფ
რთხე ებ ზეც.

•	 და მე სა მე, სა სა მარ თლო ამოწ მებს ჩა ა ტა რა თუ არა სა ხელ მწი ფომ 
ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბა პი რის მკვლე ლო ბის ფაქ ტზე. სა სა მარ თლოს შე
უძ ლია სა კუ თა რი გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბაც, თუმ ცა მან შე ი მუ შა ვა მე2 
მუხ ლის “პრო ცე სუ ა ლუ რი ას პექ ტი” რო მე ლიც მო ითხ ოვს სი ცოცხ ლის 
მოს პო ბის ფაქ ტზე გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბას, რაც უზ რუნ ველ ყოფს ყო
ველ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის ეფექ ტურ დაც
ვას რო გორც ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის დო ნე ზე, ისე პრაქ ტი კა ში.

მე2 მუხ ლის დაც ვის ფარ გლე ბი გა ცი ლე ბით ფარ თოა და მო ი ცავს უფ
რო მეტ სა კითხს ვიდ რე მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო სამ სა ხურ ში მყოფ პირ თა 
მი ერ ჩა დე ნილ მკვლე ლო ბებს. მე2 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მოთხ ოვ ნე ბი 
მო ი ცავს სა კითხ თა ფარ თო წრეს, მათ შო რი სა ა:
•	 ჩა ნა სა ხის (და უ ბა დე ბე ლი ბავ შვი) უფ ლე ბე ბი;
•	 უფ ლე ბა სა თა ნა დო დო ნის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე;

•	 სიკ ვდი ლის უფ ლე ბა;
•	 პა ტიმ რო ბა ში სიკ ვდი ლი (გუ ლიხ მობს ასე ვე სა ხელ მწი ფოს პო ზი ტი ურ 

ვალ დე ბუ ლე ბას, თა ვი დან აი ცი ლოს თვით მკვლე ლო ბის მიდ რე კი ლე ბის 
მქო ნე ან და ა ვა დე ბულ პა ტი მარ თა სიკ ვდი ლი ისეთ პი რო ბებ ში, რო ცა 
ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ მა იცოდ ნენ ან უნ და სცოდ ნო დათ რის კის 
შე სა ხებ);

•	 იძუ ლე ბი თი გა უ ჩი ნა რე ბე ბი;
•	 სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის დაც ვა მე სა მე პირ თა ხელ ყო ფის გან;
•	 უფ ლე ბა გა რე მო პი რო ბე ბით მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის გან დაც ვა ზე, მათ შო

რის პი რის უფ ლე ბა — და ცულ იქ ნას მო მე ტე ბუ ლი საფ რთხის შემ ცვე
ლი საქ მი ა ნო ბის გან.

2. მე-2 მუხ ლის ფარ გლე ბი

2.1. მე-2 მუხ ლის ეროვ ნუ ლი და ექ სტრა ტე რი ტო რი ა ლუ რი ფარ გლე ბი
კონ ვენ ცი ის 1ლი მუხ ლი მო ითხ ოვს, რომ სა ხელ მწი ფო ებ მა “თა ვი ან

თი იუ რის დიქ ცი ის ფარ გლებ ში ყვე ლა სათ ვის უზ რუნ ველ ყონ” კონ ვენ
ცი ა სა და მის ოქ მებ ში მო ცე მუ ლი უფ ლე ბე ბი. მე2 მუხ ლი ად გენს, რომ 
“ყვე ლა ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა” და ცუ ლია კა ნო ნით, და “ა რა ვის” 
სი ცოცხ ლე არ შე იძ ლე ბა გან ზრახ იყოს ხელ ყო ფი ლი. ამ სიტყ ვე ბის აბ სო
ლუ ტუ რი და ღია ხა სი ა თი — “ყვე ლა” და “ა რა ვის” — ხაზს უს ვამს იმას, 
რომ კონ ვენ ცი ის გა რან ტი ე ბი გა მო ი ყე ნე ბა მი უ ხე და ვად პი რის სტა ტუ სი
სა: ისი ნი ვრცელ დე ბა რო გორც ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე ებ ზე, ასე ვე არა ლე გა
ლურ და არა რე გის ტრი რე ბულ მიგ რან ტებ ზე, თავ შე საფ რის მა ძი ებ ლებ
ზე, ლტოლ ვი ლებ ზე, ემიგ რა ცი ის სამ სა ხუ რის მი ერ გა სა ძე ვებ ლად და კა
ვე ბულ პი რებ ზე. ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში, კონ ვენ ცი ით გა რან ტი რე ბულ 
მა ტე რი ა ლურ უფ ლე ბებს ავ სებს ასე ვე მე14 მუხ ლი, რო მე ლიც ად გენს, 
რომ ამ უფ ლე ბე ბით სარ გებ ლობს ყვე ლა, რა ი მე დის კრი მი ნა ცი ის გა რე შე. 
მარ თლაც, რო გორც ქვე მოთ იქ ნე ბა გან ხი ლუ ლი, მე14 მუხ ლის გა მო ყე ნე
ბას შე იძ ლე ბა გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ დეს მა შინ, რო დე საც 
მკვლე ლო ბა ჩა ი დი ნა სა ხელ მწი ფო მო ხე ლემ სა ვა რა უ დოდ რა სობ რი ვი შე
უწყ ნა რებ ლო ბის ნი ა დაგ ზე.
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1ლ მუხ ლში მო ცე მუ ლი “ი უ რის დიქ ცი ის” ცნე ბა ატა რებს იმა ვე მნიშ
ვნე ლო ბას, რა საც სა ერ თა შო რი სო სა ჯა რო სა მარ თალ ში და გუ ლის ხმობს, 
რომ სა ხელ მწი ფოს იუ რის დიქ ცია, პირ ველ ყოვ ლი სა, ტე რი ტო რი ა ლუ რია 
(ი ლაშ კუ და სხვე ბი მოლ დო ვი სა და რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ (2004). თუმ ცა, 
56ე მუხ ლი ით ვა ლის წი ნებს, რომ სა ხელ მწი ფოს შე უძ ლია ევ რო პის საბ ჭოს 
გე ნე რა ლუ რი მდივ ნის თვის შეტყ ო ბი ნე ბით გა ნაცხ ა დოს, რომ კონ ვენ ცია გა
მო ი ყე ნე ბა ნე ბის მი ერ ტე რი ტო რი ა ზე, რომ ლის სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო
ბებ ზეც ეს უკა ნას კნე ლია პა სუ ხის მგე ბე ლი. ცალ კე და და მა ტე ბი თი შეტყ ო
ბი ნე ბაა სა ჭი რო ყო ველ და მა ტე ბით ოქ მთან და კავ ში რე ბით. იმ შემ თხვე ვა
ში, თუ კი სა ხელ მწი ფომ არ წა რად გი ნა შეტყ ო ბი ნე ბა, იგი თავს ვერ გა ი მარ
თლებს იმ არ გუ მენ ტით, რომ ახორ ცი ე ლებს ეფექ ტურ კონ ტროლს სა კუ თარ 
ტე რი ტო რი ა ზე (შპს კვარკ ფი შინ გი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ 
(Quark Fishing Ltd v United Kingdom (2006). იგუ ლის ხმე ბა, რომ იუ რის დიქ
ცია ვრცელ დე ბა ქვეყ ნის მთელ ტე რი ტო რი ა ზე, გარ და იმ შემ თხვე ვი სა თუ
კი ცხა დი ა, რომ გან სა კუთ რე ბუ ლი გა რე მო ე ბე ბის გა მო სა ხელ მწი ფო ვერ 
ახორ ცი ე ლებს ხე ლი სუფ ლე ბას მის რო მე ლი მე რე გი ონ ზე. თუმ ცა, დე ფაქ
ტო სი ტუ ა ცი ა, ისე თი რო გო რი ცაა სე პა რა ტის ტუ ლი რე ჟი მის არ სე ბო ბა სხვა 
ქვეყ ნის სამ ხედ რო ოკუ პა ცი ას თან ერ თად ან მის გა რე შე, არ ნიშ ნავს იმას, 
რომ სა ხელ მწი ფოს იუ რის დიქ ცია 1ლი მუხ ლის მნიშ ვნე ლო ბით ამ ტე რი ტო
რი ა ზე ცალ სა ხად აღარ ვრცელ დე ბა, ვი ნა ი დან სა ხელ მწი ფოს კვლავ ეკის რე
ბა პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა შე ე ცა დოს კონ ვენ ცი ის გა რან ტი ე ბის დაც ვას.
•	 საქ მე ში ილაშ კუ და სხვე ბი მოლ დო ვის და რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ (2004) 

მოლ დო ვა და ვობ და, რომ ვერ აკონ ტრო ლებ და მის იმ ტე რი ტო რი ას, 
რო მელ ზეც რუ სე თის დახ მა რე ბით თვით გა მოცხ ა დე ბუ ლი “ტრან სდნეს
ტრის პი რე თის მოლ დო ვუ რი რეს პუბ ლი კა” ჩა მო ყა ლიბ და, მაგ რამ სა სა
მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ 1ლი მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მოლ დო ვის სა
ხელ მწი ფოს მა ინც ეკის რე ბო და პა სუ ხის მგებ ლო ბა ცუ დი მოპყ რო ბი სა 
და თა ვი სუფ ლე ბის თვით ნე ბუ რი აღ კვე თის საქ მე ებ ზე, ვი ნა ი დან ხე ლი
სუფ ლე ბამ არ მი ი ღო ყვე ლა შე სა ბა მი სი ზო მა (დიპ ლო მა ტი უ რი, ეკო ნო
მი უ რი, სა სა მარ თლო და სხვა) იმი სათ ვის, რომ აღედ გი ნა კონ ტრო ლი 
აღ ნიშ ნულ ტე რი ტო რი ა ზე და მი ეღ წია და პა ტიმ რე ბულ გან მცხა დე ბელ
თა გა თა ვი სუფ ლე ბის თვის. ეროვ ნულ ტე რი ტო რი ა ზე კონ ტრო ლის პრე
ზუმ ფცია გა მარ თლე ბუ ლია ქვეყ ნებს შო რის თა ნას წო რო ბის და კონ ვენ
ცი ის ეფექ ტუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის მი ზე ზით.

თუმ ცა ღა, “ი უ რის დიქ ცი ის” ცნე ბა შეზღ უ დუ ლი არ არის მხო ლოდ ქვეყ
ნის ეროვ ნუ ლი ტე რი ტო რი ით, ვი ნა ი დან ქვეყ ნის გა რეთ ჩა დე ნი ლი ან ისე
თი ქმე დე ბე ბი, რო მელ თა შე დე გიც დგე ბა ქვეყ ნის ფარ გლებს გა რეთ (“ექ
სტრა ტე რი ტო რი ა ლუ რი ქმე დე ბე ბი”) შე იძ ლე ბა გა უ ტოლ დეს სა ხელ მწი ფო 
იუ რის დიქ ცი ის ფლო ბას სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის გა გე ბით. ამგვა რად, 
რო დე საც სა ხელ მწი ფო ახორ ცი ე ლებს დე ფაქ ტო ეფექ ტურ კონ ტროლს მის 
ეროვ ნულ საზღ ვრებს გა რეთ, მა გა ლი თად სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბის შე დე
გად, შე საძ ლოა დად გეს 1ლი მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პა სუ ხის მგებ
ლო ბის სა კითხ ი. ეს არის ისე თი შემ თხვე ვა, რო დე საც კონ ტრო ლი ხორ ცი
ელ დე ბა ან უშუ ა ლოდ სა ხელ მწი ფოს შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის მი ერ ან დაქ
ვემ დე ბა რე ბუ ლი ად გი ლობ რი ვი ად მი ნის ტრა ცი ის მეშ ვე ო ბით.
•	 საქ მე ში ლუ ი ზი დუ თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ, სამ ხრეთ კვიპ როს ში 

მცხოვ რებ პირს რამ დენ ჯერ მე შე ეზღ უ და მი სი ქო ნე ბით სარ გებ ლო
ბის უფ ლე ბა, რო მე ლიც მდე ბა რე ობ და კუნ ძუ ლის იმ ჟა მად მო პა სუ ხე 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ ოკუ პი რე ბულ ჩრდი ლო ეთ ნა წილ ში. სა სა მარ თლომ 
მი იჩ ნი ა, რომ 1ლი მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე თურ ქეთს ეკის რე ბო და პა
სუ ხის მგებ ლო ბა “უზ რუნ ვე ლე ყო” კონ ვენ ცი ით და ცუ ლი უფ ლე ბე ბი და 
თა ვი სუფ ლე ბე ბი გან მცხა დებ ლი სა და ჩრდი ლო ეთ კვიპ რო სის ოკუ პა
ცი ით და ზა რა ლე ბულ პირ თათ ვის. ეს ვალ დე ბუ ლე ბა წარ მო ი შო ბო და 
უშუ ა ლოდ ტე რი ტო რი ა ზე კონ ტრო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის ფაქ ტი დან, 
მი უ ხე და ვად იმი სა, კა ნო ნი ე რი იყო თუ არა სამ ხედ რო მოქ მე დე ბა. უფ
რო მე ტიც, ოკუ პა ცია და კონ ტრო ლი სა ხელ მწი ფოს აკის რებს პა სუ ხის
მგებ ლო ბას არა მხო ლოდ მის სამ სა ხურ ში მყო ფი პი რე ბის (რო გო რი ცაა 
მა გა ლი თად სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რე ე ბი) მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
ქმე დე ბე ბის თვის, არა მედ ასე ვე ზო გად ვალ დე ბუ ლე ბას უზ რუნ ველ
ყოს კონ ვენ ცი ით და ცუ ლი უფ ლე ბე ბი მთელ ტე რი ტო რი ა ზე, ვი ნა ი დან 
ხე ლი სუფ ლე ბის, გან სა კუთ რე ბით თვით გა მოცხ ა დე ბუ ლი, სა ერ თა შო
რი სო აღი ა რე ბის არ მქო ნე ხე ლი სუფ ლე ბის უმოქ მე დო ბა, კერ ძო პირ თა 
მი ერ, სხვე ბის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლოა წი ნა აღ
მდე გო ბა ში მო ვი დეს კონ ვენ ცი ის გა რან ტი ებ თან.

გარ და ამი სა, გა მო ნაკ ლის შემ თხვე ვებ ში, შე იძ ლე ბა ად გი ლი ჰქონ დეს 
ერ თდრო უ ლად ორი ქვეყ ნის პა სუ ხის მგებ ლო ბას ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 
დარ ღვე ვის თვის. ამ გვა რად, საქ მე ში ილაშ კუ და სხვე ბი მოლ დო ვი სა და რუ
სე თის წი ნა აღ მდეგ (2004) სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მოლ დო ვის გარ და 
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1ლი მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე რუ სე თიც იყო და მა ტე ბით პა სუ ხის მგე ბე ლი 
ტრან სდნეს ტრის პი რე თის რე გი ონ ში ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დარ ღვე ვე ბის
თვის სე პა რა ტის ტთა სამ ხედ რო, პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მხარ და
ჭე რის გა მო, რად გან აღ ნიშ ნუ ლი რე ჟი მი იმ ყო ფე ბო და რუ სე თის ეფექ ტუ რი 
კონ ტრო ლის (ან ყვე ლა ზე მი ნი მუმ გა დამ წყვე ტი ზე გავ ლე ნის) ქვეშ.

ამ გვა რად, ექ სტრა ტე რი ტო რი ა ლუ რი იუ რის დიქ ცი ის აღი ა რე ბა ხდე ბა 
მხო ლოდ გან სა კუთ რე ბუ ლი გა რე მო ე ბე ბის არ სე ბო ბი სას, მა შინ რო ცა სა ხე
ზეა “ე ფექ ტუ რი კონ ტრო ლი”. იქ სა დაც არ არ სე ბობს “ე ფექ ტუ რი კონ ტრო
ლი”, არ დად გინ დე ბა “ი უ რის დიქ ცი ა” 1ლი მუხ ლის მიზ ნე ბის თვის.
•	 საქ მე ში ბან კო ვი ჩი და სხვე ბი ბელ გი ი სა და 16 სხვა ხელ შემ კვრე ლი სა

ხელ მწი ფოს წი ნა აღ მდეგ (Banković and Others v Belgium and 16 Other 
Contracting States (2001), სა სა მარ თლომ ვერ და ად გი ნა იუ რის დიქ ცი
უ ლი კავ ში რი იმ პი რებ თან მი მარ თე ბა ში, რომ ლე ბიც და ზა რალ დნენ 
ნა ტოს ძა ლე ბის მი ერ ბელ გრა დის სა ტე ლე ვი ზიო სად გუ რის სა ჰა ე რო 
და ბომ ბვის დროს. და ბომ ბვა იყო იუ გოს ლა ვი ის ფე დე რა ლუ რი რეს პუბ
ლი კის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი კამ პა ნი ის ნა წი ლი, რო მე ლიც გან ხორ
ცი ელ და მას შემ დეგ, რაც ვერ მო ხერ ხდა დიპ ლო მა ტი უ რი გზე ბით კო
სო ვო ში სი ტუ ა ცი ის მოგ ვა რე ბა. სა ჩი ვა რი შე ტა ნილ იქ ნა იმ ქვეყ ნე ბის 
წი ნა აღ მდეგ, რომ ლე ბიც იყ ვნენ რო გორც ნა ტოს, ისე ევ რო პის საბ ჭოს 
წევ რე ბი. სა სა მარ თლომ გა ნაცხ ა და, რომ თუ კი გა ი ზი ა რებ და გან მცხა
დე ბელ თა მტკი ცე ბას იმის შე სა ხებ, რომ სა ხელ მწი ფო ებს ჰქონ დათ პო
ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა კონ ვენ ცი ით და ცუ ლი უფ ლე ბე ბი იმის პრო
პორ ცი უ ლად და ეც ვათ რა დო ნის კონ ტროლ საც ახორ ცი ე ლებ დნენ ამა 
თუ იმ ექ სტრა ტე რი ტო რი ულ სი ტუ ა ცი ა ში, გა მო ვი დო და, რომ ფრა ზა 
“მა თი იუ რის დიქ ცი ის ფარ გლებ ში” იყო ზედ მე ტი და ყო ველ გვარ აზრს 
მოკ ლე ბუ ლი. ასე თი ინ ტერ პრე ტა ცია ასე ვე შე უ სა ბა მო იქ ნე ბო და მა
ნამ დე არ სე ბულ სა ხელ მწი ფო პრაქ ტი კას თა ნაც, ვი ნა ი დან წარ სულ ში 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სამ ხედ რო ინ ტერ ვენ ცი ე ბის დროს არ ცერთ სა
ხელ მწი ფოს არ გა ნუცხ ა დე ბია მე15 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა
დახ ვე ვის შე სა ხებ, ეს კი მი უ თი თებს იმა ზე, რომ სა ხელ მწი ფო ებს არც 
გა უც ნო ბი ე რე ბი ათ, რომ ეკის რე ბო დათ ექ სტრა ტე რი ტო რი ა ლუ რი პა
სუ ხის მგებ ლო ბა ამ გვარ სამ ხედ რო კონ ტექ სტში. სა სა მარ თლომ ასე
ვე მი იჩ ნი ა, რომ სა ჩივ რის და უშ ვებ ლად გა მოცხ ა დე ბა არ მი ა ყე ნებ და 
ზი ანს კონ ვენ ცი ის როლს სა ჯა რო წეს რი გის დამ ყა რე ბა ში, ვი ნა ი დან 

სა სა მარ თლოს ვალ დე ბუ ლე ბა იყო გა ეთ ვა ლის წი ნე ბი ნა კონ ვენ ცი ის, 
რო გორც ევ რო პუ ლი სა ჯა რო წეს რი გის კონ სტი ტუ ცი უ რი ინ სტრუ მენ
ტის, გან სა კუთ რე ბუ ლი ხა სი ა თი, რო მე ლიც მხო ლოდ წევ რი ქვეყ ნე ბის 
სა მარ თლებ რივ სივ რცე ში (espace juridique) მოქ მე დებს.

მოკ ლედ რომ ვთქვათ, “სა ხელ მწი ფოს იუ რის დიქ ცი ა, უპირ ვე ლეს ყოვ
ლი სა, არის ტე რი ტო რი უ ლი” თუ კი არ არ სე ბობს “გან სა კუთ რე ბუ ლი გა
რე მო ე ბე ბი” ამ პრინ ცი პის გან გა და სახ ვე ვად. ასე თი გან სა კუთ რე ბუ ლი გა
რე მო ე ბა არ სე ბობ და საქ მე ში მარ კო ვი ჩი და სხვე ბი იტა ლი ის წი ნა აღ მდეგ 
Markovic and Others v Italy (2006).
•	 ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი საქ მე ეხე ბო და ნა ტოს იგი ვე სა ჰა ე რო თავ დას ხმას, 

რო მელ ზეც ბან კო ვი ჩის საქ მე ში იყო სა უ ბა რი, მაგ რამ, გან სხვა ვე ბით 
ამ უკა ნას კნე ლის გან, აღ ნიშ ნულ საქ მე ში მოკ ლულ თა ახ ლობ ლებ მა შე
ი ტა ნეს სა მო ქა ლა ქო სარ ჩე ლი იტა ლი ის სა სა მარ თლო ებ ში, ვი ნა ი დან 
მი იჩ ნევ დნენ, რომ იტა ლი ის ჩარ თუ ლო ბა სამ ხედ რო ოპე რა ცი ებ ში იყო 
უფ რო მა ღა ლი, ვიდ რე ნა ტოს წევ რი სხვა ქვეყ ნე ბი სა. ამ საქ მე ში დიდ
მა პა ლა ტამ და ად გი ნა, რომ მი უ ხე და ვად სა და ვო ქმე დე ბე ბის ექ სტრა
ტე რი ტო რი უ ლი ხა სი ა თი სა, ვი ნა ი დან გან მცხა დებ ლებ მა აღ ძრეს ასე თი 
სარ ჩე ლი, იუ რის დიქ ცი უ ლი კავ ში რი ნამ დვი ლად არ სე ბობ და იქი დან 
გა მომ დი ნა რე, რომ “თუ კი სა მო ქა ლა ქო საქ მის წარ მო ე ბა დაწყ ე ბუ ლია 
ად გი ლობ რივ სა სა მარ თლო ებ ში, სა ხელ მწი ფო, 1ლი მუხ ლი დან გა მომ
დი ნა რე, ვალ დე ბუ ლია უზ რუნ ველ ყოს ამ წარ მო ე ბის შე სა ბა მი სო ბა მე6 
მუხ ლთან”.

ექ სტრა ტე რი ტო რი უ ლი იუ რის დიქ ცია შე იძ ლე ბა აღი ა რე ბულ იქ ნას და 
დად გეს 1ლი მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბა ისეთ სი ტუ
ა ცი ებ შიც, რომ ლე ბიც არ მო ი ცავს სამ ხედ რო ოკუ პა ცი ას ან სა ხე ლი სუფ
ლე ბო კონ ტროლს, თუმ ცა ღა ამ შემ თხვე ვა ში პა სუ ხის მგებ ლო ბა შეზღ უ დუ
ლი იქ ნე ბა მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მი ერ ჩა დე ნი ლი ქმე დე ბე ბით 
ან გა დაც დო მე ბით. მა გა ლი თად, ჩვე უ ლე ბი თი სა ერ თა შო რი სო სა მარ თა ლი 
და ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი აღი ა რებს ექ სტრა ტე რი ტო რი ა ლურ იუ რის დიქ ცი ას 
საზღ ვარ გა რეთ სა ხელ მწი ფო დიპ ლო მა ტი უ რი ან სა კონ სუ ლო წარ მო მად
გენ ლე ბის მი ერ და ასე ვე სა ხელ მწი ფო დრო შის ქვეშ მცუ რავ ან მფრი ნავ 
სა ჰა ე რო/ საზღ ვაო ხო მალ დზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბის შემ თხვე ვა
ში. პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა კითხი შე იძ ლე ბა ასე ვე დად გეს იმ პი რებ თან და
კავ ში რე ბით, რომ ლე ბიც იმ ყო ფე ბი ან ერ თი ქვეყ ნის ტე რი ტო რი ა ზე, თუმ ცა 
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არი ან სხვა სა ხელ მწი ფოს ხე ლი სუფ ლე ბი სა და კონ ტრო ლის ქვეშ მი სი მო
ხე ლე ე ბის მეშ ვე ო ბით, რომ ლე ბიც პირ ვე ლი სა ხელ მწი ფოს ტე რი ტო რი ა ზე 
(კა ნო ნი ე რად ან უკა ნო ნოდ) მოქ მე დე ბენ (ი ლიჩ სან ჩეს რა მი რე სი საფ რან
გე თის წი ნა აღ მდეგ Illich Sanchez Ramirez v France (1996). სხვა ქვეყ ნის 
ტე რი ტო რი ა ზე ჩა ტა რე ბულ მა სამ ხედ რო ან სპე ცო პე რა ცი ებ მა შე იძ ლე ბა 
ასე ვე წა მოჭ რას 1ლი მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა
კითხ ი.
•	 მა გა ლი თად, საქ მე ში ოჯა ლა ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ Öcalan v Turkey 

(2005), გან მცხა დე ბე ლი და ვობ და, რომ მას უკა ნო ნოდ აღუკ ვე თეს 
თა ვი სუფ ლე ბა კე ნი ა ში. გა ი მე ო რა რა, რომ “თუნ დაც ატი პი უ რი ექ
სტრა დი ცი ა, რო გორც ასე თი, არ შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს კონ ვენ ცი ის 
დარ ღვე ვად”, სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ გან მცხა დე ბე ლი და ა კა ვეს 
თურ ქე თის უშიშ რო ე ბის ძა ლებ მა თურ ქე თის სა ჰა ე რო ხო მალ დზე ნა ი
რო ბის სა ერ თა შო რი სო აე რო პორ ტში და ამ მო მენ ტი დან იგი იმ ყო ფე ბო
და თურ ქე თის ხე ლი სუფ ლე ბის ეფექ ტუ რი კონ ტრო ლის, შე სა ბა მი სად, 
თურ ქე თის “ი უ რის დიქ ცი ის” ქვეშ. ამის სა პი რის პი როდ, საქ მე ში ისა და 
სხვე ბი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Issa and Others v Turkey(2004), მი უ ხე
და ვად იმი სა რომ სა და ვო არ ყო ფი ლა, რომ 1995 წელს თურ ქე თის ჯა რი 
ატა რებ და სამ ხედ რო ოპე რა ცი ას ჩრდი ლო ეთ ერაყ ში, მტკი ცე ბის სა ჭი
რო სტან დარ ტით ვერ დად გინ და, რომ თურ ქე თის ძა ლე ბი ატა რებ დნენ 
ოპე რა ცი ებს სწო რედ იმ ტე რი ტო რი ა ზე, სა დაც მსხვერ პლე ბი იმ ყო ფე
ბოდ ნენ სიკ ვდი ლის წინ.

საქ მემ ბან კო ვი ჩი და სხვე ბი ბელ გი ი სა და 16 სხვა ხელ შემ კვრე ლი სა
ხელ მწი ფოს წი ნა აღ მდეგ (2001) წა მოჭ რა, თუმ ცა პა სუ ხი არ გას ცა კითხ
ვას: დგე ბა თუ არა 1ლი მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
იმ სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის ქმე დე ბე ბის გა მო, რომ ლის წევ რე ბიც ევ
რო პის საბ ჭოს წევ რე ბი არი ან? საქ მე ში ბოს ფო რუს ჰა ვა იო ლა რი ტუ რიზმ 
ვე ტი კა რეტ ანო ნიმ სირ კე თი ირ ლან დი ის წი ნა აღ მდეგ (Bosphorus Hava 
Yollarÿ Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v Ireland (2005) სა სა მარ თლომ და ა
დას ტუ რა ქმე დე ბა თა შე სა ბა მი სო ბის პრე ზუმ ფცი ის არ სე ბო ბა, რომ ლე ბიც 
მი ი ღეს სა ხელ მწი ფო ებ მა მათ ზე რო გორც სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის 
(ამ შემ თხვე ვა ში ევ რო პის კავ ში რის) წევ რებ ზე და კის რე ბუ ლი მო ვა ლე ო ბე
ბის შე სას რუ ლებ ლად. აღ ნიშ ნუ ლი პრე ზუმ ფცია გუ ლის ხმობს, რომ სა ხელ
მწი ფოს ქმე დე ბე ბი ყო ველ თვის უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს მო ცე მუ ლი ორ გა ნი

ზა ცი ის სის ტე მით აღი ა რე ბულ ფუნ და მენ ტურ უფ ლე ბებს:
სა ხელ მწი ფოს ყვე ლა ქმე დე ბა, რო მე ლიც გა მომ დი ნა რე ობს ამ გვა რი სა

მარ თლებ რი ვი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გან (ი გუ ლის ხმე ბა ვალ დე ბუ ლე ბე ბი რომ
ლე ბიც წარ მო ი შო ბა კონ ვენ ცი ას თან მი ერ თე ბის შემ დგომ შექ მნი ლი ხელ
შეკ რუ ლე ბის რა ტი ფი კა ცი ით) მარ თლზო მი ე რია მა ნამ, სა ნამ შე იძ ლე ბა ჩა
ით ვა ლოს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცია იცავს ფუნ და მენ ტურ უფ ლე ბებს, 
რო გორც მა ტე რი ა ლუ რი გა რან ტი ე ბის შექ მნით, ისე მათ გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე 
კონ ტრო ლის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბით იმ გვა რად, რომ აღ
ნიშ ნუ ლი სულ მცი რე ეკ ვი ვა ლენ ტუ რია კონ ვენ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
დაც ვი სა. “ეკ ვი ვა ლენ ტურ ში” სა სა მარ თლო გუ ლის ხმობს “მი ახ ლო ე ბითს”: 
ნე ბის მი ე რი მოთხ ოვ ნა იმის შე სა ხებ, რომ ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ უზ რუნ ველ
ყო ფი ლი დაც ვა იყოს კონ ვენ ცი ის დაც ვის “ი დენ ტუ რი” შე საძ ლოა წი ნა აღ
მდე გო ბა ში მო ვი დეს სა ერ თა შო რი სო თა ნამ შრომ ლო ბის ინ ტე რე სებ თან.

2.2. დე პორ ტა ცი ა, ექ სტრა დი ცია და სი ცოცხ ლის მოს პო ბის საფ რთხე
მე2 მუხ ლი შე იძ ლე ბა ასე ვე გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას სხვა ექ სტრა ტე რი ტო

რი ულ სი ტუ ა ცი ა ში იმ კუთხ ით, რომ იგი იცავს გა ძე ვე ბას დაქ ვემ დე ბა რე
ბულ პი რებს იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ისი ნი შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდნენ სი ცოცხ
ლის თვის სა ში ში რის კის წი ნა შე იმ ქვე ყა ნა ში, რო მელ შიც ხდე ბა მა თი გა
ძე ვე ბა. ამ გვა რად, სა ხელ მწი ფომ არ უნ და მო ახ დი ნოს პი რის დე პორ ტა ცია 
ან ექ სტრა დი ცია იმ ქვე ყა ნა ში, სა დაც არ სე ბობს რე ა ლუ რი საფ რთხე, რომ 
ამ პირს და ერ ღვე ვა სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ იმ საქ
მე ე ბის უმე ტე სო ბა, რო მლებ შიც გან მცხა დე ბე ლი ჩი ო და დე პორ ტა ცი ის ან 
ექ სტრა დი ცი ის შემ თხვე ვა ში სი ცოცხ ლის თვის არ სე ბუ ლი რის კის შე სა ხებ, 
გან ხი ლულ იქ ნა მე3 მუხ ლის ჭრილ ში. საქ მე ბა დე რი და სხვე ბი შვე დე თის 
წი ნა აღ მდეგ (Bader and Others v Sweden (2005) მი უ თი თებს, რომ მსგავს 
შემ თხვე ვებ ში შე საძ ლოა დად გეს მე2 მუხ ლის გა მო ყე ნე ბის სა კითხ იც:
•	 საქ მე ში ბა დე რი და სხვე ბი შვე დე თის წი ნა აღ მდეგ (2005), გან მცხა დებ

ლე ბი, სი რი ელ თა ოჯა ხი, რო მე ლიც ითხ ოვ და თავ შე სა ფარს შვე დეთ ში, 
ჩი ო და რომ მა თი დე პორ ტა ცია სი რი ა ში, სა დაც ოჯა ხის ერ თერთ წევრს 
ემუქ რე ბო და არა სა მარ თლი ა ნი სა სა მარ თლო პრო ცე სის შემ დგომ სიკ
ვდი ლით დას ჯა, წი ნა აღ მდე გო ბა ში იყო კონ ვენ ცი ის მე2 და მე3 მუხ
ლებ თან. სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ არ სე ბობ და საკ მა რი სი სა ფუძ
ვლე ბი იმის და სამ ტკი ცებ ლად, რომ ბა ტო ნი ბა დე რი მარ თლაც იქ ნე ბო
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და სიკ ვდი ლით დას ჯის რე ა ლუ რი რის კის წი ნა შე და შე სა ბა მი სად, და
ად გი ნა, რომ დე პორ ტა ცია და არ ღვევ და კონ ვენ ცი ის მე2 მუხლს.

•	 საქ მე ში სო ე რინ გი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ (Soering v 
United Kingdom (1989) სა სა მარ თლომ უა რი თქვა და ედ გი ნა, რომ პი რის 
ექ სტრა დი ცია იმ ქვე ყა ნა ში, სა დაც მას ემუქ რე ბო და სა სიკ ვდი ლო გა ნა
ჩე ნი წარ მო ად გენ და მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას, იმის გა მო, რომ მე2 მუხ
ლის 1ლი პუნ ქტი ით ვა ლის წი ნებს სიკ ვდი ლით დას ჯას გარ კვე ულ შემ
თხვე ვებ ში, და აღ ნიშ ნა, რომ მე6 ოქ მი იყო ის მე ქა ნიზ მი, რომ ლი თაც 
ევ რო პულ მა ქვეყ ნებ მა გა ა უქ მეს სას ჯე ლის ეს სა ხე. თუმ ცა მომ დევ ნო 
საქ მე ებ ში სა სა მარ თლომ იმ სჯე ლა, რომ მე2, მე3 მუხ ლე ბი და მე6 
ოქ მი შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი ყო ფი ლი ყო ექ სტრა დი ცი ის და დე პორ
ტა ცი ის ისეთ შემ თხვე ვებ ში, რო ცა მიმ ღებ ქვე ყა ნა ში პი რის სი ცოცხ ლე 
სე რი ო ზუ ლი საფ რთხის ქვე შაა სა სიკ ვდი ლო გა ნა ჩე ნის ან სხვა რა ი მე 
მი ზე ზის გა მო.

•	 საქ მე ში ოჯა ლა ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ Öcalan v Turkey (2005), დიდ
მა პა ლა ტამ თა ვი შე ი კა ვა ცალ სა ხად და ედ გი ნა, რომ მშვი დო ბი ან დროს 
სიკ ვი ლით დას ჯა მი უ ღე ბე ლი სას ჯე ლია მე2 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე. 
ამის ნაც ვლად, სა სა მარ თლომ არ ჩია ეს სა კითხი ღი ად და ე ტო ვე ბი ნა, 
თუმ ცა ამას თა ნა ვე აღ ნიშ ნა, რომ იმ ქვეყ ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა, რომ
ლებ საც ჯერ არ მო უხ დე ნი ათ მე13 ოქ მის რა ტი ფი ცი რე ბა, შე იძ ლე ბა 
წი ნა აღ მდე გი იყოს იმ მო საზ რე ბი სა, რომ ევ რო პა ში უკ ვე დად გე ნი ლი 
პრაქ ტი კაა სა სიკ ვდი ლო გა ნა ჩე ნის მიჩ ნე ვა მე3 მუხ ლით აკ რძა ლულ 
არა ა და მი ა ნურ და და მამ ცი რე ბელ სას ჯე ლად. მი უ ხე და ვად ამი სა, გა
დაწყ ვე ტი ლე ბა ში ხა ზგას მი თაა აღ ნიშ ნუ ლი, რომ იმ პი რის დე პორ ტა
ცი ა, რო მელ საც მიმ ღებ ქვე ყა ნა ში უა რი ეთ ქვა ან შე საძ ლოა უა რი ეთ
ქვას სა მარ თლი ან სა სა მარ თლო გან ხილ ვა ზე, რომ ლის შე დე გიც იყო ან 
შე იძ ლე ბა იყოს სა სიკ ვდი ლო გა ნა ჩე ნი, იქ ნე ბა მე3 მუხ ლის დარ ღვე ვა. 
გარ და ამი სა, სა სა მარ თლომ ყუ რადღ ე ბა გა ა მახ ვი ლა იმ ფაქ ტზე, რომ 
მა ში ნაც კი, თუ მე2 მუხლს გან ვმარ ტავთ ისე, თით ქოს იგი იძ ლე ვა სიკ
ვდი ლით დას ჯის უფ ლე ბას, მი სი სის რუ ლე ში მოყ ვა ნა არა სა მარ თლი ა
ნი სა სა მარ თლო გან ხილ ვის შე დე გად, იქ ნე ბა მე2 მუხ ლით აკ რძა ლუ ლი 
სი ცოცხ ლის თვით ნე ბუ რი მოს პო ბა.

თუმ ცა, რო გორც ზე მოთ იყო აღ ნიშ ნუ ლი, უმე ტეს წი ლად მსგავ სი საქ მე
ე ბი გა ნი ხი ლე ბა მე3 მუხ ლის კონ ტექ სტში.

•	 საქ მე ში სა ი დი ნი დერ ლან დე ბის წი ნა აღ მდეგ (Said v the Netherlands 
(2005), გან მცხა დე ბე ლი ჩი ო და, რომ სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბის შემ
თხვე ვა ში მას ემუქ რე ბო და სიკ ვდი ლით დას ჯა დე ზერ ტი რო ბის თვის. 
დე ზერ ტირ თა მოპყ რო ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლის 
გაც ნო ბის შემ დეგ, სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ მი სი იძუ ლე ბი თი დაბ
რუ ნე ბა და ა ყე ნებ და მას სულ მცი რე მე3 მუხ ლით აკ რძა ლუ ლი წა მე ბის 
ან არა ა და მი ა ნუ რი ან და მამ ცი რე ბე ლი მოპყ რო ბის ან სას ჯე ლის რე ა
ლუ რი რის კის წი ნა შე

2.3. “მსხვერ პლის” სტა ტუ სი
სა სა მარ თლო სად მი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ჩივ რით მი მარ თვის უფ ლე ბა 

კონ ვენ ცი ით გა რან ტი რე ბუ ლი დაც ვის მთლი ა ნი სის ტე მის სა ფუძ ვე ლი ა. სა
ჩივ რე ბი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის დარ ღვე ვე ბის შე
სა ხებ შე იძ ლე ბა წარ დგე ნილ იქ ნას მათ მი ერ, ვი საც შე უძ ლია იდა ვოს, რომ 
არის “მსხვერ პლი” კონ ვენ ცი ის 34ე (1) მუხ ლის გა გე ბით.:

2.3.1. 34-ე მუხ ლი — ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ჩივ რე ბი
სა სა მარ თლოს შე უძ ლია მი ი ღოს სა ჩივ რე ბი ნე ბის მი ე რი პი რის გან, არა

სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის გან ან პირ თა ჯგუ ფის გან, რომ ლე ბიც ამ ტკი
ცე ბენ, რომ წარ მო ად გე ნენ ერ თერ თი მა ღა ლი ხელ შემ კვრე ლი მხა რის მი ერ 
კონ ვენ ცი ით ან მი სი ოქ მე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის 
მსხვერპლს. მა ღა ლი ხელ შემ კვრე ლი მხა რე ე ბი კის რუ ლო ბენ ვალ დე ბუ ლე
ბას, რომ არც ერ თი სა შუ ა ლე ბით არ შე უშ ლი ან მათ ხელს ამ უფ ლე ბის ეფექ
ტუ რად გან ხორ ცი ე ლე ბა ში. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლო უნ და დარ წმუნ
დეს, რომ გან მცხა დე ბე ლი შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს კონ ვენ ცი ის დარ ღვე ვის 
“მსხვერ პლად”. ბუ ნებ რი ვი ა, რომ მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვებ თან და კავ ში რე
ბით სა ჩივ რე ბი წარ დგე ნი ლი იქ ნე ბა წარ მო მად გენ ლის მი ერ. მე2 მუხ ლთან 
და კავ ში რე ბულ სა ჩივ რებს წა რად გე ნენ ხოლ მე და ღუ პულ თა მე უღ ლე ე ბი 
(ა ი ტე კი ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ Aytekin v Turkey (1998), შვი ლე ბი (ოს მა
ნი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ Osman v United Kingdom (1998) 
ან დედ მა მიშ ვი ლე ბი ან დის შვილ /ძმის შვი ლიც კი (ი ა სა თურ ქე თის წი ნა აღ
მდეგ Yaşa v Turkey (1998). სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, “მსხვერ პლის” სტა
ტუ სი აქვთ მე უღ ლე ებს, შვი ლებს და და ღუ პუ ლის სხვა ახ ლო ნა თე სა ვებს, 
რომ ლებ მაც პი რა დად გა ნი ცა დეს ინ ცი დენ ტი (და არ არი ან უბ რა ლოდ წარ
მო მად გენ ლე ბი). მა გა ლი თად, საქ მე ში ერ გი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Ergi v 
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Turkey (1998), სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ ძმის სა ჩი ვა რი დის მკვლე ლო ბის 
გა მო წარ მო ად გენ და სტრას ბურ გის სა სა მარ თლო სად მი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
სა ჩივ რით მი მარ თვის უფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას. თუმ ცა, გა დამ წყვე ტია 
ის მო მენ ტი, რომ გან მცხა დე ბელ ზე ახ ლობ ლის გარ დაც ვა ლე ბამ გარ კვე უ
ლი ზე გავ ლე ნა უნ და მო ახ დი ნოს. მა გა ლი თად, საქ მე სან ლე სი ეს პა ნე თის 
წი ნა აღ მდეგ (Sanles v Spain (2000) ეხე ბო და მემ კვიდ რეს ტეტ რაფ ლე გი ით 
და ა ვა დე ბუ ლი პი რი სა, რო მე ლიც წა რუ მა ტებ ლად ცდი ლობ და მო ე პო ვე ბი
ნა სხვე ბის ხე ლით სა კუ თა რი სი ცოცხ ლის მოს პო ბის კა ნო ნი ე რი უფ ლე ბა. 
მი სი გარ დაც ვა ლე ბის შემ დგომ მემ კვიდ რეს უა რი ეთ ქვა გარ დაც ვლი ლის 
სა ხე ლით ად გი ლობ რივ ინ სტან ცი ებ ში სა მარ თალ წარ მო ე ბის გაგ რძე ლე ბის 
ნე ბარ თვა ზე. გა ნაცხ ა დი ცნო ბილ იქ ნა და უშ ვებ ლად, იმ მი ზე ზით, რომ ამ
გვარ ვი თა რე ბა ში მემ კვიდ რე არ შე იძ ლე ბო და ჩათ ვლი ლი ყო “მსხვერ პლად” 
მე2 მუხ ლის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე.

თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ მე2 მუხ ლის გა მო ყე ნე ბის სა კითხი შე
იძ ლე ბა წა მო იჭ რას მა ში ნაც კი თუ რე ა ლუ რად სიკ ვდი ლი არ დამ დგა რა. 
პირს, რომ ლის სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა საც პირ და პი რი საფ რთხე ემუქ რე ბა, 
შე უძ ლია ასე ვე მო ითხ ო ვოს “მსხვერ პლად” ცნო ბა, ვი ნა ი დან სა სა მარ თლომ 
მი იჩ ნი ა, რომ სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის დარ ღვე ვა ზე და ვა შე იძ ლე ბა არა მხო
ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა სა სიკ ვდი ლო შე დე გი დად გა, არა მედ მა ში ნაც 
თუ პი რის სი ცოცხ ლეს საფ რთხე ემუქ რე ბო და და პი რი იყო სა ხელ მწი ფოს 
ან მე სა მე პირ თა მხრი დან სი ცოცხ ლის მოს პო ბის მცდე ლო ბის მსხვერ პლი. 
დარ ღვე ვა ზე და ვა შე უძ ლია ასე ვე მკვლე ლო ბის მცდე ლო ბის მსხვერპლს 
(ოს მა ნი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ).

რო გორც ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლო ში გაგ ზავ ნილ 
ყვე ლა სხვა სა ჩი ვარ თან და კავ ში რე ბით (და რო გორც სა ერ თა შო რი სო სა ჯა
რო სა მარ თლის ძი რი თა დი პრინ ცი პი), მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვის შემ თხვე
ვა შიც გან მცხა დე ბელ მა უნ და ამო წუ როს ყვე ლა ში და სა შუ ა ლე ბა სა სა მარ
თლო სად მი მი მარ თვამ დე. თუმ ცა ეს არ გუ ლის ხმობს იმას, რომ ამო წუ რუ
ლი უნ და იყოს არაფ რის მომ ტა ნი ან ზედ მე ტად გა ჭი ა ნუ რე ბუ ლი მე ქა ნიზ
მე ბი: ამო წურ ვის მოთხ ოვ ნა ეხე ბა მხო ლოდ იმ სა შუ ა ლე ბებს, რომ ლე ბიც 
არის ადეკ ვა ტუ რი და ეფექ ტუ რი. ში და სა შუ ა ლე ბე ბის ამო წურ ვის ვალ
დე ბუ ლე ბა მო ითხ ოვს, რომ გან მცხა დებ ლებ მა მი მარ თონ “სა შუ ა ლე ბებს, 
რომ ლე ბიც ჩვე უ ლებ რივ არის ხელ მი საწ ვდო მი და საკ მა რი სი ეროვ ნულ 
სა მარ თლებ რივ სის ტე მებ ში იმი სათ ვის, რომ მი ი ღონ დაკ მა ყო ფი ლე ბა სა

და ვო დარ ღვე ვის თვის”, მაგ რამ სა სა მარ თლოს ხში რად გა უ მე ო რე ბი ა, რომ 
“სა შუ ა ლე ბე ბი ეფექ ტუ რი უნ და იყოს რო გორც თე ო რი ა ში, ისე პრაქ ტი კა ში, 
წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში, ისი ნი ვერ და აკ მა ყო ფი ლე ბენ ხელ მი საწ ვდო მო
ბის და ეფექ ტუ რო ბის კრი ტე რი უმს.” (ნა ჩო ვა და სხვე ბი ბულ გა რე თის წი ნა
აღ მდეგ Nachova and Others v Bulgaria (2005).

კითხ ვე ბი:

1. თქვენს ეროვ ნულ სა მარ თლებ რივ სის ტე მა ში, სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის 
დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში, აქვს თუ არა და ღუ პუ ლის ახ ლო ნა თე სავს 
მსხვერ პლის სტა ტუ სი ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის თა ნახ მად?

2. რამ დე ნად ეფექ ტუ რია ად გი ლობ რი ვი სა შუ ა ლე ბე ბი სა ხელ მწი ფო მო ხე
ლის მი ერ სი ცოცხ ლის უკა ნო ნო მოს პო ბის შემ თხვე ვა ში მის თვის პა სუ
ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბის კუთხ ით?

2.4. სი ცოცხ ლის და საწყ ი სი: ჩა ნა სა ხის უფ ლე ბე ბი და აბორ ტი
მი უ ხე და ვად მე2 მუხ ლით გა რან ტი რე ბუ ლი უფ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბი სა, 

მი სი ფარ გლე ბი ზო გი ერთ ას პექ ტში ჯერ კი დევ და უდ გე ნე ლი ა. მა გა ლი
თად, კონ ვენ ცია დუმს იმ სა კითხ ზე, თუ რა მო მენ ტი დან იწყ ე ბა სი ცოცხ
ლე და ამ გვა რად არ იძ ლე ვა არა ვი თარ პა სუხს ფეხ მძი მო ბის შეწყ ვე ტის 
სა კითხ ზე. ანა ლო გი უ რად, პა სუ ხი არ ჩანს არც სი ცოცხ ლის დას რუ ლე ბის, 
ევ თა ნა ზი ის სა კითხ თან და კავ ში რე ბით. ჩა ნა სა ხის უფ ლე ბებ თან, ფეხ მძი მე 
ქა ლებ თან და სა სიკ ვდი ლო სტა დი ა ში მყოფ და ა ვა დე ბუ ლებ თან (ან ადა მი ა
ნებ თან, რომ ლე ბიც სი ცოცხ ლის გა ხან გრძლი ვე ბის მოწყ ო ბი ლო ბებ ზე არი
ან მი ერ თე ბულ ნი) და კავ ში რე ბუ ლი კითხ ვე ბი შე ე ხე ბა სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ეთი კი სა და პი რა დი ზნე ო ბის წი ნა აღ მდე გობ რივ სა კითხ ებს. თუმ ცა, ორ მა 
ახალ მა გა დაწყ ვე ტი ლე ბამ სა შუ ა ლე ბა მის ცა სა სა მარ თლოს ემ სჯე ლა ამ 
სფე რო ებ ში მე2 მუხ ლის გა მო ყე ნე ბა ზე.

სა კითხი იმის შე სა ხებ, ვრცელ დე ბა თუ არა კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლით 
და ცუ ლი სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა ჩა ნა სა ხის სი ცოცხ ლე ზე, წა მო იჭ რე ბა ხოლ
მე ისეთ საქ მე ებ ში, რომ ლე ბიც აბორ ტის შე სა ხებ კა ნონ მდებ ლო ბას ეხე ბა. 
კონ ვენ ცია არ იძ ლე ვა არა ვი თარ გან საზღ ვრე ბას იმას თან და კავ ში რე ბით, 
თუ რა მო მენ ტი დან იწყ ე ბა სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა. ამ ნი შან თვი სე ბას იზი ა
რებს ბევ რი სხვა სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბაც, რაც მეტყ ვე ლებს იმა
ზე, რომ არ არ სე ბობს არა ვი თა რი ზო გა დი შე თან ხმე ბა ჩა ნა სა ხის სი ცოცხ
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ლის “უფ ლე ბა სა” და აბორ ტის კა ნო ნი ე რე ბა ზე. ეს კი თა ვის მხრივ გუ ლის
ხმობს იმას, რომ ეს სა კითხ ე ბი რჩე ბა ად გი ლობ რი ვი ხე ლი სუფ ლე ბის დის
კრე ცი ის სფე რო ში, ანუ წარ მო ად გენს სა ხელ მწი ფო თა “შე ფა სე ბის სა განს”. 
თით ქმის არ არ სე ბობს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი ამ კუთხ ით ეროვ ნუ ლი 
კა ნონ მდებ ლო ბის მე2 მუხ ლთან შე სა ბა მი სო ბის სა კითხ ზე. მარ თლაც, რო
გორც სა სა მარ თლომ და ად გი ნა საქ მე ში, ვო საფ რან გე თის წი ნა აღ მდეგ (Vo 
v France (2004 წლის 8 ივ ლი სი), “ამ ჟა მად არ არის არც სა სურ ვე ლი და არც 
შე საძ ლე ბე ლი პა სუ ხი გავ ცეთ იმ აბ სტრაქ ტულ შე კითხ ვას, არის თუ არა 
და უ ბა დე ბე ლი ბავ შვი ადა მი ა ნი კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის მიზ ნე ბის თვის”.

კითხ ვა — მო ი ცავს თუ არა ტერ მი ნი “ყვე ლა” და უ ბა დე ბელ ჩა ნა სახს, 
ირი ბად წა მო იჭ რე ბა ზო გი ერთ საქ მე ში, მა გა ლი თად ისეთ ში რო გო რი ცაა 
ოუ ფენ დორ (ღია კა რი) და დაბ ლინ ველ ვი მენ ირ ლან დი ის წი ნა აღ მდეგ 
(Open Door and Dublin Well Woman v Ireland (1992), რო მე ლიც ეხე ბო და 
აბორ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბი სა და გავ რცე ლე ბის უფ
ლე ბას, რაც შე დის კონ ვენ ცი ის მე10 მუხ ლით და ცუ ლი გა მო ხატ ვის თა ვი
სუფ ლე ბის სფე რო ში. ამ საქ მე ში სა სა მარ თლომ უა რი თქვა და ედ გი ნა, რომ 
გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა ზე და წე სე ბუ ლი შეზღ უდ ვე ბი გა მარ თლე ბუ ლი 
იყო “სხვა თა უფ ლე ბე ბის” დაც ვის მო ტი ვით. საქ მე ში ბრუ გერ მა ნი და შო ი
ტე ნი გერ მა ნი ის წი ნა აღ მდეგ (Brüggemann and Scheuten v Germany (1976) 
გან მცხა დე ბე ლი ჩი ო და, რომ აბორ ტის გა კე თე ბის უფ ლე ბა მხო ლოდ მი სი 
საქ მე იყო და შე დი ო და კონ ვენ ცი ის მე8 მუხ ლით და ცუ ლი პი რა დი ცხოვ რე
ბის პა ტი ვის ცე მის სფე რო ში. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კო მი სი ამ ჩათ ვა ლა, 
რომ ქა ლებს ჰქონ დათ “მსხვერ პლის” სტა ტუ სი აბორ ტის შეზღ უდ ვას თან 
და კავ ში რე ბულ სა ჩივ რებ ში, კო მი სი ამ და ად გი ნა, რომ ეს დე ბუ ლე ბა არ უნ
და ყო ფი ლი ყო ისე გან მარ ტე ბუ ლი, თით ქოს ფეხ მძი მო ბა ან მი სი შეწყ ვე ტა 
იყო მხო ლოდ დე დის პი რა დი ცხოვ რე ბის შე მად გე ნე ლი სა კითხ ი. ჯერ არ
ცერთ საქ მე ში არ გან ხი ლუ ლა სა კითხ ი: ხელ ყოფს თუ არა აბორ ტის გა კე
თე ბის შეზღ უდ ვა, თუნ დაც იმ შემ თხვე ვებ ში რო ცა ქა ლის სი ცოცხ ლეს ან 
ჯან მრთე ლო ბა რის კის ქვეშ დგას, ქა ლის უფ ლე ბებს.

რიგ საქ მე ებ ში გან მცხა დებ ლე ბი პირ და პირ აპე ლი რებ დნენ მე2 მუხ
ლის დარ ღვე ვა ზე. ყო ვე ლი მათ გა ნი ეხე ბო და მო მა ვა ლი მა მე ბის და ვას 
აბორ ტთან და კავ ში რე ბით ზედ მე ტად ლი ბე რა ლუ რი კა ნონ მდებ ლო ბის შე
სა ხებ, მაგ რამ არ ცერ თი მოთხ ოვ ნა არ დაკ მა ყო ფილ და, ვი ნა ი დან კო მი სია 
უცი ლობ ლად უთი თებ და “თა ვი სუ ფა ლი შე ფა სე ბის ფარ გლებ ზე” “margin 

of appreciation” (ე როვ ნუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის დის კრე ცია გა
დაწყ ვი ტონ ესა თუ ის სა კითხ ი). სა და ვო კა ნო ნე ბი და საშ ვე ბად აცხ ა დებ და 
აბორტს ფეხ მძი მო ბის ად რე ულ ეტა პებ ზე (ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში კი უფ
რო გვი ა ნაც) დე დის სი ცოცხ ლის ან ჯან მრთე ლო ბის თვის სე რი ო ზუ ლი რის
კის არ სე ბო ბის ან იმ შემ თხვე ვა ში, თუ იყო რის კი, რომ ჩა ნა სა ხი არას რულ
ფა სო ვა ნი და ი ბა დე ბო და. საქ მე ში X. გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ 
(X. v United Kingdom (1980) კო მი სი ამ და ად გი ნა, რომ ჩა ნა სახს არ ჰქონ და 
მე2 მუხ ლით და ცუ ლი სი ცოცხ ლის აბ სო ლუ ტუ რი უფ ლე ბა, იმ სჯე ლა რა, 
რომ “ჩა ნა სა ხის სი ცოცხ ლე გა ნუ ყოფ ლა დაა და კავ ში რე ბუ ლი ფეხ მძი მე ქა
ლის სი ცოცხ ლეს თან და არ შე იძ ლე ბა მის გან გან ცალ კე ვე ბით გან ვი ხი ლოთ. 
თუ კი ჩავ თვლი დით, რომ მე2 მუხ ლი ვრცელ დე ბა ჩა ნა სახ ზე და მის მი ერ 
გა რან ტი რე ბუ ლი დაც ვა რა ი მე ცალ სა ხა შეზღ უდ ვის არარ სე ბო ბის პი რო
ბებ ში არის აბ სო ლუ ტუ რი, აბორ ტი უნ და მიჩ ნე უ ლი ყო აკ რძა ლუ ლად მა ში
ნაც კი თუ კი ფეხ მძი მო ბის გაგ რძე ლე ბა საფ რთხეს უქ მნის ფეხ მძი მე ქა ლის 
სი ცოცხ ლეს. ეს კი თა ვის მხრივ მიგ ვიყ ვან და დას კვნამ დე, რომ ჩა ნა სა ხის 
“და უ ბა დე ბე ლი სი ცოცხ ლე” უფ რო მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე ა, ვიდ რე 
ფეხ მძი მე ქა ლის სი ცოცხ ლე”. კო მი სია მი იჩ ნევს, რომ ამ გვა რი ინ ტერ პრე
ტა ცია კონ ვენ ცი ის მიზ ნებ სა და ამო ცა ნებს ეწი ნა აღ მდე გე ბა.

თუმ ცა, საქ მე ში ჰ. ნორ ვე გი ის წი ნა აღ მდეგ (H. v Norway (1992) კო მი სი ამ 
გა ნაცხ ა და, რომ გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში მე2 მუხ ლი შე იძ ლე ბა გა მო ყე
ნე ბუ ლი ყო ჩა ნა სახ თან მი მარ თე ბა ში. კო მი სია მი იჩ ნევს, რომ იგი არ არის 
ვალ დე ბუ ლი იმ სჯე ლოს იმა ზე, სარ გებ ლობს თუ არა ჩა ნა სა ხი მე2 მუხ ლით 
გა რან ტი რე ბუ ლი დაც ვით... მაგ რამ არ გა მო რიცხ ავს, რომ ზო გი ერთ შემ
თხვე ვა ში ეს სწო რედ ასე შე იძ ლე ბა იყოს მი უ ხე და ვად იმ აზ რთა სხვა დას
ხვა ო ბი სა, რაც ხელ შემ კვრელ სა ხელ მწი ფო ებ ში არ სე ბობს იმას თან და კავ
ში რე ბით, იცავს თუ არა მე2 მუხ ლი და უ ბა დე ბელ სი ცოცხ ლეს.

ანა ლო გი უ რად, საქ მე ში ბო სო იტა ლი ის წი ნა აღ მდეგ (Boso v Italy (2002) 
სა სა მარ თლომ თა ვი დან აი ცი ლა და უპა სუ ხოდ და ტო ვა კითხ ვა — სარ გებ
ლობ და თუ არა ჩა ნა სა ხი დაც ვით. თუმ ცა, 2004 წელს სა სა მარ თლოს მი
ე ცა შე საძ ლებ ლო ბა, გა და ე ხე და არ სე ბუ ლი პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის
თვის.
•	 საქ მე ში ვო საფ რან გე თის წი ნა აღ მდეგ (8 ივ ლი სი 2004), გან მცხა დე ბე ლი 

ჩი ო და, რომ არ არ სე ბობ და სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი სას ჯე ლი სა მე დი
ცი ნო პერ სო ნა ლის გა უფ რთხი ლებ ლო ბით ფეხ მძი მო ბის არა ნე ბა ყოფ
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ლო ბი თი შეწყ ვე ტის თვის. ამ საქ მე ში გან მცხა დე ბე ლი იძუ ლე ბუ ლი იყო 
გა ე კე თე ბი ნა თე რა პი უ ლი აბორ ტი სა მე დი ცი ნო შეც დო მის გა მო. ივა რა
უ დე ბო და, რომ მი სი და უ ბა დე ბე ლი შვი ლი სი ცოცხ ლი სუ უ ნა რო იქ ნე ბო
და. თუმ ცა საფ რან გე თის კა ნონ მდებ ლო ბა არ იძ ლე ო და გა უფ რთხი ლე
ბე ლი მკვლე ლო ბის თვის ექიმ თა სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის შე
საძ ლებ ლო ბას, ვი ნა ი დან, ასეთ შემ თხვე ვებ ში, ჩა ნა სა ხი არ მი იჩ ნე ო და 
პო ტენ ცი ურ მსხვერ პლად. გან მცხა დებ ლის სა ჩი ვარ მა წა მოჭ რა კითხ ვა: 
წარ მო ად გენ და თუ არა ჩა ნა სა ხის გა უფ რთხი ლებ ლო ბით გა ნად გუ რე
ბის სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი წე სით და უს ჯე ლო ბა სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე დაც ვის ვალ დე ბუ ლე
ბის დარ ღვე ვას. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ “სა კითხი არ გა დაწყ ვე ტი
ლა თვი თონ ხელ შემ კვრე ლი სა ხელ მწი ფო ე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში... და არ 
არ სე ბობს კონ სე სუ სი ევ რო პის ქვეყ ნებს შო რის სი ცოცხ ლის და საწყ ი
სის მეც ნი ე რუ ლი და სა მარ თლებ რი ვი გან საზღ ვრე ბის შე სა ხებ.” თუმ
ცა, სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ “ჩა ნა სა ხის სი ცოცხ ლე გა ნუ ყოფ ლა დაა 
და კავ ში რე ბუ ლი დე დის სი ცოცხ ლეს თან და შე საძ ლოა ამ უკა ნას კნე
ლის მეშ ვე ო ბით იყოს და ცუ ლი.” სა სა მარ თლომ ასე ვე და ა დას ტუ რა 
სა ხელ მწი ფო ე ბის პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა, უზ რუნ ველ ყონ სა თა ნა
დო რე გუ ლა ცი ე ბის არ სე ბო ბა პა ცი ენ ტთა სი ცოცხ ლის და სა ცა ვად და 
ეფექ ტუ რი სა მარ თლებ რი ვი დაც ვის სა შუ ა ლე ბე ბის არ სე ბო ბა დამ ნა
შა ვე პირ თა პა სუ ხის გე ბა ში მი სა ცე მად. მე ო რეს მხრივ, სა სა მარ თლომ 
მი იჩ ნი ა, რომ სა ა მი სოდ აუ ცი ლე ბე ლი არ იყო სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი 
დაც ვის სა შუ ა ლე ბის არ სე ბო ბა პა ცი ენ ტთა გა უფ რთხი ლებ ლო ბით და
ღუპ ვის დროს და რომ ამ ვალ დე ბუ ლე ბას იგი ვე ნა ი რად აკ მა ყო ფი ლებ
და სა მო ქა ლა ქო, სა მარ თლებ რი ვი ან თუნ დაც დის ციპ ლი ნუ რი ზო მე ბი. 
ამ ვი თა რე ბა ში მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვა არ დად გინ და, ვი ნა ი დან ეროვ
ნუ ლი სა მარ თა ლი იძ ლე ო და ზი ა ნის ანაზღ ა უ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას და 
გან მცხა დე ბელ მა არ ისარ გებ ლა ამ შე საძ ლებ ლო ბით.

ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შეგ ვიძ ლია და ვას კვნათ, 
რომ აბორ ტი პირ და პირ არაა გა მო რიცხ უ ლი მე2 მუხ ლის მოქ მე დე ბის 
სფე რო დან, მაგ რამ რთუ ლია გა ნი საზღ ვროს ის გა რე მო ე ბე ბი, რომ ლებ შიც 
დად გინ დე ბა დარ ღვე ვის არ სე ბო ბა, გარ და ისე თი გან სა კუთ რე ბუ ლი შემ
თხვე ვი სა, რო ცა გან მცხა დე ბე ლი აი ძუ ლეს გა ევ ლო ასე თი ოპე რა ცი ა. სა
კითხი იმის შე სა ხებ, ად გი ლობ რი ვი კა ნონ მდე ლო ბა უნ და იძ ლე ო დეს თუ 

არა აბორ ტის გა კე თე ბის შე საძ ლებ ლო ბას წა მო იჭ რა საქ მე ში დ. ირ ლან დი ის 
წი ნა აღ მდეგ (D. v Ireland (2006), რო მე ლიც ეხე ბო და გან ქორ წი ნე ბის შე უძ
ლებ ლო ბას ჩა ნა სა ხის ანო მა ლი ის შემ თხვე ვა ში. თუმ ცა კითხ ვა უპა სუ ხოდ 
დარ ჩა, ვი ნა ი დან გა ნაცხ ა დი ცნო ბილ იქ ნა და უშ ვებ ლად ში და სა შუ ა ლე ბე
ბის ამო წურ ვის ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღვე ვის გა მო. თუმ ცა, იქ სა დაც ად გი
ლობ რი ვი კა ნონ მდებ ლო ბა იძ ლე ვა აბორ ტის გა კე თე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, 
პირს უნ და მი ე ცეს მი სით დრო უ ლად სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბა:
•	 საქ მე ში ტი სი ა კი პო ლო ნე თის წი ნა აღ მდეგ (Tysiąc v Poland (2007 წლის 

20 მარ ტი) სა სა მარ თლოს უნ და და ედ გი ნა, მე8 მუხ ლი დან გა მომ დი
ნა რე, სა ხელ მწი ფოს პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბის გად მო სა ხე დი დან, 
ეფექ ტუ რად და იც ვა თუ არა სა ხელ მწი ფომ გან მცხა დებ ლის უფ ლე ბა 
კონ ვენ ცი ის მე8 მუხ ლის შე სა ბა მი სად პი რა დი ცხოვ რე ბის პა ტი ვის
ცე მა ზე. აბორ ტი ნე ბა დარ თუ ლი იყო პო ლო ნეთ ში, თუ ფეხ მძი მო ბა 
საფ რთხეს უქ მნი და ქა ლის სი ცოცხ ლეს ან ჯან მრთე ლო ბას და სა სა
მარ თლომ გა ი მე ო რა, რომ ფეხ მძი მო ბის შეწყ ვე ტა უკავ შირ დე ბო და 
პი რა დი ცხოვ რე ბის სფე როს, ვი ნა ი დან რო ცა ქა ლი ფეხ მძი მე და ა, მი
სი პი რა დი ცხოვ რე ბა მჭიდ როდ უკავ შირ დე ბა ჩა ნა სა ხის გან ვი თა რე
ბას. ამ საქ მე ში, გან მცხა დე ბე ლი ჩი ო და, რომ მას დრო უ ლად არ მი ე ცა 
თე რა პი უ ლი აბორ ტის გა კე თე ბის სა შუ ა ლე ბა მი უ ხე და ვად იმ რის კი სა, 
რო მელ საც ფეხ მძი მო ბა უქ მნი და მის ჯან მრთე ლო ბას. სა სა მარ თლოს 
აზ რით, ვი ნა ი დან კა ნონ მდებ ლო ბა იძ ლე ო და აბორ ტის გა კე თე ბის სა
შუ ა ლე ბას, სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მა ისე უნ და ყო ფი ლი ყო მოწყ ო ბი ლი, 
რომ ამ შე საძ ლებ ლო ბით სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბა არ შე ეზღ უ და. ასე ვე 
აუ ცი ლე ბე ლი იყო, რომ ყო ფი ლი ყო რა ი მე პრო ცე დუ რა და მო უ კი დე ბე
ლი და კომ პე ტენ ტუ რი ორ გა ნოს წი ნა შე, რო მე ლიც პი რა დად მო უს მენ
და ფეხ მძი მე ქალს და შე სა ბა მი სად დრო უ ლად მი ი ღებ და წე რი ლო ბით 
და სა ბუ თე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას ისე, რომ თა ვი დან აე ცი ლე ბი ნა ან 
შე ემ ცი რე ბი ნა ქა ლის ჯან მრთე ლო ბის თვის მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნი. მო ცე
მულ საქ მე ში, კა ნო ნი ე რი აბორ ტის ნე ბარ თვის მო სა პო ვებ ლად სა ჭი რო 
ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მის არარ სე ბო ბამ გან მცხა დე ბელს შე უქ მნა ხან
გრძლი ვი გა ურ კვევ ლო ბის სი ტუ ა ცია, რის შე დე გა დაც მან გა ნი ცა და 
მწვა ვე სტრე სი და მწუ ხა რე ბა მის ჯან მრთე ლო ბა ზე ფეხ მძი მო ბის შე
საძ ლო უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის გა მო, რა მაც, თა ვის მხრივ, გა მო იწ ვია 
მე8 მუხ ლის დარ ღვე ვა.
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კითხ ვე ბი:

1. რო გორ არე გუ ლი რებს ად გი ლობ რი ვი კა ნონ მდებ ლო ბა აბორტს? არის 
თუ არა იგი საკ მა რი სად დე ტა ლუ რი და კონ კრე ტუ ლი?

2. თუ აბორ ტი ნე ბა დარ თუ ლი ა, არის თუ არა იგი პრაქ ტი კა ში ხელ მი საწ
ვდო მი?

3. ვინ არის უფ ლე ბა მო სი ლი გას ცეს ნე ბარ თვა აბორ ტის გა კე თე ბა ზე?
4. არ სე ბობს თუ არა ეფექ ტუ რი და სწრა ფი პრო ცე დუ რა აბორ ტის კა ნო

ნი ე რე ბის სა კითხ ის გა და საწყ ვე ტად და უზ რუნ ველ ყოფს თუ არა ასე თი 
პრო ცე დუ რა ფეხ მძი მე ქა ლის მო ნა წი ლე ო ბას გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე
ბა ში?

2.5. მე ო რე მუხ ლი და გა ნუ კურ ნე ბე ლი სე ნით და ა ვა დე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი
მე2 მუხ ლის გა მო ყე ნე ბის სა კითხი ტერ მი ნა ლურ სტა დი ა ში მყოფ და ა

ვა დე ბუ ლებ თან და კავ ში რე ბით დგე ბა ისეთ სი ტუ ა ცი ებ ში, რო დე საც საღ 
გო ნე ბა ზე მყოფ პირს სურს სხვი სი დახ მა რე ბით სიკ ვდი ლი. სხვა მნიშ ვნე
ლო ვა ნი სა კითხ ე ბი, ისე თი რო გო რი ცაა ექი მის უფ ლე ბა და ას რუ ლოს პა
ცი ენ ტის სი ცოცხ ლე მი სი შემ დგო მი ტან ჯვის გან გა თა ვი სუფ ლე ბის მიზ
ნით პა ცი ენ ტის ან მი სი ოჯა ხის სურ ვი ლის სა წი ნა აღ მდე გოდ, ან აქვს თუ 
არა ექი მებს უფ ლე ბა გას წი ონ პა ლი ა ტი უ რი მკურ ნა ლო ბა, რა მაც შე იძ
ლე ბა სი ცოცხ ლის ხან გრძლი ვო ბის შემ ცი რე ბა გა მო იწ ვი ოს, კვლავ უპა
სუ ხოდ რჩე ბა. ამ სა კითხ ებ ზე ევ რო პულ ქვეყ ნებს შო რის კონ სენ სუ სის 
არარ სე ბო ბა მი უ თი თებს, რომ ამ ას პექ ტში სა ხელ მწი ფო ებს უნ და მი ე ცეთ 
თა ვი სუ ფა ლი გან საზღ ვრის უფ ლე ბა, თუმ ცა, რა თქმა უნ და, იმ პრინ ცი
პის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ყო ვე ლი შემ თხვე ვა გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა ინ დი
ვი დუ ა ლუ რად, საქ მის გა რე მო ე ბე ბის ყო ველ მხრი ვი და დე ტა ლუ რი გა მოკ
ვლე ვით და გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ღე ბუ ლი იქ ნე ბა პა ცი ენ ტის ინ ტე რე სე ბი
დან გა მომ დი ნა რე.

ეს სა კითხ ე ბი არ შე იძ ლე ბა გან ხი ლულ იქ ნას მხო ლოდ სი ცოცხ ლის უფ
ლე ბის კონ ტექ სტში, არა მედ გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იყოს კონ ვენ ცი ი დან 
გა მომ დი ნა რე სხვა და მა ტე ბი თი ნორ მე ბიც. ჯერ ჯე რო ბით არ არ სე ბობს 
პრე ცე დენ ტი ისე თი კა ნო ნე ბის მე2 მუხ ლთან შე სა ბა მი სო ბის თა ო ბა ზე, 
რომ ლე ბიც ით ვა ლის წი ნე ბენ ევ თა ნა ზი ას, მაგ რამ, რო გორც ჩანს, სი ცოცხ
ლის უფ ლე ბა არ მო ი ცავს სიკ ვდი ლის უფ ლე ბას.

•	 საქ მე ში პრე ტი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ (Pretty v. United 
Kingdom (2002), გან მცხა დე ბე ლი და ვობ და, რომ სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა 
მო ი ცავს სიკ ვდი ლის უფ ლე ბა საც, მაგ რამ სა სა მარ თლომ უარ ყო ეს მო
საზ რე ბა. გან მცხა დე ბე ლი კვდე ბო და მო ტო რო ნე ი რო ნუ ლი და ა ვა დე
ბით, რო მელ მაც მი სი კის რამ დე პა რა ლი ზე ბა გა მო იწ ვი ა. ადა მი ა ნე ბი, 
რომ ლე ბიც ამ უკურ ნე ბე ლი და ა ვა დე ბით არი ან და ა ვა დე ბულ ნი, სა ბო
ლო ოდ კვდე ბი ან გა გუდ ვით, რო ცა მა თი ფილ ტვე ბი წყვეტს ფუნ ქცი ო
ნი რე ბას. გან მცხა დე ბელს სურ და, რომ მი სი ქმა რი დახ მა რე ბო და თვით
მკვლე ლო ბის ჩა დე ნა ში რო ცა მო ი სურ ვებ და. ქმარს არ შე ეძ ლო დახ მა
რე ბა, რად გან ეს მას ზე სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი სან ქცი ის და კის რე ბას 
გა მო იწ ვევ და.

სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ ძი რი თა დი აქ ცენ ტი ყვე ლა იმ საქ მე ში, 
რო მე ლიც სა სა მარ თლომ გა ნი ხი ლა მე2 მუხ ლთან და კავ ში რე ბით, კეთ
დე ბო და სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა ზე, რომ და ეც ვა პი რის სი ცოცხ ლე. 
გან მცხა დე ბე ლი და ვობ და, რომ სა სა მარ თლოს მი ერ მე2 მუხ ლიც ისე ვე 
უნ და ყო ფი ლი ყო გან მარ ტე ბუ ლი, რო გორც მე11 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე 
გა ერ თი ა ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბა — უფ ლე ბა არ გა ერ თი ან დე ამა თუ იმ ასო
ცი ა ცი ა ში; სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ სიტყ ვა “თა ვი სუფ ლე ბა” ფრა ზა ში 
“გა ერ თი ა ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბა” გუ ლის ხმობს გარ კვე უ ლი არ ჩე ვა ნის უფ
ლე ბას მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბი სას. ეს არ გუ მენ ტი ვერ იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი 
მე2 მუხ ლთან მი მარ თე ბა ში, რად გან ეს უკა ნას კნე ლი გან სხვა ვე ბუ ლა დაა 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი: “ი გი არ ეხე ბა ცხოვ რე ბის დო ნეს ან პი რის არ ჩე ვანს რო
გორ მო ექ ცეს თა ვის ცხოვ რე ბას.” სა სა მარ თლომ და ას კვნა, რომ მე2 მუხ
ლი არ მო ი ცავ და, მი სი ტექ სტის და მა ხინ ჯე ბის გა რე შე, დი ა მეტ რა ლუ რად 
გან სხვა ვე ბულ უფ ლე ბას, კერ ძოდ სიკ ვდი ლის უფ ლე ბას. თუმ ცა, სა სა მარ
თლომ აღი ა რა, რომ მსგავ სი სა კითხ ე ბი შე საძ ლოა მოქ ცე უ ლი ყო მე8 მუხ
ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რა დი ცხოვ რე ბის პა ტი ვის ცე მის მოქ მე დე ბის 
სფე რო ში.

ეს სა კითხი ასე ვე მჭიდ როდ უკავ შირ დე ბა სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე
ბას, უზ რუნ ველ ყოს სა მე დი ცი ნო მკურ ნა ლო ბა, რაც ქვე მოთ იქ ნე ბა გან ხი
ლუ ლი.
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კითხ ვე ბი:

1. დაშ ვე ბუ ლია თუ არა ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით თვით მკვლე ლო ბა
ში ხელ შეწყ ო ბა?

2. თუ კა ნო ნი იძ ლე ვა ამის შე საძ ლებ ლო ბას, არის თუ არა იგი ზუს ტი და 
გან ჭვრე ტა დი?

3. ვის აქვს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა?

3. მა ტე რი ა ლუ რი ხა სი ა თის ვალ დე ბუ ლე ბე ბი: (ი) სა ხელ მწი ფო 

მო ხე ლე ე ბის მი ერ სა სიკ ვდი ლო ან სი ცოცხ ლის თვის სა ში ში 

ძა ლის გა მო ყე ნე ბის დაშ ვე ბუ ლი კა ტე გო რი ე ბი.

მე2 მუხ ლის მე2 პუნ ქტი:

“სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფა არ ჩა ით ვლე ბა ამ მუხ ლის სა წი ნა აღ
მდე გოდ ჩა დე ნილ ქმე დე ბად, თუ ის შე დე გად მოჰ ყვა ძა ლის გა მო
ყე ნე ბას, რო მე ლიც აბ სო ლუ ტურ აუ ცი ლებ ლო ბას წარ მო ად გენ და:

ა. ნე ბის მი ე რი პი რის და სა ცა ვად მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო ძა ლა
დო ბის გან;

ბ. კა ნო ნი ე რი და კა ვე ბი სათ ვის ან კა ნო ნი ე რად და პა ტიმ რე ბუ
ლი პი რის გაქ ცე ვის აღ საკ ვე თად;

ც. კა ნო ნი ერ ღო ნის ძი ე ბა თა გან ხორ ცი ე ლე ბი სას აჯან ყე ბის ან 
ამ ბო ხე ბის ჩა სახ შო ბად.”

3.1. მე-2 მუხ ლის მე-2 პუნ ქტის ფარ გლე ბი
მე2 მუხ ლის პირ ვე ლა დი აქ ცენ ტი არის სი ცოცხ ლის მოს პო ბა ზე სა ხელ

მწი ფო სამ სა ხურ ში მყო ფი პი რე ბზე. პრინ ციპ ში ეს სა ხელ მწი ფოს ვალ დე
ბუ ლე ბე ბის ყვე ლა ზე აშ კა რა და ცალ სა ხა ას პექ ტი ა: არ გა მო ი ყე ნოს სა სიკ
ვდი ლო ძა ლა, გარ და გარ კვე უ ლი გა მო ნაკ ლი სი შემ თხვე ვი სა. რო გორც აღი
ნიშ ნა, მე2 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ეს პირ ვე ლი მა ტე რი ა ლუ რი უფ ლე ბა 
თა ვი სი ში ნა არ სით არის ნე გა ტი უ რი ხა სი ა თის. ამ გვა რად, სა ხელ მწი ფო სამ
სა ხურ ში მყო ფი პი რე ბის მი ერ, ისე თი რო გო რი ცაა პო ლი ცი ის ოფიც რე ბი ან 
სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რე ე ბი, ძა ლის გა მო ყე ნე ბა, რა მაც გა მო იწ ვია სი ცოცხ

ლის გან ზრახ მოს პო ბა, ან სი ტუ ა ცი ე ბი, რო დე საც და საშ ვე ბია ისე თი ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბა, რა მაც შე იძ ლე ბა გა უფ რთხი ლებ ლო ბით სი ცოცხ ლის მოს პო ბა 
გა მო იწ ვი ოს, შე დის მე2 მუხ ლის მე2 პუნ ქტის მოქ მე დე ბის სფე რო ში.

