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მთარგმნელისგან
საზოგადოებრივი ურთიერთობებისა და სამოქალაქო ბრუნვის განვითარე-

ბამ გამოიწვია მრავალფეროვანი სამართლებრივი ურთიერთობების წინა
პლანზე წამოწევა. ლოგიკურია, რომ ასეთ სამართლებრივ გარემოში იმა-

ტა დავების რაოდენობამ, რომელთა გადაწყვეტაც ხშირად შეუძლებელია

დამოუკიდებელი ტრიბუნალისთვის მიმართვის გარეშე. ამრიგად, პირებს

შორის წარმოშობილი ნებისმიერი დავა მნიშვნელოვანია, გადაწყვიტოს
მაღალი სტანდარტის მქონე მართლმსაჯულების ორგანომ. სასამართლო
ხელისუფლების ნორმალური ფუნქციონირება და, ამდენად, სასამართლო

სისტემის მეშვეობით მართლმსაჯულების ეფექტიანი ადმინისტრირება ნე-

ბისმიერი სახელმწიფოს ინტერესის სფეროში შემავალი პრიორიტეტული
საკითხია, რადგან სასამართლო სისტემის გამართული ფუნქციონირება

მიუთითებს არა მხოლოდ კონკრეტული ქვეყნის სამართლებრივ იმიჯზე,
არამედ იგი პოზიტიურ ზეგავლენას ახდენს სამოქალაქო ბრუნვის სწრაფ

განვითარებაზე. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი, მე-13 მუხლთან ერთად, ახდენს სამართლიანი მართლმსაჯულების

სტანდარტის ფორმულირებას. მე-6 მუხლით და მასთან არსებული პრეცედენტული სასამართლო პრაქტიკით დადგენილია იმ სავალდებულო

სტანდარტების ერთობლიობა, რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდეს ევროპის საბჭოს ხელშემკვრელ სახელმწიფოთა სასამართლო სისტემები,

ხოლო კონვენციის მე-13 მუხლი განსაზღვრავს სამართლებრივი დაცვის
ეფექტიანი საშუალების სახეებს, რაც ინდივიდს საშუალებას აძლევს,

დარღვეული უფლებების აღსადგენად სახელმწიფოსგან მოითხოვოს შესაბამისი სამართლებრივი საშუალების გამოყენება, რომელიც შესაძლებელია, კომპენსატორული, რეპარაციული ანაზღაურებითა თუ სხვა სახის
მოქმედებით გამოიხატოს.

როგორც აღინიშნა, სასამართლო სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირება

ნებისმიერი სახელმწიფოს დემოკრატიულობის საზომია და მოქალაქეებს

სამართლიან გარემოში ცხოვრების განცდას უყალიბებს. შესაბამისად,
წინამდებარე სახელმძღვანელოს ქართულ ენაზე თარგმნის გადაწყვეტილება, ძირითადად, განპირობებულია ორი მიზეზით: მსგავსი სახელმძღვა-

ნელოების არსებობა აუცილებელია საზოგადოების საერთო ცნობიერების
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მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

ასამაღლებლად, პროფესიული თუ არაფორმალური განათლების მისაწო-

დებლად; და, მეორე, სახელმძღვანელო მოიცავს სამართლიანი სასამართლო სისტემის, ეფექტიანი საშუალების შესახებ ევროპული კავშირისა და
ევროპის საბჭოს სამართლებრივი სისტემების მიერ დადგენილი მიდგომე-

ბის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს პრეცედენტული სასამართლო
პრაქტიკის ერთობლიობას.

სახელმძღვანელოს მიზანია სასამართლო სისტემის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი ასპექტების მიმოხილვა ევროპული საბჭოსა და ევროპული კავშირის კანონმდებლობათა

ჭრილში. სახელმძღვანელო, ძირითადად, განკუთვნილია ამ საკითხებით
დაინტერესებული ნებისმიერი პირისთვის, სამართლებრივი სპეციალიზა-

ციის არმქონე იურისტებისთვის, მოსამართლეებისთვის, ადვოკატებისთვის, პროკურორებისა და პრაქტიკოსი იურისტებისთვის, აგრეთვე სასამართლო სისტემაში მოღვაწე პირებისთვის.

ამასთან, გაწეული შრომისა და მხარდაჭერისთვის განსაკუთრებულ მად-

ლობას ვუხდით სახელმძღვანელოს ქართულენოვანი თარგმანის სამეცნიერო რედაქტორს — სამართლის დოქტორ ბატონ კახა გოშაძეს, ასევე,
ქართული და საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტსა (IGIL) და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას (GIZ).
ლაშა ლურსმანაშვილი
საქართველოს უნივერსიტეტის
სამართლის სკოლის სტუდენტი
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სამეცნიერო რედაქტორისგან
ადამიანის ძირითადი უფლებების პატივისცემა თანამედროვე სამყარო-

ში, განსაკუთრებით, აქტუალურია. მათი დაცვისადმი ყურადღების გამახ-

ვილება მეტად შესამჩნევია უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში.
რამდენადაც ფუნდამენტურია ძირითადი უფლება, იმდენად საჭიროებს
მათი დაცვა სამართლიანი პირობების არსებობას.

რა ღირებულების მატარებელი იქნებოდა ფუნდამენტური უფლებები, თუ

მის ფარგლებში დაცული სუბიექტები ვერ შეძლებდნენ სათანადო ვითარებაში ამ სიკეთეებისთვის ბრძოლას? — ამ შეკითხვაზე პასუხს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის საკითხამდე მივყავართ. სამართლიანი

სასამართლო განხილვისა და სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლებები ის ორი ძირითადი ღირებულებაა, რომლებიც მართ-

ლმსაჯულების განხორციელების საფუძველია. ამ ორ სამართლებრივ

გარანტიაზე შესაძლებელია ბევრი ვისაუბროთ, თუმცა მათი საკვანძო დანიშნულება ისედაც ცხადია — ეს უფლებები ქმნის საქმის განმხილველი

ორგანოსადმი პირის წვდომის საყოველთაო შესაძლებლობას და, ამავდროულად, ამ შესაძლებლობის ფარგლებში მის სამართლიან მონაწილეობას.

ამასთან, მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ნებისმიერი წიგნი ან სახელმძღვანელო, — რა ენაზეც არ უნდა იყოს წარმოდგენილი, — რომელიც მიზნად

ისახავს ამ ფუნდამენტური გარანტიების შესახებ განმარტებებისა და დეტალების მიწოდებას მკითხველისთვის, უკიდურესად საჭირო და აუცილებელი პუბლიკაციაა, ამგვარი გამოცემის ქართულ ენაზე თარგმნა კი,
განსაკუთრებით, მისასალმებელია. ვფიქრობ, წინამდებარე თარგმანი
საინტერესო იქნება მათთვის, ვინც დაინტერესებულია მართლმსაჯულების
ხელმისაწვდომობის თემატიკით.
კახაბერ გოშაძე, Ph.D.
სამართლის დოქტორი,
ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
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წინამდებარე სახელმძღვანელო ევროპაში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის თაობაზე მომზადებულია ერთობლივად, ძირითადი უფ-

ლებების ევროპული კავშირის სააგენტოს (FRA), ევროპის საბჭოსა და
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს სამდივნოს მიერ. იგი
ჩვენი ორგანიზაციების მიერ ევროპული სამართლის შესახებ ერთობლივად მომზადებულ სახელმძღვანელოებს შორის რიგით მეხუთეა. წინა სახელმძღვანელოები ფოკუსირებული იყო ევროპულ ანტიდისკრიმინაციულ

სამართალზე, საზღვრების, თავშესაფრისა და იმიგრაციასთან დაკავშირებულ ევროპულ სამართალზე, მონაცემთა დაცვის ევროპულ სამართალსა
და ბავშვთა უფლებების ევროპულ სამართალზე.

გამოცემული სახელმძღვანელოების შესახებ პოზიტიური გამოხმაურების

შემდეგ გადავწყვიტეთ, დაგვეწყო ერთობლივი მუშაობა კიდევ ერთ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე — მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე. მართ-

ლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა, თავის მხრივ, არ არის მხოლოდ უფ-

ლება, არამედ იგი, ასევე, აღმჭურველი ინსტრუმენტია, რომელიც ცენტრალურ ადგილს იკავებს სხვა უფლებების რეალური განხორციელებისთვის.

სახელმძღვანელო ერთობლიობაში განიხილავს მართლმსაჯულების ხელ

მისაწვდომობის სფეროში არსებულ მნიშვნელოვან ევროპულ პრინციპებს.
იგი მიზნად ისახავს ცნობიერებისა და ცოდნის ამაღლებას ევროპის საბ-

ჭოსა და ევროპული კავშირის მიერ დადგენილი შესაბამისი სამართლებ-

რივი სტანდარტების თაობაზე, კერძოდ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა (ECtHR) და მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის

სასამართლოს (CJEU) გადაწყვეტილებების მიხედვით. სახელმძღვანელო აგებულია იმგვარად, რომ იყოს გზამკვლევი მოსამართლეებისთვის,

პროკურორებისა და პრაქტიკოსი იურისტებისთვის, რომლებიც ჩართულ-

ნი არიან სასამართლო პროცესებში ევროპული კავშირისა და ევროპის
საბჭოს წევრ ქვეყნებში. ეს სახელმძღვანელო სასარგებლოა იმ არასამთავრობო თუ სხვა ორგანიზაციებისთვის, რომლებიც მართლმსაჯულების

ხელმისაწვდომობისას ახორციელებენ დაზარალებულთა სასამართლო
წარმომადგენლობას.
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სახელმძღვანელოს შექმნაში შეტანილი წვლილისთვის მადლობას ვუხდით: ნოტინგემის უნივერსიტეტის (გაერთიანებული სამეფო) ადამიანის
უფლებათა სამართლის ცენტრს; ევროპული კომისიის მართლმსაჯულების

გენერალურ სამდივნოს; ასევე, სახელმძღვანელოს მომზადების პირველ
ეტაპზე გაწეული შრომისა და ჩართულობისთვის — ევროპის საბჭოს მართლმსაჯულების ეფექტიანობის ევროპულ კომისიას (CEPEJ); და ბოლოს,

მადლიერებას გამოვხატავთ მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს მოსამართლე მარია ბერგერის მიმართ, სახელმძღვანელოს
შექმნის საბოლოო ეტაპზე მნიშვნელოვანი გამოხმაურების გამო.
ფილიპ ბუალა

მაიკლ ო’ფლაჰერტი

ევროპის საბჭოს ადამიანის

ძირითად უფლებათა ევროპული

უფლებებისა და კანონის უზენაესობის

კავშირის სააგენტოს დირექტორი

დირექტორატის გენერალური
დირექტორი
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აბრევიატურები
ADR

(Alternative dispute resolution) — დავის ალტერნატიული გა-

CCJE

(Consultative Council of European Judges) — ევროპელი მო-

CEPEJ
CETS
CJEU

დაწყვეტა

სამართლეების საკონსულტაციო საბჭო

(European Commission for the Efficiency of Justice) — ევროპული კომისია მართლმსაჯულების ეფექტიანობისთვის

(Council of Europe Treaty Series) — ევროპის საბჭოს ხელშეკრულებათა სერია

(Court of Justice of the European Union) — მართლმსაჯულე-

ბის ევროპული კავშირის სასამართლო (2009 წლის დეკემბ-

რამდე იწოდებოდა, როგორც მართლმსაჯულების ევროპული
CoE

CRPD

EC

ECHR

სასამართლო)

(Council of Europe) — ევროპის საბჭო

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities) —
კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ

(European Community) — ევროპული გაერთიანება

(European Convention on Human Rights) — ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია

e-CODEX (e-Justice Communication via Online Data Exchange) —
მართლმსაჯულების დისტანციური კავშირი მონაცემთა გაცვ-

ECtHR
EEO
EIA
e-SENS
EU
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ლის ქსელის მეშვეობით

(European Court of Human Rights) — ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო

(European Enforcement Order) — აღსრულების ევროპული
ორდერი

(Environmental Impact Directive) — დირექტივა გარემოზე
ზემოქმედების შესახებ

(Electronic Simple European Networked Services) — მარტივი ევროპული ქსელური ელექტრონული სერვისი
(European Union) — ევროპული კავშირი

აბრევიატურები

FRA

(European Union Agency for Fundamental Rights) — ძირი-

ICCPR

(International Covenant on Civil and Political Rights) — საერ-

NGO
NHRI
ODR
TEU

TFEU
UDHR
UN

თადი უფლებების ევროპული კავშირის სააგენტო

თაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების
შესახებ

(Non-governmental organization) — არასამთავრობო ორგანიზაცია

(National human rights institution) — ადამიანის უფლებათა
ეროვნული ინსტიტუტი

(Online dispute resolution) — დავის ონლაინგადაწყვეტა

(Treaty on European Union) — ხელშეკრულება ევროპული
კავშირის შესახებ

(Treaty on the Functioning of the European Union) — ხელშეკრულება ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ

(Universal Declaration of Human Rights) — ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია

(United Nations) — გაერთიანებული ერები
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წინამდებარე სახელმძღვანელოში განხილულია ევროპაში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლების მნიშვნელოვანი ასპექტები, ევროპის
საბჭოს ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში (ECHR) ასახული

სათანადო უფლებების მიხედვით, და ადამიანის უფლებათა ევროპული

სასამართლოს (ECtHR) გადაწყვეტილებათა, ასევე, ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტიაში ასახულ უფლებებთან ერთად, — მართლ-

მსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს (CJEU) გადაწყვეტილებათა შესაბამისად.

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა, თავისი არსით, არის არა მხოლოდ უფლება, არამედ იგი ინდივიდებს ანიჭებს სხვა უფლებათა განხორციელების საშუალებასაც. ეს სახელმძღვანელო თემატურად ფართოა,

ვინაიდან ეხება სისხლისა და სამოქალაქო სამართალს. ძირითად უფლებათა სააგენტოსა (FRA) და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართ-

ლოს (ECtHR) მიერ გამოცემული სახელმძღვანელოები, რომლებიც ეხება

ევროპულ კანონმდებლობას თავშესაფრის, საზღვრებისა და იმიგრაციის
საკითხთა შესახებ, ასევე, ბავშვთა უფლებებს, შეიცავს ანალიზს თავშესაფრის მაძიებლებისა და ბავშვების მიერ მართლმსაჯულების ხელმისაწვ-

დომობის თაობაზე, ამდენად, ეს სფეროები არ არის განხილული ამ სახელმძღვანელოში.

სახელმძღვანელო განკუთვნილია სამართლის იმ პრაქტიკოსებისთვის,
რომლებიც არ საქმიანობენ ამ სფეროში, ამდენად, იგი ერთგვარი შესავალი ნაწილია ძირითადი ასპექტების შესახებ და განკუთვნილია იურისტე-

ბისთვის, მოსამართლეებისა და სხვა პრაქტიკოსებისთვის, ასევე პირების-

თვის, რომლებსაც შეხება აქვთ მართლმსაჯულების ადმინისტრირებისა

და მისი ხელმისაწვდომობის საკითხებზე მომუშავე დაწესებულებებთან,
მათ შორის, სასამართლო განხილვაში ჩართული არასამთავრობო ორ-

განიზაციებისთვის. სახელმძღვანელო, ასევე, შესაძლებელია გამოვიყენოთ სამართლებრივი კვლევისა და საჯარო ადვოკატირებისთვის. იგი

შექმნილია იმგვარად, რომ მისცეს პრაქტიკოსებს საშუალება, პირდაპირ
მოიძიონ მათთვის სასურველი საკითხები; სახელმძღვანელოს სრული
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წაკითხვა არ არის აუცილებელი. დამატებითი საკითხავის განყოფილება
შეიცავს კონკრეტულ მასალებს, რომლებიც შესაძლებელია, საინტერესო

იყოს მათთვის, ვინც კონკრეტულ საკითხზე ეძებს დამატებით ინფორმაციას.

ევროპის საბჭოსა (CoE) და ევროპული კავშირის (EU) შესაბამისი კანონმდებლობა წარმოდგენილია თითოეულ საკითხთან მათი მოქმედების

მიხედვით. ამასთან, ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასა და
ევროპული კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტიაში არსებულ მართლ-

მსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლებებს შორის არსებითი თანხვედრაა. ქარტია ცალსახად ადგენს, რომ მასში ასახული რომელიმე უფლების
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რომელიმე უფლებასთან

თანხვედრისას უფლებები უნდა განიმარტოს იმავე მნიშვნელობითა და
მოცულობით. ამრიგად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს

გადაწყვეტილებების უმეტესობა უნდა მივიჩნიოთ რელევანტურად ქარტიაში არსებული უფლებების შინაარსისა და ფარგლების განსაზღვრისთვის.