ამ სფე რო ში სა ჩი ვარ თა უმ რავ ლე სო ბა, რო მე ლიც ეხე ბო და მე2 მუხ ლის 
დარ ღვე ვას, უკავ შირ დე ბო და ძა ლის გა მო ყე ნე ბას ტე რო რიზ მთან ბრძო ლის 
კონ ტექ სტში. ეს საქ მე ე ბი ხში რად მო ი ცავ და რამ დე ნი მე მო პა სუ ხე ქვე ყა ნას, 
რომ ლებ შიც სა სიკ ვდი ლო ძა ლა იქ ნა გა მო ყე ნე ბუ ლი იმ ორ გა ნი ზა ცი ის წევ
რთა წი ნა აღ მდეგ, რომ ლე ბიც ცდი ლობ დნენ ძა ლა დობ რი ვი გზით პო ლი ტი
კუ რი შე დე გის მიღ წე ვას. მე2 მუხ ლი გა მო ი ყე ნე ბა ასე ვე იმ შემ თხვე ვებ შიც, 
რო ცა სი ცოცხ ლის მოს პო ბა მოხ და მე ამ ბო ხე თა წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი 
სამ ხედ რო ოპე რა ცი ის შე დე გად. მა ში ნაც კი რო ცა საქ მე ასეთ ოპე რა ცი ებს 
ეხე ბა, სა სა მარ თლო ად გენს რომ “ან ტი ტე რო რის ტუ ლი ოპე რა ცი ე ბი იმ გვა
რად უნ და იყოს და გეგ მი ლი და კონ ტრო ლი რე ბუ ლი ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ, 
რომ ყვე ლა შე საძ ლო სა შუ ა ლე ბით მი ნი მუ მამ დე იყოს დაყ ვა ნი ლი სა სიკ
ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბა” (მაკ კა ნი და სხვე ბი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს 
წი ნა აღ მდეგ (McCann and Others v United Kingdom (1995)). შე სა ბა მი სად, 
მე2 მუხ ლთან წი ნა აღ მდე გო ბა ში მო ვა სა ხელ მწი ფოს ისე თი კა ნონ მდებ ლო
ბა ან პრაქ ტი კა, რო მე ლიც ხელს უწყ ობს “ეს რო ლე მო კა ლი” (“shoottokill”) 
პო ლი ტი კას. თუმ ცა, სხვა საქ მე ე ბი ასე ვე ეხე ბა ინ ცი დენ ტებს პო ლი ცი ის 
რუ ტი ნუ ლი საქ მი ა ნო ბი დან, რო დე საც შე სამ ჩნე ვი ხარ ვე ზე ბია ოპე რა ცი ე
ბის და გეგ მვა სა და კონ ტროლ ში, ან ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბის 
ად მი ნის ტრა ცი ულ რე გუ ლი რე ბა ში ან უშუ ა ლოდ პო ტენ ცი უ რად სა სიკ ვდი
ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში. პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი 
გვიჩ ვე ნებს, რომ სა სიკ ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბი სას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
სიფ რთხი ლეა აუ ცი ლე ბე ლი.

მე2 მუხ ლის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია მა ში ნაც, რო ცა სა ხელ მწი ფო 
სამ სა ხურ ში მყო ფი პი რე ბის მი ერ გა მო ყე ნე ბულ ძა ლას სიკ ვდი ლი არ მოჰ
ყო ლი ა, თუმ ცა გა რე მო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე ეს სა ვა რა უ დო იყო. თუმ ცა, 
ყო ვე ლი საქ მე ინ დი ვი დუ ა ლუ რად უნ და იყოს გან ხი ლუ ლი. სხვა სიტყ ვე ბით 
რომ ვთქვათ, იმი სათ ვის, რომ მე2 მუხ ლის გა მო ყე ნე ბის სა კითხი დად გეს, 
აუ ცი ლე ბე ლი არაა ად გი ლი ჰქონ დეს სი ცოცხ ლის მოს პო ბას. გა მო ყე ნე ბუ
ლი ძა ლის ხა რის ხი და სა ხე და ცალ სა ხა გან ზრახ ვა ან მი ზა ნი გა მო ყე ნე ბუ
ლი ძა ლის უკან, სხვა ფაქ ტო რებ თან ერ თად, შე იძ ლე ბა იქ ცეს გან ხილ ვის 
საგ ნად იმის გა სარ კვე ვად, შე უ თავ სე ბე ლი იყო თუ არა სა ხელ მწი ფო მო
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ხე ლე ე ბის მოქ მე დე ბე ბი მე2 მუხ ლის მი ზან თან და ამო ცა ნებ თან. სა კითხი 
იმის შე სა ხებ, სი ცოცხ ლის თვის სა ში ში ძა ლის გა მო ყე ნე ბა, რო მელ საც არ 
გა მო უწ ვე ვია სიკ ვდი ლი, წარ მო ად გენ და თუ არა მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას, 
გან ხი ლულ უნ და იქ ნას კონ კრე ტულ ფაქ ტებ ზე დაყ რდნო ბით. ეს კარ გა დაა 
ილუს ტრი რე ბუ ლი შემ დეგ საქ მე ში:
•	 საქ მე მა კა რატ ზი სი სა ბერ ძნე თის წი ნა აღ მდეგ (Makaratzis v Greece 

(2004) ეხე ბო და პო ლი ცი ის ოფიც რის მი ერ მან ქა ნის გა მო დევ ნე ბას, 
რა მაც მძღო ლის მძი მედ და შა ვე ბა გა მო იწ ვი ა. სა სა მარ თლომ და ად გი
ნა, რომ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მი ერ ძა ლის გა მო ყე ნე ბამ, რა საც არ 
მოჰ ყო ლია სიკ ვდი ლი, შე საძ ლო ა, გა მო ნაკ ლის შემ თხვე ვებ ში, გა მო იწ
ვი ოს მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვა. პო ლი ცი ელს, რო მე ლიც მის დევ და გან
მცხა დე ბელს და ეს რო და, არ ჰქო ნია მი სი მოკ ვლის გან ზრახ ვა. თუმ ცა, 
მძღო ლის გა დარ ჩე ნა იყო შემ თხვე ვი თო ბა. იგი გახ და ისე თი მოპყ რო
ბის მსხვერ პლი, რო მელ მაც მი სი სი ცოცხ ლე საფ რთხის ქვეშ და ა ყე ნა 
და, შე სა ბა მი სად, გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა მე2 მუხ ლი. ამ საქ მე ში სა სა მარ
თლომ აღ ნიშ ნა, რომ “სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის არა რე გუ ლი რე ბუ ლი 
და თვით ნე ბუ რი მოქ მე დე ბა შე უ თავ სე ბე ლია ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა პა
ტი ვის ცე მას თან”. ამგვა რად, მე2 მუხ ლი მო ითხ ოვს, რომ “პო ლი ცი ის 
ორ გა ნო თა საქ მი ა ნო ბა საკ მა რი სად უნ და იყოს რე გუ ლი რე ბუ ლი ეროვ
ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით იმ გვა რად, რომ უზ რუნ ველ ყოფ დეს ადეკ ვა
ტუ რი და ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მე ბის არ სე ბო ბას თვით ნე ბო ბი სა და ძა ლის 
ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის და თუნ დაც ისე თი შემ თხვე ვის წი ნა აღ მდეგ, 
რომ ლის თა ვი დან აცი ლე ბაც შე საძ ლე ბე ლი ა”. ამ გვა რად, სა სა მარ თლო 
მო წო დე ბუ ლია ზედ მი წევ ნით გა მო იკ ვლი ოს ამ დე ბუ ლე ბის დარ ღვე ვის 
შემ თხვე ვე ბი და მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღოს არა მხო ლოდ იმ სა ხელ მწი ფო 
მო ხე ლე თა მოქ მე დე ბე ბი, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ მო ნა წი ლე ობ დნენ ძა
ლის გა მო ყე ნე ბა ში, არა მედ ყვე ლა სხვა ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბაც, მა
გა ლი თად ისე თი რო გო რი ცაა სა და ვო ქმე დე ბის და გეგ მვა და კონ ტრო
ლი”. შე სა ბა მი სად, მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას შე იძ ლე ბა ად გი ლი ჰქონ დეს 
მა ში ნაც, რო ცა სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფა არ მომ ხდა რა.

•	 ორი საქ მე, ისა ი ე ვა, იუ სუ პო ვა და ბა ზა ე ვა რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ 
(Isayeva Yusupova and Bazayeva v Russia (2005) და ისა ი ე ვა რუ სე თის 
წი ნა აღ მდეგ (Isayeva v Russia (2005) ეხე ბო და ჩეჩ ნეთ ში სა მო ქა ლა ქო 
პი რე ბის სა ჰა ე რო და ბომ ბვას რუ სე თის უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის მი ერ. 

სა სა მარ თლომ კვლავ გა ი მე ო რა, რომ მე2 მუხ ლი ეხე ბა არა მხო ლოდ 
ისეთ შემ თხვე ვებს, რა საც სიკ ვდი ლი მოჰ ყვა, არა მედ ასე ვე თავ დას
ხმებს, რო ცა მსხვერ პლი გა დარ ჩა, თუმ ცა გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა მკვლე
ლო ბის მცდე ლო ბის ტოლ ფა სი იყო.

აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ თუ კი შე უძ ლე ბე ლია იმის დე მონ სტრი რე ბა, რომ 
გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლის ხა სი ა თი და ხა რის ხი წარ მო ად გენ და მე2 მუხ ლის დარ
ღვე ვას, შემ თხვე ვა შე საძ ლოა მოხ ვდეს მე3 მუხ ლის მოქ მე დე ბის სფე რო ში:
•	 საქ მე ში ილ ჰა ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Ilhan v Turkey (2000), გან მცხა

დე ბელს ტვი ნი და უ ზი ან და იმის შე დე გად, რომ და კა ვე ბი სას ჟან დარ მებ
მა თავ ში თო ფის კონ და ხი სულ მცი რე ერ თხელ მა ინც ჩა არ ტყეს. მი უ
ხე და ვად იმი სა, რომ გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლის ხა რის ხი და ხა სი ა თი და მი სი 
გა მო ყე ნე ბის ცალ სა ხა მი ზა ნი და შე სა ბა მი სი ფაქ ტო რე ბი იყო იმის გან
სა საზღ ვრად, ად გი ლი ჰქონ და თუ არა მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას, ადა მი
ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ ამ საქ მე ში და ად გი ნა, რომ 
წარ დგე ნილ ბრალ დე ბა თა გა დაწყ ვე ტა მე3 მუხ ლის კონ ტექ სტში უფ რო 
მარ თე ბუ ლი იყო.

მე2 მუხ ლის ჭრილ ში პო ლი ცი ის ოფიც რე ბის ან სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ
რე ბის მი ერ სა სიკ ვდი ლო ან სიკ ვდი ლის თვის სა ში ში ძა ლის გა მო ყე ნე ბა, 
რომ ლის შე დე გა დაც ად გი ლი ჰქონ და სი ცოცხ ლის მოს პო ბას, ან ისეთ სი
ტუ ა ცი ას, რო ცა ძა ლის გა მო ყე ნე ბას შე საძ ლოა გა უფ რთხი ლებ ლო ბით სი
ცოცხ ლის მოს პო ბა მოჰ ყო ლო და, მო ითხ ოვს ძა ლის გა მო ყე ნე ბის მიზ ნი სა 
და გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლის ხა რის ხის შე მოწ მე ბას. დე ბუ ლე ბის მე2 პუნ ქტში 
ჩა მოთ ვლი ლი ოთხი კა ტე გო რი ის ვი თა რე ბა მო ი ცავს სი ტუ ა ცი ებს, რო დე
საც სა ხელ მწი ფოს შე უძ ლია გა მო ი ყე ნოს სა სიკ ვდი ლო ძა ლა:
•	 ძა ლა დო ბის გან და სა ცა ვად;
•	 პი რის და სა კა ვებ ლად;
•	 და პა ტიმ რე ბუ ლი პი რის გაქ ცე ვის აღ საკ ვე თად;
•	 აჯან ყე ბის ან ამ ბო ხე ბის ჩა სახ შო ბად.
ვი ნა ი დან ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა შე სა ხებ და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის 

მი ზა ნია ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვა, მე2 მუხ ლი გან მარ ტე ბუ ლი და გა მო
ყე ნე ბუ ლი უნ და იყოს იმ გვა რად, რომ მი სი გა რან ტი ე ბი იყოს “პრაქ ტი კუ ლი 
და ეფექ ტუ რი”. შე სა ბა მი სად, მე2 მუხ ლის ტექ სტში მო ცე მუ ლი ოთხი გა
მო ნაკ ლი სი, რო გორც კონ ვენ ცი ა ში მო ცე მუ ლი ყვე ლა შეზღ უდ ვა, ვიწ როდ 
უნ და იყოს გან მარ ტე ბუ ლი. გა მო ნაკ ლის შემ თხვე ვა თა ვიწ რო ინ ტერ პრე
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ტა ცი ის შე დე გია სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის უფ რო მკაც რი დაც ვა, რო გორც სა
სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა საქ მე ში მაკ კა ნი და სხვე ბი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს 
წი ნა აღ მდეგ (McCann and Others v United Kingdom (1995). ეს დე ბუ ლე ბა 
“არ გან საზღ ვრავს ისეთ გა რე მო ე ბებს, რო ცა და საშ ვე ბია პი რის გან ზრა ხი 
მკვლე ლო ბა, არა მედ აღ წერს ისეთ სი ტუ ა ცი ებს, რო ცა და საშ ვე ბია “ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბა” რა მაც შე იძ ლე ბა გა უფ რთხი ლებ ლო ბით სი ცოცხ ლის მოს პო ბა 
გა მო იწ ვი ოს.”

პირ ვე ლი გა მო ნაკ ლი სი შემ თხვე ვა — მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო ძა ლა დო
ბის გან და სა ცა ვად — მო ი ცავს რო გორც თავ დაც ვას, ისე სხვა პირ თა დაც
ვას. პო ლი ცი ის ოფიც რე ბი ისე ვე სარ გებ ლო ბენ სი ცოცხ ლის უფ ლე ბით, 
რო გორც ყვე ლა სხვა. თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი გა მო ნაკ
ლი სე ბი კვა ლი ფი ცირ დე ბა ასე ვე ტერ მი ნით “კა ნო ნი ე რი”, ამ გვა რად თავ
დაც ვის თის ან ამ ბო ხე ბის ჩა სახ შო ბად გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა უნ და იყოს 
“კა ნო ნი ე რი”. მე ო რე და მე სა მე გა მო ნაკ ლი სი ანა ლო გი უ რად არის ფორ
მუ ლი რე ბუ ლი და ამ შემ თხვე ვა ში “კა ნო ნი ე რი” და კა ვე ბა ან და პა ტიმ რე
ბა მე5 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თა ვი სუფ ლე ბი სა და უსაფ რთხო ე ბის 
უფ ლე ბის შე სა ბა მი სად უნ და იყოს გან მარ ტე ბუ ლი. მხო ლოდ “კა ნო ნი ე რი” 
და პა ტიმ რე ბის (ან “კა ნო ნი ე რად” და პა ტიმ რე ბუ ლი პი რის გაქ ცე ვის აღ
საკ ვე თად) დროს ჩა დე ნი ლი მკვლე ლო ბა შე იძ ლე ბა იყოს გა მარ თლე ბუ ლი. 
თუ კი და კა ვე ბა არ შე ე სა ბა მე ბა მე5 მუხლს, მა შინ მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის 
დროს გა მო ყე ნე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი ძა ლა დო ბა უკა ნო ნო იქ ნე ბა მე2 მუხ ლის 
მიზ ნე ბის თვის, თუ კი ად გი ლი არა აქვს სხვა გა მო ნაკ ლის შემ თხვე ვას (მა
გა ლი თად თავ დაც ვას).

კითხ ვე ბი:

1. არის თუ არა სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის დარ ღვე ვის და საშ ვე ბი გა მო ნაკ ლი
სი შემ თხვე ვე ბი ნათ ლად გან საზღ ვრუ ლი ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით 
და შე მო ი ფარ გლე ბა თუ არა ისი ნი მხო ლოდ მე2.2 მუხ ლით ნე ბა დარ
თუ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბით?

2. ით ვა ლის წი ნებს თუ არა კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბი 
სი ცოცხ ლის თვის სა ში ში ძა ლის გა მო ყე ნე ბას?

3. რა შემ თხვე ვებ ში ით ვა ლის წი ნებს ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა სი ცოცხ
ლის თვის სა ში ში ძა ლის გა მო ყე ნე ბას სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის შე
ნარ ჩუ ნე ბის მიზ ნით?

4. ნათ ლად არის თუ არა კა ნონ მდებ ლო ბით რე გუ ლი რე ბუ ლი იმ პირ თა რო
ლი და ქცე ვა, რომ ლე ბიც პა სუ ხის მგე ბელ ნი არი ან მარ თლწეს რი გის შე ნარ
ჩუ ნე ბა ზე ისეთ სი ტუ ა ცი ებ ში, რო გო რი ცაა აჯან ყე ბა, არე უ ლო ბა, ტე რო
რიზ მი ან სხვა ისეთ სი ტუ ა ცი ებ ში, რო ცა და საშ ვე ბია ძა ლის გა მო ყე ნე ბა?

3.2. სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა არ გა მო ი ყე ნოს “აბ სო ლუ ტუ რად 
აუ ცი ლე ბელ ზე” მე ტი ძა ლა

გა დამ წყვე ტი მო მენ ტი იმ საქ მე ე ბის გან ხილ ვი სას, რო მე ლიც ეხე ბა სა
ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მი ერ გა მო ყე ნე ბულ სა სიკ ვდი ლო ძა ლას, არის სა
კითხი იყო თუ არა გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა “აბ სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი”. 
სიტყ ვა “ა უ ცი ლებ ლო ბა” კონ ვენ ცი ის სხვა დე ბუ ლე ბებ შიც გვხვდე ბა, თუმ
ცა მე2 მუხ ლის ტექ სტში ის და მა ტე ბით და ხა სი ა თე ბუ ლია ტერ მი ნით “აბ
სო ლუ ტუ რი”. ამ სა კითხ ის გან ხილ ვი სას, სა სა მარ თლო გა მო ი ყე ნებს სხვა 
შე სა ბა მის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ საც.
•	 საქ მე ში მა კა რატ ზი სი სა ბერ ძნე თის წი ნა აღ მდეგ (2004), პო ლი ცი ის 

ოფიც რებ მა რამ დენ ჯერ მე ეს რო ლეს მძღოლს, რო მელ მაც შუქ ნიშ ნის 
წი თელ შუქ ზე გა ი ა რა და პო ლი ცი ის რამ დე ნი მე ბლოკ პოს ტი გა დაკ ვე
თა. პო ლი ცი ამ იგი მძი მედ დაჭ რა (თუმ ცა არ მო უკ ლავს). სა სა მარ თლოს 
აზ რით, იმ “ქა ო ტუ რო ბამ”, რომ ლი თაც გან ხორ ცი ელ და სრო ლე ბი “მეტ
წი ლად არა კონ ტრო ლი რე ბად დევ ნა ში” ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღის გა მო
ყე ნე ბის “მოძ ვე ლე ბუ ლი და არას რუ ლი” რე გუ ლა ცი ის პი რო ბებ ში, გა მო
იწ ვია მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვა. ამ საქ მე ში აღ სა ნიშ ნა ვია სა სა მარ თლოს 
მი თი თე ბა გა ე როს ძა ლი სა და ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღის პრინ ცი პებ ზე, 
რაც გვიჩ ვე ნებს სა ერ თა შო რი სო გავ ლე ნას სა სა მარ თლოს იუ რის პრუ
დენ ცი ა ზე. კერ ძოდ, ხე ლი სუფ ლე ბის უუ ნა რო ბა შე მო ე ღო ადეკ ვა ტუ რი 
სა კა ნონ მდებ ლო და ად მი ნის ტრა ცი უ ლი რე გუ ლა ცი ე ბი ნიშ ნავ და იმას, 
რომ სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებს არ გა აჩ ნდათ ძა ლის გა მო ყე ნე ბის 
ნა თე ლი მი თი თე ბე ბი და კრი ტე რი უ მე ბი, რა მაც ამ შემ თხვე ვა ში გა მო იწ
ვია ის, რომ პო ლი ცი ის ოფიც რე ბი “სარ გებ ლობ დნენ მოქ მე დე ბის თა ვი
სუფ ლე ბით და შე ეძ ლოთ გა უთ ვა ლის წი ნე ბე ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი მი ე ღოთ, 
რა საც, სა ვა რა უ დოდ, ად გი ლი არ ექ ნე ბო და სა თა ნა დო წვრთნი სა და ინ
სტრუქ ტა ჟის გავ ლის შემ თხვე ვა ში.” ამ გვა რი “და უ რე გუ ლი რე ბე ლი და 
თვით ნე ბუ რი მოქ მე დე ბა” შე უ თავ სე ბე ლი იყო ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის 
პა ტი ვის ცე მას თან.
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რო გორც სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა საქ მე ში მაკ კა ნი და სხვე ბი გა ერ თი ა
ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ (1995) “აბ სო ლუ ტუ რი აუ ცი ლებ ლო ბის” გან
საზღ ვრის ტეს ტი უფ რო მკაც რია ვიდ რე კონ ვენ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ნე ბის მი ე რი სხვა ტეს ტი.

მე2 მუხ ლის მე2 პუნ ქტში ტერ მი ნის “აბ სო ლუ ტუ რი აუ ცი ლებ ლო ბა” 
მი თი თე ბა გუ ლის ხმობს იმას, რომ გა მო ყე ნე ბულ უნ და იქ ნას იმა ზე უფ რო 
მკაც რი და მომ თხოვ ნი ტეს ტი, ვიდ რე ჩვე უ ლებ რივ, რო ცა საქ მე ეხე ბა იმის 
შე ფა სე ბას, თუ რამ დე ნად იყო სა ხელ მწი ფოს მოქ მე დე ბა “ა უ ცი ლე ბე ლი დე
მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბის თვის” კონ ვენ ცი ის მე8 და მე11 მუხ ლე ბის 
მე ო რე პუნ ქტე ბის თა ნახ მად. კერ ძოდ, გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა მე2 მუხ ლის 
მე2 პუნ ქტში მი თი თე ბუ ლი მიზ ნე ბის მკაც რად პრო პორ ცი უ ლი უნ და იყოს. 
ამა ში იგუ ლის ხმე ბა ის, რომ ამ სა კითხ ის შე ფა სე ბი სას სა სა მარ თლო დე
ტა ლუ რად გა ნი ხი ლავს გა რე მო ე ბა თა ფარ თო სპექტრს, მა გა ლი თად, რო
გო რი ცაა ძა ლის გა მო ყე ნე ბის სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლა ცი ა, პო ლი ცი ის ან 
უშიშ რო ე ბის სამ სა ხუ რის წვრთნა, ოპე რა ცი ე ბის და გეგ მვა და კონ ტრო ლი 
და სხვა დე ტა ლე ბი, რაც თან ახ ლდა ძა ლის გა მო ყე ნე ბას. იმის შე სა ფა სებ
ლად, იყო თუ არა გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა “მკაც რად პრო პორ ცი უ ლი” რე ლე
ვან ტუ რია ასე ვე სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბაც. რო გორც 
წე სი, ამ სა კითხ ე ბის შე ფა სე ბა ეროვ ნუ ლი სა სა მარ თლო ე ბის კომ პე ტენ ცი
ა ში შე დის და ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო მხო ლოდ იმ 
შემ თხვე ვა ში იმ სჯე ლებს ად გი ლობ რი ვი ტრი ბუ ნა ლე ბის დას კვნე ბის სა წი
ნა აღ მდე გოდ, თუ კი “სარ წმუ ნო” არ გუ მენ ტე ბი მი უ თი თებს ად გი ლობ რი ვი 
სა მარ თალ წარ მო ე ბის ნაკ ლო ვა ნე ბა ზე. თუმ ცა თუ კი ამის სა ჭი რო ე ბა იქ ნე
ბა, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ სა სა მარ თლოს სა კუ თა რი გა მო ძი ე ბის 
ჩა ტა რე ბაც შე უძ ლი ა.

3.3. გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა: ძა ლის გა მო ყე ნე ბის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე-
ბე ბის შეს წავ ლა

იმის შე ფა სე ბი სას, თუ რამ დე ნად იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა აბ სო ლუ ტუ
რად აუ ცი ლე ბე ლი მე2.2 მუხ ლით აღი ა რე ბუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად, სა
სა მარ თლო, პირ ველ რიგ ში, გა ნი ხი ლავს უშუ ა ლოდ გა მო ყე ნე ბულ ძა ლას. 
გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლის შე ფა სე ბის დროს, იმ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე თა მოქ
მე დე ბის გან ხილ ვა, რო მელ თაც წა მებ ში უხ დე ბათ სა სიკ ვდი ლო ძა ლის გა
მო ყე ნე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა, მარ ტი ვი საქ მე არა ა. ამ გვა

რად, მა ში ნაც კი თუ კი ძა ლა აშ კა რად არაპ რო პორ ცი უ ლი იყო, ის შე იძ ლე ბა 
მარ თლზო მი ე რად ჩა ით ვა ლოს, თუ კი მი სი გა მო ყე ნე ბა ეფუძ ნე ბა კე თილ
სინ დი სი ერ ვა რა უდს, რაც გო ნივ რუ ლი ჩანს იმ მო მენ ტში, თუმ ცა შემ დგომ 
მცდა რი აღ მოჩ ნდე ბა. სა სა მარ თლომ აღი ა რა, რომ სხვაგ ვა რი დას კვნა სა
ხელ მწი ფოს და მის სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებს არა რე ა ლურ ტვირთს 
და ა კის რებ და, რაც შე საძ ლო ა, მა თი და სხვა თა სი ცოცხ ლის თვის სა ზი ა ნო 
ყო ფი ლი ყო. ყვე ლა დას კვნა არ არის ცალ სა ხა, ვი ნა ი დან მხო ლოდ დრო ის 
გას ვლის შემ დეგ შე იძ ლე ბა ით ქვას ესა თუ ის იმ წუ თი ე რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
სა სიკ ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ მცდა რი იყო თუ არა. გა დაწყ ვე
ტი ლე ბა თა ნარ ჩე ვი შექ მნის წარ მოდ გე ნას იმის შე სა ხებ, თუ რა სა ხის სი
ტუ ა ცი ებ ზე უმ სჯე ლია აქამ დე სა სა მარ თლოს.
•	 საქ მე ში მაკ კა ნი და სხვე ბი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ , სა

სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი 
ფუნ და მენ ტუ რი დი ლე მის წი ნა შე იდ გნენ. ერ თის მხრივ, მათ ეკის რე ბო
დათ ვალ დე ბუ ლე ბა და ეც ვათ სა მო ქა ლა ქო პი რე ბის და სამ ხედ რო მო
სამ სა ხუ რე ე ბის სი ცოცხ ლე, ხო ლო მე ო რეს მხრივ, მი ნი მუ მამ დე და ეყ ვა
ნათ ძა ლის გა მო ყე ნე ბის სა შუ ა ლე ბა იმ პირ თა წი ნა აღ მდეგ, რომ ლე ბიც 
საფ რთხეს უქ მნიდ ნენ სხვა თა სი ცოცხ ლეს. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლოს 
უნ და ემ სჯე ლა, იყო თუ არა იმ ჯა რის კაც თა მოქ მე დე ბა, რომ ლებ მაც 
სა სიკ ვდი ლო სრო ლე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლეს ტე რო რის ტთა წი ნა აღ მდეგ, 
არ სე ბუ ლი საფ რთხის მკაც რად პრო პორ ცი უ ლი. სა სა მარ თლომ შე ა
ფა სა ის ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც მი ე წო დათ ჯა რის კა ცებს და მი იჩ ნი ა, 
რომ მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე, ჯა რის კა ცე ბი კე თილ
სინ დი სი ე რად ვა რა უ დობ დნენ, რომ აუ ცი ლე ბე ლი იყო ეჭ ვმი ტა ნილ თათ
ვის სრო ლა იმი სათ ვის, რომ თა ვი დან აე ცი ლე ბი ნათ მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მსხვერ პლის გა მომ წვე ვი ბომ ბის აფეთ ქე ბა. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, 
რომ მო ცე მულ საქ მე ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მოქ მე დე ბე ბი ჯა რის კაც თა 
მი ერ მიჩ ნე ულ იყო რო გორც “აბ სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი” უდა ნა შა
უ ლო მსხვერ პლის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. ამ მხრივ სა სა მარ თლომ არ 
და ად გი ნა მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვა.

•	 საქ მე ში ან დრო ნი კუ და კონ სტან ტი ნუ კვიპ რო სის წი ნა აღ მდეგ 
(Andronicou and Constantinou v Cyprus (1997), პო ლი ცია მთე ლი დღის 
გან მავ ლო ბა ში ცდი ლობ და მო ლა პა რა კე ბო და პირს, რომ ამ უკა ნას კნელს 
გა ე თა ვი სუფ ლე ბი ნა მი სი პარ ტნი ო რი ქა ლი, რო მე ლიც მას ია რა ღის ლუ
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ლის ქვეშ ჰყავ და და იმუქ რე ბო და რომ მოკ ლავ და, თუ კი პო ლი ცია მის 
ბი ნა ში შე აღ წევ და. ქა ლი ძლი ერ აღელ ვე ბუ ლი იყო. სპეც რაზ მე ლებ მა 
და იწყ ეს მი სი გა დარ ჩე ნის ოპე რა ცი ა. რე ი დი სას კა ცი ქალს ეფა რე ბო და 
ოფიც რის თვის სრო ლის დროს. ოპე რა ცი ის გან მავ ლო ბა ში პო ლი ცი ამ ის
რო ლა 29 ტყვია რის შე დე გა დაც გარ და იც ვა ლა რო გორც კა ცი, ისე ქა
ლი. სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ ოფიც რებს ჰქონ დათ უფ ლე ბა გა ეხ სნათ 
ცეცხ ლი იმი სათ ვის, რომ გა და ერ ჩი ნათ ქა ლის სი ცოცხ ლე და მი ე ღოთ 
ყვე ლა ზო მა, რაც მა თი კე თილ სინ დი სი ე რი და გო ნივ რუ ლი ვა რა უ დით 
აუ ცი ლე ბე ლი იყო ქა ლის ან მა თი სი ცოცხ ლის თვის არ სე ბუ ლი საფ რთხის 
შე სამ ცი რებ ლად. ძა ლის გა მო ყე ნე ბას არ გა და უ ჭარ ბე ბია “აბ სო ლუ ტუ
რი აუ ცი ლებ ლო ბის თვის”. სა სა მარ თლომ დად გე ნი ლად ჩათ ვა ლა, რომ 
სა გა მო ძი ე ბო კო მი სი ის დას კვნე ბის თა ნახ მად, პო ლი ცი ის ორი ოფიც რის 
რწმე ნით, იმ გა რე მო ე ბებ ში აუ ცი ლე ბე ლი იყო კა ცის მოკ ვლა მძევ ლის 
და მა თი სი ცოცხ ლის გა და სარ ჩე ნად და მის წი ნა აღ მდეგ გან მე ო რე ბი თი 
სრო ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა იმი სათ ვის, რომ თა ვი დან აე ცი ლე ბი ნათ ის 
საფ რთხე, რომ კა ცი ია რაღს მიწ ვდე ბო და. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ 
სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მი ერ ძა ლის გა მო ყე ნე ბა მე2 მუხ ლის მე2 
პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რო მე ლი მე მიზ ნის მი საღ წე ვად შე იძ ლე
ბა მარ თლზო მი ე რი იყოს, თუ იგი ემ ყა რე ბა კე თილ სინ დი სი ერ ვა რა უდს, 
რო მე ლიც იმ მო მენ ტში გო ნივ რუ ლი ჩან და, თუმ ცა შემ დგომ მცდა რი 
აღ მოჩ ნდა. “სხვაგ ვა რი დას კვნა სა ხელ მწი ფოს და მის სა მარ თალ დამ ცავ 
ორ გა ნო ებს არა რე ა ლურ ტვირთს და ა კის რებ და რაც შე საძ ლოა მა თი და 
სხვა თა სი ცოცხ ლის თვის სა ზი ა ნო ყო ფი ლი ყო”.

•	 საქ მე ში გუ ლე ჩი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Gulec v Turkey (1998), გან
მცხა დებ ლის ვა ჟი მოკ ლეს სამ ხრეთ აღ მო სავ ლეთ თურ ქე თის ერ თერთ 
სო ფელ ში გა მარ თულ დე მონ სტრა ცი ა ში მო ნა წი ლე ო ბის დროს. უშიშ
რო ე ბის ძა ლებ მა ცეცხ ლი და ჯავ შნუ ლი მან ქა ნი დან გახ სნეს. სა სა მარ
თლომ აღ ნიშ ნა, რომ დე მონ სტრა ცია არ იყო მშვი დო ბი ა ნი. სა ხელ მწი ფო 
და ვობ და, რომ უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბი არ იყ ვნენ ბი ჭის სიკ ვდილ ზე პა სუ
ხის მგე ბელ ნი, რად გან მათ მხო ლოდ გა მაფ რთხი ლე ბე ლი გას რო ლე ბი 
მო ახ დი ნეს ჰა ერ ში და რომ მსხვერ პლი ქურ თუ ლი ტე რო რის ტუ ლი ორ
გა ნი ზა ცი ის PKKს წევ რე ბის მი ერ იქ ნა მოკ ლუ ლი. თუმ ცა, ექ სპერ ტი
ზამ აჩ ვე ნა, რომ მსხვერ პლი იმ ტყვი ით იყო მკვდა რი, რო მე ლიც გას რო
ლილ იქ ნა და ჯავ შნუ ლი ტრან სპორ ტი ო რის ლუ ლი დან და ბა ლი ტრა ექ

ტო რი ით. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მო ცე
მულ საქ მე ში ძა ლის გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა მარ თლზო მი ე რი ყო ფი ლი ყო, 
გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა ძალ ზედ მძლავ რი ია რა ღი და უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბი 
არ იყ ვნენ შე ი ა რა ღე ბულ ნი სხვა ნაკ ლებ უსაფ რთხო ია რა ღით, რო გო
რი ცაა მა გა ლი თად, ხელ კე ტე ბი, ცრემ ლმდე ნი გა ზი, ფა რე ბი, წყლის 
ჭავ ლე ბი ან რე ზი ნის ტყვი ე ბი. გარ და ამი სა, სა ხელ მწი ფოს არ წარ მო
უდ გე ნია არა ვი თა რი მტკი ცე ბუ ლე ბა იმი სა, რომ დე მონ სტრან ტე ბი შე ი
ა რა ღე ბულ ნი იყ ვნენ. სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ ძა ლის გა მო ყე ნე ბა არ 
იყო “აბ სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი”.

•	 საქ მე ში ოგუ რი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Ogur v Turkey (1999), უშიშ რო
ე ბის ძა ლებ მა ჩა ა ტა რეს შე ი ა რა ღე ბუ ლი ოპე რა ცია მად ნე უ ლის მწარ მო
ე ბე ლი კომ პა ნი ის კუთ ვნილ ტე რი ტო რი ა ზე. გან მცხა დებ ლის ვა ჟი, რო
მე ლიც მა ღა როს ღა მის და რა ჯად მუ შა ობ და, მოკ ლეს ცვლის დამ თავ რე
ბის დროს. სა ხელ მწი ფო ამ ტკი ცებ და, რომ მსხვერ პლი გა მაფ რთხი ლე
ბე ლი სრო ლით იქ ნა მოკ ლუ ლი. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ, რო გორც 
წე სი, გა მაფ რთხი ლე ბე ლი გას რო ლა კეთ დე ბა ჰა ერ ში ვერ ტი კა ლუ რად 
აღ მარ თუ ლი თო ფე ბით, ისე რომ არა ვინ და შავ დეს. რთუ ლი წარ მო სად
გე ნია გა მაფ რთხი ლე ბე ლი გას რო ლით მსხვერპლს ტყვია კი სერ ში რო
გორ უნ და მოხ ვედ რო და. სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ თუნ დაც მსხვერ
პლი მარ თლა გა მაფ რთხი ლე ბე ლი გას რო ლის შე დე გად მომ კვდა რი ყო, 
გას რო ლა ცუ დად იყო გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და უხეშ გა უფ რთხი ლებ ლო
ბას წარ მო ად გენ და. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მსხვერ პლის წი ნა აღ
მდეგ ძა ლის გა მო ყე ნე ბა არც პორ პორ ცი უ ლი იყო და არც აბ სო ლუ ტუ
რად აუ ცი ლე ბე ლი სხვა პირ თა მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო ძა ლა დო ბის გან 
და სა ცა ვად ან მსხვერ პლის და სა კა ვებ ლად.

•	 საქ მე ში ნა ჩო ვა და სხვე ბი ბულ გა რე თის წი ნა აღ მდეგ (Nachova and 
Others v Bulgaria (2005), გან მცხა დებ ლის ახ ლობ ლე ბი მოკ ლეს სამ ხედ
რო პო ლი ცი ე ლებ მა მა შინ, რო ცა ცდი ლობ დნენ მათ და კა ვე ბას არა ძა
ლა დობ რივ და ნა შა ულ თან და კავ ში რე ბით. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პო
ლი ცი ე ლე ბის თვის კარ გად იყო ცნო ბი ლი, რომ მსხვერ პლე ბი არ იყ ვნენ 
სა შიშ ნი ან შე ი ა რა ღე ბულ ნი და რომ მა თი და კა ვე ბა სხვა გზი თაც თა ვი
სუფ ლად შე იძ ლე ბო და, ოფი ცერ მა ცეცხ ლი გა უხ სნა მათ ახ ლო მან ძი
ლი დან მი სი ავ ტო მა ტუ რი შაშ ხა ნით. სა ყუ რადღ ე ბო იყო ის, რომ ოფი
ცერ მა შაშ ხა ნა ავ ტო მა ტუ რად გა მო ი ყე ნა მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ თან 
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ასე ვე ჰქონ და პის ტო ლე ტი და ის, რომ გარ დაც ვლილ თა გან ერ თერ თი 
მკერ დში იყო დაჭ რი ლი, რაც მი უ თი თებ და იმ ვა რა უდ ზე, რომ სა ნამ 
ეს როდ ნენ, ის შე მობ რუნ და, რა თა პო ლი ცი ელს და ნე ბე ბო და. სა სა მარ
თლომ და ად გი ნა, რომ ოფი ცერ თა ქმე დე ბე ბი არ იყო მე2 მუხ ლის შე სა
ბა მი სი, ვი ნა ი დან ძა ლის გა მო ყე ნე ბა არ იყო “აბ სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლე
ბე ლი” მო ცე მულ ვი თა რე ბა ში.

•	 საქ მე ში სიმ სე კი და სხვე ბი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Simsek and Others 
v Turkey (2005), გან მცხა დებ ლის ახ ლობ ლე ბი მოკ ლეს სტამ ბულ ში გა
მარ თუ ლი დე მონ სტრა ცი ის დროს 1995 წელს. პო ლი ცი ამ აღ მარ თა ბა
რი კა დე ბი დე მონ სტრა ცი ის მიმ დე ბა რე ტე რი ტო რი ა ზე და ერთ მო მენ ტში 
ცეცხ ლი გა უხ სნა დე მონ სტრან ტებს, რა მაც გა მო იწ ვია ორი ადა მი ა ნის 
სიკ ვდი ლი და და ძა ბუ ლო ბის ზრდა. რო ცა დე მონ სტრან ტებ მა გა ი წი ეს პო
ლი ცი ის ბა რი კა დის კენ, პო ლი ცი ამ კვლავ გახ სნა ცეცხ ლი და თხუთ მე ტი 
ადა მი ა ნი მოკ ლა. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მე2 მუხ ლის თა ნახ მად, 
პო ლი ცი ის ოფიც რე ბის მი ერ სა სიკ ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა 
გა მარ თლე ბუ ლი იყოს გარ კვე ულ სი ტუ ა ცი ა ში, მაგ რამ ეს დე ბუ ლე ბა არ 
არის ე.წ carte blanche. მა ში ნაც კი რო ცა დე მონ სტრა ცია არ იყო მშვი დო
ბი ა ნი და პო ლი ცი ას და უ პი რის პირ და წი ნა აღ მდე გო ბა და ძა ლა დობ რი ვი 
აქ ტე ბი, დე მონ სტრან ტე ბის თვის პირ და პირ სრო ლამ დე ოფიც რებს უნ და 
გა მო ე ყე ნე ბი ნათ სხვა სი ცოცხ ლის თვის ნაკ ლებ სა ხი ფა თო მე თო დი ან 
აღ ჭურ ვი ლო ბა. ამ ვი თა რე ბა ში, დე მონ სტრან ტთა და საშ ლე ლად ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბა, რა მაც ჩვიდ მე ტი ადა მი ა ნის სიკ ვდი ლი გა მო იწ ვია “აბ სო ლუ
ტურ აუ ცი ლებ ლო ბა ზე” მე ტი იყო მე2 მუხ ლის მიზ ნე ბის თვის.

•	 საქ მე ში ისა ი ე ვა რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ (Isayeva v Russia (2005), რუ სე
თის უშიშ რო ე ბის ძა ლებ მა და ბომ ბეს მან ქა ნა, რომ ლი თაც გან მცხა დე
ბე ლი, მი სი ოჯა ხი და მა თი სხვა თა ნა სოფ ლე ლე ბი ცდი ლობ დნენ გაქ
ცე ვას იმ სოფ ლი დან, რო მელ შიც მიმ დი ნა რე ობ და ბრძო ლე ბი ჩე ჩენ და 
რუს სამ ხედ რო ებს შო რის. თავ დას ხმამ გა მო იწ ვია გან მცხა დებ ლის ვა
ჟი სა და ძმის შვი ლე ბის და ღუპ ვა, გან მცხა დე ბე ლი და მი სი ახ ლობ ლე ბი 
კი და იჭ რნენ. სა სა მარ თლომ მარ თა ლია აღი ა რა, რომ იმ დროს ჩეჩ ნეთ
ში არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცია სა ხელ მწი ფოს გან გან სა კუთ რე ბუ ლი ზო მე ბის 
მი ღე ბას მო ითხ ოვ და და შე საძ ლოა იმ ტე რი ტო რი ა ზე შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
მებ რძო ლე ბის დიდ რა ო დე ნო ბას და მათ აქ ტი ურ წი ნა აღ მდე გო ბას გა
ე მარ თლე ბი ნა სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მი ერ სა სიკ ვდი ლო ძა ლის გა

მო ყე ნე ბა მე2 მუხ ლის მე2 პუნ ქტი დან გა მომ დი ნა რე, მაგ რამ, სა სა მარ
თლომ და ად გი ნა, რომ ისე თი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბა, რო მელ საც გა ნურ
ჩევ ლად ყვე ლას თვის შე ეძ ლო ზი ა ნის მი ყე ნე ბა, მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო 
ძა ლა დო ბის გან სი ცოცხ ლის დაც ვის მიზ ნის არაპ რო პორ ცი უ ლი იყო.

•	 საქ მე ში რამ სა ჰაი ნი დერ ლან დე ბის წი ნა აღ მდეგ (Ramsahai v the 
Netherlands (2007), პო ლი ცი ის ოფი ცერ მა ნაკ ლე ბად მძი მე და ნა შა ულ ში 
ეჭ ვმი ტა ნი ლი მოკ ლა მი სი და კა ვე ბი სას. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ 
მო ცე მულ საქ მე ში ძა ლის გა მო ყე ნე ბა პროპ რო ცი უ ლი იყო. სა სა მარ
თლომ ხა ზი გა უს ვა იმას, რომ პო ლი ცი ის ოფი ცერ მა მხო ლოდ მას შემ
დეგ ამო ი ღო ია რა ღი, რაც ეჭ ვმი ტა ნილ მა და იწყო მას ზე მი სი გა და ტე ნი
ლი პის ტო ლე ტის და მიზ ნე ბა, რის გა მოც პო ლი ცი ის ოფი ცერ მა იფიქ რა, 
რომ მი სი სი ცოცხ ლე რე ა ლუ რი საფ რთხის ქვეშ იყო.

•	 საქ მე ში კა კუ ლი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Kakoulli v Turkey (2005) გან
მცხა დებ ლის ახ ლო ბე ლი მოკ ლეს თურ ქმა ჯა რის კა ცებ მა ჩრდი ლო ეთ 
კვიპ როს ში საზღ ვრის გა დაკ ვე თი სას. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა სა მარ
თლო აღი ა რებ და, რომ საზღ ვრის დაც ვის პო ლი ცი ას უდა ვოდ უხ დე ბო და 
გამ კლა ვე ბა ისეთ გან სა კუთ რე ბულ პრობ ლე მებ თან, რო გო რი ცაა საზღ
ვრის უკა ნო ნი გა დაკ ვე თა ან ძა ლა დობ რი ვი დე მონ სტრა ცი ე ბი, მნიშ ვნე
ლო ვა ნი იყო ის, რომ ეს სირ თუ ლე ე ბი არ წარ მო ად გენ და კარ ტბლანშს 
ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბის თვის. მე2 მუხ ლი მო ითხ ოვს, 
რომ სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის ქმე დე ბე ბი იყოს იმ გვა რად და გეგ
მი ლი და ორ გა ნი ზე ბუ ლი, რომ მი ნი მუ მამ დე და იყ ვა ნოს სი ცოცხ ლის მოს
პო ბის რის კი. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ არ არ სე ბობ და სა სიკ ვდი ლო 
ძა ლის გა მო ყე ნე ბის სა ფუძ ვე ლი, ვი ნა ი დან სა ხე ზე არ იყო ჯა რის კა ცე ბის 
ან სხვე ბის სი ცოცხ ლის მოს პო ბის ან და შა ვე ბის იმ წუ თი ე რი საფ რთხე. სა
სა მარ თლომ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა მი აქ ცია იმ ფაქტს, რომ ბო
ლო გას რო ლა გან ხორ ცი ელ და წი ნა ორი გას რო ლი დან რამ დე ნი მე წუთ ში, 
მა შინ რო ცა წი ნა გას რო ლე ბის შე დე გად მსხვერ პლი უკ ვე დაჭ რი ლი და 
ნე იტ რა ლი ზე ბუ ლი იყო და შე საძ ლე ბე ლი იყო მი სი და კა ვე ბა.

კითხ ვე ბი:

1. სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის გა მო ნაკ ლი სებ თან მი მარ თე ბა ში, ით ვა ლის წი
ნებს თუ არა ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა აბ სო ლუ ტუ რი აუ ცი ლებ ლო
ბის ტეს ტის ჩა ტა რე ბას?
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2. თუ ასე ა, მო ითხ ოვს თუ არა კა ნო ნი, რომ ძა ლის გა მო ყე ნე ბა ლე გი ტი მუ
რი მიზ ნის მკაც რად პრო პორ ცი უ ლი იყოს?

3. რა ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ვა პი რის კე თილ სინ დი სი ერ მაგ რამ მცდარ ვა რა
უდს არ სე ბუ ლი საფ რთხის შე სა ხებ?

3.4. იმ სა ხელ მწი ფო ოპე რა ცი ე ბის კონ ტრო ლი და და გეგ მვა, რა მაც 
სი ცოცხ ლის მოს პო ბა ან და შა ვე ბა გა მო იწ ვია

იმის გან საზღ ვრა, იყო თუ არა გა მო ყე ნე ბუ ლი სა სიკ ვდი ლო ძა ლა “აბ
სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი” მო ი ცავს სიკ ვდი ლის გა მომ წვე ვი ოპე რა ცი ის 
კონ ტრო ლი სა და და გეგ მვის შე ფა სე ბა საც. სა სა მარ თლო გან სა კუთ რე ბულ 
ყუ რადღ ე ბას აქ ცევს იმ სა კითხს, ით ვა ლის წი ნებს თუ არა ეროვ ნუ ლი კა
ნონ მდებ ლო ბა ადეკ ვა ტურ და ეფექ ტურ მე ქა ნიზ მებს სა სიკ ვდი ლო ძა ლის 
თვით ნე ბუ რი გა მო ყე ნე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ
თლო გა ნი ხი ლავს არა მხო ლოდ იმ მო ხე ლე თა ქმე დე ბებს, რომ ლებ მაც უშუ
ა ლოდ გა მო ი ყე ნეს ძა ლა, არა მედ ასე ვე ყვე ლა სხვა გა რე მო ე ბა საც, მათ შო
რის ამ ქმე დე ბე ბის და გეგ მვა სა და კონ ტროლს იმი სათ ვის, რომ დარ წმუნ
დეს, ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ მა მი ი ღეს სა თა ნა დო ზო მე ბი საფ რთხის 
მი ნი მუ მამ დე და საყ ვა ნად. რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, ისეთ საქ მე ებ ში რო გო
რი ცაა გუ ლე ჩი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Gulec v Turkey (1998), ეს კითხ ვა 
შე იძ ლე ბა ასე ვე მო ი ცავ დეს იმის შე მოწ მე ბას, ჰქონ დათ თუ არა ხე ლი სუფ
ლე ბის წარ მო მად გენ ლებს სა თა ნა დო აღ ჭურ ვი ლო ბა.
•	 საქ მე ში მაკ კა ნი და სხვე ბი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ 

(McCann and Others v United Kingdom (1995), სა სა მარ თლომ და ად გი
ნა, რომ არ იყო და ცუ ლი აბ სო ლუ ტუ რი აუ ცი ლებ ლო ბის სტან დარ ტი 
მე2.2 (ა) მუხ ლის მიზ ნე ბის თვის. ეს გა მომ დი ნა რე ობ და ხე ლი სუფ ლე
ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბი დან არ შე ე ჩე რე ბი ნათ ტე რო რის ტე ბი ეს პა ნე თი
დან გიბ რალ ტარ ში შე მოს ვლი სას, ასე ვე იქი დან, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ 
არ გა ით ვა ლის წი ნა იმის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ ოპე რა ტი უ ლი ინ ფორ მა
ცია შე იძ ლე ბა მცდა რი ყო ფი ლი ყო და რომ ჯა რის კა ცებ მა პირ და პირ სა
სიკ ვდი ლო ძა ლა გა მო ი ყე ნეს. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ ჯა რის კა ცი 
რო მელ მაც მო ახ დი ნა სა ვა რა უ დოდ ბომ ბის შემ ცვე ლი მან ქა ნის ზე და
პი რუ ლი დათ ვა ლი ე რე ბა, არ იყო ასა ფეთ ქებ ლე ბის და რა დიო კო მუ ნი
კა ცი ე ბის სპე ცი ა ლის ტი და მი სი ვა რა უ დი, რომ მან ქა ნა ში ბომ ბი იდო, 
და ე ფუძ ნა მხო ლოდ იმ ფაქტს, რომ მან ქა ნის ან ტე ნა ად გილ ზე არ იყო. 

გარ და ამი სა, ჯა რის კა ცებს რომ ლებ მაც ცეცხ ლი გას ხნეს, და ვა ლე ბუ
ლი ჰქონ დათ პირ და პირ სა სიკ ვდი ლო გას რო ლე ბი მო ეხ დი ნათ, რაც ტე
რო რიზ მის კონ ტექ სტშიც კი ვერ აკ მა ყო ფი ლებს სა ჭი რო სიფ რთხი ლის 
სტან დარტს.

•	 საქ მე გუ ლი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Gül v Turkey (2000), წარ მო ად გენს 
ილუს ტრა ცი ას იმი სა, თუ რა სა ხის სა სიკ ვდი ლო ძა ლა არ შე იძ ლე ბა ჩა
ით ვა ლოს “აბ სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლებ ლად”. აღ ნიშ ნულ საქ მე ში პო ლი
ცი ის ოფიც რე ბი ცდი ლობ დნენ ბი ნა ში შეღ წე ვას ჩხრე კის ჩა სა ტა რებ
ლად, მაგ რამ რო ცა სახ ლის მფლო ბე ლი აღებ და კა რს, პო ლი ცი ე ლებ მა 
გახ სნეს ცეცხ ლი და სა სიკ ვდი ლოდ დაჭ რეს პატ რო ნი, რო მე ლიც კარს 
უკან იყო. რაც შე ე ხე ბა ოპე რა ცი ის და გეგ მვას, სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, 
რომ არ არ სე ბობ და საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბა იმის და სად გე ნად, რომ 
ოფიც რებს ჰქონ დათ სა სიკ ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბის ბრძა ნე ბა. თუმ
ცა, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ კარ სმიღ მა სრო ლა ვერ იქ ნე ბო და გა
მარ თლე ბუ ლი ვე რა ვი თა რი ვა რა უ დით იმის შე სა ხებ, რომ ოფი ცერ თა 
სი ცოცხ ლეს საფ რთხე ემუქ რე ბო და ბი ნის მე პატ რო ნე თა მხრი დან, რომ 
აღა რა ფე რი ით ქვას მხო ლოდ ბი ნა ში შეღ წე ვის მი ზან ზე. მოკ ლედ რომ 
ვთქვათ, მათ მი ერ ავ ტო მა ტუ რი ია რა ღე ბი დან ცეცხ ლის გახ სნა მათ
თვის უხი ლავ მი ზან ზე მშვი დო ბი ა ნი მაცხ ოვ რებ ლე ბით და სახ ლე ბულ 
კორ პუს ში შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს რო გორც აშ კა რად არაპ რო პორ ცი უ
ლი რე აქ ცი ა.

•	 საქ მე ში მა კა რატ ზი სი სა ბერ ძნე თის წი ნა აღ მდეგ (2004), სა სა მარ
თლო კრი ტი კუ ლად მი უდ გა მან ქა ნის გა მო დევ ნე ბის და გეგ მვა სა და 
ორ გა ნი ზე ბას, რის შე დე გა დაც მძღო ლი მძი მედ და შავ და. ოპე რა ცი
ა ში მო ნა წი ლე ობ და პო ლი ცი ელ თა დი დი რა ო დე ნო ბა, რომ ლე ბიც ქა
ო ტუ რად და მეტ წი ლად უკონ ტრო ლოდ ახორ ცი ე ლებ დნენ დევ ნას. 
ამას თან, ად გი ლობ რივ კა ნონ მდებ ლო ბა ში და პრაქ ტი კა ში არ არ სე
ბობ და სა თა ნა დო სტრუქ ტუ რა რო მე ლიც და ა რე გუ ლი რებ და ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბას.

•	 საქ მე ში ნა ჩო ვა და სხვე ბი ბულ გა რე თის წი ნა აღ მდეგ, სა სა მარ თლომ 
ასე ვე კრი ტი კუ ლად იმ სჯე ლა და კა ვე ბის მომ ზა დე ბა სა და ორ გა ნი ზე
ბა ზე და და ას კვნა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ მა არ შე ას რუ ლეს 
სი ცოცხ ლის მოს პო ბის საფ რთხის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნის ვალ დე ბუ ლე
ბა. და კა ვე ბის ოპე რა ცი ის მომ ზა დე ბი სას, მხედ ვე ლო ბა ში არ იქ ნა მი ღე
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ბუ ლი არც ჩა დე ნი ლი და ნა შა უ ლის სიმ ძი მე და არც ის ფაქ ტი, რომ ეჭ
ვმი ტა ნი ლე ბი არ წარ მო ად გენ დნენ არა ვი თარ საფ რთხეს. გარ და ამი სა, 
კარ გად არ იყო გან მარ ტე ბუ ლი, რა შემ თხვე ვებ ში შე იძ ლე ბა ცეცხ ლსას
რო ლი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბა სა თა ნა დო სა მარ თლებ რი ვი რე გუ ლა ცი ე ბი
სა და ადეკ ვა ტუ რი ტრე ნინ გე ბის არარ სე ბო ბის გა მო.

ამის გან გან სხვა ვე ბით, სხვა საქ მე ებ ში სა სა მარ თლომ ოპე რა ცი ის და
გეგ მვი სა და კონ ტრო ლის სა კითხ ე ბი და მაკ მა ყო ფი ლებ ლად ჩათ ვა ლა:
•	 საქ მე ში ან დრო ნი კუ და კონ სტან ტი ნუ კვიპ რო სის წი ნა აღ მდეგ 

Andronicou and Constantinou v Cyprus (1997), სა სა მარ თლომ და დე ბი
თად შე ა ფა სა სპე ცი ა ლუ რი ძა ლე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ოპე რა ცი ის 
და გეგ მვა და კონ ტრო ლი და მი იჩ ნი ა, რომ პო ლი ცი ის ოპე რა ცი ის და
გეგ მვა და კონ ტრო ლი იმ შე ი ა რა ღე ბუ ლი პი რის წი ნა აღ მდეგ, რო მე ლიც 
სა ცო ლეს თან ოჯა ხურ კა მათ ში იყო ჩარ თუ ლი, გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
იყო იმ გვა რად, რომ მაქ სი მა ლუ რად შე ემ ცი რე ბი ნა სი ცოცხ ლის მოს პო
ბის საფ რთხე. სა სა მარ თლომ შე ის წავ ლა საქ მის ყვე ლა გა რე მო ე ბა, მათ 
შო რის ძა ლის გა მო ყე ნე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იმი სათ ვის, რომ და ედ გი
ნა მი ი ღო თუ არა ხე ლი სუფ ლე ბამ ყვე ლა ზო მა მსხვერ პლის თა ვი დან 
ასა ცი ლებ ლად. ამ საქ მე ში, ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებს კარ გად 
მო ეხ სე ნე ბო დათ, რომ საქ მე არ ჰქონ დათ გა მოწ რთო ბილ დამ ნა შა ვე ებ
თან და ჩა ერ თვნენ მო ლა პა რა კე ბის რთულ პრო ცეს ში გა დაწყ ვი ტეს რა, 
რომ სპეც რაზ მი მხო ლოდ უკი დუ რეს შემ თხვე ვა ში გა მო ე ყე ნე ბი ნათ. ეს 
ძა ლე ბი კარ გად იყ ვნენ გაც ნო ბილ ნი ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღის გა მო ყე
ნე ბას იმი სათ ვის, რომ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი ყო ფი ლი ყო მხო ლოდ პრო
პორ ცი უ ლი ძა ლის გა მო ყე ნე ბა. ამ გვა რად, ამ კუთხ ით ად გი ლი არ ჰქო
ნია მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას.

•	 საქ მე ში ბუ ბინ სი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ (Bubbins v 
United Kingdom (2005), იმ ოპე რა ცი ის და გეგ მვა და კონ ტრო ლი რო
მელ საც პი რის სიკ ვდი ლი მოჰ ყვა და მაკ მა ყო ფი ლებ ლად ჩა ით ვა ლა. 
ოპე რა ცი ის მიმ დი ნა რე ო ბა მთე ლი დრო ის გან მავ ლო ბა ში უფ რო სი 
ოფიც რე ბის კონ ტროლ ქვეშ იყო და შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის გა მო ყე
ნე ბა გან ხი ლულ და მო წო ნე ბულ იქ ნა ტაქ ტი კუ რი ცეცხ ლსას რო ლი ია
რა ღე ბის ექ სპერ ტე ბის მი ერ, რომ ლე ბიც ად გილ ზე იყ ვნენ მოწ ვე ულ ნი. 
გარ და ამი სა, პო ლი ცი ის მი ერ ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბა 
და მსგავ სი ოპე რა ცი ე ბის ჩა ტა რე ბა ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით იყო 

რე გუ ლი რე ბუ ლი და ემ ყა რე ბო და სა სიკ ვდი ლო ძა ლის თვით ნე ბუ რი გა
მო ყე ნე ბის სა წი ნა აღ მდე გო ადეკ ვა ტუ რი და ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მე ბის 
სის ტე მას.

•	 საქ მე ში რამ სა ჰაი ნი დერ ლან დე ბის წი ნა აღ მდეგ (Ramsahai v the 
Netherlands (2007), დი დი პა ლა ტა და ე თან ხმა პა ლა ტის დას კვნას იმის 
შე სა ხებ, რომ და პა ტიმ რე ბის ოპე რა ცია სწო რად იყო და გეგ მი ლი, ოფიც
რე ბი იმ ინ სტრუქ ცი ე ბის თა ნახ მად მოქ მე დებ დნენ, რო მე ლიც მიზ ნად 
ისა ხავ და ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად წარ მო შო
ბი ლი საფ რთხის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნას, ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღი და 
აღ ჭურ ვი ლო ბა სპე ცი ა ლუ რად ისე იყო მოწყ ო ბი ლი, რომ თა ვი დან აე
ცი ლე ბი ნათ ზედ მე ტი სიკ ვდი ლი ა ნო ბა და რომ ის პო ლი ცი ე ლი, რო მელ
მაც მო ახ დი ნა სა სიკ ვდი ლო გას რო ლა ადეკ ვა ტუ რად იყო გაწ ვრთნი ლი 
სა კუ თა რი თავ დაც ვის თვის სამ სა ხუ რებ რი ვი ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღის 
გა მო ყე ნე ბა ში.

“ეს რო ლე მო კა ლი” პო ლი ტი კა (ა ნუ პო ლი ტი კა, რო მე ლიც მი მარ თუ ლია 
კონ კრე ტუ ლი პი რის მოკ ვლის კენ, მი უ ხე და ვად გა რე მო ე ბე ბი სა) სა ვა რა
უ დოდ თვით ნე ბო ბად ჩა ით ვლე ბა და შე სა ბა მი სად მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა 
მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვა იქ ნე ბა. ამ გვა რი პო ლი ტი კა არ ით ვა ლის წი ნებს ძა
ლის გა მო ყე ნე ბის სა ჭი რო ე ბას კონ კრე ტულ ვი თა რე ბა ში ან კონ კრე ტუ ლი 
საფ რთხის თუ ძა ლა დო ბის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი სა პა სუ ხო რე აქ ცი ის 
პრო პორ ცი უ ლო ბას. თუმ ცა, მო საკ ლა ვად გაწ ვრთნი ლი ჯა რის კა ცე ბის და 
პო ლი ცი ის ოფიც რე ბის ყვე ლა სრო ლა ავ ტო მა ტუ რად არ ჩა ით ვლე ბა მე2 
მუხ ლის დარ ღვე ვად. საქ მის ყვე ლა გა რე მო ე ბა დე ტა ლუ რად უნ და იქ ნას გა
მოკ ვლე უ ლი.
•	 საქ მე ში მაკ კა ნი და სხვე ბი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ, სა

სა მარ თლომ იმ სჯე ლა ბრალ დე ბა ზე, რომ არ სე ბობ და ტე რო რიზ მში 
ეჭ ვმი ტა ნილ პირ თა წი ნას წარ გან ზრა ხუ ლი მკვლე ლო ბის გეგ მა. ამ საქ
მე ში ჯა რის კა ცებ მა ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღით და ხო ცეს ტე რო რიზ
მში ეჭ ვმი ტა ნი ლი პი რე ბი. ჯა რის კა ცებ მა აღი ა რეს, რომ ეჭ ვმი ტა ნილ
თა მოკ ვლის გან ზრახ ვით ის რო ლეს. თუმ ცა, სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, 
რომ ჯა რის კა ცებს მათ თვის მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე 
გულ წრფე ლად სჯე რო დათ, რომ სა ჭი რო იყო ეჭ ვმი ტა ნილ თა მოკ ვლა 
იმი სათ ვის, რომ ხე ლი შე ე შა ლათ ბომ ბის აფეთ ქე ბის თვის. სა სა მარ
თლომ ჩათ ვა ლა, რომ საქ მე ში არ იყო საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბა იმის 



46

ევროკონვენციის მე-2 მუხლი

47

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

და სამ ტკი ცებ ლად, რომ არ სე ბობ და წი ნას წარ მო ფიქ რე ბუ ლი გეგ მა ხე
ლი სუფ ლე ბის უმაღ ლეს ან შუ ა ლე დურ რგო ლებ ში ან თუნ დაც ჯა რის
კა ცებ ში. მხო ლოდ ის ფაქ ტი, რომ გა მო ყე ნე ბულ იყ ვნენ სპეც რაზ მე ლე
ბი, თა ვის თა ვად არ გუ ლის ხმობ და იმას, რომ მკვლე ლო ბა წი ნას წარ
გან ზრა ხუ ლი იყო. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ ვი ნა ი დან სპეც რაზ მი 
სპე ცი ა ლუ რად იწ ვრთნე ბა ტე რო რიზ მის და სა მარ ცხებ ლად, ბუ ნებ რი
ვი ა, სა ხელ მწი ფოს მიერ მა თი ძა ლე ბის გა მო ი ყე ნება. თუმ ცა, სა სა მარ
თლომ კრი ტი კუ ლად შე ა ფა სა ის ფაქ ტი, რომ ჯა რის კა ცე ბი არ იყ ვნენ 
გაწ ვრთნილ ნი და ინ ფორ მი რე ბულ ნი იმის შე სა ხებ, რომ კონ კრე ტუ ლი 
ვი თა რე ბის მი ხედ ვით გა ნე საზღ ვრათ ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღის გა მო
ყე ნე ბის სა ჭი რო ე ბა. სა სა მარ თლომ და ას კვნა, რომ ამ მნიშ ვნე ლო ვან 
ას პექ ტში ჯა რის კა ცე ბის რეფ ლექ სუ რი რე აქ ცია არ იყო იმ სიფ რთხი
ლის მქო ნე, რაც მო ითხ ო ვე ბა სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის გან დე
მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში თუნ დაც სა შიშ ეჭ ვმი ტა ნი ლებ თან და პი
რის პი რე ბის დროს.

•	 საქ მე ში ან დრო ნი კუ და კონ სტან ტი ნუ კვიპ რო სის წი ნა აღ მდეგ, სა სა
მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მარ თა ლია პო ლი ცი ის ოფიც რე ბი და რი გე
ბულ ნი იყ ვნენ, რომ ეს რო ლათ მათ წი ნა აღ მდეგ სრო ლის შემ თხვე ვა ში, 
მაგ რამ სი ცოცხ ლის საფ რთხე ში ჩაგ დე ბის შემ თხვე ვა ში, მათ მხო ლოდ 
პრო პორ ცი უ ლი ძა ლა უნ და გა მო ე ყე ნე ბი ნათ. ამ კუთხ ით ად გი ლი არ 
ჰქო ნია მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას.

•	 სა ხელ მწი ფოს პა სუ ხის მგებ ლო ბა შე იძ ლე ბა დად გეს მა ში ნაც, რო ცა 
სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის შემ თხვე ვი თი ტყვია იმ სხვერ პლებს სა მო ქა
ლა ქო პირს, ვი ნა ი დან მე2 მუხ ლი მო ითხ ოვს, რომ სპე ცო პე რა ცი ე ბის 
ჩა ტა რე ბის მე თო დე ბი სა და სა შუ ა ლე ბე ბის შერ ჩე ვი სას ყვე ლა შე საძ ლო 
ზო მა იქ ნას მი ღე ბუ ლი იმი სათ ვის, რომ სა მო ქა ლა ქო პი რის სი ცოცხ ლის 
მოს პო ბის საფ რთხე მი ნი მუ მამ დე იქ ნას დაყ ვა ნი ლი:

•	 საქ მე ში ერ გი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ Ergi v Turkey (1998), უშიშ რო ე ბის 
ძა ლებ მა გა ნა ხორ ცი ე ლეს ჩა საფ რე ბის ოპე რა ცია სამ ხრეთ აღ მო სავ
ლეთ თურ ქე თის ერ თერთ სო ფელ ში იმი სათ ვის, რომ და ე ჭი რათ ქურ
თე ბის ნა ცი ო ნა ლის ტუ რი ორ გა ნი ზა ცი ის PKKის წევ რე ბი. მათ ცეცხ ლი 
გახ სნი ლი ჰქონ დათ ერთ სა ათ ზე მე ტი ხნის გან მავ ლო ბა ში, რა მაც გან
მცხა დებ ლის დი სა და ქა ლიშ ვი ლის და ღუპ ვა გა მო იწ ვი ა. სა სა მარ თლომ 
და ად გი ნა, რომ არ სე ბობ და იმის სე რი ო ზუ ლი სა შიშ რო ე ბა, რომ სოფ

ლის მაცხ ოვ რებ ლე ბი მოხ ვდე ბოდ ნენ უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბი სა და PKKის 
ტე რო რის ტე ბის სრო ლე ბის შუ ა ში. სა სა მარ თლომ გა ნაცხ ა და, რომ მა ში
ნაც კი, თუ უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბი იმოქ მე დებ დნენ სა თა ნა დო სიფ რთხი
ლით იმი სათ ვის, რომ არ და ე შა ვე ბი ნათ სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბა, არ 
არ სე ბობ და იმის გა რან ტი ა, რომ PKKც ასე თი ვე სიფ რთხი ლეს გა მო ი
ჩენ და. არ არ სე ბობ და იმის მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ მი ღე ბულ იქ ნა რა ი მე 
ზო მა სოფ ლის მაცხ ოვ რებ ლე ბის კონ ფლიქ ტის გან და სა ცა ვად. სა სა
მარ თლომ და ას კვნა, რომ ჩა საფ რე ბის ოპე რა ცია არ გან ხორ ცი ელ და 
სა თა ნა დო სიფ რთხი ლი თა და კონ ტრო ლით და შე სა ბა მი სად დარ ღვე ულ 
იქ ნა მე2 მუხ ლი.

•	 საქ მე ში ისა ი ე ვა, იუ სუ პო ვა და ბა ზა ი ე ვა რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ, რუ
სე თის სა ჰა ე რო ძა ლებ მა და ბომ ბეს სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის ავ
ტო მან ქა ნე ბის კო ლო ნა, რომ ლე ბიც ცდი ლობ დნენ გროზ ნო დან ინ გუ
შეთ ში გაქ ცე ვას. თავ დას ხმა წარ მო ად გენ და თით ქოს და პა სუხს ზო
გი ერ თი ტრან სპორ ტი დან გან ხორ ცი ე ლე ბულ შე ტე ვა ზე. და ბომ ბვის 
შე დე გად და ი ღუ პა ბევ რი სა მო ქა ლა ქო პი რი, მათ შო რის პირ ვე ლი გან
მცხა დებ ლის ორი ბავ შვი და მრა ვა ლი და იჭ რა, მათ შო რის, პირ ვე ლი 
და მე ო რე გან მცხა დე ბე ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სა სა მარ თლოს 
ხე ლი შე უ შა ლა ინ ფორ მა ცი ის სიმ ცი რემ, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, 
რომ ოპე რა ცი ის და გეგ მვა და გან ხორ ცი ე ლე ბა არ მომ ხდა რა იმ სიფ
რთხი ლით, რაც სა ჭი რო იყო სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის და სა ცა ვად. 
მარ თა ლი ა, ჩეჩ ნეთ ში არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცია მო ითხ ოვ და გან სა კუთ
რე ბუ ლი ზო მე ბის გა ტა რე ბას, მათ შო რის მძი მედ აღ ჭურ ვი ლი სამ
ხედ რო ავი ა ცი ის გა მო ყე ნე ბას, მაგ რამ მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფომ ვერ 
წარ მო ად გი ნა ვე რა ვი თა რი მტკი ცე ბუ ლე ბა იმის და სა დას ტუ რებ ლად, 
რომ თვით მფრი ნავ ზე იე რი ში მი ი ტა ნეს უკა ნო ნო შე ი ა რა ღე ბულ მა 
ჯგუ ფებ მა; მაგ რამ თუნ დაც ასე თი მტკი ცე ბუ ლე ბა წარ მოდ გე ნი ლი 
ყო ფი ლი ყო, თავ დას ხმის ხა სი ა თი სა და გა მო ყე ნე ბუ ლი ია რა ღის ტი
პის გათ ვა ლის წი ნე ბით და ბომ ბვა კვლავ არ ჩან და “აბ სო ლუ ტუ რად 
აუ ცი ლე ბე ლი” იმ პი რო ბებ ში, რომ არ მომ ხდა რა სა მიზ ნის შერ ჩე ვა 
და შე ფა სე ბა და სამ ხედ რო პერ სო ნა ლი არ გა უფ რთხი ლე ბი ათ ჰუ მა
ნი ტა რუ ლი კო რი დო რის შე სა ხებ, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც სა მო ქა ლა
ქო მო სახ ლე ო ბა და ტო ვებ და დე და ქა ლაქს. კერ ძოდ, ხე ლი სუფ ლე ბის 
წარ მო მად გენ ლებს წი ნას წარ უნ და სცოდ ნო დათ ინ გუ შე თის კენ მი
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მა ვა ლი “ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კო რი დო რის” შე სა ხებ, რის გა მოც მათ უნ
და გა მო ე ჩი ნათ გან სა კუთ რე ბუ ლი სიფ რთხი ლე სა სიკ ვდი ლო ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით. თუმ ცა, პი ლო ტე ბი ამ ტკი ცებ დნენ 
რომ არა ფე რი იცოდ ნენ “ჰუ მა ნი ტა რუ ლი კო რი დო რის” შე სა ხებ და 
გა მო ი ყე ნეს გან სა კუთ რე ბით ძლი ე რი ია რა ღი, რა მაც დი დი რა ო დე ნო
ბით მსხვერ პლი გა მო იწ ვი ა. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მა ში ნაც კი 
თუ ჩავ თვლი დით, რომ სამ ხედ რო ებს ჰქონ დათ ლე გი ტი მუ რი მი ზა ნი, 
ოპე რა ცი ის და გეგ მვა და კონ ტრო ლი არ იყო სა თა ნა დო სიფ რთხი ლით 
და სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის სი ცოცხ ლი სად მი სა ჭი რო მზრუნ ვე
ლო ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი.

ამ გვა რად, სა სა მარ თლო შე ის წავ ლის საქ მეს თან და კავ ში რე ბულ ყვე ლა 
გა რე მო ე ბას. თუმ ცა აქამ დე, სა სა მარ თლოს არ ჩა უთ ვლია სა ჭი როდ შე ეს
წავ ლა მა გა ლი თად, სტა ტის ტი კუ რი ინ ფორ მა ცია და სე ლექ ცი უ რი მტკი
ცე ბუ ლე ბე ბი იმი სათ ვის, რომ გა ე ა ნა ლი ზე ბი ნა გარ კვე უ ლი წლე ბის გან
მავ ლო ბა ში მომ ხდა რი ინ ცი დენ ტე ბი იმ თვალ საზ რი სით, რომ და ედ გი ნა 
უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის მი ერ არაპ რო პორ ცი უ ლი ძა ლის გა მო ყე ნე ბის ხში რი 
პრაქ ტი კა.

კითხ ვე ბი:

1. რა პრო ცე დუ რე ბია ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით ან პრაქ ტი კით გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლი იმი სათ ვის, რომ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს ისე თი ოპე
რა ცი ის სა თა ნა დო და გეგ მვა და კონ ტრო ლი, რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად, 
გა დარ ჩე ნის ოპე რა ცია ან დამ ნა შა ვე თა გა მო დევ ნე ბა?

2. რა პრო ცე დუ რე ბი არ სე ბობს ამ გვა რი ოპე რა ცი ე ბის და გეგ მვი სა და 
კონ ტრო ლის შე სა ფა სებ ლად?

3. ით ვა ლის წი ნებს თუ არა კა ნო ნი რა ი მე სან ქცი ას მათ თვის, ვინც სა თა ნა
დოდ არ მო ახ დენს ოპე რა ცი ის და გეგ მვა სა და კონ ტროლს?

4. ით ვა ლის წი ნებს თუ არა კა ნო ნი იმ პირ თა სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი 
დევ ნის შე საძ ლებ ლო ბას, რომ ლებ საც ბრა ლი ედე ბათ გა და მე ტე ბუ ლი 
ძა ლის ან ისე თი ძა ლის გა მო ყე ნე ბა ში, რო მელ საც მი ნი მუ მამ დე არ დაჰ
ყავს ოპე რა ცი ა ში მოხ ვედ რილ პირ თა სი ცოცხ ლის წი ნა აღ მდეგ არ სე ბუ
ლი საფ რთხე?

3.5. სი ცოცხ ლის მარ თლსა წი ნა აღ მდე გო მოს პო ბის თვის სა ხელ მწი-
ფო პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბის თვის სა ჭი რო მტკი ცე ბის ტვირ თი და 

სტან დარ ტი
3.5.1. მტკი ცე ბის სტან დარ ტი

მე2 მუხ ლი იცავს ყო ვე ლი ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლის უფ ლე ბას მარ თლსა
წი ნა აღ მდე გო ხელ ყო ფის გან. მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვა ზე და ვის სირ თუ ლე 
მდგო მა რე ობს იმის დამ ტკი ცე ბა ში, რომ პი რის სიკ ვდილ ზე პა სუ ხის მგე
ბე ლი სა ხელ მწი ფო ა, ვი ნა ი დან სა სა მარ თლო მო ითხ ოვს, რომ გან მცხა დე
ბელ მა “გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა” სტან დარ ტით და ამ ტკი ცოს, რომ გა მო ყე
ნე ბუ ლი ძა ლა “აბ სო ლუ ტურ აუ ცი ლებ ლო ბა ზე” მე ტი იყო. მარ თა ლია გან
მცხა დებ ლის თვის ეს თით ქოს ზედ მე ტად მა ღა ლი სტან დარ ტი ა, მაგ რამ, 
პრაქ ტი კა ში, სა სა მარ თლოს უფ რო მოქ ნი ლი მიდ გო მა აქვს შე მუ შა ვე ბუ ლი. 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ სა სა მარ თლო არ გა ნი ხი ლავს სის ხლის
სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა კითხს. რო გორც სა სა მარ თლომ აღ
ნიშ ნა საქ მე ში ავ სა რი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Avsar v Turkey (2001):

“სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა გან სხვავ დე ბა კონ ვენ ცი
ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო
ბის გან, ამ გვა რად, სა ხელ მწი ფო ზე კონ ვენ ცი ით და კის რე ბუ ლი პა სუ ხის
მგებ ლო ბა, რო მე ლიც დგე ბა მი სი ორ გა ნო ე ბის, მო ხე ლე ე ბის და მო სამ სა
ხუ რე ე ბის ქმე დე ბა თა გა მო, არ უნ და ავუ რი ოთ კონ კრე ტუ ლი პი რის სის
ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა მარ თლებ რივ სა კითხ ებ თან, 
რაც ად გი ლობ რი ვი სის ხლის სა მარ თლის სა სა მარ თლო ე ბის ქვემ დე ბა რე ა. 
სა სა მარ თლო მო წო დე ბუ ლი არაა მი ი ღოს რა ი მე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ვინ მეს 
ბრალ თან ან უდა ნა შა უ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით ამ გა გე ბით.”

მარ თლაც, მკვლე ლო ბის წი ნას წარ გან ზრა ხუ ლი გეგ მის ბრალ დე ბას თან 
და კავ ში რე ბით, პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი მი უ თი თებს, რომ “სარ წმუ
ნო მტკი ცე ბუ ლე ბა ა” სა ჭი რო. საქ მე ში მაკ კა ნი და სხვე ბი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი 
სამ ფოს წი ნა აღ მდეგ, გან მცხა დებ ლე ბი ამ ტკი ცებ დნენ, რომ ტე რო რიზ მის 
ეჭ ვმი ტა ნი ლი სა მი პი რის მკვლე ლო ბა წი ნას წარ იყო და გეგ მი ლი, მაგ რამ 
სა სა მარ თლომ მი უ თი თა, რომ “ჭირ დე ბო და სარ წმუ ნო მტკი ცე ბუ ლე ბა” 
იმი სათ ვის, რომ და ეს კვნა, რომ წი ნას წა რი გან ზრახ ვა და გეგ მა არ სე ბობ
და. ამ საქ მე ში გან მცხა დებ ლებ მა ასე თი მტკი ცე უ ლე ბა ვერ წარ მო ად გი ნეს. 
ამ გვა რად არ სე ბობს ორი ძი რი თა დი სა კითხ ი: მტკი ცე ბის სტან დარ ტი (ამ 
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შემ თხვე ვა ში, “სარ წმუ ნო მტკი ცე ბუ ლე ბა”) და მტკი ცე ბის ტვირ თი (რო მე
ლიც ამ საქ მე ში გან მცხა დებ ლებს ეკის რათ).

თუმ ცა, პრაქ ტი კა ში მთე ლი რი გი გა რე მო ე ბე ბით შე იძ ლე ბა იმის დამ
ტკი ცე ბა, რომ მკვლე ლო ბა ში სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბი არი ან გა რე ულ ნი. 
რო გორც სა სა მარ თლოს მრა ვალ ჯერ აღუ ნიშ ნავს, “სა ჭი რო მტკი ცე ბის 
სტან დარ ტი შე იძ ლე ბა მიღ წე ულ იქ ნას საკ მა რი სად ძლი ე რი, ნა თე ლი და 
ურ თი ერ თთან მხვედ რი დას კვნე ბით ან მყა რი პრე ზუმ ფცი ე ბით”, რო მელ
თა მტკი ცე ბუ ლე ბი თი ძა ლა უნ და შე ფას დეს ყო ვე ლი კონ კრე ტუ ლი საქ მის 
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით (მა გა ლი თის თვის საქ მე 
კაია თუ რე თის წი ნა აღ მდეგ (Kaya v Turkey (1998)). ეს საქ მე ადას ტუ რებს, 
რომ მხო ლოდ ეჭ ვე ბი სა ხელ მწი ფოს პა სუ ხის მგებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბით 
საკ მა რი სი არა ა. მარ თა ლი ა, კო მი სი ის წევ რთა ეჭ ვე ბი ლე გი ტი მუ რი იყო, 
მაგ რამ მა თი მტკი ცე ბუ ლე ბი თი ძა ლა დაკ ნი ნე ბულ იქ ნა მოვ ლე ნა თა გან
მცხა დებ ლი სე უ ლი ვერ სი ის და მა დას ტუ რე ბე ლი ზე პი რი ჩვე ნე ბის არარ სე
ბო ბის გა მო. იმან, რომ გან მცხა დე ბე ლი და სხვა მოწ მე ე ბი არ გა მოცხ ად ნენ 
კო მი სი ის დე ლე გა ტე ბის წი ნა შე, რომ ლე ბიც სპე ცი ა ლუ რად ჩა ვიდ ნენ თურ
ქეთ ში ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბის და სად გე ნად, სა ფუძ ვე ლი გა მო ა ცა ლა 
გან მცხა დებ ლის საქ მეს.

ზო გი ერ თი საქ მე ნათ ლად წარ მო ა ჩენს სა სა მარ თლოს მი ერ მტკი ცე ბის 
სტან დარ ტის გა მო ყე ნე ბას:
•	 საქ მე ში ია სა თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Yaşa v Turkey (1998), პირ მა რო

მე ლიც გა ზე თე ბის კი ოს კში მუ შა ობ და, რამ დენ ჯერ მე სიკ ვდი ლის მუ ქა
რა მი ი ღო. ერ თხელ მას ეს რო ლეს და მძი მედ დაჭ რეს, ხო ლო შემ დე გი 
შემ თხვე ვის დროს ეს რო ლეს და მოკ ლეს. ეს თავ დას ხმე ბი მა შინ გან
ხორ ცი ელ და, რო ცა მიმ დი ნა რე ობ და ხან გრძლი ვი კამ პა ნია პრო ქურ
თუ ლი გა ზე თე ბის გა მავ რცე ლე ბე ლი პი რე ბის წი ნა აღ მდეგ. თუმ ცა, არ 
არ სე ბობ და არა ვი თა რი მტკი ცე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც “გო ნივ რულ ეჭვს 
მიღ მა” და ა დას ტუ რებ და, რომ და ნა შა ულ ში უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბი ან 
პო ლი ცია იყო გა რე უ ლი. სა სა მარ თლო წარ მო ე ბის მომ დევ ნო ეტაპ ზე, 
გან მცხა დებ ლებ მა წა რად გი ნეს ოფი ცი ა ლუ რი ან გა რი ში, რო მე ლიც აა
ნა ლი ზებ და რე გი ონ ში მომ ხდა რი მკვლე ლო ბე ბის სე რი ას. ეს ან გა რი ში 
არც სა სა მარ თლო და არც ფორ მა ლუ რი სა გა მო ძი ე ბო ან გა რი ში არ იყო 
და სპე ფი ცი კუ რად არ ეხე ბო და კონ კრე ტუ ლი პი რის მკვლე ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბულ ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბებს; ის უბ რა ლოდ მი უ თი თებ და, 

რომ ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი ინ ფორ მი რე ბულ ნი იყ ვნენ რე გი ონ ში 
ფარ თო მას შტა ბი ა ნი მკვლე ლო ბე ბის შე სა ხებ და ბევრ მათ გან ზე უშიშ
რო ე ბის ძა ლე ბი იყ ვნენ პა სუ ხის მგე ბელ ნი. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, 
რომ მარ თა ლია ან გა რი ში ფრი ად სა ყუ რადღ ე ბო იყო, მაგ რამ არ შე ი ცავ
და ისეთ ინ ფორ მა ცი ას, რო მე ლიც საკ მა რი სი სი ზუს ტით გა მო ა აშ კა რა
ვებ და სა ვა რა უ დო თავ დამ სხმე ლებს და, შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფოს არ 
შე იძ ლე ბო და მკვლე ლო ბის თვის პა სუ ხის მგებ ლო ბა და კის რე ბო და.

•	 საქ მე ში ტან რი კუ ლუ თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Tanrikulu v Turkey (1999), 
გარ დაც ვლი ლის ცო ლი უშუ ა ლოდ არ შეს წრე ბია მი სი ქმრის მკვლე ლო
ბას, თუმ ცა იგი და ნა შა უ ლის ად გი ლას მი ვი და მა ლე ვე მას შემ დეგ, რაც 
სრო ლე ბი გა ი გო ნა და და ა დას ტუ რა, რომ უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის რვა 
წევ რი შო რი ახ ლოს იდ გა და მათ არ მი უ ღი ათ არა ვი თა რი ზო მა, მი უ ხე
და ვად მი სი თხოვ ნი სა, რომ და დევ ნე ბოდ ნენ დამ ნა შა ვე ებს. კო მი სი ის 
აზ რით, ამ მოწ მის ჩვე ნე ბა არ იყო საკ მა რი სი იმ დას კვნის გა მო სა ტა
ნად, რომ გან მცხა დებ ლის ქმა რი უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის ამ რვა წევ რმა 
მოკ ლა ან, რომ იგი მა თი თან ხმო ბით იქ ნა მოკ ლუ ლი, ვი ნა ი დან ასე თი 
დას კვნა მხო ლოდ მო საზ რე ბა იქ ნე ბო და. სა სა მარ თლომ თა ვის მხრივ 
აღ ნიშ ნა, რომ მარ თა ლი ა, სა ხელ მწი ფომ ვერ წარ მო ად გი ნა ვე რა ვი თა
რი მტკი ცე ბუ ლე ბა ბრალ დე ბის უარ სა ყო ფად და არ ითა ნამ შრომ ლა სა
სა მარ თლოს თან მკვლე ლო ბის საქ მის მა სა ლე ბის მი წო დე ბის კუთხ ით, 
არ არ სე ბობ და სა ჭი რო სტან დარ ტის საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბა იმის 
და სა დას ტუ რებ ლად, რომ მკვლე ლო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი სა ხელ მწი
ფო იყო.

•	 საქ მე ში ეკინ ჩი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Ekinci v Turkey (2000), გარ დაც
ვლი ლი იყო ქურ თუ ლი წარ მო შო ბის იუ რის ტი, რო მე ლიც ად რე ქურ თუ
ლი ორ გა ნი ზა ცი ის PKKს მხარ დამ ჭე რი იყო. მი სი სხე უ ლი ტყვი ე ბით 
დაცხ რი ლუ ლი იპო ვეს. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ არ არ სე ბობ და 
იმის მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ გან მცხა დე ბელს (რომ ლის სა მუ შაო ძი რი თა
დად კომ პენ სა ცი ის საქ მე ებს შე ე ხე ბო და) ემუქ რე ბოდ ნენ ან, რომ მი
სი სი ცოცხ ლე საფ რთხის ქვეშ იყო. გარ და ამი სა, არ არ სე ბობ და მი სი 
მკვლე ლო ბის თვით მხილ ვე ლი მოწ მე და ექ სპერ ტი ზის დას კვნა აჩ ვე
ნებ და, რომ ტყვი ე ბი ერ თი ია რა ღი დან იყო გას რო ლი ლი და არ ჰგავ და 
მა ნამ დე ამ ლა ბო რა ტო რი ა ში გა სინ ჯულ ტყვი ებს. მე ო რეს მხრივ, ხე ლი
სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ მა ჩა ა ტა რეს გა მო ძი ე ბა მსხვერ პლის სიკ ვდი ლის 
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ფაქ ტზე, მაგ რამ არ გა მო ი ძი ეს შე საძ ლო კავ ში რი მის მკვლე ლო ბა სა და 
ერ თი თვით ად რე მსგავს გა რე მო ე ბებ ში მი სი კლი ენ ტის მკვლე ლო ბას 
შო რის. სა სა მარ თლომ და ას კვნა, რომ მარ თა ლია არ სე ბობ და იმის მტკი
ცე ბუ ლე ბა, რომ მსხვერ პლი სა ვა რა უ დოდ სა ხელ მწი ფო მო სამ სა ხუ რე
ებ მა მოკ ლეს, მაგ რამ იგი არ იყო საკ მა რი სი იმი სათ ვის, რომ გო ნივ რულ 
ეჭვს მიღ მა სტან დარ ტით და ემ ტკი ცე ბი ნა, რომ მსხვერ პლის სიკ ვდი ლი 
სა ხელ მწი ფოს ბრა ლით მოხ და. თუმ ცა ამ საქ მე ში თვით მხილ ვე ლი მოწ
მე ე ბის ჩვე ნე ბე ბი ურ თი ერ თსა წი ნა აღ მდე გო და არას რუ ლი იყო.

•	 საქ მე ში ნუ რაი სე ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Nuray Sen v Turkey (2004), 
თვით მხილ ვე ლი მოწ მე ე ბის ჩვე ნე ბებ ზე დაყ რდნო ბით გან მცხა დე ბე ლი 
ამ ტკი ცებ და, რომ მი სი ქმა რი გა ი ტა ცეს, ხო ლო შემ დგომ აწა მეს და მოკ
ლეს სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ებ მა. იგი და ვობ და, რომ მი სი ქმა რი მა ნამ დე 
იღებ და მუ ქა რებს სა მო ქა ლა ქო ტან საც მელ ში ჩაც მუ ლი პო ლი ცი ე ლე
ბის გან მი სი პო ლი ტი კუ რი საქ მი ა ნო ბის გა მო. მთავ რო ბა არ ეთან ხმე ბო
და ფაქ ტე ბის ამ ვერ სი ას და ამ ტკი ცებ და, რომ გან მცხა დებ ლის ქმა რი 
წა იყ ვა ნა სამ მა პირ მა, რო მელ საც იგი არ შე წი ნა აღ მდე გე ბი ა, რაც, სა
ვა რა უ დოდ, ნიშ ნავ და იმას, რომ იგი მათ იც ნობ და. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ კო მი სი ამ მო ი პო ვა მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი თურ ქეთ ში, გამ ტა ცე ბელ თა 
ნამ დვი ლი ვი ნა ო ბა ვერ დად გინ და. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ “გო
ნივ რულ ეჭვს მიღ მა” ვერ დას ტურ დე ბო და, რომ ამ ინ ცი დენ ტებ ში სა
ხელ მწი ფო აგენ ტე ბი იყ ვნენ გა რე უ ლე ბი. შე სა ბა მი სად, ხე ლი სუფ ლე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ მა უნ და მი ი ღონ ყვე ლა გო ნივ რუ ლი ზო მა იმი სათ ვის, 
რომ მო ი პო ვონ მკვლე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა მტკი ცე ბუ ლე
ბა. მარ თა ლი ა, სა სა მარ თლომ უა რი თქვა გა ე კე თე ბი ნა იმ მოქ მე დე ბა
თა ჩა მო ნათ ვა ლი, რაც სა მარ თალ დამ ცა ვებ მა უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლონ 
იმი სათ ვის, რომ უზ რუნ ველ ყონ მკვლე ლო ბის გა რე მო ე ბა თა ჯე რო ვა ნი 
გა მოკ ვლე ვა, მათ სულ მცი რე “უნ და მი ი ღონ ყვე ლა შე საძ ლო გო ნივ
რუ ლი ზო მა იმი სათ ვის, რომ მო ი პო ვონ ინ ცი დენ ტთან და კავ ში რე ბუ ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი”. სა სა მარ თლომ გა ა კე თა მი თი თე ბე ბი იმ სა კითხ ებ
ზე, რომ ლე ბიც მო ცე მულ საქ მე ში იყო რე ლე ვან ტუ რი: მათ შო რი საა “შე
სა ბა მი სი სა სა მარ თლო ექ სპერ ტი ზის თვის სა ჭი რო მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
მო პო ვე ბა, რო გო რი ცაა ტყვი ე ბის ამო ღე ბა, ტყვი ე ბის ან ტყვი ის ნარ ჩე
ნე ბის მე ტა ლურ გი უ ლი ანა ლი ზი გა მო ყე ნე ბუ ლი ია რა ღის მწარ მო ებ ლის 
ან მიმ წო დებ ლის და სად გე ნად და ბა ლის ტი კუ რი ან გა რი ში, სა დაც გან

ხი ლუ ლია ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღე ბი; ნა პოვ ნი ია რა ღე ბის და დაც ლი
ლი მას რე ბის ჯე რო ვა ნი აღ ნუს ხვა; მსხვერ პლის და კა ვე ბა ში მო ნა წი ლე 
ოფი ცერ თა და ყვე ლა თვით მხილ ველ თა და კითხ ვა (მათ შო რის პო ლი ცი
ე ლე ბი სა და შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის წევ რე ბი სა) იმი სათ ვის, რომ დად
გინ დეს ძა ლის გა მო ყე ნე ბის გა რე მო ე ბე ბი და მსხვერ პლის ჯან მრთე ლო
ბის მდგო მა რე ო ბა და კა ვე ბის დროს; გაკ ვე თის ჩა ტა რე ბა კვა ლი ფი ცი უ
რი ექი მე ბის მი ერ და ზი ა ნე ბე ბის სრუ ლი და დე ტა ლუ რი აღ წე რი ლო ბის 
და კლი ნი კუ რი მდგო მა რე ო ბის ობი ექ ტუ რი ანა ლი ზის მო სა პო ვებ ლად; 
და ნა შა უ ლის ად გი ლის დი აგ რა მე ბის მომ ზა დე ბა და ინ ცი დენ ტის დროს 
მოწ მე თა ად გილ მდე ბა რე ო ბის ჩვე ნე ბა, ყვე ლა ეჭ ვმი ტა ნი ლის ხე ლე ბის 
შე მოწ მე ბა ია რა ღის გა მო ყე ნე ბის კვა ლის შე სა მოწ მებ ლად, ინ ცი დენ ტში 
გა რე უ ლი ყვე ლა სა ხელ მწი ფო მო ხე ლის და ვალ დე ბუ ლე ბა წა რად გი ნონ 
ან გა რი ში თა ვი ან თი ია რა ღის და აღ ჭურ ვი ლო ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ”.

•	 საქ მე ში ტაჰ სინ აჯა რი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Tahsin Acar v Turkey 
(2004), გან მცხა დე ბე ლი და ვობ და, რომ მი სი ძმა გა ი ტა ცა პო ლი ცი ის 
ორ მა ოფი ცერ მა, შემ დგომ და ა პა ტიმ რა ინ კო მუ ნი კა დო (ახ ლობ ლებ თან 
ან დამ ცველ თან და კავ ში რე ბის უფ ლე ბის გა რე შე) და ახ ლა იგი გარ დაც
ვლი ლად ით ვლე ბო და. გა ტა ცე ბის ორი თვით მხილ ვე ლი მოწ მე ამ ტკი
ცებ და, რომ გან მცხა დებ ლის ძმა და ა ბეს და თვა ლე ბი აუხ ვი ეს. რამ დე
ნი მე მოთხ ოვ ნის შემ დეგ, მის გა უ ჩი ნა რე ბა ზე საქ მე აღიძ რა. თუმ ცა, 
არა საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის გა მო, ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ მა 
უა რი თქვეს გა მო ძი ე ბა პო ლი ცი ის ორი ოფიც რის წი ნა აღ მდეგ და ეწყ
ოთ. შემ დგომ ახ ლობ ლე ბი ასე ვე ამ ტკი ცებ დნენ, რომ გა უ ჩი ნა რე ბუ ლი 
პი რი ნა ხეს ტე რო რიზ მში ეჭ ვმი ტა ნილ პირ თა შე სა ხებ ახა ლი ამ ბე ბის 
სი უ ჟეტ ში და უშე დე გოდ ეცად ნენ სი უ ჟე ტის ვი დეო ჩა ნა წე რის მო პო
ვე ბას. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ არ არ სე ბობ და საკ მა რი სი მტკი
ცე ბუ ლე ბა იმ ბრალ დე ბის გა სამ ყა რებ ლად, რომ გან მცხა დებ ლის ძმის 
გა ტა ცე ბა ში პო ლი ცი ე ლე ბი მო ნა წი ლე ობ დნენ. მარ თლაც, გა ტა ცე ბის 
თვით მხილ ვე ლებ მა თა ვი დან გა ნაცხ ა დეს, რომ არ იც ნობ დნენ გამ ტა
ცებ ლებს, თუმ ცა შემ დგომ ერ თმა შეც ვა ლა მი სი ჩვე ნე ბა. შე სა ბა მი სად, 
სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ გან მცხა დებ ლის მტკი ცე ბა ეფუძ ნე ბო და 
მხო ლოდ ჰი პო თე ზას და ვა რა უდს და არა სარ წმუ ნო მტკი ცე ბუ ლე ბას.

•	 საქ მე ში ტეკ და გი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Tekdag v Turkey (2004), გან
მცხა დე ბე ლი ჩი ო და, რომ მი სი ქმა რი გა ი ტა ცეს სა მო ქა ლა ქო ტან საც
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მელ ში გა მოწყ ო ბილ მა პო ლი ცი ე ლებ მა და შემ დეგ მოკ ლეს. პრო კუ რორ
მა უარ ყო მი სი ქმრის და კა ვე ბა, თუმ ცა გა ნაცხ ა და, რომ იგი არა ერ თი 
უკა ნო ნო ქმე დე ბის თვის იყო პა სუ ხის მგე ბე ლი. ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო
მად გენ ლე ბი ძი რი თა დად უარ ყოფ დნენ მოვ ლე ნე ბის გან მცხა დებ ლი სე
ულ ვერ სი ას და ამ ტკი ცებ დნენ, რომ მი სი ქმა რი იყო PKKს მხარ დამ ჭე
რი და სა ვა რა უ დოდ ამ ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რი, რო მელ მაც თა ვის ნე ბით 
შე იც ვა ლა ვი ნა ო ბა და გა უ ჩი ნარ და. სა სა მარ თლოს დე ლე გა ცი ამ მო ი პო
ვა მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი თურ ქეთ ში. ვი ნა ი დან არ არ სე ბობ და ინ ცი დენ ტის 
ან გან მცხა დებ ლის ქმრის და კა ვე ბის თვით მხილ ვე ლი მოწ მე ე ბი, ვერ 
დად გინ და გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა სტან დარ ტით, რომ იგი გა ი ტა ცეს და 
მოკ ლეს სა ხელ მწი ფო სამ სა ხურ ში მყოფ მა პი რებ მა.

•	 საქ მე ში ნე სი ბე ჰა რა ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Nesibe Haran v Turkey 
(2005), გან მცხა დე ბე ლი ჩი ო და, რომ მი სი ქმრის გა უ ჩი ნა რე ბა ზე სა ხელ
მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი იყ ვნენ პა სუ ხის მგე ბელ ნი. 
მი სი გა უ ჩი ნა რე ბი დან რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ თა ნა სოფ ლელ მა გან
მცხა დე ბელს უთხ რა, რომ მი სი ქმა რი პო ლი ცი ამ წა იყ ვა ნა მას შემ დეგ, 
რაც ამ უკა ნას კნელს კა მა თი მო უ ვი და პო ლი ცი ას თან სამ სა ხურ ში პი რა
დო ბე ბის შე მოწ მე ბის დროს. სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ მი სი გა უ ჩი
ნა რე ბის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი მხო ლოდ მო საზ რე ბა და ვა რა უ დი 
იყო და, შე სა ბა მი სად, არ არ სე ბობ და საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რომ
ლე ბიც გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა და ა დას ტუ რებ და, რომ იგი სა ი დუმ ლოდ 
და ა კა ვეს და მოკ ლეს სა ხელ მწი ფო სამ სა ხურ ში მყოფ მა პი რებ მა.

იმის გან საზღ ვრი სას მიღ წე უ ლია თუ არა მტკი ცე ბის სა ჭი რო სტან
დარ ტი, მტკი ცე ბუ ლე ბა თა მო პო ვე ბის დროს, მხა რე თა ქცე ვაც ასე ვე სა
ყუ რადღ ე ბო მო მენ ტი ა. თუმ ცა, მა ში ნაც კი რო ცა სა ხელ მწი ფო არ თა ნამ
შრომ ლობს სა სა მარ თლოს თან, ამ სტან დარ ტის მიღ წე ვა შე საძ ლოა კვლავ 
რთუ ლი იყოს.

3.5.2. მტკი ცე ბის ტვირ თი
რო გორც აღი ნიშ ნა, საქ მე ში მაკ კა ნი და სხვე ბი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე

ფოს წი ნა აღ მდეგ, იმის მტკი ცე ბის ტვირ თი, რომ სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის 
დარ ღვე ვა ზე სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბი არი ან პა სუ ხის მგე ბელ ნი, რო გორც 
წე სი, გან მცხა დე ბელს აწევს. თუმ ცა კვლა ვაც, პრაქ ტი კა ში ეს მოთხ ოვ ნა 
უფ რო მე ტი მოქ ნი ლო ბით ხა სი ათ დე ბა, ვიდ რე ეს თავ და პირ ვე ლად შე იძ ლე
ბა გა მოჩ ნდეს. კერ ძოდ, თუ კი მომ ხდა რი ფაქ ტი მთლი ა ნად ან მეტ წი ლად 

ხე ლი სუფ ლე ბის ექ სკლუ ზი ურ კონ ტროლ ქვე შაა (რო გორც მა გა ლი თად იმ 
პირ თა შემ თხვე ვა ში, რომ ლე ბიც სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის დაქ ვემ დე ბა რე
ბა ში ან პა ტიმ რო ბა ში იმ ყო ფე ბი ან, ან პი რე ბი, რომ ლებ საც მკვდარს იპო
ვი ან სა ხელ მწი ფოს მი ერ უშუ ა ლოდ კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე), და
ზი ა ნე ბას თან ან სიკ ვდილ თან მი მარ თე ბა ში საკ მა ოდ მყა რი პრე ზუმ ფცი ე ბი 
ჩნდე ბა. მა გა ლი თად, თუ კი მა ნამ დე ჯან მრთე ლი ადა მი ა ნი კვდე ბა პო ლი
ცი ის პა ტიმ რო ბა ში, მთავ რო ბას ეკის რე ბა ამის და მა ჯე რე ბე ლი ახ სნის წარ
მოდ გე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა. ეს ვალ დე ბუ ლე ბა უკავ შირ დე ბა მე3 მუხ ლთან 
მი მარ თე ბა ში არ სე ბუ ლი პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის პრინ ციპს, რომ სა
ხელ მწი ფოა პა სუ ხის მგე ბე ლი პა ტიმ რო ბა ში მყო ფი პი რის თვის მი ყე ნე ბულ 
და ზი ა ნე ბებ ზე. ამ გვა რად, მტკი ცე ბის ტვირ თი გან მცხა დებ ლი დან მო პა სუ
ხე მთავ რო ბა ზე გა და დის. ამას სა ფუძ ვლად უდევს ის, რომ უზ რუნ ველ ყო
ფი ლი იყოს უფ ლე ბე ბის “პრაქ ტი კუ ლი და ეფექ ტუ რი” დაც ვა. ადეკ ვა ტუ რი 
ახ სნა გან მარ ტე ბის წარ მოდ გე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა “გან სა კუთ რე ბით მკაც
რი ა”, მე2 მუხ ლის პი რო ბებ ში, პი რის სიკ ვდი ლის შემ თხვე ვა ში. ამ გვა რად, 
სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ე ბის უუ ნა რო ბა წარ მო ად გი ნონ და მა ჯე რე ბე ლი ახ
სნა გან მარ ტე ბა პა ტიმ რის ბედ თან და კავ ში რე ბით უფ რო მეტ სა და ვო სა
კითხს წა მოჭ რის, ვიდ რე მხო ლოდ მე5 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ თა ვი
სუფ ლე ბის უკა ნო ნო აღ კვე თას.

ამ გვა რად, და მა ჯე რე ბე ლი ახ სნის წარ მოდ გე ნის ვალ დე ბუ ლე ბამ შე საძ
ლოა გა ა მარ ტი ვოს სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის მა ტე რი ა ლუ რი ას პექ ტის დარ
ღვე ვის დად გე ნა. ამ ვალ დე ბუ ლე ბას, თა ვის მხრივ, ამ ყა რებს მე2 მუხ ლის 
“პრო ცე სუ ა ლუ რი ას პექ ტი”, რა საც ქვე მოთ გან ვი ხი ლავთ. ეს უკა ნას კნე ლი 
მო ითხ ოვს და მო უ კი დე ბე ლი გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბას კონ კრე ტუ ლი საქ მის 
გა რე მო ე ბებ ზე. თუმ ცა, მე2 მუხ ლის პრო ცე სუ ა ლუ რი ას პექ ტი გარ და უვ
ლად წა მო იჭ რე ბა ასე ვე ისეთ შემ თხვე ვებ ში, რო დე საც მკვლე ლო ბა ზე სა ვა
რა უ დოდ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბი არი ან პა სუ ხის მგე ბელ ნი ან მკვლე ლო ბა 
მა თი ხელ შეწყ ო ბით მოხ და. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, შე საძ ლოა ერთ 
საქ მე ზე სა სა მარ თლომ მე2 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რო გორც მა ტე
რი ა ლუ რი, ისე პრო ცე სუ ა ლუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღვე ვა და ად გი ნოს.
•	 საქ მე ში ჩა კი ჩი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Çakici v Turkey (1999), უშიშ რო ე

ბის ძა ლე ბი აცხ ა დებ დნენ, რომ გან მცხა დებ ლის ძმა ტე რო რიზ მში ეჭ ვმი
ტა ნილ პირ თა გვა მებს შო რის იპო ვეს, მა შინ რო ცა გან მცხა დე ბე ლი და
ვობ და, რომ მი სი ძმა უკა ნას კნე ლად 15 თვის წინ ნა ხეს, სა ნამ და ა პა ტიმ
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რებ დნენ. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვა, რო გორც სა
ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მი ერ და პა ტიმ რე ბის შემ დგომ გარ დაც ვა ლე ბის 
პრე ზუმ ფცი ის სა ფუძ ველ ზე, ისე გა უ ჩი ნა რე ბი სა და გვა მის აღ მო ჩე ნის 
ფაქ ტებ ზე არა ა დეკ ვა ტუ რი გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის გა მო.

ამ გვა რად, მტკი ცე ბის ტვირ თი აწევს ხე ლი სუფ ლე ბას, რომ წარ მო ად გი
ნოს და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი და და მა ჯე რე ბე ლი ახ სნა კონ კრე ტუ ლი ფაქ ტე
ბის შე სა ხებ. ასე რომ შე საძ ლე ბე ლია შე სა ბა მი სი დას კვნე ბის გა მო ტა ნა, თუ 
სა ხელ მწი ფო სა პა ტიო მი ზე ზის გა რე შე ვერ წა რად გენს სა სა მარ თლოს მი ერ 
მოთხ ოვ ნილ ინ ფორ მა ცი ას.
•	 საქ მე ში ორ ჰა ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Orhan v Turkey (2002), მო პა

სუ ხე სა ხელ მწი ფომ ვერ უზ რუნ ველ ყო იმ ინ ფორ მა ცი ის წარ მოდ გე ნა, 
რო მე ლიც მის ხელთ იყო და არც ამ ფაქ ტის და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ახ
სნა არ წა რუდ გე ნი ა. აღ ნიშ ნულ მა შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს “ა რა მხო ლოდ 
დას კვნე ბის გა მო ტა ნა გან მცხა დებ ლის ბრალ დე ბე ბის სა ფუძ ვლი ა ნო
ბას თან და კავ ში რე ბით, არა მედ ასე ვე შე საძ ლოა უარ ყო ფი თად აი სა ხოს 
მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფოს მი ერ კონ ვენ ცი ის 38ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი
ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზე. იგი ვე ვრცელ დე ბა იმ შემ
თხვე ვა ზეც, რო ცა სა ხელ მწი ფო აგ ვი ა ნებს ინ ფორ მა ცი ის წარ მოდ გე
ნას, რაც ხელს უშ ლის საქ მე ში ფაქ ტე ბის დად გე ნას”.

3.6. პი რე ბი, რომ ლე ბიც და პა ტიმ რე ბი სას ჯან მრთელ ნი იყ ვნენ და 
შემდეგ გარ და იც ვალ ნენ

პა ტიმ რო ბა ში მყო ფი ადა მი ა ნე ბი არი ან და უც ველ მდგო მა რე ო ბა ში და 
ხე ლი სუფ ლე ბას მა თი დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა ეკის რე ბა. თუ კი და პა ტიმ რე
ბი სას პი რი ჯან მრთე ლი იყო, შემ დეგ კი გარ და იც ვა ლა სა ხელ მწი ფო ხე
ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა უნ და წარ მო ად გი ნონ მი სი სიკ ვდი ლის 
გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბის და მა ჯე რე ბე ლი ახ სნა. ასე თი ახ სნის წარ მო უდ გენ
ლო ბის შემ თხვე ვა ში, სიკ ვდი ლის თვის პა სუ ხის მგებ ლო ბა სა ხელ მწი ფოს და
ე კის რე ბა. ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბებ თან მი მარ თე ბა ში მყა რი პრე ზუმ ფცი ე
ბი წარ მო ი შო ბა მა შინ, რო ცა სიკ ვდი ლი პა ტიმ რო ბის გან მავ ლო ბა ში დგე ბა. 
(ამ გვა რი გან ვი თა რე ბა პრე ცე დენ ტულ სა მარ თალ ში ასა ხავს მე3 მუხ ლის 
იუ რის პრუ დენ ცი ას და კა ვე ბულ თა ცუდ მოპყ რო ბას თან და კავ ში რე ბით.)
•	 საქ მე ში სალ მა ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Salman v Turkey (2000), 

მსხვერ პლი სავ სე ბით ჯან მრთელ მდგო მა რე ო ბა ში და ა კა ვეს, მას არ 

აღე ნიშ ნე ბო და არა ვი თა რი და ზი ა ნე ბა ან და ა ვა დე ბა. მოგ ვი ა ნე ბით იგი 
პა ტიმ რო ბა ში გარ და იც ვა ლა. მის სხე ულ ზე აღ მო ჩე ნილ და ზი ა ნე ბა თა 
შე სა ხებ არა ვი თა რი და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ახ სნა გან მარ ტე ბა არ წარ
მოდ გე ნი ლა. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ ამ ვი თა რე ბა ში მის სიკ
ვდილ ზე სა ხელ მწი ფო იყო პა სუ ხის მგე ბე ლი.

•	 საქ მე ში ან გე ლო ვა ბულ გა რე თის წი ნა აღ მდეგ (Anguelova v Bulgaria 
(2002), მსხვერ პლი რამ დე ნი მე სა ა თი ა ნი და კა ვე ბის შემ დეგ პო ლი ცი
ის გან ყო ფი ლე ბა ში გარ და იც ვა ლა. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მი სი 
სიკ ვდი ლის მი ზე ზე ბის შე სა ხებ და მა ჯე რე ბე ლი გან მარ ტე ბის წარ მოდ
გე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა სა ხელ მწი ფოს ეკის რე ბო და. სა ხელ მწი ფო ორ გა
ნო ე ბი და ეყ რდნენ ორ ურ თი ერ თსა წი ნა აღ მდე გო სა მე დი ცი ნო დას კვნას: 
პირ ვე ლი დას კვნა და ზი ა ნე ბის მო მენ ტად და ახ ლო ე ბით მი სი და კა ვე ბის 
მო მენტს მი იჩ ნევ და, მე ო რე დას კვნა კი მხო ლოდ და ზი ა ნე ბე ბის ფო ტო
ებს ეფუძ ნე ბო და და არა სხე უ ლის დათ ვა ლი ე რე ბას. ამ ფაქ ტმა იმას თან 
ერ თად, რომ პირს დრო უ ლად არ მი ე ცა უფ ლე ბა ექი მი ენა ხა და რომ პო
ლი ცი ამ იც რუ ა, თით ქოს მსხვერ პლი და უდ გე ნე ლი ვი ნა ო ბის პი რი იყო, 
მა შინ რო ცა მათ კარ გად იცოდ ნენ მი სი ვი ნა ო ბა, სა შუ ა ლე ბა მის ცა სა
სა მარ თლოს და ედ გი ნა, რომ მსხვერ პლის სიკ ვდი ლის გა რე მო ე ბებ თან 
და კავ ში რე ბით მთავ რო ბის გან მარ ტე ბა არა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი იყო.

•	 საქ მე ში აკ ტა სი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Aktaş v Turkey (2003), მსხვერ
პლი გარ და იც ვა ლა პა ტიმ რო ბა ში ყოფ ნის დროს და პა ტიმ რე ბი დან ერ თი 
კვი რის თავ ზე. და კა ვე ბი სას იგი ჯან მრთე ლი იყო და მარ თლაც, და კა ვე
ბის მე ო რე დღეს, რო ცა იგი ძმამ მო ი ნა ხუ ლა, იგი კარ გად გა მო ი ყუ რე
ბო და. სიკ ვდი ლის შემ დგომ მა ექ სპერ ტი ზამ მის სხე ულ ზე მრავ ლო ბი თი 
სის ხლჩაქ ცე ვე ბი და ფერ შეც ვლი ლი მო ნაკ ვე თე ბი აღ მო ა ჩი ნა, რო მელ
თა გან ზო გი ერ თი ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნის თვის ად ვი ლად შე სამ ჩნე ვი იქ
ნე ბო და. ამ დე ნად, ეს და ზი ა ნე ბე ბი შე უძ ლე ბე ლია მსხვერპლს და კა ვე
ბამ დე მი ე ღო, რო გორც ამას მთავ რო ბა ამ ტკი ცებ და. სა სა მარ თლომ 
გა ი ზი ა რა სა მე დი ცი ნო ექ სპერ ტი ზის დას კვნა, რომ ლის თა ნახ მა დაც 
და ზი ა ნე ბე ბი ას ფიქ სი ით, დახ რჩო ბით ან მკერ დზე ძლი ე რი და წო ლით 
იყო მი ყე ნე ბუ ლი. სა სა მარ თლომ ასე ვე აღ ნიშ ნა, რომ უც ნო ბი იყო გარ
დაც ვა ლე ბის ზუს ტი დრო, არ არ სე ბობ და რა ი მე სა მე დი ცი ნო ჩა ნა წე რი 
გარ დაც ვა ლე ბას თან და კავ ში რე ბით და მთავ რო ბამ ვერ მი უ თი თა ექიმ
ზე, რო მელ მაც და ა ფიქ სი რა სიკ ვდი ლის დად გო მა. ყვე ლა ეს ფაქ ტი მი
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უ თი თებ და, რომ პი რი სა ა ვად მყო ფო ში მის ვლამ დე გარ და იც ვა ლა. შე სა
ბა მი სად, სა სა მარ თლომ გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა სტან დარ ტით დად გე ნი
ლად ცნო, რომ მსხვერ პლი იმ ფი ზი კუ რი ძა ლა დო ბის გან გარ და იც ვა ლა, 
რო მე ლიც მას პო ლი ცი ა ში ყოფ ნის დროს მი ა ყე ნეს.

3.7. პი რე ბი, რომ ლე ბიც გარ და იც ვალ ნენ სა ხელ მწი ფოს ექ სკლუ ზი უ-
რი კონ ტრო ლის ქვეშ არ სე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე

სა სა მარ თლო იგი ვე ტესტს იყე ნებს იმ სი ტუ ა ცი ებ თან და კავ ში რე ბი თაც, 
რო დე საც პირს გარ დაც ვლილს პო უ ლო ბენ იმ ტე რი ტო რი ა ზე, რო მე ლიც 
სა ხელ მწი ფოს ექ სკლუ ზი უ რი კონ ტრო ლის ქვე შაა და სა დაც სა ვა რა უ დო ა, 
რომ ინ ფორ მა ცია მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ მთლი ა ნად (ან სულ 
მცი რე მეტ წი ლად მა ინც) ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თა ხელ ში ა.
•	 საქ მე ში აკუ მი და სხვე ბი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Akkum and Others v 

Turkey (2005), სა სა მარ თლომ და ას კვნა, რომ მთავ რო ბამ ვერ წარ მო ად
გი ნა ახ სნა გან მარ ტე ბა გან მცხა დებ ლის ახ ლობ ლე ბის მკვლე ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბით, რომ ლე ბიც გარ დაც ვლი ლი იპო ვეს სამ ხრეთ აღ მო სავ
ლეთ თურ ქეთ ში სამ ხედ რო ოპე რა ცი ის ჩა ტა რე ბის შემ დგომ. მთავ რო
ბამ არ წარ მო ად გი ნა ის ძი რი თა დი დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლა, რო მე ლიც 
აუ ცი ლე ბე ლი იყო ფაქ ტე ბის სწო რად და სრუ ლად დად გე ნის თვის და 
არც რა ი მე გან მარ ტე ბა აღ ნიშ ნუ ლის გა სა მარ თლებ ლად. გარ და ამი სა, 
სა სა მარ თლოს თვის წარ დგე ნი ლი ზო გი ერ თი ან გა რი ში სავ სე იყო ხარ
ვე ზე ბით და წი ნა აღ მდე გო ბე ბით, ისე ვე რო გორც სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე
თა ჩვე ნე ბე ბი. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მთლი ა ნო ბა
ში საქ მის გა რე მო ე ბე ბი მი უ თი თებ და გან მცხა დე ბელ თა ბრალ დე ბე ბის 
სა ფუძ ვლი ა ნო ბა ზე და აღ ნიშ ნა, რომ სავ სე ბით სა მარ თლი ა ნი იყო პა რა
ლე ლის გავ ლე ბა და კა ვე ბულ თა (რო მელ თა კე თილ დღე ო ბა ზეც სა ხელ
მწი ფოა პა სუ ხის მგე ბე ლი) და იმ პირ თა სი ტუ ა ცი ას შო რის, რომ ლე ბიც 
და შავ დნენ ან გარ და იც ვალ ნენ უშუ ა ლოდ სა ხელ მწი ფოს კონ ტრო ლი
რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე.

•	 საქ მე ში ეს ტა მი რო ვი და სხვე ბი რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ (Estamirov and 
Others v Russia (2006), რო მე ლიც ეხე ბო და ჩეჩ ნე ბის მთე ლი ოჯა ხის და
ხოც ვას რუ სი სამ ხედ რო ე ბის მი ერ, რომ ლებ საც ოკუ პი რე ბუ ლი ჰქონ
დათ და აკონ ტრო ლებ დნენ რე გი ონს, სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ 
მკვლე ლო ბის ფაქ ტზე დაწყ ე ბუ ლი გა მო ძი ე ბა არ იქ ნა ბო ლომ დე მიყ

ვა ნი ლი და არ მომ ხდა რა პა სუ ხის მგე ბელ პირ თა იდენ ტი ფი ცი რე ბა ან 
მსჯავ რდე ბა. გა მო ძი ე ბის დროს ნა წი ლობ რივ გან ხი ლულ იქ ნა მოვ ლე
ნა თა გან მცხა დე ბელ თა მი ერ მი წო დე ბუ ლი ვერ სია და გა მოთხ ო ვილ იქ
ნა ინ ფორ მა ცია რამ დე ნი მე სამ ხედ რო და პო ლი ცი ის ოფიც რის გან ინ ცი
დენ ტში მა თი შე საძ ლო მო ნა წი ლე ო ბის შე სა ხებ. თუმ ცა გა ურ კვე ვე ლი 
იყო მი ღე ბულ იქ ნა თუ არა რა ი მე პა სუ ხი და ასე ვე აღ მოჩ ნდა, რომ გა
მო ძი ე ბა იკ ვლევ და გან მცხა დე ბელ თა ახ ლობ ლე ბის მკვლე ლო ბის სხვა 
ვერ სი ებ საც, ისე თი რო გო რი ცაა მა თი შე საძ ლო კავ ში რი არა კა ნო ნი ერ 
საქ მი ა ნო ბას თან ან პი როვ ნუ ლი და პი რის პი რე ბე ბი, მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ ამ გვა რი ვა რა უ დე ბი არ იყო გამ ყა რე ბუ ლი არც მოწ მე თა ჩვე ნე ბე
ბით და არც სა სა მარ თლო სათ ვის მი წო დე ბუ ლი სხვა რა ი მე მა სა ლით. 
უფ რო მე ტიც, მთავ რო ბას არ წარ მო უდ გე ნია გან მცხა დებ ლის ახ ლო
ბელ თა მკვლე ლო ბის სხვა ალ ტერ ნა ტი უ ლი ვერ სია ან მოვ ლე ნა თა გან
ვი თა რე ბის რა ი მე და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი და და მა ჯე რე ბე ლი ახ სნა.

3.8. პი რე ბი, რომ ლე ბიც და პა ტიმ რე ბის შემ დეგ გა უ ჩი ნარ დნენ
იმ შემ თხვე ვებ ში, რო დე საც არ სე ბობს მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ პი რი და ა კა

ვეს და შემ დეგ იგი გა უ ჩი ნარ და, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ სა ხელ მწი
ფოს მი ერ და კა ვე ბუ ლის ბედ იღ ბალ ზე ინ ფორ მა ცი ის მი უ წო დებ ლო ბა შე
იძ ლე ბა გახ დეს მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვის სა ფუძ ვე ლი. ეს სა კითხი დგე ბა იმ 
შემ თხვე ვა ში, რო დე საც არ სე ბობს საკ მა რი სი ფაქ ტობ რი ვი მტკი ცე ბუ ლე ბა, 
რომ ლი თაც მტკი ცე ბის სა თა ნა დო სტან დარ ტით დას ტურ დე ბა, რომ და კა
ვე ბუ ლი პა ტიმ რო ბა ში გარ და იც ვა ლა. მთე ლი რი გი ფაქ ტო რე ბი გა ით ვა
ლის წი ნე ბა იმის გან სა საზღ ვრად, შე იძ ლე ბა თუ არა პი რი გარ დაც ვლი ლად 
ჩა ით ვა ლოს. რაც უფ რო მე ტი დრო გა დის და კა ვე ბუ ლის შე სა ხებ რა ი მე ინ
ფორ მა ცი ის გა რე შე, მით უფ რო მე ტია მი სი გარ დაც ვა ლე ბის ალ ბა თო ბა. 
სხვა ფაქ ტო რე ბი მო ი ცავს და კა ვე ბის ან და პა ტიმ რე ბის ფაქტს (ან სულ მცი
რე იმ ფაქტს, რომ პი რი ბო ლოს სა ხელ მწი ფო მო სამ სა ხუ რე ე ბის კონ ტროლ
ქვეშ ნა ხეს); პი რის და კა ვე ბი სას სი ცოცხ ლის თვის სა ში ში სი ტუ ა ცი ის არ სე
ბო ბა; პი რის ბედ იღ ბლის შე სა ხებ სარ წმუ ნო ინ ფორ მა ცი ის არარ სე ბო ბა; 
მთავ რო ბის მხრი დან რა ი მე ახ სნა გან მარ ტე ბის წარ მო უდ გენ ლო ბა პი რის 
ბედ თან და კავ ში რე ბით. ამ ფაქ ტორ თა ერ თობ ლი ო ბამ შე საძ ლოა სა სა მარ
თლო მი იყ ვა ნოს დას კვნამ დე, რომ პი რი გარ დაც ვლი ლად უნ და ჩა ით ვა ლოს. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პი როვ ნე ბის და კა ვე ბის მო მენ ტი დან გა სუ ლი დრო 
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არ არის გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რი, იგი მა ინც ერ თერ თი გა სათ ვა ლის წი ნე ბე
ლი გა რე მო ე ბა ა, ვი ნა ი დან რაც უფ რო მე ტი დრო გა დის და კა ვე ბუ ლის შე
სა ხებ რა ი მე ინ ფორ მა ცი ის გა რე შე, უფ რო მე ტია იმის ალ ბა თო ბა, რომ იგი 
გარ და იც ვა ლა. დრო ის გას ვლამ შე საძ ლოა გავ ლე ნა იქო ნი ოს სხვა ფაქ ტობ
რი ვი გა რე მო ე ბე ბის მტკი ცე ბუ ლე ბით ძა ლა ზეც, სა ნამ დად გინ დე ბა, რომ 
პი რი გარ დაც ვლი ლად უნ და ჩა ით ვა ლოს. ასეთ შემ თხვე ვა ში გა სათ ვა ლის
წი ნე ბე ლია ასე ვე ზო გა დი ფო ნი, მა გა ლი თად რო გო რი ცაა ის ფაქ ტი, რომ 
იმ კონ კრე ტულ ად გი ლას ხში რად აქვს ად გი ლი წა მე ბას. თუმ ცა იმი სათ ვის, 
რომ პი რი გარ დაც ვლი ლად იქ ნას მიჩ ნე უ ლი, მა ინც სა ჭი როა რა ი მე კონ კრე
ტუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც ამ ფაქტს და ა დას ტუ რებს.
•	 ამ გვა რად, საქ მე ში ბა ზორ კი ნა რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ (Bazorkina v Russia 

(2006), მხედ ვე ლო ბა ში იქ ნა მი ღე ბუ ლი გა დამ წყვეტ ფაქ ტორ თა მთე ლი 
რი გი, სა ნამ სა სა მარ თლო და ად გენ და, რომ პი რი, რომ ლის შე სა ხე ბაც 
არა ვის არა ფე რი გა უ გია ექ ვსი წლის გან მავ ლო ბა ში, გარ დაც ვლი ლად 
უნ და ჩათ ვლი ლი ყო და რომ მის სიკ ვდილ ზე ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად
გე ნელ ნი აგებ დნენ პა სუხს. პირ ველ რიგ ში, მთავ რო ბა არ უარ ყოფ და, 
რომ პი რი და ა კა ვეს ან ტი ტე რო რის ტუ ლი ოპე რა ცი ის დროს ერ თერთ 
სო ფელ ში; 2) სის ხლის სა მარ თლის საქ მე ში არ სე ბუ ლი ვი დეო ფი რი 
და მრა ვალ რიცხ ო ვან მოწ მე თა ჩვე ნე ბე ბი ადას ტუ რებ და, რომ იგი და
კითხა უფ როს მა სამ ხედ რო ოფი ცერ მა, რო მელ მაც და კითხ ვის ბო ლოს 
გა ნუცხ ა და, რომ იგი სიკ ვდი ლით უნ და და ე სა ჯათ. ეს სი ტუ ა ცია ბუ ნებ
რი ვია და კა ვე ბუ ლის სი ცოცხ ლის თვის სა ში შად უნ და მიჩ ნე უ ლი ყო; 3) 
და კა ვე ბის შემ დეგ არ არ სე ბობ და რა ი მე სარ წმუ ნო ინ ფორ მა ცია და კა
ვე ბუ ლის შე სა ხებ; 4) საქ მე ში არ სე ბუ ლი ამის სა წი ნა აღ მდე გო მტკი ცე
ბუ ლე ბე ბი ძა ლი ან სუს ტი იყო (არ ცერ თი იმ მოწ მე თა გან, რომ ლე ბიც ამ
ტკი ცებ და რომ ნა ხეს იგი, არ იც ნობ და მას კარ გად, და გარ და ამი სა ისი
ნი უბ რა ლოდ უთი თებ დნენ, რომ შო რი დან მოჰ კრეს თვა ლი მის მსგავს 
პი როვ ნე ბას). ამის გან გან სხვა ვე ბით, მი სი ოჯა ხის არ ცერთ წევრს, თა
ნა კურ სე ლებს ან სხვა ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც იმა ვე დღეს და ა კა ვეს არ 
უნა ხავთ იგი და არა ფე რი გა უ გო ნი ათ მის შე სა ხებ და კა ვე ბის შემ დგომ; 
5) მი სი სა ხე ლი არ აღ მოჩ ნდა არ ცერ თი სას ჯე ლაღ სრუ ლე ბი თი და წე სე
ბუ ლე ბის სა რე გის ტრა ციო ჩა ნა წე რებ ში. და ბო ლოს, არ წარ მოდ გე ნი ლა 
არა ვი თა რი და მა ჯე რე ბე ლი ახ სნა იმის შე სა ხებ, თუ რა მო უ ვი და მას და
კა ვე ბის შემ დგომ, ხო ლო ვერ სი ე ბი მი სი გაქ ცე ვის ან ჩა საფ რე ბის დროს 

მკვლე ლო ბის შე სა ხებ არ და დას ტუ რე ბუ ლა გა მო ძი ე ბის გან მავ ლო ბა ში. 
ამის გა მო, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ პი რი გარ დაც ვლი ლად უნ და 
ჩათ ვლი ლი ყო არა ო ფი ცი ა ლუ რი და კა ვე ბის შემ დგომ და ამ გვა რად სა
ხე ზე იყო სა ხელ მწი ფოს პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა კითხ ი. ვი ნა ი დან ხე ლი
სუფ ლე ბა არ დაყ რდნო ბია მის მო ხე ლე თა მხრი დან სა სიკ ვდი ლო ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბის რო მე ლი მე გა მა მარ თლე ბელ გა რე მო ე ბას, ცხა დი იყო, რომ 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა პი რის სიკ ვდი ლის გა მო მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფოს 
ეკის რე ბო და.

ამ პრინ ცი პის გა მო ყე ნე ბის სხვა მა გა ლი თე ბიც არ სე ბობს:
•	 საქ მე ში კურ ტი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Kurt v Turkey (1998), მსხვერ

პლი ბო ლოს დე დამ ნა ხა სა კუ თარ სო ფელ ში სახ ლის გა რეთ ჯა რის კა ცე
ბით გარ შე მორ ტყმუ ლი. მომ დევ ნო ოთხ წე ლი წად ნა ხევ რის გან მავ ლო
ბა ში მის შე სა ხებ არა ფე რი იყო ცნო ბი ლი. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ 
მას გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა სტან დარ ტით უნ და გა ერ კვია არ სე ბობ და 
თუ არა იმის საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რომ მომ ჩივ ნის შვი ლი სა
ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა სო ფელ ში და კა ვე ბი სას 
ან მომ დევ ნო ეტაპ ზე მოკ ლეს. სა სა მარ თლომ მი უ თი თა, რომ ამ კუთხ
ით მო ცე მუ ლი საქ მე მთლი ა ნად მომ ჩივ ნის შვი ლის თავ და პირ ვე ლი და
კა ვე ბის გა რე მო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე ვა რა უ დებ ზე იყო აგე ბუ ლი და 
ეყ რდნო ბო და ზო გად ანა ლიზს ქვე ყა ნა ში თით ქოს და ოფი ცი ა ლუ რი 
ჩა უ რევ ლო ბით ნე ბა დარ თუ ლი გა უ ჩი ნა რე ბე ბის, არა ა და მი ა ნუ რი მოპყ
რო ბის და და კა ვე ბუ ლე ბის გა უ სა მარ თლებ ლად სიკ ვდი ლით დას ჯის 
შე სა ხებ. უფ რო და მა ჯე რე ბე ლი მი ნიშ ნე ბე ბის არარ სე ბო ბის ფონ ზე სა
სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ წარ მოდ გე ნი ლი არ გუ მენ ტე ბი მომ ჩივ ნის შვი
ლის და კა ვე ბის პე რი ოდ ში გარ დაც ვლი ლად მიჩ ნე ვის თვის არა საკ მა რი
სი იყო და ამ კუთხ ით არ და ად გი ნა მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვა.

•	 საქ მე ში ჩა კი ჩი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Çakici v Turkey (1999), მომ ჩი
ვან თა გან ცხა დე ბით მსხვერ პლი და კა ვე ბის შემ დგომ გა უ ჩი ნარ და. ამის 
სა წი ნა აღ მდე გოდ, მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფო აცხ ა დებ და, რომ მსხვერ პლი 
არა სო დეს ყო ფი ლა და კა ვე ბუ ლი, რომ ის სამ ხრეთ აღ მო სავ ლეთ თურ
ქეთ ში ტე რო რის ტებ სა და უშიშ რო ე ბის ძა ლებს შო რის შე ტა კე ბი სას 
და ი ღუ პა და იგი იდენ ტი ფი ცი რე ბულ იქ ნა მი სი დო კუ მენ ტე ბის მეშ ვე
ო ბით. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ სა ხელ მწი ფოს არ გა უ კე თე ბია არა
ვი თა რი ოფი ცი ა ლუ რი შეტყ ო ბი ნე ბა ერ თერ თი ტე რო რის ტის გვამ თან 
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პი რა დო ბის მოწ მო ბის პოვ ნის შე სა ხებ, ასე ვე არ წარ მო უდ გე ნია არა ვი
თა რი მტკი ცე ბუ ლე ბა გვა მის ამოც ნო ბა სა და და საკ რძა ლად გა და ცე
მას თან და კავ ში რე ბით. ფაქ ტე ბის ად გილ ზე მო ძი ე ბის შემ დეგ, კო მი სი
ამ გა არ კვი ა, რომ არ სე ბობ და მოწ მე თა სარ წმუ ნო და და მა ჯე რე ბე ლი 
ჩვე ნე ბა, რომ გარ დაც ვლი ლი ნამ დვი ლად და ა კა ვეს. ასე ვე არ სე ბობ და 
იმის მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ მო ცე მუ ლი პე რი ო დის და კა ვე ბე ბის ამ სახ ვე
ლი დო კუ მენ ტა ცია სა ეჭ ვოა და არ წარ მო ად გენს ზუსტ და სრულ ჩა ნა
წერს იმ პი რე ბი სა, ვინც იმ პე რი ოდ ში იყ ვნენ და კა ვე ბულ ნი. აღ სა ნიშ ნა
ვი ა, რომ მსხვერ პლთან ერ თად და კა ვე ბუ ლი ერ თერ თი პი რის ჩვე ნე ბით 
გარ დაც ვლი ლი ორ კვი რა ზე მეტ ხანს იყო და კა ვე ბუ ლი და რომ იგი ცუდ 
მდგო მა რე ო ბა ში იმ ყო ფე ბო და, ტან საც მელ ზე აღე ნიშ ნე ბო და მიმ ხმა რი 
სის ხლი და ამ ბობ და, რომ მის მი მართ ძა ლა დო ბას ჰქონ და ად გი ლი. სა
სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ გარ დაც ვლი ლი არა რე გის ტრი რე ბუ ლი და
კა ვე ბის და არა ა და მი ა ნუ რი მოპყ რო ბის მსხვერ პლი იყო და მო პა სუ ხე 
სა ხელ მწი ფოს გან ცხა დე ბა, რომ მსხვერ პლის პი რა დო ბის მოწ მო ბა ერ
თერთ მოკ ლულ ტე რო რისტს აღ მო აჩ ნდა “ძალ ზედ სე რი ო ზუ ლი დას
კვნე ბის” გა კე თე ბის სა ფუძ ველს იძ ლე ო და იმის შე სა ხებ, რომ მსხვერ
პლი მი სი უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის მი ერ და კა ვე ბის შემ დგომ გარ და იც ვა
ლა. ვი ნა ი დან პი რი არა რე გის ტრი რე ბუ ლი და კა ვე ბის შემ დგომ გარ დაც
ვლი ლად ჩა ით ვა ლა, მის სიკ ვდილ ზე სა ხელ მწი ფო იყო პა სუ ხის მგე ბე ლი 
მე2 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე.

•	 საქ მე ში ტა სი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Tas v Turkey (2000), არ სე ბობ და 
მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ ლის თა ნახ მა დაც მსხვერ პლი და ა კა ვეს და შემ დგომ, 
სხვა სა ა ვად მყო ფო ში გა და იყ ვა ნამ დე, გა და იყ ვა ნეს სამ ხედ რო ჰოს პი
ტალ ში ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღით მუხ ლში მი ყე ნე ბუ ლი ჭრი ლო ბის სამ
კურ ნა ლოდ. სა ხელ მწი ფომ აღი ა რა, რომ პი რი მარ თლაც იყო და კა ვე ბუ
ლი, თუმ ცა ვერ წარ მო ად გი ნა რა ი მე სა ხის ჩა ნა წე რი მი სი და კა ვე ბის შე სა
ხებ, მი უ თი თებ და რა, რომ იგი პა ტიმ რო ბი დან გა იქ ცა. თუმ ცა, ვი ნა ი დან 
შეტყ ო ბი ნე ბა პი რის გაქ ცე ვის შე სა ხებ და უ სა ბუ თე ბე ლი იყო და შეტყ ო
ბი ნე ბის ავ ტორ თა ვი ნა ო ბა ვერ დად გინ და, სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ 
მთავ რო ბამ ვერ წარ მო ად გი ნა მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბის და მა ჯე რე ბე
ლი ახ სნა. მი სი გა უ ჩი ნა რე ბი დან გა სულ მა დრომ და ასე ვე თურ ქე თის იმ 
ნა წილ ში იმ დროს არ სე ბულ მა პო ლი ტი კურ მა სი ტუ ა ცი ამ სა სა მარ თლო 
მი იყ ვა ნა დას კვნამ დე, რომ პი რი გარ დაც ვლი ლად უნ და ჩათ ვლი ლი ყო 

მი სი უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის მი ერ და კა ვე ბის შემ დგომ და ამ გვა რად მის 
სიკ ვდილ ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბა სა ხელ მწი ფოს უნ და და კის რე ბო და. ამას
თა ნა ვე, სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ სამ ხრეთ აღ მო სავ ლეთ თურ ქეთ ში 
იმ დროს არ სე ბუ ლი ზო გა დი სი ტუ ა ცი ის ჭრილ ში, პი რის არა რე გის ტრი
რე ბუ ლი და კა ვე ბა სა ვა რა უ დოდ სი ცოცხ ლის თვის სა ში ში იყო.

•	 საქ მე ში კვიპ რო სი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Cyprus v Turkey (2001), და
ახ ლო ე ბით 1500 ბერ ძე ნი კვიპ რო სე ლი ბო ლოს ცოცხ ა ლი თურ ქუ ლი 
ძა ლე ბის პა ტიმ რო ბა ში ნა ხეს. მა თი კვა ლი კონ ფლიქ ტის შეწყ ვე ტი დან 
ოცი წლის შემ დე გაც კი არ ჩან და. სა სა მარ თლომ აღი ა რა, რომ მა თი 
გა უ ჩი ნა რე ბა სი ცოცხ ლის თვის სა შიშ სი ტუ ა ცი ა ში მოხ და იმ პი რო ბე
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბის დროს სამ ხედ რო 
და სა მო ქა ლა ქო პირ თა სიკ ვდი ლი ა ნო ბა ძა ლი ან მა ღა ლი იყო. თუმ ცა, 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შემ დგო მი გან ცხა დე ბე ბის თა ნახ მად, თურ ქე
თის ჯარ მა პა ტიმ რე ბი თურ ქე თის ხელ მძღვა ნე ლო ბის ქვეშ მყოფ თურქ 
კვიპ რო სელ მებ რძო ლებს გა დას ცა და შემ დეგ ეს პა ტიმ რე ბი და ხო ცეს, 
სა სა მარ თლომ ვერ და ად გი ნა, რომ გა უ ჩი ნა რე ბუ ლი პი რე ბი მო პა სუ ხე 
სა ხელ მწი ფოს მო ხე ლე ებ მა მოკ ლეს.

•	 საქ მე ში ორ ჰა ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Orhan v Turkey (2002), მსხვერ
პლნი ბო ლოს ნა ხეს რვა წლის წინ, რო ცა ისი ნი სა ხელ მწი ფო სამ სა ხურ
ში მყოფ მა პი რებ მა გა ურ კვე ვე ლი მი მარ თუ ლე ბით წა იყ ვა ნეს. ამ საქ მე
ში, გან სხვა ვე ბით საქ მის გან კურ ტი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ, არ სე ბობ
და მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ მსხვერ პლე ბი სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ე ბის მი ერ 
იძებ ნე ბოდ ნენ. გარ და ამი სა, რე გი ონ ში იმ დროს არ სე ბუ ლი მდგო მა რე
ო ბი დან გა მომ დი ნა რე, გა მო რიცხ უ ლი არ იყო რომ “ამ გვა რი პი რე ბის 
არა რე გის ტრი რე ბუ ლი და კა ვე ბა სი ცოცხ ლის თვის იყო სა ში ში”, მით 
უფ რო, რომ სის ხლის სა მარ თლის კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლი დაც ვის გა რან ტი ე ბის ეფექ ტუ რო ბა შემ ცი რე ბუ ლი იყო იმ გა რე მო
ე ბით, რომ უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის წევ რებს პა სუ ხი არ მო ეთხ ო ვე ბო დათ 
მა თი ქმე დე ბე ბის გა მო. ამ საქ მე ში ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის არარ სე ბო
ბა მით უფ რო შე სამ ჩნე ვი იყო, ვი ნა ი დან რო გორც აღ მოჩ ნდა, პო ლი ცი
ის ოფიც რებ მა თით ქმის არა ფე რი იცოდ ნენ და შე სა ბა მი სად არა ვი თა რი 
კონ ტრო ლი არ გა აჩ ნდათ სამ ხედ რო ოპე რა ცი ებ ზე. ამ გვა რად, პი რე ბი 
გარ დაც ვლი ლად უნ და ჩათ ვლი ლიყ ვნენ უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის მი ერ 
არა რე გის ტრი რე ბუ ლი და კა ვე ბის შემ დგომ.
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•	 საქ მე ში იპე კი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Ipek v Turkey (2004), პირ თა 
ბე დის შე სა ხებ თით ქმის ცხრა ნა ხე ვა რი წლის გან მავ ლო ბა ში არა ვი
თა რი ინ ფორ მა ცია არ მო ი პო ვე ბო და, რის გა მოც სა სა მარ თლომ ისი ნი 
გარ დაც ვლი ლად ჩათ ვა ლა. დად გინ და, რომ მსხვერ პლე ბი სამ ხედ რო 
და წე სე ბუ ლე ბა ში წა იყ ვა ნეს, თუმ ცა მთავ რო ბამ აღ ნიშ ნუ ლის გა სა
მარ თლებ ლად რა ი მე ახ სნის წარ მოდ გე ნა ვერ მო ა ხერ ხა, შე სა ბა მი სად 
სა სა მარ თლომ და ას კვნა, რომ მათ სიკ ვდილ ზე სა ხელ მწი ფო იყო პა სუ
ხის მგე ბე ლი.

•	 საქ მე ში ტა სი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Tas v Turkey (2000), სა ხელ მწი
ფომ აღი ა რა, რომ პი რი მარ თლაც იყო და კა ვე ბუ ლი, თუმ ცა ვერ წარ
მო ად გი ნა რა ი მე სა ხის ჩა ნა წე რი მი სი და კა ვე ბის შე სა ხებ, თით ქოს და იმ 
მი ზე ზით, რომ იგი პა ტიმ რო ბი დან გა იქ ცა. თუმ ცა, ვი ნა ი დან შეტყ ო ბი
ნე ბა პი რის გაქ ცე ვის შე სა ხებ და უ სა ბუ თე ბე ლი იყო და შეტყ ო ბი ნე ბის 
ავ ტორ თა ვი ნა ო ბა ვერ დად გინ და, სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ მთავ
რო ბამ ვერ წარ მო ად გი ნა მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბის და მა ჯე რე ბე ლი 
ახ სნა. მი სი გა უ ჩი ნა რე ბი დან გა სულ მა დრომ და ასე ვე თურ ქე თის იმ 
ნა წილ ში იმ დროს არ სე ბულ მა პო ლი ტი კურ მა სი ტუ ა ცი ამ სა სა მარ თლო 
მი იყ ვა ნა დას კვნამ დე, რომ პი რი გარ დაც ვლი ლად უნ და ჩათ ვლი ლი ყო 
მი სი უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის მი ერ და კა ვე ბის შემ დგომ და ამ გვა რად პა
სუ ხის მგებ ლო ბა მი სი სიკ ვდი ლის გა მო სა ხელ მწი ფოს უნ და და კის რე
ბო და.

•	 საქ მე ში აკ ტა სი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Aktaş v Turkey (2003), იმ პი
რის სიკ ვდი ლის შემ დგომ მა გა მოკ ვლე ვამ, რო მე ლიც და კა ვე ბის საწყ ის 
ეტაპ ზე ჯან მრთე ლი იყო, გა მო ავ ლი ნა მრავ ლო ბი თი სის ხლჩაქ ცე ვე ბი. 
გარ და ამი სა, სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი მი უ თი თებ და, რომ სიკ ვდი ლის მი
ზე ზი იყო მე ქა ნი კუ რი ას ფიქ სია დახ რჩო ბით ან მკერ დზე ძლი ე რი და წო
ლით. ამ ვი თა რე ბა ში, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ სიკ ვდი ლი პო ლი
ცი ა ში მი ყე ნე ბუ ლი ძა ლა დო ბის შე დე გად დად გა.

•	 საქ მე ში იმა კა ი ე ვა რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ (Imakayeva v Russia (2006), სა
სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ პი რი სი ცოცხ ლის თვის სა შიშ ვი თა რე ბა ში 
და ა კა ვეს, რა საც თან ერ თვო და ისიც, რომ მის შე სა ხებ თით ქმის ოთხი 
წლის გან მავ ლო ბა ში არა ვი თა რი ცნო ბე ბი არ არ სე ბობ და. უფ რო მე ტიც, 
და კა ვე ბის პირ ველ დღე ებ ში და კვი რე ებ ში პრო კუ რა ტუ რას და სხვა სა
მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებს არა ვი თა რი კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 

და აუ ცი ლე ბე ლი ზო მა არ მი უ ღი ათ. ხო ლო მას შემ დეგ, რაც მათ ეც
ნო ბათ პი რის და კა ვე ბის შე სა ხებ მათ მა ქცე ვამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ამ
ყა რა მსხვერ პლის გა უ ჩი ნა რე ბის ვა რა უ დი, ვი ნა ი დან გან მცხა დებ ლის 
კარ გად და სა ბუ თე ბუ ლი სა ჩივ რე ბის სა პი რის პი როდ მა თი უმოქ მე დო ბა 
იძ ლე ო და ეჭ ვის სა ფუძ ველს იმის შე სა ხებ, რომ ეს სი ტუ ა ცია უშუ ა ლოდ 
მათ მი ერ თუ არა, მა თი თან ხმო ბით იყო მოწყ ო ბი ლი. გარ და ამი სა, ამ
გვა რი ქცე ვა ძლი ერ ეჭ ვებს აღ ძრავ და გა მო ძი ე ბის ობი ექ ტუ რო ბას თან 
და კავ ში რე ბი თაც.

4. სიკ ვდი ლით დას ჯა

მე2(1) მუხ ლის თა ნახ მად, სა ხელ მწი ფოს მი ერ პი რის თვის სი ცოცხ ლის 
მოს პო ბა და საშ ვე ბია სიკ ვდი ლით დას ჯის შემ თხვე ვა ში, მხო ლოდ იმ პი რო
ბით, თუ სა სიკ ვდი ლო გა ნა ჩე ნი გა მო ტა ნი ლია სა სა მარ თლოს მი ერ პი რის 
იმ და ნა შა ულ ში მსჯავ რდე ბის შე დე გად, რომ ლის თვი საც კა ნო ნით სიკ ვდი
ლით დას ჯაა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი. ფრა ზა “კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი” 
გან მარ ტე ბუ ლი უნ და იყოს იმ გვა რად ვე, რო გორც კონ ვენ ცი ის სხვა მუხ
ლებ ში არ სე ბუ ლი იგი ვე ან სხვა მსგავ სი ფრა ზე ბი (იხ. მა გა ლი თად მე5 
მუხ ლი). იმი სათ ვის, რომ დაკ მა ყო ფი ლე ბულ იქ ნას მოთხ ოვ ნა “კა ნო ნით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი”, კა ნო ნი უნ და იყოს გან ჭვრე ტა დი, ანუ ზუს ტი და გა
სა გე ბი.

თუმ ცა ღა მე2 მუხ ლში სპე ცი ა ლუ რი მი თი თე ბა სიკ ვდი ლით დას ჯა ზე 
უკ ვე ის ტო რი უ ლი მემ კვიდ რე ო ბაა და არა მი თი თე ბა თა ნა მედ რო ვე პრაქ ტი
კა ზე. მრა ვა ლი ევ რო პუ ლი სა ხელ მწი ფო უშ ვებ და და იყე ნებ და სიკ ვდი ლით 
დას ჯას მე ო ცე სა უ კუ ნის შუა წლებ ში, თუმ ცა ახ ლა ეს პრაქ ტი კა თით ქმის 
მთლი ა ნად აღ მოფ ხვრი ლია და არ ცერ თი სა სიკ ვდი ლო გა ნა ჩე ნი არ აღ სრუ
ლე ბუ ლა ევ რო პის საბ ჭოს ქვეყ ნებ ში ოც და მე ერ თე სა უ კუ ნე ში. სიკ ვდი ლით 
დას ჯა მთლი ა ნად აღ მო იფ ხვრა ევ რო პა ში. იგი შე მორ ჩე ნი ლია მხო ლოდ ბე
ლო რუ სი ა ში — ერ თა დერთ ევ რო პულ სა ხელ მწი ფო ში (ვა ტი კან თან ერ თად) 
რო მე ლიც არაა ევ რო პის საბ ჭოს წევ რი.

ამ პრაქ ტი კის აღ მოფ ხვრა ასე ვე აღი ნიშ ნა კონ ვენ ცი ის მე6 და მე13 
ოქ მე ბით. მე6 ოქ მის პირ ვე ლი მუხ ლი ცალ სა ხად ამ ბობს, რომ “სიკ ვდი
ლით დას ჯა გა უქ მე ბუ ლი ა. არა ვის შე იძ ლე ბა შე ე ფარ დოს ასე თი სას ჯე ლი 
ან ვინ მეს მი მართ აღ სრულ დეს ასე თი გა ნა ჩე ნი.” თუმ ცა მე2 მუხ ლი უფ
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ლე ბას აძ ლევს სა ხელ მწი ფოს “თა ვის კა ნონ მდებ ლო ბა ში გა ით ვა ლის წი ნოს 
სიკ ვდი ლით დას ჯა ომის ან ომის გარ და უ ვა ლი საფ რთხის დროს ჩა დე ნი ლი 
ქმე დე ბე ბის თვის”, მაგ რამ მი სი გა მო ყე ნე ბა უნ და მოხ დეს “მხო ლოდ კა ნო
ნით დად გე ნილ შემ თხვე ვებ ში და მი სი დე ბუ ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად”. ამ დე
ბუ ლე ბი დან გა დახ ვე ვა კონ ვენ ცი ის მე15 მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე და უშ ვე ბე
ლი ა. ევ რო პის საბ ჭოს მხო ლოდ ერთ წევრს — რუ სე თის ფე დე რა ცი ას არ 
მო უხ დე ნია კონ ვენ ცი ის მე6 ოქ მის რა ტი ფი ცი რე ბა.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, მე6 ოქ მი აუქ მებს სიკ ვდი ლით დას ჯას მშვი დო
ბი ან დროს და ამ გვა რად ცვლის მე2 მუხ ლის 1ლ პუნქტს, რამ დე ნა დაც 
ეს უკა ნას კნე ლი სიკ ვდი ლით დას ჯას ით ვა ლის წი ნებს. მე6 ოქ მის მე2 
(1) მუხ ლში გა მო ყე ნე ბუ ლი ფორ მუ ლი რე ბა უფ რო ვიწ რო ა, ვიდ რე კონ
ვენ ცი ის მე15 მუხ ლი სა, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს გა დახ ვე ვას “ო მის ან 
სხვა სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის დროს, რო ცა საფ რთხე ემუქ რე ბა ხალ
ხის სი ცოცხ ლეს”, რაც მი უ თი თებს იმა ზე, რომ მი სი მოთხ ოვ ნე ბი უფ რო 
მკაც რია და რომ სიკ ვდი ლით დას ჯა და საშ ვე ბი არაა ომის გარ და სხვა 
“სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბის” დროს. თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მე13 ოქ
მი აუქ მებს ამ გა მო ნაკ ლისს და მთლი ა ნად კრძა ლავს სიკ ვდი ლით დას ჯის 
შე ფარ დე ბას ან აღ სრუ ლე ბას (და რო გორც აუ ცი ლე ბე ლი და მა ტე ბა, გან
მარ ტავს, რომ ოქ მი დან გა დახ ვე ვა და უშ ვე ბე ლია მე15 მუხ ლის სა ფუძ
ველ ზე). 2006 წლის ბო ლოს თვის მე13 ოქ მი 37 წევრ სა ხელ მწი ფო ში მოქ
მე დებ და.

სიკ ვდი ლით დას ჯის გა მო ყე ნე ბის ისე დაც მცი რე შე საძ ლებ ლო ბე ბი კი
დევ უფ რო შე იზღ უ და დი დი პა ლა ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით საქ მე ზე ოჯა ლა
ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Öcalan v Turkey (2005). ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბით 
დად გინ და, რომ სიკ ვდი ლით დას ჯა (მშვი დო ბი ან დროს მა ინც) მი უ ღე ბე
ლი ა. ეს დე ბუ ლე ბა თა ნაბ რად ვრცელ დე ბა რუ სე თის ფე დე რა ცი ა ზეც, რო
მელ საც ჯერ არ მო უხ დე ნია მე6 ოქ მის რა ტი ფი ცი რე ბა.
•	 საქ მე ში ოჯა ლა ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Öcalan v Turkey (2005), გან

მცხა დე ბელს სიკ ვდი ლი მი უ სა ჯეს, რო გორც ქურ თის ტა ნის მუ შა თა 
პარ ტი ის ლი დერს, ტე რო რიზ მში ბრალ დე ბის გა მო. მოგ ვი ა ნე ბით მას 
სას ჯე ლი სა მუ და მო პა ტიმ რო ბით შე უც ვა ლეს და თურ ქეთ მა სიკ ვდი
ლით დას ჯა გა ა უქ მა. გან მცხა დე ბე ლი ჩი ო და, რომ სიკ ვდი ლით დას ჯის 
გა მო ყე ნე ბამ და არ ღვია კონ ვენ ცი ის მე2 და მე3 მუხ ლე ბი (წა მე ბის და 
არა ა და მი ა ნუ რი ან და მამ ცი რე ბე ლი მოპყ რო ბი სა და სას ჯე ლის აკ რძალ

ვა). სა სა მარ თლომ საქ მე მე3 მუხ ლის ჭრილ ში გა ნი ხი ლა, თუმ ცა მი სი 
დას კვნე ბი რე ლე ვან ტუ რია ორი ვე მუხ ლთან მი მარ თე ბა ში. თავ და პირ ვე
ლად პა ლა ტის მი ერ 2003 წელს მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში, სა სა მარ
თლომ გა ნაცხ ა და, რომ ევ რო პის საბ ჭოს წევ რი ქვეყ ნე ბის ტე რი ტო რია 
სიკ ვდი ლით დას ჯის გან თა ვი სუ ფალ ზო ნად იქ ცა და შე იძ ლე ბა ით ქვას, 
რომ მშვი დო ბი ან დროს სიკ ვდი ლით დას ჯა გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც სას
ჯე ლის არა ა და მი ა ნუ რი თუ არა, მი უ ღე ბე ლი ფორ მა, რაც აღა რაა მე2 
მუხ ლით დაშ ვე ბუ ლი. 2005 წელს მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში დიდ მა 
პა ლა ტამ გა ი ზი ა რა ეს და სა ბუ თე ბა და და მა ტე ბით გან მარ ტა, რომ მარ
თა ლია სა ხელ მწი ფო ებ მა აირ ჩი ეს კონ ვენ ცი ის ტექ სტის შეც ვლის ტრა
დი ცი უ ლი მე თო დი — მე13 ოქ მის ხელ მო სა წე რად გახ სნით, რო მე ლიც 
სიკ ვდი ლით დას ჯას კრძა ლავს ნე ბის მი ერ ვი თა რე ბა ში, მაგ რამ სიკ ვდი
ლით დას ჯის სრუ ლად გა უქ მე ბის კენ გა დამ დგა რი ეს სა ბო ლოო ნა ბი
ჯი გუ ლის ხმობს იმა საც, რომ შე ვი და ცვლი ლე ბა მე2 მუხ ლშიც, იმ დე
ნად რამ დე ნა დაც ეს უკა ნას კნე ლი ით ვა ლის წი ნებს სიკ ვდი ლით დას ჯას 
მშვი დო ბი ან დროს. თუმ ცა ღა ამ კონ კრე ტულ საქ მე ში სა ჭი რო აღარ იყო 
ამ სა კითხ ზე სა ბო ლოო დას კვნის მი ღე ბა.

მსგავს საქ მე ებ ში ისეთ ქვეყ ნებ ში ექ სტრა დი ცი ის ან დე პორ ტა ცი ის 
საფ რთხემ, სა დაც სიკ ვდი ლით დას ჯის გა მო ყე ნე ბის რე ა ლუ რი რის კი არ სე
ბობს, შე საძ ლოა ასე ვე წარ მოშ ვას მე2 მუხ ლი სა და მე6 ოქ მის გა მო ყე ნე
ბის სა კითხ ი. კერ ძოდ, ოჯა ლა ნის საქ მე ადას ტუ რებს, რომ მა ში ნაც კი თუ 
ჩავ თვლი დით, რომ მე2 მუხ ლი კვლავ იძ ლე ვა სიკ ვდი ლით დას ჯის შე საძ
ლებ ლო ბას, არა სა მარ თლი ა ნი სა სა მარ თლო გან ხილ ვის შე დე გად დამ დგა რი 
სა სიკ ვდი ლო გა ნა ჩე ნის სის რუ ლე ში მოყ ვა ნა მა ინც სი ცოცხ ლის თვით ნე
ბურ მოს პო ბად ჩა ით ვლე ბო და. ასეთ საქ მე ებ ში კონ ვენ ცი ის სხვა გა რან ტი
ე ბიც შე იძ ლე ბა ამოქ მედ დეს. მა გა ლი თად, სიკ ვდი ლით დას ჯის მო ლო დინ ში 
და კა ვე ბის პი რო ბე ბი მიმ ღებ ქვე ყა ნა ში შე იძ ლე ბა მე3 მუხ ლის სა წი ნა აღ
მდე გოდ არა ა და მი ა ნურ მოპყ რო ბას უთა ნაბ რდე ბო დეს (Soering v United 
Kingdom (1989)). ამ ყვე ლაფ რის შე დე გი კი ისა ა, რომ ევ რო პულ მა ქვეყ ნებ
მა ყუ რადღ ე ბით უნ და გა ნი ხი ლონ სხვა ქვეყ ნის მარ თლმსა ჯუ ლე ბის სის
ტე მის დო ნე, მათ შო რის პა ტიმ რო ბის პი რო ბე ბი, ისე ვე რო გორც ამ ქვეყ ნის 
მი ერ მი ცე მუ ლი გა რან ტი ე ბის სან დო ო ბა მა ნამ, სა ნამ გა დაწყ ვეტ დნენ პი
რის ექ სტრა დი რე ბას იმ ქვე ყა ნა ში, სა დაც არ სე ბობს სიკ ვდი ლით დას ჯის 
შე ფარ დე ბის რე ა ლუ რი საფ რთხე.
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•	 საქ მე ში ბა დე რი და სხვე ბი შვე დე თის წი ნა აღ მდეგ Bader and Others v 
Sweden (2005), პირს და უს წრებ ლად მი უ სა ჯეს სიკ ვდი ლი სი რი ა ში და 
ცდი ლობ დნენ მის ჩა მოყ ვა ნას შვე დე თი დან. მარ თა ლი ა, თე ო რი უ ლად 
შე საძ ლე ბე ლი იყო, რომ მას საქ მის გა და სინ ჯვა მო ეთხ ო ვა, მაგ რამ ამი
სათ ვის იგი სი რი ის ხე ლი სუფ ლე ბას უნ და ჩა ბა რე ბო და. ინ ფორ მა ცია 
იმის შე სა ხებ, ხე ლა ხა ლი მსჯავ რდე ბის შე დე გად იგი გა და ურ ჩე ბო და 
თუ არა სიკ ვდი ლით დას ჯას “ბუნ დო ვა ნი და არა სა ი მე დო” იყო. შე სა ბა
მი სად, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მას უნ და ჰქო ნო და სა ფუძ ვლი ა ნი 
ში ში, რომ სამ შობ ლო ში იძუ ლე ბით დაბ რუ ნე ბის შემ თხვე ვა ში მას სიკ
ვდი ლით დას ჯა და ე მუქ რე ბო და. უფ რო მე ტიც, ვი ნა ი დან სიკ ვდი ლით 
დას ჯა სი რი ა ში “სა ჯა რო ყუ რადღ ე ბი სა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გა რე შე 
ტარ დე ბო და, სიკ ვდი ლით დას ჯას თან და კავ ში რე ბით არ სე ბუ ლი გა
რე მო ე ბე ბი უდა ვოდ გა მო იწ ვევ და პირ ვე ლი გან მცხა დებ ლის შიშ სა და 
მღელ ვა რე ბას, ვი ნა ი დან იგი და სხვა გან მცხა დებ ლე ბი იქ ნე ბოდ ნენ აუ
ტა ნელ გა ურ კვევ ლო ბა ში იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რო დის, სად და 
რო გორ მოხ დე ბო და მა თი სა სიკ ვდი ლო გა ნა ჩე ნის აღ სრუ ლე ბა”. სხვა 
ყუ რად სა ღე ბი გა რე მო ე ბა იყო ის, რომ სა მარ თალ წარ მო ე ბა წარ მო ად
გენ და “სა მარ თლი ა ნი სა სა მარ თლო გან ხილ ვის უხეშ იგ ნო რი რე ბას, რაც 
თა ვის მხრივ, კი დევ ერ თი მი ზე ზი იყო გან მცხა დე ბელ თა გა ურ კვევ ლო
ბი სა და მღელ ვა რე ბის თვის სი რი ა ში მა თი ხე ლა ხა ლი მსჯავ რდე ბის შე
დე გებ თან და კავ ში რე ბით.” შე სა ბა მი სად, დე პორ ტა ცია იქ ნე ბო და მე2 
და მე3 მუხ ლე ბის დარ ღვე ვა.