ითვლება, რომ ევროპული კავშირის კანონმდებლობა შესაბამისია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყ-

ვეტილებებისა, იქამდე, სანამ ცალსახად საპირისპირო არ დამტკიცდება.
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს გადაწყვეტილებები განხილულია იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს შესაბამისი პრაქტიკა, რაც გვევლინება მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლების
ალტერნატიულ წყაროდ და, რაც უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, ახდენს

ორი განსხვავებული მართლწესრიგის პარალელურ რეჟიმში ფუნქციონირების დემონსტრირებას. სახელმძღვანელოში ციტირებული მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს მრავალი გადაწყვეტილე-

ბა წინასწარი გადაწყვეტილების გამოტანის შუამდგომლობის შედეგად

არის მიღებული, რა პროცესიც ინიცირებულია შიდასახელმწიფოებრივი
სასამართლოების მიერ — მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სა-

სამართლოსგან ევროპული კავშირის კანონმდებლობის დებულებათა
განმარტების მისაღებად, შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე სასამართლო-

ში არსებული დავების გადაწყვეტის მიზნით. ამ პროცედურის მიხედვით,
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს დანიშნულებაა, მოახდინოს ევროპული კავშირის კანონმდებლობის განმარტება ან
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დაადგინოს მისი მოქმედება. შემდგომ ადგილობრივი სასამართლოების
დანიშნულებაა, ნორმა იმ ფაქტობრივ გარემოებებზე, რომლებიც სახეზეა
ადგილობრივი სასამართლო პროცესის მიმდინარეობისას, მორგებულ

იქნეს მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს განმარ-

ტების შესაბამისად. გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, წინამდებარე
სახელმძღვანელოში მართლმსაჯულების ევროპული სასამართლო (ECJ)
მოხსენიებულია როგორც მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასა-

მართლო (CJEU), იმ გადაწყვეტილებებთან მიმართებითაც კი, რომლებიც
გამოტანილია 2009 წლის დეკემბრამდე.

თითოეული თავი იწყება ცხრილით, სადაც ამ თავში განსახილველი საკითხებია მოცემული. ამასთანავე, ცხრილი განსაზღვრავს მოქმედ სამარ-

თლებრივ დებულებებს და ჩამოთვლის ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოსა და მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს შესაბამის გადაწყვეტილებებს. ეს ცხრილი ეხმარება მკითხველს

ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი ინფორმა-

ციის სწრაფად მოძიებაში. პრაქტიკოსებს, რომლებიც ექვემდებარებიან
მხოლოდ ევროპის საბჭოს კანონმდებლობას, შეუძლიათ, გაეცნონ ევროპის საბჭოს კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ მასალებს, ხოლო ისი-

ნი, ვინც ევროპული კავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეები არიან —
უნდა გაეცნონ ცხრილის ორივე სვეტს, ვინაიდან ეს სახელმწიფოები ორივე მართლწესრიგით არიან შებოჭილნი.

დამატებით, თითოეული პარაგრაფის დასაწყისში წარმოდგენილია საკვანძო დებულებები, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს სახელმძღვანელოს
სწრაფი და აღქმადი განხილვა.

ევროპის საბჭოს საკვანძო კანონმდებლობა წარმოდგენილია ცხრილის

შესაბამის სვეტში, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ

გამოტანილი გადაწყვეტილებების და, აგრეთვე, ძირითად ტექსტში მათი
მითითებით. ეს პრეცედენტები ერთგვარი მაგალითებია იმისა, თუ როგორ

აყალიბებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მის მიერ დანერგილ პრინციპებს მის არაერთ გადაწყვეტილებაში. საჭიროების შემთხ-

ვევაში, მითითებულია ევროპის საბჭოს ანგარიშები და რეკომენდაციები,
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მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ აქვთ სამართლებრივად სავალდებულო
ძალა.

ევროპული კავშირის კანონმდებლობა წარმოდგენილია შესაბამის სვეტში
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს გადაწყვეტილებების ხაზგასმითა და ევროპული კავშირის პირველადი კანონმდებლობის

მითითებით, ასევე, დირექტივებისა და რეგულაციების ძირითად ტექსტში გამოყენებით; მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს

მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილებები შერჩეულია იმგვარად, რომ წარმოაჩინოს ნორმის გამოყენების უახლესი შემთხვევები; სქოლიოში არსებუ-

ლი მითითებები პრაქტიკოსებს აძლევს დამატებით მაგალითებს; გარდა
ამისა, მითითება ევროპული კავშირის სამართლებრივი ძალის არმქონე

ინსტრუმენტებზე გაკეთებულია მხოლოდ იქ, სადაც წამოჭრილ თემატურ
და საკვანძო საკითხებთან არის შეხება.

მიუხედავად იმისა, რომ სახელმძღვანელო ორიენტირებულია კანონმდებლობაზე, მასში დამატებითაა წარმოდგენილი სპეციალური ცხრილე-

ბი, რომლებშიც მითითებულია ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის
წევრ სახელმწიფოებში არსებული პოზიტიური პრაქტიკა. ამ სახელმწიფოებში სამართლებრივი სისტემები შესაძლოა, მკვეთრად განსხვავდე-

ბოდეს, თუმცა პოზიტიური პრაქტიკა მოიცავს ისეთი ტიპის ინიციატივებს,
რომლებიც ხელს უწყობენ მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გან-

ვითარებას გრძელვადიან ან მოკლევადიან პერსპექტივაში. ასეთი ინი-

ციატივების ეფექტურობა და ადეკვატურობა ხშირად საჭიროებს შემოწმე-

ბას — მათი ღირებულების სრულად აღქმის მიზნით საჭიროა შესაბამისი
შიდასახელმწიფოებრივი წყაროების შემდგომი კვლევა.

სახელმძღვანელო ფოკუსირებულია სამოქალაქო და სისხლის სამარ-

თალზე. ადმინისტრაციული სამართალი განხილულია გარემოს დაცვის
სამართალთან კავშირში (იხ. მე-8 თავი), რაც, ძირითადად, სცდება მის

შინაარსსა და ფარგლებს. სახელმძღვანელო ყურადღებას ამახვილებს

ნორმის გამოყენებაზე შიდასახელმწიფოებრივ ფარგლებში, ამდენად, არ
განიხილავს საკითხებს, რომლებიც ეხება ადამიანის უფლებათა ევროპულ

სასამართლოსა და მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართ17
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ლოსთვის მიმართვას, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მათი განხილვა

დაეხმარება მკითხველს ინდივიდუალური უფლების არსის დეტალურ

გააზრებაში. მსგავსად ამისა, საერთაშორისო ინსტრუმენტები და გადაწყვეტილებები, ასევე, შიდასახელმწიფოებრივი სასამართლო პრაქტიკა მი-

თითებული იქნება მხოლოდ კონკრეტული საკითხის უკეთ გააზრებისთვის.
სახელმძღვანელო იწყება მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის სამარ-

თლებრივი დეფინიციის მოკლე აღწერით და განიხილავს ევროპული კავშირისა და ევროპის საბჭოს მიერ ფორმირებული სამართლებრივი სისტე-

მების როლს მის განხორციელებაში (თავი I). სახელმძღვანელო შედგება
შვიდი დამოუკიდებელი თავისგან, რომლებშიც მიმოხილულია შემდეგი
საკითხები:
•

სამართლიანი და საჯარო განხილვის უფლება დამოუკიდებელი და

მიუკერძოებელი ტრიბუნალის წინაშე (მათ შორის: სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება, საქმის სამართლიანი და საჯარო განხილვის

უფლების ფარგლები და მართლმსაჯულების განხორციელების ალტერნატიული გზები);
•

სამართლებრივი დახმარება (მათ შორის: „ფინანსური და ფაქტობრივი“ ტესტი და სისხლის სამართლის პროცესში არსებული „მართლმსაჯულების ინტერესების“ ტესტი);

•

კონსულტაციის მიღების, დაცვისა და წარმომადგენლობის უფლება

(მათ შორის: ხარისხიანი სამართლებრივი დახმარების უფლება, უფლება გონივრულ დროსა და საშუალებებზე დაცვის მომზადებისთვის,
ასევე, წარმომადგენლობაზე უარის თქმის უფლება);

•

სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება (მათ შო-

რის: მისი მატერიალური და ინსტიტუციური მოთხოვნები, აგრეთვე,
ხელმისაწვდომი ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის მაგალითები);

•
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•

მართლმსაჯულების

ხელმისაწვდომობის

შეზღუდვა:

პროცედურის

ხანგრძლივობა (მათ შორის, პროცედურის ხანგრძლივობის გონივრულობის განსაზღვრის კრიტერიუმი);

•

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა კონკრეტულ სფეროებში (იმის

მიხედვით, თუ რომელი სპეციფიკური პრინციპებია წარმოშობილი,
მათ შორის: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, დანაშაულის მსხვერპლთათვის, აგრეთვე, წინასწარ პატიმრობაში მყოფი

პირებისთვის, გარემოს დაცვის სამართლისა და დისტანციური მართლმსაჯულებისთვის).
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1

რას ნიშნავს მართლმსაჯულების
ხელმისაწვდომობა?

ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა
ძირითად უფლებათა
ქარტია, 47-ე მუხლი
(სამართლებრივი დაცვის
ეფექტიანი საშუალების
უფლება);
ძირითად უფლებათა ქარტია,
51-ე მუხლი (მოქმედების
სფერო);
ძირითად უფლებათა
ქარტია, 52-ე მუხლის მე-3
პუნქტი (უფლებებისა და
პრინციპების განმარტების
ფარგლები);
ხელშეკრულება ევროპული
კავშირის შესახებ (TEU), მე-4
მუხლის მე-3 პუნქტი;
ხელშეკრულება ევროპული
კავშირის შესახებ, მე-19
მუხლი.

მოქმედების
ფარგლები

ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია,
მე-6 მუხლი (სამართლიანი
სასამართლო განხილვის
უფლება);
ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია, მე13 მუხლი (სამართლებრივი
დაცვის ეფექტიანი საშუალების
უფლება);
ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია,
35-ე მუხლი (დასაშვებობის
კრიტერიუმი);
ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია, 46-ე
მუხლი (გადაწყვეტილებათა
სავალდებულო ძალა და
აღსრულება).

ეს თავი განიხილავს „მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის“ ცნებას

ადამიანის უფლებათა საკვანძო ევროპული სტანდარტების მიხედვით. იგი
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წარმოგვიდგენს ევროპულ რეგიონალურ სისტემებს, რომლებიც იცავს ინდივიდუალურ უფლებებს და ეხება უფლებათა დაცვის უზრუნველყოფის

მნიშვნელობას ადგილობრივ დონეზე. ამ თავში გაანალიზებულია მარ-

თლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლებების ურთიერთმიმართება
ევროპული კავშირისა და ევროპის საბჭოს ფარგლებში, ხოლო ქვემოთ
მოყვანილ ცხრილში წარმოდგენილია საკვანძო განსხვავებები.

საკვანძო დებულებები
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•

ადამიანის უფლებათა ევროპული და საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ცნება სახელმწიფოებს
ავალდებულებს, უზრუნველყონ თითოეული მოქალაქის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება, ან, ზოგიერთ შემთხვევაში, დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული ორგანო — სამართლებრივი დაცვის საშუალების
უზრუნველსაყოფად, თუ დადგინდა, რომ ინდივიდის უფლებები იქნა
დარღვეული. ეს, ასევე, აღმჭურველი უფლებაა, რომელიც ეხმარება ინდივიდს სხვა უფლებების რეალიზებაში.

•

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა მოიცავს ადამიანის არაერთ საკვანძო უფლებას, როგორებიცაა: სამართლიანი სასამართლო განხილვის
უფლება, გარანტირებული ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის
მე-6 და ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლებით, ასევე, სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება,
უზრუნველყოფილი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-13
და ევროპული კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტიის 47-ე მუხლებით.

•

ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიაში ასახული მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლებები შესაძლოა, შეესაბამებოდეს
ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში ასახულ უფლებებს. შესაბამისად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები ქარტიით გადმოცემული უფლებების განმარტებისას მნიშვნელოვანია.

•

მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციისა
და ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის აღსრულებას
სხვადასხვა სისტემა უზრუნველყოფს, ორივე მათგანი ხაზს უსვამს, რომ
შიდასახელმწიფოებრივ დონეზე ეფექტური დაცვისა და სამართლიანი
სასამართლო განხილვის უფლებები აპრიორულად უნდა რეალიზდეს.

რას ნიშნავს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა?

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ინდივიდებს საშუალებას აძლევს,

დაიცვან საკუთარი თავი კუთვნილი უფლებების დარღვევისგან, მოითხო-

ვონ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება, შეასრულონ აღმასრულებელი ან-

გარიშვალდებული უფლებამოსილება და შეძლონ საკუთარი თავის დაცვა
სისხლის სამართლის წარმოებაში. იგი კანონის უზენაესობის მნიშვნელოვანი ელემენტია1 და ვრცელდება სამოქალაქო ადმინისტრაციულ და სის-

ხლის სამართალზე. მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ერთდრო-

ულად პროცესიცაა და მიზანიც. იგი უმნიშვნელოვანესია იმ პირთათვის,
რომლებსაც სურთ, ისარგებლონ სხვა პროცესუალური და მატერიალური
უფლებებით.

საერთაშორისო დონეზე, დაფუძნების დღიდან მოყოლებული, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, გაეროს

ორგანოებს შორის, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული კონცეფციების ინტერპრეტაციის პირველადი განმახორციელებელი იყო.2 მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა, ასევე, დაცულია

გაეროს სხვადასხვა ინსტრუმენტით, როგორებიცაა: ორჰუსის 1998 წლის

კონვენცია გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე

ხელმისაწვდომობის შესახებ, აგრეთვე, 2006 წლის კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების შესახებ.

ევროპული კავშირის რეგულირების დონეზე მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა ევროპული კავშირის წევრ სახელმწიფოებში, კერძოდ, მართლმსაჯულების სისტემათა ეფექტიანობა და ხარისხი, ასევე, ევროპული
კავშირის ფარგლებში სასამართლოს დამოუკიდებლობა რეგულარულად

მოწმდება ე.წ. Eu Justice Scoreboard-ის მეშვეობით.3 იგი, ძირითადად,
ეყრდნობა CEPEJ-ის — ევროპის საბჭოს ექსპერტთა ორგანოს მონაცემებს

1
2
3

ევროპის საბჭო (2015), Factsheet on guaranteeing equal access of women to
justice, სტრასბურგი, ევროპის საბჭო.
United Nations (UN), Committee on Human Rights, General Comment No. 32
(2007).
ევროპული კომისია (2015), The 2015 EU Justice Scoreboard, COM(2015) 116
final, ბრიუსელი, 2015 წლის 9 მარტი.
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მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

და წარმოადგენს ევროპული კომისიის წლიური ზრდის კვლევის ნაწილს;

ეს უკანასკნელი დამუშავებულ ინფორმაციას აწვდის ევროპული კავშირის

წლიური რეგულირების ციკლს — European Semester-ს, რომელიც დიდ

გავლენას ახდენს შიდასახელმწიფოებრივ ფინანსებზე.4

ადამიანის უფლებათა ევროპულ სამართალში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ცნება განმტკიცებულია ადამიანის უფლებათა ევროპულის კონვენციის მე-6 და მე-13 მუხლებით, ასევე, ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტიის 51-ე მუხლით, რომლებიც უზრუნველყოფენ

სამართლიანი სასამართლო განხილვისა და სამართლებრივი დაცვის
ეფექტიანი საშუალების უფლებებს, როგორც განმარტებულია ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და მართლმსაჯულების ევროპული

კავშირის სასამართლოს მიერ. როგორც ზემოთ აღინიშნა, ეს უფლებები,
ასევე, მოცემულია საერთაშორისო ინსტრუმენტებში, ესენია: გაეროს სა-

მოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის5

მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი და მე-14 მუხლი, აგრეთვე, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის მე-8 და მე-10 მუხლები.6 ამ უფლება-

თა საკვანძო ელემენტები მოიცავს დავის გადაწყვეტის ორგანოს მიმართ

ეფექტური წვდომის უფლებას, უფლებას სამართლიან პროცესსა და გადაწყვეტილების დროულ გამოტანაზე, უფლებას ადეკვატურ ანაზღაურებაზე, აგრეთვე, მართლმსაჯულების განსახორციელებლად მართლმსაჯულების ეფექტურობისა და ქმედითობის პრინციპთა ზოგადი მოქმედების
შესახებ უფლებას.7

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციითა და ძირითად უფლებათა

ევროპული კავშირის ქარტიით უზრუნველყოფილი უფლებები ურთიერთ4
5
6
7
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ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის სააგენტო (FRA) (2015), Fundamental
rights: challenges and achievements in 2014 — FRA Annual Report, ლუქსემბურგი, საგამომცემლო სამსახური, Focus chapter, გვ. 14.
გაერთიანებული ერები, გენერალური ასამბლეა (1996), საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ, 1996 წლის 16 დეკემბერი.
გაერთიანებული ერები, გენერალური ასამბლეა (1948), ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, 1948 წლის 10 დეკემბერი.

ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის სააგენტო (2011), Access to justice in
Europe: an overview of challenges and opportunities, ლუქსემბურგი, საგამომცემლო სამსახური, გვ. 9.

რას ნიშნავს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა?

კავშირშია. ქარტიის 53-ე მუხლის თანახმად, ქარტიის იმ უფლებებს, რომ-

ლებიც შეესაბამება კონვენციით გადმოცემულ უფლებებს, აქვთ იგივე მნიშვნელობა და ფარგლები, როგორც კონვენციით. ქარტიაში განმარტებები,8

რომლებიც მისი შინაარსის გააზრებისთვის გამოიყენება, როგორც ინსტრუმენტი განმარტებისთვის, თუმცა არ არის სამართლებრივად სავალ-

დებულო, ქმნის დამატებით გზამკვლევს ამ საკითხზე. ეს ურთიერთკვეთა
ნიშნავს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვე-

ტილებები ხშირად მნიშვნელოვანია ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიით გარანტირებული უფლებების განმარტებისთვის. თუმცა,

როგორც აღინიშნა, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და

მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს სამართლებრივი
სისტემები განსხვავებულია, რამაც შესაძლებელია, შიდასახელმწიფოებრივი მასშტაბით გავლენა მოახდინოს უფლებების დაცვაზე.

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია
ევროპის საბჭო აერთიანებს 47 წევრ სახელმწიფოს. ყველა მათგანი არის

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის9, რომელიც ძალაში შევი-

და 1953 წელს, ხელმომწერი მხარე. კონვენციის 1-ლი მუხლის მიხედვით,
წევრი სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან, უზრუნველყონ ადამიანებისთვის კონვენციით გარანტირებული უფლებების დაცვა საკუთარი იურისდიქციის ფარგლებში. წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ

მათი კანონმდებლობა და პრაქტიკა იყოს კონვენციის შესაბამისი. ისინი,
პირველ რიგში, პასუხისმგებლები არიან კონვენციით გარანტირებული
უფლებებისა და თავისუფლებების იმპლემენტირებასა და აღსრულებაზე.

მიუხედავად ამისა, მათ შესაძლოა ჰქონდეთ შეფასების თავისუფლების
8
9

ევროპული კავშირი (2012), ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტია,
52-ე მუხლის მე-3 პუნქტი, OJ 2012 C 326. იხ. ასევე, Explanations relating to the
Charter of Fundamental Rights, OJ 2007 C 303/17.

ევროპის საბჭო, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია, CETS №5, 1950. იხ. ასევე, ევროპის საბჭო, ევროპული სოციალური ქარტია, CETS №35, 1961 წლის 18 ოქტომბერი, რომელიც ახორციელებს სოციალური და ეკონომიკური უფლებების შესაბამისობის მონიტორინგს; ასევე, ევროპის
საბჭო, ევროპული სოციალური ქარტია (გადამუშავებული), CETS №3 163,1996
წლის 3 მაისი.
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(margin of appreciation) უფლება, რათა განმარტებები შესაბამისი იყოს
თავიანთი სამართლებრივი სისტემებისა.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დანიშნულება საზედამ-

ხედველოა: იგი უზრუნველყოფს წევრი სახელმწიფოების მიერ ვალდებულებათა შესრულებას ინდივიდების მხრიდან საჩივრის წარდგენით, რომელიც ეხება კონვენციის დარღვევებს.10 კონვენციის 35-ე მუხლის თანახ-

მად, ინდივიდებმა უნდა დაამტკიცონ, რომ მათ ამოწურეს დაცვის ყველა
ადგილობრივი საშუალება იქამდე, სანამ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო განიხილავს საქმეს.11 ეს გამოხატავს სუბსიდიურობის

პრინციპს, რომლის თანახმად, ეროვნული სასამართლოები უპირველესად არიან პასუხისმგებელნი ეროვნულ დონეზე ადამიანის უფლებათა გარანტირებისა და დაცვისთვის.12 მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის

შესაბამისი სტანდარტები, რომელთა დაცვაც ევალებათ სახელმწიფოებს,
განხილულია შესაბამის თავებში.

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით მოცემული უფლებები არ

არის ყოველთვის შეზღუდული წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიით;
გამონაკლის შემთხვევებში, ისინი შეიძლება გავრცელდეს ექსტერიტორიულადაც, კერძოდ, საზღვარგარეთ არსებულ სიტუაციებზე, სადაც სა-

ხელმწიფო ხელისუფლების პირები ინდივიდების მიმართ ახორციელებენ
„ეფექტურ კონტროლსა და ხელისუფლებას“.13

კონვენციის 46-ე მუხლის მიხედვით, ადამიანის უფლებათა ევროპული სა-

სამართლოს წარმოებაში ჩართული წევრი სახელმწიფოები უნდა ემორჩილებოდნენ სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას.

10 წევრ სახელმწიფოებს, აგრეთვე, ერთმანეთის წინააღმდეგ შეუძლიათ სარჩელის შეტანა.
11 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Er and Others v. Turkey, No. 23016/04,
2012 წლის 31 ივლისი, პარაგ. 57.

12 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, Scordino v. Italy (No.1) [GC],
No. 36813/97, 2006 წლის 26 მარტი, პარაგ. 140.
13 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, Al-Skeini and Others v. the United
Kingdom [GC], No. 55721/07, 2011 წლის 7 ივლისი, პარაგ. 133–137.
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რას ნიშნავს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა?

ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტია
ევროპული კავშირი უნიკალური სამართლებრივი მოწყობისაა. ევროპუ-

ლი კავშირის სამართალი მისი წევრი სახელმწიფოების სამართლებრივ
სისტემათა განუყოფელი ნაწილია.14 იგი მოიცავს: პირველად კანონმდებ-

ლობას, რომელიც ასახულია ხელშეკრულებებსა და ძირითად უფლებათა

ევროპული კავშირის ქარტიაში; მეორეულ კანონმდებლობას, როგორებიცაა: რეგულაციები, დირექტივები და გადაწყვეტილებები; ასევე, სამართ-

ლებრივი ძალის არმქონე აქტებს, როგორებიცაა: მოსაზრებები და რეკომენდაციები. 15

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის აღსრულება და იმპლემენტირე-

ბა, უპირველესად, ხდება ეროვნულ დონეზე. ევროპული კავშირის შესა-

ხებ ხელშეკრულების (TEU) მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტი ევროპული კავშირის
წევრი სახელმწიფოებისგან ითხოვს შესაბამისი ღონისძიებების მიღებას

იმ ვალდებულებათა შესრულების უზრუნველსაყოფად, რომლებიც გა-

მომდინარეობს ევროპული კავშირის კანონმდებლობიდან. ეს დებულება
„გულწრფელი კოოპერაციის“ პრინციპიდან გამომდინარეობს. დამატე-

ბით, ევროპული კავშირის შესახებ ხელშეკრულების მე-19 მუხლი წევრი
სახელმწიფოებისგან ითხოვს ეფექტური დაცვის საშუალებების დადგენას,

რაც უზრუნველყოფს ეფექტურ სამართლებრივ დაცვას ევროპული კავშირის კანონმდებლობით რეგულირებულ სფეროებში.

ამდენად, ეროვნული სასამართლოები არიან ევროპული კავშირის კანონმდებლობის უპირველესი გარანტორები, თუმცა მისი თავსებადი მოქმედების უზრუნველსაყოფად, წინასწარი გადაწყვეტილების გამოტანის
პროცედურის მეშვეობით, მათ შეუძლიათ, მიმართონ მართლმსაჯულების

ევროპული კავშირის სასამართლოს განმარტებისთვის.16 ეს ქმნის დი-

ალოგს ეროვნულ სასამართლოებსა და მართლმსაჯულების ევროპული

14 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-6/64, Flaminio Costa v.
E.N.E.L., 1964 წლის 15 ივლისი.

15 ხელშეკრულება ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ (TFEU), 288-ე მუხლი, OJ 2012 C 326.
16 Ibid., 267-ე მუხლი.

27

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

კავშირის სასამართლოს შორის. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო ევროპული კავშირის განსაკუთრებული სამართლებრივი წესრიგის დამცველია, რომელიც მოიცავს ძირითად უფლებებთან
დაკავშირებულ ცხად ვალდებულებებს. ევროპული კავშირის სამართლის

ლეგალურობის განხილვისთვის (მათ შორის, ძირითად უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე) ინდივიდებმა შეიძლება გამოიყენონ გაუქმების
პროცედურა, მაგრამ პირობები ამგვარი განაცხადის წარდგენისთვის არის

შეზღუდვადი. ინდივიდებმა, ზოგადად, უნდა დაასაბუთონ „პირდაპირი და

ინდივიდუალური ინტერესი“.17 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის

სასამართლოს თანახმად, ევროპული კავშირის ინსტიტუციათა აქტების სასამართლო განხილვის სისტემა სრულყოფილია.18

შესაბამისად, ევროპული კავშირის კანონმდებლობის მიხედვით, ასევე,

აუცილებელია, რომ ინდივიდებს შეეძლოთ საკუთარი უფლებების დაცვა

ეროვნულ სასამართლოებში. თავდაპირველად, ევროპული გაერთიანების
ხელშეკრულებები არ შეიცავდნენ რაიმე მითითებას ძირითად უფლებებზე.

სანაცვლოდ, ძირითადი უფლებების, როგორც ევროპული კავშირის ძირითადი პრინციპების, იდენტიფიცირება მოხდა მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილებების მეშვეობით, რო-

მელიც მომდინარეობდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციიდან

და წევრი სახელმწიფოების საერთო კონსტიტუციური ტრადიციებიდან.19

მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ ეს პრინციპები
გამოიყენა ევროპული კავშირის საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული

ზომების კანონიერების განხილვისას, აგრეთვე, წევრი სახელმწიფოების

მიერ ევროპული კავშირის კანონმდებლობის იმპლემენტაციის დროს გა-

მოყენებული ზომების შესაბამისობის დადგენისას. გადაწყვეტილებები,
რომლებიც ეხება ამ ზოგად პრინციპებს, გასათვალისწინებელია მართლ-

17 ხელშეკრულება ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ, 263-ე მუხლის მე-4
პუნქტი. კანონმდებლობის ამ სფეროს კომპლექსურობის ილუსტრირების მაგალითისთვის იხ. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-583/11 P,
Inuit Tapiriit Kanatami and others v. European Parliament and Council of the
European Union, 2013 წლის 3 ოქტომბერი.

18 Ibid., იხ. განსაკუთრებით, პარაგ. 92.

19 ხელშეკრულება ევროპული კავშირის შესახებ, მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტი (წინა რედაქციით მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტი).
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მსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლების განხილვისას, რაც შესაძლოა,
სასარგებლო აღმოჩნდეს პრაქტიკოსებისთვის.

ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები ამჟამად მოცემულია ძირითად
უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიაში, რომელმაც სამართლებრი-

ვად სავალდებულო ძალა, როგორც ევროპული კავშირის პირველადმა
კანონმდებლობამ, 2009 წლის დეკემბერში შეიძინა.20 ქარტია მოიცავს

ეკონომიკურ, კულტურულ და სოციალურ უფლებებს. ზოგიერთ შემთხვევაში, ქარტია მოიხსენიებს „პრინციპებს“, ნაცვლად „უფლებებისა“ (მაგალითად, ქალთა და მამაკაცთა თანასწორობის პრინციპი 23-ე მუხლში).

ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის თანახმად, როდესაც

დებულებები კლასიფიცირებულია, როგორც „პრინციპები“, ეროვნული

სასამართლოები იყენებენ მას მხოლოდ ევროპული კავშირის კანონმ-

დებლობის იმპლემენტირების მიზნით წევრი სახელმწიფოების აქტების
კანონიერების ინტერპრეტირებისა და ლეგალურობის თაობაზე გადაწყვეტილების გამოტანისთვის.21

51-ე მუხლის თანახმად, ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტია მოქმედებს ევროპული კავშირის ინსტიტუციებსა და ორგანოებზე
შეუზღუდავად, ასევე — წევრ სახელმწიფოებზე, „მაშინ, როდესაც ისინი
ახდენენ კავშირის კანონმდებლობის იმპლემენტირებას“.22 ძირითად უფ-

ლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის განმარტებები ადგენს, რომ მის

მიერ განსაზღვრული ვალდებულებების დაკისრება ხდება მხოლოდ მა-

შინ, როდესაც წევრი სახელმწიფოები მოქმედებენ „ევროპული კავშირის
სამართლის ფარგლებში“. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სა-

სამართლომ განმარტა, რომ ცნებები: „იმპლემენტირება“ და „ფარგლებ20 ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტია, OJ 2012 C326, იხ. ხელშეკრულება ევროპული კავშირის შესახებ, მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი.

21 იხ. ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 52-ე მუხლის მე-5 პუნქტი და
(მოკლე) გზამკვლევი, რომელიც მოცემულია დოკუმენტში: Explanations relating
to the Charter of Fundamental Rights. იხ., ასევე, მართლმსაჯულების ევროპული
კავშირის სასამართლო, C-176/12, Association de médiation sociale v. Union
locale des syndicats CGT and Others, 2014 წლის 15 იანვარი, პარაგ. 45-49. შეად.
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-555/07, Kücükdeveci v.
Swedex Gmbh & Co. KG, 2010 წლის 19 იანვარი.
22 ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტია, 51-ე მუხლი
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ში“ ატარებენ ერთსა და იმავე მნიშვნელობას.23 მაგალითად, ეს მოიცავს

სიტუაციებს, სადაც წევრი სახელმწიფოები ახდენენ ევროპული კავშირის
დირექტივებისა და რეგულაციების იმპლემენტირებას.24 თუმცა ევროპული

კავშირის ყველა წევრი 28 სახელმწიფო არის ამავდროულად ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციის ხელმომწერი მხარე. ეს ნიშნავს, რომ

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტია
არ მოქმედებს, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია მაინც მოქ-

მედია. დამატებით, მიმდინარე მოლაპარაკებებმა ადამიანის უფლებათა

ევროპულ კონვენციასთან ევროპული კავშირის დაგეგმილი მიერთების
თაობაზე შესაძლოა, იმოქმედოს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის
ლანდშაფტზე. 25

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლების
ურთიერთმიმართება ევროპის საბჭოსა და ევროპულ
კავშირის სისტემებს შორის
წარმოდგენილი ცხრილი აჯამებს ევროპული კავშირისა და ევროპის საბჭოს ფარგლებში მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის საფუძვლებს.

იგი ხაზს უსვამს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ორ საკვანძო

კომპონენტს — სამართლიანი სასამართლო განხილვისა და სამართლებ-

რივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლებებს, ამასთან, ადარებს ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიითა და ადამიანის უფლებათა

ევროპული კონვენციით შემოთავაზებულ დაცვას. იგი განხილული იქნება
სახელმძღვანელოს ყველა თავში.

23 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-617/10, Åklagaren v.
Fransson, 2013 წლის 7 მაისი, პარაგ. 17-21.

24 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-206/13, Cruciano
Siragusa v. Regione Sicilia — Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di
Palermo, 2014 წლის 6 მარტი, პარაგ. 24-25.

25 იხ. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს მოსაზრება ადამიანის
უფლებათა ევროპულ კონვენციასთან გაცხადებული მიერთების შესახებ, Opinion
2/13 of the Court, 2014 წლის 18 დეკემბერი.
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ცხრილი: მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლებები ევროპული კავშირისა და ევროპის საბჭოს მიხედვით

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა
სამართლიანი სასამართლო
განხილვის უფლება
ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენციის მე-6
მუხლი ვრცელდება სისხლის
სამართლის დანაშაულებზე,
დავებზე, რომლებიც ეხება
სამოქალაქო უფლებებს, და
ადგილობრივი სამართლით
აღიარებულ ვალდებულებებზე.
ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე
მუხლი ვრცელდება უფლებებსა და თავისუფლებებზე,
რომლებიც უზრუნველყოფილია ევროპული კავშირის მიერ. იგი მოქმედებს
მხოლოდ მაშინ, როდესაც
წევრი სახელმწიფოები ახდენენ ევროპული კავშირის
კანონმდებლობის იმპლემენტირებას.