•	 თუმ ცა, საქ მე ში სა ლე მი პორ ტუ გა ლი ის წი ნა აღ მდეგ (Salem v Portugal 
(2006), სა სა მარ თლომ და დე ბი თად შე ა ფა სა ის, რომ ად გი ლობ რივ მა სა
სა მარ თლო ებ მა შე ჯიბ რე ბი თი პრო ცე სის პი რო ბებ ში სა თა ნა დოდ და 
სრუ ლად გა ნი ხი ლეს ინ დო ე თის მი ერ მი ცე მუ ლი სა მარ თლებ რი ვი, პო
ლი ტი კუ რი და დიპ ლო მა ტი უ რი გა რან ტი ე ბი იმას თან და კავ ში რე ბით, 
რომ ტე რო რიზ მში ეჭ ვმი ტა ნი ლი პი რის ექ სტრა დი რე ბის შემ თხვე ვა ში, 
იგი არ და ექ ვემ დე ბა რე ბო და სიკ ვდი ლით დას ჯას. ამ საქ მე ში სა სა მარ
თლომ სა ჭი როდ არ ჩათ ვა ლა შე წი ნა აღ მდე გე ბო და ამ სა სა მარ თლო თა 
დას კვნებს, მით უმე ტეს, რომ შე უძ ლე ბე ლი იყო იმის თქმა, რომ ინ დო ე
თი არ იყო სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფო.

კითხ ვე ბი:

1. თუ კი ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს სიკ ვდი ლით დას ჯას 
ომი ა ნო ბის დროს, შეზღ უ დუ ლია თუ არა მი სი გა მო ყე ნე ბა მხო ლოდ იმ 
და ნა შა უ ლე ბით, რომ ლე ბიც ჩა დე ნი ლია “ო მის ან ომის გარ და უ ვა ლი 
საფ რთხის დროს”?

2. თუ ასე ა, არის თუ არა კა ნო ნი, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს სიკ ვდი ლით 
დას ჯას, ზუს ტი და გა სა გე ბი?

3. არ სე ბობს თუ არა ეროვ ნუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი იმის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, 
რომ უცხ ო ე ლი არ იქ ნე ბა იმ ქვე ყა ნას გა და ცე მუ ლი, სა დაც ის შე იძ ლე ბა 
სიკ ვდი ლით დას ჯის, ან მე სა მე პირ თა მხრი დან სი ცოცხ ლის მოს პო ბის 
რის კის ქვეშ დად გეს?

4. არ სე ბობს თუ არა სა თა ნა დო კა ნო ნე ბი და პრო ცე დუ რე ბი იმი სათ ვის, 
რომ შე ფას დეს იმ პი რის სი ცოცხ ლის მი მართ არ სე ბუ ლი რის კი, რო მე
ლიც ექ ვემ დე ბა რე ბა დე პორ ტა ცი ას ან ექ სტრა დი ცი ას?

5. მა ტე რი ა ლუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი: (ი ი) სი ცოცხ ლის დაც ვის 

პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი

სა სა მარ თლო მუდ მი ვად იმე ო რებ და, რომ მე2 მუხ ლი მო ი ცავს არა მარ
ტო იმ ვალ დე ბუ ლე ბას, რომ სა ხელ მწი ფომ თა ვი შე ი კა ვოს სი ცოცხ ლის გან
ზრახ და უკა ნო ნო მოს პო ბის გან, არა მედ ასე ვე ვალ დე ბუ ლე ბას, რომ მი ი ღოს 
ყვე ლა შე სა ბა მი სი ზო მა იმი სათ ვის, რომ და იც ვას მი სი იუ რის დიქ ცი ის ქვეშ 
მყოფ პირ თა სი ცოცხ ლე. ეს ვალ დე ბუ ლე ბა სამ ას პექტს მო ი ცავს: სა ხელ მწი
ფოს ვალ დე ბუ ლე ბას, უზ რუნ ველ ყოს სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის დაც ვა ეროვ ნულ 
სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე, ვალ დე ბუ ლე ბას და იც ვას სი ცოცხ ლე და ვალ დე ბუ
ლე ბას — გა მო ი ძი ოს სი ცოცხ ლის მოს პო ბის შემ თხვე ვე ბი. ამ გვა რად პო ზი ტი
უ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი მო ი ცავს რო გორც მა ტე რი ა ლურ, ისე პრო ცე სუ ა ლუ რი 
ხა სი ა თის ვალ დე ბუ ლე ბებს. ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა 
ცალ კე თავ ში იქ ნე ბა გან ხი ლუ ლი. ამ თავ ში კი აქ ცენ ტი გა კეთ დე ბა იმ სხვა
დას ხვა სი ტუ ა ცი ებ ზე, რომ ლებ შიც ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ ნი ვალ
დე ბულ ნი არი ან მი ი ღონ პო ზი ტი უ რი ზო მე ბი, იმი სათ ვის, რომ გა ა უვ ნე ბელ ყონ 
სი ცოცხ ლის წი ნა აღ მდეგ არ სე ბუ ლი საფ რთხე ე ბი. თუმ ცა ღა, სა სა მარ თლო 
მის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ში ხში რად ხაზს უს ვამს იმას, რომ მა ტე რი ა ლუ რი ვალ
დე ბუ ლე ბე ბი და მე2 მუხ ლის “პრო ცე სუ ა ლუ რი ას პქე ტი” ერ თმა ნეთს ავ სებს.
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სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

5.1. სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა, უზ რუნ ველ ყოს სი ცოცხ ლის უფ ლე-
ბის სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბა

პირ ვე ლი პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა ყვე ლა ზე აშ კა რა ა. მე2 მუხ ლის 
ტექ სტი მო ითხ ოვს, რომ სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა “კა ნო ნით იყოს და ცუ ლი”. 
ეს ასა ხავს კონ ვენ ცი ის 1ლი მუხ ლით სა ხელ მწი ფო ებ ზე და კის რე ბულ ვალ
დე ბუ ლე ბას უზ რუნ ველ ყონ კონ ვენ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი 
და თა ვი სუფ ლე ბე ბი “ყვე ლა სათ ვის თა ვი ან თი იუ რის დიქ ცი ის ფარ გლებ ში”. 
იგი ასე ვე ავ სებს მე13 მუხ ლით გა რან ტი რე ბულ უფ ლე ბას სა მარ თლებ რი
ვი დაც ვის ეფექ ტი ან სა შუ ა ლე ბა ზე კონ ვენ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ
ლე ბე ბის სა ვა რა უ დო დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში.

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის კა ნო ნით დაც ვის ვალ დე
ბუ ლე ბა მო ითხ ოვს, რომ სა ხელ მწი ფო ებ მა შე ი მუ შა ვონ სის ხლის სა მარ
თლის ეფექ ტუ რი კა ნონ მდებ ლო ბა იმი სათ ვის, რომ ხე ლი შე უ შა ლოს პი რის 
წი ნა აღ მდეგ ძა ლა დობ რი ვი და ნა შა უ ლე ბის ჩა დე ნას. კერ ძოდ, ნე ბის მი ერ 
შემ თხვე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა (მა გა ლი თად, თავ დაც ვის შემ თხვე ვა ში) 
ვი თა რე ბის მკაც რად პრო პორ ცი უ ლი უნ და იყოს. გარ და ამი სა, საქ მე ში ისა
ე ვა რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ (Isayeva v Russia (2005), სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, 
რომ იმის შე ფა სე ბი სას, თუ რამ დე ნად იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა თავ დას ხმის 
პრო პორ ცი უ ლი, რე ლე ვან ტუ რია ასე ვე ის ფაქ ტო რიც, რომ ეროვ ნუ ლი კა
ნონ მდებ ლო ბით და რე გუ ლი რე ბუ ლი არაა სა სიკ ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბა. 
სა ხელ მწი ფო ებს ასე ვე მო ეთხ ო ვე ბათ, რომ სის ხლის სა მარ თლებ რივ კა ნონ
მდებ ლო ბას ზურგს უმაგ რებ დეს ეფექ ტუ რი სა მარ თალ დამ ცა ვი მე ქა ნიზ მი 
იმი სათ ვის, რომ მო ახ დი ნოს ამ კა ნონ მდებ ლო ბის დარ ღვე ვის პრე ვენ ცი ა, 
აღ მოფ ხვრა და დას ჯა. პრაქ ტი კა ში ეს გუ ლის ხმობს იმას, რომ სა მარ თალ
დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის ოფიც რე ბი და მო სა მარ თლე ე ბი კარ გად უნ და იყ ვნენ 
გაწ ვრთნილ ნი და მომ ზა დე ბულ ნი და უნ და არ სე ბობ დეს დამ ნა შა ვე თა დევ
ნი სა და დას ჯის ეფექ ტუ რი და ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე ბი. ამ გვა რად, ად გი ლობ
რი ვი სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მა ისე უნ და იყოს მოწყ ო ბი ლი, რომ ის, ვინც 
სხვა პირს უკა ნო ნოდ მო უს პო სი ცოცხ ლე სა მარ თალ ში მი ე ცეს, მი უ ხე და
ვად მსხვერ პლის რა სობ რი ვი და ეთ ნი კუ რი წარ მო შო ბი სა.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და შე ი ცავ დეს დე
ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც არე გუ ლი რებს მე2 (ა)(ც) მუხ ლე ბით გათ ვა ლის წი
ნე ბულ შემ თხვე ვებ ში იმ სი ტუ ა ცი ებს, რო ცა ძა ლის გა მო ყე ნე ბა ნე ბა დარ
თუ ლი ა. ისე ვე რო გორც კონ ვენ ცი ის სხვა დე ბუ ლე ბებ თან მი მარ თე ბით, 

აქაც ტერ მი ნი “კა ნო ნი” გუ ლის ხმობს იმ წე სე ბის არ სე ბო ბას, რო მე ლიც გა
სა გე ბი, გო ნივ რულ ფარ გლებ ში კონ კრე ტუ ლი და გან ჭვრე ტა დი ა. ამ გვა რი 
კა ნო ნე ბი ასე ვე უნ და ასა ხავ დეს იმ მოთხ ოვ ნას, რომ გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა 
მხო ლოდ “აბ სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი” უნ და იყოს, ვი ნა ი დან თუ კი ძა
ლის გა მო ყე ნე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა სა სიკ ვდი ლო ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბის ზედ მე ტად ფარ თო დის კრე ცი ას იძ ლე ვა, ეს თვით ნე ბუ რი მოქ
მე დე ბის შე საძ ლებ ლო ბას შექ მნის და ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებს 
და უს ჯე ლო ბის სინ დრომს გა ნუ ვი თა რებს.
•	 საქ მე ში აკო ჩი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Akkoc v Turkey (2000) იმ კონ

ტექ სტში, თუ რამ დე ნად საკ მა რი სი იყო სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის 
ორ გა ნო ე ბის ქმე დე ბე ბი მომ ჩივ ნის ქმრის და სა ცა ვად, სა სა მარ თლომ 
მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღო ის ფაქ ტი, რომ სამ ხრეთ აღ მო სავ ლეთ თურ ქეთ
ში, სა დაც ხელ ჩარ თუ ლი ბრძო ლა მიმ დი ნა რე ობ და უშიშ რო ე ბის ძა ლებ სა 
და ქურ თის ტა ნის მუ შა თა პარ ტი ას შო რის, უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის მა ღა ლი 
კონ ცენ ტრა ცია იყო. ისი ნი სა ზო გა დო ებ რი ვი წეს რი გის აღ დგე ნას ისა ხავ
დნენ მიზ ნად. სა სა მარ თლომ მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღო ისიც, რომ უშიშ რო ე
ბის ძა ლებს და კის რე ბუ ლი ჰქონ დათ შე ი ა რა ღე ბულ თავ დას ხმებ თან გამ
კლა ვე ბის რთუ ლი მი სი ა. მარ თა ლია არ სე ბობ და ჩარ ჩო კა ნო ნი სი ცოცხ
ლის უფ ლე ბის და სა ცა ვად (კერ ძოდ, კა ნო ნე ბი რომ ლე ბიც მკვლე ლო ბას 
კრძა ლავ და) და კა ნო ნის აღ სრუ ლე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი იყო პო ლი ცი ა, 
რო მელ საც პრო კუ რო რე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის ქვეშ გა აჩ ნდათ სა გა
მო ძი ე ბო ფუნ ქცი ე ბი და არ სე ბობ და ამ ტი პის საქ მე ე ბის გან მხილ ვე ლი 
სა სა მარ თლო, ამ სა მარ თლებ რივ სის ტე მას რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ხარ ვე ზი უთხ რი და ძირს: ზოგ შემ თხვე ვა ში, პრო კუ რო რე ბის უფ ლე ბა
მო სი ლე ბა არ ვრცელ დე ბო და სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ე ბის მი ერ ჩა დე ნილ 
და ნა შა უ ლებ ზე; საქ მის აღ ძვრის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გა და ე ცა ად მი ნის
ტრა ცი ულ საბ ჭო ებს, რომ ლე ბიც შედ გე ბოდ ნენ გუ ბერ ნა ტო რის დაქ ვემ
დე ბა რე ბა ში მყო ფი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის გან, ეს უკა ნას კნელ ნი კი თა ვად 
იყ ვნენ პა სუ ხის მგე ბელ ნი უშიშ რო ე ბის ძა ლებ ზე; გა მო ძი ე ბას ატა რებ და 
ის პო ლი ცი ა, რო მე ლიც იე რარ ქი უ ლად და კავ ში რე ბუ ლი იყო იმ ქვე და
ნა ყო ფებ თან, რო მელ თა ქმე დე ბაც იყო გა მო ძი ე ბის ობი ექ ტი. ყვე ლა ეს 
ფაქ ტო რი, სა სა მარ თლოს აზ რით, ძირს უთხ რი და უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის 
წევ რთა ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბას მათ ქმე დე ბებ ზე, რაც შე უ თავ სე ბე ლი 
იყო კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბას თან დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში.
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•	 საქ მე ში ისა ი ე ვა რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ (Isayeva v Russia (2005), სა სა
მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ ოპე რა ცი ის თვის იმ სამ ხედ რო ავი ა ცი ის და 
ბომ ბდამ შე ნე ბის შერ ჩე ვა, რო მელ თაც გა ნად გუ რე ბის ფარ თო არე ა ლი 
ჰქონ დათ, არ იყო მე2 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ “მკაც რი პრო პორ
ცი უ ლო ბის” ტეს ტთან შე სა ბა მი სი. გარ და ამი სა, სა სა მარ თლომ აღ ნიშ
ნა, რომ მთავ რო ბამ ვერ მი უ თი თა ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის იმ ნორ
მებ ზე, რო მე ლიც არე გუ ლი რებს ძა ლის გა მო ყე ნე ბას ჯა რის ან უშიშ რო
ე ბის ძა ლე ბის მი ერ. მარ თა ლი ა, თა ვის თა ვად მხო ლოდ ეს ფაქ ტი არაა 
საკ მა რი სი იმის თვის, რომ სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის დაც ვის პო ზი ტი უ რი 
ვალ დე ბუ ლე ბის დარ ღვე ვა დად გინ დეს, თუმ ცა ამ საქ მე ში ის შე სა ბა მი
სი ფაქ ტო რი იყო იმის გა სარ კვე ვად, თუ რამ დე ნად იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ძა ლა სა ვა რუ დო თავ დას ხმის პრო პორ ცი უ ლი.

5.2. სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა, გა დად გას პო ზი ტი უ რი ნა ბი ჯე ბი 
საფ რთხის ქვეშ მყოფ პირ თა სი ცოცხ ლის და სა ცა ვად

5.2.1. პი რე ბი, რომ ლე ბიც ხე ლი სუფ ლე ბას დაც ვას სთხო ვენ
სა სა მარ თლომ რამ დე ნი მე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში გან მარ ტა, რომ სა ხელ

მწი ფო ებს შე იძ ლე ბა, მე2 მუხ ლი დან, გა მომ დი ნა რე და ე კის როთ ვალ დე ბუ
ლე ბა მი ი ღონ გარ კვე უ ლი ზო მე ბი იმი სათ ვის, რომ და იც ვან მა თი იუ რის
დიქ ცი ის ქვეშ მყოფ პირ თა სი ცოცხ ლე. სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, ეს გა
რან ტია გუ ლის ხმობს იმას, რომ გარ კვე ულ სი ტუ ა ცი ებ ში ხე ლი სუფ ლე ბას 
აკის რია პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა გა ა ტა როს პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე
ბი იმი სათ ვის, რომ და იც ვას პი რის სი ცოცხ ლე სხვა პი რის და ნა შა უ ლებ რი
ვი ქმე დე ბე ბის გან. თუმ ცა, სა სა მარ თლომ აღი ა რა ისიც, რომ ამ გვა რი ვალ
დე ბუ ლე ბა არ უნ და იყოს ისე გან მარ ტე ბუ ლი, რომ არაპ რო პორ ცი ულ ან 
ზედ მე ტად მძი მე ტვირ თად და აწ ვეს ხე ლი სუფ ლე ბას. ასე რომ, ყვე ლა ნა ი რი 
რის კი არ გუ ლის ხმობს იმას, რომ სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლია მი ი ღოს პრაქ
ტი კუ ლი ზო მე ბი ამ რის კის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. გარ და ამი სა, სა ხელ
მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს, მათ შო რის პო ლი ცი ას, მო ეთხ ო ვე ბათ, 
რომ ისე გა ნა ხორ ცი ე ლონ თა ვი ან თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, რომ კონ ვენ ცი ის 
სხვა მოთხ ოვ ნე ბიც იქ ნას გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი.

პრე ვენ ცი უ ლი ზო მე ბის მი ღე ბის პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა წარ მო ი შო
ბა მა შინ, რო ცა ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ მა იცოდ ნენ ან უნ და სცოდ ნო

დათ, რომ არ სე ბობ და “რე ა ლუ რი და იმ წუ თი ე რი რის კი იდენ ტი ფი ცი რე ბუ
ლი პი რის ან პირ თა სი ცოცხ ლის წი ნა აღ მდეგ, რო მე ლიც წარ მო იშ ვა მე სა მე 
პირ თა და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბე ბის შე დე გად”. ამ გვა რად, ხე ლი სუფ ლე
ბის ორ გა ნო ე ბის მი ერ იმ ზო მე ბის გა უ ტა რებ ლო ბა, რაც მო სა ლოდ ნე ლი 
იყო მა თი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში ამ რის კის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, 
ჩა ით ვლე ბა სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის დარ ღვე ვად. გან მცხა დე ბელ მა უნ და და
ამ ტკი ცოს, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ მა არ გა ნა ხორ ცი ე ლეს ყვე ლა ის 
გო ნივ რუ ლი ნა ბი ჯი, რაც მათ მო ეთხ ო ვე ბო დათ სი ცოცხ ლის წი ნა აღ მდეგ 
არ სე ბუ ლი რე ა ლუ რი და იმ წუ თი ე რი რის კის ასა ცი ლებ ლად, მა შინ რო ცა 
მათ იცოდ ნენ ან უნ და სცოდ ნო დათ ამ გვა რი რის კის შე სა ხებ.
•	 საქ მე ში ოს მა ნი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ (Osman v United 

Kingdom (1998), გან მცხა დებ ლე ბი — შვი ლის მას წავ ლებ ლის მი ერ მოკ
ლუ ლი კა ცის ცო ლი და შვი ლი ჩი ოდ ნენ, რომ პო ლი ცი ამ არ გა დად გა 
ადეკ ვა ტუ რი ნა ბი ჯე ბი იმი სათ ვის, რომ და ეც ვა მა თი ოჯა ხი იმ რე ა
ლუ რი და აშ კა რა საფ რთხის გან, რაც ამ მას წავ ლებ ლის გან მომ დი ნა რე
ობ და. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ ასე თი პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა 
სა ხელ მწი ფოს მარ თლაც ეკის რე ბო და, მაგ რამ სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, 
რომ გან მცხა დებ ლებ მა ვერ მი უ თი თეს მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბის 
ვერ ცერთ ისეთ ეტაპ ზე, რომ ლის დრო საც პო ლი ცი ამ იცო და, ან უნ
და სცოდ ნო და იმ რე ა ლუ რი და უშუ ა ლო საფ რთხის შე სა ხებ, რაც მათ 
ოჯახს ემუქ რე ბო და. ის ვა რა უ დი, რომ პო ლი ცი ას წი ნას წარ უნ და და
ე კა ვე ბი ნა მას წავ ლე ბე ლი, სა ნამ რის კის მა ტე რი ა ლი ზე ბა მოხ დე ბო და, 
ვერ იქ ნე ბო და გა ზი ა რე ბუ ლი, ვი ნა ი დან არ არ სე ბობ და მას წავ ლებ ლის 
მხრი დან რა ი მე და ნა შა უ ლის ჩა დე ნის ეჭ ვი იმი სათ ვის, რომ მის თვის თა
ვი სუფ ლე ბა აღეკ ვე თათ.

•	 საქ მე ში კი ლი ჩი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ Kilic v Turkey (2000), იმ გა ზე
თის ჟურ ნა ლის ტმა, რო მე ლიც არა ერ თი თავ დას ხმის ობი ექ ტი გამ ხდა
რა, მი უ თი თა ხე ლი სუფ ლე ბას, რომ გა ზე თის სხვა დას ხვა გა მავ რცე ლებ
ლებს სიკ ვდი ლით და ე მუქ რნენ და მო ითხ ო ვა, რომ პო ლი ცი ას მი ე ღო 
ზო მე ბი მა თი ოფი სე ბის, თა ნამ შრომ ლე ბის (მი სი ჩათ ვლით) და გა მავ
რცე ლებ ლე ბის და სა ცა ვად. ამის მა გივ რად, ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ
მა მის წი ნა აღ მდეგ სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნა წა მო იწყ ეს, შემ დეგ 
კი ეს უკა ნას კნე ლი ქუ ჩა ში უც ნო ბი პი რის მი ერ ნას რო ლი ტყვი ით გარ
და იც ვა ლა. სა სა მარ თლომ აღი ა რა, რომ ჟურ ნა ლის ტი გან სა კუთ რე ბუ
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ლი რის კის ქვეშ იყო, ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ მა იცოდ ნენ ამ რის კის 
შე სა ხებ და მათ ასე ვე იცოდ ნენ, ან უნ და სცოდ ნო დათ, რომ რის კი იმ 
პი რე ბი სა თუ პირ თა ჯგუ ფის გან მომ დი ნა რე ობ და, რომ ლე ბიც უშიშ
რო ე ბის ძა ლე ბის აშ კა რა თუ ჩუ მი თან ხმო ბით მოქ მე დებ დნენ. საქ მე ში 
არ არ სე ბობ და იმის მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ მსხვერ პლის 
თხოვ ნის სა პა სუ ხოდ მი ი ღო რა ი მე ზო მა ან მის და სა ცა ვად ან გა ზე თის 
თა ნამ შრო მელ თა მი მართ არ სე ბუ ლი რის კის გა მო სა ძი ებ ლად. ამ გვა
რად, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ არ მი მარ თა შე სა
ბა მის ზო მებს მსხვერ პლის სი ცოცხ ლის თვის სა ში ში რე ა ლუ რი და იმ
წუ თი ე რი საფ რთხის ასა ცი ლებ ლად რი თიც და არ ღვია კონ ვენ ცი ის მე2 
მუხ ლი.

•	 საქ მე ში აკო ჩი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Akkoc v Turkey (2000), ქურ თუ
ლი წარ მო შო ბის ცოლ ქმარ მა მი ი ღო რამ დე ნი მე მუ ქა რა ტე ლე ფო ნით, 
რის შე სა ხე ბაც მათ პრო კუ რა ტუ რას გან ცხა დე ბით მი მარ თეს. პრო კუ
რა ტუ რას არა ვი თა რი ზო მა არ მი უ ღია და ქმა რი სამ სა ხუ რი დან სახ ლში 
დაბ რუ ნე ბი სას მოკ ლეს. სა სა მარ თლომ გან საზღ ვრა, რომ ხე ლი სუფ ლე
ბის უუ ნა რო ბა, მო ეხ დი ნა გარ კვე უ ლი რე ა გი რე ბა ამ სი ტუ ა ცი ა ში წარ
მო ად გენ და მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას.

•	 საქ მე ში ღონ ღა ძე უკ რა ი ნის წი ნა აღ მდეგ (Gongadze v Ukraine (2005), 
პო ლი ტი კუ რი ჟურ ნა ლის ტი სა ხელ მწი ფოს მო ხე ლე ებ მა მოკ ლეს. მის 
სიკ ვდი ლამ დე რამ დე ნი მე თვით ად რე, მან პრო კუ რა ტუ რა ში გა ნაცხ ა
და, რომ და მუქ რნენ და ითხ ოვ და დაც ვას. სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ 
ხე ლი სუფ ლე ბის უმოქ მე დო ბამ ამ კონ კრე ტუ ლი მოთხ ოვ ნის მი მართ და, 
ზო გა დად პო ლი ტი კუ რი ჟურ ნა ლის ტე ბის მი მართ უკ რა ი ნა ში, ამ დროს 
არ სე ბუ ლი სა ში ში ფო ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით, და არ ღვია მე2 მუხ ლი.

5.3. სა ხელ მწი ფოს მზრუნ ვე ლო ბის ქვეშ მყო ფი პი რე ბი, რო მელ თა სი-
ცოცხ ლე თვით მკვლე ლო ბის ან მკვლე ლო ბის რის კის ქვეშ დგას

სი ცოცხ ლის დაც ვის პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა ვრცელ დე ბა იმ პი რებ
ზეც, რომ ლე ბიც პა ტიმ რო ბა ში იმ ყო ფე ბი ან. კერ ძოდ, სა ხელ მწი ფოს ეკის
რე ბა პა სუ ხის მგებ ლო ბა მი ი ღოს ზო მე ბი იმ პირ თა და სა ცა ვად, რომ ლებ მაც 
შე იძ ლე ბა სი ცოცხ ლე თვით მკვლე ლო ბით და ას რუ ლონ და ასე ვე უზ რუნ
ველ ყოს, რომ პა ტი მარ თა სი ცოცხ ლეს სხვა პა ტი მარ თა მხრი დან არ და ე
მუქ როს რა ი მე საფ რთხე.

თვით მკვლე ლო ბის რის კთან და კავ ში რე ბით, სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, 
რომ ცი ხის ად მი ნის ტრა ცი ამ იმ გვა რად უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს მი სი უფ ლე
ბა მო სი ლე ბე ბი, რომ თვით და ზი ა ნე ბის საფ რთხეც მი ნი მუ მამ დე იყოს დაყ
ვა ნი ლი და პა ტიმ რის პი რა დი თა ვი სუფ ლე ბაც არ შე ი ლა ხოს. სა ჭი როა თუ 
არა უფ რო მკაც რი ზო მე ბის მი ღე ბა ამა თუ იმ პა ტიმ რის მი მართ და რამ
დე ნად გა მარ თლე ბუ ლია ამ გვა რი ზო მე ბის გა მო ყე ნე ბა, და მო კი დე ბუ ლია 
კონ კრე ტუ ლი საქ მის ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბებ ზე. იმი სათ ვის, რომ დად გეს 
სა ხელ მწი ფოს პა სუ ხის მგებ ლო ბა, სა ჭი რო ა, რომ არ სე ბობ დეს პი რის თვით
მკვლე ლო ბის რე ა ლუ რი და იმ წუ თი ე რი რის კი, რომ ლის შე სა ხე ბაც ცი ხის 
ად მი ნის ტრა ცი ამ იცო და ან უნ და სცოდ ნო და. რო დე საც პა ტიმ რის ქცე ვა 
იც ვლე ბა გარ კვე უ ლი დრო ის მან ძილ ზე, არ შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ საფ
რთხე უშუ ა ლო და რე ა ლუ რი ა. თუმ ცა, გარ კვე ულ ვი თა რე ბა ში, იმ შემ თხვე
ვა ში თუ კი პა ტიმ რის მდგო მა რე ო ბა უცა ბე დად გა უ ა რეს და, ცი ხის ად მი ნის
ტრა ცია ვალ დე ბუ ლია ყუ რადღ ე ბით ადევ ნოს მას თვა ლი.
•	 საქ მე ში კი ნა ნი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ (Keenan v United 

Kingdom (2001), გან მცხა დებ ლის ვა ჟიშ ვილს რამ დენ ჯერ მე ჰქონ და 
თვით და ზი ა ნე ბის მცდე ლო ბა. იგი და ა პა ტიმ რეს თავ დას ხმა ში ბრალ
დე ბის გა მო. ცი ხის ად მი ნის ტრა ცი ამ იცო და მი სი წარ სუ ლი ქმე დე ბე ბის 
და ასე ვე სუ ი ცი დუ რი ტენ დენ ცი ე ბის შე სა ხებ. ასე რომ, ხე ლი სუფ ლე ბას 
ჰქონ და ინ ფორ მა ცია იმის შე სა ხებ, რომ მი სი ფსი ქი კუ რი მდგო მა რე ო
ბის გა მო, ის სა კუ თა რი თა ვის თვის სა ში ში იყო. თუმ ცა ვერ ვიტყ ვით, 
რომ ამ გვა რი რის კი არ სე ბობ და მი სი პა ტიმ რო ბის მთე ლი პე რი ო დის 
გან მავ ლო ბა ში, ვი ნა ი დან მი სი საქ ცი ე ლი დრო ის გარ კვე ულ პე რი ო დებ
ში სავ სე ბით ნორ მა ლუ რი იყო. სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ ხე ლი სუფ
ლე ბის ქცე ვა ადეკ ვა ტუ რი იყო, რო ცა პა ტი მა რი სა ა ვად მყო ფო ში მო ა
თავ სა შე სა ბა მი სი მეთ ვალ ყუ რე ო ბის ქვეშ მა შინ, რო ცა მან სუ ი ცი დუ რი 
ტენ დენ ცი ე ბი გა მო ავ ლი ნა. ხო ლო თვით მკვლე ლო ბის დღეს, არ არ სე
ბობ და არა ვი თა რი ნი შა ნი იმი სა, რომ მო სა ლოდ ნე ლი იყო თვით მკვლე
ლო ბის მცდე ლო ბას ჰქო ნო და ად გი ლი. შე სა ბა მი სად, ად გი ლი არ ჰქონ
და მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას.

•	 საქ მე ში ტრუბ ნი კო ვი რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ (Trubnikov v Russia (2005), 
გან მცხა დებ ლის ვა ჟიშ ვილ მა თა ვი მო იკ ლა პა ტიმ რო ბა ში ყოფ ნის დროს. 
პა ტიმ რო ბის გან მავ ლო ბა ში იგი რამ დენ ჯერ მე კარ ცერ ში მო ა თავ სეს 
ალ კო ჰო ლის მი ღე ბის გა მო. ერ თერ თი ამ გვა რი დის ციპ ლი ნუ რი სას ჯე
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ლის მოხ დის დროს, მან თა ვის თავს სხე უ ლებ რი ვი და ზი ა ნე ბა მი ა ყე ნა, 
ხო ლო მე ო რე ჯერ ზე თვით მკვლე ლო ბა სცა და. ამის შემ დგომ იგი გარ
კვე უ ლი ხა ნი ფსი ქი ატ რი უ ლი მეთ ვალ ყუ რე ო ბის ქვეშ იყო, მაგ რამ შემ
დგომ კვლავ კარ ცერ ში მო ა თავ სეს ალ კო ჰო ლუ რი ზე მოქ მე დე ბის ქვეშ 
ყოფ ნის გა მო. ერ თი სა ა თის შემ დეგ იგი მკვდა რი იპო ვეს. სა სა მარ თლო 
იმ აზ რის იყო, რომ ხე ლი სუფ ლე ბას არ შე იძ ლე ბო და სცოდ ნო და თვით
მკვლე ლო ბის იმ წუ თი ე რი საფ რთხის შე სა ხებ პა ტიმ რის აშ კა რად სტა ბი
ლი ზე ბუ ლი გო ნებ რი ვი და ემო ცი უ რი მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გან მცხა დებ ლის შვილს ჰქონ და თვით და ზი ა ნე
ბის ტენ დენ ცია კარ ცერ ში მო თავ სე ბის დროს და ერ თხელ თვით მკვლე
ლო ბაც სცა და, მი სი სა მე დი ცი ნო ჩა ნა წე რე ბი მი უ თი თებ და, რომ იგი 
არა ნა ირ მწვა ვე ფსი ქი ატ რი ულ სიმ პტომს არ ამ ჟღავ ნებ და; გარ და ამი
სა, მის ფსი ქი ატრს არა სო დეს გა ნუცხ ა დე ბი ა, რომ მას შე ეძ ლო თვით
მკვლე ლო ბა ჩა ე დი ნა. ამ გვა რად, საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი არ 
იყო საკ მა რი სი იმი სათ ვის, რომ მთლი ა ნად ხე ლის უფლე ბას და კის რე ბო
და პა სუ ხის მგებ ლო ბა გან მცხა დებ ლის შვი ლის სიკ ვდი ლის თვის.

•	 საქ მე ში აკ დოგ დუ თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Akdogdu v Turkey (2005), სა
სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ შე უძ ლე ბე ლი იყო იმის თქმა, თით ქოს სა
კან ში ჩა მომ ხრჩვა ლი პა ტი მა რი გან ზრახ იყო მოკ ლუ ლი, რო გორც ამას 
ოჯა ხი ამ ტკი ცებ და. გარ და ამი სა, არ არ სე ბობ და იმის მტკი ცე ბუ ლე ბა, 
რომ არ შეს რუ ლე ბუ ლა რუ ტი ნუ ლი სა მეთ ვალ ყუ რეო ღო ნის ძი ე ბე ბი 
თვით მკვლე ლო ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად ან რომ პო ლი ცი ას უნ და 
სცოდ ნო და, რომ გან მცხა დებ ლის ვა ჟი თვით მკვლე ლო ბას ჩა ი დენ და.

რაც შე ე ხე ბა სხვა პა ტი მარ თა მხრი დან მომ დი ნა რე საფ რთხეს, სა ხელ
მწი ფოს პა სუ ხის მგებ ლო ბის სა კითხი დგე ბა მა შინ, რო დე საც პა ტი მარს მე
ო რე პა ტი მა რი კლავს და ად მი ნის ტრა ცი ამ იცო და ან უნ და სცოდ ნო და, რომ 
ამის რე ა ლუ რი საფ რთხე არ სე ბობ და.
•	 საქ მე ში პო ლი და ოდ რი ედ ვარ დსე ბი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ

მდეგ (Paul and Audrey Edwards v United Kingdom (2002), პა ტი მა რი სუ
ლი ე რად იყო და ა ვა დე ბუ ლი. იგი მოკ ლა სხვა სუ ლი ე რად და ა ვა დე ბულ მა 
პა ტი მარ მა, რო მელ საც ახა სი ა თებ და ძა ლა დო ბის კენ მიდ რე კი ლე ბა და 
რო მე ლიც მის სა კან ში მო ა თავ სეს. სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ ხე ლი
სუფ ლე ბის უუ ნა რო ბამ დრო უ ლად მი ე წო დე ბი ნა ცი ხის ად მი ნის ტრა ცი
ის თვის სა ჭი რო სა მე დი ცი ნო ინ ფორ მა ცია დამ ნა შა ვის სუ ლი ე რი მდგო

მა რე ო ბის შე სა ხებ და ასე ვე იმან, რომ ცი ხე ში გა დაყ ვა ნი სას პა ტიმ რის 
მდგო მა რე ო ბა სა თა ნა დოდ არ შე მოწ მე ბუ ლა, და არ ღვია სა ხელ მწი ფოს 
პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა და ეც ვა, გარ დაც ვლი ლის სი ცოცხ ლე და, 
შე სა ბა მი სად, დად გინ და მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვა.

მარ თა ლი ა, ეს საქ მე ე ბი ეხე ბა პა ტიმ რო ბა ში მყოფ პი რებს, მაგ რამ სა
ხელ მწი ფოს მზრუნ ვე ლო ბის ქვეშ და სა ბავ შვო და წე სე ბუ ლე ბებ ში მყო ფი 
ბავ შვე ბის სი ტუ ა ცია მა თი ანა ლო გი უ რი ა. ამ გვარ მდგო მა რე ო ბა ში მყო ფი 
ბავ შვე ბი გან სა კუთ რე ბით და უც ვე ლე ბი არი ან. შე სა ბა მი სად სა ხელ მწი ფოს 
ეკის რე ბა მსგავ სი პა სუ ხის მგებ ლო ბა ამ ბავ შვებ თან მი მარ თე ბით. გარ და 
ამი სა, საქ მე ატა მა ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Ataman v Turkey (2006), მი უ
თი თებს, რომ პირ თა დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა მოქ მე დებს იმ შემ თხვე ვა შიც, 
რო ცა სა ხელ მწი ფო იღებს გარ კვე უ ლი სა ხის პა სუ ხის მგებ ლო ბას, რო გორც 
მა გა ლი თად სამ ხედ რო გაწ ვე ვის დროს.
•	 საქ მე ში ატა მა ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ Ataman v Turkey (2006), ახალ

წვე უ ლი რო მელ საც ფსი ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბი და უდ გინ და, მოკ ლე
ვა დი ა ნი მკურ ნა ლო ბის შემ დეგ კვლავ სა და რა ჯო ზე და აბ რუ ნეს და ტე
ნი ლი ია რა ღით. შემ დგომ იგი ნატყ ვი ა რით გარ დაც ვლი ლი იპო ვეს. ვერ 
დად გინ და ეს თვით მკვლე ლო ბა იყო თუ არა, მაგ რამ სა სა მარ თლომ მი
იჩ ნი ა, რომ ამ ვი თა რე ბა ში ხე ლი სუფ ლე ბამ არ მი ი ღო გო ნივ რუ ლი ზო
მე ბი იმი სათ ვის, რომ თა ვი დან აე ცი ლე ბი ნა ის რე ა ლუ რი და იმ წუ თი ე რი 
რის კი, რაც გარ დაც ვლი ლის სუ ლი ე რი მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი ნა რე
ობ და. რო დე საც პი რებს მა გა ლი თად, სამ ხედ რო ებს ხე ლი მი უწ ვდე ბათ 
ია რაღ ზე, სა ხელ მწი ფოს ეკის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა უზ რუნ ველ ყოს ფსი
ქო ლო გი უ რი პრობ ლე მე ბის ადეკ ვა ტუ რი მკურ ნა ლო ბა და მი ი ღოს ზო
მე ბი იმ კუთხ ით, რომ შეზღ უ დოს ია რა ღის ხელ მი საწ ვდო მო ბა.

5.4. ადა მი ან თა დაც ვა ეკო ლო გი უ რი საფ რთხის გან და მავ ნე სა მუ შა-
ოს გან

სა სა მარ თლომ გა ნაცხ ა და, რომ მე2 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ
დე ბუ ლე ბე ბი ვრცელ დე ბა იმ შემ თხვე ვებ ზეც, რო დე საც სა ხელ მწი ფო ხე
ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბი არი ან და კა ვე ბუ ლი იმ გვა რი საქ მი ა ნო ბით, რაც 
საფ რთხეს უქ მნის სხვა პირ თა სი ცოცხ ლეს. ეს ვალ დე ბუ ლე ბა მო ი ცავს რო
გორც მა ტე რი ა ლურ, ისე პრო ცე სუ ა ლურ ელე მენტს. ქვე მოთ მა ტე რი ა ლუ
რი ას პექ ტი იქ ნე ბა გან ხი ლუ ლი.
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•	 საქ მე ში LCB გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ (LCB v United 
Kingdom (1998), მომ ჩი ვა ნი ლე ი კე მი ით იყო და ა ვა დე ბუ ლი და ამ ტკი
ცებ და, რომ და ა ვა დე ბის გა მომ წვე ვი მი ზე ზი იყო მა მა მის ზე ბირ თვუ ლი 
ია რა ღის გა მოც დის ზე მოქ მე დე ბა, რო მე ლიც მან გა ნი ცა და შე ი ა რა ღე
ბუ ლი ძა ლე ბის წევ რო ბი სას იმ კუნ ძულ ზე, სა დაც გა მოც და წარ მო ებ და. 
გან მცხა დე ბე ლი ამ ტკი ცებ და, რომ ხე ლი სუფ ლე ბას მი სი მშობ ლე ბი უნ
და გა ეფ რთხი ლე ბი ნა ბირ თვუ ლი რა დი ა ცი ით გა მოწ ვე უ ლი საფ რთხის 
შე სა ხებ, რაც შე საძ ლე ბელს გახ დი და მის თვის მშო ბი ა რო ბამ დე და მშო
ბი ა რო ბის შემ დეგ შე სა ბა მი სი გა მოკ ვლე ვის ჩა ტა რე ბას და ად რე უ ლი 
დი აგ ნო ზის დას მას. სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ მი სი რო ლი მდგო მა
რე ობ და იმის გარ კვე ვა ში, გა ა კე თა თუ არა სა ხელ მწი ფომ ყვე ლა ფე რი 
იმი სათ ვის, რომ მომ ჩივ ნის სი ცოცხ ლეს საფ რთხე არ და მუქ რე ბო და და 
აქ ვე გარ კვე ვით მი უ თი თა, რომ სა ხელ მწი ფოს მარ თლაც ეკის რე ბო და 
ასე თი ვალ დე ბუ ლე ბა. თუმ ცა სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მომ ჩივ ნის 
მი ერ არ იქ ნა წარ მოდ გე ნი ლი არა ვი თა რი მტკი ცე ბუ ლე ბა იმის შე სა ხებ, 
რომ მი სი მა მა რა დი ა ცი ის სა ში ში ზე მოქ მე დე ბის ქვეშ მოხ ვდა. ნე ბის მი
ერ შემ თხვე ვა ში, სა სა მარ თლომ და ას კვნა, რომ დად გე ნი ლი არ იყო მი
ზეზ შე დე გობ რი ვი კავ ში რი მა მის დას ხი ვე ბა სა და მოგ ვი ა ნე ბით ჩა სა ხუ
ლი ბავ შვის ლე ი კე მი ით და ა ვა დე ბას შო რის. შე სა ბა მი სად, სა ხელ მწი ფოს 
არ ეკის რე ბო და გან მცხა დებ ლის მი მართ რა ი მე ზო მის მი ღე ბის ვალ დე
ბუ ლე ბა. თუმ ცა სა სა მარ თლომ აღი ა რა, რომ სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო თა 
მხრი დან პო ზი ტი უ რი ღო ნის ძი ე ბის გა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა დად გე
ბო და, თუ კი გა მოჩ ნდე ბო და, რომ მა მის დას ხი ვე ბამ მარ თლაც შე უქ მნა 
საფ რთხე გან მცხა დებ ლის ჯან მრთე ლო ბას.

•	 საქ მე ში ონე რილ დი ზი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Oneryildiz v Turkey 
(2004), რამ დე ნი მე ადა მი ა ნი გარ და იც ვა ლა მე თა ნის აფეთ ქე ბის შე დე
გად ნა გავ საყ რელ ზე, სა დაც ღა ტაკ თა და სახ ლე ბე ბი იყო ნე ბარ თვის გა
რე შე აშე ნე ბუ ლი. ინ ცი დენ ტამ დე რამ დე ნი მე ხნით ად რე, ექ სპერ ტი ზის 
დას კვნა ხე ლი სუფ ლე ბას მი უ თი თებ და, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ად გი ლი სა ში ში 
იყო მაცხ ოვ რებ ლე ბის თვის, არ შე ე სა ბა მე ბო და ეკო ლო გი ურ ნორ მებს 
და არ იყო არა ვი თა რი ზო მა მი ღე ბუ ლი ნარ ჩე ნე ბის შე დე გად დაგ რო ვე
ბუ ლი გა ზე ბის აფეთ ქე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. სა მარ თალ წარ მო ე
ბა აღ ნიშ ნუ ლი ად გი ლის გა მო ყე ნე ბის აკ რძალ ვის შე სა ხებ უკ ვე დაწყ ე
ბუ ლი იყო ად გი ლობ რი ვი გამ გე ო ბე ბის მი ერ, მაგ რამ ჯერ კი დევ არ იყო 

დას რუ ლე ბუ ლი. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მე2 მუხ ლი ით ვა ლის წი
ნებ და მა ტე რი ა ლურ პო ზი ტი ურ ვალ დე ბუ ლე ბებს და ხა ზი გა უს ვა, რომ 
ძი რი თა დი ვალ დე ბუ ლე ბა მდგო მა რე ობ და ისე თი საფ რთხის შემ ცვე ლი 
საქ მი ა ნო ბის რო გო რი ცაა მა გა ლი თად, ნარ ჩე ნე ბის შე ნახ ვა, ლი ცენ ზი
რე ბის, წა მოწყ ე ბის, ფუნ ქცი ო ნი რე ბის, უსაფ რთხო ე ბი სა და ზე დამ ხედ
ვე ლო ბის სა კა ნონ მდებ ლო და ად მი ნის ტრა ცი ულ რე გუ ლი რე ბა ში, იმი
სათ ვის, რომ თა ვი დან ყო ფი ლი ყო აცი ლე ბუ ლი სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის 
წი ნა აღ მდეგ არ სე ბუ ლი საფ რთხე ე ბი. სა ხელ მწი ფოს ასე ვე ეკის რე ბა 
ვალ დე ბუ ლე ბა, გა ა ტა როს ისე თი პრაქ ტი კუ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რო გო
რი ცაა მა გა ლი თად, სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა ასე თი საქ მი ა ნო ბის 
შე სა ხებ. ამ საქ მე ში ხე ლი სუფ ლე ბამ იცო და, რომ ნა გავ საყ რე ლი სა ში
ში იყო და მარ თა ლია მათ არ წა უ ქე ზე ბი ათ გან მცხა დე ბე ლი, რომ იმ 
ად გი ლას სახ ლი აე შე ნე ბი ნა, მაგ რამ არც გა და ურ წმუ ნე ბი ათ, რომ ასე 
არ მოქ ცე უ ლი ყო. გარ და ამი სა, ხე ლი სუფ ლე ბას არ გა უვ რცე ლე ბია ინ
ფორ მა ცია მე თა ნის გა ზის და მი წის ჩა მოშ ლის სა შიშ რო ე ბის შე სა ხებ, 
რაც თა ვი სი ში ნა არ სით ისე თი ინ ფორ მა ცი ა ა, რო მელ საც ჩვე უ ლებ რი
ვი მო ქა ლა ქე ე ბი ოფი ცი ა ლუ რი გავ რცე ლე ბის გა რე შე არ ფლო ბენ. იმის 
გათ ვა ლის წი ნე ბი თაც კი, რომ სა ხელ მწი ფოს არ უნ და და ე კის როს არაპ
რო პორ ცი უ ლი ტვირ თი ამ გვა რი სა კითხ ე ბის მოგ ვა რე ბი სას, სა სა მარ
თლომ და ას კვნა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ იცო და ან უნ და სცოდ ნო და, რომ 
გა რე უბ ნის მაცხ ოვ რე ბელ თა სი ცოცხ ლე რე ა ლუ რი საფ რთხის ქვეშ იყო, 
მაგ რამ მათ არა ფე რი იღო ნეს სი ტუ ა ცი ის გა მო სას წო რებ ლად ან არ მი
ი ღეს ყვე ლა გო ნივ რუ ლი ზო მა რის კის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, იმ კონ
კრე ტუ ლი ტე რი ტო რი ის მაცხ ოვ რე ბელ თა ინ ფორ მი რე ბის ჩათ ვლით.

5.5. სა მე დი ცი ნო მკურ ნა ლო ბა და მე-2 მუხ ლი
ევ თა ნა ზი ის სა კითხ ის (რაც ზე მოთ იყო გან ხი ლუ ლი) გარ და, იყო მცდე

ლო ბა იმის მტკი ცე ბის, რომ მე2 მუხ ლი სა ხელ მწი ფოს გან მო ითხ ოვს მი
სი იუ რის დიქ ცი ის ქვეშ მყო ფი პი რე ბის თვის სა თა ნა დო დო ნის სა მე დი ცი
ნო მკურ ნა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. თუმ ცა, ჯან დაც ვის სის ტე მის ყვე ლა 
ხარ ვე ზი არ გა მო იწ ვევს მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას. სა ხელ მწი ფო ებს ფარ თო 
დის კრე ცია გა აჩ ნი ათ ჯან დაც ვის სის ტე მის მოწყ ო ბა სა და ფუნ ქცი ო ნი რე
ბას თან მი მარ თე ბა ში იმ სირ თუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც სა ხელ მწი ფოს 
შეზღ უ დუ ლი რე სურ სე ბის გა ნა წი ლე ბას თა ნაა და კავ ში რე ბუ ლი.
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•	 საქ მე ში ასო ცი ა ცია X გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ (Associa
tion X v United Kingdom (1978), გან მცხა დებ ლე ბი ჩი ოდ ნენ, რომ სა ხელ
მწი ფო ჯან დაც ვის სამ სა ხუ რე ბის მი ერ ვაქ ცი ნა ცი ის სქე მის ად მი ნის
ტრი რე ბა, რა მაც რამ დე ნი მე ბავ შვის სიკ ვდი ლი გა მო იწ ვი ა, მე2 მუხ
ლის დარ ღვე ვას წარ მო ად გენ და. კო მი სი ამ წარ მოდ გე ნი ლი ფაქ ტე ბის 
სა ფუძ ველ ზე არ და ად გი ნა მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვა, მაგ რამ აღია რა, 
რომ სა ხელ მწი ფოს გა აჩ ნია გარ კვე უ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი სა მე დი ცი ნო 
მკურ ნა ლო ბას თან და კავ ში რე ბით მე2 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე და გა
ნაცხ ა და, რომ მე2 მუხ ლი “სა ხელ მწი ფოს ავალ დე ბუ ლებს არა მხო ლოდ 
თა ვი შე ი კა ვოს სი ცოცხ ლის გან ზრახ ხელ ყო ფის გან, არა მედ მი ი ღოს შე
სა ბა მი სი ზო მე ბი სი ცოცხ ლის და სა ცა ვად.”

მე2 მუხ ლი მო ითხ ოვს, რომ სა ა ვად მყო ფო ებს გა აჩ ნდეთ პა ცი ენ ტთა სი
ცოცხ ლის და სა ცა ვად შე სა ბა მი სი რე გუ ლა ცი ე ბი. გარ და ამი სა, სა ხელ მწი
ფოს ასე ვე აქვს ვალ დე ბუ ლე ბა “ჩა მო ა ყა ლი ბოს ეფექ ტუ რი სა მარ თლებ რი
ვი სის ტე მა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც დად გინ დე ბა სა ა ვად მყო ფო ში პი რის 
გარ დაც ვა ლე ბის მი ზე ზი და დად გე ბა შე სა ბა მის ექიმ თა პა სუ ხის მგებ ლო
ბის სა კითხ ი” (Erikson v Italy (1999). ცხა დი ა, რომ ეს პრინ ცი პე ბი თა ნაბ რად 
ვრცელ დე ბა რო გორც სა ხელ მწი ფო, ასე ვე კერ ძო ჯან დაც ვის სექ ტო რებ ზე.
•	 საქ მე ში კალ ვე ლი და ჩი ლიო იტა ლი ის წი ნა აღ მდეგ Calvelli and Ciglio 

v Italy (2002), გან მცხა დებ ლე ბი ჩი ოდ ნენ, რომ კერ ძო კლი ნი კამ არ სე
ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის, კერ ძოდ დე დის ჯან მრთე ლო ბის და სა მე დი ცი ნო 
ის ტო რი ის სა ფუძ ველ ზე არ მი ი ღო შე სა ბა მი სი ზო მე ბი, რა მაც მნიშ ვნე
ლოვ ნად შე ამ ცი რა ბავ შვის გა დარ ჩე ნის შან სი. გა უფ რთხი ლე ბე ლი სი
ცოცხ ლის მოს პო ბის გა მო სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის დაწყ ე ბა 
უკ ვე შე უძ ლე ბე ლი იყო ხან დაზ მუ ლო ბის გა მო, მაგ რამ ექი მის წი ნა აღ
მდეგ და იწყო სა მო ქა ლა ქო სა მარ თალ წარ მო ე ბა და მო რი გე ბით დას
რულ და, რა მაც სა სა მარ თლოს სა შუ ა ლე ბა მის ცა და ედ გი ნა, რომ მე2 
მუხ ლის დარ ღვე ვას ად გი ლი არ ჰქო ნი ა. სა სა მარ თლომ გა ი მე ო რა, რომ 
მე2 მუხ ლი ავალ დე ბუ ლებს სა ხელ მწი ფოს არა მარ ტო თა ვი შე ი კა ვოს 
სი ცოცხ ლის “გან ზრახ” ხელ ყო ფის გან, არა მედ ასე ვე მი ი ღოს შე სა ბა მი
სი ზო მე ბი მი სი იუ რის დიქ ცი ის ქვეშ მყო ფი პი რე ბის სი ცოცხ ლის და სა
ცა ვად. სა ხელ მწი ფო ჯან დაც ვის სფე რო ში ეს პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე
ბე ბი სა ხელ მწი ფოს გან მო ითხ ოვს შე სა ბა მი სი რე გუ ლა ცი ე ბის მი ღე ბას, 
რომ ლე ბიც და ა ვალ დე ბუ ლებს სა ხელ მწი ფო თუ კერ ძო კლი ნი კებს მი

ი ღონ სა თა ნა დო ზო მე ბი პა ცი ენ ტთა სი ცოცხ ლის და სა ცა ვად. ეს ვალ
დე ბუ ლე ბა ასე ვე მო ითხ ოვს ეფექ ტუ რი, და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თლო 
სის ტე მის შექ მნას, რო მე ლიც გა მო იკ ვლევს პა ცი ენ ტის სიკ ვდი ლის მი
ზეზს და დამ ნა შა ვე პირს შე სა ბა მის სან ქცი ას და ა კის რებს რო გორც სა
ხელ მწი ფო, ისე კერ ძო სექ ტორ ში. თუმ ცა, სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ 
მე2 მუხ ლი არ ით ვა ლის წი ნებს მე სა მე პი რე ბის წი ნა აღ მდეგ სის ხლის 
სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის დაწყ ე ბის უფ ლე ბას, თუ სიკ ვდი ლი გა უფ რთხი
ლებ ლო ბით დად გა. ასეთ შემ თხვე ვა ში სა მო ქა ლა ქო სა მარ თლებ რი ვი 
დაც ვის სა შუ ა ლე ბა, რო მე ლიც გა ით ვა ლის წი ნებს პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
და კომ პენ სა ცი ის სა კითხს, და აკ მა ყო ფი ლებს მე2 მუხ ლის მოთხ ოვ
ნებს, თუ კი ეს მე ქა ნიზ მი ნამ დვი ლად ეფექ ტუ რი იქ ნე ბა.

ისეთ მა შემ თხვე ვებ მა, რო ცა ცუ დი ან არა სა თა ნა დო სა მე დი ცი ნო მზრუნ
ვე ლო ბის შე დე გად სიკ ვდი ლი დად გა, შე იძ ლე ბა ასე ვე გა მო იწ ვი ოს მე2 მუხ
ლის დარ ღვე ვა. მაგ რამ სა სა მარ თლომ ნათ ლად გან მარ ტა მის გა დაწყ ვე ტი
ლე ბა ში საქ მე ზე პენ ტი ა კო ვა და სხვე ბი მოლ დო ვე თის წი ნა აღ მდეგ (Pentia
cova and Others v Moldova (2005), რომ მწი რი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა 
არაა ის სფე რო, რო მელ შიც სა ერ თა შო რი სო ტრი ბუ ნა ლი ხა ლი სით ჩა ე რე ვა.
•	 საქ მე ში პენ ტი ა კო ვა და სხვე ბი მოლ დო ვე თის წი ნა აღ მდეგ (Pentiacova 

and Others v Moldova (2005), თირ კმლის ქრო ნი კუ ლი უკ მა რი სო ბით და ა
ვა დე ბუ ლი გან მცხა დებ ლე ბი ჩი ოდ ნენ, რომ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მოკ
ლე ბულ ნი იყ ვნენ სა თა ნა დო დო ნის სა მე დი ცი ნო მკურ ნა ლო ბას. ისი ნი 
ამ ტკი ცებ დნენ, რომ ამ დრო ის გან მავ ლო ბა ში სა ა ვად მყო ფო მათ სა ჭი
რო მე დი კა მენ ტე ბი სა და პრო ცე დუ რე ბის მხო ლოდ მი ნი მუ მით უზ რუნ
ველ ყოფ და და სთხოვ და მათ სრუ ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის სა ფა
სუ რის გა დახ დას. ვი ნა ი დან მა თი ინ ვა ლი დო ბის შემ წე ო ბა საკ მა რი სი არ 
იყო იმ მე დი კა მენ ტე ბის შე სა ძე ნად, რა საც მათ სა ა ვად მყო ფო არ აწ ვდი
და, ისი ნი ჩი ოდ ნენ, რომ იძუ ლე ბულ ნი იყ ვნენ გა ევ ლოთ მკურ ნა ლო ბა 
აუ ტა ნე ლი ტკი ვი ლი თა და ტან ჯვით და რომ ზო გი ერ თი პა ცი ენ ტი, რო
მელ მაც უა რი თქვა პრო ცე დუ რის გავ ლა ზე, მოკ ვდა. სა სა მარ თლომ აღ
ნიშ ნა, რომ რა თქმა უნ და სა სურ ვე ლი ა, რომ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის 
სრუ ლი სპექ ტრი ყვე ლა პი რის თვის იყოს ხელ მი საწ ვდო მი. უფ რო მე ტიც, 
სა სა მარ თლომ სა თა ნა დოდ შე ა ფა სა ხან გრძლი ვი პე რი ო დის გან მავ ლო
ბა ში გან მცხა დე ბელ თა მი ერ გან ცდი ლი სირ თუ ლე ე ბი. სა სა მარ თლომ 
და ად გი ნა, რომ გან მცხა დებ ლებს ხე ლი მი უწ ვდე ბო დათ სტან დარ ტულ 
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სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე ახ ლა ხანს მომ ხდარ რე ფორ მე ბამ დე და 
სრულ სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე რე ფორ მე ბის შემ დგომ. იმის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა ხელ მწი ფოს ფარ თო დის კრე ცია გა აჩ ნია შეზღ უ
დუ ლი სა ხელ მწი ფო რე სურ სე ბის გა და ნა წი ლე ბას თან და კავ ში რე ბით, სა
სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ სა ხელ მწი ფოს არ და ურ ღვე ვია ამ დე ბუ ლე
ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მი სი პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა და შე სა ბა მი
სად ამო რიცხა გა ნაცხ ა დი სი ი დან რო გორც აშ კა რად და უ სა ბუ თე ბე ლი.

სა მე დი ცი ნო მკურ ნა ლო ბის სა კითხ ე ბი წა მო იჭ რე ბა ასე ვე იმ პი რებ თან 
მი მარ თე ბა ში, რომ ლე ბიც მძი მე და ა ვა დე ბე ბით არი ან და ა ვა დე ბულ ნი და 
ითხ ო ვენ, რომ არ იქ ნან გა დაყ ვა ნილ ნი იმ ქვე ყა ნა ში, სა დაც სა თა ნა დო სა
მე დი ცი ნო დახ მა რე ბა სა ვა რა უ დოდ არ იქ ნე ბა ხელ მი საწ ვდო მი და ასე ვე 
მო შიმ ში ლე პა ტიმ რე ბის იძუ ლე ბი თი კვე ბის კონ ტექ სტში.
•	 საქ მე ში ილ ჰა ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Ilhan v Turkey (2000), შე ი ა რა

ღე ბუ ლი ძა ლე ბის ოფიც რებ მა 36 სა ა თით და ა ყოვ ნეს იმ პი რის სა ა ვად
მყო ფო ში გა დაყ ვა ნა, რო მელ მაც ტვი ნის და ზი ა ნე ბა მი ი ღო ამა ვე ოფიც
რე ბის მი ერ მი ყე ნე ბუ ლი სე რი ო ზუ ლი და ზი ა ნე ბე ბის გა მო. თავ დას ხმის 
სე რი ო ზუ ლო ბის მი უ ხე და ვად, სა სა მარ თლომ და ა დას ტუ რა, რომ თით
ქმის ყვე ლა საქ მე ში, სა დაც ადა მი ანს თავს და ეს ხა ან ცუ დად მო ეპყ რო 
პო ლი ცია ან სამ ხედ რო პი რე ბი, სა ჩი ვა რი გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა მე3 მუხ
ლის ჭრილ ში. გარ და ამი სა, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მი ყე ნე ბუ ლი 
და ზი ა ნე ბე ბის სიმ ძი მის და იმ დრო ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო მე ლიც გა
ვი და სა მე დი ცი ნო მკურ ნა ლო ბის მი ღე ბამ დე, გან მცხა დე ბე ლი მე3 მუხ
ლის სა წი ნა აღ მდე გო მოპყ რო ბის, კერ ძოდ წა მე ბის მსხვერ პლი გახ და.

თუმ ცა მე2 მუხ ლი გა მო ი ყე ნე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა სიკ ვდი ლი მარ
თლაც დად გა:
•	 საქ მე ში ან გე ლო ვა ბულ გა რე თის წი ნა აღ მდეგ (Anguelova v Bulgaria 

(2002), სა სა მარ თლომ გა ნი ხი ლა პო ლი ცი ის ოფიც რე ბის მი ერ და კა ვე
ბუ ლი პი რი სათ ვის სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის და ყოვ ნე ბის სა კითხ ი. რო ცა 
მიხ ვდნენ, რომ მსხვერ პლის მდგო მა რე ო ბა უა რეს დე ბო და იმის მა გივ
რად, რომ სას წრა ფო გა მო ე ძა ხე ბი ნათ, პო ლი ცი ე ლე ბი თა ვი ანთ კო ლე
გებს და უ კავ შირ დნენ, რომ ლებ მაც ბი ჭი და ა პა ტიმ რეს. პო ლი ცი ე ლე ბი, 
რომ ლე ბიც იმ მო მენ ტში პატ რუ ლი რებ დნენ, გან ყო ფი ლე ბა ში დაბ რუნ
დნენ ვი თა რე ბის გა და სა მოწ მებ ლად. ერ თერ თი თა ნამ შრო მე ლი სა ა
ვად მყო ფო ში წა ვი და და სას წრა ფო დახ მა რე ბა მო იყ ვა ნა იმის მა გივ რად, 

რომ პირ და პირ სას წრა ფო გა მო ე ძა ხე ბი ნა. ამან და ახ ლო ე ბით ორი სა ა
თით და ა ყოვ ნა სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნა, რა მაც გა დამ წყვე ტი 
რო ლი ითა მა შა სა სიკ ვდი ლო შე დე გის დად გო მა ში. შე სა ბა მი სად სა სა მარ
თლომ და ად გი ნა, რომ ად გი ლი ჰქონ და მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას.

კითხ ვე ბი:

1. ით ვა ლის წი ნებს თუ არა ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა სა ხელ მწი ფოს 
ვალ დე ბუ ლე ბას გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში და იც ვას კონ კრე ტულ პირ თა 
სი ცოცხ ლე? რა შემ თხვე ვებ ში?

2. ით ვა ლის წი ნებს თუ არა კა ნო ნი, რომ სა ხელ მწი ფოს ეს ვალ დე ბუ ლე ბა 
და მო კი დე ბუ ლია იმა ზე, იცო და თუ არა ხე ლი სუფ ლე ბამ ან უნ და სცოდ
ნო და თუ არა და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბის რე ა ლუ რი და იმ წუ თი ე რი 
რის კის შე სა ხებ; ან პა ტიმ რო ბის შემ თხვე ვა ში, თვით მკვლე ლო ბის რე ა
ლუ რი და იმ წუ თი ე რი რის კის შე სა ხებ?

3. არის თუ არა სი ცოცხ ლის თვის სა ში ში საქ მი ა ნო ბე ბი ეროვ ნუ ლი კა ნო
ნე ბით რე გუ ლი რე ბუ ლი იმ გვა რად, რომ მი ნი მუ მამ დე იყოს დაყ ვა ნი ლი 
სი ცოცხ ლის წი ნა აღ მდეგ არ სე ბუ ლი საფ რთხე? და თუ ასე ა, რო გო რაა 
ეს კა ნო ნე ბი ფორ მუ ლი რე ბუ ლი?

4. ით ვა ლის წი ნებს თუ არა კა ნო ნი სა ხელ მწი ფოს პა სუ ხის მგებ ლო ბას იმ 
შემ თხვე ვა ში, რო ცა ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნ ლე ბი ახორ ცი ე ლე
ბენ სი ცოცხ ლის თვის ან ჯან მრთე ლო ბის თვის სა შიშ საქ მი ა ნო ბას? თუ 
ასე ა, რო გო რაა ეს კა ნო ნე ბი ფორ მუ ლი რე ბუ ლი?

5. უზ რუნ ველ ყო ფი ლია თუ არა ისე თი დო ნის სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა, 
რო მე ლიც საფ რთხეს არ შე უქ მნის პირ თა სი ცოცხ ლეს?

6. პრო ცე სუ ა ლუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი: მე-2 მუხლის 

“პროცესუ ა ლუ რი ას პექ ტი”

6.1. რას ისა ხავს მიზ ნად ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პულ მა სა სა მარ თლომ გა ნაცხ ა და, რომ პრაქ

ტი კა ში სი ცოცხ ლის თვით ნე ბუ რი ან უკა ნო ნო ხელ ყო ფის აკ რძალ ვა მეტ წი
ლად უშე დე გო იქ ნე ბო და თუ კი სა ხელ მწი ფოს არ და ე კის რე ბო და ეროვ ნულ 
დო ნე ზე ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა იმ კა ნო ნე ბის 
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ეფექ ტუ რო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რო მე ლიც იცავს სი ცოცხ ლეს. ეს არის 
მე2 მუხ ლის ე.წ. “პრო ცე სუ ა ლუ რი ას პექ ტი”. გა მო ძი ე ბის ძი რი თა დი მი ზა
ნი არის ის, რომ უზ რუნ ველ ყოს სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის დამ ცა ვი ეროვ ნუ ლი 
კა ნონ მდებ ლო ბის ეფექ ტუ რი გან ხორ ცი ე ლე ბა და იმ შემ თხვე ვებ ში, რო დე
საც სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის ხელ ყო ფა ზე პა სუ ხის მგე ბელ ნი არი ან სა ხელ მწი
ფო ორ გა ნო ე ბი ან მო ხე ლე ე ბი — მათ თვის პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბა 
იმ სიკ ვდი ლის თვის, რომ ლის დად გო მა შიც მი უძღ ვით ბრა ლი. გა მო ძი ე ბა 
უნ და იყოს “სრუ ლი, მი უ კერ ძო ე ბე ლი და დე ტა ლუ რი”. ამ მიზ ნე ბის მიღ
წე ვა სხვა დას ხვა ვი თა რე ბა ში შე საძ ლოა გა მო ძი ე ბის სხვა დას ხვა ფორ მამ 
უზ რუნ ველ ყოს, თუმ ცა რა ფორ მაც არ უნ და იყოს არ ჩე უ ლი, შე სა ბა მი სი 
ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა და მო უ კი დებ ლად უნ და იმოქ მე დონ მა
შინ ვე, რო ცა სა კითხი მათ გამ გებ ლო ბა ში გა და ვა. ისი ნი არ უნ და და ე ლო
დონ სხვე ბის ინი ცი ა ტი ვას არც ფორ მა ლუ რი სა ჩივ რის წარ დგე ნის და არც 
რო მე ლი მე სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის წარ მარ თვა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
აღე ბის კუთხ ით.

მოკ ლედ რომ ვთქვათ, მე2 მუხ ლი მო ითხ ოვს, რომ სა ხელ მწი ფომ სა
თა ნა დოდ და დრო უ ლად ჩა ა ტა როს სრულ ყო ფი ლი, დე ტა ლუ რი და ყო ველ
მხრი ვი გა მო ძი ე ბა, რო მელ შიც მო ნა წი ლე ო ბა უნ და მი ი ღოს მსხვერ პლის 
ახ ლო ბელ მა და რო მელ საც წარ მარ თავს ის ორ გა ნო, რო მე ლიც და მო უ კი
დე ბე ლია ინ ცი დენ ტში მო ნა წი ლე პირ თა გან და უზ რუნ ველ ყოფს პრო ცე სის 
გამ ჭვირ ვა ლო ბას. მე2 მუხ ლის პრო ცე სუ ა ლუ რი ას პექ ტი უფ რო ხში რად 
გა მო ი ყე ნე ბა იმ დროს, რო დე საც სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფა ზე პა სუ ხის მგე
ბელ ნი სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბი არი ან, ან რო დე საც სიკ ვდი ლის დად გო მა 
მა თი მო ნა წი ლე ო ბით მოხ და. ეს ვალ დე ბუ ლე ბა შე იძ ლე ბა და ხა სი ათ დეს 
რო გორც “ა რა შე დე გის, არა მედ სა შუ ა ლე ბე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა” იმ მხრივ, 
რომ გა მო ძი ე ბამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თა 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა და ის, რომ მათ და უს ჯე ლად არ იმოქ მე დონ. ამ სი
ტუ ა ცი ა ში, გა მო ძი ე ბამ უნ და და ად გი ნოს იყო თუ არა ძა ლის გა მო ყე ნე ბა 
მე2 მუხ ლის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე. მარ თა ლი ა, სა სა მარ თლოს და ნიშ
ნუ ლე ბას არ წარ მო ად გენს დე ტა ლუ რად გან საზღ ვროს რა პრო ცე დუ რე ბი 
უნ და იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი, ან და ად გი ნოს, რომ სა ჭი როა ერ თი ა ნი პრო ცე
დუ რის ჩა ტა რე ბა რო მე ლიც მო ი ცავს ოპე რა ტი ულ სამ ძებ რო საქ მი ა ნო ბას, 
სის ხლის სა მარ თლებ რივ გა მო ძი ე ბას და სის ხლის სა მარ თლებ რივ დევ ნა საც, 
მაგ რამ რამ დე ნი მე გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რი აუ ცი ლე ბე ლია იმი სათ ვის, რომ 

შე ნარ ჩუნ დეს სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბა კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბი სად მი და აღ მო
იფ ხვრას ვა რა უ დე ბი სა ხელ მწი ფოს მხრი დან უკა ნო ნო ქმე დე ბე ბის ხელ
შეწყ ო ბის შე სა ხებ.

ამ გვა რად, შე საძ ლოა ბევრ შემ თხვე ვა ში დად გინ დეს მე2 მუხ ლის პრო
ცე სუ ა ლუ რი ას პექ ტის დარ ღვე ვა მა ში ნაც კი, რო ცა არ დად გე ნი ლა გა მო ყე
ნე ბუ ლი ძა ლა მარ თლზო მი ე რი იყო თუ არა.
•	 საქ მე ში კაია თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Kaya v Turkey (1998), გან მცხა დე

ბე ლი ჩი ო და, რომ მი სი ძმა უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა 
მოკ ლეს, მა შინ რო ცა მთავ რო ბა ამ ტკი ცებ და, თით ქოს იგი ტე რო რის
ტებ სა და უშიშ რო ე ბის ძა ლებს შო რის შე ი ა რა ღე ბუ ლი შე ტა კე ბის დროს 
გარ და იც ვა ლა. კო მი სი ამ მი იჩ ნი ა, რომ ფაქ ტე ბის დად გე ნა ფაქ ტობ რი
ვად შე უძ ლე ბე ლი იყო, ვი ნა ი დან არც გან მცხა დე ბელ მა და არც სხვა 
მნიშ ვნე ლო ვან მა მოწ მე ებ მა არ წარ მო ად გი ნეს ზე პი რი ჩვე ნე ბე ბი და 
რომ შე უძ ლე ბე ლი იყო გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა სტან დარ ტით დად გე ნი
ლი ყო, რომ გან მცხა დებ ლის ძმა უშიშ რო ე ბის ძა ლებ მა მოკ ლეს. სა სა
მარ თლომ აღი ა რა, რომ ამ კუთხ ით საქ მე ში არ იყო საკ მა რი სი მტკი ცე
ბუ ლე ბე ბი მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვის და სად გე ნად. თუმ ცა, ის რომ ხე ლი
სუფ ლე ბამ არ ჩა ა ტა რა ეფექ ტუ რი გა მო ი ძი ე ბა მკვლე ლო ბის ფაქ ტზე, 
იყო მე2 მუხ ლის პრო ცე სუ ა ლუ რი მოთხ ოვ ნე ბის დარ ღვე ვა. კერ ძოდ, 
პრო კუ რა ტუ რამ ეჭ ვის შე უ ტან ლად მი ი ღო საქ მის ვი თა რე ბის უშიშ
რო ე ბის ძა ლე ბის მი ერ მი წო დე ბუ ლი ვერ სია და არ მი ი ღო არა ვი თა რი 
ზო მა მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის და მო უ კი დებ ლად გა და მოწ მე ბის მიზ ნით. გა
მო ძი ე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ვრცელ დე ბა იმ მსხვერ პლებ ზეც, რომ ლე ბიც 
გა უ ჩი ნარ დნენ და პა ტიმ რე ბის შემ დეგ. ეს ვალ დე ბუ ლე ბა არ სე ბობს იმ 
შემ თხვე ვა შიც, რო დე საც პი რი, რო მე ლიც ბო ლოს სა ხელ მწი ფო მო ხე
ლე ე ბის პა ტიმ რო ბა ში ნა ხეს, შემ დგომ სი ცოცხ ლის თვის სა ხი ფა თო ვი
თა რე ბა ში გა უ ჩი ნარ და. გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის კუთხ ით მე2 მუხ ლის 
დარ ღვე ვა შე იძ ლე ბა დად გინ დეს მა ში ნაც კი, რო ცა გან მცხა დე ბე ლი არ 
წარ მო ად გენს იმის საკ მა რის მტკი ცე ბუ ლე ბას, რომ პი რი სა ხელ მწი ფო 
მო ხე ლე ებ მა მოკ ლეს. მხო ლოდ ის ფაქ ტი, რომ სა ხელ მწი ფომ არ ჩა ა
ტა რა ადეკ ვა ტუ რი გა მო ძი ე ბა საკ მა რი სია მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვის და
სად გე ნად.
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6.2. ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის ბუ ნე ბა
იმი სათ ვის, რომ გა მო ძი ე ბა ჩა ით ვა ლოს ეფექ ტუ რად მე2 მუხ ლის მიზ

ნე ბის თვის, მან რამ დე ნი მე კრი ტე რი უ მი უნ და და აკ მა ყო ფი ლოს:
6.2.1. გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბი და მო უ კი დე ბელ-

ნი უნ და იყ ვნენ მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბა ში მო ნა წი ლე პი რე ბის გან
სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მი ერ ჩა დე ნილ მკვლე ლო ბა ზე ეფექ ტუ რი გა

მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა მო ითხ ოვს, რომ ის პი რე ბი, რომ ლე ბიც 
პა სუ ხის მგე ბელ ნი არი ან გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბა სა და წარ მარ თვა ზე, და მო
უ კი დე ბელ ნი იყ ვნენ პრო ცე სის მო ნა წი ლე პი რე ბის გან. ეს გუ ლის ხმობს არა 
მხო ლოდ იე რარ ქი ულ და ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლურ, არა მედ პრაქ ტი კულ და მო
უ კი დებ ლო ბა საც.
•	 საქ მე ში გუ ლე ჩი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Güleç v Turkey (1998), ქურ

თე ბის მი ერ სამ ხრეთ აღ მო სავ ლეთ თურ ქეთ ში მოწყ ო ბი ლი დე მონ
სტრა ცი ი სას და ღუ პუ ლი პი რის სიკ ვდი ლის გა რე მო ე ბა თა გა მო ძი ე ბა 
ორ ოფი ცერს და ე ვა ლა, რომ ლე ბიც იე რარ ქი უ ლად იმ პო ლი ცი ე ლე ბის 
ზემ დგო მი პი რე ბი იყ ვნენ, რო მელ თა ქმე დე ბის მარ თლზო მი ე რე ბაც იყო 
გა მო სა ძი ე ბე ლი. მათ ეჭ ვი არ შე უ ტა ნით ფაქ ტე ბის პო ლი ცი ელ თა მი ერ 
მო ყო ლილ ვერ სი ა ში, არ და უ კითხ ავთ მთა ვა რი მოწ მე ე ბი, მათ შო რის 
ერ თი თვით მხილ ვე ლი, რო მე ლიც გარ დაც ვლი ლის გვერ დით იდ გა, რო
დე საც ამ უკა ნას კნელს ტყვი ის ნამ სხვრე ვი მოხ ვდა, რა მაც სიკ ვდი ლი 
გა მო იწ ვი ა. სა სა მარ თლომ და ას კვნა, რომ გა მო ძი ე ბა არ იყო და მო უ კი
დე ბე ლი და შე სა ბა მი სად და ირ ღვა მე2 მუხ ლი.

•	 საქ მე ში ჰიუ ჯორ და ნი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ (Hugh 
Jordan v United Kingdom (2001), პო ლი ცი ის ოფიც რე ბის მი ერ ჩა დე ნილ 
მკვლე ლო ბას იძი ებ დნენ პო ლი ცი ის იმა ვე გან ყო ფი ლე ბის სხვა ოფიც
რე ბი. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ ეს ხარ ვე ზი არ იყო გა მოს წო რე
ბუ ლი არც იმ ფაქ ტით, რომ გა მო ძი ე ბას ზე დამ ხედ ვე ლობ და პო ლი ცი ა
ზე მო ნი ტო რინ გის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი და მო უ კი დე ბე ლი ორ გა ნო და 
არც იმით, რომ ამ ორ გა ნოს უფ ლე ბა ჰქონ და პო ლი ცი ის უფ რო სის თვის 
მო ეთხ ო ვა გა მო ძი ე ბის ან გა რი შის გა დაგ ზავ ნა პრო კუ რო რის თვის იმის 
გა და საწყ ვე ტად, საქ მე ზე სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნა უნ და დაწყ
ე ბუ ლი ყო, თუ დის ციპ ლი ნუ რი სა მარ თალ წარ მო ე ბა. არც ერ თი ეს მე
ქა ნიზ მი არ უზ რუნ ველ ყოფ და საკ მა რის გა რან ტი ებს, რად გან თვი თონ 

გა მო ძი ე ბა იმ პო ლი ცი ე ლე ბის მი ერ ჩა ტარ და, რომ ლე ბიც და კავ ში რე
ბულ ნი იყ ვნენ ეჭ ვმი ტა ნი ლებ თან.

•	 საქ მე ში მაკ შე ი ნი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ (McShane v 
United Kingdom (2002), ჯა რის კა ცის მი ერ სი ცოცხ ლის მოს პო ბის საქ
მეს პო ლი ცი ის ის გან ყო ფი ლე ბა იძი ებ და, რომ ლის და ვა ლე ბი თაც მოქ
მე დებ და ეს უკა ნას კნე ლი. ვი ნა ი დან გა მო ძი ე ბა ამ საქ მეს თან თუნ დაც 
არა პირ და პირ და კავ ში რე ბუ ლი პო ლი ცი ე ლე ბის მი ერ ჩა ტარ და, ამან მი
სი და მო უ კი დებ ლო ბა ეჭ ვქვეშ და ა ყე ნა.

•	 საქ მე ში ფი ნუ კე ი ნი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ (Finucane 
v United Kingdom (2003), რამ დე ნი მე ოფი ცი ა ლუ რი გა მო კითხ ვის, პო
ლი ცი ი სა და კო რო ნე რის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო ძი ე ბის მი უ ხე და ვად, 
სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ არ უზ რუნ ველ ყო მე2 
მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დრო უ ლი და ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის ჩა
ტა რე ბა იმ ბრალ დე ბას თან და კავ ში რე ბით, რომ პო ლი ცი ის ოფიც რე ბი 
შეკ რულ ნი იყ ვნენ ლო ი ა ლის ტუ რად გან წყო ბი ლი პა რა მი ლი ტა რის ტე
ბის ჯგუფ თან, რომ ლე ბიც თა ვის თავ ზე იღებ დნენ მკვლე ლო ბა ზე პა
სუ ხის მგებ ლო ბას.

6.2.2. გა მო ძი ე ბა დრო უ ლად და გო ნივ რულ ვა დებ ში უნ და ჩა ტარ დეს
სა სიკ ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვებ ზე ხე ლი სუფ ლე ბის დრო უ

ლი რე ა გი რე ბა ძალ ზედ მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ზო გა დო ე ბა ში კა ნო ნის უზე ნა
ე სო ბი სად მი ნდო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად და უკა ნო ნო ბის თვის ხე ლის და ფა
რე ბის აღ მო საფ ხვრე ლად. იმ შემ თხვე ვა ში რო დე საც დაწყ ე ბუ ლი გა მო ძი ე ბა 
ხში რად ყოვ ნდე ბა, შე საძ ლე ბე ლია მან ვერ და აკ მა ყო ფი ლოს დრო უ ლი გა
მო ძი ე ბის პა რა მეტ რე ბი. სა სა მარ თლოს აზ რით, თუ პრო ცე სის ხან გრძლი ვი 
დრო ით და ყოვ ნე ბა გარ დაც ვლი ლის ოჯა ხის მი მართ პრო ცე სუ ა ლუ რი სა
მარ თლი ა ნო ბის დაც ვის მო საზ რე ბე ბით არის ნა კარ ნა ხე ვი, დგე ბა სა კითხი 
იმის შე სა ხებ, თუ რამ დე ნად შე უძ ლია გა მო ძი ე ბის სის ტე მას სტრუქ ტუ რუ
ლი თვალ საზ რი სით უზ რუნ ველ ყოს პრო ცე სის სწრა ფად და გარ დაც ვლი
ლის ოჯა ხის თვის ღი ად წარ მარ თვა.
•	 საქ მე ში მაკ შე ი ნი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ (McShane v 

United Kingdom (2002), ჩვე ნე ბა თა უმ რავ ლე სო ბა მსხვერ პლის გარ დაც
ვა ლე ბი დან ორი კვი რის გან მავ ლო ბა ში იქ ნა ჩა მორ თმე უ ლი, თუმ ცა 
საქ მის მა სა ლე ბი პრო კუ რორს მხო ლოდ თერ თმე ტი თვის შემ დეგ გა
და ეგ ზავ ნა. შემ დგომ ად გი ლი ჰქონ და სხვა გა ურ კვე ველ სა გა მო ძი ე ბო 
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მოქ მე დე ბებს და სა ბო ლოო ან გა რი ში ინ ცი დენ ტი დან ცხრა მეტ ნა ხე ვა რი 
თვის შემ დეგ იყო მზად. მარ თა ლია სა ჭი რო იყო ექ სპერ ტი ზის დას კვნე
ბის მო პო ვე ბა, მაგ რამ გა ურ კვე ვე ლი იყო რა სირ თუ ლეს წარ მო ად გენ და 
მა თი დრო უ ლად მი ღე ბა. უმოქ მე დო ბის ხან გრძლი ვი პე რი ო დე ბი, მათ 
შო რის ხუთ თვე ნა ხევ რი ა ნი პე რი ო დი, რო მე ლიც გა ვი და მკვლე ლო ბა ში 
თა ნა მო ნა წი ლე მძღო ლის პირ ველ და მე ო რე და კითხ ვას შო რის, აუხ სნე
ლი დარ ჩა. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ გა მო ძი ე ბა საკ მა რი სად სწრა
ფად არ წა რი მარ თა.

•	 საქ მე ში კე ლი და სხვე ბი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ (Kelly 
and Others v United Kingdom (2001), მოკ ვლე ვა შემ თხვე ვი დან რვა თვის 
შემ დეგ და იწყ ო. ამას თან, ად გი ლი ჰქონ და გამ ძი ე ბის შე ჩე რე ბის მრა
ვალ შემ თხვე ვას, რო მელ თა გან ზო გი ერ თი თა ვად მომ ჩი ვან მა მო ითხ
ო ვა. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მოკ ვლე ვა არც დრო უ ლად და არც 
ოპე რა ტი უ ლად არ წარ მარ თუ ლა მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ რა მო დე ნი მე
ჯერ გა და დე ბა თა ვად გან მცხა დე ბელ მა მო ითხ ო ვა.

•	 საქ მე ში პო ლი და ოდ რი ედ ვარ დსე ბი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა
აღ მდეგ (Paul and Audrey Edwards v United Kingdom (2002), პა ტიმ რის 
სიკ ვდი ლის ფაქ ტზე გა მო ძი ე ბის დაწყ ე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სიკ ვდი ლი
დან რვა თვის შემ დეგ იქ ნა მი ღე ბუ ლი. თა ვად გა მო ძი ე ბა კი ათი თვის 
შემ დეგ და იწყ ო. მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მო პო ვე ბა ათი თვის გან მავ ლო ბა
ში ხდე ბო და და სა ბო ლო ოდ ან გა რი ში პი რის სიკ ვდი ლი დან სამ ნა ხე ვა
რი წლის შემ დეგ მომ ზად და. სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ გა მო ძი ე ბის 
მომ ზა დე ბას, რო მე ლიც საკ მა ოდ რთუ ლი იყო და 150ზე მე ტი მოწ მის 
და კითხ ვას და სხვა დას ხვა სა ხელ მწი ფო სამ სა ხუ რე ბის მო ნა წი ლე ო ბას 
მო ითხ ოვ და, დი დი დრო სჭირ დე ბო და და რომ გო ნივ რუ ლი იყო მოწ მე
თათ ვის სა გა მო ძი ე ბო ვერ სი ებ ზე და სა ვა რა უ დო დას კვნებ ზე კო მენ ტა
რე ბის გა კე თე ბის სა შუ ა ლე ბის მი ცე მა, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ეს 
დას კვნე ბი შე ი ცავ და სა ხელ მწი ფო პრაქ ტი კი სა და კონ კრე ტულ პირ თა 
პრო ფე სი ო ნა ლუ რი საქ მი ა ნო ბის კრი ტი კას. მოკ ვლე ვის დაწყ ე ბას მარ
თლაც დი დი დრო დას ჭირ და, მაგ რამ ამ ვი თა რე ბა ში ეს პე რი ო დი არა
გო ნივ რუ ლი არ ყო ფი ლა. შე სა ბა მი სად, ამ კუთხ ით ად გი ლი არ ჰქო ნია 
მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას.

6.2.2.1. გა მო ძი ე ბა გა მოწ ვლილ ვით უნ და ჩა ტარ დეს
უკა ნო ნო მკვლე ლო ბებ ზე გა მო ძი ე ბა იმ გვა რად უნ და ჩა ტარ დეს, რომ 

უზ რუნ ველ ყოს მკვლე ლო ბის ყვე ლა ას პექ ტის დე ტა ლუ რი გა მოკ ვლე ვა. 
რო დე საც მკვლე ლო ბა ში გა რე ულ ნი არი ან სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბი, გა
მომ ძი ებ ლებს ევა ლე ბათ ასე თი შემ თხვე ვე ბის გა მოწ ვლილ ვით გა მო ძი ე
ბა. საკ მა რი სი არაა შემ თხვე ვა ში გა რე ულ პირ თა უბ რა ლოდ და კითხ ვა და 
მოვ ლე ნა თა მათ მი ერ მი წო დე ბუ ლი ვერ სი ის სი ნამ დვი ლედ მიჩ ნე ვა. ყვე ლა 
მოწ მე, მნიშ ვნე ლო ბა არა აქვს ბრალ დე ბის თუ დაც ვის, უნ და და ი კითხ ოს 
ჭეშ მა რი ტე ბის დად გე ნის მიზ ნით.
•	 საქ მე ში მაკ კა ნი და სხვე ბი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ 

(McCann and Others v United Kingdom (1995), მოკ ვლე ვა ჩა ტარ და ტე
რო რიზ მში ეჭ ვმი ტა ნი ლი სა მი პი რის მკვლე ლო ბის ფაქ ტზე. გა მო ძი ე ბა
ში გან მცხა დებ ლე ბიც მო ნა წი ლე ობ დნენ. მკვლე ლო ბის თან მხლებ მოვ
ლე ნა თა გა სარ კვე ვად, საქ მე ზე დი დი რა ო დე ნო ბის მოწ მე ე ბი და ი კითხ ა, 
მათ შო რის ან ტი ტე რო რის ტულ ოპე რა ცი ა ში ჩარ თუ ლი სამ ხედ რო მო
სამ სა ხუ რე ე ბი და პო ლი ცი ე ლე ბიც. მომ ჩივ ნის ად ვო კა ტებ მა ისი ნი ჯვა
რე დი ნად და კითხ ეს. ამ დე ნად ამ თვალ საზ რი სით მე2 მუხ ლის დარ ღვე
ვას ად გი ლი არ ჰქო ნი ა.

•	 საქ მე ში ერ გი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Ergi v Turkey (1998), მსხვერ პლი 
გარ და იც ვა ლა უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის მი ერ სო ფელ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ჩა
საფ რე ბის ოპე რა ცი ის დროს, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავ და ტე რო რის ტუ
ლი ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რე ბის შეპყ რო ბას. ამ საქ მე ში მო ნა წი ლე პრო კუ
რო რი ძი რი თა დად და ეყ რდნო პო ლი ცი ის იმ ზემ დგო მი ოფიც რის ჩვე ნე
ბას, რო მე ლიც არ ეს წრე ბო და ოპე რა ცი ას და რო მელ მაც არ იცო და ოპე
რა ცი ა ში მო ნა წი ლე პირ თა ვი ნა ო ბე ბი. შემ დგომ პრო კუ რორ მა და ას კვნა, 
რომ მკვლე ლო ბა ზე პა სუ ხის მგე ბელ ნი ტე რო რის ტე ბი იყ ვნენ, თუმ ცა 
მას ჩვე ნე ბე ბი არ ჩა მო ურ თმე ვია მსხვერ პლის ოჯა ხის წევ რე ბის თვის, 
იმ სოფ ლის მაცხ ოვ რებ ლე ბის თვის ან სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რე ე ბის
თვის. გა მო ძი ე ბის წარ მარ თვის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გა და ე ცა ეროვ ნუ ლი 
უშიშ რო ე ბის სა სა მარ თლოს პრო კუ რორს, რო მელ თა ნაც საქ მე რამ დე
ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში გა ნუ ხილ ვე ლად იდო. გა მო ძი ე ბის დროს არ 
გან ხი ლუ ლა სა კითხ ი, სა თა ნა დო წე სი თა და რი გით ჩა ა ტა რეს თუ არა 
უშიშ რო ე ბის ძა ლებ მა ოპე რა ცი ა. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლომ დარ ღვე
უ ლად ცნო მე2 მუხ ლი.
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•	 საქ მე ში კაია თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Kaya v Turkey (1998), პრო კუ რორ
მა მი იჩ ნი ა, რომ გარ დაც ვლი ლი ტე რო რის ტი იყო რო მე ლიც უშიშ რო ე
ბის ძა ლებ თან შე ტა კე ბის დროს და ი ღუ პა. ად გილ ზე მყო ფი ჯა რის კა ცე
ბი არ და კითხ უ ლან. მო სა ლოდ ნე ლი არ იყო, რომ პრო კუ რო რი ეჭ ვქვეშ 
და ა ყე ნებ და ჯა რის კა ცე ბის ჩვე ნე ბას, კერ ძოდ კი იმას, რომ უშიშ რო ე
ბის ძა ლებ სა და ტე რო რიზ მში ეჭ ვმი ტა ნილ პი რებს შო რის ინ ტენ სი უ რი 
სრო ლე ბი მიმ დი ნა რე ობ და. არა ვის არ უც დია და ედ გი ნა ად გილ ზე აღ
მო ჩე ნი ლი მას რე ბის რა ო დე ნო ბა შე ე სა ბა მე ბო და თუ არა ამ გვარ შე ტა
კე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი არ შე ე სა ბა მე ბო და მე2 მუხ ლის მოთხ ოვ ნებს.

•	 საქ მე ში კი ლი ჩი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Kilic v Turkey (2000), გა მო
ძი ე ბა გან მცხა დებ ლის ძმის სიკ ვდი ლის ფაქ ტზე მხო ლოდ ერ თი თვე 
გაგ რძელ და. მარ თა ლია პი როვ ნე ბა გა სა მარ თლე ბულ იქ ნა მკვლე ლო
ბის თვის, მაგ რამ არ არ სე ბობ და არა ვი თა რი მტკი ცე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც 
ეჭ ვმი ტა ნილს და ნა შა ულ თან და ა კავ ში რებ და და ეს პი რი გა ა მარ თლეს. 
გა მო ძი ე ბა აღარ გაგ რძე ლე ბუ ლა და არა ვი თა რი მოკ ვლე ვა არ ჩა ტა რე
ბუ ლა მსხვერ პლის, რო გორც ჟურ ნა ლის ტის საქ მი ა ნო ბის მი მარ თუ ლე
ბით ან იმ კუთხ ით, რომ შე საძ ლოა ინ ცი დენ ტში უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბიც 
იყ ვნენ გა რე ულ ნი. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ გა მო ძი ე ბა მი სი შეზღ
უ დუ ლი ფარ გლე ბის და ხან გრძლი ვო ბის გა მო, ვერ პა სუხ და მე2 მუხ
ლით დად გე ნილ მოთხ ოვ ნებს.

•	 საქ მე კვიპ რო სი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Cyprus v Turkey (2001), ეხე
ბო და 20 წლის მან ძილ ზე გა უ ჩი ნა რე ბულ და ახ ლო ე ბით 1500 ადა მი
ანს, რომ ლე ბიც გა უ ჩი ნარ დნენ თურ ქუ ლი ან თურ ქულ კვიპ რო სუ ლი 
ძა ლე ბის მი ერ და პა ტიმ რე ბის შემ დეგ. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ 
მა თი და კა ვე ბა იმ დროს მოხ და, რო დე საც სამ ხედ რო ოპე რა ცი ე ბის 
ჩა ტა რე ბას უმე ტეს წი ლად თან სდევ და და კა ვე ბე ბი და მკვლე ლო ბე ბი. 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გა უ ჩი ნა რე ბულ პირ თა და პა ტიმ რე ბა სი ცოცხ
ლის თვის სა შიშ ვი თა რე ბა ში მოხ და, თურ ქე თის ხე ლი სუფ ლე ბას არ და
უწყია გა მო ძი ე ბა მსხვერ პლთა ახ ლობ ლე ბის სა ჩივ რებ ზე, რომ ლე ბიც 
აცხ ა დებ დნენ, რომ ეს პი რე ბი ისეთ სი ტუ ა ცი ა ში გა უ ჩი ნარ დნენ, რო მე
ლიც ნამ დვი ლად იძ ლე ო და ში შის სა ფუძ ველს. აღ ნიშ ნუ ლი მე2 მუხ ლის 
დარ ღვე ვას წარ მო ად გენ და. გა უ ჩი ნა რე ბულ პირ თა გა ე როს კო მი ტე ტის 
საქ მი ა ნო ბა არ იყო ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის შემ ცვლე ლი მე2 მუხ ლის 
მიზ ნე ბის თვის, ვი ნა ი დან კო მი ტე ტის იუ რის დიქ ცია შეზღ უ დუ ლი იყო 

მხო ლოდ იმ სა კითხ ით გა უ ჩი ნა რე ბუ ლი პი რე ბი ცოცხ ლე ბი იყ ვნენ თუ 
მკვდრე ბი და მას არ ჰქონ და უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გა ერ კვია სიკ ვდი ლის 
მი ზე ზი ან პა სუ ხის მგე ბე ლი პი რე ბი. ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში, კო მი ტე
ტის იუ რის დიქ ცია მხო ლოდ კვიპ რო სის კუნ ძუ ლის ტე რი ტო რი ით იყო 
შე მო საზღ ვრუ ლი და მას არ გა აჩ ნდა არა ვი თა რი იუ რის დიქ ცია იმ პი
რებ თან მი მარ თე ბა ში, რომ ლე ბიც თურ ქე თის შე ი ა რა ღე ბულ ძა ლებს გა
და ეც ნენ და თურ ქეთ ში გა უ ჩი ნარ დნენ.

•	 საქ მე ში ეკინ ჩი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Ekinci v Turkey (2000), მარ
თა ლი ა, ად ვო კა ტის სიკ ვდი ლის ფაქ ტზე გა მო ძი ე ბა ჩა ტარ და, მაგ რამ 
არა ვი თა რი მოკ ვლე ვა არ ჩა ტა რე ბუ ლა იმი სათ ვის, რომ და ე კავ ში რე ბი
ნა ად ვო კა ტის მკვლე ლო ბა ერ თი თვით ად რე მსგავს ვი თა რე ბა ში მი სი 
კლი ენ ტის მკვლე ლო ბის ფაქ ტთან. სა სა მარ თლომ ეს “აღ მაშ ფო თე ბელ 
ხარ ვე ზად” ჩათ ვა ლა, მით უმე ტეს რომ ოფი ცი ა ლუ რი ან გა რი შე ბი მი
უ თი თებ და ამ ორ მსხვერპლს შო რის კავ შირ ზე. გა მო ძი ე ბას ასე ვე არ 
გა ნუ ხი ლავს მკვლე ლო ბა ში სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე თა შე საძ ლო ჩარ თუ
ლო ბის ვერ სი ა. შე სა ბა მი სად, სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი გა მო ძი ე ბა არც 
ადეკ ვა ტუ რი იყო და არც ეფექ ტუ რი.

•	 საქ მე ში ნუ რაი სე ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ Nuray Şen v Turkey (2004), 
სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ გან მცხა დებ ლის ქმრის მკვლე ლო ბის ფაქ
ტზე ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო ძი ე ბა არც ადეკ ვა ტუ რი იყო და არც ეფექ ტუ რი 
მე2 მუხ ლის მიზ ნე ბის თვის. აღ ნიშ ნულ საქ მე ში გან მცხა დე ბე ლი ამ ტკი
ცებ და, რომ და ღუ პუ ლი გა ი ტა ცეს და მოკ ლეს სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე
ებ მა. გა მო ძი ე ბას შე მაშ ფო თე ბე ლი შეც დო მე ბი ჰქონ და დაშ ვე ბუ ლი და 
ასე ვე არ იყო არა ვი თა რი კო ორ დი ნა ცია საქ მის გა მო ძი ე ბა ში ჩარ თულ 
პო ლი ცი ის სხვა დას ხვა წარ მო მად გენ ლებს შო რის. ერ თერ თმა პრო კუ
რორ მა არ და კითხა გა ტა ცე ბის თვით მხილ ვე ლი მოწ მე, ბა ლის ტი კუ რი 
ექ სპერ ტი ზე ბიც გვი ან და ი ნიშ ნა და იყო არას რუ ლი.

•	 საქ მე ში რამ სა ჰაი ნი დერ ლან დე ბის წი ნა აღ მდეგ Ramsahai v the 
Netherlands (2007), პირ მა ია რა ღის მუ ქა რით სკუ ტე რი წა არ თვა მის 
მე სა კუთ რეს. პო ლი ცი ის ოფი ცერ მა რო მე ლიც მას თან მი ახ ლო ე ბას 
ცდი ლობ და, და ი ნა ხა თუ რო გორ იღებ და იგი პის ტო ლეტს შარ ვლის 
ქამ რი დან. ერ თერ თმა ოფი ცერ მა თა ვის პის ტო ლე ტი ამო ი ღო და მას 
ია რა ღის დაგ დე ბა უბ რძა ნა, მაგ რამ ვი ნა ი დან მან ეს არ გა ა კე თა სხვა 
ოფი ცერ მა გა ის რო ლა და დამ ნა შა ვე სა სიკ ვდი ლოდ დაჭ რა. გა მო ძი ე ბის 
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გარ კვე უ ლი ნა წი ლი, კერ ძოდ საწყ ი სი ეტა პე ბი წა რი მარ თა პო ლი ცი ის იმ 
გან ყო ფი ლე ბის მი ერ, რო მელ საც ეს ოფიც რე ბი ეკუთ ვნოდ ნენ. შემ დგომ 
გა მო ძი ე ბა სა ხელ მწი ფო კრი მი ნა ლუ რი დე პარ ტა მენ ტის ოფი ცერს გა
და ე ცა. აღ მო ა ჩი ნა რა, რომ ოფი ცე რი აუ ცი ლე ბე ლი მო გე რი ე ბის ფარ
გლებ ში მოქ მე დებ და, პრო კუ რორ მა გა მო ი ტა ნა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, სის
ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის შეწყ ვე ტის შე სა ხებ. ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
ძა ლა ში და ტო ვა სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლო მაც. სა სა მარ თლოს დიდ მა 
პა ლა ტამ ჩათ ვა ლა, რომ ად გი ლი ჰქონ და მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას სრო
ლას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა რე მო ე ბე ბის არა ა დეკ ვა ტუ რი გა მო ძი ე ბის 
გა მო. პირ ველ ყოვ ლი სა, გა მო ძი ე ბი სას არ შე მოწ მე ბუ ლა ინ ცი დენ ტში 
მო ნა წი ლე ორი ოფიც რის ხე ლე ბი გას რო ლის კვა ლის აღ მო სა ჩე ნად, 
ასე ვე არ ჩა ტა რე ბუ ლა სა გა მო ძი ე ბო ექ სპე რი მენ ტი ინ ცი დენ ტის რე
კონ სტრუქ ცი ის მიზ ნით. გარ და ამი სა, ოფიც რე ბი მხო ლოდ სა მი დღის 
შემ დეგ და ი კითხ ნენ. არ მომ ხდა რა მა თი ია რა ღის ან აღ ჭურ ვი ლო ბის შე
მოწ მე ბა, ასე ვე არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა გარ დაც ვლი ლის და ზი ა ნე ბე ბის 
ფო ტო გა და ღე ბა. და ბო ლოს, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ არ სე ბობ და 
იმის მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ ოფიც რე ბი ერ თმა ნეთ ში ან მათ კო ლე გებ თან 
ფა რუ ლად შე თან ხმდნენ, არ მი ღე ბუ ლა არა ვი თა რი ზო მა ინ ცი დენ ტის 
შემ დეგ მათ გა სა ცალ კე ვებ ლად. ყვე ლა ეს ფაქ ტო რი გა მო ძი ე ბის სე რი
ო ზულ ხარ ვე ზად ჩა ით ვა ლა.

შე სა ბა მი სად ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა უნ და მი ი ღონ ყვე ლა 
გო ნივ რუ ლი ზო მა იმი სათ ვის, რომ მო ი პო ვონ მკვლე ლო ბას თან და კავ ში რე
ბუ ლი ყვე ლა მტკი ცე ბუ ლე ბა. მარ თა ლია სა სა მარ თლომ უა რი თქვა გა ე კე
თე ბი ნა იმ მოქ მე დე ბა თა ჩა მო ნათ ვა ლი, რაც სა მარ თალ დამ ცა ვებ მა უნ და 
გა ნა ხორ ცი ე ლონ იმი სათ ვის, რომ უზ რუნ ველ ყონ მკვლე ლო ბის გა რე მო ე
ბა თა ჯე რო ვა ნი გა მოკ ვლე ვა, მაგ რამ მათ სულ მცი რე “უნ და მი ი ღონ ყვე
ლა შე საძ ლო გო ნივ რუ ლი ზო მა იმი სათ ვის, რომ მო ი პო ვონ ინ ცი დენ ტთან 
და კავ ში რე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი”. ეს შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს მა გა ლი თად, 
შე სა ბა მი სი სა სა მარ თლო ექ სპერ ტი ზის თვის სა ჭი რო მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
მო პო ვე ბას, რო გო რი ცაა ტყვი ე ბის ამო ღე ბა, ტყვი ე ბის ან ტყვი ის ნარ ჩე
ნე ბის მე ტა ლურ გი ულ ანა ლიზს გა მო ყე ნე ბუ ლი ია რა ღის მწარ მო ებ ლის ან 
მიმ წო დებ ლის და სად გე ნად და ბა ლის ტი კურ ან გა რიშს, სა დაც გან ხი ლუ
ლია ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღე ბი; ნა პოვ ნი ია რა ღე ბის და დაც ლი ლი მას რე
ბის ჯე რო ვან აღ ნუს ხვას; მსხვერ პლის და კა ვე ბა ში მო ნა წი ლე ოფი ცერ თა 

და ყვე ლა თვით მხილ ველ თა და კითხ ვას (მათ შო რის პო ლი ცი ე ლე ბი სა და 
შე ი ა რა ღე ბუ ლი ძა ლე ბის წევ რე ბი სა) იმი სათ ვის, რომ დად გინ დეს ძა ლის 
გა მო ყე ნე ბის გა რე მო ე ბე ბი და მსხვერ პლის ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო
ბა და კა ვე ბის დროს; გაკ ვე თის ჩა ტა რე ბას კვა ლი ფი ცი უ რი ექი მე ბის მი ერ 
და ზი ა ნე ბე ბის სრუ ლი და დე ტა ლუ რი აღ წე რი ლო ბის და კლი ნი კუ რი მდგო
მა რე ო ბის ობი ექ ტუ რი ანა ლი ზის მო სა პო ვებ ლად; და ნა შა უ ლის ად გი ლის 
დი აგ რა მე ბის მომ ზა დე ბას და ინ ცი დენ ტის დროს მოწ მე თა ად გილ მდე ბა რე
ო ბის ჩვე ნე ბას, ყვე ლა ეჭ ვმი ტა ნი ლის ხე ლე ბის შე მოწ მე ბას ია რა ღის გა მო
ყე ნე ბის კვა ლის შე სა მოწ მებ ლად, ინ ცი დენ ტში გა რე უ ლი ყვე ლა სა ხელ მწი
ფო მო ხე ლის და ვალ დე ბუ ლე ბას წა რად გი ნონ ან გა რი ში თა ვი ან თი ია რა ღის 
და აღ ჭურ ვი ლო ბის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ.
•	 საქ მე ში ჩა კი ჩი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Çakici v Turkey (1999), გან მცხა

დებ ლის ძმა გა უ ჩი ნარ და მას შემ დეგ, რაც იგი პო ლი ცი ამ და ა პა ტიმ რა. 
არა ვის უც დია მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მო პო ვე ბა, თუ არ ჩავ თვლით და კა
ვე ბის სა რე გის ტრა ციო წიგ ნში შე ტა ნილ ჩა ნა წე რებს. ინ ფორ მა ცი ის მო
პო ვე ბა ზე იზ რუ ნეს მხო ლოდ მას შემ დეგ, რაც კო მი სი ამ გან მცხა დებ
ლის სა ჩი ვა რი თურ ქე თის მთავ რო ბას გა და უგ ზავ ნა, თუმ ცა მა ნამ დე 
მსხვერ პლის ოჯახ მა ეს საქ მე ხე ლი სუფ ლე ბის ყუ რამ დე მი ი ტა ნა და 
შე ატყ ო ბი ნა, რომ არ სე ბობ და და კა ვე ბის სა მი თვით მხილ ვე ლი მოწ მე. 
სა სა მარ თლომ მე2 მუხ ლი დარ ღვე უ ლად ჩათ ვა ლა.

•	 საქ მე ში ტან რი კუ ლი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Tanrikulu v Turkey (1999), 
და ნა შა უ ლის ად გი ლის ძალ ზედ ზე და პი რუ ლი დათ ვა ლი ე რე ბა ჩა ტარ და 
მკვლე ლო ბი დან ერთ სა ათ ში და რამ დე ნი მე წა რუ მა ტე ბე ლი მცდე ლო
ბა გა კეთ და ორი შე საძ ლო თვით მხილ ვე ლის მო სა ძი ებ ლად. იმა ვე დღეს 
ორი ექი მის მი ერ ჩა ტარ და გარ დაც ვლი ლის არა ა დეკ ვა ტუ რი დათ ვა
ლი ე რე ბა და ასე ვე ბა ლის ტი კუ რი ექ სპერ ტი ზა. ამ მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
სა ფუძ ველ ზე პრო კუ რორ მა საქ მეს ტე რო რის ტუ ლი აქ ტის კვა ლი ფი კა
ცია მის ცა და საქ მე აი ცი ლა გან სჯა დო ბის მო ტი ვით. ამის შემ დეგ არა
ვი თა რი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბა აღარ ჩა ტა რე ბუ ლა, სა ნამ კო მი სი ამ 
გან მცხა დებ ლის სა ჩი ვა რი მთავ რო ბას არ გა და უგ ზავ ნა. სა სა მარ თლომ 
და ად გი ნა, რომ გა მო ძი ე ბა არა ა დეკ ვა ტუ რი იყო.

•	 საქ მე ში ვე ლი კო ვა ბულ გა რე თის წი ნა აღ მდეგ (Velikova v Bulgaria (2000), 
მსხვერ პლი პო ლი ცი ის მი ერ და კა ვე ბი დან და ახ ლო ე ბით თორ მეტ სა ათ
ში გარ და იც ვა ლა მი ყე ნე ბუ ლი ჭრი ლო ბე ბი დან სის ხლდე ნის გა მო. მთავ
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რო ბა ამ ტკი ცებ და, რომ შე საძ ლოა ჭრი ლო ბე ბი და კა ვე ბამ დე იყო მი ყე
ნე ბუ ლი. სა სა მარ თლომ და ად გინ და, რომ არ სე ბობ და სრუ ლი ად ხელ მი
საწ ვდო მი გზე ბი და სა შუ ა ლე ბე ბი იმის გა სარ კვე ვად, თუ რო დინ დე ლია 
ჭრი ლო ბე ბი, რა ვი თა რე ბა ში მოხ და მსხვერ პლის და კა ვე ბა და რო გო რი 
იყო მი სი ჯან მრთე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა, მაგ რამ გა მომ ძი ე ბელს ეს ინ
ფორ მა ცია არ მო უ პო ვე ბია და არც ზემ დგომ მა პრო კუ რორ მა იღო ნა ამ 
მხრივ რა ი მე. ამას თან, გა მო ძი ე ბა მრა ვა ლი თვის მან ძილ ზე უმოქ მე დო 
იყო და ამ დრო ის გან მავ ლო ბა ში არა ფე რი გა კე თე ბუ ლა მკვლე ლო ბის 
ფაქ ტზე სი მარ თლის და სად გე ნად. მო პა სუ ხე მთავ რო ბამ ვერ წარ მო ად
გი ნა ახ სნა, თუ რა ტომ არ შე აგ რო ვეს შე სა ბა მის მა ორ გა ნო ებ მა საქ მის 
ირ გვლივ არ სე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი. ამ გვა რად სა სა მარ თლომ და ად
გი ნა, რომ მო პა სუ ხე მთავ რო ბამ და არ ღვია კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის 
მოთხ ოვ ნა მკვლე ლო ბის ეფექ ტუ რად გა მო ძი ე ბის შე სა ხებ.

•	 საქ მე ში აკუ მი და სხვე ბი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Akkum and Others 
v Turkey (2005), სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ სამ ხრეთ აღ მო სავ ლეთ 
თურ ქეთ ში სამ ხედ რო ოპე რა ცი ის დროს გან მცხა დებ ლის ახ ლობ ლე ბის 
მკვლე ლო ბის ფაქ ტზე ნორ მა ლუ რი გა მო ძი ე ბა არ წარ მარ თუ ლა. მნიშ
ვნე ლო ვან ხარ ვე ზებს ჰქონ და ად გი ლი ბა ლის ტი კურ ექ სპერ ტი ზებ ში და 
გაკ ვე თე ბის ჩა ტა რე ბის დროს. ამას თან, სამ ხედ რო ოფიც რე ბის ან გა რი
შე ბი წი ნა აღ მდე გო ბე ბით იყო სავ სე. შე სა ბა მი სად სა სა მარ თლომ და ად
გი ნა, რომ დარ ღვე უ ლი იყო მე2 მუხ ლი.

6.2.3. გა მო ძი ე ბა და მი სი შე დე გე ბი საკ მა რი სად გამ ჭვირ ვა ლე უნ და იყოს.
ის, თუ რა დო ნის და ხა რის ხის გამ ჭვირ ვა ლო ბა და სა ზო გა დო ებ რი ვი 

მო ნი ტო რინ გია საკ მა რი სი გა მო ძი ე ბის ეფექ ტუ რო ბის მი ნი მა ლუ რი სტან
დარ ტის და საკ მა ყო ფი ლებ ლად, და მო კი დე ბუ ლია ყო ვე ლი საქ მის ფაქ
ტობ რივ გა რე მო ე ბებ ზე. აუ ცი ლე ბე ლი არაა გა მო ძი ე ბის წარ მო ე ბა ერ თი 
უნი ფი ცი რე ბუ ლი ფორ მით. საქ მე ში შა ნა გა ნი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს 
წი ნა აღ მდეგ (Shanaghan v United Kingdom (2001), მოკ ვლე ვა, გა მო ძი ე ბა 
და სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნა სხვა დას ხვა ორ გა ნო ე ბის მი ერ იქ ნა 
წარ მო ე ბუ ლი, მაგ რამ თა ვის თა ვად მხო ლოდ ეს ფაქ ტი საკ მა რი სი არ იყო 
მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვის და სად გე ნად. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ის, რომ გა მო
ძი ე ბამ უზ რუნ ველ ყოს ხელ მი საწ ვდო მი და ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მე ბის არ
სე ბო ბა. აუ ცი ლე ბე ლი ა, რომ გა მო ძი ე ბა ში ჩარ თუ ლი იყოს მსხვერ პლის 
უახ ლო ე სი ნა თე სა ვი იმ დო ნე ზე, რომ შეძ ლოს სა კუ თა რი ლე გი ტი მუ რი 

ინ ტე რე სე ბის დაც ვა. რო გორც წე სი, ეს მო ითხ ოვს გარ დაც ვლი ლის ახ
ლობ ლის ჩარ თვას პრო ცე სის გარ კვე ულ ეტა პებ ზე და ასე ვე მის თვის შე
სა ბა მი სი მა სა ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბას იმი სათ ვის, რომ მი სი მო ნა წი
ლე ო ბა პრო ცეს ში ეფექ ტუ რი იყოს. პო ლი ცი ის მი ერ წარ მო ე ბუ ლი გა მო
ძი ე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბას თან მი მარ თე ბით, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ 
პო ლი ცი ელ თა ან გა რი შე ბი სა და სა გა მო ძი ე ბო მა სა ლე ბის გამ ჟღავ ნე ბამ 
ან გა მოქ ვეყ ნე ბამ შე საძ ლოა ზი ა ნი მო უ ტა ნოს კერ ძო პირ თა ან გა მო ძი ე
ბის ინ ტე რე სებს. შე სა ბა მი სად, ეს არ შე იძ ლე ბა მე2 მუხ ლით გათ ვა ლის
წი ნე ბულ ავ ტო მა ტურ მოთხ ოვ ნად ჩა ით ვა ლოს. სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის ან 
მსხვერ პლის ნა თე სა ვე ბის თვის სა თა ნა დო გამ ჭვირ ვა ლო ბა შე იძ ლე ბა უზ
რუნ ველ ყოს მათ მა ჩარ თუ ლო ბამ პრო ცე სის სხვა ეტა პებ ზე. ამ გვა რად, 
ად გი ლობ რივ მა რე გუ ლი რე ბამ უნ და შე ი ნარ ჩუ ნოს გო ნივ რუ ლი ბა ლან სი 
სხვა ისე თი ლე გი ტი მუ რი ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის დროს, რო გო
რი ცაა ეროვ ნუ ლი უშიშ რო ე ბა ან სხვა გა მო ძი ე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მა სა ლე ბის დაც ვა იმ გვა რად, რომ მე2 მუხ ლის გა რან ტი ე ბი ხელ მი საწ
ვდო მი და ეფექ ტუ რი იყოს.
•	 საქ მე ში ოგუ რი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Oğur v Turkey (1999), ად მი

ნის ტრა ცი უ ლი მოკ ვლე ვის დროს მსხვერ პლის ახ ლო ნა თე სა ვებს არ 
ჰქონ დათ საქ მის მა სა ლე ბის გაც ნო ბის ან პრო ცე სის რო მე ლი მე ეტაპ
ზე მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა. ად გი ლობ რივ მა სა სა მარ თლომ, 
რო მელ მაც ძა ლა ში და ტო ვა ქვემ დგო მი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლოს გა
დაწყ ვე ტი ლე ბა, მხო ლოდ საქ მე ში არ სე ბუ ლი მა სა ლე ბის სა ფუძ ველ ზე 
და ად გი ნა, რომ შე უძ ლე ბე ლი იყო მკვლელ თა ვი ნა ო ბის დად გენ და. ვი
ნა ი დან გა მო ძი ე ბა ღია არ იყო მსხვერ პლის ნა თე სა ვე ბის თვის, მან ვერ 
და აკ მა ყო ფი ლა მე2 მუხ ლის მოთხ ოვ ნე ბი.

•	 საქ მე ში გუ ლი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Gül v Turkey (2000), ერ თა დერ
თი მოწ მე ე ბი, რომ ლე ბიც და ი კითხ ნენ სა მი ოფიც რის წი ნა აღ მდეგ აღ
ძრულ საქ მე ში იყ ვნენ ისევ ბრალ დე ბუ ლი ოფიც რე ბი. ორი ექ სპერ ტის 
დას კვნა შე ი ცავ და მომ ხდა რის შე ფა სე ბას, რაც ოფიც რე ბის მი ერ მი
წო დე ბულ ვერ სი ას ეფუძ ნე ბო და. გან მცხა დე ბელ სა და მის ოჯახს არ 
ეც ნო ბა სის ხლის სა მარ თლის პრო ცე სის შე სა ხებ და შე სა ბა მი სად ამ 
უკა ნას კნელთ არ მი ე ცათ სა შუ ა ლე ბა სა სა მარ თლოს თვის მოვ ლე ნე ბის 
სა კუ თა რი, გან სხვა ვე ბუ ლი ვერ სია მი ე წო დე ბი ნათ. ამან მე2 მუხ ლის 
დარ ღვე ვა გა მო იწ ვი ა.
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•	 საქ მე ში კე ლი და სხვე ბი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ Kelly 
and Others v United Kingdom (2001), არ ცერ თი მსხვერ პლის ოჯახს არ 
მი ე ცა სა შუ ა ლე ბა გაც ნო ბოდ ნენ მოწ მე თა ჩვე ნე ბებს მოკ ვლე ვა ში მათ 
გა მო ჩე ნამ დე. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ ამ გა რე მო ე ბამ ეს ოჯა ხე
ბი არა თა ნა ბარ მდგო მა რე ო ბა ში ჩა ა ყე ნა იმ კუთხ ით, რომ მათ არ მი
ე ცათ სა შუ ა ლე ბა სრულ ყო ფი ლად მომ ზა დე ბუ ლიყ ვნენ და მო ნა წი ლე
ო ბა მი ე ღოთ და კითხ ვა ში. ეს აშ კა რად გან სხვავ დე ბო და პო ლი ცი ის და 
ჯა რის პო ზი ცი ის გან, ვი ნა ი დან მათ ჰქონ დათ სა სა მარ თლო ში სა მარ
თლებ რი ვი წარ მო მად გენ ლო ბის რე სურ სე ბი და და ხე ლი მი უწ ვდე ბო
დათ შემ თხვე ვას თან და კავ ში რე ბულ ინ ფორ მა ცი ა ზე რო გორც თა ვი ან
თი ჩა ნა წე რე ბი დან, ისე თა ნამ შრომ ლე ბის გან. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, 
რომ გარ დაც ვლი ლის ოჯა ხის წევ რთა უფ ლე ბა მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ 
გა მო ძი ე ბა ში, გუ ლის ხმობს მა თი ინ ტე რე სე ბის დაც ვას, რაც შე საძ ლოა 
პირ და პირ ეწი ნა აღ მდე გე ბო დეს საქ მის მო ნა წი ლე პო ლი ცი ის ან უშიშ
რო ე ბის ძა ლე ბის ინ ტე რე სებს.

•	 თუმ ცა საქ მე ში რამ სა ჰაი ნი დერ ლან დე ბის წი ნა აღ მდეგ Ramsahai v the 
Netherlands (2007), დიდ მა პა ლა ტამ და ად გი ნა, რომ მსხვერ პლის ახ
ლობ ლის თვის გა მო ძი ე ბა ში მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბა არ შე იძ ლე ბა მე2 
მუხ ლის ავ ტო მა ტურ მოთხ ოვ ნად ჩა ით ვა ლოს. მე2 მუხ ლი ასე ვე არ აწე
სებს იმის ვალ დე ბუ ლე ბას, რომ სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ებ მა მსხვერ პლის 
ახ ლობ ლის ყვე ლა მოთხ ოვ ნა და აკ მა ყო ფი ლონ გა მო ძი ე ბის მიმ დი ნა რე
ო ბი სას. გარ და ამი სა, აუ ცი ლე ბე ლი არა ა, რომ სა ა პე ლა ციო სა სა მარ
თლოს წარ მო ე ბა, ან თუნ დაც ამ სა სა მარ თლოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა ჯა
რო იყოს. ამ საქ მე ში, ის ფაქ ტე ბი, რომ გან მცხა დებ ლებს სრუ ლად მი
უწ ვდე ბო დათ ხე ლი გა მო ძი ე ბის მა სა ლებ ზე, მათ შე ეძ ლოთ ეფექ ტუ რი 
მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა სა ა პე ლა ციო მოს მე ნა ში და მათ გა და ე ცათ და
სა ბუ თე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გუ ლის ხმობ და იმას, რომ ნაკ ლებ სა ვა
რა უ დო იყო საქ მე ში ჩარ თულ რო მე ლი მე ორ გა ნოს და ე მა ლა შე სა ბა მი სი 
ინ ფორ მა ცია სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს გან ან გან მცხა დებ ლე ბის გან; 
გარ და ამი სა, გან მცხა დებ ლებს უფ ლე ბა ჰქონ დათ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
თა ვა დაც გა ე ხა დათ სა ჯა რო. ამ ვი თა რე ბა ში, სა სა მარ თლომ ჩათ ვა ლა, 
რომ გამ ჭვირ ვა ლო ბის მოთხ ოვ ნა დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი იყო იმ დო ნე ზე, 
რაც საკ მა რი სი იყო მო პა სუ ხე მთავ რო ბის მხრი დან რა ი მე უკა ნო ნო ბის 
თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად.

6.2.4. გა მო ძი ე ბას უნ და შე ეძ ლოს გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლის მარ თლზო მი ე-
რე ბის დად გე ნა და დამ ნა შა ვე პირ თა გა მოვ ლე ნა და დას ჯა

პრო ცე სუ ა ლუ რი ას პექ ტის ძი რი თა დი მი ზა ნი არის ის, რომ უზ რუნ ველ
ყოს მე2 მუხ ლის გა რან ტი ე ბის ეფექ ტუ რო ბა ად გი ლობ რივ კა ნონ მდებ ლო
ბა ში. უმე ტეს შემ თხვე ვა ში, ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბა დას რულ დე ბა მა ნამ, 
სა ნამ სა სა მარ თლო იმ სჯე ლებს მის ეფექ ტუ რო ბა ზე, მაგ რამ, ზო გი ერთ 
შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლოა გა მო ძი ე ბის დას რუ ლე ბამ დეც გა ნი საზღ ვროს, 
რომ ად გი ლი აქვს მნიშ ვნე ლო ვან ხარ ვე ზებს. ეს ნაჩ ვე ნე ბია იმ ოთხი ერ
თმა ნეთ თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მით, რომ ლებ შიც სა სა მარ თლომ იმ სჯე ლა 
შე ეძ ლო თუ არა უკა ნო ნო მკვლე ლო ბის საქ მე ზე წარ მო ე ბულ გა მო ძი ე ბას 
დამ ნა შა ვე პირ თა გა მოვ ლე ნა და დას ჯა.

სა სა მარ თლოს გა დაჭ რით არ უთ ქვამს, რომ სი ცოცხ ლის უკა ნო ნო ხელ
ყო ფის გა მო, სის ხლის სა მარ თლის საქ მის აღ ძვრა ზე უა რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ორ გა ნო ებ მა ყვე ლა შემ თხვე ვა ში უნ და და ა სა ბუ თონ. თუმ ცა, მან აღ ნიშ ნა, 
რომ იმ შემ თხვე ვებ ში, რო დე საც გა მო ძი ე ბის და მო უ კი დებ ლო ბა ეჭ ვქვეშ 
დგე ბა ან არ სე ბობს სხვა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა რე მო ე ბა, აუ ცი ლე ბე ლია საქ მის 
აღ ძვრა ზე უა რი და სა ბუ თე ბულ იქ ნას, გან სა კუთ რე ბით ეს ეხე ბა მა ღა ლი 
პრი ო რი ტე ტის მქო ნე საქ მე ებს, რომ ლებ შიც აუ ცი ლე ბე ლია სა ზო გა დო ე ბის 
ნდო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა. სა სა მარ თლომ გა ნაცხ ა და, რომ და სა ბუ თე ბის ვალ
დე ბუ ლე ბა არ სე ბობს ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც ამას მსხვერ პლის 
ოჯა ხი მო ითხ ოვს.
•	 საქ მე ში ჰიუ ჯორ და ნი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ (Hugh 

Jordan v United Kingdom (2001), გან მცხა დებ ლის თვის არ უც ნო ბე ბი ათ, 
თუ რა ტომ არ შე ად გენ და მი სი ვა ჟის მკვლე ლო ბა და ნა შა ულს ან პო ლი
ცი ის შე სა ბა მი სი თა ნამ შრომ ლის წი ნა აღ მდეგ სის ხლის სა მარ თლის საქ
მის აღ ძვრის თვის საკ მა რის სა ფუძ ველს. იმ მო მენ ტის თვის არ არ სე ბობ
და ამ გვა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა სა ჩივ რე ბის მე ქა ნიზ მი, რაც და ა ვალ
დე ბუ ლებ და პრო კუ რორს წარ მო ედ გი ნა და სა ბუ თე ბა. სა სა მარ თლომ 
აღ ნიშ ნა, რომ გა მო ძი ე ბის და მო უ კი დებ ლო ბა ისე დაც ეჭ ვქვეშ იდ გა და 
არ იყო გამ ჭვირ ვა ლე და ამ ვი თა რე ბა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო
ბა ენი ჭე ბო და იმას, რომ იმ პრო კუ რო რის მოქ მე დე ბა, რო მელ მაც მი
ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ მის აღუძ ვრე ლო ბის შე სა ხებ გა რეგ ნუ ლად 
მა ინც ყო ფი ლი ყო და მო უ კი დე ბე ლი. იმ დროს რო ცა ძა ლის გა მო ყე ნე ბის 
სა და ვო ინ ცი დენტს, თან არ ახ ლავს რა ი მე და სა ბუ თე ბა, ეს თა ვის თა
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ვად ვერ იქ ნე ბა და მა ჯე რე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის. გარ და ამი სა, აღ
ნიშ ნუ ლი მსხვერ პლის ოჯახს სა შუ ა ლე ბას არ თმევს გა ეც ნოს მათ თვის 
გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე ინ ფორ მა ცი ას და სა და ვო გა ხა დოს 
ასე თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. ასეთ შემ თხვე ვა ში, ხე ლი სუფ ლე ბის მარ ცხი 
და ერ წმუ ნე ბი ნა სა ზო გა დო ე ბა, რომ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას და
ცულ იქ ნა კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის პრინ ცი პი, მე2 მუხ ლის შე უ სა ბა მოდ 
ჩა ით ვა ლა.

•	 საქ მე ში მაკ შე ი ნი გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ (McShane v 
United Kingdom (2002), სა ჯა რო ბრალ დე ბის გან ყო ფი ლე ბის დი რექ
ტორ მა (DPP), მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ კა ნო ნით სის ხლის სა მარ თლის 
საქ მის აღ ძვრა ზე უა რის თქმის და სა ბუ თე ბა არ ევა ლე ბო და, ამ საქ მე ში 
და ა სა ბუ თა სა კუ თა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. გან მცხა დე ბე ლი ამ ტკი ცებ და, 
რომ ეს და სა ბუ თე ბა არა საკ მა რი სი იყო და წა მო იწყო გა სა ჩივ რე ბის სა
მარ თლებ რი ვი პრო ცე დუ რა, თუმ ცა შემ დგომ თა ვი და ა ნე ბა. სა სა მარ
თლომ გა ნაცხ ა და, რომ მე2 მუხ ლი ავ ტო მა ტუ რად არ გუ ლის ხმობ და 
საქ მის აღ ძვრა ზე უა რის და სა ბუ თე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას პრო კუ რო რის 
მი ერ, მაგ რამ “ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში შე საძ ლოა მე2 მუხ ლის მოთხ
ოვ ნე ბის შე სა ბა მი სი იყოს ის, რომ ეს და სა ბუ თე ბა მსხვერ პლის ოჯახ მა 
მო ითხ ო ვოს, ისე რო გორც ამ საქ მე ში”. გან მცხა დებ ლის მი ერ სა სა მარ
თლო პრო ცე სის თვის თა ვის და ნე ბე ბა ნიშ ნავ და იმას, რომ ამ კუთხ ით 
მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას ად გი ლი არ ჰქო ნი ა.

კითხ ვე ბი:

1. ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის რა ნორ მე ბი არე გუ ლი რებს უკა ნო ნო 
მკვლე ლო ბებ ზე გა მო ძი ე ბის დაწყ ე ბას?

2. გა მო ძი ე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ვრცელ დე ბა თუ არა იმ პი რებ ზე, რომ ლე ბიც 
გა უ ჩი ნარ დნენ და პა ტიმ რე ბის შემ დგომ?

3. რა მე ქა ნიზ მე ბი არ სე ბობს იმის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რომ გა მო ძი ე ბა 
იქ ნე ბა ეფექ ტუ რი, გა მოწ ვლილ ვი თი, დე ტა ლუ რი და მი უ კერ ძო ე ბე ლი 
და შე დე გად გა მო ი ღებს დამ ნა შა ვე პირ თა დას ჯას?

4. რა პრო ცე დუ რე ბი არ სე ბობს იმი სათ ვის, რომ უზ რუნ ველ ყოს ინ ცი დენ
ტში მო ნა წი ლე სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე თა პა სუ ხის მგებ ლო ბა?

5. რა სა მარ თლებ რი ვი დაც ვის სა შუ ა ლე ბე ბი არ სე ბობს გა მო ძი ე ბის არა ე
ფექ ტუ რო ბის შემ თხვე ვა ში?

6.3. მკვლე ლო ბის ფაქ ტზე გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა სხვა 
გა რე მო ე ბებ ში — სი ცოცხ ლის უკა ნო ნო ხელ ყო ფა

გა მო ძი ე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ვრცელ დე ბა სი ცოცხ ლის უკა ნო ნო ხელ ყო
ფის ყვე ლა ფაქ ტზე და არაა შეზღ უ დუ ლი მხო ლოდ ისე თი მკვლე ლო ბე ბით, 
რომ ლე ბიც სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ებ მა ჩა ი დი ნეს. ამ გვა რად, რო ცა კი ხე ლი
სუფ ლე ბა ინ ფორ მი რე ბუ ლია სი ცოცხ ლის უკა ნო ნო ხელ ყო ფის, გა უ ჩი ნა რე
ბის ან მკვლე ლო ბის მცდე ლო ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე, მათ უნ და ჩა ა ტა რონ 
ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბა მა ში ნაც კი, თუ მკვლე ლო ბის ფაქ ტზე არ არ სე ბობს 
ოფი ცი ა ლუ რი სა ჩი ვა რი.
•	 საქ მე ში სალ მა ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Salman v Turkey (2000), სა

სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ მხო ლოდ ის ფაქ ტი, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის 
წარ მო მად გენ ლებ მა იცოდ ნენ სა პა ტიმ რო ში მომ ხდა რი მკვლე ლო ბის 
შე სა ხებ საკ მა რი სი იყო იმის თვის, რომ მათ მე2 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა
რე ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა და კის რე ბო დათ.

•	 საქ მე ში ხა ში ე ვი და აკა ი ე ვა რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ (Khashiyev and 
Akayeva v Russia (2005), სა სა მარ თლომ გა ი მე ო რა, რომ ხე ლი სუფ ლე
ბის წარ მო მად გენ ლებ მა სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით უნ და იმოქ მე დონ მა
ში ნათ ვე, რო ცა კი საქ მე მათ ყუ რამ დე მი ვა და არ და ე ლო დონ გარ დაც
ვლი ლის ახ ლობ ლის მი ერ ოფი ცი ა ლუ რი სა ჩივ რის შე ტა ნას ან სა გა მო ძი
ე ბო მოქ მე დე ბის ჩა ტა რე ბის მოთხ ოვ ნას.

•	 საქ მე ში მა კა რატ ზი სი სა ბერ ძნე თის წი ნა აღ მდეგ (Makaratzis v Greece 
(2004), სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ ად გი ლი ჰქონ და მე2 მუხ ლის მა
ტე რი ა ლუ რი ას პექ ტის დარ ღვე ვას ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღის და უ დე
ვა რი გა მო ყე ნე ბის გა მო მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ გან მცხა დებ ლის წი ნა
აღ მდეგ გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა არ ყო ფი ლა სა სიკ ვდი ლო. სა სა მარ თლომ 
ასე ვე და ად გი ნა, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ არ ჩა ა ტა რა სა თა ნა დო გა მო ძი ე ბა 
და ამით მე2 მუხ ლის პრო ცე სუ ა ლუ რი ას პექ ტიც და არ ღვი ა, კერ ძოდ 
ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ მა ვერ შეძ ლეს ყვე ლა იმ ოფიც რის ვი ნა ო ბის 
დად გე ნა, რომ ლე ბიც მო ნა წი ლე ობ დნენ სრო ლა ში და დაჭ რეს გან მცხა
დე ბე ლი.

გა მო ძი ე ბა უნ და ჩა ტარ დეს მა ში ნაც, რო დე საც სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფას 
ად გი ლი ჰქონ და შე ი ა რა ღე ბულ სე პა რა ტის ტებ თან ან ტე რო რის ტებ თან 
ბრძო ლის დროს. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ სა ხელ მწი ფოს ეს ვალ დე
ბუ ლე ბა ამ ვი თა რე ბა შიც არ ეხ სნე ბა, რად გან “სხვაგ ვა რად ეს გა ამ ძაფ რებ
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და რე გი ონ ში უკ ვე არ სე ბულ და უს ჯე ლო ბის სინ დრომს და სა შიშ მდგო მა
რე ო ბას და ამ გვა რად შექ მნი და მან კი ერ წრეს.”
•	 საქ მე ში ერ გი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ (Ergi v Turkey (1998), რო მე ლიც 

ეხე ბო და უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის მი ერ სამ ხრეთ აღ მო სავ ლეთ თურ ქეთ
ში მოწყ ო ბილ ჩა საფ რე ბის ოპე რა ცი ას, სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ 
“არც მწვა ვე შე ი ა რა ღე ბუ ლი შე ტა კე ბე ბი და არც კონ ფლიქ ტით გა
მოწ ვე უ ლი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი არ ათა ვი სუფ ლებს 
სა ხელ მწი ფოს მე2 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე ვალ დე ბუ ლე ბის გან უზ
რუნ ველ ყოს ეფექ ტუ რი და და მო უ კი დე ბე ლი გა მო ძი ე ბის წარ მო ე ბა შე
ტა კე ბე ბის დროს მომ ხდა რი მკვლე ლო ბის ფაქ ტებ ზე, მით უფ რო, რომ, 
რო გორც წე სი, ასე თი შემ თხვე ვე ბი ბუ რუ სი თაა მო ცუ ლი.”

•	 საქ მე ში ხა ში ე ვი და აკა ი ე ვა რუ სე თის წი ნა აღ მდეგ (Khashiyev and 
Akayeva v Russia (2005), რო მე ლიც ეხე ბო და ჩეჩ ნე თის რეს პუბ ლი კის 
დე და ქა ლაქ ში სამ ხედ რო ოპე რა ცი ის დროს გან მცხა დებ ლის ახ ლო ბელ
თა მკვლე ლო ბას, გა მო ძი ე ბა დი დი ხნის და ყოვ ნე ბით და იწყ ო. ხო ლო 
დაწყ ე ბის შემ დგომ, ად გი ლი ჰქონ და სე რი ო ზულ და აუხ სნელ შეც დო
მებს მკვლე ლო ბა ში გა რე უ ლი სამ ხედ რო ნა წი ლის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი
ის მო პო ვე ბის, ოპე რა ცი ის გეგ მის, გაკ ვე თის ან გა რი შის და ინ ცი დენ ტის 
მოწ მე თა და კითხ ვის ნა წილ ში.

•	 ამის მსგავ სად, საქ მე ში ისა ი ე ვა, იუ სუ პო ვა და ბა ზა ი ე ვა რუ სე თის წი
ნა აღ მდეგ (Isayeva Yusupova and Bazayeva v Russia (2005), რო მე ლიც 
ეხე ბო და დე და ქა ლა ქი დან გა მოქ ცე უ ლი სა მო ქა ლა ქო მო სახ ლე ო ბის 
მან ქა ნე ბის დი დი კორ დო ნის და ბომ ბვას, ად გი ლი ჰქონ და მნიშ ვნე ლო
ვან და ყოვ ნე ბას, სა ნამ გა მო ძი ე ბა და იწყ ე ბო და. გა მო ძი ე ბის დროს დაშ
ვე ბულ იქ ნა მრა ვა ლი სე რი ო ზუ ლი და აუხ სნე ლი შეც დო მა, მა გა ლი თად 
არ მომ ხდა რა ოპე რა ცი ის გეგ მის და “უ საფ რთხო გა სას ვლე ლის” გა
მოცხ ა დე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა, არ დად გე ნი ლა გამ შვებ 
პუნ ქტთან მყოფ ოფი ცერ თა ვი ნა ო ბა, არ და კითხ უ ლან მოწ მე ე ბი და 
მსხვერ პლე ბი.

კითხ ვე ბი:

1. რო გორ უზ რუნ ველ ყოფს ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა ეფექ ტუ რი გა მო
ძი ე ბის ჩა ტა რე ბას სი ცოცხ ლის უკა ნო ნო ხელ ყო ფის ფაქ ტებ ზე, მათ შო
რის ისე თებ ზე, რომ ლებ შიც სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბი არი ან გა რე ულ ნი?

2. ით ვა ლის წი ნებს თუ არა ად გი ლობ რი ვი კა ნონ მდებ ლო ბა სი ცოცხ ლის 
უკა ნო ნო ხელ ყო ფის ფაქ ტზე გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას 
მი უ ხე და ვად იმი სა, და შა ვე ბულ მა პირ მა წა რად გი ნა თუ არა სა ჩი ვა რი?

3. რო გორ უზ რუნ ველ ყოფს ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა ეფექ ტურ გა
მო ძი ე ბას სი ცოცხ ლის თვის სა ში ში ძა ლის გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვებ ზე, 
მა გა ლი თად, მკვლე ლო ბის მცდე ლო ბის ფაქ ტზე, სრო ლებ ზე, რო დე საც 
უდა ნა შა უ ლო გამ ვლე ლე ბი სე რი ო ზუ ლად და შავ დნენ და სხვა?

4. ით ვა ლის წი ნებს თუ არა ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა ეფექ ტუ რი გა მო
ძი ე ბის ჩა ტა რე ბას სი ცოცხ ლის უკა ნო ნო ხელ ყო ფა ზე იმ შემ თხვე ვებ
შიც, თუ ეს ხდე ბა ფარ თო მას შტა ბი ა ნი სიკ ვი ლი ა ნო ბის ფონ ზე, მა გა ლი
თად, ტე რო რიზ მთან, ან აჯან ყე ბუ ლებ თან ბრძო ლის კონ ტექ სტში?

5. თუ კი ასე ა, გან სხვავ დე ბა თუ არა ამ დროს წარ მო ე ბუ ლი გა მო ძი ე ბის 
სტან დარ ტე ბი ჩვე უ ლებ რივ და ნა შა ულ ზე წარ მო ე ბუ ლი გა მო ძი ე ბის გან 
და რა ას პექ ტებ ში?

6.4. დის კრი მი ნა ცი უ ლი მო ტი ვე ბის გა მო ძი ე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა
სა ეჭ ვო ვი თა რე ბა ში პი რის სიკ ვდი ლის გა მო ძი ე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა უნ

და შეს რულ დეს დის კრი მი ნა ცი ის გა რე შე, რო გორც ამას კონ ვენ ცი ის მე14 
მუხ ლი მო ითხ ოვს. იმი სათ ვის, რომ სა ხელ მწი ფომ შე ას რუ ლოს კონ ვენ ცი ის 
მე2 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, სა ჭი რო ა, რომ 
ეროვ ნუ ლი სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მა, მსხვერ პლის რა სობ რი ვი თუ ეთ ნი
კუ რი წარ მო შო ბის მი უ ხე და ვად, უზ რუნ ველ ყოფ დეს იმ პირ თა სა მარ თალ
ში მი ცე მას, ვინც უკა ნო ნოდ ხელ ყო სხვი სი სი ცოცხ ლე. ეს ვალ დე ბუ ლე ბა 
აგ რეთ ვე მო ითხ ოვს, რომ იმ შემ თხვე ვებ ში, რო დე საც არ სე ბობს ეჭ ვი, რომ 
ძა ლა დო ბა რა სობ რი ვი შე უწყ ნა რებ ლო ბის ნი ა დაგ ზე იყო ჩა დე ნი ლი, ოფი
ცი ა ლუ რი გა მო ძი ე ბა გა მოწ ვლილ ვით და მი უ კერ ძო ებ ლად ჩა ტარ დეს მით 
უმე ტეს, თუ კი გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ მუდ მი ვად სა ჭი როა სა ზო გა დო ე ბა
ში რა სიზ მის და ეთ ნი კუ რი სი ძულ ვი ლის დაგ მო ბა და უმ ცი რე სო ბე ბის ნდო
ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ხე ლი სუფ ლე ბა ში იმ მხრივ, რომ ისი ნი და ცულ ნი იქ ნე ბი ან 
რა სობ რი ვი ძა ლა დო ბის საფ რთხი სა გან.

რა სობ რივ შე უწყ ნა რებ ლო ბა სა და ძა ლა დო ბის აქტს შო რის კავ ში რის 
დად გე ნის მიზ ნით, გა მო ძი ე ბის წარ მო ე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა, კონ ვენ ცი ის 
მე2 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე, პრო ცე სუ ა ლუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ერ თერ
თი ას პექ ტი ა, თუმ ცა ის ასე ვე და კავ ში რე ბუ ლია მე14 მუხ ლით გათ ვა ლის
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წი ნე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბას თან, რო მე ლიც მე2 მუხ ლთან ერ თობ ლი ო ბა ში 
გუ ლის ხმობს სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბას უზ რუნ ველ ყოს ყვე ლა პი რის 
სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის დაც ვა რა ი მე დის კრი მი ნა ცი ის გა რე შე. სა სა მარ
თლომ ეს სა კითხი შე იძ ლე ბა გა ნი ხი ლოს რო გორც რო მე ლი მე ამ მუხ ლის, 
ისე ორი ვეს კონ ტექ სტში. ძა ლა დო ბის აქ ტე ბის და გან სა კუთ რე ბით სა ხელ
მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მი ერ ჩა დე ნი ლი მკვლე ლო ბე ბის გა მო ძი ე ბი სას, სა ხელ
მწი ფომ უნ და მი ი ღოს ყვე ლა გო ნივ რუ ლი ზო მა იმი სათ ვის, რომ ფარ და ახა
დოს რა სის ტულ მო ტი ვებს და და ად გი ნოს ინ ცი დენ ტში რა ი მე რო ლი ხომ არ 
მი უძღ ო და ეთ ნი კურ სი ძულ ვილს ან შე უწყ ნა რებ ლო ბას. მა გა ლი თად, რა ი მე 
ოპე რა ცი ი სას თუ კი ძა ლის გა მო ყე ნე ბას თან სდევ და რა სის ტუ ლი ში ნა არ
სის ზე პირ სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ ყო ფა სა მარ თალ დამ ცა ვე ბის მხრი დან ეთ ნი
კუ რი ან სხვა უმ ცი რე სო ბე ბის მი მართ, ეს შემ თხვე ვა ზედ მი წევ ნით უნ და 
იქ ნას გა მო ძი ე ბუ ლი იმი სათ ვის, რომ ფარ და აე ხა დოს შე საძ ლო რა სის ტულ 
მო ტი ვებს.
•	 საქ მე ში ნა ჩო ვა და სხვე ბი ბულ გა რე თის წი ნა აღ მდეგ (Nachova and 

Others v Bulgaria (2005), აღი ა რე ბულ იქ ნა, რომ გაქ ცე ვის შემ დგომ ორი 
ბო შა ახალ წვე უ ლის მკვლე ლო ბის ფაქ ტზე სა ჭი რო იყო სა თა ნა დო გა
მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბა იმის გა სარ კვე ვად, ხომ არ იყო სრო ლა რა სობ რი ვი 
მო ტი ვით გან პი რო ბე ბუ ლი. მარ თა ლი ა, სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ რა
სობ რი ვი მო ტი ვი გა მოკ ვე თი ლი არ ყო ფი ლა, მაგ რამ ის, რომ ხე ლი სუფ
ლე ბამ სა თა ნა დოდ არ გა მო ძია რა სის ტუ ლი ზე პირ სიტყ ვი ე რი შე უ რაცხ
ყო ფა შე საძ ლო რა სის ტუ ლი მო ტი ვის დად გე ნის მიზ ნით, ჩა ით ვა ლა 
“ძალ ზედ მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტო რად იმის გა და საწყ ვე ტად ხომ არ ჰქონ
და ად გი ლი უკა ნო ნო, შე უწყ ნა რებ ლო ბით გან პი რო ბე ბულ ძა ლა დო ბას”. 
ამ გვარ ვი თა რე ბა ში “ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და მი ი ღოს ყვე ლა შე საძ ლო 
ზო მა იმი სათ ვის, რომ და ა მარ ცხოს რა სიზ მი და რა სის ტუ ლი ძა ლა დო ბა 
და შე სა ბა მი სად გა ნამ ტკი ცოს ის მო საზ რე ბა, რომ დე მოკ რა ტია არის 
ისე თი სა ზო გა დო ე ბა, რო მელ შიც მრა ვალ ფე როვ ნე ბა აღიქ მე ბა არა რო
გორც საფ რთხე, არა მედ რო გორც სა ზო გა დო ე ბის სიმ დიდ რე.”

თუმ ცა, სა ნამ რა სის ტუ ლი მო ტი ვე ბის გა მო ძი ე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა წარ
მო ი შო ბა, უნ და არ სე ბობ და კონ კრე ტუ ლი მი ნიშ ნე ბე ბი იმას თან და კავ ში რე
ბით, რომ კონ კრე ტულ საქ მე ში რა სის ტულ მა მო ტი ვებ მა გარ კვე უ ლი რო ლი 
ითა მა შა სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მხრი დან სა სიკ ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე
ბა ში, მა ში ნაც კი, თუ არ სე ბობს მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია ხე ლი სუფ ლე

ბის წარ მო მად გე ნელ თა მხრი დან კონ კრე ტუ ლი ეთ ნი კუ რი ჯგუ ფის მი მართ 
არა კე თილ გან წყო ბი ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ:
•	 საქ მე ში ოგ ნი ა ნო ვა და ჩო ბა ნი ბულ გა რე თის წი ნა აღ მდეგ (Ognyanova 

and Choban v Bulgaria (2006), ბო შა ეჭ ვმი ტა ნი ლი პო ლი ცი ის გან ყო ფი
ლე ბის მე სა მე სარ თუ ლის ფან ჯრი დან ხელ ბორ კი ლებ და დე ბუ ლი გად
მო ვარ და. მის სხე ულ ზე მრა ვა ლი და ზი ა ნე ბა აღ მოჩ ნდა. გა მო ძი ე ბამ 
და ად გი ნა, რომ ეჭ ვმი ტა ნი ლი ნე ბა ყოფ ლო ბით გა დახ ტა ფან ჯრი დან, 
რაც სა სა მარ თლოს თვის და უ ჯე რე ბე ლი იყო. საქ მის მა სა ლებ ში არ იყო 
არა ვი თა რი კონ კრე ტუ ლი მი ნიშ ნე ბა იმა ზე, რომ ად გი ლი ჰქონ და რა სის
ტულ მო ტი ვებს. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ სე ბობ და მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
ინ ფორ მა ცია პო ლი ცი ელ თა მხრი დან ბო შე ბის მი მართ მტრუ ლი და მო
კი დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ, არ იყო იმის მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ კონ კრე ტულ 
საქ მე ში ამ და მო კი დე ბუ ლე ბამ რა ი მე რო ლი ითა მა შა. ვერც გან მცხა
დებ ლებ მა მი უ თი თეს ასეთ სა ბუთ ზე. შე სა ბა მი სად, ად გი ლი არ ჰქო ნია 
მე14 მუხ ლის დარ ღვე ვას, მაგ რამ გა მო ძი ე ბამ ვერ და აკ მა ყო ფი ლა მე2 
მუხ ლის მოთხ ოვ ნე ბი.

კითხ ვე ბი:

1. ან სხვა ვებს თუ არა ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა და პრაქ ტი კა გა და
მე ტე ბუ ლი ძა ლის გა მო ყე ნე ბი სა და რა სის ტულ მო ტი ვებ ზე ჩა დე ნი ლი 
მკვლე ლო ბის საქ მე ებს ერ თმა ნე თის გან?

2. აქვთ თუ არა ად გი ლობ რი ვი გა მო ძი ე ბის და პრო კუ რა ტუ რის ორ გა ნო ებს 
ძა ლა დო ბის შე საძ ლო რა სის ტუ ლი მო ტი ვე ბის გა მო ძი ე ბის ვალ დე ბუ ლე
ბა? და თუ ასე ა, ხორ ცი ელ დე ბა თუ არა ეს ვალ დე ბუ ლე ბა პრაქ ტი კა ში?

3. რა პრო ცე დუ რე ბი არ სე ბობს იმის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რომ გა მო ძი ე ბა 
დრო უ ლად და გო ნივ რულ ვა დებ ში ჩა ტარ დე ბა? პრაქ ტი კა ში რა ხარ ვე
ზებს აქვს ად გი ლი?

4. რა კა ნონ მდებ ლო ბა და მე ქა ნიზ მე ბი არ სე ბობს იმის უზ რუნ ველ სა ყო
ფად, რომ გა მომ ძი ებ ლე ბი სი ცოცხ ლის უკა ნო ნო ხელ ყო ფას თან და კავ
ში რე ბით ყვე ლა მტკი ცე ბუ ლე ბას მო ი პო ვე ბენ, რო გორც ეს სა სა მარ
თლოს იუ რის პრუ დენ ცი ი თაა დად გე ნი ლი?

5. რა კა ნო ნე ბი და მე ქა ნიზ მე ბი არ სე ბობს იმი სათ ვის, რომ უზ რუნ ველ ყოს 
სი ცოცხ ლის უკა ნო ნო ხელ ყო ფის ფაქ ტებ ზე წარ მო ე ბუ ლი გა მო ძი ე ბე
ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბა და მათ ზე სა ზო გა დო ე ბის ზე დამ ხედ ვე ლო ბა?
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6. იძ ლე ვა თუ არა კა ნონ მდებ ლო ბა და მე ქა ნიზ მე ბი პრო ცეს ში გარ დაც ვლი
ლის ნა თე სა ვის ეფექ ტუ რი მო ნა წი ლე ო ბის შე საძ ლებ ლო ბას, მა გა ლი თად 
სა მარ თლებ რი ვი წარ მო მად გენ ლო ბის გზით? პრაქ ტი კა ში რო გორ შე
იძ ლე ბა ამ გვა რი კა ნო ნე ბის და მე ქა ნიზ მე ბის მოქ მე დე ბა შე იზღ უ დოს?

7. რა წე სე ბი არე გუ ლი რებს ნა თე სა ვის მი ერ შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტა ცი ის 
გაც ნო ბას გა მო ძი ე ბა ში ეფექ ტუ რი მო ნა წი ლე ო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად?

8. რო გორ უზ რუნ ველ ყოფს კა ნო ნი ყვე ლა იმ ორ გა ნოს და მო უ კი დებ ლო
ბას და მი უ კერ ძო ებ ლო ბას, რო მე ლიც პა სუ ხის მგე ბე ლია სი ცოცხ ლის 
უკა ნო ნო ხელ ყო ფის გა მო ძი ე ბა ზე? პრაქ ტი კა ში რა ხარ ვე ზე ბი აქვს ამ 
კა ნონ მდებ ლო ბას?

9. რო გორ უზ რუნ ველ ყოფს კა ნონ მდებ ლო ბა და არ სე ბუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი 
გა მომ ძი ე ბელ თა რო გორც იე რარ ქი ულ, ისე პრაქ ტი კულ და მო უ კი დებ
ლო ბას და მი უ კერ ძო ებ ლო ბას? პრაქ ტი კა ში რა ხარ ვე ზე ბი აქვს ამ კა
ნონ მდებ ლო ბას?

10. რა სა ფუძ ვლით შე იძ ლე ბა ით ქვას უა რი სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ
ნის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე?

11. ითხ ოვს თუ არა კა ნო ნი ამ შემ თხვე ვა ში და სა ბუ თე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის მი ღე ბას, რომ ლის გა და ხედ ვაც (გა სა ჩივ რე ბა) შე საძ ლე ბე ლი ა?

12. კა ნო ნი ავ ტო მა ტუ რად ად გენს და სა ბუ თე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას, თუ ეს 
მოთხ ოვ ნა ზეა და მო კი დე ბუ ლი?

13. შე საძ ლე ბე ლია თუ არა გარ დაც ვლი ლის ოჯა ხის წევ რთათ ვის სის ხლის
სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის დაწყ ე ბა ზე უა რის თქმის სა ფუძ ვლე ბის გა გე ბა?

7. და ნარ თი: რჩე უ ლი ამო ნა რი დე ბი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 

ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს იუ რის პრუ დენ ცი ი დან

7.1. შე სა ვა ლი: სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბა

Çakici v Turkey (1999)
86. კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლი, რო მე ლიც იცავს სი ცოცხ ლის უფ ლე ბას, 

ით ვლე ბა კონ ვენ ცი ის ერ თერთ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს დე ბუ ლე ბად და მე3 
მუხ ლთან ერ თად ასა ხავს იმ დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბე ბის უმ თავ რეს 
ღი რე ბუ ლე ბებს, რომ ლე ბიც შე ად გე ნენ ევ რო პის საბ ჭოს. ამ მუხ ლით გათ

ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა არ ეხე ბა მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე
ბის მი ერ ძა ლის გა მო ყე ნე ბით გან ზრახ მკვლე ლო ბას, არა მედ მო ი ცავს ასე
ვე მე2 (1) მუხ ლის პირ ველ წი ნა და დე ბა ში გათ ვა ლის წი ნე ბულ პო ზი ტი ურ 
ვალ დე ბუ ლე ბას, რომ სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა კა ნო ნით უნ და იყოს და ცუ ლი. 
ეს თა ვის თა ვად გუ ლის ხმობს იმას, რომ ძა ლის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად პი რის 
გარ დაც ვა ლე ბის შემ თხვე ვა ში უნ და ჩა ტარ დეს რა ი მე ფორ მის ეფექ ტუ რი 
ოფი ცი ა ლუ რი გა მო ძი ე ბა. […]

McCann and Others v United Kingdom (1995)
147. უნ და გა ვით ვა ლის წი ნოთ ისიც, რომ რო გორც ნორ მა, რო მე ლიც არა 

მხო ლოდ იცავს სი ცოცხ ლის უფ ლე ბას, არა მედ გან საზღ ვრავს იმ შემ თხვე
ვებს რო დე საც სი ცოცხ ლის მოს პო ბა შე იძ ლე ბა მარ თლზო მი ე რად ჩა ით ვა
ლოს, მე2 მუხ ლი არის კონ ვენ ცი ის ყვე ლა ზე მთა ვა რი ნორ მა, რომ ლის გა
ნაც მშვი დო ბი ან დროს მე15 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა დახ ვე ვა და
უშ ვე ბე ლი ა. კონ ვენ ცი ის მე3 მუხ ლთან ერ თად, ის ასა ხავს ევ რო პის საბ ჭოს 
შე მად გე ნე ლი დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბე ბის უმ თავ რეს ღი რე ბუ ლე
ბებს. ამ გვა რად, მი სი დე ბუ ლე ბე ბი მკაც რად უნ და იყოს გან მარ ტე ბუ ლი. […]

7.2. მე-2 მუხ ლის მოქ მე დე ბის ფარ გლე ბი
7.2.1. მე-2 მუხ ლის ეროვ ნუ ლი და ექ სტრა ტე რი ტო რი ა ლუ რი მოქ მე დე ბის 

ფარ გლე ბი

Bader and Others v Sweden (2005)
42. უფ რო მე ტიც, სა სა მარ თლოს წი ნა საქ მე ებ ში არ გა მო უ რიცხ ავს იმის 

შე საძ ლებ ლო ბა, რომ ხელ შემ კვრელ სა ხელ მწი ფოს შე იძ ლე ბა და ე კის როს 
პა სუ ხის მგებ ლო ბა კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლი დან ან მე6 ოქ მის 1ლი მუხ ლი
დან გა მომ დი ნა რე იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც ხდე ბა უცხ ო ე ლის დე პორ ტა
ცია იმ ქვე ყა ნა ში, სა დაც არ სე ბობს მი სი სიკ ვდი ლით დას ჯის ან სხვაგ ვა
რად სი ცოცხ ლის მოს პო ბის სე რი ო ზუ ლი რის კი. […]

Yaşa v Turkey (1998)
65. წი ნამ დე ბა რე საქ მე ში, მთავ რო ბამ და საშ ვე ბო ბის შე სა ხებ მის წე რი

ლო ბით კო მენ ტა რებ ში გა ნაცხ ა და, რომ გან მცხა დე ბე ლი არ იყო მსხვერ
პლი. სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ მის არ გუ მენ ტა ცი ა ში მთავ რო ბას სა და
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ვოდ არ გა უხ დია ის, რომ გარ დაც ვლი ლი გან მცხა დებ ლის ბი ძა იყო. ამ გვა
რად, მათ უკ ვე უფ ლე ბა აღა რა აქვთ სა სა მარ თლოს წი ნა შე იდა ვონ, რომ 
ისი ნი ნა თე სა ვე ბი არ იყ ვნენ. უნ და აღი ნიშ ნოს ასე ვე, რომ გა ნაცხ ად ში გან
მცხა დე ბე ლი ამ ტკი ცებ და, რომ საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი წარ მო
ად გენ და არა მარ ტო მი სი გარ დაც ვლი ლი ბი ძის, არა მედ ასე ვე მი სი უფ ლე
ბე ბის დარ ღვე ვას. […]

66. პრე ცე დენ ტულ სა მარ თალ ში გან მტკი ცე ბუ ლი პრინ ცი პე ბის და წი
ნამ დე ბა რე საქ მის კონ კრე ტუ ლი ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი
ნე ბით, სა სა მარ თლო ად გენს, რომ გან მცხა დე ბელს, რო გორც მი სი ბი ძის 
ძმის შვილს, კა ნო ნი ე რად აქვს უფ ლე ბა აღი ა რე ბულ იყოს ისე თი ტრა გი კუ
ლი მოვ ლე ნის მსხვერ პლად, რო გო რიც მი სი ბი ძის მკვლე ლო ბა ა. ამ გვა რად, 
სა სა მარ თლო არ იზი ა რებს მთავ რო ბის ამ მო საზ რე ბას. […]

7.3. სი ცოცხ ლის და საწყ ი სი: ჩა ნა სა ხის უფ ლე ბე ბი და აბორ ტი

X. v United Kingdom (1980)
19. ჩა ნა სა ხის სი ცოცხ ლე გა ნუ ყოფ ლა დაა და კავ ში რე ბუ ლი ფეხ მძი მე ქა

ლის სი ცოცხ ლეს თან. თუ კი მი ვიჩ ნევ დით, რომ მე2 მუხ ლი იცავს ჩა ნა სა ხის 
უფ ლე ბას და ეს დაც ვა რა ი მე ცალ სა ხა შეზღ უდ ვის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ
ში არის აბ სო ლუ ტუ რი, გა მო ვი დო და, რომ აბორ ტი და უშ ვე ბე ლი ა, მა ში ნაც 
კი თუ ფეხ მძი მო ბის გაგ რძე ლე ბა ფემ ხმძი მე ქა ლის სი ცოცხ ლის თვის სე
რი ო ზუ ლი რის კის მა ტა რე ბე ლი ა. ეს კი მიგ ვიყ ვან და დას კვნამ დე, რომ ჩა
ნა სა ხის “და უ ბა დე ბე ლი სი ცოცხ ლე” უფ რო მე ტი ღი რე ბუ ლე ბი სა ა, ვიდ რე 
ფეხ მძი მე ქა ლის სი ცოცხ ლე. კო მი სია ად გენს, რომ ამ გვა რი გან მარ ტე ბა 
კონ ვენ ცი ის ამო ცა ნე ბი სა და მიზ ნე ბის სა წი ნა აღ მდე გო იქ ნე ბო და.