სამართლებრივი დაცვის
ეფექტიანი საშუალების უფლება
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-13 მუხლი ვრცელდება კონვენციით
მოცემულ ყველა უფლებაზე.
იგი მოითხოვს დაცვის საშუალების დადგენას ეროვნული ხელისუფლების მიმართ.
ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე
მუხლი მოქმედებს უფლებებსა და თავისუფლებებზე,
რომლებიც უზრუნველყოფილია ევროპული კავშირის
სამართლით. იგი მოქმედებს
მხოლოდ მაშინ, როდესაც
წევრი სახელმწიფოები ახდენენ ევროპული კავშირის
კანონმდებლობის იმპლემენტირებას. იგი მოითხოვს დაცვის საშუალების დადგენას
ტრიბუნალის წინაშე.

როგორც ცხრილში ჩანს, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის

მე-6 მუხლს აქვს შეზღუდული ფარგლები და მოქმედებს მხოლოდ საქ-

მეებზე, რომლებიც ეხება სისხლის სამართლის დანაშაულებს, სამოქა-

ლაქო უფლებებსა და ვალდებულებებს, რომლებიც აღიარებულია ადგილობრივი კანონმდებლობით (იხ. 2.1 პარაგრაფი). ძირითად უფლებათა

ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლის მოქმედების ფარგლები არ

არის ამდაგვარად შეზღუდული და ვრცელდება ყველა უფლებასა და თავისუფლებაზე, რომლებიც აღიარებულია ევროპული კავშირის სამართლით, მათ შორის, მოიცავს ზოგიერთ დამატებით ეკონომიკურ, სოციალურ

და კულტურულ უფლებებს, თუმცა გავრცელების ნაწილში არსებობს მნიშ31

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

ვნელოვანი განსხვავება; ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის

მე-6 მუხლი ვრცელდება ნებისმიერ ვითარებაზე, რომელიც ერთიანდება
„სისხლის სამართლის დანაშაულის, სამოქალაქო უფლებებისა და ვალდებულებების“ განმარტებაში. ქარტიის 47-ე მუხლი მოქმედებს მხოლოდ

მაშინ, როდესაც წევრი სახელმწიფოები იყენებენ ევროპული კავშირის
სამართალს, როგორიცაა Anti-Trafficking Directive-ს იმპლემენტირება.
შედეგად, იგი ადგენს დაცვის ნაკლებად საყოველთაო სისტემას.

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-13 მუხლი ადგენს სამარ-

თლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლებას ეროვნული ხელისუფლების მიმართ, კონვენციით დაცული ძირითადი უფლებების დარღ-

ვევის შესაძლო ფაქტებისთვის. ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის
ქარტიის 47-ე მუხლის მიხედვით, სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება ვრცელდება ევროპული კავშირის კანონმდებლობით

უზრუნველყოფილ ყველა უფლებასა და თავისუფლებაზე: იგი არ არის
შეზღუდული იმ უფლებათა დარღვევებით, რომლებსაც ქარტია მოიცავს.

ასევე, 47-ე მუხლი უზრუნველყოფს დაცვის საშუალების ხელმისაწვდომობას „ტრიბუნალის“ წინაშე, ამდენად, გვთავაზობს მეტად ფართო დაცვას.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ, თუ ევროპული კავშირის წევრ სახელმ-

წიფოებზე არ გავრცელდება ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის
ქარტიის მოქმედება, ვრცელდება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, რამდენადაც ყველა 28 წევრი სახელმწიფო, ამავდროულად, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ხელმომწერი მხარეა.

მიუხედავად იმისა, რომ სისტემები განსხვავებულია, როგორც ევროპის
საბჭოს, ისე ევროპული კავშირის კანონმდებლობა უზრუნველყოფს,

რომ სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალებისა და სამართლიანი

სასამართლო განხილვის უფლებები უპირველესად აღსრულდეს ეროვ-

ნულ დონეზე, ორი ინსტრუმენტის შესაბამისი მოქმედების ფარგლებით

და იმ წესებსა და პირობებთან შესაბამისობით, რომლებიც დადგენილია
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოსა და ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ. ქარტიის 52-ე მუხლის მე-3

პუნქტი ადასტურებს, იქ, სადაც ქარტიის უფლებები ეთანადება ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციის უფლებებს, მათი შინაარსი და მოქმე32

რას ნიშნავს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა?

დების ფარგლები მსგავსია, თუმცა შეიძლება განისაზღვროს მეტად ფართო დაცვა.26 ეს ნიშნავს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართ-

ლოს გადაწყვეტილებები რელევანტურია ქარტიის უფლებათა განმარტებისთვის, თუ ეს უფლებები ერთმანეთის შესაბამისია.

26 Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights, OJ 2007 C303/17.
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2

სამართლიანი და საჯარო
განხილვა დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი ტრიბუნალისა
და სხვა ორგანოების წინაშე
ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

საქმის განხილვა ტრიბუნალის წინაშე
ძირითად უფლებათა
სასამართლოს- ადამიანის უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია,
თვის
ევროპული კონვენცია, მე-6
47-ე მუხლი (ეფექტიანი
მიმართვა
მუხლის 1-ლი პუნქტი.
სამართლებრივი დაცვა).
ადამიანის უფლებათა
მართლმსაჯულების
ევროპული კონვენცია, მე-7
ევროპული კავშირის
ოქმი.
სასამართლო,
ადამიანის უფლებათა
გაერთიანებული საქმეები:
ევროპული სასამართლო,
C-128/09-C-131/09,
Golder v. the United Kingdom,
C-134/09 daC-135/09,
No. 4451/70, 1975.
Antoine Boxus and Others
v. Région wallone, 2011.
მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო, C-363/11,
Epitropos tou Elegktikou
Synedriou sto Ypourgeio
Politismou kai Tourismou
v. Ypourgeio Politismou
kai Tourismou — Ypiresia
Dimosionomikou Elenchou,
2012.
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ტრიბუნალის
განმარტება

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Julius Kloiber Schlachthof
GmbH and Others v. Austria,
Nos. 21565/07 and others,
2013.

სამართლიანი და საჯარო განხილვა დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი ტრიბუნალისა და სხვა ორგანოების წინაშე

ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო, C-394/11,
Belov v. CHEZ Elektro
Balgaria AD and others
(მონაწილეობდა ბულგარეთი
და ევროკომისია), 2013.
ტრიბუნალების დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა
ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია,
47-ე მუხლი.
მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო, C-506/04,
Graham J. Wilson v. Ordre
des avocats du barreau de
Luxembourg, 2006.

დამოუკიდებლობა და
მიუკერძოებლობა

ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია, მე-6
მუხლის 1-ლი პუნქტი.
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Maktouf and Damjanović v.
Bosnia and Herzegovina, Nos.
2312/08 and 34179/08, 2013.
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Ibrahim Gürkan v. Turkey,
No. 10987/10, 2012.

მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო,
გაერთიანებული საქმეები:
C-341/06 and C-342/06,
Chronopost SA and La
Poste v. Union française
de l’express (UFEX) and
Others, 2008.

საქმის სამართლიანი განხილვა ტრიბუნალის წინაშე
ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია,
47-ე მუხლი.
დირექტივა სისხლის
სამართლის პროცესში
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის შესახებ
(2012/13/EU).

საქმის
სამართლიანი
განხილვა

ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია, მე-6
მუხლის 1-ლი პუნქტი.
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Užukauskas v. Lithuania,
No. 16965/04, 2010.

35

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

დირექტივა თარგმნისა და
ინტერპრეტაციის უფლებაზე
(2010/64/EU).
დირექტივა ადვოკატის
ხელმისაწვდომობის უფლების
შესახებ (2013/48/EU).
ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია,
47-ე მუხლი.

საქმის საჯარო ადამიანის უფლებათა
განხილვა
ევროპული კონვენცია, მე-6
მუხლის 1-ლი პუნქტი.
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Khrabrova v. Russia,
No. 18498/04, 2012.

სხვა გზები მართლმსაჯულებისთვის
არასასამართლო ორგანოები
დავის
მართლმსაჯულების
ალტერნატიული
ევროპული კავშირის
გადაწყვეტა
სასამართლო,
გაერთიანებული საქმეები:
C-317/08, C-318/08,
C-319/08 and C-320/08,
Rosalba Alassini and Others
v. Telecom Italia SpA, 2010.
დირექტივა მედიაციის
შესახებ, (2008/52/EC).
დირექტივა მომხმარებლის
დავის ალტერნატიული
გადაწყვეტის შესახებ
(2013/11/EU).
რეგულაცია მომხმარებლის
დავის ონლაინგადაწყვეტის
შესახებ (No. 524/2013).
დირექტივა დაზარალებულთა
უფლებების შესახებ
(2012/29/EU).
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ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Suda v. the Czech Republic,
No. 1643/06, 2010.
ევროპის საბჭოს კონვენცია
ქალებზე და ოჯახში
ძალადობის წინააღმდეგ.
ბრძოლისა და პრევენციის
შესახებ (სტამბოლის
კონვენცია).

სამართლიანი და საჯარო განხილვა დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი ტრიბუნალისა და სხვა ორგანოების წინაშე

ეს თავი განიხილავს სასამართლოსთვის (მოხსენიებული როგორც „ტრიბუნალი“, ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის კანონმდებლობით)

მიმართვის უფლებას, რომელიც გამომდინარეობს საქმის სამართლიანი
განხილვის უფლებიდან. მასში ასევე განხილულია ცნება „ტრიბუნალის“

დეფინიცია; რელევანტური მოთხოვნები, მათ შორის, სამართლიანი და
საჯარო განხილვის უფლება მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი ტრიბუნალის წინაშე, ასევე, არის განხილული. გარდა ამისა, განხილულია

მართლმსაჯულების არასასამართლო საშუალებები, მათ შორის, არასასა-

მართლო ორგანოები და დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მეთოდები.

2.1. მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა
სასამართლოს მეშვეობით
საკვანძო დებულებები
•

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 და ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლებით უზრუნველყოფილია
სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება.

•

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება მოიცავს სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებას. მე-6 მუხლი ვრცელდება სისხლის სამართლის საქმეებზე, დავებზე, რომლებიც ეხება ადგილობრივი კანონმდებლობით აღიარებულ სამოქალაქო უფლებებსა და ვალდებულებებს.

•

ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლი მოიცავს
სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებას. იგი არ არის დავიწროებული
მხოლოდ სისხლის სამართლის საქმეებზე და სამოქალაქო უფლებებსა
და მოვალეობებზე; ქარტია მოქმედებს ადგილობრივად მხოლოდ მაშინ,
თუ წევრი სახელმწიფოები ახდენენ ევროპული კავშირის კანონმდებლობის იმპლემენტირებას (ან ადგენენ გამონაკლისს).

•

როგორც ევროპის საბჭო, ისე ევროპული კავშირის კანონმდებლობაში
გამოყენებულია ცნება „ტრიბუნალი“, განსხვავებით „სასამართლოსგან“,
თუმცა ეს ცნებები იდენტურია. ტრიბუნალი უნდა ფლობდეს სასამართლო
ფუნქციებს, უნდა შეეძლოს შესასრულებლად სავალდებულო ძალის მქონე გადაწყვეტილებების გამოტანა და დააკმაყოფილოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და მართლმსაჯულების ევროპული
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მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

კავშირის სასამართლოს მიერ დადგენილი სხვა კრიტერიუმები, მათ
შორის, დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა. ადამიანის უფლებათა
ევროპულმა სასამართლომ და მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის
სასამართლომ შეიმუშავეს შესაბამისი პრინციპები იმის განსაზღვრისთვის, აკმაყოფილებს თუ არა ორგანო ტრიბუნალის მოთხოვნებს.
•

სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება არ არის აბსოლუტური. იგი შეიძლება შეიზღუდოს, თუმცა შეზღუდვებმა არ უნდა ხელყოს უფლების არსი.

2.1.1.

სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება

ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის კანონმდებლობის თანახ-

მად, სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება ნიშნავს, რომ სასამართლო

უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ეს შესაძლებელია, გულისხმობდეს შესაბამისი იურისდიქციის სასამართლოს ხელმისაწვდომობას, განმარტების ხელ-

მისაწვდომობას, ინფორმაციისა და სასამართლო გადაწყვეტილებათა
ხელმისაწვდომობას. იგი, ასევე, შესაძლებელია, მოიცავდეს სასამართლოს გეოგრაფიულ დისტანცირებას, თუ მისი მდებარეობა განმცხადებლის

სასამართლო პროცესში ეფექტურ მონაწილეობას უშლის ხელს27 (ასევე,
იხ. 8.1. პარაგრაფი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ).

სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვანი ელემენტია იმის გათვალისწინებით, რომ სასა-

მართლოები განსაზღვრავენ დაცვას უკანონო ქმედებებისგან და განამ27 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-567/13, Nóra Baczó
and János István Vizsnyiczai v. Raiffeisen Bank Zrt, 2015 წლის 12 თებერვალი,
პარაგ. 56-57; იხ. ასევე, მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო,
C-413/12, Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León v.
Anuntis Segundamano España SL, 2013 წლის 5 დეკემბერი, პარაგ. 41; დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ. ასევე, ევროპის საბჭო, ევროპული კომისია მართლმსაჯულების ეფექტიანობისთვის(CEPEJ) (2013), Guidelines on the Creation of
Judicial Maps to Support Access to Justice within a Quality Judicial System, 2013
წლის 21 ივნისი; ევროპის საბჭო, CEPEJ (2014), Guidelines on the organisation
and accessibility of court premises, 2014 წლის 12 დეკემბერი; ევროპის საბჭო,
CEPEJ (2008), Checklist for promoting the quality of justice and the court, 2008
წლის 3 ივლისი, მაგ, გვ. 19-25 მოიცავს ინტერპრეტაციას, ინფორმაციასა და სასამართლო გადაწყვეტილებებზე ხელმისაწვდომობას.
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სამართლიანი და საჯარო განხილვა დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი ტრიბუნალისა და სხვა ორგანოების წინაშე

ტკიცებენ კანონის უზენაესობას.28 ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის

მიხედვით, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის

1-ლი პუნქტი მოითხოვს, რომ: „სამოქალაქო უფლებათა და მოვალეობათა განსაზღვრისას ან წარდგენილი ნებისმიერი სისხლისსამართლებრივი
ბრალდების საფუძვლიანობის გამორკვევისას ყველას აქვს გონივრულ

ვადაში მისი საქმის სამართლიანი და საქვეყნო განხილვის უფლება კანონის საფუძველზე შექმნილი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს მიერ.“ სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება ნაგულისხმევია

სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლების ფარგლებში, ვინაიდან

იგი ადგენს, რომ დავები უნდა გადაწყდეს სასამართლოების მეშვეობით.
სახელმწიფოები არ არიან იძულებულნი, შექმნან სასამართლოთა სპეცი-

ალური ტიპები, როგორებიცაა, მაგალითად, სააპელაციო სასამართლოები. თუმცა, თუ წევრი სახელმწიფო შექმნის ამგვარ სასამართლოს, მასზე
გავრცელდება მე-6 მუხლი.29

მაგალითი: საქმის — Golder v. the United Kingdom30 — მიხედვით, განმცხადებელი იყო პატიმარი, რომელსაც სურდა, აღეძრა სარჩელი ცილისწამების
თაობაზე ციხის მუშაკის წინააღმდეგ, რაგდან იგი მას ადანაშაულებდა ციხეში
მომხდარი ამბოხების მონაწილეობაში. მას უარი ეთქვა ადვოკატთან კონსულტაციაზე, რის გამოც იგი ამტკიცებდა, რომ ამის გამო მან ვერ შეძლო სარჩელის
შეტანა სასამართლოში.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ კონვენციის
მე-6 მუხლი სასამართლო პროცესის ფარგლებში მხარეთათვის უზრუნველყოფს პროცესუალურ გარანტიებს. ეს ჩანაწერი უსარგებლო იქნება სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების გარეშე. შედეგად, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტით, სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება მოიაზრება სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლებაში.
28 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Běleš and Others v. the Czech
Republic, No. 47273/99, 2002 წლის 12 ნოემბერი.
29 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Khalfaoui v. France, No. 34791/97,
1999 წლის 14 დეკემბერი, პარაგ. 37.