H. v Norway (1992)
1. კო მი სია ად გენს, რომ მი სი მო ვა ლე ო ბა არაა გან საზღ ვროს სარ გებ

ლობს თუ არა ჩა ნა სა ხი მე2 მუხ ლით გა რან ტი რე ბუ ლი დაც ვით ... მაგ
რამ ის არ გა მო რიცხ ავს, რომ, ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში, შე იძ ლე ბა სწო
რედ ასე იყოს, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ხელ შემ კვრელ სა ხელ მწი ფო ებს 
შო რის მნიშ ვნე ლო ვა ნი აზ რთა სხვა დას ხვა ო ბაა იმას თან და კავ ში რე ბით, 
უნ და გავ რცელ დეს თუ არა მე2 მუხ ლის მოქ მე დე ბა და უ ბა დე ბელ სი
ცოცხ ლე ზე.

Boso v Italy (2002)
1. სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ სა ჭი რო არაა გა ნი საზღ ვროს სარ გებ

ლობს თუ არა ჩა ნა სა ხი მე2 მუხ ლის პირ ვე ლი წი ნა და დე ბით გა რან ტი რე ბუ
ლი დაც ვით. იმ შემ თხვე ვა შიც კი, თუ და ვუშ ვებთ, რომ გარ კვე ულ ვი თა რე
ბა ში ჩა ნა სახს გა აჩ ნია მე2 მუხ ლით გა რან ტი რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბი, სა სა მარ
თლო მი უ თი თებს, რომ წი ნამ დე ბა რე საქ მე ში, მარ თა ლია გან მცხა დე ბელს 
არ მი უ თი თე ბია აბორ ტი დან გა სუ ლი კვი რე ბის რა ო დე ნო ბა და არც აბორ
ტის გა კე თე ბის კონ კრე ტუ ლი სა ფუძ ვლე ბი, წარ მოდ გე ნი ლი მტკი ცე ბუ ლე
ბე ბი დან ჩანს, რომ მი სი ცო ლის ფეხ მძი მო ბის შეწყ ვე ტა ეროვ ნუ ლი კა ნონ
მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად მოხ და.

სა სა მარ თლოს აზ რით, ამ გვა რი დე ბუ ლე ბე ბი იცავს სა მარ თლი ან ბა
ლანსს, ერ თის მხრივ ჩა ნა სა ხის დაც ვის აუ ცი ლებ ლო ბა სა და მე ო რეს 
მხრივ — ქა ლის ინ ტე რე სებს შო რის. ფეხ მძი მო ბის შეწყ ვე ტის თვის სა ჭი
რო წი ნა პი რო ბე ბის და საქ მის კონ კრე ტუ ლი გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი
ნე ბით, სა სა მარ თლო ად გენს, რომ მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფოს ბო რო ტად არ 
უსარ გებ ლია მი სი დის კრე ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბით ამ სენ სი ტი ურ სფე
რო ში.

Vo v France (2004)
80. კონ ვენ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ორ გა ნო ე ბის მი ერ დღემ დე გან

ხი ლულ საქ მე ებ ში — აბორ ტის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა კა ნონ მდებ
ლო ბის პი რო ბებ ში — და უ ბა დე ბე ლი ბავ შვი არ მი იჩ ნე ვა “პი რად”, რო მე ლიც 
პირ და პირ და ცუ ლია კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლით და თუ კი ჩა ნა სახს გა აჩ ნია 
“სი ცოცხ ლის” “უფ ლე ბა”, იგი ცალ სა ხად შეზღ უ დუ ლია დე დის უფ ლე ბე ბით 
და ინ ტე რე სე ბით. თუმ ცა ღა, სა სა მარ თლოს და კო მი სი ას არ გა მო უ რიცხ
ავთ იმის შე საძ ლებ ლო ბა, რომ გარ კვე ულ ვი თა რე ბა ში გა რან ტი ე ბი შე იძ
ლე ბა გავ რცელ დეს და უ ბა დე ბელ ბავ შვზე. სწო რედ ამა ზე მი უ თი თებს კო
მი სი ის დას კვნა იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ “მე8.1 მუხ ლი არ შე იძ ლე ბა 
გა ნი მარ ტოს ისე, თით ქოს ფეხ მძი მო ბა და მი სი შეწყ ვე ტა მხო ლოდ დე დის 
პი რა დი ცხოვ რე ბის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი ა” . . . ამ საქ მე თა გან ხილ ვი დან 
ჩანს ისიც, რომ ეს სა კითხი ყო ველ თვის წყდე ბო და ქა ლის, დე დის ან მა მის 
ერ თმა ნე თის გან ან და უ ბა დე ბე ლი ბავ შვის მი მართ მოთხ ოვ ნი ლი სხვა დას
ხვა და ხში რად ურ თი ერ თსა წი ნა აღ მდე გო უფ ლე ბე ბის და თა ვი სუფ ლე ბე ბის 
აწონ და წონ ვით და შე პი რის პი რე ბით.
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84. სა სა მარ თლო აღ ნიშ ნავს, რომ ევ რო პულ დო ნე ზე, არ არ სე ბობს კონ
სენ სუ სი ემ ბრი ო ნის ან /და ჩა ნა სა ხის ბუ ნე ბა სა და სტა ტუს ზე..., თუმ ცა 
მეც ნი ე რუ ლი პროგ რე სი სა და გე ნე ტი კურ ინ ჟი ნე რი ა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ
ლი კვლე ვე ბის, სა მე დი ცი ნო ჩა რე ვით და ბა დე ბუ ლი ნა ყო ფის ან ემ ბრი ო ნუ
ლი სა ექ სპე რი მენ ტო სა მუ შა ო ე ბის პო ტენ ცი უ რი შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი
ნე ბით, ისი ნი უკ ვე იწყ ე ბენ გარ კვე უ ლი დაც ვის მი ღე ბას. ყვე ლა ზე მე ტი, 
რაც შე იძ ლე ბა ით ქვას არის ის, რომ სა ხელ მწი ფო ე ბი თან ხმდე ბი ან, რომ 
ემ ბრი ო ნი/ ჩა ნა სა ხი კა ცობ რი ო ბას მი ე კუთ ვნე ბა. ამ არ სე ბის პო ტენ ცი ა ლი 
და შე საძ ლებ ლო ბა გახ დეს ადა მი ა ნი — რო მე ლიც სარ გებ ლობს სა მო ქა ლა
ქო–სა მარ თლებ რი ვი დაც ვით მრა ვალ ქვე ყა ნა ში, რო გო რი ცაა საფ რან გე თი, 
მემ კვიდ რე ო ბის და ჩუ ქე ბის კონ ტექ სტში და ასე ვე გა ერ თი ა ნე ბულ სა მე
ფო ში... — მო ითხ ოვს დაც ვას ადა მი ა ნუ რი ღირ სე ბის სა ხე ლით, იმ პი რო
ბით, რომ ის არ ჩა ით ვლე ბა “პი რად”, რო მე ლიც სარ გებ ლობს “სი ცოცხ ლის 
უფ ლე ბით” მე2 მუხ ლის მიზ ნე ბი სათ ვის. მარ თლაც ოვი ე დოს კონ ვენ ცია 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ სა და ბი ო მე დი ცი ნა ზე არ იძ ლე ვა ტერ მინ “ყვე ლას” 
გან მარ ტე ბას და მის ახ სნა გან მარ ტე ბით ბა რათ ში ნათ ქვა მი ა, რომ გან
მარ ტე ბა ზე ერ თსუ ლო ვა ნი შე თან ხმე ბის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, წევ რმა 
სა ხელ მწი ფო ებ მა გა დაწყ ვი ტეს, რომ ამ კონ ვენ ცი ის გა მო ყე ნე ბის თვის სა
ჭი რო გან მარ ტე ბე ბი ეროვ ნულ მა კა ნონ მდებ ლო ბამ უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს 
(იხ. ზე მოთ 36ე პა რაგ რა ფი). იგი ვე ეხე ბა და მა ტე ბით ოქმს ადა მი ა ნის კლო
ნი რე ბის აკ რძალ ვის შე სა ხებ და ბი ო სა მე დი ცი ნო კვლე ვე ბის შე სა ხებ და მა
ტე ბი თი ოქ მის სა მუ შაო ვერ სი ას, რომ ლე ბიც არ იძ ლე ვი ან ცნე ბა “ა და მი ა
ნის” გან მარ ტე ბას ... აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ოვი ე დოს კონ ვენ ცი ის 29ე მუხ ლის 
სა ფუძ ველ ზე სა სა მარ თლოს შე იძ ლე ბა ეთხ ო ვოს გან მარ ტე ბე ბის გა კე თე ბა 
ამ ინ სტრუ მენ ტთან და კავ ში რე ბით.

85. ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა სა მარ თლო დარ წმუ ნე ბუ
ლი ა, რომ, მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში, არც სა სურ ვე ლი და არც შე საძ ლე ბე ლი ა, 
რომ პა სუ ხი გა ე ცეს აბ სტრაქ ტულ შე კითხ ვას — არის თუ არა და უ ბა დე ბე ლი 
ბავ შვი პი რი (person) კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის მიზ ნე ბი სათ ვის (“personne” 
ფრან გულ ტექ სტში). რაც შე ე ხე ბა წი ნამ დე ბა რე საქ მეს, სა სა მარ თლო არ 
მი იჩ ნევს სა ჭი როდ გა ნი ხი ლოს, ვრცელ დე ბა თუ არა მე2 მუხ ლის მოქ მე დე
ბის სფე რო გან მცხა დებ ლის ფეხ მძი მო ბის მო უ ლოდ ნელ შეწყ ვე ტა ზე, რად
გან ასეც რომ იყოს, მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფოს ქმე დე ბე ბი შე სა ბა მი სო ბა ში 
იყო სა ჯა რო ჯან დაც ვის სფე რო ში სი ცოცხ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბის მოთხ ოვ ნებ

თან. ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით, სა სა მარ თლომ გა ნი ხი ლა შე ე სა ბა მე ბო
და თუ არა საფ რან გე თის მი ერ გან მცხა დებ ლის თვის მი სი და უ ბა დე ბე ლი 
ბავ შვის და ღუპ ვას თან და კავ ში რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფი ლი სა მარ თლებ რი ვი 
დაც ვა კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის პრო ცე სუ ა ლურ მოთხ ოვ ნებს.

86. ამას თან და კავ ში რე ბით, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ და უ ბა დე ბე ლი 
ბავ შვის მი ერ ცალ სა ხა იუ რი დი უ ლი სტა ტუ სის არ ქო ნა, ყვე ლა შემ თხვე ვა
ში, არ ნიშ ნავს იმას, რომ იგი მოკ ლე ბუ ლია საფ რან გე თის კა ნონ მდებ ლო
ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ დაც ვას. თუმ ცა, ამ საქ მის გა რე მო ე ბე ბი დან გა მომ
დი ნა რე, ჩა ნა სა ხის სი ცოცხ ლე გა ნუ ყოფ ლად იყო და კავ ში რე ბუ ლი დე დის 
სი ცოცხ ლეს თან და მი სი სა შუ ა ლე ბით შე იძ ლე ბო და ყო ფი ლი ყო და ცუ ლი, 
მით უმე ტეს, რომ არ არ სე ბობ და არა ვი თა რი წი ნა აღ მდე გო ბა და უ ბა დე ბე
ლი ბავ შვის დე დი სა და მა მის უფ ლე ბებს შო რის და ჩა ნა სა ხის და ღუპ ვა მე
სა მე მხა რის და უ დევ რო ბით მოხ და.

88. სა სა მარ თლო იმე ო რებს, რომ მე2 მუხ ლის პირ ვე ლი წი ნა და დე ბა სა
ხელ მწი ფო ე ბის გან მო ითხ ოვს არა მხო ლოდ სი ცოცხ ლის “გან ზრახ” მოს პო
ბის გან თა ვის შე კა ვე ბას, არა მედ მი სი იუ რის დიქ ცი ის ქვეშ მყო ფი პი რე ბის 
სი ცოცხ ლის და სა ცა ვად შე სა ბა მი სი ზო მე ბის მი ღე ბას.

89. ეს პრინ ცი პე ბი სა ჯა რო ჯან დაც ვის სფე რო შიც მოქ მე დებს. სა ხელ
მწი ფო ებ ზე და კის რე ბუ ლი პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი მო ითხ ოვს, რომ 
არ სე ბობ დეს ისე თი რე გუ ლი რე ბა, რო მე ლიც სა ხელ მწი ფო თუ კერ ძო კლი
ნი კებს და ა ვალ დე ბუ ლებს მი ი ღონ შე სა ბა მი სი ზო მე ბი პა ცი ენ ტთა სი ცოცხ
ლის და სა ცა ვად. ეს ვალ დე ბუ ლე ბე ბი მო ითხ ოვს ასე ვე, რომ არ სე ბობ დეს 
და მო უ კი დე ბე ლი სა სა მარ თლო სის ტე მა, რო მე ლიც გა არ კვევს სა ხელ მწი
ფო თუ კერ ძო სა მე დი ცი ნო და წე სე ბუ ლე ბა ში პი რის სიკ ვდი ლის მი ზეზს და 
დამ ნა შა ვე პი რებს შე სა ბა მის პა სუ ხის მგებ ლო ბას და ა კის რებს ....

90. მარ თა ლი ა, უფ ლე ბა მე სა მე პირ თა სის ხლის სა მარ თლებ რივ დევ ნა
სა ან სას ჯე ლის მის ჯა ზე არ შე იძ ლე ბა ყვე ლა შემ თხვე ვა ში არ სე ბობ დეს, 
მაგ რამ სა სა მარ თლომ არა ერთ საქ მე ში და ად გი ნა, რომ მე2 მუხ ლით გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლი ეფექ ტუ რი სა სა მარ თლო სის ტე მა შე საძ ლოა და ხან და ხან 
უნ და მო ი ცავ დეს კი დეც სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დაც ვის სა შუ ა ლე ბებს. 
თუმ ცა, თუ კი სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის ხელ ყო ფა გან ზრახ არ ხდე ბა, მე2 მუხ
ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა, ყვე ლა შემ თხვე ვა ში, 
არ მო ი ცავს ამ დაც ვის სა შუ ა ლე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას. სა მე დი ცი ნო და უ დევ
რო ბის სპე ცი ფი კურ სფე რო ში, “ეს ვალ დე ბუ ლე ბა შე იძ ლე ბა დაკ მა ყო ფილ
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დეს, თუ სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მა მსხვერპლს აძ ლევს სა მო ქა ლა ქო სა მარ
თლებ რი ვი დაც ვის სა შუ ა ლე ბებს, სის ხლის სა მარ თლებ რივ თან ერ თად ან 
მის გა რე შე, რაც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა დად გეს კონ კრე ტულ ექიმ თა პა სუ
ხის მგებ ლო ბა და მსხვერპლს მი ე კუთ ვნოს შე სა ბა მი სი კომ პენ სა ცი ა, მა გა
ლი თად ზი ა ნის ანაზღ ა უ რე ბის და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის სა ხით. 
შე საძ ლოა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყოს ასე ვე დის ციპ ლი ნა რუ ლი ზო მე ბი”....

7.4. მე-2 მუხ ლი და გა ნუ კურ ნე ბე ლი სე ნით და ა ვა დე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბი

Pretty v United Kingdom (2002)
39. სა სა მარ თლოს მი ერ გან ხი ლულ საქ მე ებ ში ხაზ გას მა ყო ველ თვის 

კეთ დე ბო და სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა ზე და ეც ვა სი ცოცხ ლე. სა სა მარ
თლო არ თვლის, რომ მე2 მუხ ლით გა რან ტი რე ბუ ლი “სი ცოცხ ლის უფ ლე
ბა” მო ი ცავს ნე გა ტი ურ ას პექ ტსაც. მარ თა ლი ა, კონ ვენ ცი ის მე11 მუხ ლის 
მა გა ლით ზე დად გინ და, რომ გა ერ თი ა ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბა მო ი ცავს ასე ვე 
პი რის უფ ლე ბას არ გა ერ თი ან დეს რო მე ლი მე ასო ცი ა ცი ა ში, მაგ რამ სა სა
მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ თა ვი სუფ ლე ბის ცნე ბა მო ი ცავს გარ კვე ულ არ ჩე
ვანს მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბი სას... კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლი სხვაგ ვა რად არის 
კონ სტრუ ი რე ბუ ლი. ის არ ეხე ბა ცხოვ რე ბის დო ნის ან პი რის არ ჩე ვანს, 
რო გორ მო ექ ცეს თა ვის ცხოვ რე ბას. თუ ეს ას პექ ტე ბი ადა მი ა ნის არ სე ბო
ბის თვის იმ დე ნად მნიშ ვნე ლოვ ნად ჩა ით ვლე ბა, რომ სა ჭი რო გახ დე ბა მა
თი დაც ვა სა ხელ მწი ფოს ჩა რე ვის გან, ისი ნი შე იძ ლე ბა აი სა ხოს კონ ვენ ცი ის 
სხვა მუხ ლე ბით გა რან ტი რე ბულ უფ ლე ბებ ში ან ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა
ერ თა შო რი სო ინ სტრუ მენ ტებ ში. მი სი ტექ სტის და მა ხინ ჯე ბის გა რე შე, მე2 
მუხ ლი ვერ გა ნი მარ ტე ბა ისე, თით ქოს იგი მო ი ცავს დი ა მეტ რა ლუ რად გან
სხვა ვე ბულ უფ ლე ბას — სიკ ვდი ლის უფ ლე ბას, ისე ვე რო გორც ვერ შექ მნის 
პი რის თვით გა მორ კვე ვის უფ ლე ბას იმ კუთხ ით, რომ მი ა ნი ჭოს პირს უფ ლე
ბა სი ცოცხ ლეს სიკ ვდი ლი არ ჩი ოს.

40. შე სა ბა მი სად სა სა მარ თლო ად გენს, რომ კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლი დან 
არ გა მომ დი ნა რე ობს სიკ ვდი ლის უფ ლე ბა მე სა მე პირ თა ან სა ხელ მწი ფო ხე
ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თა დახ მა რე ბით. ეს მო საზ რე ბა გან მტკი ცე
ბუ ლია ევ რო პის საბ ჭოს სა პარ ლა მენ ტო ასამ ბლე ის ახა ლი რე კო მენ და ცი ით 
1418 (1999) (იხ. ზე მოთ 24ე პა რაგ რა ფი).

41. გან მცხა დე ბე ლი და ვობ და, რომ თუ კი მი ვიჩ ნევ დით, რომ კონ ვენ ცია 

არ იცავს სიკ ვდი ლის უფ ლე ბას, გა მო ვი დო და, რომ ის ქვეყ ნე ბი, რომ ლებ
შიც დაშ ვე ბუ ლია სხვი სი დახ მა რე ბით თვით მკვლე ლო ბა, არ ღვე ვენ კონ ვენ
ცი ას. სა სა მარ თლო ამ საქ მე ში არ გა ნი ხი ლავს სა კითხს იმის შე სა ხებ, იცავს 
თუ არა სხვა რო მე ლი მე ქვეყ ნის სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მა სი ცოცხ ლის უფ
ლე ბას. […]

8. სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მი ერ სა სიკ ვდი ლო ან სი ცოცხ-

ლის თვის სა ში ში ძა ლის გა მო ყე ნე ბის აღი ა რე ბუ ლი კა ტეგორიე ბი.

8.1. მე-2 მუხ ლის მე-2 პა რაგ რა ფის მოქ მე დე ბის ფარ გლე ბი

Makaratzis v Greece (2004)
49. მო ცე მულ საქ მე ში გან მცხა დებ ლის წი ნა აღ მდეგ გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა 

არ ყო ფი ლა სა სიკ ვდი ლო. თუმ ცა, ეს არ გა მო რიცხ ავს გან მცხა დებ ლის სა
ჩივ რე ბის მე2 მუხ ლის კონ ტექ სტში გან ხილ ვას, რომ ლის ფორ მუ ლი რე ბაც, 
თუ კი მთლი ა ნო ბა ში აღ ვიქ ვამთ, მო ი ცავს არა მხო ლოდ გან ზრახ მკვლე
ლო ბებს, არა მედ ასე ვე ისეთ სი ტუ ა ცი ებს, რო დე საც ძა ლის გა მო ყე ნე ბამ 
შე საძ ლოა სი ცოცხ ლის გა უფ რთხი ლებ ლო ბით მოს პო ბა გა მო იწ ვი ოს... ფაქ
ტი ა, რომ სა სა მარ თლოს აქამ დე უკ ვე გა ნუ ხი ლავს ამ მუხ ლის ჭრილ ში ისე
თი შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც სა ვა რა უ დო მსხვერ პლი არ გარ დაც ვლი ლა სა
და ვო ქმე დე ბის შე დე გად.

Isayeva, usupova and Bazayeva v Russia (2005)
168. მე2 მუხ ლი, რო მე ლიც იცავს სი ცოცხ ლის უფ ლე ბას, ასე ვე გან

საზღ ვრავს იმ გა რე მო ე ბებს, რო დე საც სი ცოცხ ლის მოს პო ბა შე იძ ლე ბა 
მარ თლზო მი ე რი იყო. ეს დე ბუ ლე ბა ერ თერ თი უმ თავ რე სია კონ ვენ ცი ის 
სის ტე მა ში და მის გან მე15 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა დახ ვე ვა და უშ
ვე ბე ლია მშვი დო ბი ან დროს. მე3 მუხ ლთან ერ თად იგი ასა ხავს ევ რო პის 
საბ ჭოს შე მად გე ნე ლი დე მოკ რა ტი უ ლი სა ზო გა დო ე ბე ბის უმ თავ რეს ღი რე
ბუ ლე ბებს. ამ გვა რად ის გა რე მო ე ბე ბი, რო დე საც სი ცოცხ ლის მოს პო ბა შე
იძ ლე ბა მარ თლზო მი ე რად ჩა ით ვა ლოს, ვიწ როდ უნ და იყოს გან მარ ტე ბუ ლი. 
კონ ვენ ცი ის რო გორც ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ინ სტრუ მენ ტის მიზ ნე
ბი და ამო ცა ნე ბი მო ითხ ოვს, რომ მე2 მუხ ლის გან მარ ტე ბა და გა მო ყე ნე ბა 
იმ გვა რად მოხ დეს, რომ მი სი გა რან ტი ე ბი პრაქ ტი კუ ლი და ეფექ ტუ რი იყოს.
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169. მე2 მუხ ლი ეხე ბა არა მხო ლოდ გან ზრახ მკვლე ლო ბებს, არა მედ 
ასე ვე ისეთ სი ტუ ა ცი ებ საც, რო დე საც ძა ლის გა მო ყე ნე ბამ შე საძ ლოა სი
ცოცხ ლის გა უფ რთხი ლებ ლო ბით მოს პო ბა გა მო იწ ვი ოს. სა სიკ ვდი ლო ძა
ლა გან ზრახ იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი თუ გა უფ რთხი ლებ ლო ბით, ეს მი სი აუ ცი
ლებ ლო ბის შე ფა სე ბის მხო ლოდ ერ თერ თი კრი ტე რი უ მი ა. ნე ბის მი ერ შემ
თხვე ვა ში, გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა უნ და იყოს “აბ სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი” 
(ა)(ც) პა რაგ რა ფებ ში მო ცე მუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად. ეს ტერ მი ნი აღ
ნიშ ნავს, რომ ჩა ტა რე ბულ უნ და იქ ნას აუ ცი ლებ ლო ბის უფ რო მკაც რი და 
მომ თხოვ ნი ტეს ტი ვიდ რე ჩვე უ ლებ რივ, რო დე საც სა ხელ მწი ფოს მოქ მე დე
ბა “ა უ ცი ლე ბე ლია დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში” კონ ვენ ცი ის მე 8მე11 
მუხ ლე ბის მე ო რე პუნ ქტე ბის შე სა ბა მი სად. აქე დან გა მომ დი ნა რე, გა მო ყე
ნე ბუ ლი ძა ლა და საშ ვე ბი მიზ ნის მკაც რად პრო პორ ცი უ ლი უნ და იყოს.

Ilhan v Turkey (2000)
74. თუ კი მთლი ა ნო ბა ში აღ ვიქ ვამთ, მე2 მუხ ლის ტექ სტი მო ი ცავს არა 

მხო ლოდ გან ზრახ მკვლე ლო ბებს, არა მედ ისეთ სი ტუ ა ცი ებ საც, რო დე საც 
ძა ლის გა მო ყე ნე ბამ შე საძ ლოა სი ცოცხ ლის გა უფ რთხი ლებ ლო ბით მოს პო
ბა გა მო იწ ვი ოს. სა სიკ ვდი ლო ძა ლა გან ზრახ იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი თუ გა უფ
რთხი ლებ ლო ბით, ეს მი სი აუ ცი ლებ ლო ბის შე ფა სე ბის მხო ლოდ ერ თერ თი 
კრი ტე რი უ მი ა. ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა უნ და იყოს 
“აბ სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი” (ა)(ც) პა რაგ რა ფებ ში მო ცე მუ ლი მიზ
ნე ბის მი საღ წე ვად. ეს ტერ მი ნი აღ ნიშ ნავს, რომ ჩა ტა რე ბულ უნ და იქ ნას 
აუ ცი ლებ ლო ბის უფ რო მკაც რი და მომ თხოვ ნი ტეს ტი ვიდ რე ჩვე უ ლებ რივ 
რო დე საც სა ხელ მწი ფოს მოქ მე დე ბა “ა უ ცი ლე ბე ლია დე მოკ რა ტი ულ სა ზო
გა დო ე ბა ში” კონ ვენ ცი ის მე8 და მე11 მუხ ლე ბის მე ო რე პუნ ქტე ბის შე სა ბა
მი სად. აქე დან გა მომ დი ნა რე, გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა და საშ ვე ბი მიზ ნის მკაც
რად პრო პორ ცი უ ლი უნ და იყოს. (იხ. ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე
ბა საქ მე ზე მაკ კა ნი და სხვე ბი p. 46, §§ 14849).

75. სა სა მარ თლო იხ სე ნებს, რომ მო ცე მულ საქ მე ში აბ დუ ლა ტიფ ილ ჰა
ნის წი ნა აღ მდეგ გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა, ამ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში, სა სიკ
ვდი ლო არ იყო. ეს არ გა მო რიცხ ავს გან მცხა დებ ლის სა ჩივ რის მე2 მუხ
ლის კონ ტექ სტში გან ხილ ვას. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ წი ნა სამ საქ მე ში სა სა
მარ თლომ სა ჩივ რე ბი ამ მუხ ლის კონ ტექ სტში გა ნი ხი ლა მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ მსხვერ პლი არ გარ დაც ვლი ლა სა და ვო ქმე დე ბის შე დე გად.

77. სა სა მარ თლო იხ სე ნებს, რომ აბ დუ ლა ტიფ ილ ჰანს ტვი ნი და უ ზი ან და 
მას შემ დეგ, რაც ჟან დარ მებ მა იგი ბუჩ ქებ ში და მა ლუ ლი იპო ვეს და შაშ ხა ნის 
კონ და ხე ბით სცე მეს. ორ მა სა მე დი ცი ნო ექ სპერ ტი ზამ აჩ ვე ნა, რომ და ზი ა ნე ბა 
სი ცოცხ ლის თვის სა ში ში იყო. მან მი სი ჯან მრთე ლო ბის ხან გრძლი ვი მოშ ლა 
გა მო იწ ვი ა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, და ზი ა ნე ბის სე რი ო ზუ ლო ბა სა ეჭ ვო არა ა.

თუმ ცა, სა სა მარ თლო ვერ დარ წმუ ნო და, რომ ამ საქ მე ში ილ ჰა ნის წი ნა
აღ მდეგ გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა იყო იმ ბუ ნე ბის და ხა რის ხის, რომ და ერ ღვია 
კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლი. ასე ვე არ არ სე ბობს ამ კონ ტექ სტში სხვა რა ი მე სა
კითხ ი, რო მე ლიც ეხე ბა მი სი და ზი ა ნე ბის დრო ულ სა მე დი ცი ნო მკურ ნა ლო
ბას. თუმ ცა ღა, სა სა მარ თლო ამ სა კითხ ებს გა ნი ხი ლავს კონ ვენ ცი ის მე3 
მუხ ლის ჭრილ ში.

78. შე სა ბა მი სად, აბ დუ ლა ტიფ ილ ჰა ნის თვის და ზი ა ნე ბე ბის მი ყე ნე ბას 
არ გა მო უწ ვე ვია კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვა.

8.2. სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა, არ გა მო ი ყე ნოს “აბ სო ლუ ტუ რად 
აუ ცი ლე ბელ ზე” მე ტი ძა ლა

McCann and Others v United Kingdom (1995)
149. ამ მხრივ მე2 მუხ ლის მე2 პუნ ქტში გა მო ყე ნე ბუ ლი ეს ტერ მი ნი 

აღ ნიშ ნავს, რომ უნ და ჩა ტარ დეს აუ ცი ლებ ლო ბის უფ რო მკაც რი და მომ
თხოვ ნი ტეს ტი, ვიდ რე ჩვე უ ლებ რივ, რო დე საც სა ხელ მწი ფოს მოქ მე დე ბა 
“ა უ ცი ლე ბე ლია დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში” კონ ვენ ცი ის მე 8მე11 
მუხ ლე ბის მე ო რე პუნ ქტე ბის (მე8.2, მე9.2, მე10.2, მე11.2 მუხ ლე ბი) შე
სა ბა მი სად. აქე დან გა მომ დი ნა რე, გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა მე2 მუხ ლის ა,ბ, და 
გ ქვე პუნ ქტე ბით და საშ ვე ბი მიზ ნის მკაც რად პრო პორ ცი უ ლი უნ და იყოს.

200. სა სა მარ თლო აღი ა რებს, რომ იმ ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე, რო
მე ლიც მათ მი ა წო დეს, ჯა რის კა ცებს კე თილ სინ დი სი ე რად სჯე რო დათ, რომ 
აუ ცი ლე ბე ლი იყო ეჭ ვმი ტა ნილ თა მი სა მარ თით სრო ლა, რა თა თა ვი დან 
აეცი ლე ბი ნათ მა თი მხრი დან ბომ ბის აფეთ ქე ბა და უდა ნა შა უ ლო მსხვერ
პლი. ზემ დგო მი პი რე ბის გან მი ღე ბუ ლი ბრძა ნე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად გან
ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ქმე დე ბე ბი მათ მი ერ აღიქ მე ბო და რო გორც უდა ნა შა უ ლო 
პირ თა სი ცოცხ ლის და სა ცა ვად აბ სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი ზო მა.

სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე
ნელ თა მხრი დან ძა ლის გა მო ყე ნე ბა კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის მე2 პუნ ქტით 
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გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად, შე იძ ლე ბა გა მარ თლე ბუ ლი იქ
ნას ამ დე ბუ ლე ბით იქ, სა დაც ის ეფუძ ნე ბა კე თილ სინ დი სი ერ რწმე ნას, რო
მე ლიც იმ მო მენ ტში სა ფუძ ვლი ა ნი ა, თუმ ცა შემ დგომ მცდა რი აღ მოჩ ნდე ბა. 
სხვაგ ვა რი დას კვნა სა ხელ მწი ფო სა და მის სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებს 
არა რე ა ლურ ტვირთს და ა კის რებ და მა თი მო ვა ლე ო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, 
რაც სა ვა რა უ დოდ მა თი და სხვა თა სი ცოცხ ლის თვის სა ზი ა ნო იქ ნე ბო და.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, იმ დი ლე მის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ლის წი ნა შეც 
ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი იდ გნენ ამ საქ მე ში, ჯა რის კაც თა ქმე
დე ბე ბი არ იყო მე2 მუხ ლის სა წი ნა აღ მდე გო.

211. ხე ლი სუფ ლე ბის მარ ცხი, და ედ გი ნა მი სა ტე ვე ბე ლი შეც დო მის რა ი მე 
ზღვა რი, გან ხი ლუ ლი უნ და იყოს ჯა რის კაც თა წვრთნას თან ერ თობ ლი ო ბა
ში, რომ ლის მი ხედ ვი თაც მათ უნ და გა ნეგ რძოთ სრო ლა სა ნამ ეჭ ვმი ტა ნი
ლი არ მოკ ვდე ბო და. რო გორც კო რო ნერ მა აღ ნიშ ნა მის დას კვნა ში ნა ფი ცი 
მსა ჯუ ლის წი ნა შე, ოთხ ი ვე ჯა რის კა ცი ის რო და ეჭ ვმი ტა ნილ თა მოკ ვლის 
მიზ ნით... ჯა რის კაც მა “ე”მ გა ნაცხ ა და, რომ ჯა რის კა ცებს შო რის იყო მო
ლა პა რა კე ბა, რომ ლის თა ნახ მა დაც იყო დი დი ალ ბა თო ბა იმი სა, რომ მათ 
სა სიკ ვდი ლო სრო ლე ბი უნ და გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ, რადგან ცო ტა დრო 
იქ ნე ბო და “ღი ლა კი” მოწყ ო ბი ლო ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში (იხ. ზე მოთ 
პუნ ქტი 26). ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებს 
ეკის რე ბო დათ ვალ დე ბუ ლე ბა, პა ტი ვი ეცათ ეჭ ვმი ტა ნილ თა სი ცოცხ ლის 
უფ ლე ბის თვის და უდი დე სი სიფ რთხი ლით მო კი დე ბოდ ნენ მათ ხელთ არ სე
ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ჯა რის კა ცე ბის თვის გა და ცე მას, რომ ლე ბიც ავ ტო მა
ტუ რად სა სიკ ვდი ლო სრო ლებს გა ნა ხორ ცი ე ლებ დნენ.

212. მარ თა ლი ა, იმის დე ტა ლუ რი გა მოკ ვლე ვა, თუ რა წვრთნა გა ი ა რეს 
ჯა რის კა ცებ მა ვერ მო ხერ ხდა ამ ინ ფორ მა ცი ის კონ ფი დენ ცი ა ლუ რო ბის გა
მო, მაგ რამ ნა თე ლი არაა ჰქონ დათ თუ არა მათ ინ სტრუქ ცია მი ღე ბუ ლი, 
რომ შე ე ფა სე ბი ნათ და კა ვე ბის მო მენ ტში არ სე ბუ ლი კონ კრე ტუ ლი გა რე მო
ე ბე ბი და ამის მი ხედ ვით მო ეხ დი ნათ მიზ ნის თვის სრო ლა.

მა თი სა პა სუ ხო რე აქ ცი ა, ამ სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვნე ლო ბის კუთხ ით, არ 
ყო ფი ლა იმ სიფ რთხი ლის, რაც სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებს მო ეთხ ო ვე
ბათ დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში მა ში ნაც კი, რო ცა საქ მე ტე რო რიზ მში 
ეჭ ვმი ტა ნი ლებს ეხე ბათ და იგი მკვეთ რად გან სხვავ დე ბა სიფ რთხი ლის იმ 
სტან დარ ტის გან, რო მე ლიც ასა ხუ ლია პო ლი ცი ის მი ერ ცეცხ ლსას რო ლი ია
რა ღის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ ინ სტრუქ ცი ა ში, რო მე ლიც ასა ხავს პო ლი ცი ის 

ყო ვე ლი ოფიც რის სა მარ თლებ რივ პა სუ ხის მგებ ლო ბას კონ კრე ტუ ლი საქ
მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით...

ხე ლი სუფ ლე ბის ეს მარ ცხი მი უ თი თებს და კა ვე ბის ოპე რა ცი ის კონ
ტროლ სა და და გეგ მვა ში არ სე ბულ ხარ ვე ზებ ზე.

213. სა ბო ლოო ჯამ ში, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ მი ი
ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ხე ლი არ შე ე შა ლა ეჭ ვმი ტა ნილ თათ ვის გიბ რალ ტარ ში 
შეს ვლა ში, რომ მათ არ გა ით ვა ლის წი ნეს თუნ დაც მცი რე დი შე საძ ლებ ლო ბა 
იმი სა, რომ სა დაზ ვერ ვო სამ სა ხუ რის ინ ფორ მა ცია მცდა რი იყო და პირ და
პირ მი მარ თეს სა სიკ ვდი ლო ძა ლას, რო ცა ჯა რის კა ცებ მა ცეცხ ლი გახ სნეს, 
სა სა მარ თლომ მი იჩ ნი ა, რომ სა მი ტე რო რის ტის მკვლე ლო ბა არ იყო აბ სო
ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი მე სა მე პირ თა უკა ნო ნო ძა ლა დო ბი სა გან და სა ცა
ვად კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის მე2 (ა) პუნ ქტის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე.

Andronicou and Constantinou v Cyprus (1997)
192. თუმ ცა, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ სა გა მო ძი ე ბო კო მი სი ის დას

კვნე ბის თა ნახ მად, ¹2 და ¹4 ოფიც რებს კე თილ სინ დი სი ე რად სჯე რო დათ, 
რომ ამ ვი თა რე ბა ში აუ ცი ლე ბე ლი იყო მი სი მოკ ვლა იმი სათ ვის, რომ გა და
ერ ჩი ნათ ელ სი კონ სტან ტი ნუს და მა თი სა კუ თა რი სი ცოცხ ლე და ეს რო ლათ 
მის თვის, მა ნამ მის მი ერ ია რა ღის ხელ ში ჩაგ დე ბის რის კი არ მო ის პო ბო და. 
ამ კუთხ ით სა სა მარ თლო აღ ნიშ ნავს, რომ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მი ერ 
ძა ლის გა მო ყე ნე ბა კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის მე2 პუნ ქტში ჩა მოთ ვლი ლი 
მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად შე იძ ლე ბა გა მარ თლე ბუ ლი იყოს, თუ იგი ემ ყა რე ბა 
კე თილ სინ დი სი ერ ვა რა უდს, რო მე ლიც იმ წუ თის თვის სა ფუძ ვლი ა ნი ა, თუმ
ცა შემ დგომ მცდა რი აღ მოჩ ნდე ბა. სხვაგ ვა რი დას კვნა სა ხელ მწი ფო სა და 
მის სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ებს არა რე ა ლურ ტვირთს და ა კის რებ და მა თი 
მო ვა ლე ო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, რაც სა ვა რა უ დოდ მა თი და სხვა თა სი
ცოცხ ლის თვის სა ზი ა ნო იქ ნე ბო და. (იხ. ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი
ლე ბა მაკ კა ნის და სხვე ბის საქ მე ზე, გვ. 5859, § 200).

ნამ დვი ლად სამ წუ ხა რო ა, რომ ამ დე ნი ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღი იქ ნა გა
მო ყე ნე ბუ ლი ლეფ ტე რის ან დრო ნი კუს მი ერ შექ მნი ლი რის კის გა ნე იტ რა
ლე ბი სათ ვის. თუმ ცა, სა სა მარ თლოს არ შე უძ ლია ჩა ა ნაც ვლოს სი ტუ ა ცი ის 
სა კუ თა რი აღ ქმით იმ მო მენ ტში ჯა რის კა ცე ბის აღ ქმა, რო მელ თაც მო ეთხ ო
ვე ბო დათ და უ ყოვ ნე ბე ლი რე ა გი რე ბა სი ცოცხ ლის გა დარ ჩე ნის მათ თვის უნი
კა ლურ და უპ რე ცე დენ ტო ოპე რა ცი ა ში. ოფიც რებს ჰქონ დათ უფ ლე ბა გა ეხ
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სნათ ცეცხ ლი და მი ე ღოთ ყვე ლა ზო მა, რო მე ლიც აუ ცი ლებ ლად მი აჩ ნდათ 
ახალ გაზ რდა ქა ლის და სა კუ თა რი სი ცოცხ ლის გა და სარ ჩე ნად. სა გა მო ძი ე ბო 
კო მი სი ის დას კვნა ში გაჟ ღერ და, რომ ქალს ოფიც რე ბის გას რო ლი ლი მხო
ლოდ ორი ტყვია მოხ ვდა. მარ თა ლი ა, ისი ნი სასიკვდილო აღ მოჩ ნდა, მაგ რამ 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ უნ და იყოს ის გა რე მო ე ბა, რომ ოფიც რე ბის მცდე ლო ბას 
არ და ე ზი ა ნე ბი ნათ ქა ლი, ხე ლი შე უ შა ლა ლეფ ტე რის ან დრო ნი კუმ, რო მე ლიც 
ქალს ეფა რე ბო და და შე სა ბა მი სად რისკს უქ მნი და მის სი ცოცხ ლეს.

193. ამ გვა რად სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ ამ გა რე მო ე ბებ ში სა სიკ ვდი
ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბას, რამ დე ნა დაც სამ წუ ხა რო შე დე გი არ უნ და მოჰ ყო
ლო და მას, არ გა და უ ჭარ ბე ბია “აბ სო ლუ ტუ რი აუ ცი ლებ ლო ბის თვის” და 
ემ სა ხუ რე ბო და ელ სი კონ სტან ტი ნუს და ოფიც რე ბის სი ცოცხ ლის დაც ვას. 
შე სა ბა მი სად, მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფოს არ და ურ ღვე ვია კონ ვენ ცი ის მე2.2 
(ა) მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი.

Gulec v Turkey (1998)
71. სა სა მარ თლო, კო მი სი ის მსგავ სად მი იჩ ნევს, რომ მო ცე მულ საქ მე ში 

ძა ლის გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა გა მარ თლე ბუ ლი იყოს მე2 მუხ ლის მე2 (ც) 
პუნ ქტით, მაგ რამ, რა თქმა უნ და, და ცუ ლი უნ და იყოს ბა ლან სი მი ზან სა და 
მის მი საღ წე ვად გა მო ყე ნე ბულ სა შუ ა ლე ბებს შო რის. ჟან დარ მებ მა გა მო ი
ყე ნეს ძალ ზე ძლი ე რი ია რა ღი, ვი ნა ი დან მათ, რო გორც ჩანს, არ ჰქონ დათ 
ხელ კე ტე ბი, ფა რე ბი, წყლის ჭავ ლი, რე ზი ნის ტყვი ე ბი ან ცრემ ლსა დე ნი გა
ზი. ამ გვა რი აღ ჭურ ვი ლო ბის არ ქო ნა მით უფ რო გა უ გე ბა რი ა, რად გან იმ 
რე გი ონ ში, რო გორც მთავ რო ბამ აღ ნიშ ნა, სა გან გე ბო მდგო მა რე ო ბა იყო გა
მოცხ ა დე ბუ ლი და არე უ ლო ბა მო სა ლოდ ნე ლი იყო.

78. კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სი ცოცხ ლის უფ ლე
ბის პრო ცე სუ ა ლუ რი ას პექ ტი გუ ლის ხმობს იმას, რომ სა ხელ მწი ფო მო ხე
ლე ებ მა პა სუ ხი უნ და აგონ სა სიკ ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბა ზე, მა თი ქმე დე
ბე ბი უნ და და ექ ვემ დე ბა როს და მო უ კი დე ბელ და სა ჯა რო ზე დამ ხედ ვე ლო
ბას, რო მე ლიც გან საზღ ვრავს იყო თუ არა მო ცე მულ გა რე მო ე ბებ ში გა მო
ყე ნე ბუ ლი ძა ლა გა მარ თლე ბუ ლი.

Ogur v Turkey (1999)
79. ამ გვა რად, ახ ლა სა სა მარ თლომ უნ და იმ სჯე ლოს, იყო თუ არა მო

ცე მულ საქ მე ში მსხვერ პლის წი ნა აღ მდეგ უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის მი ერ გა

მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა აბ სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი და იმ ერ თერ თი მიზ ნის 
მი საღ წე ვად მკაც რად პრო პორ ცი უ ლი, რომ ლე ბიც ჩა მოთ ვლი ლია მე2 მუხ
ლის მე2 პუნ ქტში და რო მელ თა გან, ამ საქ მე ში, ყვე ლა ზე რე ლე ვან ტუ რია 
“ნე ბის მი ე რი პი რის დაც ვა არა მარ თლზო მი ე რი ძა ლა დო ბი სა გან” და” კა ნო
ნი ე რი და კა ვე ბა”.

84. სა ბო ლო ოდ, სა და ვო ოპე რა ცი ის და გეგ მვა სა და აღ სრუ ლე ბა ში აქამ
დე შემ ჩნე უ ლი ყვე ლა ხარ ვე ზი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა დად გინ დეს, რომ მუ
სა ოგუ რის წი ნა აღ მდეგ გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა არც პრო პორ ცი უ ლი და, შე
სა ბა მი სად, არც აბ სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი არ იყო ნე ბის მი ე რი პი რის 
არა მარ თლზო მი ე რი ძა ლა დო ბის გან და სა ცა ვად ან მსხვერ პლის და სა კა ვებ
ლად. შე სა ბა მი სად ად გი ლი ჰქონ და მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას.

Gül v Turkey (2000)
82. კა რის მი მარ თუ ლე ბით და ახ ლო ე ბით 5055 სრო ლის გა კე თე ბა არ 

იყო გა მარ თლე ბუ ლი ოფი ცერ თა არა ნა ი რი გო ნივ რუ ლი ეჭ ვით, რომ მათ 
სი ცოცხ ლეს საფ რთხე ემუქ რე ბო და ბი ნა ში მყოფ თა მხრი დან. სრო ლის 
გა მარ თლე ბა არ შე იძ ლე ბა არც ბი ნა ში შეს ვლის აუ ცი ლებ ლო ბით, რად
გან ეს საფ რთხე ში აგ დებ და კარ თან ახ ლოს მყო ფი ნე ბის მი ე რი პი რის სი
ცოცხ ლეს. სა სა მარ თლო აღ ნიშ ნავს, რომ კო მი სი ამ, დე ლე გატ თა შე ფა
სე ბის სა ფუძ ველ ზე, რომ ლებ მაც მო უს მი ნეს ოფიც რებს, ივა რა უ და, რომ 
პო ლი ცი ე ლებ მა ცეცხ ლი გახ სნეს, რო ცა გა ი გეს კა რის გა ღე ბის ხმა, რად
გან ამ დროს იფიქ რეს, რომ შე იძ ლე ბა ტე რო რის ტე ბის მხრი დან გახ სნი ლი 
ცეცხ ლის მსხვერ პლნი აღ მო ჩე ნი ლიყ ვნენ . თუმ ცა მათ მი ერ ავ ტო მა ტუ რი 
ია რა ღე ბი დან ცეცხ ლის გახ სნა მათ თვის უხი ლავ მი ზან ზე მშვი დო ბი ა ნი 
მაცხ ოვ რე ბე ლე ბით, ქა ლე ბი თა და ბავ შვე ბით და სახ ლე ბულ კორ პუს ში, 
რო გორც კო მი სი ამ და ად გი ნა, იყო აშ კა რად არაპ როპ რო ცი უ ლი რე აქ ცი ა. 
ამ გვა რად, ეს საქ მე გან სხვავ დე ბა საქ მის გან ან დრო ნი კუ და კონ სტან ტი
ნუ კვიპ რო სის წი ნა აღ მდეგ, სა დაც პო ლი ცი ის ოფიც რებ მა მოკ ლეს პი რი, 
რო მელ საც ჰქონ და ია რა ღი და ორი გას რო ლით და ა ზი ა ნა პო ლი ცი ე ლი და 
მძე ვა ლი.

83. სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ პო ლი ცი ელ თა მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა
ლა არ იყო “აბ სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი” სი ცოცხ ლის და სა ცა ვად. შე სა
ბა მი სად, ამ კუთხ ით ად გი ლი ჰქონ და მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას.
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Makaratzis v Greece (2004)
58. რო გორც თა ვად მე2 მუხ ლის ტექ სტი მი უ თი თებს, პო ლი ცი ელ თა მი

ერ სა სიკ ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში გა
მარ თლე ბუ ლი იყოს. მი უ ხე და ვად ამი სა, მე2 მუხ ლი არ არის carte blanche. 
სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის არა რე გუ ლი რე ბუ ლი და თვით ნე ბუ რი მოქ მე დე ბა 
არ შე ე სა ბა მე ბა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ეფექ ტურ დაც ვას. ეს ნიშ ნავს, რომ 
პო ლი ცი ის ორ გა ნო თა საქ მი ა ნო ბა საკ მა რი სად უნ და იყოს რე გუ ლი რე ბუ ლი 
ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით იმ გვა რად, რომ უზ რუნ ველ ყოფ დეს ადეკ ვა
ტუ რი და ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მე ბის არ სე ბო ბას თვით ნე ბო ბი სა და ძა ლის 
ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის და თუნ დაც ისე თი შემ თხვე ვის წი ნა აღ მდეგ, რომ
ლის თა ვი დან აცი ლე ბაც შე საძ ლე ბე ლია (იხ. mutatis mutandis, Hilda Hafs
teinsdóttir v Iceland, no. 40905/98, § 56, 8 June 2004; იხ ასე ვე ადა მი ა ნის 
უფ ლე ბა თა კო მი ტე ტი, ზო გა დი კო მენ ტა რე ბი ¹6, მე6 მუხ ლი, მე16 სე სია 
(1982), § 3).

59. ამ გვა რად, სა სა მარ თლო მო წო დე ბუ ლია ზედ მი წევ ნით გა მო იკ ვლი
ოს ამ დე ბუ ლე ბის დარ ღვე ვის შემ თხვე ვე ბი და მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღოს არა 
მხო ლოდ იმ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე თა მოქ მე დე ბე ბი, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ 
მო ნა წი ლე ობ დნენ ძა ლის გა მო ყე ნე ბა ში, მაგ რამ ასე ვე ყვე ლა სხვა ფაქ ტობ
რი ვი გა რე მო ე ბა, მა გა ლი თად, ისე თი, რო გო რი ცაა სა და ვო ქმე დე ბის და გეგ
მვა და კონ ტრო ლი (იხ. McCann and Others, გვ. 46, § 150). ამ გვა რად, მა თი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას პო ლი ცი ე ლე ბი არ უნ და იყ ვნენ 
ვა კუ უმ ში არც წი ნას წარ და გეგ მი ლი ოპე რა ცი ის და არც სა ში ში დამ ნა შა ვის 
სპონ ტა ნუ რი გა მო დევ ნე ბის კონ ტექ სტში: რო გორც სა კა ნონ მდებ ლო, ისე 
ად მი ნის ტრა ცი ულ დო ნე ზე ზუს ტად უნ და იყოს გან საზღ ვრუ ლი ის გა რე
მო ე ბე ბი, რო დე საც სა მარ თალ დამ ცა ვებს უფ ლე ბა აქვთ გა მო ი ყე ნონ ძა ლა 
და ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღი იმ სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გათ ვა ლის
წი ნე ბით, რო მე ლიც ამ სფე რო ში ჩა მო ყა ლიბ და.

67. მარ თა ლი ა, მო ცე მულ საქ მე ში სი ცოცხ ლის თვის სა ში ში ძა ლის გა
მო ყე ნე ბა არ იყო კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის სა წი ნა აღ მდე გო, მაგ რამ სა სა
მარ თლო შეშ ფო თე ბას გა მოთ ქვამს იმ ქა ო სუ რო ბას თან და კავ ში რე ბით, 
რო გო რი თაც პო ლი ცი ე ლე ბი იყე ნებ დნენ ცეცხ ლსას როლ ია რაღს. პო ლი ცი
ელ თა და უდ გე ნე ლი რა ო დე ნო ბა გან მცხა დებ ლის მან ქა ნას ტყვი ებს უშენ
და რე ვოლ ვე რე ბი დან, პის ტო ლე ტე ბი დან და ავ ტო მა ტე ბი დან. მან ქა ნა ზე 
თექ ვსმე ტი ტყვი ის კვა ლი აღ მოჩ ნდა, რო მელ თა გან ზო გი ერ თი იყო ან ჰო

რი ზონ ტა ლუ რი ან ზე მოთ მი მარ თუ ლი ტრა ექ ტო რი ის, და არა ქვე მოთ მი
მა ვა ლი, რო გო რიც უნ და ყო ფი ლი ყო იმ შემ თხვე ვა ში თუ კი და დევ ნე ბუ ლი 
პო ლი ცია მან ქა ნის სა ბუ რა ვებს უმიზ ნებ და. მან ქა ნის სა ქა რე მი ნა სა მი ნას
რო ლით იყო და ზი ა ნე ბუ ლი, შუ შა გა ტე ხი ლი და შიგ ნით ჩამ სხვრე უ ლი იყო 
(იხ. ზე მოთ პუნ ქტი 14). სა ბო ლოო ჯამ ში, სა სა მარ თლოს წი ნა შე წარ მოდ
გე ნი ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი დან ჩანს, რომ მეტ წი ლად არა კონ ტრო ლი რე ბად 
დევ ნა ში პო ლი ცი ელ თა დი დი რა ო დე ნო ბა იღებ და მო ნა წი ლე ო ბას.

71. ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ თუ კი მხედ ვე
ლო ბა ში მი ვი ღებთ მე2.1 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე სა ხელ მწი ფოს პო ზი ტი
ურ ვალ დე ბუ ლე ბას ჩა მო ა ყა ლი ბოს ადეკ ვა ტუ რი სა კა ნონ მდებ ლო და ად
მი ნის ტრა ცი უ ლი რე გუ ლი რე ბა, სა ბერ ძნე თის ხე ლი სუფ ლე ბას არ მი უ ღია 
ყვე ლა გო ნივ რუ ლი ზო მა იმი სათ ვის, რომ უზ რუნ ვე ლე ყო ადეკ ვა ტუ რი 
მექ ანიზ მე ბის არ სე ბო ბა მი სი მო ქა ლა ქე ე ბის თვის, ამ შემ თხვე ვა ში გან მცხა
დებ ლის თვის იმ რე ა ლუ რი და იმ წუ თი ე რი რის კის გან თავ და სა ცა ვად, რო
მე ლიც, რო გორც ხე ლი სუფ ლე ბის თვის კარ გა დაა ცნო ბი ლი, ხში რად დგე ბა 
პო ლი ცი ის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბის დროს (იხ. mutatis mu
tandis ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი, Osman, გვ. 3160, § 116 in fine).

72. შე სა ბა მი სად, ამ სა ფუძ ვლით გან მცხა დე ბე ლი კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ
ლის დარ ღვე ვის მსხვერ პლი იყო. ამ დას კვნის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ჭი რო 
აღა რაა პო ლი ცი ის ქმე დე ბის გან ხილ ვა მე2 მუხ ლის მე2 პუნ ქტის ჭრილ ში.

Nachova and Others v Bulgaria (2005)
105. სა სიკ ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბა ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლეს საფ რთხე

ში აგ დებს მა ში ნაც, თუ დად გე ნი ლია რის კის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნის წე სე
ბი. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლოს მი აჩ ნი ა, რომ ამ გვა რი ცეცხ ლსას რო ლი 
ია რა ღის გა მო ყე ნე ბა ნაკ ლე ბად მძი მე და ნა შა ულ ში ეჭ ვმი ტა ნი ლი პი რის და
სა კა ვებ ლად, რო მე ლიც არ წარ მო ად გენს არა ვი თარ საფ რთხეს არც ერთ 
შემ თხვე ვა ში არ შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს “აბ სო ლუ ტურ აუ ცი ლებ ლო ბად” 
კონ ვენ ცი ის მე2.2 მუხ ლის მიზ ნე ბის თვის, მა ში ნაც კი თუ არ სე ბობს ეჭ ვმი
ტა ნი ლის გაქ ცე ვის სა შიშ რო ე ბა.

106. სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ მო ცე მუ ლი საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა
რე მო ე ბე ბის მი ხედ ვით, ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბა არ იყო “აბ
სო ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი” და შე სა ბა მი სად აკ რძა ლუ ლი იყო კონ ვენ ცი ის 
მე2 მუხ ლით.
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114. სა სა მარ თლო ად გენს, რომ ოპე რა ცი ის და გეგ მვა სა და კონ ტროლ
თან მი მარ თე ბა ში სა ხელ მწი ფომ არ შე ას რუ ლა რის კის მი ნი მუ მამ დე დაყ
ვა ნის ვალ დე ბუ ლე ბა, ვი ნა ი დან იმ და ნა შა უ ლის ბუ ნე ბა, რის ჩა დე ნა შიც ბა
ტონ ან გე ლოვს და პეტ კოვს ედე ბო დათ ბრა ლი და ის ფაქ ტი, რომ ისი ნი არ 
ქმნიდ ნენ არა ვი თარ საფ რთხეს არ მი ღე ბუ ლა მხედ ვე ლო ბა ში და არ გან
ხი ლუ ლა ის ვი თა რე ბე ბი, რომ ლის დრო საც სა ჭი რო იქ ნე ბო და ცეცხ ლსას
რო ლი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბა — თუ კი ასეთს სა ერ თოდ ექ ნე ბო და ად გი ლი. 
აღ ნიშ ნუ ლის მი ზე ზი იყო არა ა დეკ ვა ტუ რი სწავ ლე ბა და არას რულ ყო ფი ლი 
რე გუ ლი რე ბა.

115. ამ გვა რად, სა სა მარ თლო ად გენს, რომ მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფო პა სუ
ხის მგე ბე ლია კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვით სი ცოცხ ლის მოს პო ბა
ზე, ვი ნა ი დან ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღი გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა იმ პირ თა წი ნა
აღ მდეგ, რომ ლე ბიც ეჭ ვმი ტა ნილ ნი იყ ვნენ არა ძა ლა დობ რი ვი და ნა შა უ ლის 
ჩა დე ნა ში, არ იყ ვნენ შე ი ა რა ღე ბულ ნი და არ წარ მო ად გენ დნენ არა ვი თარ 
საფ რთხეს არც პო ლი ცი ე ლე ბის თვის და არც სხვა პირ თათ ვის. მე2 მუხ
ლის დარ ღვე ვა კი დევ უფ რო მძიმ დე ბა იმ ფაქ ტით, რომ გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა
ლა აშ კა რად გა და მე ტე ბუ ლი იყო. მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფო პა სუ ხის მგე ბე ლია 
ასე ვე იმ ფაქ ტზე, რომ კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის შე სა ბა მი სად არ და გეგ მა 
და გა ა კონ ტრო ლა ბა ტო ნი ან გე ლო ვი სა და პეტ კო ვის და კა ვე ბის ოპე რა ცი ა.

Simsek and Others v Turkey (2005)
108. სა სა მარ თლო იმე ო რებს, რომ ძა ლის გა მო ყე ნე ბა შე იძ ლე ბა გა მარ

თლე ბუ ლი იყოს მე2.2 (ც) მუხ ლით იმ შემ თხვე ვებ ში, რო დე საც იგი მი მარ
თუ ლია ამ ბო ხე ბის ან აჯან ყე ბის ჩა სახ შო ბად. თუმ ცა მო ცე მულ საქ მე ში, 
გან მცხა დებ ლის არ გუ მენ ტე ბი და ტრაბ ზო ნის ასი ზის სა სა მარ თლო მი უ
თი თებს, რომ ბრბოს და საშ ლე ლად ოფიც რებ მა პირ და პირ დე მონ სტრან ტე
ბის მი სა მარ თით და იწყ ეს სრო ლა და არ გა მო უ ყე ნე ბი ათ სი ცოცხ ლის თვის 
ნაკ ლე ბად სა ხი ფა თო ისე თი მე თო დე ბი, რო გო რი ცაა ცრემ ლსა დე ნი გა ზი, 
წყლის ჭავ ლი ან რე ზი ნის ტყვი ე ბი. ამას თან და კავ ში რე ბით, სა სა მარ თლო 
აღ ნიშ ნავს, რომ თურ ქუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა პო ლი ცი ის ოფიც რებს ცეცხ
ლსას რო ლი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბას მხო ლოდ გან სა კუთ რე ბულ გა
რე მო ე ბებ ში აძ ლევს, თუმ ცა, რო გორც ჩანს, ეს პრინ ცი პი არ ყო ფი ლა გა მო
ყე ნე ბუ ლი ღა ზის და უმ რა ნი ეს (Gazi and Ümraniye) ინ ცი დენ ტებ ში.

111. გარ და ამი სა, სწო რედ უშიშ რო ე ბის ძა ლებს ეკის რე ბო დათ ვალ დე ბუ ლე

ბა ხალ ხის და საშ ლე ლად უზ რუნ ვე ლე ყოთ სა ჭი რო აღ ჭურ ვი ლო ბით — ცრემ
ლსა დე ნი გა ზით, რე ზი ნის ტყვი ე ბით, წყლის ჭავ ლი თა და სხვ. მო მა რა გე ბა, ვი
ნა ი დან იცოდ ნენ ამ ორი ვე უბან ში არ სე ბუ ლი და ძა ბუ ლი სი ტუ ა ცი ის შე სა ხებ. 
სა სა მარ თლოს აზ რით, ამ გვა რი აღ ჭურ ვი ლო ბის არარ სე ბო ბა და უშ ვე ბე ლი ა.

112. დას კვნის სა ხით, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ მო ცე მუ ლი საქ მის გა
რე მო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, დე მონ სტრან ტთა და საშ ლე ლად გა მო ყე ნე ბუ
ლი ძა ლა, რა მაც ჩვიდ მე ტი ადა მი ა ნის სიკ ვდი ლი გა მო იწ ვი ა, არ იყო აბ სო
ლუ ტუ რად აუ ცი ლე ბე ლი მე2 მუხ ლის მიზ ნე ბის თვის.

113. შე სა ბა მი სად ამ კუთხ ით ად გი ლი ჰქონ და მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას.

Andronicou and Constantinou v Cyprus (1997)
185. სა სა მარ თლოს აზ რით, ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თა გა დაწყ

ვე ტი ლე ბა, გა მო ე ყე ნე ბი ნათ MMADის (სპე ცი ა ლუ რი ძა ლე ბი) ოფიც რე ბი 
მო ცე მულ გა რე მო ე ბებ ში გა მარ თლე ბუ ლი იყო. და გეგ მი ლი ოპე რა ცი ის ჩა
სა ტა რებ ლად ისეთ მა ღალ პრო ფე სი ულ დო ნე ზე გაწ ვრთნი ლი და ნა ყო ფის 
გა მო ყე ნე ბა რო გო რიც იყო MMAD, სავ სე ბით ბუ ნებ რი ვი ა. გა დაწყ ვე ტი
ლე ბა MMADის ოფი ცერ თა გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ უკა ნას კნე ლი ზო მა იყო. 
ის გან ხი ლულ იქ ნა, პო ლი ცი ის ხელ მძღვა ნე ლო ბის ყვე ლა ზე მა ღალ ეშე
ლო ნებ ში და ასე ვე სა მი ნის ტროს დო ნე ზე (იხ. პუნ ქტი 55) და მხო ლოდ მას 
შემ დეგ გან ხორ ცი ელ და, რო დე საც მო ლა პა რა კე ბე ბი ჩა ი შა ლა და, რო გორც 
ზე მოთ აღი ნიშ ნა, იმ რწმე ნით, რომ ახალ გაზ რდა ქა ლის სი ცოცხ ლე საფ
რთხე ში იყო. მარ თა ლი ა, ოფიც რე ბი იმ გვა რად იყ ვნენ გაწ ვრთნილ ნი, რომ 
მათ წი ნა აღ მდეგ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სრო ლის შემ თხვე ვა ში, ეჭ ვმი ტა ნი ლი 
სა სიკ ვდი ლოდ უნ და და ეჭ რათ, თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მათ მი ღე ბუ ლი 
ჰქონ დათ მკა ფიო ინ სტრუქ ცი ე ბი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე
ბით. მათ უთხ რეს, რომ გა მო ე ყე ნე ბი ნათ მხო ლოდ პრო პორ ცი უ ლი ძა ლა და 
ცეცხ ლი გა ეხ სნათ მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მათ ან ელ სი კონ სტან ტი
ნუს სი ცოცხ ლეს საფ რთხე და ე მუქ რე ბო და...

193. ამ გვა რად, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ ამ გა რე მო ე ბებ ში სა სიკ ვდი
ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბას, რამ დე ნა დაც სამ წუ ხა რო შე დე გი არ უნ და მოჰ ყო
ლო და მას, არ გა და უ ჭარ ბე ბია “აბ სო ლუ ტუ რი აუ ცი ლებ ლო ბის თვის” და 
ემ სა ხუ რე ბო და ელ სი კონ სტან ტი ნუს და ოფიც რე ბის სი ცოცხ ლის დაც ვას. 
შე სა ბა მი სად მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფოს არ და ურ ღვე ვია კონ ვენ ცი ის მე2.2 
(ა) მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი.
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182. კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის გად მო სა ხე დი დან, ოპე რა ცი ის და გეგ
მვი სა და კონ ტრო ლის შე ფა სე ბი სას, სა სა მარ თლომ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ
რადღ ე ბა უნ და მი აქ ცი ოს იმ კონ ტექსტს, რო მელ შიც ინ ცი დენ ტი მოხ და და 
ასე ვე სი ტუ ა ცი ის გან ვი თა რე ბას იმ დღის გან მავ ლო ბა ში.

Nachova and Others v Bulgaria (2005)
103. პა ლა ტამ სპე ცი ა ლუ რად გა ა მახ ვი ლა ყუ რადღ ე ბა ოპე რა ცი ის და

გეგ მვის სა კითხ ზე. დიდ მა პა ლა ტამ გა ი ზი ა რა პა ლა ტის დას კვნე ბი იმას თან 
და კავ ში რე ბით, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ არ შე ას რუ ლა რის კის მი ნი მუ მამ დე 
დაყ ვა ნის ვალ დე ბუ ლე ბა, ვი ნა ი დან და კა ვე ბა ში მო ნა წი ლე ოფიც რებს მი ე
ცათ და ვა ლე ბა გა მო ე ყე ნე ბი ნათ ყვე ლა სა შუ ა ლე ბა ორი ეჭ ვმი ტა ნი ლის და
სა კა ვებ ლად, იმ ფაქ ტის მი უ ხე და ვად, რომ გაქ ცე უ ლე ბი არ იყ ვნენ შე ი ა რა
ღე ბულ ნი და არ წარ მო ად გენ დნენ არა ვი თარ საფ რთხეს. რო გორც პა ლა ტამ 
მარ თე ბუ ლად მი უ თი თა (§ 110):

“და კა ვე ბის ოპე რა ცი ის და გეგ მვი სას ყვე ლა ზე ძი რი თა დი ელე მენ ტი... 
უნ და იყოს საქ მის გა რე მო ე ბე ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ანა ლი
ზი, რაც მო ი ცავს რო გორც მი ნი მუმ და სა კა ვე ბე ლი პი რის მი ერ ჩა დე ნი ლი 
და ნა შა უ ლის ბუ ნე ბას და იმ სა შიშ რო ე ბის დო ნეს, რო მელ საც ეს ადა მი ა ნი 
ქმნის, თუ კი ასე თი სა ერ თოდ არ სე ბობს. სა კითხი იმის შე სა ხებ თუ რო დის 
და რა გა რე მო ე ბებ ში უნ და იყოს ცეცხ ლსას რო ლი ია რა ღი გა მო ყე ნე ბუ ლი 
მა შინ, რო დე საც პი რი გაქ ცე ვას ცდი ლობს, რე გუ ლი რე ბუ ლი უნ და იყოს 
მკა ფიო სა კა ნონ მდებ ლო წე სე ბის, ადეკ ვა ტუ რი სწავ ლე ბის და ამ ინ ფორ
მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე.”

Ergi v Turkey (1998)
81. კო მი სი ის დას კვნე ბის და სა კუ თა რი შე ფა სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 

(იხ. ზე მოთ პუნ ქტე ბი 3441) სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ შე საძ ლე ბე ლი 
იყო ის ტყვი ა, რო მელ მაც მოკ ლა ჰა ვა ერ გი, ნას რო ლი ყო ფი ლი ყო სამ ხრე
თი დან ან სამ ხრეთ აღ მო სავ ლე თი დან. უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბი იმ ყო ფე ბოდ ნენ 
სამ ხრეთ ში და არ სე ბობ და რე ა ლუ რი საფ რთხე იმი სა, რომ სოფ ლის მაცხ
ოვ რებ ლე ბი მო ყო ლი ლიყ ვნენ უშიშ რო ე ბის ძა ლებ სა და ქურ თის ტა ნის მუ
შა თა პარ ტი ას (PKK) შო რის ამ ტყდარ სრო ლებ ში. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რომ მო პა სუ ხე მთავ რო ბამ არ წარ მო ად გი ნა პირ და პი რი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი 
ჩა საფ რე ბის ოპე რა ცი ის და გეგ მვა სა და ჩა ტა რე ბის შე სა ხებ, სა სა მარ თლო 

ეთან ხმე ბა კო მი სი ას და მი იჩ ნევს, რომ შე საძ ლოა მი ღე ბულ იქ ნას სა ფუძ
ვლი ა ნი დას კვნა, რომ მთავ რო ბას არ მი უ ღია საკ მა რი სი ზო მე ბი სა მო ქა ლა
ქო მო სახ ლე ო ბის სი ცოცხ ლის და სა ცა ვად.

8.3. სახელმწიფო ორგანოთა მიერ ჩატარებული იმ ოპერაციების 
კონტროლი და ორგანიზება, რომელთაც სიკვდილი ან ჯანმრთელობის 

დაზიანება მოჰყვება

McCann and Others v United Kingdom (1995)
183. სა სა მარ თლო ვერ გა ი ზი ა რებს გან მცხა დე ბელ თა ვერც იმ მო

საზ რე ბას, რომ SASის გა მო ყე ნე ბა ადას ტუ რებს, რომ ეჭ ვმი ტა ნილ თა 
მკვლე ლო ბა წი ნას წარ იყო გან ზრა ხუ ლი. ამას თან და კავ ში რე ბით სა სა
მარ თლო აღ ნიშ ნავს, რომ SAS სპე ცი ა ლუ რი ქვე და ნა ყო ფი ა, რო მელ მაც 
გა ი ა რა სპე ცი ა ლუ რი მომ ზა დე ბა ტე რო რიზ მის წი ნა აღ მდეგ საბ რძოლ ვე
ლად. შე სა ბა მი სად, ბუ ნებ რი ვი ა, რომ მას შემ დეგ, რაც ხე ლი სუფ ლე ბამ 
წი ნას წა რი გაფ რთხი ლე ბა მი ი ღო ტე რო რის ტუ ლი თავ დას ხმის შე სა ხებ, 
იგი სწო რედ SASის უნარ ჩვე ვებ სა და გა მოც დი ლე ბას გა მო ი ყე ნებ და 
იმი სათ ვის, რომ საფ რთხეს ყვე ლა ზე უსაფ რთხო და გო ნივ რუ ლი გზით 
გამ კლა ვე ბო და.

184. ამ გვა რად, სა სა მარ თლო უსა ფუძ ვლო ბის მო ტი ვით უარ ყოფს გან
მცხა დე ბელ თა ბრალ დე ბას იმის შე სა ხებ, რომ სა მი ეჭ ვმი ტა ნი ლის მკვლე
ლო ბა წი ნას წარ იყო გან ზრა ხუ ლი ან ოპე რა ცი ა ში მო ნა წი ლე პირ თა მდუ მა
რე თან ხმო ბით იყო გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი.

Andronicou and Constantinou v Cyprus (1997)
185. სა სა მარ თლოს აზ რით, ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თა გა დაწყ

ვე ტი ლე ბა, გა მო ე ყე ნე ბი ნათ MMADის (სპე ცი ა ლუ რი ძა ლე ბი) ოფიც რე ბი, 
მო ცე მულ გა რე მო ე ბებ ში, გა მარ თლე ბუ ლი იყო. და გეგ მი ლი ოპე რა ცი ის ჩა
სა ტა რებ ლად ისეთ მა ღალ პრო ფე სი ულ დო ნე ზე გაწ ვრთნი ლი და ნა ყო ფის 
გა მო ყე ნე ბა, რო გო რიც იყო MMAD, სავ სე ბით ბუ ნებ რი ვი ა. გა დაწყ ვე ტი ლე
ბა MMADის ოფი ცერ თა გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ უკა ნას კნე ლი ზო მა იყო. ის 
გან ხი ლულ იქ ნა პო ლი ცი ის ხელ მძღვა ნე ლო ბის ყვე ლა ზე მა ღალ ეშე ლო ნებ
ში და ასე ვე სა მი ნის ტროს დო ნე ზე (იხ. პუნ ქტი 55) და მხო ლოდ მას შემ დეგ 
გან ხორ ცი ელ და, რო დე საც მო ლა პა რა კე ბე ბი ჩა ი შა ლა და რო გორც ზე მოთ 
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აღი ნიშ ნა, იმ რწმე ნით, რომ ახალ გაზ რდა ქა ლის სი ცოცხ ლე საფ რთხე ში 
იყო. მარ თა ლი ა, ოფიც რე ბი იმ გვა რად იყ ვნენ გაწ ვრთნილ ნი, რომ მათ წი
ნა აღ მდეგ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სრო ლის შემ თხვე ვა ში, ეჭ ვმი ტა ნი ლი სა სიკ
ვდი ლოდ უნ და და ეჭ რათ, თუმ ცა აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მათ მი ღე ბუ ლი ჰქონ
დათ მკა ფიო ინ სტრუქ ცი ე ბი ია რა ღის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით. მათ 
უთხ რეს, რომ გა მო ე ყე ნე ბი ნათ მხო ლოდ პრო პორ ცი უ ლი ძა ლა და ცეცხ ლი 
გა ეხ სნათ მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ მათ ან ელ სი კონ სტან ტი ნუს სი
ცოცხ ლეს საფ რთხე და ე მუქ რე ბო და...

193. ამ გვა რად, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ ამ გა რე მო ე ბებ ში სა სიკ ვდი
ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბას, რამ დე ნა დაც სამ წუ ხა რო შე დე გი არ უნ და მოჰ ყო
ლო და მას, არ გა და უ ჭარ ბე ბია “აბ სო ლუ ტუ რი აუ ცი ლებ ლო ბის თვის” და 
ემ სა ხუ რე ბო და ელ სი კონ სტან ტი ნუს და ოფიც რე ბის სი ცოცხ ლის დაც ვას. 
შე სა ბა მი სად, მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფოს არ და ურ ღვე ვია კონ ვენ ცი ის მე2.2 
(ა) მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი.

8.4. სიცოცხლის მართლსაწინააღმდეგო მოსპობისთვის სახელმწიფო 
პასუხისმგებლობის დაკისრებისთვის საჭირო მტკიცების ტვირთი და 

სტანდარტი
8.4.1. მტკი ცე ბის სტან დარ ტი

Yaşa v Turkey (1998)
94. სა სა მარ თლო იმე ო რებს, რომ იმი სათ ვის, რა თა გან საზღ ვროს რამ

დე ნად სა ფუძ ვლი ა ნია გან მცხა დებ ლის მტკი ცე ბა სა ხელ მწი ფოს მი ერ კონ
ვენ ცი ი დან გა მომ დი ნა რე ვალ დე ბუ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის შე სა ხებ, მან მის 
წი ნა შე დამ დგა რი სა კითხ ე ბი უნ და გა ნი ხი ლოს მხა რე თა მი ერ წარ მოდ გე
ნი ლი და, თუ სა ჭი რო ა, სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით proprio motu მი ღე ბუ ლი მა
სა ლე ბის სა ფუძ ველ ზე (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). მარ თა ლი ა, სა სა მარ თლომ, პირ ველ რიგ ში, ის გა რე მო ე ბე ბი უნ და გა
ით ვა ლის წი ნოს, რომ ლე ბიც არ სე ბობ და სა და ვო ქმე დე ბის ჩა დე ნის დროს, 
მაგ რამ მას შე უძ ლია მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღოს ის ინ ფორ მა ცი აც, რო მე ლიც 
შემ დგომ გახ და ცნო ბი ლი (იხ. mutatis mutandis, the Cruz Varas and Others 
judgment cited above, p. 30, § 76).

96. მარ თა ლი ა, სა ჭი რო მტკი ცე ბის სტან დარ ტის მიღ წე ვა შე იძ ლე ბა საკ მა
რი სად ძლი ე რი, მკა ფიო და ურ თი ერ თშე სა ბა მი სი დას კვნე ბის ან მყა რი პრე ზუმ
ფცი ე ბის ერ თობ ლი ო ბით (იხ. ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი აი დი ნის (Aydın) გა დაწყ ვე
ტი ლე ბა, გვ. 1888, § 70 და ასე ვე კა ი ას (Kaya) გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გვ. 322, § 77), 
მაგ რამ მა თი მტკი ცე ბუ ლე ბი თი ძა ლა უნ და შე ფას დეს ყო ვე ლი კონ კრე ტუ ლი 
საქ მის გა რე მო ე ბე ბის და იმ ბრალ დე ბის მნიშ ვნე ლო ბის და ბუ ნე ბის გათ ვა ლის
წი ნე ბით, რო მე ლიც წარ დგე ნი ლია მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფოს წი ნა აღ მდეგ.

წი ნამ დე ბა რე საქ მე ში, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ მი უ ხე და ვად მის მი
ერ წა მოჭ რილ სა კითხ თა მნიშ ვნე ლო ბი სა, სუ სურ ლუ კის ან გა რი ში არ შე ი
ცავს ისეთ ინ ფორ მა ცი ას, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც შე იძ ლე ბა საკ მა რი სი სი
ზუს ტით დად გინ დეს გან მცხა დე ბელ სა და მის ბი ძა ზე თავ დამ სხმელ პირ თა 
ვი ნა ო ბა. გან მცხა დე ბე ლი თა ვა დაც აღი ა რებს ამას თა ვის მე მო რი ალ ში (იხ. 
ზე მოთ პუნ ქტი 83).

Nuray Sen v Turkey (2004),
172. თუმ ცა სა სა მარ თლოს თვის, კონ ვენ ცი ის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 

სა ჭი რო მტკი ცე ბის სტან დარ ტი არის “გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა”. შე სა ბა მი
სად, სა სა მარ თლო უთი თებს მის მი ერ ზე მოთ გა კე თე ბულ დას კვნა ზე (პუნ
ქტი 160) იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ გან მცხა დებ ლის ბრალ დე ბე ბი არაა 
საკ მა რი სად და დას ტუ რე ბუ ლი. მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი დან ჩანს, რომ არც ერთ 
თვით მხილ ველს არ შე უძ ლია იმ პირ თა ამოც ნო ბა, რომ ლებ მაც გა ი ტა ცეს 
და მოკ ლეს გან მცხა დებ ლის ქმა რი. აქე დან გა მომ დი ნა რე, არ დად გე ნი ლა, 
რომ ამ ინ ცი დენ ტში სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბი იყ ვნენ გა რე ულ ნი. მოწ მემ, 
რომ ლის ჩვე ნე ბა საც გან მცხა დე ბე ლი ეყ რდნო ბო და, ჟან დარ მე რი ას არა
სარ წმუ ნო ჩვე ნე ბა მის ცა და არ წარ დგა კო მი სი ის დე ლე გატ თა წი ნა შე ჩვე
ნე ბის მი სა ცე მად (იხ. პუნ ქტი 89). ერ თა დერთ მტკი ცე ბუ ლე ბას თა ვად გან
მცხა დებ ლის მი ერ სხვი სი პი რი დან გა გე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია (hearsay state
ments) წარ მო ად გენ და (პუნ ქტე ბი 1122 და 2739).

173. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ საქ
მე ში არ სე ბუ ლი მა სა ლე ბი გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა სტან დარ ტით ვერ ადას
ტუ რებს, რომ გან მცხა დებ ლის ქმა რი გა ი ტა ცეს და მოკ ლეს ან სა ხელ მწი ფო 
მო ხე ლე ებ მა ან სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის სა ხე ლით მოქ მედ მა პი რებ მა. 
შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლო ად გენს, რომ ამ მხრივ მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას 
ად გი ლი არ ჰქო ნი ა.
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Tekdag v Turkey (2004)
73. მე2 მუხ ლით და ცუ ლი სი კე თის მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, სი

ცოცხ ლის ხელ ყო ფის ფაქ ტე ბი სა სა მარ თლომ გა მოწ ვლილ ვით უნ და გა მო
იკ ვლი ოს და მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღოს არა მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე თა 
მოქ მე დე ბე ბი, არა მედ საქ მეს თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა ფაქ ტობ რი ვი გა
რე მო ე ბა (იხ. სხვებ თან ერ თად ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი ორ ჰა ნის გა დაწყ ვე ტი
ლე ბა, § 326).

75. თუმ ცა სა სა მარ თლოს თვის, კონ ვენ ცი ის მიზ ნე ბი დან გა მომ დი ნა
რე, სა ჭი რო მტკი ცე ბის სტან დარ ტი არის “გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა” და ამ 
სტან დარ ტის მიღ წე ვა შე იძ ლე ბა საკ მა რი სად ძლი ე რი, მკა ფიო და ურ თი
ერ თშე სა ბა მი სი დას კვნე ბის ან მყა რი პრე ზუმ ფცი ე ბის ერ თობ ლი ო ბით 
(იხ. Ireland v United Kingdom, judgment of 18 January 1978, Series A no. 
25, p. 65, § 161).

76. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლო უთი თებს მის მი ერ ზე მოთ გა კე თე ბულ 
დას კვნა ზე (პუნ ქტი 160) იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ გან მცხა დებ ლის 
ბრალ დე ბე ბი მი სი ქმრის გა ტა ცე ბა სა და მოკ ვლას თან და კავ ში რე ბით არაა 
საკ მა რი სად და დას ტუ რე ბუ ლი. მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი დან ჩანს, რომ არ არ სე
ბობს შემ თხვე ვის თვით მხილ ვე ლი მოწ მე ე ბი. ვერც ის დგინ დე ბა, რომ ა.ტ. 
სა ხელ მწი ფო უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის პა ტიმ რო ბა ში იმ ყო ფე ბო და. გან მცხა
დებ ლის მი ერ მი თი თე ბულ მა მოწ მე ე ბა ან არ ისურ ვეს სა კუ თა რი ვი ნა ო ბის 
გამ ჟღავ ნე ბა ან მა თი პოვ ნა შე უძ ლე ბე ლი აღ მოჩ ნდა.

Nesibe Haran v Turkey (2005)
68. ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ 

იჰ სან ჰა რა ნის გა უ ჩი ნა რე ბის ნამ დვი ლი გა რე მო ე ბე ბის დად გე ნა შე უძ ლე
ბე ლია და ამას თან და კავ ში რე ბით მხო ლოდ მო საზ რე ბე ბი და ვა რა უ დე ბი 
არ სე ბობს, შე სა ბა მი სად, არ არ სე ბობს საკ მა რი სი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი იმი
სათ ვის, რომ გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა სტან დარ ტით დად გინ დეს, რომ იგი 
სა ი დუმ ლოდ და ა კა ვეს და მოკ ლეს სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ებ მა ან მა თი თან
ხმო ბით მოქ მედ მა პი რებ მა იმ გა რე მო ე ბებ ში, რა საც გან მცხა დე ბე ლი ამ
ტკი ცებს.

69. შე სა ბა მი სად, ამ კუთხ ით ად გი ლი არ ჰქო ნია მე2 მუხ ლის დარ ღვე
ვას.

8.4.2. მტკი ცე ბის ტვირ თი

Orhan v Turkey (2002)
266. მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ კონ ვენ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 

სა მარ თალ წარ მო ე ბა ში, რო გორც მა გა ლი თად წი ნამ დე ბა რე გა ნაცხ ა დის 
გან ხილ ვა ში, ყვე ლა შემ თხვე ვა ში არ გა მო ი ყე ნე ბა პრინ ცი პი affirmanti in
cumbit probatio (ის, ვინც ბრალს დებს, ვალ დე ბუ ლია და ამ ტკი ცოს ბრალ
დე ბა). სა სა მარ თლოს აქამ დეც აღუ ნიშ ნავს, რომ კონ ვენ ცი ის 25ე მუხ ლით 
(ამ ჟა მად 34ე მუხ ლი) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ჩივ რის 
სის ტე მის ეფექ ტუ რო ბის თვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ა, რომ სა ხელ მწი ფო ებ მა 
შექ მნან ყვე ლა აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბა გა ნაცხ ა დის სა თა ნა დო და ეფექ ტუ რი 
გან ხილ ვის თვის. (Tanrıkulu v Turkey [GC], no. 23763/94, § 70, ECHR 1999
IV). ისე თი საქ მე ე ბის თვის, რო დე საც გან მცხა დე ბე ლი ბრალს დებს სა ხელ
მწი ფოს კონ ვენ ცი ით გა რან ტი რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა ში, და მა ხა
სი ა თე ბე ლი ა, რომ მხო ლოდ მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფოს მი უწ ვდე ბა ხე ლი ამ 
ბრალ დე ბა თა და დას ტუ რე ბის ან უარ ყო ფის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ა ზე. 
მთავ რო ბის მხრი დან მის ხელთ არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის ვალ
დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა, და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ახ სნა გან მარ ტე ბის 
გა რე შე, გა მო იწ ვევს არა მხო ლოდ იმას, რომ გან მცხა დებ ლის ბრალ დე ბე
ბი და სა ბუ თე ბუ ლად ჩა ით ვლე ბა, არა მედ უარ ყო ფი თად აი სა ხე ბა მო პა სუ ხე 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ კონ ვენ ცი ის 38ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე
ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზე (Timurtaş v Turkey, no. 23531/94 §§ 66 and 70, 
ECHR 2000VI). იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქვას, სა ხელ მწი ფოს მი ერ ინ ფორ მა ცი ის 
მი წო დე ბის და ყოვ ნე ბა ზე, რაც ხელს უშ ლის საქ მე ზე ფაქ ტე ბის დად გე ნას.

274. სა სა მარ თლო ად გენს, რომ მთავ რო ბას არ წარ მო უდ გე ნია არა ვი თა
რი სარ წმუ ნო ახ სნა გან მარ ტე ბა იმ და ყოვ ნე ბე ბის და ხარ ვე ზე ბის შე სა ხებ, 
რა საც ად გი ლი ჰქონ და კო მი სი ის და სა სა მარ თლოს მი ერ შე სა ბა მი სი დო კუ
მენ ტე ბის, ინ ფორ მა ცი ი სა და მოწ მე ე ბის მოთხ ოვ ნის სა პა სუ ხოდ. შე სა ბა მი
სად, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს რომ ამ კუთხ ით შე უძ ლია გარ კვე უ ლი დას კვნე
ბი გა მო ი ტა ნოს მთავ რო ბის ქცე ვი დან გა მომ დი ნა რე. უფ რო მე ტიც, იმის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, თუ რამ ხე ლა მნიშ ვნე ლო ბა აქვს მო პა სუ ხე მთავ რო ბის 
თა ნამ შრომ ლო ბას კონ ვენ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა მარ თალ წარ მო ე ბა ში 
(იხ. ზე მოთ პუნ ქტი 266) და იმ სიძ ნე ლე ე ბის მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე ბით, რომ
ლე ბიც აუ ცი ლებ ლად წა მო იჭ რე ბა მტკი ცე ბუ ლე ბა თა მო პო ვე ბი სას (ზე მოთ 
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ცი ტი რე ბუ ლი ტი მურ ტა სის საქ მე § 70), სა სა მარ თლო ად გენს, რომ მთავ
რო ბამ ვერ შე ას რუ ლა 38.1 მუხ ლით (ყო ფი ლი 28.1 (ა) მუხ ლი) გათ ვა ლის წი
ნე ბუ ლი მი სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, კერ ძოდ არ შე უქ მნა ყვე ლა სა ჭი რო პი რო ბა 
კო მი სი ას და სა სა მარ თლოს იმი სათ ვის, რომ ამ უკა ნას კნელთ და ედ გინ დათ 
საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი.

8.5. პი რე ბი, რომ ლე ბიც და პა ტიმ რე ბი სას ჯან მრთელ ნი იყ ვნენ და შემ-
დეგ გარ და იც ვალ ნენ

Anguelova v Bulgaria (2002)
110. მე2 მუხ ლით და ცუ ლი სი კე თის მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, სი

ცოცხ ლის ხელ ყო ფის ფაქ ტე ბი სა სა მარ თლომ გა მოწ ვლილ ვით უნ და გა მო
იკ ვლი ოს და მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღოს არა მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე თა 
მოქ მე დე ბე ბი, არა მედ საქ მეს თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა ფაქ ტობ რი ვი გა
რე მო ე ბა. პა ტიმ რო ბა ში მყო ფი ადა მი ა ნე ბი არი ან და უც ველ მდგო მა რე ო ბა
ში და ხე ლი სუფ ლე ბას მა თი დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა ეკის რე ბა. თუ კი და პა
ტიმ რე ბი სას პი რი ჯან მრთე ლი იყო, შემ დეგ კი გარ და იც ვა ლა, სა ხელ მწი ფო 
ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა უნ და წარ მო ად გი ნონ მი სი სიკ ვდი ლის 
გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბის და მა ჯე რე ბე ლი ახ სნა. (იხ. mutatis mutandis, Sel
mouni v France [GC], no. 25803/94, § 87, ECHR 1999V, and Salman and 
Velikova, cited above).

121. ყვე ლა შე სა ბა მი სი გა რე მო ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა სა მარ თლო 
ად გენს, რომ მთავ რო ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ახ სნა გან მარ ტე ბა ბა ტო ნი 
ზაბ ჩე კო ვის სიკ ვდი ლის შე სა ხებ, რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა მე ო რე ექ სპერ ტი ზის 
დას კვნას და ზი ა ნე ბის მი ყე ნე ბის დრო ი სა და იმ ვა რა უ დის ნა წილ ში, რომ 
ბიჭ მა თა ვი მი წა ზე და ცე მით და ი ზი ა ნა, არ არის და მა ჯე რე ბე ლი. მთავ რო
ბას სხვა რა ი მე ახ სნა გან მარ ტე ბა არ წარ მო უდ გე ნი ა.

122. შე სა ბა მი სად, ად გი ლი ჰქონ და კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის დარ ღვე
ვას.

Aktaş v Turkey (2003)
290. მე2 მუხ ლით და ცუ ლი სი კე თის მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, 

სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფის ფაქ ტე ბი სა სა მარ თლომ გა მოწ ვლილ ვით უნ და გა
მო იკ ვლი ოს და მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღოს არა მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე

თა მოქ მე დე ბე ბი, არა მედ საქ მეს თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა ფაქ ტობ რი ვი 
გა რე მო ე ბა. პა ტიმ რო ბა ში მყო ფი ადა მი ა ნე ბი არი ან და უც ველ მდგო მა რე
ო ბა ში და ხე ლი სუფ ლე ბას მა თი დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა ეკის რე ბა. თუ კი 
და პა ტიმ რე ბი სას პი რი ჯან მრთე ლი იყო, გა თა ვი სუფ ლე ბი სას კი და ზი ა ნე
ბე ბი აღ მო აჩ ნდა, სა ხელ მწი ფოს ეკის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა წარ მო ად გი ნოს 
და მა ჯე რე ბე ლი ახ სნა ამ და ზი ა ნე ბე ბის წარ მო შო ბის შე სა ხებ (იხ, სხვებ თან 
ერ თად ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი Avşar v Turkey, § 391). ეს ვალ დე ბუ ლე ბა გან
სა კუთ რე ბით მკაც რია მა შინ, რო დე საც პი რი და კა ვე ბის შემ დგომ გარ და იც
ვლე ბა ან გა უ ჩი ნარ დე ბა (ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი Orhan, § 326).

291. რო დე საც მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბა მთლი ა ნად ან უმე ტეს წი ლად 
ხე ლი სუფ ლე ბის ექ სკლუ ზი უ რი კონ ტრო ლის ქვეშ ხდე ბა, რო გორც მა გა ლი
თად და კა ვე ბულ პირ თა შემ თხვე ვა ში, ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბებ თან მი მარ
თე ბა ში ძლი ე რი პრე ზუმ ფცი ე ბი წარ მო ი შო ბა მა შინ რო ცა და ზი ა ნე ბე ბის 
წარ მო შო ბა ან პი რის გარ დაც ვა ლე ბა პა ტიმ რო ბა ში ხდე ბა. მარ თლაც, მტკი
ცე ბის ტვირ თი გა და დის ხე ლი სუფ ლე ბა ზე, რომ წარ მო ად გი ნოს და მაკ მა ყო
ფი ლე ბე ლი და და მა ჯე რე ბე ლი ახ სნა გან მარ ტე ბა (Salman v Turkey [GC], no. 
21986/93, § 100, ECHR 2000VII; Çakıcı v Turkey [GC], no. 23657/94, § 85, 
ECHR 1999IV; Ertak v Turkey, no. 20764/92, § 32, ECHR 2000V; Timurtaş 
v Turkey, cited above, § 82, ECHR 2000VI; and Orhan, cited above, § 327).

8.6. პი რე ბი, რომ ლე ბიც და შავ დნენ ან გარ და იც ვალ ნენ სა ხელ მწი ფოს 
ექ სკლუ ზი უ რი კონ ტრო ლის ქვეშ არ სე ბულ ტე რი ტო რი ა ზე

Akkum and Others v Turkey (2005)
211. სა სა მარ თლოს სავ სე ბით სა მარ თლი ა ნად მი აჩ ნია პა რა ლე ლის გავ

ლე ბა და კა ვე ბულ თა (რო მელ თა კე თილ დღე ო ბა ზეც სა ხელ მწი ფოა პა სუ ხის
მგე ბე ლი) და იმ პირ თა სი ტუ ა ცი ას შო რის, რომ ლე ბიც და შავ დნენ ან გარ
და იც ვალ ნენ უშუ ა ლოდ სა ხელ მწი ფოს კონ ტრო ლი რე ბად ტე რი ტო რი ა ზე. 
ამ გვა რი პა რა ლე ლი ეფუძ ნე ბა იმ ძი რი თად მა ხა სი ა თე ბელს, რომ ორი ვე 
სი ტუ ა ცი ა ში, სა და ვოდ გამ ხდა რი მოვ ლე ნა მთლი ა ნად ან უმე ტეს წი ლად ხე
ლი სუფ ლე ბის ექ სკლუ ზი უ რი კონ ტრო ლის ქვე შა ა. შე სა ბა მი სად, სავ სე ბით 
გო ნივ რუ ლი ა, რომ წი ნამ დე ბა რე საქ მის მსგავ სად, იმ საქ მე ებ ში, სა დაც 
მთავ რო ბა არ წარ მო ად გენს მის ხელთ არ სე ბულ, გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე
ლო ბის მქო ნე დო კუ მენ ტებს, რი თაც ხელს უშ ლის სა სა მარ თლოს ფაქ ტე ბის 
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დად გე ნა ში, სწო რედ მთავ რო ბას და ე კის როს ვალ დე ბუ ლე ბა და ამ ტკი ცოს, 
რა ტომ ვერ შე უწყ ობს ხელს აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბის გამ ჟღავ ნე ბა გან
მცხა დებ ლის ბრალ დე ბე ბის და დას ტუ რე ბას, ან წარ მო ად გი ნოს და მაკ მა ყო
ფი ლე ბე ლი და და მა ჯე რე ბე ლი ახ სნა გან მარ ტე ბა იმის შე სა ხებ, თუ რა მოხ
და სი ნამ დვი ლე ში. აღ ნიშ ნუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა იქ ნე ბა 
კონ ვენ ცი ის მე2 ან /და მე3 მუხ ლის დარ ღვე ვა.

212. მთავ რო ბამ ვერ წარ მო ად გი ნა ვე რა ვი თა რი არ გუ მენ ტი, რომ ლი
თაც და ამ ტკი ცებ და, რომ მის ხელთ არ სე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბი არ შე ი ცავ და 
გან მცხა დებ ლის მოთხ ოვ ნებ თან და კავ ში რე ბულ ინ ფორ მა ცი ას. ამ გვა რად, 
სა სა მარ თლომ უნ და გა ნი ხი ლოს წარ მო ად გი ნა თუ არა მთავ რო ბამ რა ი მე 
ახ სნა გან მარ ტე ბა გან მცხა დებ ლე ბის ორი ნა თე სა ვის მკვლე ლო ბი სა და 
მეჰ მეტ აკ კუ მის სხე უ ლის და სა ხიჩ რე ბის ფაქ ტთან და კავ ში რე ბით. ამ სა
კითხ ზე მსჯე ლო ბი სას, სა სა მარ თლო შე ა ფა სებს დე ლე გა ტე ბის წი ნა შე მი
ცე მულ ზე პირ ჩვე ნე ბებს და ასე ვე გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას მი აქ ცევს 
ეროვ ნულ დო ნე ზე ჩა ტა რე ბულ გა მო ძი ე ბას, იმი სათ ვის, რომ და ად გი ნოს 
შე საძ ლე ბე ლი იყო თუ არა ამ გა მო ძი ე ბის მეშ ვე ო ბით დამ ნა შა ვე პირ თა ვი
ნა ო ბის გა მორ კვე ვა და დას ჯა.

231. ად გი ლობ რი ვი გა მო ძი ე ბი სა და სამ ხედ რო სა სა მარ თლო ში წარ მარ
თუ ლი სის ხლის სა მარ თალ წარ მო ე ბის შე ფა სე ბის სა ფუძ ველ ზე, სა სა მარ
თლო მი იჩ ნევს, რომ აღ ნიშ ნულ გა მო ძი ე ბას არ შე ეძ ლო, უპირ ვე ლეს ყოვ
ლი სა, და ედ გი ნა მეჰ მეტ აკ კუ მის და მეჰ მეტ აკა ნის მკვლე ლო ბის და მეჰ მეტ 
აკ კუ მის სხე უ ლის და სა ხიჩ რე ბის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი და შემ დგომ, 
და ედ გი ნა დამ ნა შა ვე პირ თა ვი ნა ო ბა და მათ თვის შე სა ბა მი სი სას ჯე ლი და
ე კის რე ბი ნა.

232. აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა სა მარ თლო ად გენს, რომ მთავ
რო ბამ უპა სუ ხოდ და ტო ვა მეჰ მეტ აკ კუ მის და მეჰ მეტ აკა ნის მკვლე ლო ბი
სა და მეჰ მეტ აკ კუ მის სხე უ ლის და სა ხიჩ რე ბის ფაქ ტი.

8.7. პი რე ბი, რომ ლე ბიც და პა ტიმ რე ბის შემ დეგ გა უ ჩი ნარ დნენ

Tas v Turkey (2000)
63. სა სა მარ თლოს აქამ დეც და უდ გე ნი ა, რომ თუ და პა ტიმ რე ბი სას პი რი 

ჯან მრთე ლი იყო, გა თა ვი სუფ ლე ბი სას კი და ზი ა ნე ბე ბი აღ მო აჩ ნდა, სა ხელ
მწი ფოს ეკის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა წარ მო ად გი ნოს და მა ჯე რე ბე ლი ახ სნა ამ 

და ზი ა ნე ბე ბის წარ მო შო ბის შე სა ხებ, რომ ლის დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა შიც 
დგე ბა კონ ვენ ცი ის მე3 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის 
სა კითხი (იხ. Tomasi v France judgment of 27 August 1992, Series A no. 241
A, §§ 108111, 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 ვალ დე ბუ ლე ბა გან სა კუთ რე ბით მკაც რია მა შინ, 
რო დე საც პი რი და კა ვე ბის შემ დგომ გარ და იც ვლე ბა. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 
ხე ლი სუფ ლე ბა ვერ წარ მო ად გენს და მა ჯე რე ბელ ახ სნას პა ტიმ რის ბე დის 
თა ო ბა ზე გვა მის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში, კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის გა მო
ყე ნე ბის სა კითხი და მო კი დე ბუ ლია საქ მის ყვე ლა ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბა ზე 
და გან სა კუთ რე ბით საკ მა რის მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე, რომ ლებ ზე დაყ რდნო ბი
თაც შე იძ ლე ბა სა თა ნა დო მტკი ცე ბის სტან დარ ტით ით ქვას, რომ და კა ვე ბუ
ლი პა ტიმ რო ბა ში გარ და იც ვა ლა (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, §§ 8286).

66. სა სა მარ თლოს გა მო აქვს ძალ ზედ მკაც რი დას კვნე ბი იქი დან გა მომ
დი ნა რე, რომ არ არ სე ბობს არა ვი თა რი დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლა მუჰ სინ ტა სის 
და კა ვე ბის შე სა ხებ და მთავ რო ბამ ვერ წარ მო ად გი ნა და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი 
და და მა ჯე რე ბე ლი ახ სნა მი სი ბე დის თა ო ბა ზე. სა სა მარ თლო ასე ვე მი იჩ
ნევს, რომ სამ ხრეთ აღ მო სავ ლეთ თურ ქეთ ში იმ დროს არ სე ბუ ლი ზო გა დი 
სი ტუ ა ცი ის ჭრილ ში, პი რის არა რე გის ტრი რე ბუ ლი და კა ვე ბა სა ვა რა უ დოდ 
სი ცოცხ ლის თვის სა ში ში იყო. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ წი ნა ორ გა დაწყ ვე ტი ლე
ბა ში სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ სამ ხრეთ აღ მო სავ ლეთ რე გი ონ ში ამ პე
რი ოდ ში არ სე ბუ ლი სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი კა ნონ მდებ ლო ბის ხარ ვე ზე ბი 
აძ ლი ე რებ და და ხელს უწყ ობ და უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის და უს ჯე ლო ბას (იხ. 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი საქ მე ზე Kılıç v Turkey 28 March 2000, § 75, და Mahmut 
Kaya v Turkey 28 March 2000, § 98).

67. ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ 
მუჰ სინ ტა სი გარ დაც ვლი ლად უნ და ჩა ით ვა ლოს უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის მი
ერ მი სი და კა ვე ბის შემ დგომ. ამ გვა რად, პა სუ ხის მგებ ლო ბა მი სი სიკ ვდი ლის 
გა მო სა ხელ მწი ფოს უნ და და ე კის როს. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ხე ლი
სუფ ლე ბას არ წარ მო უდ გე ნია არა ვი თა რი ან გა რი ში იმის შე სა ხებ, თუ რა 
და ე მარ თა მუჰ სინ ტა სის და კა ვე ბის შემ დგომ და რომ ისი ნი არ უთი თე ბენ 
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მათ მი ერ სა სიკ ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბის რა ი მე გა მა მარ თლე ბელ სა ფუძ
ველს, სა სა მარ თლო ად გენს, რომ მი სი სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფის გა მო პა სუ
ხის მგებ ლო ბა მო პა სუ ხე მთავ რო ბას ე კის რე ბა (იხ. Çakıcı v Turkey, loc. cit., 
§ 87). შე სა ბა მი სად, ამ ას პექ ტში ად გი ლი ჰქონ და მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას.

Orhan v Turkey (2002)
266. მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ კონ ვენ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 

სა მარ თალ წარ მო ე ბა ში, რო გორც მა გა ლი თად წი ნამ დე ბა რე გა ნაცხ ა დის 
გან ხილ ვა ში, ყვე ლა შემ თხვე ვა ში არ გა მო ი ყე ნე ბა პრინ ცი პი affirmanti in
cumbit probatio (ის, ვინც ბრალს სდებს, ვალ დე ბუ ლია და ამ ტკი ცოს ბრალ
დე ბა). სა სა მარ თლოს აქამ დეც აღუ ნიშ ნავს, რომ კონ ვენ ცი ის 25ე მუხ ლით 
(ამ ჟა მად 34ე მუხ ლი) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი სა ჩივ რის 
სის ტე მის ეფექ ტუ რო ბის თვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ა, რომ სა ხელ მწი ფო ებ მა 
შექ მნან ყვე ლა აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბა გა ნაცხ ა დის სა თა ნა დო და ეფექ ტუ რი 
გან ხილ ვის თვის. (Tanrıkulu v Turkey [GC], no. 23763/94, § 70, ECHR 1999
IV). ისე თი საქ მე ე ბის თვის, რო დე საც გან მცხა დე ბე ლი ბრალს დებს სა ხელ
მწი ფოს კონ ვენ ცი ით გა რან ტი რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა ში, და მა ხა
სი ა თე ბე ლი ა, რომ მხო ლოდ მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფოს მი უწ ვდე ბა ხე ლი ამ 
ბრალ დე ბა თა და დას ტუ რე ბის ან უარ ყო ფის თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ა ზე. 
მთავ რო ბის მხრი დან მის ხელთ არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის ვალ
დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა, და მაკ მა ყო ფი ლე ბე ლი ახ სნა გან მარ ტე ბის 
გა რე შე, გა მო იწ ვევს არა მხო ლოდ იმას, რომ გან მცხა დებ ლის ბრალ დე ბე
ბი და სა ბუ თე ბუ ლად ჩა ით ვლე ბა, არა მედ უარ ყო ფი თად აი სა ხე ბა მო პა სუ ხე 
სა ხელ მწი ფოს მი ერ კონ ვენ ცი ის 38ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე
ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბა ზე (Timurtaş v Turkey, no. 23531/94 §§ 66 and 70, 
ECHR 2000VI). იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქვას, სა ხელ მწი ფოს მი ერ ინ ფორ მა ცი ის 
მი წო დე ბის და ყოვ ნე ბა ზე, რაც ხელს უშ ლის საქ მე ზე ფაქ ტე ბის დად გე ნას.

274. სა სა მარ თლო ად გენს, რომ მთავ რო ბას არ წარ მო უდ გე ნია არა ვი
თა რი სარ წმუ ნო ახ სნა გან მარ ტე ბა იმ და ყოვ ნე ბე ბის და ხარ ვე ზე ბის შე სა
ხებ, რა საც ად გი ლი ჰქონ და კო მი სი ის და სა სა მარ თლოს მი ერ შე სა ბა მი სი 
დო კუ მენ ტე ბის, ინ ფორ მა ცი ი სა და მოწ მე ე ბის მოთხ ოვ ნის სა პა სუ ხოდ. შე
სა ბა მი სად, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ ამ კუთხ ით შე უძ ლია გარ კვე უ ლი 
დას კვნე ბი გა მო ი ტა ნოს მთავ რო ბის ქცე ვი დან გა მომ დი ნა რე. უფ რო მე ტიც, 
იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, თუ რამ ხე ლა მნიშ ვნე ლო ბა აქვს მო პა სუ ხე მთავ

რო ბის თა ნამ შრომ ლო ბას კონ ვენ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა მარ თალ წარ
მო ე ბა ში (იხ. ზე მოთ პუნ ქტი 266) და იმ სიძ ნე ლე ე ბის მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე
ბით, რომ ლე ბიც აუ ცი ლებ ლად წა მო იჭ რე ბა მტკი ცე ბუ ლე ბა თა მო პო ვე ბი
სას (ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი ტი მურ ტა სის საქ მე § 70), სა სა მარ თლო ად გენს, 
რომ მთავ რო ბამ ვერ შე ას რუ ლა 38.1 მუხ ლით  (ყო ფი ლი 28.1 (ა) მუხ ლი) 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი, კერ ძოდ არ შე უქ მნა ყვე ლა სა ჭი რო 
პი რო ბა კო მი სი ას და სა სა მარ თლოს იმი სათ ვის, რომ ამ უკა ნას კნელთ და
ედ გინათ საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი.

Ipek v Turkey (2004)
165. რო დე საც მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბა მთლი ა ნად ან უმე ტეს წი ლად 

ხე ლი სუფ ლე ბის ექ სკლუ ზი უ რი კონ ტრო ლის ქვეშ ხდე ბა, რო გორც მა გა ლი
თად და კა ვე ბულ პირ თა შემ თხვე ვა ში, ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბებ თან მი მარ
თე ბა ში ძლი ე რი პრე ზუმ ფცი ე ბი წარ მო ი შო ბა მა შინ, რო ცა და ზი ა ნე ბე ბის 
წარ მო შო ბა ან პი რის გარ დაც ვა ლე ბა პა ტიმ რო ბა ში ხდე ბა. მარ თლაც, მტკი
ცე ბის ტვირ თი გა და დის ხე ლი სუფ ლე ბა ზე, რომ წარ მო ად გი ნოს და მაკ მა ყო
ფი ლე ბე ლი და და მა ჯე რე ბე ლი ახ სნა გან მარ ტე ბა (Salman v Turkey [GC], no. 
21986/93, § 100, ECHR 2000VII; Çakıcı v Turkey [GC], no. 23657/94, § 85, 
ECHR 1999IV; Ertak v Turkey, no. 20764/92, § 32, ECHR 2000V; Timurtaş 
v Turkey, cited above, § 82, ECHR 2000VI; and Orhan, cited above, § 327).

177. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ 
გან მცხა დებ ლის ორი შვი ლის გა უ ჩი ნა რე ბის ფაქ ტზე ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო
ძი ე ბა სე რი ო ზუ ლად არა ა დეკ ვა ტუ რი და ხარ ვე ზე ბი ა ნი იყო. შე სა ბა მი სად, 
სა სა მარ თლო ად გენს, რომ დარ ღვე უ ლი იყო კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის პრო
ცე სუ ა ლუ რი ას პექ ტიც.

Salman v Turkey (2000)
99. მე2 მუხ ლით და ცუ ლი სი კე თის მნიშ ვნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, სი

ცოცხ ლის ხელ ყო ფის ფაქ ტე ბი სა სა მარ თლომ გა მოწ ვლილ ვით უნ და გა მო
იკ ვლი ოს და მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღოს არა მხო ლოდ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე
თა მოქ მე დე ბე ბი, არა მედ საქ მეს თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა ფაქ ტობ რი ვი 
გა რე მო ე ბა. პა ტიმ რო ბა ში მყო ფი ადა მი ა ნე ბი არი ან და უც ველ მდგო მა რე
ო ბა ში და ხე ლი სუფ ლე ბას მა თი დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა ეკის რე ბა. თუ კი და
პა ტიმ რე ბი სას პი რი ჯან მრთე ლი იყო, გა თა ვი სუფ ლე ბი სას კი და ზი ა ნე ბე ბი 
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აღ მო აჩ ნდა, სა ხელ მწი ფოს ეკის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა წარ მო ად გი ნოს და მა
ჯე რე ბე ლი ახ სნა ამ და ზი ა ნე ბე ბის წარ მო შო ბის შე სა ხებ (იხ, სხვებ თან ერ
თად ზე მოთ Selmouni v France [GC], no. 25803/94, § 87, ECHR 1999V). ეს 
ვალ დე ბუ ლე ბა გან სა კუთ რე ბით მკაც რია მა შინ, რო დე საც პი რი და კა ვე ბის 
შემ დგომ გარ და იც ვლე ბა.

100. მტკი ცე ბუ ლე ბა თა შე ფა სე ბი სას, სა სა მარ თლო რო გორც წე სი იყე
ნებს “გო ნივ რულ ეჭვს მიღ მა” სტან დარტს (იხ. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ მე ზე 
ირ ლან დია გა ერ თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს წი ნა აღ მდეგ Ireland v United Kingdom 
judgment of 18 January 1978, Series A no. 25, pp. 6465, § 161). თუმ ცა, ეს 
სტან დარ ტი შე იძ ლე ბა დაკ მა ყო ფი ლე ბულ იქ ნას საკ მა რი სად ძლი ე რი, მკა
ფიო და ურ თი ერ თშე სა ბა მი სი დას კვნე ბის ან მყა რი პრე ზუმ ფცი ე ბის ერ
თობ ლი ო ბით. რო დე საც მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბა მთლი ა ნად ან უმე ტეს
წი ლად ხე ლი სუფ ლე ბის ექ სკლუ ზი უ რი კონ ტრო ლის ქვეშ ხდე ბა, რო გორც 
მა გა ლი თად და კა ვე ბულ პირ თა შემ თხვე ვა ში, ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბებ თან 
მი მარ თე ბა ში ძლი ე რი პრე ზუმ ფცი ე ბი წარ მო ი შო ბა მა შინ, რო ცა და ზი ა ნე
ბე ბის წარ მო შო ბა ან პი რის გარ დაც ვა ლე ბა პა ტიმ რო ბა ში ხდე ბა. მარ თლაც, 
მტკი ცე ბის ტვირ თი გა და დის ხე ლი სუფ ლე ბა ზე, რომ წარ მო ად გი ნოს და მაკ
მა ყო ფი ლე ბე ლი და და მა ჯე რე ბე ლი ახ სნა გან მარ ტე ბა

9. სიკ ვდი ლით დას ჯა

Öcalan v Turkey (2005) [GC]
163. ამ სა კითხ ში დი დი პა ლა ტა ეთან ხმე ბა პა ლა ტის დას კვნებს (იხ. პა

ლა ტის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 189196 პუნ ქტე ბი):
... ასე თი თვალ სა ჩი ნო პროგ რე სი შე იძ ლე ბა აღ ვიქ ვათ, რო გორც იმის მა

ნიშ ნე ბე ლი, რომ ხელ შემ კვრე ლი სა ხელ მწი ფო ე ბი შე თან ხმდნენ, გა ა უქ მონ 
ან, სულ მცი რე, შეც ვა ლონ მე2.1 მუხ ლის მე ო რე წი ნა და დე ბა, მით უმე ტეს 
თუ კი გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ ყვე ლა ხელ შემ კვრელ მა მხა რემ ხე ლი მო ა
წე რა მე6 ოქმს და მი სი რა ტი ფი ცი რე ბა ორ მოც და ერ თმა სა ხელ მწი ფომ მო
ახ დი ნა. შე იძ ლე ბა სა და ვო იყოს, სა ჭი როა თუ არა და ვე ლო დოთ, სა ნამ დარ
ჩე ნი ლი სა მი სა ხელ მწი ფოც მო ახ დენს მე6 ოქ მის რა ტი ფი ცი რე ბას სა ნამ 
და ვას კვნი დეთ, რომ მე2 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სიკ ვდი ლით დას
ჯის გა მო ნაკ ლი სი მნიშ ვნე ლოვ ნად შე იც ვა ლა. ....ამ გვა რი ერ თი ა ნი ფო ნის 

გათ ვა ლის წი ნე ბით, შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ სიკ ვი ლით დას ჯა მშვი დო ბი ან 
დროს ით ვლე ბა ...სას ჯე ლის მი უ ღე ბელ ფორ მად და იგი აღარ არის მე2 
მუხ ლით დაშ ვე ბუ ლი.

164. სა სა მარ თლო აღ ნიშ ნავს, რომ მე13 ოქ მის (რო მე ლიც სიკ ვდი ლით 
დას ჯას კრძა ლავს ნე ბის მი ერ ვი თა რე ბა ში) ხელ მო სა წე რად გახ სნით სა ხელ
მწი ფო ებ მა აირ ჩი ეს კონ ვენ ცი ის ტექ სტის შეც ვლის ტრა დი ცი უ ლი მე თო დი. 
ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დროს სამ წევრ სა ხელ მწი ფოს ხე ლი არ მო უ
წე რია ოქ მზე და იგი ჯერ თექ ვსმეტ სა ხელ მწი ფოს არა აქვს რა ტი ფი ცი რე
ბუ ლი. მაგ რამ სიკ ვდი ლით დას ჯის სრუ ლად, ანუ რო გორც მშვი დო ბი ან, ისე 
ომი ა ნო ბის დროს, გა უქ მე ბის კენ გა დამ დგა რი ეს სა ბო ლოო ნა ბი ჯი შე იძ ლე
ბა მი ვიჩ ნი ოთ რო გორც ხელ შემ კვრე ლი ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კა ში აბო ლი ცი ო
ნის ტუ რი მოძ რა ო ბის დას ტუ რი. ეს გუ ლის ხმობს იმა საც, რომ ცვლი ლე ბა 
შე ვი და მე2 მუხ ლში, ვი ნა ი დან ეს უკა ნას კნე ლი და საშ ვე ბად მი იჩ ნევს სიკ
ვდი ლით დას ჯას მშვი დო ბი ან დროს.

165. ამ ჟა მად ის ფაქ ტი, რომ ჯერ კი დევ ბევრ სა ხელ მწი ფოს არ მო უ წე
რია ხე ლი და არ მო უხ დე ნია მე13 ოქ მის რა ტი ფი ცი რე ბა, ხელს უშ ლის სა სა
მარ თლოს იმ დას კვნის გა მო ტა ნა ში, რომ ხელ შემ კვრელ სა ხელ მწი ფო ებ ში 
უკ ვე მი ღე ბუ ლი პრაქ ტი კაა სიკ ვდი ლით დას ჯის მიჩ ნე ვა კონ ვენ ცი ის მე3 
მუხ ლის სა წი ნა აღ მდე გო არა ა და მი ა ნურ და და მა მა ცი რე ბელ მოპყ რო ბად, 
ვი ნა ი დან ამ მუხ ლი დან გა დახ ვე ვა და უშ ვე ბე ლია ომის დრო საც კი. მაგ რამ, 
დი დი პა ლა ტა ეთან ხმე ბა პა ლა ტას იმ ნა წილ ში, რომ ამ ჯე რად სა ჭი რო არაა 
სა სა მარ თლოს მი ერ ამ სა კითხ ზე რა ი მე მყა რი დას კვნის გა მო ტა ნა, ვი ნა ი
დან მა ში ნაც კი თუ ჩავ თვლით, რომ მე2 მუხ ლი კვლავ იძ ლე ვა სიკ ვდი ლით 
დას ჯის უფ ლე ბას, არა სა მარ თლი ა ნი სა სა მარ თლო გან ხილ ვის შე დე გად მი
ღე ბუ ლი სა სიკ ვდი ლო გა ნა ჩე ნის აღ სრუ ლე ბა მა ინც კონ ვენ ცი ის სა წი ნა აღ
მდე გო იქ ნე ბა.
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10. მე-2 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბები

10.1. სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა უზ რუნ ველ ყოს სი ცოცხ ლის უფ ლე-
ბის სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბა

Osman v United Kingdom (1998)
115. სა სა მარ თლო აღ ნიშ ნავს, რომ მე2.1 მუხ ლის პირ ვე ლი წი ნა და დე

ბა ად გენს არა მარ ტო სი ცოცხ ლის გან ზრახ და უკა ნო ნო ხელ ყო ფის აკ
რძალ ვას, არა მედ ასე ვე ავალ დე ბუ ლებს სა ხელ მწი ფოს გა ნა ხორ ცი ე ლოს 
შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რა თა და იც ვას მი სი იუ რის დიქ ცი ის ქვეშ მყოფ 
პირ თა სი ცოცხ ლე. რო გორც წე სი, ამ კუთხ ით სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე
ბა მო ი ცავს მის უპირ ვე ლეს მო ვა ლე ო ბას და იც ვას სი ცოცხ ლე ეფექ ტუ რი 
სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი კა ნონ მდებ ლო ბის შექ მნით, რო მელ საც ზურგს 
უმაგ რებს სა მარ თალ დამ ცა ვი მე ქა ნიზ მი იმი სათ ვის, რომ მო ახ დი ნოს ამ კა
ნონ მდებ ლო ბის დარ ღვე ვის პრე ვენ ცი ა, აღ მოფ ხვრა და დას ჯა. […]

Akkoc v Turkey (2000)
77. სა სა მარ თლო იხ სე ნებს, რომ მე2.1 მუხ ლის პირ ვე ლი წი ნა და დე ბა 

ად გენს არა მარ ტო სი ცოცხ ლის გან ზრახ და უკა ნო ნო ხელ ყო ფის აკ რძალ
ვას, არა მედ ასე ვე ავალ დე ბუ ლებს სა ხელ მწი ფოს გა ნა ხორ ცი ე ლოს შე სა ბა
მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რა თა და იც ვას მი სი იუ რის დიქ ცი ის ქვეშ მყოფ პირ თა 
სი ცოცხ ლე (იხ. L.C.B. v United Kingdom judgment of 9 June 1998, Reports 
1998III, p. 1403, § 36). ეს, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მო ი ცავს სა ხელ მწი ფოს მო
ვა ლე ო ბას და იც ვას სი ცოცხ ლე ეფექ ტუ რი სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი კა ნონ
მდებ ლო ბის შექ მნით, რო მელ საც ზურგს უმაგ რებს სა მარ თალ დამ ცა ვი მე
ქა ნიზ მი იმი სათ ვის, რომ მო ახ დი ნოს ამ კა ნონ მდებ ლო ბის დარ ღვე ვის პრე
ვენ ცი ა, აღ მოფ ხვრა და დას ჯა. ეს ვალ დე ბუ ლე ბა, გარ კვე ულ სი ტუ ა ცი ებ ში, 
ხე ლი სუფ ლე ბას ასე ვე აკის რებს პო ზი ტი ურ ვალ დე ბუ ლე ბას გა ა ტა როს პრე
ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი იმი სათ ვის, რომ და იც ვას პი რის სი ცოცხ ლე სხვა 
პირ თა და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბე ბის გან (იხ. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ მე ზე Os
man v United Kingdom 28 October 1998, Reports 1998VIII, p. 3159, § 115).

78. თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა ში მარ თლწეს რი გის შე ნარ ჩუ ნე ბის, 
ადა მი ან თა ქცე ვის არაპ როგ ნო ზი რე ბუ ლო ბის და იმ არ ჩე ვა ნის სირ თუ ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც უნ და გა კეთ დეს სა კითხ ის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის და 

რე სურ სე ბის მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე ბით, პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი იმ გვა
რად უნ და გა ნი მარ ტოს, რომ არაპ რო პორ ცი ულ ან ზედ მე ტად მძი მე ტვირ
თად არ და აწ ვეს ხე ლი სუფ ლე ბას. ყვე ლა ნა ი რი რის კი არ გუ ლის ხმობს იმას, 
რომ სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლია მი ი ღოს პრაქ ტი კუ ლი ზო მე ბი ამ რის კის 
თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა წარ მო ი შო ბა მა შინ, 
რო ცა ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ მა იცოდ ნენ ან უნ და სცოდ ნო დათ, რომ 
არ სე ბობ და “რე ა ლუ რი და იმ წუ თი ე რი რის კი იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რის 
ან პირ თა სი ცოცხ ლის წი ნა აღ მდეგ, რო მე ლიც წარ მო იშ ვა მე სა მე პირ თა და
ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბე ბის შე დე გად” და თუ კი მათ თა ვი ან თი კომ პე ტენ ცი
ის ფარ გლებ ში არ მი ი ღეს ის ზო მე ბი, რაც ჩვე უ ლებ რივ მო სა ლოდ ნე ლი იყო 
ამ რის კის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად (იხ. ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი
ლე ბა ოს მა ნის საქ მე ზე, გვ. 315960, § 116).

91. სა სა მარ თლო ად გენს, რომ ეს ხარ ვე ზე ბი ძირს უთხ რი და ამ პე რი ოდ
ში სამ ხრეთ აღ მო სავ ლეთ რე გი ონ ში სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი კა ნონ მდებ
ლო ბის ეფექ ტუ რო ბას. ეს, თა ვის მხრივ, აძ ლი ე რებ და და ხელს უწყ ობ და 
უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის და უს ჯე ლო ბას, რაც რო გორც კო მი სი ამ თა ვის ან გა
რიშ ში გა ნაცხ ა და, შე უ თავ სე ბე ლი იყო კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბას თან იმ დე მოკ
რა ტი ულ სა ზო გა დო ე ბა ში, რო მე ლიც პა ტივს სცემს კონ ვენ ცი ით გა რან ტი
რე ბულ ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ სა და თა ვი სუფ ლე ბებს.

Shanaghan v United Kingdom (2001)
88. კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სი ცოცხ ლის უფ ლე

ბის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა, კონ ვენ ცი ის 1ლი მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
სა ხელ მწი ფოს ზო გად ვალ დე ბუ ლე ბას თან ერ თად, “თა ვი სი იუ რის დიქ ცი ის 
ფარ გლებ ში ყვე ლა სათ ვის უზ რუნ ველ ყოს კონ ვენ ცი ით გან საზღ ვრუ ლი უფ
ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვა” თა ვის თა ვად გუ ლის ხმობს იმა საც, 
რომ ძა ლის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად პი რის გარ დაც ვა ლე ბის შემ თხვე ვა ში უნ
და ჩა ტარ დეს რა ი მე ფორ მის ეფექ ტუ რი ოფი ცი ა ლუ რი გა მო ძი ე ბა (იხ. mu
tatis mutandis ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მაკ კა ნის საქ მე ზე 
გვ. 49, § 161, და საქ მე ზე Kaya v Turkey 19 February 1998, Reports of Judg
ments and Decisions 1998I, p. 329, § 105). ამ გვა რი გა მო ძი ე ბის ძი რი თა დი 
მი ზა ნი არის ის, რომ უზ რუნ ველ ყოს სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის დამ ცა ვი ეროვ
ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის ეფექ ტუ რი გან ხორ ცი ე ლე ბა და იმ შემ თხვე ვებ ში, 
რო დე საც სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის ხელ ყო ფა ზე პა სუ ხის მგე ბელ ნი არი ან სა
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ხელ მწი ფო ორ გა ნო ე ბი ან მო ხე ლე ე ბი, მათ თვის პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის
რე ბა. ამ მიზ ნე ბის მიღ წე ვა სხვა დას ხვა ვი თა რე ბა ში შე საძ ლოა გა მო ძი ე ბის 
სხვა დას ხვა ფორ მამ უზ რუნ ველ ყოს, თუმ ცა რა ფორ მაც არ უნ და იყოს 
არ ჩე უ ლი, შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა და მო უ კი დებ ლად 
უნ და იმოქ მე დონ მა შინ ვე, რო ცა სა კითხი მათ გამ გებ ლო ბა ში გა და ვა. ისი
ნი არ უნ და და ე ლო დონ სხვე ბის ინი ცი ა ტი ვას არც ფორ მა ლუ რი სა ჩივ რის 
წარ დგე ნის და არც რო მე ლი მე სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის წარ მარ თვა ზე პა
სუ ხის მგებ ლო ბის აღე ბის კუთხ ით (იხ. მა გა ლი თად, mutatis mutandis, İlhan 
v Turkey [GC] no. 22277/93, ECHR 2000VII, § 63).

10.2. სახელმწიფოს ვალდებულება, საფრთხის ქვეშ მყოფ პირთა 
სიცოცხლის დასაცავად გადადგას პოზიტიური ნაბიჯები

Osman v United Kingdom (1998)
115. სა სა მარ თლო აღ ნიშ ნავს, რომ მე2.1 მუხ ლის პირ ვე ლი წი ნა და დე ბა 

ად გენს არა მარ ტო სი ცოცხ ლის გან ზრახ და უკა ნო ნო ხელ ყო ფის აკ რძალ ვას, 
არა მედ ასე ვე ავალ დე ბუ ლებს სა ხელ მწი ფოს გა ნა ხორ ცი ე ლოს შე სა ბა მი სი ღო
ნის ძი ე ბე ბი, რა თა და იც ვას მი სი იუ რის დიქ ცი ის ქვეშ მყოფ პირ თა სი ცოცხ ლე 
(იხ. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ მე ზე L.C.B. v United Kingdom 9 June 1998, Reports 
of Judgments and Decisions 1998III, p. 1403, § 36). რო გორც წე სი, ამ კუთხ ით 
სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა მო ი ცავს მის უპირ ვე ლეს მო ვა ლე ო ბას და იც ვას 
სი ცოცხ ლე ეფექ ტუ რი სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი კა ნონ მდებ ლო ბის შექ მნით, 
რო მელ საც ზურგს უმაგ რებს სა მარ თალ დამ ცა ვი მე ქა ნიზ მი იმი სათ ვის, რომ 
მო ახ დი ნოს ამ კა ნონ მდებ ლო ბის დარ ღვე ვის პრე ვენ ცი ა, აღ მოფ ხვრა და დას
ჯა. ამ გვა რად დად გე ნი ლი ა, რომ კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლი შე იძ ლე ბა მო ი ცავ
დეს ასე ვე გარ კვე ულ, მკა ფი ოდ გან საზღ ვრულ გა რე მო ე ბებ ში სა ხელ მწი ფოს 
პო ზი ტი ურ ვალ დე ბუ ლე ბას გა ა ტა როს პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი იმი სათ
ვის, რომ და იც ვას პი რის სი ცოცხ ლე სხვა პირ თა და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბე
ბის გან. ამ ვალ დე ბუ ლე ბის ფარ გლე ბი მხა რე თა შო რის და ვის სა გა ნი ა.

116. სა სა მარ თლოს აზ რით, თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა ში მარ თლწეს
რი გის შე ნარ ჩუ ნე ბის, ადა მი ან თა ქცე ვის არაპ როგ ნო ზი რე ბუ ლო ბის და 
იმ არ ჩე ვა ნის სირ თუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც სა ხელ მწი ფომ უნ და 
გა ა კე თოს სა კითხ ის პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის და რე სურ სე ბის მხედ ვე ლო ბა
ში მი ღე ბით, პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი იმ გვა რად უნ და გა ნი მარ ტოს, 
რომ არაპ რო პორ ცი ულ ან ზედ მე ტად მძი მე ტვირ თად არ და აწ ვეს ხე ლი

სუფ ლე ბას. ამ გვა რად, ყვე ლა ნა ი რი რის კი არ გუ ლის ხმობს იმას, რომ სა
ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლია მი ი ღოს პრაქ ტი კუ ლი ზო მე ბი ამ რის კის თა ვი დან 
ასა ცი ლებ ლად. მე ო რე უცი ლობ ლად გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ფაქ ტო რია იმის 
აუ ცი ლებ ლო ბა, რომ პო ლი ცი ამ და ნა შა უ ლის კონ ტროლ სა და პრე ვენ ცი ას
თან და კავ ში რე ბით სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი გა ნა ხორ ცი ე ლოს იმ
გვა რად, რომ პა ტი ვი სცეს სა თა ნა დო პრო ცეს სა და სხვა გა რან ტი ებს, რაც 
ად გენს შეზღ უდ ვებს მათ ქმე დე ბებ ზე და მო ი ცავს კონ ვენ ცი ის მე5 და მე8 
მუხ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ გა რან ტი ებს.

სა სა მარ თლოს აზ რით, რო დე საც გან მცხა დე ბე ლი ჩი ვის, რომ ხე ლი
სუფ ლე ბამ და არ ღვია მი სი პო ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა და იც ვას სი ცოცხ
ლე ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი მო ვა ლე ო ბის კონ ტექ სტში (იხ. პუნ ქტი 115), უნ და 
დად გინ დეს, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა იცოდ ნენ ან უნ და 
სცოდ ნო დათ, რომ არ სე ბობ და რე ა ლუ რი და იმ წუ თი ე რი რის კი იდენ ტი ფი
ცი რე ბუ ლი პი რის ან პირ თა სი ცოცხ ლის წი ნა აღ მდეგ, რო მე ლიც წარ მო
იშ ვა მე სა მე პირ თა და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე ბე ბის შე დე გად და მათ თა ვი
ან თი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში არ მი ი ღეს ის ზო მე ბი, რაც ჩვე უ ლებ რივ 
მო სა ლოდ ნე ლი იყო ამ რის კის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. სა სა მარ თლო არ 
იზი ა რებს მთავ რო ბის მო საზ რე ბას, რომ რის კის შე ფა სე ბა ში შეც დო მა, ან 
მის ასა ცი ლებ ლად რა ი მე ზო მე ბის გა უ ტა რებ ლო ბა უნ და უტოლ დე ბო დეს 
უხეშ გა უფ რთხი ლებ ლო ბას ან სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის დაც ვის ვალ დე ბუ
ლე ბის აშ კა რა იგ ნო რი რე ბას (იხ. ზე მოთ პუნ ქტი 107). ასე თი ხის ტი სტან
დარ ტი შე უ სა ბა მოა კონ ვენ ცი ის 1ლი მუხ ლის მოთხ ოვ ნებ თან და ამ მუხ
ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა ხელ მწიფოს ვალ დე ბუ ლე ბას თან უზ რუნ ველ
ყოს კონ ვენ ცი ით, მათ შო რის მე2 მუხ ლით გა რან ტი რე ბულ უფ ლე ბა თა 
და თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის პრაქ ტი კუ ლი და ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მე ბი (იხ. 
ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ მე ზე მაკ კა ნი და სხვე ბი, გვ. 45, § 
146).

სა სა მარ თლოს თვის მე2 მუხ ლით და ცუ ლი უფ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, საკ მა რი სი ა, გან მცხა დე ბელ მა და ამ ტკი ცოს, რომ ხე ლი
სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ მა არ მი ი ღეს ყვე ლა ის ზო მა, რაც ჩვე უ ლებ რივ მო
სა ლოდ ნე ლი იყო იმ რე ა ლუ რი და იმ წუ თი ე რი რის კის თა ვი დან ასა ცი ლებ
ლად, რომ ლის შე სა ხე ბაც მათ იცოდ ნენ ან უნ და სცოდ ნო დათ. ამ კითხ ვას 
პა სუ ხი უნ და გა ე ცეს კონ კრე ტულ საქ მე ში ყვე ლა ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით.
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Kilic v Turkey (2000)
63. თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ე ბა ში მარ თლწეს რი გის შე ნარ ჩუ ნე ბის, 

ადა მი ან თა ქცე ვის არაპ როგ ნო ზი რე ბუ ლო ბის და იმ არ ჩე ვა ნის სირ თუ
ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რაც სა ხელ მწი ფომ უნ და გა ა კე თოს სა კითხ ის 
პრი ო რი ტე ტუ ლო ბის და რე სურ სე ბის მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე ბით, პო ზი ტი
უ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი იმ გვა რად უნ და გა ნი მარ ტოს, რომ არაპ რო პორ ცი
ულ ან ზედ მე ტად მძი მე ტვირ თად არ და აწ ვეს ხე ლი სუფ ლე ბას. ამ გვა რად 
ყვე ლა ნა ი რი რის კი არ გუ ლის ხმობს იმას, რომ სა ხელ მწი ფო ვალ დე ბუ ლია 
მი ი ღოს პრაქ ტი კუ ლი ზო მე ბი ამ რის კის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. პო ზი
ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბა წარ მო ი შო ბა მა შინ, რო ცა ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა
ნო ებ მა იცოდ ნენ ან უნ და სცოდ ნო დათ, რომ არ სე ბობ და რე ა ლუ რი და 
იმ წუ თი ე რი რის კი იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რის ან პირ თა სი ცოცხ ლის წი
ნა აღ მდეგ, რო მე ლიც წარ მო იშ ვა მე სა მე პირ თა და ნა შა უ ლებ რი ვი ქმე დე
ბე ბის შე დე გად და მათ თა ვი ან თი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში არ მი ი ღეს 
ის ზო მე ბი, რაც ჩვე უ ლებ რივ მო სა ლოდ ნე ლი იყო ამ რის კის თა ვი დან ასა
ცი ლებ ლად (იხ. ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ოს მა ნის საქ მე ზე, 
გვ. 315960, § 116).

Akkoc v Turkey (2000)
93. მთავ რო ბა ამ ტკი ცებ და, რომ მათ ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში შე ეძ ლოთ 

თავ დას ხმის წი ნა აღ მდეგ ეფექ ტუ რი დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფა. სა სა მარ
თლო არ დაკ მა ყო ფილ და ამ არ გუ მენ ტით. ხე ლი სუფ ლე ბის ხელთ უნ და ყო
ფი ლი ყო პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ფარ თო სპექ ტრი სა კუ თა რი უშიშ
რო ე ბის ძა ლე ბის ან მათ დაქ ვემ დე ბა რე ბა ში ან მა თი თან ხმო ბით მოქ მე დი 
დაჯ გუ ფე ბე ბის საქ მი ა ნო ბას თან მი მარ თე ბა ში. მთავ რო ბამ ვერ წარ მო ად
გინა ინ ფორ მა ცია იმ ზო მე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც მათ სუ სურ ლუ კის ან
გა რი შამ დე მი ი ღეს იმი სათ ვის, რომ გა მო ე ძი ე ბი ნათ კონ ტრრე ვო ლუ ცი უ რი 
ჯგუ ფე ბის არ სე ბო ბა და ამ პე რი ოდ ში სი ცოცხ ლის უკა ნო ნო ხელ ყო ფის 
ფაქ ტებ ში სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მო ნა წი ლე ო ბა იმ თვალ საზ რი სით, რომ 
გა ე ტა რე ბი ნათ შე სა ბა მი სი ზო მე ბი პრე ვენ ცი ის ან დაც ვის მი მარ თუ ლე ბით. 
არა ვი თა რი ზო მე ბი არ მი ღე ბუ ლა მა ში ნაც, რო დე საც გან მცხა დე ბელ მა და 
მის მა ქმარ მა მი მარ თეს პრო კუ რორს და შე ატყ ო ბი ნეს, რომ იყ ვნენ მა თი სი
ცოცხ ლის წი ნა აღ მდეგ მი მარ თუ ლი პირ და პი რი მუ ქა რის მსხვერ პლნი.

94. სა სა მარ თლო ად გენს, რომ საქ მის გა რე მო ე ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 

ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა არ გა ა ტა რეს შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე
ბი, რა თა აე ცი ლე ბი ნათ ზუ ბე ირ აკო ჩის სი ცოცხ ლის წი ნა აღ მდეგ არ სე ბუ
ლი რე ა ლუ რი და იმ წუ თი ე რი რის კი. შე სა ბა მი სად, ად გი ლი ჰქონ და კონ ვენ
ცი ის მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას.

10.3. პატიმრები, რომელთა სიცოცხლე თვითმკვლელობის ან 
მკვლელობის რისკის ქვეშაა

Keenan v United Kingdom (2001)
92. მთავ რო ბა ამ ტკი ცებ და, რომ რო დე საც პი რი თავს იკ ლავს, სპე ცი ფი

კუ რი სა კითხ ე ბი წარ მო ი შო ბა ღირ სე ბი სა და ავ ტო ნო მი უ რო ბის პრინ ცი პე
ბი დან გა მომ დი ნა რე, რომ ლე ბიც კრძა ლავს რა ი მე სა დამ სჯე ლო ღო ნის ძი ე
ბას პი რის თა ვი სუ ფა ლი არ ჩე ვა ნი სა და ქმე დე ბის წი ნა აღ მდეგ. სა სა მარ თლო 
აღი ა რებს, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ გა ტა რე ბუ ლი პრე ვენ ცი უ ლი ზო მე ბი 
გარ კვე ულ წი ლად იზღ უ დე ბა, მა გა ლი თად, კონ ვენ ცი ის მე5 და მე8 მუხ
ლე ბის დე ბუ ლე ბე ბით (იხ. ოს მა ნი გვ. 315960 § 116 და გვ. 316263, § 121). 
ამ გვა რად, ცი ხის ად მი ნის ტრა ცი ამ სა კუ თა რი უფ ლე ბა მო სი ლე ბე ბი პი რის 
უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის პა ტი ვის ცე მით უნ და გა ნა ხორ ცი ე ლოს. 
არ სე ბობს ზო გა დი ზო მე ბი და პრე ვენ ცი უ ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რო მელ თა გა
მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია თვით და ზი ა ნე ბის რის კის შემ ცი რე ბის მიზ ნით პი
როვ ნუ ლი ავ ტო ნო მი ის შე ლახ ვის გა რე შე. სა კითხი იმის შე სა ხებ, პა ტიმ რის 
მი მართ უფ რო მკაც რი ზო მე ბი არის თუ არა გა მო სა ყე ნე ბე ლი, და მო კი დე
ბუ ლია ყო ვე ლი საქ მის ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბებ ზე.

Paul and Audrey Edwards v United Kingdom (2002)
57. ქრის ტო ფერ ედ ვარ დსი მოკ ლა სა შიშ მა, სუ ლი ე რად და ა ვა დე ბულ

მა პა ტი მარ მა რი ჩარდ ლინ ფორ დმა, რო მე ლიც მის სა კან ში იყო მო თავ
სე ბუ ლი. რო გორც პა ტი მა რი, ის იმ ყო ფე ბო და ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო
მად გე ნელ თა პა სუ ხის მგებ ლო ბის ქვეშ, რო მელ თაც ქვეყ ნის ში და კა ნონ
მდებ ლო ბი თა და კონ ვენ ცი ით ეკის რე ბო დათ მი სი სი ცოცხ ლის დაც ვის 
ვალ დე ბუ ლე ბა. პირ ველ რიგ ში, სა სა მარ თლომ გა ნი ხი ლა, იცოდ ნენ თუ 
არა ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ მა და უნ და სცოდ ნო დათ თუ არა 
ქრის ტო ფერ ედ ვარ დსის სი ცოცხ ლის თვის არ სე ბუ ლი რე ა ლუ რი და იმ წუ
თი ე რი რის კის არ სე ბო ბის შე სა ხებ რი ჩარდ ლინ ფორ დის მხრი დან და მე
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ო რე რიგ ში, გა ნა ხორ ცი ე ლეს თუ არა მათ თა ვი ან თი კომ პე ტენ ცი ის ფარ
გლებ ში ის ზო მე ბი, რომ ლე ბიც ჩვე უ ლებ რივ მო სა ლოდ ნე ლი იყო რის კის 
თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად.

64. სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ ამ საქ მე ში ჩარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ორ
გა ნო ე ბის (ე ქი მე ბი, პო ლი ცი ა, პრო კუ რა ტუ რა და სა სა მარ თლო) უმოქ მე
დო ბამ იმ კუთხ ით, რომ ცი ხის ად მი ნის ტრა ცი ას არ მი ა წო და ინ ფორ მა ცია 
რი ჩარდ ლინ ფორ დის ფსი ქი კუ რი მდგო მა რე ო ბის შე სა ხებ და ცი ხე ში მიყ ვა
ნი სას მის მა არა ა დეკ ვა ტურ მა შე მოწ მე ბამ, და არ ღვია სა ხელ მწი ფოს ვალ
დე ბუ ლე ბა, და ეც ვა ქრის ტო ფერ ედ ვარ დსის სი ცოცხ ლე. შე სა ბა მი სად, ამ 
კუთხ ით  ად გი ლი ჰქონ და კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას.

10.4. ეკო ლო გი უ რი საფ რთხის გან და მავ ნე სა მუ შა ო სა გან დაც ვა

LCB v United Kingdom (1998)
36. გან მცხა დე ბე ლი და მა ტე ბით ჩი ო და იმის შე სა ხებ, რომ მო პა სუ ხე სა

ხელ მწი ფომ არ გა აფ რთხი ლა მი სი მშობ ლე ბი და არ გა ნა ხორ ცი ე ლა მი სი 
ჯან მრთე ლო ბის მო ნი ტო რინ გი მა ნამ, სა ნამ 1970 წლის ოქ ტომ ბერ ში ლე ი
კე მი ის დი აგ ნოზს და უს ვამ დნენ, რა მაც და არ ღვია კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლი.

ამას თან და კავ ში რე ბით, სა სა მარ თლო აღ ნიშ ნავს, რომ მე2.1 მუხ ლის 
პირ ვე ლი წი ნა და დე ბა ად გენს არა მარ ტო სი ცოცხ ლის გან ზრახ და უკა ნო
ნო ხელ ყო ფის აკ რძალ ვას, არა მედ ასე ვე ავალ დე ბუ ლებს სა ხელ მწი ფოს გა
ნა ხორ ცი ე ლოს შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რა თა და იც ვას მი სი იუ რის დიქ
ცი ის ქვეშ მყოფ პირ თა სი ცოცხ ლე (cf. the Court’s reasoning in respect of 
Article 8 in the Guerra and Others v Italy judgment of 19 February 1998, Re
ports 1998I, 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 გა მოთ ქმუ ლა ვა რა უ დი, რომ მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფო გან ზრახ 
ცდი ლობ და გან მცხა დებ ლის სი ცოცხ ლის ხელ ყო ფას. ამ გვა რად, სა სა მარ
თლოს მო ვა ლე ო ბას წარ მო ად გენს გან საზღ ვროს მი ი ღო თუ არა სა ხელ მწი
ფომ ყვე ლა ზო მა იმი სათ ვის, რომ საფ რთხე აე ცი ლე ბი ნა გან მცხა დებ ლის 
სი ცოცხ ლის თვის.

41. ამას თან და კავ ში რე ბით, სა სა მარ თლო ად გენს, რომ შე სა ბა მის დროს 
გან მცხა დებ ლის მა მის შე საძ ლო დას ხი ვე ბის შე სა ხებ სა ხელ მწი ფოს ხელთ 
არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ხელ მწი ფოს არ ევა ლე ბო

და სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით მოქ მე დე ბა და მი სი მშობ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბა 
ამას თან და კავ ში რე ბით რა ი მე გან სა კუთ რე ბუ ლი ზო მე ბის შე სა ხებ. შე სა ბა
მი სად, ად გი ლი არ ჰქო ნია მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას.

Oneryildiz v Turkey (2004)
71. ამას თან და კავ ში რე ბით, სა სა მარ თლო იმე ო რებს, რომ მე2.1 მუხ

ლის პირ ვე ლი წი ნა და დე ბა ად გენს არა მარ ტო სი ცოცხ ლის გან ზრახ და 
უკა ნო ნო ხელ ყო ფის აკ რძალ ვას, არა მედ ასე ვე ავალ დე ბუ ლებს სა ხელ მწი
ფოს გა ნა ხორ ცი ე ლოს შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბი, რა თა და იც ვას მი სი იუ
რის დიქ ცი ის ქვეშ მყოფ პირ თა სი ცოცხ ლე[...]. სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ 
ეს ვალ დე ბუ ლე ბა ვრცელ დე ბა ყვე ლა იმ საქ მი ა ნო ბა ზე, მნიშ ვნე ლო ბა არა 
აქვს სა ჯა რო თუ კერ ძო, რო მელ მაც შე იძ ლე ბა საფ რთხე შე უქ მნას სი ცოცხ
ლეს, და გან სა კუთ რე ბით კი იმ ინ დუს ტრი ულ საქ მი ა ნო ბებ ზე, რომ ლე ბიც 
თა ვი სი ბუ ნე ბით საფ რთხის შემ ცვე ლი ა, მა გა ლი თად, რო გო რი ცაა ნარ ჩე ნე
ბის გა და მუ შა ვე ბა (“სა ში ში საქ მი ა ნო ბე ბი” — შე სა ბა მი სი ევ რო პუ ლი სტან
დარ ტე ბით იხ. პუნ ქტე ბი 59 და 60).

73. ამ მი მარ თე ბით, მთავ რო ბის მო საზ რე ბის სა წი ნა აღ მდე გოდ, იმი სათ
ვის, რომ გა ნი საზღ ვროს ის პა სუ ხის მგებ ლო ბა რაც შე იძ ლე ბა სა ხელ მწი
ფოს და ე კის როს მე2 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მთე ლი რი გი ფაქ ტო რე ბია 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი, მათ შო რის ის სა შიშ რო ე ბა, რაც და მა ხა სი ა თე ბე ლია 
სა და ვოდ გამ ხდა რი საქ მი ა ნო ბის თვის, რის კის დო ნე რო მე ლიც არ სე ბობ და 
გან მცხა დებ ლის მი მართ რა ი მე სი ცოცხ ლის თვის სა ში ში გა რე მო ე ბი დან გა
მომ დი ნა რე, ამ გა რე მო ე ბის შემ ქმნელ პირ თა სტა ტუ სი და იყო თუ არა მა თი 
მოქ მე დე ბე ბი ან შეც დო მე ბი წი ნას წარ გან ზრა ხუ ლი, და ა.შ.

10.5. უფ ლე ბა სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბა ზე

Ilhan v Turkey (2000)
86. სა სა მარ თლომ გა ი ზი ა რა კო მი სი ის დას კვნა აბ დუ ლა ტიფ ილ ჰა ნის

თვის მი ყე ნე ბუ ლი და ზი ა ნე ბე ბის შე სა ხებ, კერ ძოდ ის, რომ იგი სცე მეს და, 
სულ მცი რე, ერ თხელ მა ინც ჩა არ ტყეს თავ ში G3 შაშ ხა ნა. ამან გა მო იწ ვია 
მძი მე სის ხლჩაქ ცე ვე ბი და ორი და ზი ა ნე ბა თავ ზე, რა საც თა ვის მხრივ მოჰ
ყვა ტვი ნის და ზი ა ნე ბა და ჯან მრთე ლო ბის ხან გრძლი ვი მოშ ლა. მი უ ხე და
ვად თვა ლის თვის ად ვი ლად შე სამ ჩნე ვი და ზი ა ნე ბე ბის და იმ სირ თუ ლე ე
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ბი სა, რა საც ილ ჰა ნი გა ნიც დი და სი ა რუ ლი სა და მეტყ ვე ლე ბის დროს, მი სი 
სა ა ვად მყო ფო ში გა დაყ ვა ნა 36 სა ა თის დაგ ვი ა ნე ბით მოხ და.

87. აბ დუ ლა ტიფ ილ ჰა ნის მი ერ გან ცდი ლი ცუ დი მოპყ რო ბის სე რი ო ზუ
ლო ბის და სხვა ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო გო რი ცაა 
სა თა ნა დო სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნა მნიშ ვნე ლო ვა ნი დაგ ვი ა ნე ბით, 
სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ იგი ისე თი სე რი ო ზუ ლი და არა ა და მი ა ნუ რი 
მოპყ რო ბის მსხვერ პლი გახ და, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა და ხა სი ათ დეს რო გორც 
წა მე ბა (იხ. Selmouni v France [GC], no. 25803/94, §§ 96105, ECHR 1999V).

Pentiacova and Others v Moldova (2005)
1. უფრო მე ტიც, მე2 მუხ ლის გა მო ყე ნე ბის სა კითხი შე იძ ლე ბა დად გეს 

მა ში ნაც, რო დე საც დად გინ დე ბა, რომ ხელ შემ კვრე ლი სა ხელ მწი ფოს ხე ლი
სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებ მა პი რის სი ცოცხ ლე საფ რთხე ში ჩა აგ დეს იმ სა მე დი
ცი ნო დახ მა რე ბა ზე უა რის თქმით, რო მელ საც იგი ზო გა დად უზ რუნ ველ
ყოფს მო სახ ლე ო ბის თვის (იხ. Cyprus v Turkey [GC], no. 25781/94, § 219, 
ECHR 2001IV and Nitecki v Poland (dec.), no. 65653/01, 21 March 2002).

წი ნამ დე ბა რე საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა
სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ გან მცხა დებ ლებ მა ვერ წარ მო ად გი ნეს ვე რა ვი
თა რი მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ ლი თაც და ა დას ტუ რებ დნენ, რომ მა თი სი ცოცხ
ლე საფ რთხე ში იყო. ისი ნი ამ ტკი ცე ბენ, რომ ბო ლო დრო ის გან მავ ლო ბა ში 
მრა ვა ლი პა ცი ენ ტი გარ და იც ვა ლა და უთი თებ დნენ გე ორგ ლუნ გუს საქ
მე ზე, მაგ რამ მათ არ წარ მო უდ გე ნი ათ იმის მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ სიკ ვდი
ლის მი ზე ზი ამ შემ თხვე ვებ ში რა ი მე კონ კრე ტუ ლი წამ ლის ან სა თა ნა დო 
სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის არარ სე ბო ბა იყო. სა სა მარ თლო აღ ნიშ ნავს, რომ 
თირ კმლის ქრო ნი კუ ლი უკ მა რი სო ბა არის ძა ლი ან სე რი ო ზუ ლი პროგ რე
სი რე ბა დი და ა ვა დე ბა სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლით, არა მარ ტო 
მოლ დო ვეთ ში, არა მედ მთელს მსოფ ლი ო ში. ის ფაქ ტი, რომ ადა მი ა ნი ამ 
და ა ვა დე ბით გარ და იც ვა ლა, თა ვის თა ვად არ ნიშ ნავს იმას, რომ სიკ ვდი ლი 
ჯან დაც ვის სის ტე მა ში არ სე ბულ მა ხარ ვე ზებ მა გა მო იწ ვი ა.

Anguelova v Bulgaria (2002)
125. სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ პო ლი ცი ამ და ა ყოვ ნა ბნი ზაბ ჩე კო ვის

თვის სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბის აღ მო ჩე ნა, რი თიც მნიშ ვნე ლოვ ნად შე უწყო 
ხე ლი სა სიკ ვდი ლო შე დე გის დად გო მას.

130. ამ გვა რად, სა სა მარ თლო ად გენს, რომ პო ლი ცი ელ თა ქცე ვამ 1996 
წლის 29 იან ვრის ღა მის 3დან 5 სთმდე და ხე ლი სუფ ლე ბის უმოქ მე დო ბამ 
და არ ღვია სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა და ეც ვა პა ტიმ რო ბა ში მყოფ პირ თა 
სი ცოცხ ლე.

131. შე სა ბა მი სად, ამ კუთხ ით ად გი ლი ჰქონ და კონ ვენ ცი ის მე2.1 მუხ
ლის დარ ღვე ვას.

11. პრო ცე სუ ა ლუ რი მოთხ ოვ ნე ბი _ ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის 

ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა

11.1. ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის მი ზა ნი

McCann and Others v United Kingdom (1995)
161. სა სა მარ თლო, ისე ვე რო გორც კო მი სი ა, მხო ლოდ იმას აღ ნიშ ნავს, 

რომ სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მი ერ სი ცოცხ ლის უკა ნო ნო ხელ ყო ფის 
ზო გა დი სა კა ნონ მდებ ლო აკ რძალ ვა პრაქ ტი კა ში არა ე ფექ ტუ რი იქ ნე ბო
და, თუ კი არ იარ სე ბებ და რა ი მე მე ქა ნიზ მი სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის 
წარ მო მად გე ნელ თა მი ერ ძა ლის გა მო ყე ნე ბის კა ნო ნი ე რე ბის შე სა მოწ მებ
ლად. კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სი ცოცხ ლის უფ ლე
ბის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა კონ ვენ ცი ის 1ლი მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ 
სა ხელ მწი ფოს ზო გად ვალ დე ბუ ლე ბას თან ერ თად: “თა ვი სი იუ რის დიქ ცი ის 
ფარ გლებ ში ყვე ლა სათ ვის უზ რუნ ველ ყოს კონ ვენ ცი ით გან საზღ ვრუ ლი 
უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვა” თა ვის თა ვად გუ ლის ხმობს იმა
საც, რომ ძა ლის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად პი რის გარ დაც ვა ლე ბის შემ თხვე ვა
ში, უნ და ჩა ტარ დეს რა ი მე ფორ მის ეფექ ტუ რი ოფი ცი ა ლუ რი გა მო ძი ე ბა.

11.2. ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის ბუ ნე ბა
11.2.1. გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბა ზე პა სუ ხისმ გე ბე ლი პი რე ბი და მო უ კი დე ბელ-

ნი უნ და იყ ვნენ მოვ ლე ნა თა გან ვი თა რე ბა ში მო ნა წი ლე პი რე ბის გან

McShane v United Kingdom (2002)
95. სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მი ერ ჩა დე ნილ მკვლე ლო ბა ზე ეფექ ტუ რი 

გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა მო ითხ ოვს, რომ ის პი რე ბი, რომ ლე
ბიც პა სუ ხის მგე ბელ ნი არი ან გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბა სა და წარ მარ თვა ზე და



146

ევროკონვენციის მე-2 მუხლი

147

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

მო უ კი დე ბელ ნი იყ ვნენ პრო ცე სის მო ნა წი ლე პი რე ბის გან (იხ. მა გა ლი თად 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ მე ზე Güleç v Turkey 27 July 1998, Reports 1998IV, 
§§ 8182; Öğur v Turkey, [GC] no. 21954/93, ECHR 1999III, §§ 9192). ეს 
გუ ლის ხმობს არა მხო ლოდ იე რარ ქი ულ და ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლურ, არა მედ 
პრაქ ტი კულ და მო უ კი დებ ლო ბა საც (იხ. მა გა ლი თად გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ
მე ზე Ergi v Turkey 28 July 1998, Reports 1998IV, §§ 8384 რო მელ შიც პრო
კუ რო რი, რო მე ლიც იძი ებ და შე ტა კე ბის დროს ახალ გაზ რდა გო გოს სიკ ვდი
ლის ფაქტს, არ ჩან და საკ მა რი სად და მო უ კი დე ბე ლი ვი ნა ი დან ძი რი თა დად 
ინ ცი დენ ტში გა რე უ ლი ჟან დარ მე ბის მი ერ მი წო დე ბულ ინ ფორ მა ცი ას ეყ
რდნო ბო და).

11.2.2. გა მო ძი ე ბა დრო უ ლად და გო ნივ რულ ვა დებ ში უნ და ჩა ტარ დეს

Hugh Jordan v United Kingdom (2001)
108. დრო უ ლო ბის და გო ნივ რუ ლი ვა დე ბის მოთხ ოვ ნა ამ კონ ტექ სტში 

თა ვის თა ვად იგუ ლის ხმე ბა. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ შე საძ ლოა არ სე ბობ
დეს ისე თი დაბ რკო ლე ბე ბი ან სირ თუ ლე ე ბი, რაც კონ კრე ტულ ვი თა რე ბა ში 
აყოვ ნებს გა მო ძი ე ბას. თუმ ცა, ხე ლი სუფ ლე ბის დრო უ ლი რე ა გი რე ბა სა სიკ
ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბის ფაქ ტებ ზე, რო გორც წე სი, არ სე ბი თია კა ნო ნის 
უზე ნა ე სო ბი სად მი სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის და იმი სათ
ვის, რომ არ შე იქ მნას უკა ნო ნო ქმე დე ბე ბის მი მართ ხე ლი სუფ ლე ბის შემ
წყნა რებ ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის შთა ბეჭ დი ლე ბა.

Kelly and Others v United Kingdom (2001)
132. მარ თა ლი ა, მოკ ვლე ვის დაწყ ე ბის და ყოვ ნე ბა გარ კვე ულ წი ლად გან

მცხა დე ბელ თა ბრა ლით მოხ და, მაგ რამ ეს გა მოწ ვე უ ლი იყო იმ სირ თუ ლე
ე ბით, რომ ლის წი ნა შეც მსხვერ პლის ნა თე სა ვე ბი იდ გნენ მოკ ვლე ვის პრო
ცე დუ რებ ში მო ნა წი ლე ო ბი სას (იხ. პუნ ქტე ბი 127128 რომ ლე ბიც მოწ მის 
ჩვე ნე ბის გა სა ი დუმ ლო ე ბას ეხე ბა). არ შე იძ ლე ბა უსა ფუძ ვლოდ ჩა ით ვა ლოს 
ის გა რე მო ე ბა, რომ გან მცხა დებ ლებ მა გა მო ი ყე ნეს სა მარ თლებ რი ვი დაც
ვის სა შუ ა ლე ბე ბი იმი სათ ვის, რომ გა ე სა ჩივ რე ბი ნათ მოკ ვლევის პრო ცე სის 
ეს ას პექ ტე ბი. სა სა მარ თლო აღ ნიშ ნავს, რომ კო რო ნე რი, რო მე ლიც ვალ დე
ბუ ლი იყო პრო ცე სის წარ მარ თვა ზე, და ე თან ხმა ამ შე ჩე რე ბებს. ის ფაქ ტი, 
რომ შე ჩე რე ბა გან მცხა დებ ლე ბის მი ერ იყო მოთხ ოვ ნი ლი, არ ათა ვი სუფ
ლებს ხე ლი სუფ ლე ბას უზ რუნ ველ ყოს პრო ცე სის შე სა ბა მი სო ბა გო ნივ რუ

ლი ვა დე ბის მოთხ ოვ ნას თან (იხ. mutatis mutandis გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ მე ზე 
Scopelliti v Italy, რო მე ლიც ეხე ბა ვა დე ბის გო ნივ რუ ლო ბის მოთხ ოვ ნას კონ
ვენ ცი ის მე6.1 მუხ ლის კონ ტექ სტში 23 November 1993, Series A no. 278, 
p. 9, § 25). თუ პრო ცე სის ხან გრძლი ვი დრო ით და ყოვ ნე ბა გარ დაც ვლი ლის 
ოჯა ხის მი მართ პრო ცე სუ ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის დაც ვის მო საზ რე ბე ბით 
არის ნა კარ ნა ხე ვი, დგე ბა სა კითხი იმის შე სა ხებ, თუ რამ დე ნად შე უძ ლია გა
მო ძი ე ბის სის ტე მას სტრუქ ტუ რუ ლი თვალ საზ რი სით უზ რუნ ველ ყოს პრო
ცე სის სწრა ფად და გარ დაც ვლი ლის ოჯა ხის თვის ღი ად წარ მარ თვა.