30 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Golder v. the United Kingdom,
No. 4451/70, 1975 წლის 21 თებერვალი. სისხლის სამართლის საქმეებზე სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების შესახებ, იხ., მაგ., ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Jansovic v. Sweden, No. 34619/97, 2002 წლის 23 ივლისი,
პარაგ. 80.
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მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის თანახმად, უფლებე-

ბი უნდა იყოს „პრაქტიკული და ეფექტური“, ვიდრე „თეორიული და
ილუზიური“.31 სასამართლოსთვის მიმართვის ეფექტურობის მიზნით,

სახელმწიფოებმა უნდა განსაზღვრონ შესაბამისი სამართლებრივი დახ-

მარება, თარგმანი ან სხვა პრაქტიკული ხასიათის მხარდაჭერა, რათა
ინდივიდს მიეცეს სასამართლო წარმოების ხელმისაწვდომობის საშუ-

ალება (იხ. მე-3 თავი სამართლებრივი დახმარების შესახებ და მე-4
თავი კონსულტაციის, დაცვისა და წარმომადგენლობის უფლების შესახებ).

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის მიხედვით, სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება შეზღუდულია დავებით, რომლებიც
ეხება სისხლის სამართლის ბრალდებას განმცხადებლის წინააღმდეგ ან
სამოქალაქო უფლებებსა და მოვალეობებს.

ორივე ცნებას მინიჭებული აქვს დამოუკიდებელი მნიშვნელობა დამოუკი-

დებლად იმ კატეგორიებისა, რომლებიც მოცემულია ეროვნული სამართლებრივი სისტემებით.32

„სისხლისსამართლებრივი ბრალდების“ არსებობის დასადგენად უნდა
იქნეს გათვალისწინებული შემდეგი კრიტერიუმები:
•

ქმედების კლასიფიკაცია ადგილობრივი სამართლებრივი სისტემის

•

ქმედების ბუნება;

ფარგლებში;

31 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, Artico v. Italy, No. 6694/74,1980
წლის 13 მაისი, პარაგ. 33.

32 სისხლისსამართლებრივ ბრალდებასთან მიმართებით იხ. ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო, Engel and Others v. the Netherlands, Nos. 5100/71,
5101/71, 5102/71, 5354/72 and 5370/72, 1976 წლის 8 ივნისი, პარაგ. 81. სამოქალაქო უფლებებსა და ვალდებულებებთან მიმართებით იხ. ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო, König v. Germany, No. 6232/73, 1978 წლის 28 ივნისი,
პარაგ. 88-89.
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სამართლიანი და საჯარო განხილვა დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი ტრიბუნალისა და სხვა ორგანოების წინაშე

•

სასჯელის სიმკაცრე და პოტენციური ბუნება.33

კრიტერიუმები ალტერნატიულია და არა კუმულაციური.34 თუმცა იმ შემ-

თხვევაში, თუ შეუძლებელია ცხადი დასკვნის გაკეთება ცალკეულ კრიტერიუმზე დაყრდნობით, შესაძლებელია, საჭირო გახდეს კუმულაციური

მიდგომის გამოყენება.35 სახელმწიფოებმა შესაძლებელია, ერთმანეთისგან გამიჯნონ სისხლისსამართლებრივი და რეგულაციური ან დისციპლი-

ნური სამართალი, მაგრამ ეს განსხვავება არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს
მე-6 მუხლის ობიექტსა და მიზანს.36 სისხლისსამართლებრივ სანქციებს,
ჩვეულებრივ, აქვთ სადამსჯელო ხასიათი.37 მიუხედავად ამისა, სასჯელის

ნაკლებად მკაცრი ზომა არცერთ შემთხვევაში არ ართმევს დანაშაულს მის

„განუყოფელ სისხლისსამართლებრივ ბუნებას“.38 გადაწყვეტილების გა-

მოტანამდე უნდა იქნეს გამოყენებული შესაბამისი კრიტერიუმი.

წარმოებაში, რომელიც არ ეხება სისხლის სამართლის საქმეებს, კონვენციის მე-6 მუხლის გასავრცელებლად უნდა არსებობდეს დავა სამო-

ქალაქო უფლებებსა ან მოვალეობებზე, რომლებიც აღიარებულია ადგილობრივი კანონმდებლობით, მიუხედავად იმისა, დაცულია თუ არა ეს

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით. დავა უნდა იყოს რეალური
და სერიოზული, ხოლო წარმოების შედეგს უფლებისთვის უნდა ჰქონდეს

უშუალოდ გადამწყვეტი ხასიათი.39 ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სა-

სამართლომ მოახდინა სამოქალაქო უფლებებისა და ვალდებულებების

ფარგლებს მიღმა არსებული სხვადასხვა წარმოების იდენტიფიცირება,
33 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Engel and Others v. the Netherlands, Nos. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 and 5370/72, 1976 წლის 8
ივნისი, პარაგ. 81–85.
34 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ziliberberg v. Moldova, No. 61821/00,
2005 წლის 1 თებერვალი, პარაგ. 31.

35 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ezeh and Connors v. the United
Kingdom [GC], Nos. 39665/98 and 40086/98,2003 წლის 9 ოქტომბერი, პარაგ. 86.
36 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,
No. 11034/84, 1990 წლის 22 მაისი, პარაგ. 30.

Weber

v.

Switzerland,

37 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Öztürk v. Germany, No. 8544/79,
1984 წლის 21 თებერვალი, პარაგ. 53.
38 Ibid., პარაგ. 54.

39 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Boulois v. Luxembourg [GC],
No. 37575/04, 2012 წლის 3 აპრილი, პარაგ. 90.
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მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

მათ შორის: საგადასახადო წარმოება, რომელიც არ ითვალისწინებს სის-

ხლისსამართლებრივ დევნას,40 გადაწყვეტილებები უცხოელთა შემოსვლის, ბინადრობისა და დეპორტაციას შესახებ41 და წარმოება, რომელიც

ეხება არჩევნებთან დაკავშირებულ უფლებებს.42

სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება არ არის აბსოლუტური. იგი შესაძლებელია შეიზღუდოს. მაგალითად, ხანდაზმულობის გონივრული

ვადის დაწესებით შესაძლებელია წახალისდეს მართლმსაჯულების ად-

მინისტრირება. დამატებით, სასამართლოსთვის მიმართვისთვის გადასახადის დაწესებით შესაძლებელია შემცირდეს სათანადო სამართლებრივი საფუძვლის არმქონე სარჩელები ან შესაძლებელია, ეს გამართლე-

ბული იყოს ბიუჯეტირების მიზნებისთვის.43 თუმცა შეზღუდვებმა არ უნდა

შელახონ „უფლების უშუალო არსი“.44 მაგალითად, სასამართლო პრო-

ცესების დიდი ხნის განმავლობაში დაყოვნებით შესაძლებელია დაირღვეს პირის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება, ვინაიდან ეს ახდენს

დავის განხილვის შემდგომ „გადაწყვეტილების“ მიღების პრევენციას
ინდივიდისთვის.45 დასაშვები შეზღუდვები შემდგომ განხილულია მე-6
თავში.

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის თანახმად, ძირითად უფლება-

თა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლის მიხედვით: „ყველას აქვს

გონივრულ ვადაში მისი საქმის სამართლიანი და საჯარო განხილვის უფლება მიუკერძოებელი და კანონის საფუძველზე წინასწარ შექმნილი სასამართლოს მიერ. ყველას შეუძლია, ისარგებლოს ადვოკატის მომსახურე-

40 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ferrazzini v. Italy [GC], No. 44759/98,
2001 წლის 12 ივლისი, პარაგ. 29.

41 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Maaouia v. France [GC],
No. 39652/98, 2000 წლის 5 ოქტომბერი, პარაგ. 40.
42 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Pierre-Bloch v. France, No. 24194/94,
1997 წლის 21 დეკემბერი, პარაგ. 49–52.

43 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ashingdane v. the United Kingdom, No. 8225/78, 1985 წლის 28 მაისი, პარაგ. 57.

44 Ibid.

45 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kutic v. Croatia, No. 48778/99,
2002 წლის 1 მარტი, პარაგ. 25.
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სამართლიანი და საჯარო განხილვა დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი ტრიბუნალისა და სხვა ორგანოების წინაშე

ბით, დაიცვას საკუთარი თავი და იყოლიოს წარმომადგენელი.“46 ქარტიის

47-ე მუხლი ვრცელდება ევროპული კავშირის კანონმდებლობით დაცულ

ყველა უფლებასა და თავისუფლებაზე; ქარტიის თაობაზე არსებული გან-

მარტებები ადასტურებს, რომ იგი ეთანადება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტით მოცემულ უფლებებს, რაც

არ შემოიფარგლება სამოქალაქო უფლებებისა და მოვალეობების მე-6

მუხლის შეზღუდვით.47 შესაბამისად, 47-ე მუხლის მოქმედების ფარგლე-

ბი, სულ მცირე, ახდენს იმ დაცვის საშუალებების გარანტირებას, რომლებიც ასახულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლში,

ევროპული კავშირის კანონმდებლობაში48 ასახული ყველა უფლებისა და

თავისუფლების მიმართ. ეს ცხადი კავშირი ნიშნავს, რომ ევროპის საბ-

ჭოს კანონმდებლობის ფარგლებში მითითებული სასამართლო გადაწყვეტილებები რელევანტურია ევროპული კავშირის კანონმდებლობაში

იქამდე, სანამ არ დამტკიცდება საპირისპირო. თუმცა, როგორც პირველ

თავში აღინიშნა, ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტია ადგილობრივად მოქმედებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც წევრი სახელმწიფოები ახორციელებენ კავშირის კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და
ქმედებების იმპლემენტირებას (ან ადგენენ გამონაკლისებს).49

ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლი მოიაზრებს

ევროპული კავშირის სამართლებრივ პრინციპს, რომლის თანახმად, წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ ინდივიდის უფლებების ეფექტური

სასამართლო დაცვის სისტემა, რომელიც გამომდინარეობს კავშირის კა-

ნონმდებლობიდან (მათ შორის, ქარტიით განსაზღვრული უფლებებიდან).
ეს ნიშნავს, რომ სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება ვრცელდება ნე-

46 ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლი, ასევე, რელევანტურია თავად მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს მიერ განსაზღვრული სასამართლო დაცვისთვის.

47 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-619/10, Trade Agency
Ltd v. Seramico Investments Ltd, 2012 წლის 6 სექტემბერი, პარაგ. 52.

48 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, Europese Gemeenschap
v. Otis NV and Others, 2012 წლის 6 ნოემბერი, პარაგ. 47.
49 მე-6 მუხლის შეზღუდვების შესახებ იხ., მაგ., ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Maaouia v. France [GC], No. 39652/98, 2000 წლის 5 ოქტომბერი, 47-ე
მუხლის მოქმედების ფარგლების შესახებ იხ. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-370/12, Thomas Pringle v. Government of Ireland, Ireland
and the Attorney General, 2012 წლის 27 ნოემბერი, პარაგ. 178-182.
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მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

ბისმიერ შემთხვევაზე, სადაც ფიგურირებს ევროპული კავშირის კანონმდებ-

ლობით გარანტირებული უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევის
ფაქტები. ევროპული კავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა შეიმუშაონ
სამართლებრივი დაცვისა და პროცედურათა სისტემა, რომელიც უზრუნ-

ველყოფს ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარგლებში მოცემუ-

ლი უფლებების პატივისცემას.50 ადგილობრივმა კანონმდებელმა არ უნდა
დააქვეითოს ამ უფლებათა ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის დონე.51

მაგალითი: საქმეში — Boxus v. Région wallonne52 — ბელგიურმა სასამართლომ დასვა საკითხი, რომელიც ეხებოდა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების
დირექტივას მას შემდეგ, რაც კანონპროექტი იყო ვალონიის პარლამენტის
მიერ ავტორიზებული სამართლებრივი აქტით (დეკრეტით), რის საწინააღმდეგოდაც, ეროვნული კანონმდებლობით, არ იყო ხელმისაწვდომი განხილვის
რაიმე არსებითი პროცედურა.
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ დაადასტურა, რომ სამართლებრივი აქტის განხილვის უფლება იყო აუცილებელი ინდივიდის პროცესუალური უფლებების ეფექტური სამართლებრივი დაცვისთვის, მიუხედავად
იმისა, იყო თუ არა ეს გათვალისწინებული ეროვნული კანონმდებლობით.

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის მსგავსად, სასამართლოსთვის მი-

მართვის უფლება ევროპული კავშირის კანონმდებლობითაც არ არის
აბსოლუტური. იგი შესაძლებელია, შეიზღუდოს ადგილობრივი პროცედუ-

რებით, მართლმსაჯულების ეფექტური ადმინისტრირების მიზნებისთვის.
დასაშვები შეზღუდვები განხილულია მე-6 თავში.

50 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-432/05, Unibet (London)
Ltd and Unibet (International) Ltd v. Justitiekanslern, 2007 წლის 13 მარტი, პარაგ. 37–42.
51 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-279/09, DEB Deutsche
Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH v. Bundesrepublik Deutschland,
2010 წლის 22 დეკემბერი, პარაგ. 59.

52 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანებული საქმეები:
C-128/09 to C-131/09, C-134/09 and C-135/09, Antoine Boxus, Willy Roua, Guido
Durlet and Others, Paul Fastrez, Henriette Fastrez, Philippe Daras, Association
des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels
South Charleroi Airport) (ARACh), Bernard Page, Léon L’Hoir, Nadine Dartois v.
Région wallonne, 2011 წლის 18 ოქტომბერი, პარაგ. 49–57.
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საზღვარგარეთ არსებული შემთხვევისას სასამართლოსთვის მიმართვის

გაიოლების მიზნით, შემუშავდა ევროპული კავშირის მეორეული კანონმდებლობის რამდენიმე საერთაშორისო კერძოსამართლებრივი ბუნების მქონე ინსტრუმენტი, რათა განსაზღვრული ყოფილიყო, თუ რომელი

წევრი სახელმწიფოს სასამართლოს ექნებოდა კომპეტენცია სამოქალაქო დავებზე. ეს ინსტრუმენტები ეხება განსჯადობას, გამოყენებად სამარ-

თალს, ცნობისა და აღსრულების საკითხებს სამოქალაქო სამართალში;

მაგალითები მოიცავს რეგულაციებს, რომლებიც ეხება განსჯადობას და

გადაწყვეტილებათა აღსრულებას სამოქალაქო და კომერციულ საქმეებზე, ქორწინებასთან დაკავშირებულ საქმეებსა და მშობლის პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებულ საქმეებზე, ასევე, მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ საქმეებზე (იხ. ასევე, 6.2 პარაგრაფი).53

2.1.2.

„ტრიბუნალის“ განმარტება

როგორც ევროპის საბჭოში, ისე ევროპულ კავშირში, სასამართლოს

ნაცვლად, გამოიყენება ტერმინი „ტრიბუნალი“. სიტყვა „ტრიბუნალი“

მოცემულია ავტონომიური მნიშვნელობით, ხოლო ადამიანის უფლებათა

ევროპულმა სასამართლომ და მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის
სასამართლომ შეიმუშავეს თანმხვედრი პრინციპები იმის განსაზღვრისთვის, შეიძლება თუ არა ორგანოს კლასიფიცირება როგორც ტრიბუნალისა.

53 Regulation (EC) No. 44/2001 of the European Parliament and the Council of 22
December 2000 on jurisdiction and regulation and enforcement of judgments in
civil and commercial matters, OJ 2001 L 12; Regulation (EU) No. 1215/2012 of
the European Parliament and the Council of 12 December 2012 on jurisdiction
and regulation and enforcement of judgments in civil and commercial matters
(recast), OJ 2012 L 351 (Denmark has not opted in); Regulation (EU) No. 650/2012
of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law,
recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement
of authentic instruments in matters of succession and on the creation of a
European Certificate of Succession, OJ 2012 L 201/107; Council Regulation (EC)
No. 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition
and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of
parental responsibility, OJ 2003 L 338/1; or Council Regulation (EC) No. 4/2009 of
18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement
of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations, OJ
2009L 7/1.
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ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის თანახმად, ტრიბუნალი ხასიათ-

დება მართლმსაჯულების ფუნქციით.54 აუცილებელი არაა, რომ იგი წარ-

მოადგენდეს „კლასიკური გაგებით“ სასამართლოს.55 იგი შესაძლებელია

იყოს ორგანო, რომელიც შექმნილია შეზღუდული რაოდენობის სპეციფი-

კურ საკითხთა (მაგალითად, კომპენსაცია) გადასაწყვეტად, იმის გათვალისწინებით, რომ იგი ადგენს შესაბამის გარანტიებს.56

მაგალითი: საქმე — Julius Kloiber Schlachthof GmbH and Others v. Austria57 —
ეხებოდა კომპანიებს, რომლებმაც (განმცხადებელმა კომპანიებმა) დახოცეს
საქონელი და ღორები, რის გამოც მათ დაეკისრათ აგრარული საბაზრო ჯარიმა ეროვნული აგრარული მარკეტინგული ბორდისთვის (AMA) გადასახდელად.
ორგანიზაციამ გამოსცა საგადასახადო ორდერები და დააკისრა საურავი მათი
გადაუხდელობისთვის. აპლიკანტებმა გაასაჩივრეს და მოითხოვეს საქმის ზეპირი მოსმენით განხილვა. ფედერალურმა მინისტრმა, მოქმედებდა რა სააპელაციო ორგანოს სახელით, საქმის ზეპირი განხილვის ჩატარების გარეშე, მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე განაცხადა უარი. განმცხადებლები მიუთითებდნენ,
რომ წარმოებაზე გადაწყვეტილება არ იყო მიღებული ტრიბუნალის მიერ.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გაიმეორა, რომ ტრიბუნალი
ხასიათდება მართლმსაჯულების ფუნქციის არსებობით, რომელიც გულისხმობს
ტრიბუნალის უფლებამოსილებას, გამოიტანოს გადაწყვეტილებები კანონმდებლობის გამოყენებით და მას შემდეგ, რაც წარიმართება პროცესი. დამატებითი მოთხოვნები ეხებოდა დამოუკიდებლობას, მიუკერძოებლობას, სასამართლო წევრების სამოსამართლო საქმიანობის ხანგრძლივობასა და პროცედურული გარანტიების ხელმისაწვდომობას, რომელთა ნაწილიც მოცემულია
მე-6 მუხლის ფორმულირებაში. სასამართლომ დაადგინა, რომ არც AMA-ს და
არც მინისტრს არ გააჩნდა ტრიბუნალისთვის დამახასიათებელი ელემენტები.
ამდენად, დაირღვა მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი.

54 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Belilos v. Switzerland, No. 10328/83,
1988 წლის 28 აპრილი, პარაგ. 64.
55 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Campbell and Fell v. the United
Kingdom, Nos. 7819/77 and 7878/77, 1984 წლის 28 ივნისი, პარაგ. 76.
56 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Lithgow and Others v. the United
Kingdom, No. 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81 and
9405/81,1985 წლის 8 ივლისი, პარაგ. 201.

57 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Julius Kloiber Schlachthof GmbH
and Others v. Austria, Nos. 21565/07, 21572/07, 21575/07 and 21580/07,2013
წლის 4 აპრილი.
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შესაბამისი გარანტიები მოიცავს:
•

შესასრულებლად სავალდებულო გადაწყვეტილებების გამოტანის

•

კანონის უზენაესობის პრინციპზე დაყრდნობით, კომპეტენციის ფარ-

უფლებამოსილებას;58

გლებში, საქმეზე გადაწყვეტილების გამოტანის უფლებამოსილებას,
წარმოების წინასწარი ჩატარების შემდეგ;59

•

საქმის მიმართ სრული იურისდიქციის არსებობას;60

•

დამოუკიდებლობასა და მიუკერძოებლობას (იხ. 2.2. პარაგრაფი).

ტრიბუნალი უნდა იყოს „შექმნილი კანონის საფუძველზე“. ეს ნიშნავს,

რომ სახელმწიფოებს ევალებათ შესაბამისი კანონმდებლობის შემუშავება
და შემდგომ ეროვნული სასამართლოების ფუნქციების მართვა. ეს მოითხოვს მუდმივობას, რაც გამორიცხავს მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე

შექმნილ, სასამართლო ფუნქციით აღჭურვილი ორგანოების შექმნის შესაძლებლობას. თუმცა იგი შესაძლებელია მოიცავდეს ორგანოს ფორმი-

რების შესაძლებლობას, რომელიც შექმნილია შეზღუდული რაოდენობის
სპეციფიკურ საქმეთა გადასაწყვეტად, იმის გათვალისწინებით, რომ იგი
სთავაზობს შესაბამის გარანტიებს.61 თუ ადმინისტრაციულ ორგანოს არ

შეუძლია მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტით დადგენილი მოთხოვნების უზრუნველყოფა, უნდა არსებობდეს გასაჩივრების უფლება მართლმსაჯულების
ისეთ ორგანოში, რომელიც ამას უზრუნველყოფს.62

58 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Benthem v. the Netherlands,
No. 8848/80, 1985 წლის 23 ოქტომბერი, პარაგ. 40 და 43.
59 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Sramek v. Austria, No. 8790/79,1984
წლის 22 ოქტომბერი, პარაგ. 36.

60 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Galina Kostova v. Bulgaria,
No. 36181/05,2013 წლის 12 ნოემბერი, პარაგ. 59.

61 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Lithgow and Others v. the United
Kingdom, Nos. 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81 and
9405/81, 1986 წლის 8 ივლისი, პარაგ. 201.
62 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Albert and Le Compte v. Belgium,
Nos. 7299/75 and 7496/76, 1983 წლის 10 თებერვალი.
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ორგანო შესაძლოა, მაინც იწოდებოდეს ტრიბუნალად, თუ იგი მართლმსაჯულების ფუნქციებთან ერთად დამატებით ითავსებს სხვა ფუნქციებსაც

(მაგ.: ადმინისტრაციული, დისციპლინური ან სარეკომენდაციო ფუნქციები), მაგრამ იგი ვერ შეითავსებს აღმასრულებელ და სასამართლო ფუნქ-

ციებს ერთდროულად.63 შესაბამისად, ტრიბუნალი შესაძლებელია აერთი-

ანებდეს მოსამართლეებს, რომლებიც არ არიან იურისტები, ან წევრებს,
რომლებსაც არ აქვთ სასამართლო ფუნქციები, თუ ისინი აკმაყოფილებენ
დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის მოთხოვნებს.64

საბოლოოდ, იმის განსაზღვრა, თუ რამდენად შეიძლება ორგანოს ეწო-

დოს ტრიბუნალი, დამოკიდებულია საქმის ფაქტობრივ გარემოებებზე.
გადაწყვეტილება გამოიტანება იმ პრინციპების მიხედვით, რომელიც იქნა
განხილული. მაგალითად, ორგანო, რომელსაც შეუძლია მხოლოდ სა-

რეკომენდაციო მოსაზრებების გაცემა,65 ვერ მოექცევა ტრიბუნალის ცნე-

ბის ფარგლებში, მაშინ, როდესაც საარბიტრაჟო ორგანო, სპეციფიკური

საკითხების გადაწყვეტისთვის შესაბამისი გარანტიების არსებობის შემთ-

ხვევაში, — მოექცევა.66 შემდგომი განხილვისთვის იხ. 2.4. პარაგრაფი

მართლმსაჯულებისკენ სხვა გზების შესახებ.

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის მიხედვით, ძირითად უფლე-

ბათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლი უზრუნველყოფს ტრიბუნალის წინაშე სამართლიანი განხილვის უფლებას. მართლმსაჯულების

ევროპული კავშირის სასამართლომ განიხილა „ტრიბუნალის“ არსი იმ

საკითხის გადაწყვეტისას, თუ რამდენად აქვს უფლება კონკრეტულ პირს,
წარადგინოს საკითხი განსახილველად მართლმსაჯულების ევროპული

63 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Benthem v. the Netherlands,
No. 8848/80, 1985 წლის 23 ოქტომბერი, პარაგ. 43.

64 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Campbell and Fell v. the United
Kingdom, Nos. 7819/77 and 7878/77, 1984 წლის 28 ივნისი, პარაგ. 81. დამხმარე
მოსამართლეების მონაწილეობის შესახებ იხ., ასევე, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ibrahim Gürkan v. Turkey, No. 10987/10,2012 წლის 3 ივლისი,
პარაგ. 18.
65 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Benthem v. the Netherlands,
No. 8848/80, 1985 წლის 23 ოქტომბერი.
66 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Lithgow and Others v. the United
Kingdom, Nos. 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81 and
9405/81, 1986 წლის 8 ივლისი.
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სამართლიანი და საჯარო განხილვა დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი ტრიბუნალისა და სხვა ორგანოების წინაშე

კავშირის სასამართლოში წინასასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის მიზნით, რაც ხორციელდება ეროვნული სასამართლოებისა და ტრი-

ბუნალების მეშვეობით (იხ. თავი I სამართლიანობის ხელმისაწვდომობის

შესახებ).67 ამ შემთხვევაში, ტრიბუნალად კვალიფიცირების მიზნით, ორგანო, რომელიც მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს

მიმართავს წინასასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის მიზნით,
უნდა:
•

იყოს კანონის საფუძველზე შექმნილი;

•

იყოს მუდმივი;

•

იყოს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი (იხ. ქვემოთ);

•

მოიცავდეს inter-partes პროცედურას;

•

ჰქონდეს სავალდებულო ხასიათი;

•

მოქმედებდეს კანონის უზენაესობის ფარგლებში.68

სასამართლო ორგანოში არსებული წარმოება მიზნად უნდა ისახავდეს სამართლებრივი ბუნების მქონე გადაწყვეტილებების გამოტანას.69

67 ხელშეკრულება ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ, 267-ე მუხლი. იხ.
ასევე, მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, Information note
from national courts for a preliminary ruling, 2009 წლის 5 დეკემბერი, OJ C 2009
C 297/01, პარაგ. 9 (ადასტურებს, რომ „მართლმსაჯულების სასამართლოს მიერ
სასამართლოს ან ტრიბუნალის სტატუსი განმარტებულია ევროპული კავშირის სამართალში არსებულ ცალკე მდგომ კონცეფციად“).

68 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-54/96, Dorsch Consult
Ingenieurgesellschaft mbH v. Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, 1997 წლის 17
სექტემბერი, პარაგ. 23.
69 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-443/09, Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza v. Grillo Star
Srl., 2012 წლის 19 აპრილი, პარაგ. 20–21.
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მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

მაგალითი: საქმეში — Epitropos tou Elegktikou Synedriou sto Ypourgio
Politismou kai Tourismou v. Ypourgeio Politismou kai Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou70 — განმცხადებელმა (Elegktikou Synedriou,

საბერძნეთის აუდიტორთა სასამართლო) დასვა საკითხი ევროპული კავშირის
კანონმდებლობასთან იმ ეროვნული ნორმატიული აქტების შესაბამისობის თაობაზე, რომლებიც საშუალებას აძლევდა საჯარო მოხელეებს, აეღოთ შვებულება სავაჭრო გაერთიანებაში საქმიანობისთვის. მართლმსაჯულების ევროპული
კავშირის სასამართლოს უნდა განესაზღვრა, მიიჩნეოდა თუ არა Elegktikou
Synedriou ტრიბუნალად ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების 267-ე მუხლის ფარგლებში.

მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ განსაზღვრა, რომ ეს
ორგანო არ წარმოადგენდა ტრიბუნალს, ვინაიდან: 1) მას ჰქონდა კავშირები
სამინისტროსთან, რის გამოც იგი არ მოქმედებდა როგორც მესამე მხარე ამ
საკითხებთან დაკავშირებით; 2) მისი იურისდიქცია იყო შეზღუდული ხასიათის,
კერძოდ, მას შეეძლო, მხოლოდ სახელმწიფო დანახარჯებთან დაკავშირებით
აუდიტის ჩატარება და არა გადაწყვეტილების გამოტანა; 3) გადაწყვეტილებას
არ ჰქონდა საბოლოო ხასიათი, ხოლო მისი წარმოება არ ისახავდა მიზნად სამართლებრივი ბუნების მქონე გადაწყვეტილების მიღებას; და 4) დანახარჯების
ბენეფიციარი არ იყო წარმოების მონაწილე მხარე Elegktikou Synedriou-ს წინაშე.

როგორც

ევროპის საბჭოს, ასევე ევროპული კავშირის კანონმდებლობის

თანახმად, არბიტრული ორგანოები, ძირითადად, არ მიიჩნევიან ტრიბუნალებად, წარმოების არასავალდებულო ბუნებისა და სახელმწიფო ხელისუფლების ნაკლები ჩართულობის გამო (იხ. 2.4. პარაგრაფი მართლმსაჯულების სხვა გზების შესახებ).71

70 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-363/11, Epitropos tou
Elegktikou Synedriou sto Ypourgeio Politismou kai Tourismou v. Ypourgeio
Politismou kai Tourismou — Ypiresia Dimosionomikou Elenchou, 2012 წლის 19
დეკემბერი, პარაგ. 19-31.
71 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-125/04, Guy Denuit and
Betty Cordenier v. Transorient — Mosaïque Voyages et Culture SA., 2005 წლის
27 იანვარი, პარაგ. 13. იმ საქმისთვის, სადაც საარბიტრაჟო ორგანო მიიჩნიეს ტრიბუნალად, იხ. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-555/13,
Merck Canada Inc. V. Accord Healthcare Ltd and Others, 2014 წლის 13 თებერვალი, პარაგ. 18–25.

50

სამართლიანი და საჯარო განხილვა დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი ტრიბუნალისა და სხვა ორგანოების წინაშე

მაგალითი: საქმეში — Belov v. CHEZ Elektro Balgaria AD and others (მონაწილეობდა ბულგარეთი და ევროპული კომისია)72 — დისკრიმინაციის წინააღმდეგ დაცვის ბულგარულმა კომისიამ (KZD) მართლმსაჯულების ევროპული
კავშირის სასამართლოსგან მოითხოვა წინასასამართლო გადაწყვეტილების
გამოტანა ევროპული კავშირის კანონმდებლობის სხვადასხვა დებულების შესახებ, რომლებიც ეხებოდა დისკრიმინაციასა და მომხმარებელთა დაცვას.

მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილობრივი ორგანო შესაძლებელია, მიჩნეულ იქნეს სასამართლოდ ან ტრიბუნალად ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების 267-ე
მუხლის ფარგლებში, თუ ის ახორციელებს მართლმსაჯულების ფუნქციებს, თუმცა
სხვა, მაგალითად, ადმინისტრაციული სახის ფუნქციების განხორციელებისას,
ასეთად ვერ მიიჩნევა. აქედან გამომდინარე, საჭირო გახდა იმის განსაზღვრა,
თუ რა სპეციფიკურ ფუნქციებს ახორციელებდა ორგანო მაშინ, როდესაც მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოსგან მოთხოვნილ იქნა წინასასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანა. ამ საქმეში მრავალმა ფაქტორმა სასამართლო მიიყვანა დასკვნამდე, გამოერიცხა მოსაზრება, რომლის თანახმადაც,
ორგანოს წინაშე არსებული წარმოებით გამიზნული იყო სამართლებრივი ბუნების გადაწყვეტილების გამოტანა, მათ შორის: KZD-ს შეეძლო წარმოების წარმართვა საკუთარი ინიციატივით, ჰქონდა ფართო საგამოძიებო უფლებამოსილებები; KZD-ს ჰქონდა უფლებამოსილება, პირები საკუთარი ინიციატივით ჩაერთო
წარმოებაში; KZD იქნებოდა მოპასუხე სასამართლო პროცესში, თუ მისი გადაწყვეტილება გასაჩივრდებოდა; მას შეეძლო საკუთარი გადაწყვეტილების გაუქმება.

2.2. ტრიბუნალების დამოუკიდებლობა და
მიუკერძოებლობა
საკვანძო დებულებები
•

ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის კანონმდებლობა მოითხოვს
ტრიბუნალების მიუკერძოებლობასა და დამოუკიდებლობას.

•

ნეიტრალიტეტის უზრუნველყოფის მიზნით, მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ და ადამიანის უფლებათა ევროპულმა

72 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-394/11, Belov v. CHEZ
Elektro Balgaria AD and others (მონაწილეობდნენ ბულგარეთი და ევროპული კომისია), 2013 წლის 31 იანვარი, პარაგ. 26.
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სასამართლომ დაადგინეს შესაბამისი წესები დამოუკიდებლობის შესახებ. წესები ეხება ტრიბუნალის წევრთა დანიშვნის ხასიათს, უფლებამოსილების განხორციელების ვადებსა და ზეწოლის წინააღმდეგ დამცავი
გარანტიების არსებობას.
•

ტრიბუნალი მიიჩნევა მიუკერძოებლად, სანამ არ დამტკიცდება საპირისპირო. მიმხრობა შესაძლებელია იყოს სუბიექტური (უკავშირდებოდეს
ინდივიდუალურად მოსამართლის სუბიექტურ მიმხრობას) ან ობიექტური
(უკავშირდებოდეს მიმხრობის ფაქტს). მიმხრობის სუბიექტური კატეგორიის დამტკიცება რთულია.

დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა ხშირად ერთად არის განხილუ-

ლი და მჭიდროდ დაკავშირებული, რის გამოც მათი განსხვავება შეიძლება

რთული გახდეს.73 თუმცა დამოუკიდებლობა, ზოგადად, დაკავშირებულია

ტრიბუნალის სტრუქტურასთან, მაშინ, როცა მიუკერძოებლობა გადაწყვეტილების მიმღების ინდივიდუალური მახასიათებელია.74

დამოუკიდებლობა
ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის მიხედვით, ადამიანის უფლებათა ევ-

როპული კონვენციის მე-6 მუხლთან დაკავშირებული სასამართლო გადაწყ-

ვეტილებები დეტალურად განსაზღვრავს წესებს სასამართლო სისტემის და-

მოუკიდებლობის შესახებ, რომლებიც მიზნად ისახავს გარეგანი ზეწოლისგან

დაცვასა და ნეიტრალიტეტის უზრუნველყოფას.75 ეს წესები მოიცავს ტრიბუ-

ნალის წევრთა დანიშვნის წესებს, მათი უფლებამოსილების განხორციელე-

ბის ვადებსა და გარე ზეწოლის წინააღმდეგ დამცავი მექანიზმის არსებობას.76
73 მაგალითად, იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Findlay v. the
United Kingdom, No. 22107/93, 1997 წლის 25 თებერვალი, პარაგ. 73.
74 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Parlov-Tkalčić
No. 24810/06, 2009 წლის 22 დეკემბერი, პარაგ. 86–87.

v.

Croatia,

75 დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი ტრიბუნალის მიერ საქმის სამართლიანი და
საჯარო განხილვის უფლების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხ., გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ადამიანის უფლებათა კომიტეტი (HRC) (2007),
General Comment 32, 2007 წლის 23 აგვისტო, პარაგ. 19–23.

76 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Campbell and Fell v. the United
Kingdom, Nos. 7819/77 and 7878/77, 1984 წლის 28 ივნისი, პარაგ. 78.
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მაგალითი: საქმის — Maktouf and Damjanović v. Bosnia and Herzegovina77 — მიხედვით, ორივე განმცხადებელი მსჯავრდებული იყო ომის დანაშაულში ბოსნია-ჰერცეგოვინის სასამართლოს (სახელმწიფო სასამართლო)
მიერ. სახელმწიფო სასამართლო შედგებოდა საერთაშორისო და ადგილობრივი მოსამართლეებისგან და ჰქონდათ ომის დანაშაულთან დაკავშირებული
საქმეების განხილვის უფლებამოსილება. 1-ლი განმცხადებელი აღნიშნავდა,
რომ სასამართლო არ იყო დამოუკიდებელი, რადგან მისი ორი წევრი დანიშნული იყო ბოსნია-ჰერცეგოვინის უმაღლესი წარმომადგენლობითი სამსახურის
მიერ ორი წლის განახლებადი ვადით.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ არ გაიზიარა ეს მოსაზრება.
მან ვერ აღმოაჩინა რაიმე გონივრული მიზეზი იმისა, რომ ეჭვი შეეტანა სახელმწიფო სასამართლოში მყოფი საერთაშორისო მოსამართლეების დამოუკიდებლობაში ბოსნია-ჰერცეგოვინის პოლიტიკურ ორგანოებთან მიმართებით, ასევე,
დავაში მონაწილე მხარეებსა და უმაღლეს წარმომადგენლობით ინსტიტუციასთან მიმართებით. მათი თანამდებობაზე დანიშვნა განპირობებული იყო სახელმწიფო სასამართლოს ომის დანაშაულის განმხილველი პალატების დამოუკიდებლობის ხარისხის გაძლიერებისა და სასამართლო სისტემისადმი ნდობის
აღდგენის სურვილით. ის, რომ მოსამართლეები თავიანთ ქვეყნებში იყვნენ დანიშნულნი სხვა მოსამართლეთა შორის, იყო დამატებითი გარანტია გარე ზეწოლის წინააღმდეგ. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა,
რომ ამ შემთხვევაში კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევა არ იყო სახეზე.

მოსამართლეები

შეიძლება დაინიშნონ აღმასრულებელი ხელისუფლე-

ბის მიერ, თუმცა კანონმდებლობით უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი, რომ

მათ არ მიიღონ მითითებები უფლებამოსილებების განხორციელების

თაობაზე.78 საბოლოო, შესასრულებლად სავალდებულო და აღსასრულებელ, გადაწყვეტილებაში არ უნდა მოხდეს ჩარევა.79

თანამდებობაზე დანიშვნის ხანგრძლივობა, ასევე, უკავშირდება დამო-

უკიდებლობას. დაუშვებელია ტრიბუნალის წევრების თანამდებობაზე უვა77 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Maktouf and Damjanović v. Bosnia and Herzegovina, Nos. 2312/08 and 34179/08,2013 წლის 18 ივლისი, პარაგ.
48–53.
78 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Beaumartin v. France, No. 15287/
89,1994 წლის 24 ნოემბერი, პარაგ. 38.

79 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, DRAFT — OVA a.s. v. Slovakia,
No. 72493/10,2015 წლის 9 ივნისი, პარაგ. 80–86.
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დოდ განწესება. უფრო მნიშვნელოვანია, რომ უფლებამოსილების ვადა
იყოს სტაბილური და თავისუფალი გარეგანი ჩარევისგან. სულ მცირე,

ტრიბუნალის წევრები, უფლებამოსილების ვადის განმავლობაში, დაცულნი უნდა იყვნენ გათავისუფლებისგან.80 თანამდებობიდან გათავისუფლე-

ბის წინააღმდეგ ადეკვატური საკანონმდებლო გარანტიების ნაკლებობა
აზიანებს ტრიბუნალის დამოუკიდებლობას.81

დამოუკიდებლობის არსებობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა გადამწყვეტი დამოუკიდებლობის ნაკლებობის განსაზღვრისთვის.82 იმის

განსაზღვრისას, თუ რამდენად არსებობს ლეგიტიმური საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ კონკრეტულ სასამართლოს აკლია დამოუკიდებლობა

ან მიუკერძოებლობა, მნიშვნელოვანია მხარეთა შეხედულებები წარმო-

ების შესახებ, თუმცა ეს არაა გადამწყვეტი. ეჭვები საჭიროებს ობიექტურ
მტკიცებას.83 მაგალითად, როდესაც ტრიბუნალის შემადგენლობაში შე-

დიან შემფასებლები (lay assessors), დანიშნულნი იმ ასოციაციების მიერ,
რომლებიც დაინტერესებული არიან საქმის მსვლელობით და განიხილა-

ვენ ლიზინგის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებულ საქმეს, განმცხადებლის ვარაუდი მიუკერძოებლობის თაობაზე გამართლებულია. 84

ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, დამოუკიდებლობა ავალდებულებს ტრიბუნალს, იმოქმედოს, როგორც გადაწყვეტილების მიმღებმა
მესამე პირმა, დამოუკიდებლად ადმინისტრაციული ხელისუფლებისა და
მხარეებისგან. 85

80 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Campbell and Fell v. the United
Kingdom, Nos. 7819/77 and 7878/77, 1984 წლის 28 ივნისი, პარაგ. 80.

81 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Henryk Urban and Ryszard Urban
v. Poland, No. 23614/08,2010 წლის 30 ნოემბერი, პარაგ. 49–53; იხ. ასევე, ევროპის საბჭო, ევროპელი მოსამართლეების საკონსულტაციო ორგანო (CCJE) (2001),
Opinion No.1 on standards concerning the independence of the judiciary and the
irremovability of judges, 2001 წლის 23 ნოემბერი.

82 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Campbell and Fell v. the United
Kingdom, Nos. 7819/77 and 7878/77, 1984 წლის 28 ივნისი, პარაგ. 81.
83 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Fruni v. Slovakia, No. 8014/07,
2011 წლის 21 ივნისი, პარაგ. 141.

84 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Langborger v. Sweden, No. 11179/84,
1989 წლის 22 ივნისი, პარაგ. 35.
85 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-24/92, Pierre Corbiau v.
Administration des contributions, 1993 წლის 30 მარტი, პარაგ. 15.
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მაგალითი: საქმის — Graham J. Wilson v. Ordre des avocats du barreau de
Luxembourg86 — მიხედვით, ბატონმა უილსონმა სარჩელი შეიტანა ადგილობ-

რივ სასამართლოში, სადაც აღნიშნავდა, რომ წევრ ქვეყნებში ადვოკატთა პროფესიული კვალიფიკაციის 98/5/EC დირექტივის იმპლემენტაციისას ენის მოთხოვნის დაწესებით ლუქსემბურგმა შექმნა არათანაბარი ბარიერი, განსხვავებით
იმ სახელმწიფოებისგან, სადაც მათ მოპოვებული ჰქონდათ პროფესიული ლიცენზია.87 ეს ვალდებულება მოითხოვდა ადვოკატებისგან ასოციაციის საბჭოს
მიერ ჩატარებულ ზეპირ მოსმენაზე დასწრებას. ბატონმა უილსონმა უარი განაცხადა დასწრებაზე, რის შედეგადაც მას უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე. უილსონმა
გადაწყვეტილება გაასაჩივრა დისციპლინურ ადმინისტრაციულ კომიტეტში, რომელიც დაკომპლექტებული იყო მხოლოდ ლუქსემბურგული წარმოშობის მქონე
ადვოკატებით. ადმინისტრაციულმა სასამართლომ წინასასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის მოთხოვნით მიმართა მართლმსაჯულების ევროპული
კავშირის სასამართლოს, რათა ამ უკანასკნელს განესაზღვრა, თუ რამდენად
ქმნიდა დისციპლინური და ადმინისტრაციული კომიტეტი, როგორც სააპელაციო ორგანო, დაცვის საშუალებას, როგორც სასამართლო ან ტრიბუნალი, ადგილობრივი კანონმდებლობისა და დირექტივის მე-9 მუხლის მიხედვით.
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ აღნიშნა: დამოუკიდებლობა, რომელიც მართლმსაჯულების განხორციელების განუყოფელი
ელემენტია, ნიშნავს, რომ ტრიბუნალი უნდა მოქმედებდეს როგორც მესამე
მხარე იმ ორგანოსთან მიმართებით, რომელმაც მიიღო სადავო გადაწყვეტილება. დამოუკიდებლობის ელემენტს, ასევე, აქვს სხვა ასპექტები, ესენია:
1. ტრიბუნალი თავისუფალია გარეგანი ჩარევისა და ზეწოლისგან; და 2. „შიდა
მიუკერძოებლობა“ უზრუნველყოფს, რომ წარმოების მხარეებს აქვს სამოქმედო არეალის ფარგლები.88

86 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-506/04, Graham J. Wilson v. Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, 2006 წლის 19 სექტემბერი,
პარაგ. 47–53.

87 Directive 98/5/EC of the European Parliament and of the Council of 16 February
1998 to facilitate practice of the profession of lawyer on a permanent basis in a
Member State other than that in which the qualification was obtained, OJ 1998 L 77.

88 გარე ზეწოლის შესახებ იხ. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო,
C-103/97, Josef Köllensperger GmbH & Co. KG and Atzwanger AG v. Gemeindeverband Bezirkskrankenhaus Schwaz, 1999 წლის 4 თებერვალი, პარაგ. 21 (პირობები, მოსამართლეთა თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ იყო მეტად ბუნდოვანი
არასათანადო ზეწოლისგან დაცვის უზრუნველსაყოფად). შიდა მიუკერძოებლობის
შესახებ იხ. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-407/98,
Katarina Abrahamsson and Leif Anderson v Elisabet Fogelqvist, 2000 წლის 6 ივლისი, პარაგ. 32 (ობიექტური დაცვა ადგილზე წევრი სახელმწიფოს კონსტიტუციაში).
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მიუკერძოებლობა
მიუკერძოებლობა, ევროპული კავშირისა და ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით, მჭიდროდაა დაკავშირებული დამოუკიდებლობასთან. გა-

დაწყვეტილების მიმღებისგან დავის გადაწყვეტისას იგი მოითხოვს ფართო აზროვნებასა და ობიექტურობას.

მაგალითი: საქმის — İbrahim Gürkan v. Turkey89 — მიხედვით, სამხედრო
სასამართლომ განმცხადებელს მიუსაჯა პატიმრობა ორ-ნახევარი თვით ზემდგომი პირის განზრახი დაუმორჩილებლობისთვის. სასამართლო შედგებოდა არაიურისტი სამხედრო ოფიცრისგან და ორი სამხედრო მოსამართლისგან.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ არაიურისტი
მოსამართლეების პროცესში მონაწილეობა აუცილებელი წესით არ ეწინააღმდეგებოდა კონვენციის მე-6 მუხლს, ხოლო ამ ოფიცრისთვის იურიდიული
კვალიფიკაციის არქონამ არ მოახდინა გავლენა მის დამოუკიდებლობასა ან
მიუკერძოებლობაზე. თუმცა სამხედრო ოფიცერი ირიცხებოდა შეიარაღებული
ძალების შემადგენლობაში და ექვემდებარებოდა სამხედრო დისციპლინას.
იგი დაინიშნა ზემდგომი პირების მიერ და მასზე არ ვრცელდებოდა მოსამართლეთა დაცვის ისეთივე კონსტიტუციური გარანტიები, რომლებითაც სარგებლობდა ორი სამხედრო მოსამართლე. ამდენად, სამხედრო სასამართლო ვერ
იქნებოდა მიჩნეული დამოუკიდებლად და მიუკერძოებლად.

მიუკერძოებლობას აქვს ორი ელემენტი:
•

სუბიექტური ელემენტი, რომელიც უკავშირდება კონკრეტული მოსა-

•

ობიექტური ელემენტი, რომელიც ეხება საკითხებს, როგორებიცაა მიმ-

მართლის პირად მიუკერძოებლობასა და ობიექტურობას.

ხრობის შემთხვევები.90

89 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, İbrahim Gürkan v. Turkey,
No. 10987/10, 2012 წლის 3 ივლისი, პარაგ. 19.

90 იხ., ასევე, ევროპის საბჭოს, CCJE (2002), Opinion No.3 on ethics and liability of
judges, 2002 წლის 19 ნოემბერი.
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ივარაუდება, რომ ტრიბუნალი სუბიექტური მიკერძოებისგან თავისუფალია,
სანამ არ დამტკიცდება საპირისპირო.91 სუბიექტური მიკერძოებულობის

დადგენა მოითხოვს საქმის მიმართ კონკრეტული მოსამართლის პირადი
დამოკიდებულების განსაზღვრას, რაც საკმაოდ რთულია. სუბიექტური მი-

კერძოებულობის მაგალითები მოიცავს მოსამართლის მიერ მტრულ და
არაჯანსაღი დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას, რის მიხედვითაც მტკიცდება, რომ მოსამართლემ პირადი მიზეზების გამო საქმე საკუთარ განსჯადობას დაუქვემდებარა.92 მიუკერძოებლობის შესაძლო ნაკლებობის მქონე

შემთხვევების უმრავლესობა, ძირითადად, ორიენტირებულია ობიექტურო-

ბის ტესტზე, რომელიც გულისხმობს იმის დადგენას, უზრუნველყო თუ არა

მოსამართლემ სათანადო გარანტიები, რათა გამოირიცხოს ნებისმიერი
ლეგიტიმური ეჭვი ამ მიმართულებით.93 ობიექტური მიუკერძოებლობის
ნაკლებობასთან დაკავშირებული მაგალითები მოიცავს მოსამართლისა

და მონაწილე მხარის ადვოკატს შორის ნათესაური კავშირის არსებობას,94

ან პროფესიულ ურთიერთობას მოსამართლესა და პროცესის მონაწილე

რომელიმე მხარეს შორის.95 ობიექტური მიუკერძოებლობა, ასევე, გულისხმობს საკმარისი გარანტიების შეთავაზებას ამ კუთხით ნებისმიერი ლეგიტიმური ეჭვის გამორიცხვის მიზნით.96 მხოლოდ ის ფაქტი, რომ სასამართ-

ლო ახორციელებს ორი სახის ფუნქციას ერთსა და იმავე გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით (სარეკომენდაციო და სამოსამართლო) შესაძლოა,

გააჩინოს ეჭვი სტრუქტურულ მიუკერძოებლობაზე.97 დამატებით, მთავრო91 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,
No. 73797/01, 2005 წლის 15 დეკემბერი, პარაგ. 119.

Kyprianou

v.

Cyprus,

92 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Morice v. France, No. 29369/10,
2015 წლის 23 აპრილი, პარაგ. 74.
93 Ibid., პარაგ. 119. იხ. ასევე, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Gautrin and others v. France, No. 21257/93,1998 წლის 20 მაისი, პარაგ. 58.

94 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Micallef v. Malta, No. 17056/06,
2009 წლის 15 ოქტომბერი, პარაგ. 102.

95 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Pescador Valero v. Spain,
No. 62435/00, 2003 წლის 17 ივნისი, პარაგ. 27–28.