11.2.3. გა მო ძი ე ბა გა მოწ ვლილ ვით უნ და ჩა ტარ დეს

Gül v Turkey (2000)
93. სის ხლის სა მარ თლის სა სა მარ თლომ მო ის მი ნა სა მი ბრალ დე ბუ ლი 

ოფიც რის ჩვე ნე ბა, რო მელ თა მოკ ლე ახ სნა გან მარ ტე ბებ მაც არ სე ბი თი ვე
რა ფე რი შე მა ტა მათ წე რი ლო ბით ჩვე ნე ბებს. სა სა მარ თლოს არ და უ კითხ ავს 
სხვა მოწ მე ე ბი. გან მცხა დე ბელ სა და მი სი ოჯა ხის წევ რებს არ შე ატყ ო ბი ნეს 
სა სა მარ თლო წარ მო ე ბის შე სა ხებ და მათ არ მი ე ცათ სა შუ ა ლე ბა სა სა მარ
თლოს თვის მოვ ლე ნა თა სა კუ თა რი, გან სხვა ვე ბუ ლი ვერ სია მო ეთხ როთ. სა
სა მარ თლომ გა მო ითხ ო ვა ორი ექ სპერ ტი ზის დას კვნა, ერ თი — ჟან დარ მე
რი ის ოფიც რის გან, მე ო რე — პო ლი ცი ის ექ სპერ ტის გან. ორი ვე ეს დას კვნა 
ეყ რდნო ბო და იმ მო საზ რე ბას, რომ პო ლი ცი ელ თა ან გა რი ში იყო სწო რი და 
ნამ დვი ლი. ორი ვე ექ სპერ ტმა გა ა კე თა დას კვნა, რომ ოფიც რებს ბრა ლი არ 
მი უძღ ო დათ. ეს დას კვნე ბი ეფუძ ნე ბო და ზო გად შე ფა სე ბებს და არა ტექ ნი
კუ რი ექ სპერ ტი ზის შე დე გად მი ღე ბულ რა ი მე დას კვნას.

Ergi v Turkey (1998)
83. სა სა მარ თლომ გა მო ხა ტა შეშ ფო თე ბა იმ ფაქ ტთან და კავ ში რე ბით, 

რომ პრო კუ რო რი, რო მე ლიც იძი ებ და ჰა ვა ერ გის სიკ ვდი ლის ფაქტს, ძი
რი თა დად ეყ რდნო ბო და ჟან დარ მე რი ის ან გა რიშს იმას თან და კავ ში რე ბით, 
რომ გან მცხა დებ ლის დას PKKის წევ რმა ეს რო ლა. პრო კუ რორ მა დე ლე
გა ტებს გა ნუ მარ ტა, რომ ის მა შინ გა ნი ხი ლავ და სხვა სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე
დე ბის ჩა ტა რე ბის სა ჭი რო ე ბას, თუ კი საქ მე ში აღ მოჩ ნდე ბო და რა ი მე გა რე
მო ე ბა, რო მე ლიც წი ნა აღ მდე გო ბა ში მო ვი დო და ამ ან გა რიშ თან. იგი ასე ვე 
მი იჩ ნევ და, რომ სწო რედ გან მცხა დებ ლის ახ ლობ ლებს ეკის რე ბო დათ მო
ვა ლე ო ბა, მი სი ყუ რადღ ე ბა მი ექ ცი ათ უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის უკა ნო ნო ქმე
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დე ბა ზე, ამ საქ მე ში კი მათ მის თვის არ მი უ მარ თავთ. ამ გვა რი ეჭ ვის არარ
სე ბო ბის გა მო, მან მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა იმის შე სა ხებ, რომ საქ მე მი სი 
გან სჯა დი არ იყო და PKK იყო მკვლე ლო ბა ში ეჭ ვმი ტა ნი ლი, ისე რომ არ 
და უ კითხ ავს მსხვერ პლის ოჯა ხის წევ რე ბი, სოფ ლის მაცხ ოვ რებ ლე ბი ან 
ოპე რა ცი ა ში მო ნა წი ლე სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რე ე ბი. ინ ცი დენ ტის შე სა ხებ 
ჟან დარ მე რი ის ან გა რი ში დან და რუ კის მო ნა ხა ზი დან არ იკ ვე თე ბა, რომ ის 
ტყვი ა, რო მელ მაც გან მცხა დებ ლის და იმ სხვერ პლა PKKის გას რო ლი ლი 
იყო. და მა ტე ბით აღა სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ თა ვად ეს ან გა რი ში ჟან დარ მე
რი ის უფ როს ოსა გუნ დო დუს შედ გე ნი ლი იყო, რო მე ლიც თვი თონ არ ეს
წრე ბო და შე ტა კე ბას და გა ნაცხ ა და, რომ არ იცო და ოპე რა ცი ა ში მო ნა წი ლე 
ოფი ცერ თა ვი ნა ო ბე ბი და სამ ხედ რო ნა წი ლე ბი და რომ მომ ხდა რის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ას ფლობ და მხო ლოდ მოკ ლე და შიფ რუ ლი რა დიო შეტყ ო ბი ნე
ბე ბი დან. თუმ ცა, პრო კუ რორს არ გა მო უ ძი ე ბია ჰა ვა ერ გის მკვლე ლო ბის 
გა რე მო ე ბე ბი და ამ სა ფუძ ვლით არ შე ეძ ლო ამ დო კუ მენ ტე ბის შე ფა სე ბა.

84. არც რა ი ო ნის ჟან დარ მე რი ის უფ როსს და არც პრო კუ რორს დე ტა
ლუ რად არ გა ნუ ხი ლავს სა კითხ ი, სწო რად და სა თა ნა დოდ ჩა ა ტა რეს თუ 
არა უშიშ რო ე ბის ძა ლებ მა ოპე რა ცი ა. თუმ ცა აჰ მეტ კუ ზუმ დე ლე გა ტებს 
გა ნუცხ ა და, რომ ოპე რა ცი ის ჩა ტა რე ბა და სახ ლე ბუ ლი ად გი ლი დან მაქ სი
მა ლუ რად შორს უნ და ჩა ტარ დეს და რომ წი ნამ დე ბა რე საქ მე ში, გეგ მის თა
ნახ მად, სამ ხედ რო მოქ მე დე ბე ბი სოფ ლის მხო ლოდ ჩრდი ლო ეთ ნა წილ ში 
უნ და გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყო. ცხა დი იყო, რომ არა ვი თა რი გა მო ძი ე ბა არ ჩა
ტა რე ბუ ლა იმის გა სარ კვე ვად, იყო თუ არა გეგ მა და მი სი გან ხორ ცი ე ლება 
საქ მის გა რე მო ე ბე ბის შე სა ბა მი სი.

Gulec v Turkey (1998)
79. სა სა მარ თლო აღ ნიშ ნავს, რომ მთავ რო ბა აჰ მეტ გუ ლე ჩის მკვლე ლო

ბას PKKს აბ რა ლებ და. პირ ველ ყოვ ლი სა, ჟან დარ მე რი ის ხელ მძღვა ნე ლი 
ოფიც რე ბის, იდი ლის პო ლი ცი ი სა და ჯა რის მი ერ შედ გე ნი ლი ან გა რი ში მი
უ თი თებს, რომ უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბი დარ წმუ ნე ბუ ლი იყ ვნენ, რომ სიკ ვდი ლი 
“იმ ცეცხ ლის შე დე გი იყო, რო მე ლიც გახ სნეს დე მონ სტრან ტებ ში გა რე ულ
მა შე ი ა რა ღე ბულ მა აჯან ყე ბუ ლებ მა” (იხ. ზე მოთ პუნ ქტი 17). ამის მსგავ
სად, იდი ლის რა ი ო ნის კო მის რის 12 ივ ნი სის წე რი ლის სა პა სუ ხოდ 1991 
წლის 14 ივ ნი სის წე რილ ში, ჟან დარ მე რია ყო ველ გვა რი ეჭ ვის გა რე შე ამ
ტკი ცებ და, რომ დე მონ სტრა ცია ორ გა ნი ზე ბუ ლი იყო “PKKს შე ი ა რა ღე ბუ

ლი ტე რო რის ტე ბის მი ერ” და რომ “შე ი ა რა ღე ბუ ლი პი რე ბის შე რე ვა ხალ ხში 
და ია რა ღის გა მო ყე ნე ბა დე მონ სტრა ცი ის დროს, ადას ტუ რებ და სი ტუ ა ცი ის 
სე რი ო ზუ ლო ბას” (იხ. ზე მოთ პუნ ქტი 23). იგი ვე დო კუ მენ ტი ამ ჟღავ ნებს 
ჟან დარ მე რი ა ში კო ორ დი ნა ცი ის ნაკ ლებ ლო ბას, ვი ნა ი დან ჟან დარ მე რი ამ 
გა ნაცხ ა და, რომ არ შე ეძ ლო იმ ჯა რის კა ცე ბის და სა ხე ლე ბა, რომ ლე ბიც იმ
ყო ფე ბოდ ნენ და ჯავ შნულ ავ ტო მო ბილ ში. გა მომ ძი ე ბელს ეტყ ო ბა ეჭ ვი არ 
შეჰ პარ ვია სა და ვო მოვ ლე ნა თა ოფი ცი ა ლურ ვერ სი ა ში, ვი ნა ი დან მის ან გა
რიშ ში იგი ჯი უ ტად აცხ ა დებ და, რომ inter alia მსხვერ პლის მა მამ გა მოთ ქვა 
“უ შე დე გო და შე უ სა ბა მო ბრალ დე ბე ბი მა ი ორ კა რა ტა ნის მი მართ”, რა მაც 
გა მო ამ ჟღავ ნა “ი დე ო ლო გი უ რი მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა და სრუ ლი არა ო ბი
ექ ტუ რო ბა”. იგი ამ ტკი ცებ და, რომ უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბი არ უმიზ ნებ დნენ 
მო სახ ლე ო ბას და არ პა სუ ხობ დნენ ხალ ხის მხრი დან გახ სნილ ცეცხლს და 
რომ მათ ჰყავ დათ ორ ჯერ მე ტი დაჭ რი ლე ბი, ვიდ რე დე მონ სტრან ტებს. ამ 
სა ფუძ ვლით ის ამ ტკი ცებ და, რომ შე უძ ლე ბე ლი იყო “ი მის გან საზღ ვრა ვინ 
იყო შემ თხვე ვა ზე პა სუ ხის მგე ბე ლი” (იხ. ზე მოთ პუნ ქტი 27).

გარ და ამი სა, გა მომ ძი ე ბელ მა კურ ტმა ზე და პი რუ ლად და კითხა რამ დე
ნი მე ადა მი ა ნი და თა ვი არ შე უ წუ ხე ბია ოფი ცე რი აი ჰა ნის ან სხვა მოწ მე ე
ბის, მა გა ლი თად ჩუ და დე მი რის გა მო ძა ხე ბა ზე. სა სა მარ თლოს მი აჩ ნი ა, რომ 
ამ ორი მოწ მის ჩვე ნე ბა უდი დე სი მნიშ ვნე ლო ბის იყო, ვი ნა ი დან ბა ტო ნი აი
ჰა ნი იყო კონ დო რის მძღო ლი ხო ლო ქალ ბა ტო ნი დე მი რი იდ გა გან მცხა დებ
ლის შვი ლის გვერ დით მა შინ, რო დე საც მას ტყვი ის ნამ სხვრე ვი მოხ ვდა და 
და ი ღუ პა.

მოვ ლე ნე ბის რე კონ სტრუქ ცია შე საძ ლე ბელს გახ დი და დად გე ნი ლი ყო 
ტყვი ის ნამ სხვრე ვის ტრა ექ ტო რია და იმ ია რა ღის ად გილ მდე ბა რე ო ბა, სა
ი და ნაც მოხ და გას რო ლა. იგი ვე ნა ი რად ნამ სხვრე ვის მე ტა ლურ გი უ ლი ანა
ლი ზი გა მო ა აშ კა რა ვებ და ტყვი ის მწარ მო ებ ლის და მიმ წო დებ ლის ვი ნა ო ბას 
და შე სა ბა მი სად ია რა ღის ტიპს. გარ და ამი სა, არა ვინ და ინ ტე რე სე ბუ ლა იმ 
ტყვი ის წარ მო შო ბით, რო მელ მაც ქვე მოთ მი მარ თუ ლი ტრა ექ ტო რი ით გა ი
ა რა აჰ მეთ გუ ლე ჩის სხე უ ლი, რაც ზუს ტად შე ე სა ბა მე ბო და კონ დო რის ლუ
ლი დან გახ სნი ლი ცეცხ ლის მი მარ თუ ლე ბას.

Kaya v Turkey (1998)
90. პრო კუ რორს არა ვი თა რი კონ კრე ტუ ლი ზო მა არ მი უ ღია გან მცხა

დებ ლის ძმის მკვლე ლო ბის გა მო სა ძი ებ ლად, მა გა ლი თად იმ კუთხ ით, რომ 
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გა ერ კვია იყო თუ არა გარ დაც ვლი ლი PKKს აქ ტი უ რი წევ რი. პრო კუ რორს 
არ და უ კითხ ავს დო ლუ ნა ის მახ ლობ ლად მცხოვ რე ბი სოფ ლე ლე ბი იმი სათ
ვის, რომ და ედ გი ნა ხომ არ გა უ გი ათ იმ დღეს შე ი ა რა ღე ბუ ლი შე ტა კე ბის 
ხმა და ჩვე ნე ბის ჩა მო სარ თმე ვად არ გა მო უ ძა ხე ბია უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის 
წევ რე ბი, რომ ლე ბიც მო ნა წი ლე ობ დნენ ინ ცი დენ ტში. პრო კუ რო რის მტკი ცე 
დას კვნა, რომ გარ დაც ვლი ლი იყო უშიშ რო ე ბის ძა ლებ თან შე ი ა რა ღე ბუ ლი 
შე ტა კე ბის დროს მოკ ლუ ლი ტე რო რის ტი, არა სო დეს გა და მოწ მე ბუ ლა სხვა 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ფონ ზე და მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გან სჯა დო ბის შე სა ხებ 
მთლი ა ნად გა მო რიცხ ავ და უშიშ რო ე ბის ძა ლე ბის ბრა ლე უ ლო ბას, თუნ დაც 
იმ სა კითხ თან მი მარ თე ბა ში, რამ დე ნად პრო პორ ცი უ ლი იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ძა ლა. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ეროვ ნუ ლი უშიშ რო ე ბის სა სა მარ თლო ზე მი
მაგ რე ბულ მა პრო კუ რორ მა არ გა და ა მოწ მა ჰიკ მეტ აკ სო ის მი ერ 1994 წლის 
17 ივ ნისს მი ცე მუ ლი ჩვე ნე ბა, მა გა ლი თად ლი სეს ჟან დარ მე რი ის შტაბ ბი ნის 
სა რე გის ტრა ციო ჩა ნა წე რე ბის გა და სინ ჯვით, რა თა გა ერ კვია იყო თუ არა 
ის და პა ტიმ რე ბუ ლი 1993 წლის 25 მარტს ან და ახ ლო ე ბით ამ დროს (იხ. ზე
მოთ პუნ ქტი 20).

Hugh Jordan v United Kingdom (2001)
107. გა მო ძი ე ბა ეფექ ტუ რი უნ და იყოს იმ გა გე ბი თაც, რომ მი სი მეშ ვე

ო ბით შე საძ ლე ბე ლი იყოს იმის გან საზღ ვრა, გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა ამ გვარ 
საქ მე ებ ში იყო თუ არა მარ თლზო მი ე რი და მოხ დეს დამ ნა შა ვე პირ თა გა
მოვ ლე ნა და დას ჯა. ეს ვალ დე ბუ ლე ბა უკავ შირ დე ბა არა შე დეგს, არა მედ 
სა შუ ა ლე ბებს. ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს უნ და მი ე ღოთ გო ნივ რუ ლი 
ზო მე ბი იმი სათ ვის, რომ მო ე პო ვე ბი ნათ შემ თხვე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, მათ შო რის თვით მხილ ველ თა ჩვე ნე ბე ბი, ექ სპერ ტი ზის 
დას კვნე ბი, სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში ჩა ე ტა რე ბი ნათ გაკ ვე თა, იმი სათ ვის, 
რომ დად გე ნი ლი ყო და ზი ა ნე ბე ბი და სიკ ვდი ლის მი ზე ზი. გა მო ძი ე ბის ნე
ბის მი ე რი ნაკ ლი, რო მე ლიც ხელს უშ ლის სიკ ვდი ლის მი ზე ზის ან დამ ნა შა
ვე პირ თა დად გე ნას, შე საძ ლოა აღ მოჩ ნდეს მე2 მუხ ლით დად გე ნილ სტან
დარტს მიღ მა.

Shanaghan v United Kingdom (2001)
90. გა მო ძი ე ბა ეფექ ტუ რი უნ და იყოს იმ გა გე ბი თაც, რომ მი სი მეშ ვე ო ბით 

შე საძ ლე ბე ლი იყოს იმის გან საზღ ვრა გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა ამ გვარ საქ მე ებ

ში იყო თუ არა მარ თლზო მი ე რი (მა გა ლი თად ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი გა დაწყ
ვე ტი ლე ბა საქ მე ზე Kaya v Turkey p. 324, § 87) და მოხ დეს დამ ნა შა ვე პირ თა 
გა მოვ ლე ნა და დას ჯა. ეს ვალ დე ბუ ლე ბა უკავ შირ დე ბა არა შე დეგს, არა მედ 
სა შუ ა ლე ბებს. ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს უნ და მი ე ღოთ გო ნივ რუ ლი ზო მე
ბი იმი სათ ვის, რომ მო ე პო ვე ბი ნათ შემ თხვე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი მტკი ცე
ბუ ლე ბე ბი, მათ შო რის თვით მხილ ველ თა ჩვე ნე ბე ბი, ექ სპერ ტი ზის დას კვნე ბი, 
სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში ჩა ე ტა რე ბი ნათ გაკ ვე თა, იმი სათ ვის, რომ დად გე ნი
ლი ყო და ზი ა ნე ბე ბი და სიკ ვდი ლის მი ზე ზი (გაკ ვე თას თან და კავ ში რე ბით იხი
ლეთ მა გა ლი თად Salman v Turkey § 106; მოწ მე ებ თან და კავ ში რე ბით Tanrıkulu 
v Turkey [GC], no. 23763/94, ECHR 1999IV, § 109; ექ სპერ ტი ზებ თან და კავ ში
რე ბით Gül v Turkey, no. 22676/93, [Section 4], § 89). გა მო ძი ე ბის ნე ბის მი ე რი 
ნაკ ლი, რო მე ლიც ხელს უშ ლის სიკ ვდი ლის მი ზე ზის ან დამ ნა შა ვე პირ თა დად
გე ნას, შე საძ ლოა აღ მოჩ ნდეს მე2 მუხ ლით დად გე ნილ სტან დარტს მიღ მა.

Velikova v Bulgaria (2000)
83. სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ აშ კა რად არ სე ბობ და იმ მტკი ცე ბუ ლე

ბა თა მო პო ვე ბის სა შუ ა ლე ბე ბი, რო მელ თა მეშ ვე ო ბი თაც დად გინ დე ბო და 
ბა ტო ნი წონ ჩე ვის და ზი ა ნე ბე ბის წარ მო შო ბის დრო, მი სი ჯან მრთე ლო ბის 
მდგო მა რე ო ბა და კა ვე ბი სას და შე სა ბა მი სად იმ პირ თა ვი ნა ო ბა, რომ ლებ
მაც მის წი ნა აღ მდეგ მძი მე და ნა შა უ ლი ჩა ი დი ნეს (იხ. ზე მოთ პუნ ქტი 79). 
თუმ ცა, გა მომ ძი ე ბელს თა ვი არ შე უ წუ ხე ბია ამ მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მო პო
ვე ბით, რაც შემ დგომ სან ქცი ო ნი რე ბუ ლი იყო 1996 წლის 19 მარ ტის ბრძა
ნე ბით და რე გი ო ნა ლუ რი პრო კუ რო რის 1997 წლის 3 ივ ნი სის წე რი ლით (იხ. 
ზე მოთ პუნ ქტე ბი 37 და 40).

ამას თან, გა მო ძი ე ბა მრა ვა ლი თვის მან ძილ ზე უმოქ მე დო იყო და 1994 
წლის დე კემ ბრი დან არა ფე რი გა კე თე ბუ ლა მკვლე ლო ბის ფაქ ტზე სი მარ
თლის და სად გე ნად. გან მცხა დებ ლის მრა ვა ლი სა ჩი ვა რი ხე ლი სუფ ლე ბის 
ორ გა ნო თა უმოქ მე დო ბა ზე უპა სუ ხოდ დარ ჩა (იხ. პუნ ქტე ბი 3540). მთავ
რო ბას არ წარ მო უდ გე ნია ამ სა კითხ ზე არა ვი თა რი და მა ჯე რე ბე ლი ახ სნა 
გან მარ ტე ბა.

Tanrikulu v Turkey (1999)
106. სიკ ვდი ლის შემ დგო მი გა მოკ ვლე ვა ჩა ტარ და იმა ვე დღეს ორი მთა

ვა რი ექი მის მი ერ. მათ და ად გი ნეს, რომ გან მცხა დებ ლის ქმარს მოხ ვდა ცა
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მე ტი ტყვი ა, რო მელ თა გან ერ თი დარ ჩა სხე ულ ში და ამო ი ღეს (იხ. ზე მოთ 
პუნ ქტი 35). სა სა მარ თლომ გა ი ზი ა რა კო მი სი ის უკ მა ყო ფი ლე ბა ექ სპერ ტი
ზის შე დე გად მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სიმ წი რეს თან მი მარ თე ბით და 
მწუ ხა რე ბით აღ ნიშ ნა, რომ არ მომ ხდა რა სა სა მარ თლო ექ სპერ ტის ჩარ თვა 
და გაკ ვე თის სრულ ყო ფი ლად ჩა ტა რე ბა.

Gül v Turkey (2000)
89. ამას თან და კავ ში რე ბით, სა სა მარ თლო აღ ნიშ ნავს, რომ ინ ცი დენ ტის 

გა მო ძი ე ბა ჩა ა ტა რა პრო კუ რორ მა. ინ ცი დენ ტის სე რი ო ზუ ლო ბი სა და მტკი
ცე ბუ ლე ბა თა მო პო ვე ბის და ფიქ სა ცი ის აუ ცი ლებ ლო ბის მი უ ხე და ვად, რაც 
და ა დას ტუ რებ და თუ რა მოხ და სი ნამ დვი ლე ში, ად გი ლი ჰქონ და რამ დე ნი მე 
არ სე ბით შეც დო მას. არ ყო ფი ლა მცდე ლო ბა აღ მო ე ჩი ნათ ტყვი ა, რო მე ლიც 
თით ქოს მეჰ მეტ გულ მა ეს რო ლა პო ლი ცი ის ოფიც რებს, მა შინ რო ცა სწო
რედ ამ გა რე მო ე ბით იმარ თლებ დნენ პო ლი ცი ე ლე ბი თავს. სწო რად არ იყო 
და ფიქ სი რე ბუ ლი ბი ნა ში ორი ია რა ღი სა და დაც ლი ლი მას რის ამო ღე ბა, მა
შინ, რო ცა ეს გა რე მო ე ბაც გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო პო ლი ცი ელ თა ქმე დე ბე ბის 
გა სა მარ თლებ ლად. ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით პო ლი ცი ელ თა ჩვე ნე ბე
ბი იყო ბუნ დო ვა ნი და შე უ სა ბა მო, რაც შე უძ ლე ბელს ხდი და იმ პო ლი ცი ე
ლის ვი ნა ო ბის დად გე ნას, რო მელ მაც აღ მო ა ჩი ნა თი თო ე უ ლი ეს ია რა ღი. არ 
მომ ხდა რა ად გილ ზე ია რაღ თა ფო ტოგ რა ფი რე ბა. მარ თა ლი ა, ბრა უ ნინ გის 
ია რაღს ჩა უ ტარ და ტეს ტი იმის საჩ ვე ნებ ლად, რომ მის გან ცო ტახ ნის წინ 
გან ხორ ცი ელ და გას რო ლა, მაგ რამ არ გა მოკ ვლე უ ლა მეჰ მეტ გუ ლის ხე
ლე ბი იმ კვალის აღ მო სა ჩე ნად, რაც და ა კავ ში რებ და მას ია რაღ თან. ასე ვე 
არ აღე ბუ ლა თი თის ანა ბეჭ დე ბი ამ ია რა ღი დან. გაკ ვე თის შე დე გად ზუს
ტად არ აღი წე რა მეჰ მეტ გუ ლის თვის მი ყე ნე ბუ ლი და ზი ა ნე ბე ბი, რა მაც ხე
ლი შე უ შა ლა იმის დად გე ნას, თუ რა ად გი ლას და კა რის გან რა და შო რე ბით 
იმ ყო ფე ბო და იგი სრო ლის დროს, რაც შუქს მოჰ ფენ და მი სი მკვლე ლო ბის 
გა რე მო ე ბებს. მთავ რო ბამ გა ნაცხ ა და, რომ შემ დგო მი გა მოკ ვლე ვა აღარ 
იყო სა ჭი რო, რად გა ნაც სიკ ვდი ლის მი ზე ზი უკ ვე ცხა დი იყო. თუმ ცა სიკ
ვდი ლის შემ დგო მი გა მოკ ვლე ვის მი ზა ნი არის ასე ვე სიკ ვდი ლის თან ხმლე
ბი გა რე მო ე ბე ბის გა მორ კვე ვა, მა გა ლი თად ცუ დად მოპყ რო ბი სა და და ზი
ა ნე ბის შე საძ ლო ნიშ ნე ბის სრუ ლი და დე ტა ლუ რი აღ წე რა და კლი ნი კუ რი 
დას კვნე ბის ობი ექ ტუ რი ანა ლი ზი (ამ მი მარ თე ბით იხ. გა ე როს მი ერ 1991 
წელს მი ღე ბუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლოს: “უ კა ნო ნო, თვით ნე ბუ რი და გა მარ ტი

ვე ბუ ლი წე სით სიკ ვდი ლით დას ჯის ეფექ ტუ რი პრე ვენ ცია და გა მო ძი ე ბა” 
სა ნი მუ შო გაკ ვე თის ოქ მი, რო მე ლიც ხაზს უს ვამს პო ტენ ცი უ რად წი ნა აღ
მდე გობ რივ საქ მე ში სის ტე მა ტუ რი და სრუ ლი გა მოკ ვლე ვის და შე დე გე ბის 
ან გა რიშ ში ასახ ვის აუ ცი ლებ ლო ბას, იმი სათ ვის, რომ თა ვი დან იქ ნას აცი
ლე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი დე ტა ლე ბის და კარ გვა ან გა მო პარ ვა, ცი ტი რე ბუ
ლია გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ში საქ მე ზე სალ მა ნი თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ Salman 
v Turkey 27 June 2000, § 73, to be published in Reports 2000 […]
11.2.4. გა მო ძი ე ბა და მი სი შე დე გე ბი საკ მა რი სად გამ ჭვირ ვა ლე უნ და იყოს

McKerr v United Kingdom (2001)
115. იმა ვე მი ზეზ თა გა მო უნ და არ სე ბობ დეს გა მო ძი ე ბის ან მი სი შე დე

გე ბის სა ჯა რო გა და სინ ჯვის საკ მა რი სი ელე მენ ტი, რა თა უზ რუნ ველ ყო
ფი ლი იქ ნას ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა რო გორც თე ო რი ა ში, ისე პრაქ ტი კა ში. 
გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რის ხი შე იძ ლე ბა სხვა დას ხვა იყოს სხვა დას ხვა საქ მე
ში. ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში, მსხვერ პლის უახ ლო ე სი ნა თე სა ვი ჩარ თუ ლი 
უნ და იყოს პრო ცეს ში იმ დო ნე ზე, რაც სა ჭი როა მი სი ლე გი ტი მუ რი ინ ტე
რე სე ბის და სა ცა ვად (იხ. ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი Güleç, p. 1733, § 82, სა დაც 
მსხვერ პლის მა მას არ შე ატყ ო ბი ნეს სის ხლის სა მარ თლის საქ მის აღ ძვრა ზე 
უა რის თქმის შე სა ხებ; ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი Oğur, cited above, § 92, სა დაც 
მსხვერ პლის ოჯახს ხე ლი არ მი უწ ვე ბო და გა მო ძი ე ბი სა და სა სა მარ თლოს 
დო კუ მენ ტებ ზე და ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი Gül, § 93).

McShane v United Kingdom (2002)
114. გან მცხა დე ბე ლი ჩი ო და, რომ გა მო ძი ე ბის გან მავ ლო ბა ში ხე ლი არ 

მი უწ ვდე ბო და გა მო ძი ე ბის მა სა ლებ ზე. მან ვერ მი ი ღო ბევ რი ან გა რი შის და 
ჩვე ნე ბის ას ლი მა ნამ, სა ნამ საქ მე კო რო ნერს არ გა და ეგ ზავ ნა 1999 წლის 
და საწყ ის ში. სა სა მარ თლომ სხვა საქ მე ებ ში გან მარ ტა, რომ პო ლი ცი ის მი ერ 
წარ მო ე ბუ ლი გა მო ძი ე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბას თან და კავ ში რე ბით, გა მო ძი ე
ბის მა სა ლე ბის ან პო ლი ცი ის ან გა რი შე ბის გამ ჟღავ ნე ბა და გა მოქ ვეყ ნე ბა 
შე იძ ლე ბა წა მოჭ რი დეს სენ სი ტი ურ სა კითხ ებს და იყოს ზი ა ნის მომ ტა ნი 
კერ ძო პი რე ბის თვის ან სხვა საქ მე ებ ზე წარ მო ე ბუ ლი გა მო ძი ე ბის თვის და 
შე სა ბა მი სად ეს არ შე იძ ლე ბა გა ნი ხი ლე ბო დეს რო გორც მე2 მუხ ლის ავ
ტო მა ტუ რი მოთხ ოვ ნა (იხ. Hugh Jordan v United Kingdom, no. 24746/94, 
[Sect.3], judgment of 4 May 2001, § 121). სა ზო გა დო ე ბის ან მსხვერ პლის 
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ნა თე სა ვე ბის სა თა ნა დო ჩარ თუ ლო ბა პრო ცეს ში შე იძ ლე ბა უზ რუნ ველ ყო
ფი ლი იყოს გა მო ძი ე ბის სხვა ეტაპ ზე შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რე ბით (უფ რო 
დაწ ვრი ლე ბით იხ. ქვე მოთ).
11.2.5. გა მო ძი ე ბას უნ და შე ეძ ლოს დად გე ნა, იყო თუ არა მარ თლზო მი ე რი 

გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა და დამ ნა შა ვე პირ თა გა მოვ ლე ნა და დას ჯა

Kelly and Others v United Kingdom (2001)
96. გა მო ძი ე ბა ეფექ ტუ რი უნ და იყოს იმ გა გე ბი თაც, რომ მი სი მეშ ვე ო

ბით შე საძ ლე ბე ლი იყოს იმის გან საზღ ვრა, ამ გვარ საქ მე ებ ში, მარ თლზო მი
ე რი იყო თუ არა გა მო ყე ნე ბუ ლი ძა ლა, (იხ. მა გა ლი თად ზე მოთ ცი ტი რე ბუ
ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ მე ზე Kaya v Turkey p. 324, § 87) დამ ნა შა ვე პირ თა 
გა მოვ ლე ნა და დას ჯა. ეს ვალ დე ბუ ლე ბა უკავ შირ დე ბა არა შე დეგს, არა
მედ სა შუ ა ლე ბებს. ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს უნ და მი ე ღოთ გო ნივ რუ ლი 
ზო მე ბი იმი სათ ვის, რომ მო ე პო ვე ბი ნათ შემ თხვე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, მათ შო რის თვით მხილ ველ თა ჩვე ნე ბე ბი, ექ სპერ ტი ზის 
დას კვნე ბი, სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში ჩა ე ტა რე ბი ნათ გაკ ვე თა იმი სათ ვის, 
რომ დად გე ნი ლი ყო და ზი ა ნე ბე ბი და სიკ ვდი ლის მი ზე ზი (გაკ ვე თას თან და
კავ ში რე ბით იხი ლეთ მა გა ლი თად Salman v Turkey § 106; მოწ მე ებ თან და
კავ ში რე ბით Tanrıkulu v Turkey [GC], no. 23763/94, ECHR 1999IV, § 109; 
ექ სპერ ტი ზებ თან და კავ ში რე ბით Gül v Turkey, no. 22676/93, [Section 4], § 
89). გა მო ძი ე ბის ნე ბის მი ე რი ნაკ ლი, რო მე ლიც ხელს უშ ლის სიკ ვდი ლის მი
ზე ზის ან დამ ნა შა ვე პირ თა დად გე ნას, შე საძ ლოა აღ მოჩ ნდეს მე2 მუხ ლით 
დად გე ნილ სტან დარტს მიღ მა.

Tahsin Acar v Turkey (2004)
220. სა სა მარ თლო იმე ო რებს, რომ კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლით გათ ვა ლის

წი ნე ბუ ლი სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა კონ ვენ ცი ის 1ლი 
მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა ხელ მწი ფოს ზო გად ვალ დე ბუ ლე ბას თან ერ
თად: “თა ვი სი იუ რის დიქ ცი ის ფარ გლებ ში ყვე ლა სათ ვის უზ რუნ ველ ყოს 
კონ ვენ ცი ით გან საზღ ვრუ ლი უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვა” 
თა ვის თა ვად გუ ლის ხმობს იმა საც, რომ ძა ლის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად პი რის 
გარ დაც ვა ლე ბის შემ თხვე ვა ში უნ და ჩა ტარ დეს რა ი მე ფორ მის ეფექ ტუ რი 
ოფი ცი ა ლუ რი გა მო ძი ე ბა (იხ. mutatis mutandis ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი გა
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მაკ კა ნის საქ მე ზე გვ. 49, § 161, და საქ მე ზე Kaya v Turkey 

19 February 1998, Reports of Judgments and Decisions 1998I, p. 329, § 105). 
ასე თი გა მო ძი ე ბა უნ და ჩა ტარ დეს ყვე ლა შემ თხვე ვა ში, რო დე საც სიკ ვდი ლი 
მოჰ ყვა ძა ლის გა მო ყე ნე ბას, მი უ ხე და ვად იმი სა დამ ნა შა ვე სა ხელ მწი ფო მო
ხე ლე იყო თუ მე სა მე პი რი. თუმ ცა იმ შემ თხვე ვა ში, თუ პა სუ ხის მგე ბელ ნი 
არი ან სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბი, გა მო ძი ე ბის ეფექ ტუ რო ბას თან და კავ ში რე
ბით გან სა კუთ რე ბუ ლი მოთხ ოვ ნე ბი წარ მო ი შო ბა.

221. ამ გვა რი გა მო ძი ე ბის ძი რი თა დი მი ზა ნი არის ის, რომ უზ რუნ ველ
ყოს სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის დამ ცა ვი ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის ეფექ ტუ
რი გან ხორ ცი ე ლე ბა და იმ შემ თხვე ვებ ში, რო დე საც სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის 
ხელ ყო ფა ზე პა სუ ხის მგე ბელ ნი არი ან სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ე ბი ან მო ხე ლე
ე ბი, მათ თვის პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბა (იხ. Mastromatteo v Italy [GC], 
no. 37703/97, § 89, ECHR 2002VIII). ამ მიზ ნე ბის მიღ წე ვა სხვა დას ხვა ვი თა
რე ბა ში შე საძ ლოა გა მო ძი ე ბის სხვა დას ხვა ფორ მამ უზ რუნ ველ ყოს, თუმ ცა 
რა ფორ მაც არ უნ და იყოს არ ჩე უ ლი, შე სა ბა მი სი ორ გა ნო ე ბის წარ მო მად
გენ ლებ მა და მო უ კი დებ ლად უნ და იმოქ მე დონ მა შინ ვე, რო ცა სა კითხი მათ 
გამ გებ ლო ბა ში გა და ვა. ისი ნი არ უნ და და ე ლო დონ სხვე ბის ინი ცი ა ტი ვას 
არც ფორ მა ლუ რი სა ჩივ რის წარ დგე ნის და არც რო მე ლი მე სა გა მო ძი ე ბო 
მოქ მე დე ბის წარ მარ თვა ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის აღე ბის კუთხ ით (იხ. მა გა
ლი თად, mutatis mutandis, İlhan v Turkey [GC] no. 22277/93, ECHR 2000VII, 
§ 63).

222. სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მი ერ ჩა დე ნილ მკვლე ლო ბა ზე ეფექ ტუ
რი გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ჩვე უ ლებ რივ მო ითხ ოვს, რომ ის 
პი რე ბი, რომ ლე ბიც პა სუ ხის მგე ბელ ნი არი ან გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბა სა და 
წარ მარ თვა ზე და მო უ კი დე ბელ ნი იყ ვნენ პრო ცე სის მო ნა წი ლე პი რე ბის გან 
(იხ. მა გა ლი თად გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ მე ზე Güleç v Turkey 27 July 1998, 
Reports 1998IV, §§ 8182; Öğur v Turkey, [GC] no. 21954/93, ECHR 1999
III, §§ 9192). ეს გუ ლის ხმობს არა მხო ლოდ იე რარ ქი ულ და ინ სტი ტუ ცი
ო ნა ლურ, არა მედ პრაქ ტი კულ და მო უ კი დებ ლო ბა საც (იხ. მა გა ლი თად გა
დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ მე ზე Ergi v Turkey 28 July 1998, Reports 1998IV, §§ 83
84 Paul and Audrey Edwards v United Kingdom, no. 46477/99, § 70, ECHR 
2002II).

223. გა მო ძი ე ბა ეფექ ტუ რი უნ და იყოს იმ გა გე ბი თაც, რომ მი სი მეშ ვე
ო ბით შე საძ ლე ბე ლი იყოს დამ ნა შა ვე პირ თა იდენ ტი ფი ცი რე ბა და დას ჯა. 
ეს ვალ დე ბუ ლე ბა უკავ შირ დე ბა არა შე დეგს, არა მედ სა შუ ა ლე ბებს. ხე
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ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ებს უნ და მი ე ღოთ გო ნივ რუ ლი ზო მე ბი იმი სათ ვის, 
რომ მო ე პო ვე ბი ნათ შემ თხვე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი (იხ. 
Tanr1kulu vTurkey [GC], no. 23763/94, § 109, ECHR 1999IV, and Salman v 
Turkey [GC], no. 21986/93, § 106, ECHR 2000VII). გა მო ძი ე ბის ნე ბის მი ე
რი ნაკ ლი, რო მე ლიც ხელს უშ ლის სიკ ვდი ლის მი ზე ზის ან დამ ნა შა ვე პირ
თა დად გე ნას, შე საძ ლოა აღ მოჩ ნდეს მე2 მუხ ლით დად გე ნილ სტან დარტს 
მიღ მა (იხ. Akta— v Turkey, no. 24351/94, § 300, 24 April 2003).

224. დრო უ ლო ბის და გო ნივ რუ ლი ვა დე ბის მოთხ ოვ ნა ამ კონ ტექ სტში 
თა ვის თა ვად იგუ ლის ხმე ბა. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ შე საძ ლოა არ სე ბობ
დეს ისე თი დაბ რკო ლე ბე ბი ან სირ თუ ლე ე ბი, რაც კონ კრე ტულ ვი თა რე ბა ში 
აყოვ ნებს გა მო ძი ე ბას. თუმ ცა, ხე ლი სუფ ლე ბის დრო უ ლი რე ა გი რე ბა სა სიკ
ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბის ფაქ ტებ ზე, რო გორც წე სი, არ სე ბი თია კა ნო ნის 
უზე ნა ე სო ბი სად მი სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის თვის და იმი სათ
ვის, რომ არ შე იქ მნას უკა ნო ნო ქმე დე ბე ბის მი მართ ხე ლი სუფ ლე ბის შემ
წყნა რებ ლო ბის შთა ბეჭ დი ლე ბა (იხ. McKerr v United Kingdom, no. 28883/95, 
§ 114, ECHR 2001III).

225. იმა ვე მი ზეზ თა გა მო, უნ და არ სე ბობ დეს გა მო ძი ე ბის ან მი სი შე
დე გე ბის სა ჯა რო გა და სინ ჯვის საკ მა რი სი ელე მენ ტი, რა თა უზ რუნ ველ ყო
ფი ლი იქ ნას ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა რო გორც თე ო რი ა ში, ისე პრაქ ტი კა ში. 
გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რის ხი შე იძ ლე ბა სხვა დას ხვა იყოს სხვა დას ხვა საქ მე
ში. ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში, მსხვერ პლის უახ ლო ე სი ნა თე სა ვი ჩარ თუ ლი 
უნ და იყოს პრო ცეს ში იმ დო ნე ზე, რაც სა ჭი როა მი სი ლე გი ტი მუ რი ინ ტე
რე სე ბის და სა ცა ვად (იხ. ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი Güleç, p. 1733, § 82, სა დაც 
მსხვერ პლის მა მას არ შე ატყ ო ბი ნეს სის ხლის სა მარ თლის საქ მის აღ ძვრა ზე 
უა რის თქმის შე სა ხებ; ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი Oğur, cited above, § 92, სა დაც 
მსხვერ პლის ოჯახს ხე ლი არ მი უწ ვე ბო და გა მო ძი ე ბი სა და სა სა მარ თლოს 
დო კუ მენ ტებ ზე და ზე მოთ ცი ტი რე ბუ ლი Gül, § 93).

McShane v United Kingdom (2002)
117. სა სა მარ თლო იხ სე ნებს, რომ მარ თლაც, გან მცხა დე ბელ მა DPPს 

გა დაწყ ვე ტი ლე ბა საქ მის აღ ძვრა ზე უა რის თქმის შე სა ხებ გა ასა ჩივ რა სა
სა მარ თლო ში და ეს პრო ცე სი გა და ი დო იმ მიზ ნით, რომ გან მცხა დე ბელს 
ფორ მა ლუ რად წა რედ გი ნა მოთხ ოვ ნა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის და სა ბუ თე ბის შე
სა ხებ და რომ DPPს პა სუ ხი გა ე ცა. სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ მე2 მუხ ლი 

ავ ტო მა ტუ რად არ მო ითხ ოვს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის და სა ბუ თე ბას. შე საძ ლოა 
გარ კვე ულ ვი თა რე ბა ში მე2 მუხ ლის შე სა ბა მი სი იყოს, თუ კი და სა ბუ თე ბა 
გა კეთ დე ბა მსხვერ პლის ოჯა ხის მოთხ ოვ ნით, ისე რო გორც ამ საქ მე ში [...]

Hugh Jordan v United Kingdom (2001)
123. სა სა მარ თლო ეჭ ვქვეშ არ აყე ნებს DPPს და მო უ კი დებ ლო ბას. თუმ

ცა, მა შინ, რო დე საც პო ლი ცი ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი გა მო ძი ე ბა ისე დაც სა
და ვოა და მო უ კი დებ ლო ბის თვალ საზ რი სით და არ არის ღია სა ზო გა დო ე
ბი სათ ვის, კი დევ უფ რო მე ტი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა იმას, რომ ოფი ცე რი, 
რო მე ლიც იღებს გა დაწყ ვე ტი ლე ბას საქ მის აღ ძვრის ან აღ ძვრა ზე უა რის 
თქმის შე სა ხებ, გა რეგ ნუ ლა დაც და მო უ კი დე ბე ლი ჩან დეს. რო დე საც სა სიკ
ვდი ლო ძა ლის გა მო ყე ნე ბის წი ნა აღ მდე გობ რივ შემ თხვე ვებ ში ასე თი გა
დაწყ ვე ტი ლე ბა და სა ბუ თე ბუ ლი არ არის, ეს კარ გად არ მოქ მე დებს სა ზო გა
დო ებ რივ ნდო ბა ზე და მსხვერ პლის ოჯა ხის წევ რებს მათ თვის გა დამ წყვე ტი 
მნიშ ვნე ლო ბის ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის და ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა და სინ
ჯვის შე საძ ლებ ლო ბას უს პობს.

Ramsahai v the Netherlands (2007) [GC]
326. გან მცხა დებ ლებ მა მარ თე ბუ ლად აღ ნიშ ნეს, რომ არ ჩა ტა რე ბუ ლა 

რამ დე ნი მე სა სა მარ თლო ექ სპერ ტი ზა, რო მე ლიც ჩვე უ ლებ რივ მო სა ლოდ ნე
ლი იყო ანა ლო გი ურ საქ მე ში: მა გა ლი თად, არა ვის უც დია და ედ გი ნა ტყვი ის 
ზუს ტი ტრა ექ ტო რია (რაც, გან მცხა დე ბელ თა აზ რით, შე საძ ლე ბე ლი იყო); 
ოფიც რე ბის ბრო ნი სა და ბულ ტსტრას ხე ლე ბი არ შე მოწ მე ბუ ლა გას რო ლის 
კვალ ზე; გა მო ძი ე ბის მა სა ლე ბი არ შე ი ცავ და არა ვი თარ ან გა რიშს ოფი ცერ 
ბრო ნის სამ სა ხუ რებ რი ვი ია რა ღის და აღ ჭურ ვი ლო ბის ან დაც ლი ლი მას
რე ბის შე მოწ მე ბის შე სა ხებ; გაკ ვე თის ან გა რი ში არ შე ი ცავ და სა სიკ ვდი ლო 
ტყვი ის შე მა ვა ლი და გა მა ვა ლი და ზი ა ნე ბე ბის ნა ხატს ან ფო ტო სუ რათს; და 
არ მომ ხდა რა ინ ცი დენ ტის რე კონ სტრუქ ცი ა. ბო ლოს, ოფი ცე რი ბრონ სი და 
ბულ ტსტრა და ი კითხ ნენ სა სიკ ვდი ლო სრო ლი დან რამ დე ნი მე დღე ში, რომ
ლის გან მავ ლო ბა შიც მათ ჰქონ დათ ინ ცი დენ ტის ერ თმა ნეთ თან და სხვებ
თან ერ თად გან ხილ ვის შე საძ ლებ ლო ბა.

327. მარ თა ლი ა, გა მო ძი ე ბას არ უც დია და ედ გი ნა ტყვი ის ტრა ექ ტო რი ა. 
შე იძ ლე ბა სა და ვო იყოს, რამ დე ნად იყო ეს არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა
ფუძ ველ ზე შე საძ ლე ბე ლი, ვი ნა ი დან მო რა ვია რამ სა ჰა ის სხე უ ლის გავ ლის 



158

ევროკონვენციის მე-2 მუხლი

159

სახელმძღვანელო იურისტებისათვის

შემ დეგ, ტყვი ამ არა ვი თა რი კვა ლი არ და ტო ვა გარ და დამ სხვრე უ ლი მი ნი სა 
(იხ. ზე მოთ პუნ ქტი 230).

328. თუმ ცა, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ გან მცხა დე ბელ თა მი ერ მი თი
თე ბუ ლი სხვა ხარ ვე ზე ბი ძირს უთხ რი და გა მო ძი ე ბის ადეკ ვა ტუ რო ბას. ამ 
ას პექ ტში სა სა მარ თლოს დას კვნე ბი გან სხვავ დე ბა პა ლა ტის მო საზ რე ბე
ბის გან.

329. არ ყო ფი ლა ახ სნი ლი, თუ რა ტომ არ მოხ და ორი ოფიც რის ხე ლე ბის 
შე მოწ მე ბა გას რო ლის კვალ ზე, ინ ცი დენ ტის რე კონ ტრუქ ცი ა, მა თი ია რა
ღის და აღ ჭურ ვი ლო ბის შე მოწ მე ბა და მო რა ვია რამ სა ჰა ის სხე ულ ზე ტყვი
ით მი ყე ნე ბუ ლი და ზი ა ნე ბე ბის ადეკ ვა ტუ რი ვი ზუ ა ლუ რი ასახ ვა.

330. უფ რო მე ტიც, ოფი ცე რი ბრონ სი და ბულ ტსტრა არ გა ნა ცალ კე
ვეს ინ ცი დენ ტის შემ დგომ და არ და ი კითხ ნენ ინ ცი დენ ტი დან რამ დე ნი მე 
დღის გან მავ ლო ბა ში. თუმ ცა, რო გორც უკ ვე აღი ნიშ ნა, არ არ სე ბობს იმის 
მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ ისი ნი შე თან ხმდნენ ერ თმა ნეთ ში ან სხვა კო ლე გებ
თან ამ სტერ დამ /ამ სტე ლან დის პო ლი ცი ი დან. მხო ლოდ ის ფაქ ტი, რომ არ 
მი ღე ბუ ლა შე სა ბა მი სი ზო მე ბი ასე თი შე თან ხმე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად 
გა მო ძი ე ბის სე რი ო ზულ ნაკ ლად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს.

331. გა მო ძი ე ბის ეს ხარ ვე ზე ბი კი დევ უფ რო და სა ნა ნია ვი ნა ი დან, არ 
არ სე ბობ და სა სიკ ვდი ლო გას რო ლის თვით მხილ ვე ლი მოწ მე გარ და თა ვად 
ოფიც რე ბის ბრო ნი სა და ბულ სტრა ტი სა. სა სა მარ თლომ უკ ვე მი აქ ცია ყუ
რადღ ე ბა მა თი და ოფიც რე ბის ბრა ა მი სა და ვან და ა ლის ჩვე ნე ბე ბის შე უ
სა ბა მო ბას იმ ნა წილ ში, რომ ბრონ სი და ბულ სტრა ტა აცხ ა დებ დნენ, თით
ქოს სა სიკ ვდი ლო გას რო ლა ოფი ცერ მა ბრონ სმა გა ა კე თა, ხო ლო და ნარ ჩე ნი 
ორი ოფი ცე რი ამ ბობ და, რომ გა ი გო ნეს რო გორც აბა რებ და ოფი ცე რი ბულ
სტრა ტა ან გა რიშს მის მი ერ გა კე თე ბუ ლი გას რო ლის შე სა ხებ და იძა ხებ და 
სას წრა ფოს (იხ. ზე მოთ პუნ ქტი 275).

332. შე სა ბა მი სად, ად გი ლი ჰქონ და კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას 
იმის გა მო, რომ მო რა ვია რამ სა ჰა ის სიკ ვდი ლის ფაქ ტზე წარ მო ე ბუ ლი გა
მო ძი ე ბა იყო არა ა დეკ ვა ტუ რი.

333. სა ხელ მწი ფო კრი მი ნა ლუ რი გა მო ძი ე ბის გან ყო ფი ლე ბის და მო უ კი
დებ ლო ბა სა და ვო არ გამ ხდა რა დი დი პა ლა ტის წი ნა შე, ამ გვა რად ეს უკა
ნას კნე ლი არ თვლის სა ჭი როდ ამ ნა წილ ში მი ი ღოს პა ლა ტის მო საზ რე ბის
გან გან სხვა ვე ბუ ლი დას კვნა.

334. თუმ ცა, მო რა ვია რამ სა ჰა ის სიკ ვდი ლი დან თხუთ მეტ ნა ხე ვა რი სა

ა თი გა ვი და, სა ნამ სა ხელ მწი ფო კრი მი ნა ლუ რი გა მო ძი ე ბის გან ყო ფი ლე ბა 
ჩა ერ თვე ბო და გა მო ძი ე ბა ში. ეს და ყოვ ნე ბა არაფ რით არ ყო ფი ლა ახ სნი ლი.

335. სა და ვო არ გამ ხდა რა, რომ გა მო ძი ე ბის ძი რი თა დი ნა წი ლი ჩა ა ტა
რა პო ლი ცი ის იმა ვე გან ყო ფი ლე ბამ, რო მელ შიც მუ შა ობ დნენ ოფიც რე ბი 
ბრონ სა და ბულ ტსტრა, ამ სტერ დამ /ამ სტე ლან დის პო ლი ცი ამ, კერ ძოდ: 
შემ თხვე ვის ად გი ლის დათ ვა ლი ე რე ბა, მოწ მე თა კარ და კარ ძებ ნა და პირ ვე
ლა დი და კითხ ვა, იმ პო ლი ცი ის ოფი ცერ თა და კითხ ვა, რომ ლე ბიც მი ე კუთ
ვნე ბოდ ნენ ამ სტერ დამ /ამ სტე ლან დის პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბას.

336. რო დე საც გა მო ძი ე ბა ში სა ხელ მწი ფო კრი მი ნა ლუ რი გა მო ძი ე ბის დე
პარ ტა მენ ტი ჩა ერ თო, გა მო ძი ე ბა შემ დგომ შიც ამ სტერ დამ /ამ სტე ლან დის 
პო ლი ცი ის გან ყო ფი ლე ბამ გა აგ რძე ლა, თუმ ცა უკ ვე დე პარ ტა მენ ტის ხელ
მძღვა ნე ლო ბის და პა სუ ხის მგებ ლო ბის ქვეშ.

337. სა სა მარ თლოს მე2 მუხ ლის პრო ცე სუ ა ლუ რი ას პექ ტის დარ ღვე ვა 
იმ შემ თხვე ვა შიც და უდ გე ნი ა, რო დე საც სა ვა რა უ დოდ პო ლი ცი ე ლის მი ერ 
ჩა დე ნილ სი ცოცხ ლის მო სპო ბის ფაქტს მი სი ვე კო ლე გე ბი იძი ებ დნენ (იხ. 
მაგ. Aktaş, § 301). სხვა ორ გა ნოს მი ერ ზე დამ ხედ ვე ლო ბა, რამ დე ნა დაც და
მო უ კი დე ბე ლი არ უნ და იყოს ეს უკა ნას კნე ლი არ ით ვლე ბა გა მო ძი ე ბის და
მო უ კი დებ ლო ბის საკ მა რის გა რან ტი ად (იხ. Hugh Jordan, § 120, და McKerr, 
§ 128).

338. მარ თა ლი ა, ად გი ლობ რი ვი პო ლი ცი ის და ვალ დე ბუ ლე ბამ, რომ არ 
მი ი ღოს არა ვი თა რი ზო მე ბი მა ნამ, სა ნამ შემ თხვე ვის ად გილ ზე და მო უ კი დე
ბე ლი გა მომ ძი ებ ლე ბი არ მოვ ლენ, შე საძ ლოა გა მო იწ ვი ოს მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მოს პო ბა ან და კარ გვა, მაგ რამ მთავ რო ბას არ მი უ თი თე
ბია არ ცერთ ისეთ გან სა კუთ რე ბულ გა რე მო ე ბა ზე, რომ ლის გა მოც სა ჭი რო 
იყო ად გი ლობ რივ პო ლი ცი ას და უ ყოვ ნებ ლივ ემოქ მე და და შემ თხვე ვის ად
გი ლის დაც ვის გარ და სხვა ზო მე ბიც მი ე ღო. სა სა მარ თლო არ თვლის სა ჭი
როდ ამ სა კითხ ის აბ სტრაქ ტუ ლად გან ხილ ვას.

339. უფ რო მე ტიც, სხვა საქ მე ში, რო მე ლიც ასე ვე მო ვი და სა სა მარ თლომ
დე და რო მე ლიც იგი ვე მო პა სუ ხე სა ხელ მწი ფოს ეხე ბა, სა ხელ მწი ფო კრი
მი ნა ლუ რი გა მო ძი ე ბის დე პარ ტა მენ ტი სა სიკ ვდი ლო სრო ლი დან მხო ლოდ 
ოთხ სა ათ ნა ხევ რის შემ დეგ გა მოცხ ად და შემ თხვე ვის ად გილ ზე (იხ. Romijn v 
the Netherlands (dec.), no. 62006/00, 3 March 2005). ამას თან, რო გორც იუს
ტი ცი ის სა მი ნის ტრომ გა ნუცხ ა და პარ ლა მენტს, სა ხელ მწი ფო კრი მი ნა ლუ
რი გა მო ძი ე ბის დე პარ ტა მენტს შემ თხვე ვის ად გილ ზე მის ვლა სა შუ ა ლოდ 
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სა ათ ნა ხე ვარ ში შე უძ ლი ა. ამის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მთე ლი თხუთ მეტ ნა ხე
ვა რი სა ა თით დაგ ვი ა ნე ბა მი უ ღე ბე ლი ა.

340. რაც შე ე ხე ბა ამ ტსერ დამ /ამ სტე ლან დი ის პო ლი ცი ის მი ერ გა მო ძი
ე ბის ჩა ტა რე ბას მას შემ დეგ, რაც პრო ცეს ში სა ხელ მწი ფო კრი მი ნა ლუ რი 
გა მო ძი ე ბის დე პარ ტა მენ ტი ჩა ერ თო, სა სა მარ თლო აღ ნიშ ნავს, რომ დე პარ
ტა მენ ტის ჩარ თვა არაა საკ მა რი სი პო ლი ცი ის მი კერ ძო ე ბუ ლო ბის გა სა ქარ
წყლებ ლად.

341. მხო ლოდ ამ სა ფუძ ვლებ ზე დაყ რდნო ბით სა სა მარ თლო ად გენს, 
რომ ად გი ლი ჰქონ და კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას იმის გა მო, რომ 
პო ლი ცი ის გა მო ძი ე ბა არ იყო საკ მა რი სად და მო უ კი დე ბე ლი.

347. გა მო ძი ე ბის მა სა ლე ბის ან პო ლი ცი ის ან გა რი შე ბის გამ ჟღავ ნე ბა და 
გა მოქ ვეყ ნე ბა შე იძ ლე ბა წა მოჭ რი დეს სენ სი ტი ურ სა კითხ ებს და იყოს ზი ა
ნის მომ ტა ნი კერ ძო პი რე ბის თვის ან სხვა საქ მე ებ ზე წარ მო ე ბუ ლი გა მო ძი
ე ბის თვის და შე სა ბა მი სად მსხვერ პლის უახ ლო ე სი ნა თე სა ვის ჩარ თვა გა
მო ძი ე ბის მთლი ან პრო ცეს ში არ შე იძ ლე ბა გა ნი ხი ლე ბო დეს რო გორც მე2 
მუხ ლის ავ ტო მა ტუ რი მოთხ ოვ ნა. სა ზო გა დო ე ბის ან მსხვერ პლის ნა თე სა ვე
ბის სა თა ნა დო ჩარ თუ ლო ბა პრო ცეს ში შე იძ ლე ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იყოს 
გა მო ძი ე ბის სხვა ეტაპ ზე შე სა ბა მი სი პრო ცე დუ რე ბით (იხ. ქვე მოთ McKerr, 
§ 129).

348. სა სა მარ თლო არ მი იჩ ნევს, რომ მე2 მუხ ლი სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო
ებს აკის რებს ვალ დე ბუ ლე ბას და აკ მა ყო ფი ლონ ნა თე სა ვის ყვე ლა მოთხ ოვ
ნა კონ კრე ტუ ლი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბის ჩა ტა რე ბა ზე გა მო ძი ე ბის გან
მავ ლო ბა ში.

349. პა ლა ტა ას კვნის, რომ გან მცხა დებ ლებს ხე ლი მი უწ ვდე ბო დათ გა
მო ძი ე ბის მა სა ლებ ზე იმ დო ნე ზე, რაც საკ მა რი სი იყო პრო ცეს ში მა თი 
ეფექ ტუ რი ჩარ თუ ლო ბის თვის და ოფი ცერ ბრონ სის მი მართ სის ხლის სა
მარ თლებ რი ვი დევ ნის დაწყ ე ბა ზე უა რის გა სა ჩივ რე ბის თვის. სა სა მარ თლო 
აღ ნიშ ნავს, რომ ამ სა კითხ ზე არც ერთ მხა რეს არ წარ მო უდ გე ნია და მა ტე
ბი თი არ გუ მენ ტი; მი სი მხრივ, იგი ეთან ხმე ბა პა ლა ტას და ვერ ხე დავს იმის 
სა ფუძ ველს, რომ ამ სა კითხ ზე სხვაგ ვა რი დას კვნა გა ა კე თოს.

350. შე სა ბა მი სად, ამ კუთხ ით ად გი ლი არ ჰქო ნია მე2 მუხ ლის დარ ღვე
ვას.

351. დი დი პა ლა ტის წი ნა შე წარ დგე ნი ლი არ გუ მენ ტე ბი ძი რი თა დად ეხე
ბო და სა კითხს უნ და ყო ფი ლი ყო თუ არა სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლო ში მიმ

დი ნა რე წარ მო ე ბა და მი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა ჯა რო.
352. ახ ლა სა სა მარ თლო გა ნი ხი ლავს სა კითხს, ეხე ბა თუ არა მე6 მუხ

ლი ნი დერ ლან დე ბის სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სის მე12 
მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა მარ თალ წა რო ე ბას. თუმ ცა, მე2 მუხ ლის 
მიზ ნე ბის თვის, იგი ეთან ხმე ბა პა ლა ტას, რომ ამ გვა რი წარ მო ე ბა არ წარ მო
ად გენს სის ხლის სა მარ თლებ რივ დევ ნას, არა მედ გან კუთ ვნი ლია უბ რა ლოდ 
სის ხლის სა მარ თლის საქ მის აღ ძვრა ზე უა რის გა სა ჩივ რე ბის თვის.

353. მე2 მუხ ლი არ მო ითხ ოვს, რომ ძა ლა დობ რი ვი სიკ ვდი ლის ფაქ ტზე 
წარ მო ე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი მოკ ვლე ვა იყოს სა ჯა რო. რო გორც აღ ნიშ ნუ ლია 
მა გა ლი თად, ან გე ლო ვას საქ მე ში (იხ. პუნ ქტი 321), სა კითხი მდგო მა რე ობს 
იმა ში, არის თუ არა გა მო ძი ე ბა და მი სი შე დე გე ბი იმ დე ნად გამ ჭვირ ვა ლე, 
რომ უზ რუნ ველ ყოს ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა რო გორც პრაქ ტი კა ში, ისე თე
ო რი ა ში, შე ი ნარ ჩუ ნოს სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბა კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბი სად მი 
და აღ მოფ ხვრას უკა ნო ნო აქ ტე ბის მი მართ ხე ლი სუფ ლე ბის შემ წყნა რებ
ლო ბის შთა ბეჭ დი ლე ბა. უნ და ვა ღი ა როთ, რომ გამ ჭვირ ვა ლო ბის ხა რის ხი 
შე იძ ლე ბა სხვა დას ხვა საქ მე ში გან სხვა ვე ბუ ლი იყოს.

354. წი ნამ დე ბა რე საქ მის ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე
ბით, სა სა მარ თლო ეთან ხმე ბა პა ლა ტას, რომ სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლო ში 
მიმ დი ნა რე წარ მო ე ბა არ უნ და ყო ფი ლი ყო სა ჯა რო. თუმ ცა პა ლა ტის გან 
გან სხვა ვე ბით, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს გა
დაწყ ვე ტი ლე ბაც არ იყო სა ვალ დე ბუ ლო სა ჯა როდ გა მოცხ ა დე ბუ ლი ყო. გან
მცხა დებ ლებს სრუ ლად მი უწ ვდე ბო დათ ხე ლი გა მო ძი ე ბის მა სა ლებ ზე და 
შე ეძ ლოთ ეფექ ტუ რად მი ე ღოთ მო ნა წი ლე ო ბა სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლო ში 
მიმ დი ნა რე მოს მე ნა ზე; მათ ჩა ბარ დათ და სა ბუ თე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა. 
ამ გვა რად მცი რე იყო იმის ალ ბა თო ბა, რომ საქ მე ში ჩარ თუ ლი რო მე ლი მე 
სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე და უ მა ლავ და შე სა ბა მის ინ ფორ მა ცი ას სა ა პე ლა ციო 
სა სა მარ თლოს ან გან მცხა დებ ლებს. ამას თან, იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ 
გან მცხა დებ ლებს თა ვა დაც შე ეძ ლოთ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა ზო გა დო ე ბის
თვის გაც ნო ბა, სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ გამ ჭვირ ვა ლო ბის მოთხ ოვ ნა 
დაკ მა ყო ფი ლე ბუ ლი იყო იმ დე ნად, რომ ნი დერ ლან დე ბის ხე ლი სუფ ლე ბის 
მხრი დან ფაქ ტე ბის და მალ ვას ად გი ლი არ ჰქო ნო და.

355. შე სა ბა მი სად, სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლო ში მიმ დი ნა რე წარ მო ე ბას
თან და კავ ში რე ბით ად გი ლი არ ჰქო ნია მე2 მუხ ლის დარ ღვე ვას.
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11.3. მკვლე ლო ბის ფაქ ტზე გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა სხვა 
გა რე მო ე ბებ ში: სი ცოცხ ლის უკა ნო ნო ხელ ყო ფა

Salman v Turkey (2000)
105. სა სა მარ თლო, ამას თან და კავ ში რე ბით აღ ნიშ ნავს, რომ ზე მოთ მი

თი თე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბა არ შე მო ი ფარ გლე ბა მხო ლოდ იმ საქ მე ე ბით, 
სა დაც ცხა დი ა, რომ მკვლე ლო ბა ჩა დე ნი ლია სა ხელ მწი ფო მო ხე ლის მი ერ. 
გან მცხა დე ბელ მა და გარ დაც ვლი ლის მა მამ ფორ მა ლუ რი სა ჩი ვა რი შე ი ტა
ნეს მსხვერ პლის სიკ ვდი ლის ფაქ ტზე შე სა ბა მის სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ებ ში, 
სა დაც ამ ტკი ცებ დნენ, რომ სიკ ვდი ლი წა მე ბის შე დე გი იყო. უფ რო მე ტიც, 
მხო ლოდ ის ფაქ ტი, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა ინ ფორ მი რე ბუ ლი იყო აგიტ სალ მა
ნის პა ტიმ რო ბა ში სიკ ვდი ლის შე სა ხებ, ipso facto წარ მო შობ და მე2 მუხ ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბას ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის თა
ო ბა ზე. ეს, გარ კვე ულ შემ თხვე ვებ ში, გუ ლის ხმობს გვა მის გაკ ვე თას, რაც 
უზ რუნ ველ ყოფს სრულ და დე ტა ლურ სუ რათს ცუ დი მოპყ რო ბის შე საძ ლო 
ნიშ ნე ბის და და ზი ა ნე ბე ბის შე სა ხებ, კლი ნი კუ რი დას კვნის ობი ექ ტურ ანა
ლიზს სიკ ვდი ლის მი ზე ზის ჩათ ვლით.

Yaşa v Turkey (1998)
100. […] გან სა ხილ ველ საქ მე ში, მხო ლოდ ის ფაქ ტი, რომ ხე ლი სუფ ლე ბა 

ინ ფორ მი რე ბუ ლი იყო გან მცხა დებ ლის ბი ძის სიკ ვდი ლის შე სა ხებ, ipso facto 
წარ მო შობ და მე2 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბას ეფექ ტუ რი 
გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის თა ო ბა ზე. იგი ვე ვალ დე ბუ ლე ბა ვრცელ დე ბა გან
მცხა დე ბელ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბულ თავ დას ხმებ ზე, ვი ნა ი დან მის მი მართ გა
კე თე ბუ ლი რვა გას რო ლა მი სი მკვლე ლო ბის მცდე ლო ბას უტოლ დე ბო და. […]

104. სა სა მარ თლო მზა დაა მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღოს ის ფაქ ტი, რომ იმ 
დროს თურ ქე თის რე გი ონ ში არ სე ბუ ლი ზო გა დი კლი მა ტი, რაც ხა სი ათ დე
ბო და PKKს ძა ლა დობ რი ვი ქმე დე ბე ბით და და შე სა ბა მი სად ხე ლი სუფ ლე
ბის სა პა სუ ხო ზო მე ბით, აყოვ ნებ და ში და სის ხლის სა მარ თალ წარ მო ე ბა ში 
გა დამ წყვე ტი მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის მო პო ვე ბას. მი უ
ხე და ვად ამი სა, ამ გვა რი გა რე მო ე ბე ბი არ ათა ვი სუფ ლებს ხე ლი სუფ ლე ბას 
მე2 მუხ ლით და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბი სა გან ჩა ა ტა როს გა მო ძი ე ბა, 
სხვაგ ვა რად ეს გა ამ ძაფ რებ და რე გი ონ ში უკ ვე არ სე ბულ და უს ჯე ლო ბის 
სინ დრომს და სა შიშ მდგო მა რე ო ბას და ამ გვა რად შექ მნი და მან კი ერ წრეს.

Ergi v Turkey (1998)
85. ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა სა მარ თლო, კო მი სი ის 

მსგავ სად, მი იჩ ნევს, რომ ხე ლი სუფ ლე ბამ არ ჩა ა ტა რა ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე
ბა ჰა ვა ერ გის მკვლე ლო ბის ფაქ ტზე. რო გორც ეს თურ ქე თის წი ნა აღ მდეგ 
აქამ დე გა მო ტა ნილ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ შიც აღი ნიშ ნა, სა სა მარ თლო ით ვა
ლის წი ნებს, რომ სი ცოცხ ლის მოს პო ბა ტრა გი კუ ლი და ხში რი მოვ ლე ნაა 
სამ ხრეთ აღ მო სავ ლეთ თურ ქეთ ში (იხ. მა გა ლი თად, ზე მო თაღ ნიშ ნუ ლი გა
დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი აი დი ნის და კა ი ას საქ მე ებ ზე, პუნ ქტე ბი 14 და 91). თუმ
ცა, არც მწვა ვე შე ი ა რა ღე ბუ ლი შე ტა კე ბე ბი და არც კონ ფლიქ ტით გა მოწ
ვე უ ლი სიკ ვდი ლი ა ნო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი არ ათა ვი სუფ ლებს სა ხელ
მწი ფოს მე2 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე ვალ დე ბუ ლე ბის გან უზ რუნ ველ ყოს 
ეფექ ტუ რი და და მო უ კი დე ბე ლი გა მო ძი ე ბის წარ მო ე ბა შე ტა კე ბე ბის დროს 
მომ ხდა რი მკვლე ლო ბის ფაქ ტებ ზე, მით უფ რო, რომ რო გორც წე სი ასე თი 
შემ თხვე ვე ბი ბუ რუ სი თაა მო ცუ ლი.

11.4. სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბა გა მო ძი ე ბა ჩა ა ტა როს რა ი მე დის-
კრი მი ნა ცი ის გა რე შე და გა მო ი ძი ოს სი ცოცხ ლის მოს პო ბის რა სის ტუ ლი 

მო ტი ვე ბი

Nachova and Others v Bulgaria (2005)
160. დი დი პა ლა ტა იზი ა რებს წი ნამ დე ბა რე საქ მე ში პა ლა ტის დას კვნას 

იმ ნა წილ ში, რომ ხელ შემ კვრელ მხა რე ებს აკის რი ათ ვალ დე ბუ ლე ბა გა მო
ი ძი ონ ძა ლა დო ბის შე საძ ლო რა სის ტუ ლი მო ტი ვე ბი. კერ ძოდ, პა ლა ტამ აღ
ნიშ ნა, რომ:

“... კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე სა ხელ მწი ფო ებს ეკის
რე ბათ სი ცოცხ ლის მოს პო ბის ფაქ ტებ ზე ეფექ ტუ რი გა მო ძი ე ბის ვალ დე
ბუ ლე ბა. ...ეს ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და შეს რულ დეს დის კრი მი ნა ცი ის გა რე შე, 
რო გორც ამას კონ ვენ ცი ის მე14 მუხ ლი მო ითხ ოვს... იმ შემ თხვე ვებ ში, 
რო დე საც არ სე ბობს ეჭ ვი, რომ ძა ლა დო ბა რა სობ რი ვი შე უწყ ნა რებ ლო ბის 
ნი ა დაგ ზე იყო ჩა დე ნი ლი, ოფი ცი ა ლუ რი გა მო ძი ე ბა გა მოწ ვლილ ვით და მი
უ კერ ძო ებ ლად უნ და ჩა ტარ დეს, მით უმე ტეს, თუ კი გა ვით ვა ლის წი ნებთ, 
რომ მუდ მი ვად სა ჭი როა სა ზო გა დო ე ბა ში რა სიზ მის და ეთ ნი კუ რი სი ძულ
ვი ლის დაგ მო ბა და უმ ცი რე სო ბე ბის ნდო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა ხე ლი სუფ ლე ბა ში 
იმ მხრივ, რომ ისი ნი და ცულ ნი იქ ნე ბი ან რა სობ რი ვი ძა ლა დო ბის საფ რთხი
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სა გან. სა ხელ მწი ფოს მი ერ კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე პო
ზი ტი უ რი ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე ბა მო ითხ ოვს, რომ ად გი ლობ რი ვი სა
მარ თლებ რი ვი სის ტე მა ისე იყოს მოწყ ო ბი ლი, რომ ის ვინც სხვა პირს უკა
ნო ნოდ მო უს პო სი ცოცხ ლე სა მარ თალ ში მი ე ცეს, მი უ ხე და ვად მსხვერ პლის 
რა სობ რი ვი და ეთ ნი კუ რი წარ მო შო ბი სა (იხ. Menson and Others v United 
Kingdom (dec.), no. 47916/99, ECHR 2003V)...

... ძა ლა დო ბის და გან სა კუთ რე ბით სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე ე ბის მი ერ ჩა
დე ნი ლი მკვლე ლო ბე ბის გა მო ძი ე ბი სას, სა ხელ მწი ფომ უნ და მი ი ღოს ყვე ლა 
გო ნივ რუ ლი ზო მა იმი სათ ვის, რომ ფარ და ახა დოს რა სის ტულ მო ტი ვებს 
და და ად გი ნოს ინ ცი დენ ტში რა ი მე რო ლი ხომ არ მი უძღ ო და ეთ ნი კურ სი
ძულ ვილს ან შე უწყ ნა რებ ლო ბას. ამ ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა და 
რა სობ რი ვი შე უწყ ნა რებ ლო ბის გა მო ჩა დე ნი ლი ძა ლა დო ბის სხვა, არა რა
სის ტუ ლი შე ფე რი ლო ბის საქ მე ე ბის თა ნა ბარ დო ნე ზე გან ხილ ვა იქ ნე ბო და 
ყუ რის მოყ რუ ე ბა იმ ქმე დე ბე ბის სპე ცი ფი კუ რი ბუ ნე ბის თვის, რომ ლე ბიც 
გან სა კუთ რე ბუ ლად და მან გრე ვე ლია ადა მი ა ნის ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბე
ბის თვის. თუ კი ხე ლი სუფ ლე ბა გან სხვა ვე ბუ ლად არ უდ გე ბა სი ტუ ა ცი ებს, 
რომ ლე ბიც აშ კა რად სხვა დას ხვა ნა ი რი ა, ეს შე იძ ლე ბა გა უ მარ თლე ბე ლი 
იყოს კონ ვენ ცი ის მე14 მუხ ლის გად მო სა ხე დი დან (იხ. mutatis mutandis, 
Thlimmenos v Greece [GC], no. 34369/97, § 44, ECHR 2000IV). თუ კი სურთ 
შე ი ნარ ჩუ ნონ სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბა მა თი სა მარ თალ დამ ცა ვი სის ტე მის 
მი მართ, ხელ შემ კვრელ მა სა ხელ მწი ფო ებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ, რომ ჩა
მო ყა ლიბ დეს გან სხვა ვე ბუ ლი მიდ გო მა რო გორც სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე, 
ისე პრაქ ტი კა ში, ერ თის მხრივ, გა და მე ტე ბუ ლი ძა ლის გა მო ყე ნე ბი სა და, 
მე ო რეს მხრივ, რა სის ტულ მო ტი ვებ ზე ჩა დე ნილ მკვლე ლო ბებ თან მი მარ
თე ბით.

ცხა დი ა, რომ რა სის ტუ ლი მო ტი ვა ცი ის დამ ტკი ცე ბა პრაქ ტი კა ში ძალ
ზედ რთუ ლი იქ ნე ბა. ძა ლა დო ბის რა სის ტუ ლი მო ტი ვე ბის გა მო ძი ე ბის ვალ
დე ბუ ლე ბა გუ ლის ხმობს იმას, რომ სა ხელ მწი ფომ მი ი ღოს ყვე ლა შე საძ ლო 
ზო მა, და ეს ვალ დე ბუ ლე ბა არაა აბ სო ლუ ტუ რი (იხ. mutatis mutandis, Shan
aghan v United Kingdom, no. 37715/97, § 90, ECHR 2001III, რო მე ლიც გან
საზღ ვრავს გა მო ძი ე ბის ჩა ტა რე ბის ზო გა დი ვალ დე ბუ ლე ბის იგი ვე სტან
დარტს). ხე ლი სუფ ლე ბამ უნ და მი ი ღოს იმ კონ კრე ტულ სი ტუ ა ცი ა ში ყვე ლა 
გო ნივ რუ ლი ზო მა იმი სათ ვის, რომ მო ი პო ვოს მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, მი მარ თოს 
ყვე ლა პრაქ ტი კულ სა შუ ა ლე ბას ჭეშ მა რი ტე ბის და სად გე ნად და მი ი ღოს 

სრუ ლად და სა ბუ თე ბუ ლი, მი უ კერ ძო ე ბე ლი და და მო უ კი დე ბე ლი გა დაწყ ვე
ტი ლე ბე ბი, რო მელ შიც ასახ ვას ჰპო ვებს ის სა ეჭ ვო ფაქ ტე ბიც, რომ ლე ბიც 
რა სის ტულ მო ტი ვებ ზე მი უ თი თებს.”

161. დი დი პა ლა ტა და მა ტე ბით აცხ ა დებს, რომ რა სობ რივ შე უწყ ნა რებ
ლო ბა სა და ძა ლა დო ბის აქტს შო რის კავ ში რის დად გე ნის მიზ ნით, გა მო ძი
ე ბის წარ მო ე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა კონ ვენ ცი ის მე2 მუხ ლი დან გა მომ დი ნა რე 
პრო ცე სუ ა ლუ რი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ერ თერ თი ას პექ ტი ა, თუმ ცა ის ასე ვე 
და კავ ში რე ბუ ლია მე14 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბას თან, 
რო მე ლიც მე2 მუხ ლთან ერ თობ ლი ო ბა ში გუ ლის ხმობს სა ხელ მწი ფოს ვალ
დე ბუ ლე ბას უზ რუნ ველ ყოს ყვე ლა პი რის სი ცოცხ ლის უფ ლე ბის დაც ვა რა
ი მე დის კრი მი ნა ცი ის გა რე შე. ამ ორი დე ბუ ლე ბის თან ხვედ რის გა მო, ისე თი 
სა კითხ ე ბი, რო გო რიც წი ნამ დე ბა რე საქ მე ში წა მო იჭ რა, შე იძ ლე ბა მო ითხ ოვ
დეს გან ხილ ვას რო გორც რო მე ლი მე ამ მუხ ლის, ისე ორი ვეს კონ ტექ სტში. 
ეს სა კითხი უნ და გა დაწყ დეს ყო ვე ლი საქ მის კონ კრე ტუ ლი გა რე მო ე ბე ბის 
და წარ დგე ნი ლი ბრალ დე ბე ბის ხა სი ა თის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 
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სა ხელ მძღვა ნე ლო იუ რის ტე ბის თვის

ყო ვე ლი ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლის უფ
ლე ბა კა ნო ნით არის და ცუ ლი. არა
ვის სი ცოცხ ლე არ შე იძ ლე ბა გან
ზრახ იყოს ხელ ყო ფი ლი. სი ცოცხ
ლის ხელ ყო ფა და საშ ვე ბია მხო ლოდ 
სა სა მარ თლოს მი ერ გა მო ტა ნი ლი 
სა სიკ ვდი ლო გა ნა ჩე ნის აღ სრუ ლე
ბის შე დე გად, ისე თი და ნა შა უ ლის 
ჩა დე ნი სათ ვის, რომ ლის თვი საც კა
ნო ნი ით ვა ლის წი ნებს ამ სას ჯელს...

სი ცოცხ ლის უფ ლე ბა 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა 

ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის თა ნახ მად 
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