96 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Fey v. Austria, No. 14396/88,
1993 წლის 24 თებერვალი, პარაგ. 28.

97 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Procola v. Luxembourg,
No. 14570/89, 1995 წლის 28 სექტემბერი, პარაგ. 45. შეადარეთ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას, Kleyn and Others v. the
Netherlands, Nos. 39343/98, 39651/98, 43147/98 and 46664/99, 2003 წლის 6
მაისი, პარაგ. 27.
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ბის წარმომადგენლების დასწრება სასამართლო პროცესზე, აგრეთვე,
მიიჩნევა მე-6 მუხლის დარღვევად.98 სასამართლოს მიერ გამოყენებული

პროცედურები, რომლებითაც განიხილება სავარაუდო მიმხრობის შესახებ
ქმედებები, ასევე, უნდა იყოს თავისუფალი მიმხრობისგან (მაგალითად,
იმ მოსამართლემ, რომელსაც ბრალად ედება მიმხრობა, არ უნდა განიხილოს სარჩელის სამართლებრივი საფუძვლები).99

ევროპული კავშირის კანონმდებლობა თანმიმდევრულად იზიარებს

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებით
დადგენილ პრინციპებს მიუკერძოებლობის მოთხოვნილ ორ ასპექტთან

დაკავშირებით: სუბიექტური და ობიექტური მიუკერძოებლობის შესახებ.
დამოუკიდებლობა მიიჩნევა მიუკერძოებლობის წინაპირობად, ხოლო

ორგანოს შემადგენლობისა და მისი წევრების სტატუსისთვის განსაზღვრულია შესაბამისი წესები.100

მაგალითი: საქმე — Chronopost SA and La Poste v. Union française de
l’express101 — ეხებოდა საკითხს, რომ ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერა ნიშნავდა სახელმწიფოს დახმარებას. ეს საქმე ორჯერ იყო განსახილველად წარდგენილი 1-ლი ინსტანციის სასამართლოში (CFI), მოსამართლეთა სხვადასხვა შემადგენლობისთვის, თუმცა იმავე მომხსენებელ მოსამართლესთან. მეორე
მოსმენაზე, CFI-მ მხარი დაუჭირა პირველად გადაწყვეტილებას და აღნიშნა,
რომ სახეზე იყო სახელმწიფოს დახმარება. აპელანტები მიუთითებდნენ, რომ
CFI-ს მეორე შემადგენლობა არ წარმოადგენდა მიუკერძოებელ ტრიბუნალს,
ვინაიდან მასში შედიოდა იგივე მომხსენებელი მოსამართლე და საბოლოო
გადაწყვეტილება მიკერძოებით იყო გამოტანილი.

98 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Martinie v. France, No. 58675/00,
2006 წლის 12 აპრილი, პარაგ. 53–55.
99 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,
No. 38191/12, 2015 წლის 9 ივლისი.

A.K.

v.

Liechentenstein,

100 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-506/04, Graham J.
Wilson v. Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, 2006 წლის 19 სექტემბერი, პარაგ. 53.

101 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანებული საქმეები:
C-341/06 P and C-342/06 P, Chronopost SA and La Poste v. Union française de
l’express (UFEX) and Others, 2008 წლის 1 ივლისი, პარაგ. 54.
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სამართლიანი და საჯარო განხილვა დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი ტრიბუნალისა და სხვა ორგანოების წინაშე

მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ გამოიყენა მიუკერძოებლობის ტესტი: 1) ტრიბუნალის წევრები უნდა იყვნენ სუბიექტურად მიუკერძოებელნი, კერძოდ, არც ერთმა მათგანმა არ უნდა გამოამჟღავნოს მიმხრობა ან პირადი განწყობა (არსებობს პირადი მიუკერძოებლობის პრეზუმფცია
თუ ამის საპირისპიროდ არ არსებობს მტკიცებულება); და 2) ტრიბუნალი უნდა
იყოს ობიექტურად მიუკერძოებელი გარანტიების შეთავაზების საფუძველზე,
რომელიც გამორიცხავს რაიმე ლეგიტიმურ ეჭვს ამ მიმართულებით. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ არ გაიზიარა მიკერძოებულობის შესახებ ბრალდება. ფაქტობრივი გარემოებების თანახმად, პალატის
შემადგენლობის უკანონობა არ გამოვლინდა.

2.3. რა არის სამართლიანი და საჯარო განხილვა?
საკვანძო დებულებები
•

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა მოითხოვს განხილვას, რომელიც სამართლიანია და საჯარო.

•

სამართლიანი და საჯარო განხილვის უფლება განმტკიცებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტით და
ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლით. სისხლის სამართლის წარმოებისას სამართლიან განხილვასთან დაკავშირებული დაცვის სპეციფიკური მექანიზმები დამატებით მოცემულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებში და ქარტიის 48-ე მუხლში.

•

საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება არსებითად მოიცავს მონაწილე მხარეთა შესაძლებლობების თანასწორობას, უფლებას შეჯიბრებით
პროცესზე, უფლებას დასაბუთებულ გადაწყვეტილებაზე, აგრეთვე, უფლებას სასამართლოს მიერ გამოტანილი საბოლოო გადაწყვეტილების
აღსრულების უზრუნველყოფაზე.

•

საქმის საჯარო განხილვის უფლება მოიცავს სასამართლო სისტემის საზოგადო შეფასებას. მასში, ასევე, მოიაზრება ინდივიდის უფლება, დაესწროს პროცესს და მტკიცებულებათა გამოკვლევას.
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მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის თანახმად, კონვენციის მე-6 მუხლის მიხედვით, სამართლიანი და საჯარო განხილვის უფლება ვრცელდება სისხლის სამართლის ბრალდებაზე და დავის საკითხებზე, რომლებიც
ეხება სამოქალაქო უფლებებსა და ვალდებულებებს (იხ. 2.1. პარაგრა-

ფი). ევროპული კავშირის კანონმდებლობის თანახმად, ქარტიის 47-ე
მუხლი ვრცელდება ყველა ტიპის სასამართლო პროცესზე, რომლებიც

ეხება ევროპული კავშირის კანონმდებლობიდან გამომდინარე უფლებებსა და ვალდებულებებს.

სამართლიანი განხილვის უფლების თაობაზე არსებული სასამართლო

გადაწყვეტილებები უხვია. ეს პარაგრაფი განიხილავს უფლების რამდენიმე საკვანძო საკითხს, რომლებიც მოიცავს: მხარეთა შესაძლებლობე-

ბის თანასწორობის უფლებას, შეჯიბრებითობის პრინციპზე დამყარებულ
პროცესზე უფლებასა და დასაბუთებულ გადაწყვეტილებაზე უფლებას.

როგორც პირველ თავში აღინიშნა, ადამიანის უფლებათა ევროპული

სასამართლოს გადაწყვეტილებები რელევანტურია ქარტიის უფლებების

განმარტებისას იმ ნაწილში, სადაც ისინი ერთმანეთს ეთანადებიან. ამ შემთხვევაში, ქარტიის 47-ე მუხლი შეესაბამება კონვენციის მე-6 მუხლს.

2.3.1.

სამართლიანი განხილვა

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის მიხედვით, ის, თუ რამდენად არის

განხილვა მიჩნეული სამართლიანად, დამოკიდებულია საქმის ყველა
ფაქტობრივ გარემოებაზე, მათ შორის, ინდივიდის შესაძლებლობაზე მართლმსაჯულების წვდომასთან მიმართებით. წარმოება უნდა იქნეს განხი-

ლული მთლიანობაში (მაგ., დაწყებული წარმოების ინსტიტუციებიდან,

მათ შორის: პოლიციის მიერ დაკითხვა სისხლისსამართლებრივ საქმეებში, დამთავრებული სარჩელის საბოლოო გადაწყვეტით).102 ადამიანის

უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი, აგრეთვე, ვრცელდება გა-

დაწყვეტილების აღსრულებაზე, ვინაიდან, უპირობოა, რომ, თუ ინდივიდი
წარმოების ბოლოს ვერ უზრუნველყოფს გადაწყვეტილების აღსრულების

102 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Edwards v. the United Kingdom,
No. 13071/87, 1992 წლის 16 დეკემბერი, პარაგ. 34.
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სამართლიანი და საჯარო განხილვა დამოუკიდებელი და
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უზრუნველყოფას, სამართლიანი განხილვის უფლებას მცირე მნიშვნელობა ექნება.103

პოზიტიური პრაქტიკა
სამართლიანი სასამართლო პროცესის
უზრუნველყოფა თანაგანხილვის მეშვეობით
ტარასკონში (საფრანგეთი) ბავშვთა ჩართულობის გასაძლიერებლად შემუშავდა სპეციალური პრაქტიკა, ცნობილი როგორც თანაგანხილვა. იგი ნებას რთავს
სოციალურ მუშაკებს, ჩართონ ბავშვები მოსამართლეებთან ერთად განხილვის დროს სამოქალაქო წარმოებაში. სოციალური მუშაკის დასწრება ეხმარება
ბავშვს, გამოხატოს თავისი შეხედულება. ეს, ასევე, ქმნის მეტად მეგობრულ გარემოს ბავშვებისთვის. ეს პრაქტიკა, აგრეთვე, უზრუნველყოფს, რომ ბავშვის პასუხები იქნეს განმარტებული ორი მიმართულებით (მოსამართლე და სოციალური მუშაკი), რაც განხილვას მეტად სამართლიანს ხდის. პროექტი სპეციალურად
აღინიშნა 2012 Crystal Scales of Justice Prize-სთან კავშირში.
წყარო: 2012 Crystal Scales of Justice Award, ერთობლივად ორგანიზებული ევროპის საბჭოსა და ევროპული კომისიის მიერ.

ევროპული კავშირისა და ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის თანახ-

მად, სამართლიანი განხილვის ერთ-ერთი საკვანძო მოთხოვნაა მხარეებს

შორის შესაძლებლობათა თანასწორობა. შესაძლებლობათა თანასწორობა მოიცავს იმის უზრუნველყოფას, რომ თითოეულ მხარეს აქვს სათანადო

შესაძლებლობა, წარადგინოს თავისი საქმე იმ პირობებში, რაც არ აყენებს
ზიანს მეორე მხარეს. ნებისმიერი საჩივარი, რომელიც ეხება შესაძლებლობათა თანასწორობის არარსებობას, „განხილული იქნება მე-6 მუხლის

1-ლი პუნქტის მთლიან ჭრილში, ვინაიდან შესაძლებლობათა თანასწო-

რობის პრინციპი სამართლიანი სასამართლო განხილვის მეტად ფართო
კონცეფციის მხოლოდ ერთი თვისებაა, რომელიც, ასევე, მოიცავს წარმო-

103 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Hornsby v. Greece, No. 18357/91,
1997 წლის 19 მარტი, პარაგ. 40. იხ. ასევე გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის,
ადამიანის უფლებათა კომიტეტის (HRC) (2005), საქმე No. 823/1998, Czernin v.
Czech Republic, 2005 წლის 29 მარტი (იმის გათვალისწინებით, რომ გადაწყვეტილების იმპლემენტაციისას უმოქმედობა და აღსრულების ხანგრძლივი დაყოვნება
არღვევს ICCPR-ის მე-14 მუხლს).
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ების შეჯიბრებითობის ძირითად უფლებას.“104 მართლმსაჯულების ევრო-

პული კავშირის სასამართლომ ეს პრინციპი მსგავსად განმარტა.105

სისხლის სამართლის საქმეებში, მხარეთა თანასწორობის პრინციპი უზრუნველყოფილია

სპეციალური

დამცავი

საშუალებებით,

რომლებიც

გადმოცემულია კონვენციის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით,
კერძოდ, „დაკითხოს ან დააკითხვინოს ბრალდების მოწმეები და გამო-

აძახებინოს და დააკითხვინოს დაცვის მოწმეები ბრალდების მოწმეთა

თანაბარ პირობებში.“ კონვენციის მე-6 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით
და ქარტიის 48-ე მუხლით გამოყოფილია სისხლის სამართლის საქმეებზე

საქმის სამართლიანი სასამართლო განხილვის დამატებითი სპეციფიკური
გარანტიები. ეს მოიცავს წარდგენილი ბრალდების ბუნებისა და მიზეზების
დაუყოვნებლივი შეტყობინების უფლებას და პირის დაცვის მომზადებისთვის გონივრულ დროსა და საშუალებებზე უფლებას.

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარგლებში მეორეული კანონმდებლობა მეტად დეტალურად აყალიბებს სამართლიანი განხილვის

უფლების ფარგლებს. მაგალითად, სისხლის სამართლის წარმოებაში
ინფორმირების უფლების შესახებ დირექტივა 2012/13/EU ადგენს, რომ

წევრმა სახელმწიფოებმა აუცილებლად უნდა მიაწოდონ ეჭვმიტანილებსა

და ბრალდებულებს მათი უფლებების შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის
ადვოკატის ხელმისაწვდომობისა და დუმილის უფლების შესახებ.106 დი-

რექტივის მიხედვით, პატიმრობაში მყოფი ეჭვმიტანილი და ბრალდებული
პირები, რომლებიც არიან დაკავებულნი, უნდა იყვნენ უზრუნველყოფილნი ე.წ. „უფლებათა შეტყობინებით“, რომელიც ეხება ინფორმაციას დამა-

ტებითი უფლებების შესახებ, მათ შორის, თავიანთ საქმესთან დაკავშირე-

ბულ დოკუმენტზე წვდომის უფლებას, რომელიც კომპეტენტური პირების

მფლობელობაშია, როგორიცაა, მაგალითად, მტკიცებულება, აგრეთვე,
გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობის უფლებას.

104 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ruiz-Mateos v. Spain, No. 12952/87,
1993 წლის 23 ივნისი, პარაგ. 63; იხ. ასევე, პარაგ. 63–68.
105 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-199/11, Europese
Gemeenschap v. Otis NV and Others, 2012 წლის 6 ნოემბერი, პარაგ. 71.

106 Directive 2012/13/EU of the European Parliament and of the Council of 22 May
2012 on the right to information in criminal proceedings, OJ 2012 L 142.
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ეს დირექტივა ევროპული კავშირის გეგმის ნაწილია, რომელიც მიზნად

ისახავს ეჭვმიტანილთა და ბრალდებულთა პროცედურული უფლებების

გაძლიერებას სისხლის სამართლის წარმოებაში.107 გეგმა მიღებულ იქნა

ევროპული კავშირის ფარგლებში სისხლის სამართლის წარმოებისას ინ-

დივიდების უფლებათა გაძლიერების მიზნით, ასევე ევროპული კავშირის
წევრ ქვეყნებს შორის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების მიმართუ-

ლებით სისტემათა ურთიერთნდობის უზრუნველყოფისა და მართლმსაჯულების კოოპერაციისთვის. გეგმა, ასევე, მოიცავს: დირექტივას სისხლის

სამართლის წარმოებაში ინტერპრეტირებისა და თარგმნის შესახებ;108 დი-

რექტივას სისხლის სამართლის წარმოებაში ადვოკატზე წვდომის უფლებისა და ევროპული დაკავების ორდერის წარმოების შესახებ;109 კომისიის

რეკომენდაციას ეჭვმიტანილთა და ბრალდებულ პირთათვის სამართლებ-

რივი დახმარების უფლების შესახებ;110 და კომისიის რეკომენდაციას სისხლის სამართლის წარმოებაში ეჭვმიტანილთა და ბრალდებულთა მოწყვლად პირთათვის პროცედურული დაცვის შესახებ;111 აგრეთვე, არსებობს

წინადადება დირექტივის შესახებ, რომელიც ეხება სისხლის სამართლის

წარმოებაში ბავშვების, როგორც ეჭვმიტანილებისა და ბრალდებულების,
პროცედურულ დაცვას,112 და ევროპული საბჭოსა და ევროპული პარლა-

107 Resolution of the Council of 30 November 2009 on a Roadmap for strengthening procedural rights of suspected or accused persons in criminal proceedings,
OJ 2009 C 295.
108 Directive 2010/64/EU of the European Parliament and of the Council of 20
October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings, OJ 2010 L 280.

109 Directive 2013/48/EU of the European Parliament and of the Council of 22
October 20143 on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and
in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party
informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons
and with consular authorities while deprived of liberty, OJ 2013 L 294/1. დიდი
ბრიტანეთი და ირლანდია არ შეუერთდნენ დირექტივას, ასევე, დირექტივის მოქმედება არ ვრცელდება დანიაზე.

110 ევროპული კომისია (2013), Recommendation of 27 November 2013 on the
right to legal aid for suspects or accused persons in criminal proceedings,
OJ 2013 C 378.
111 ევროპული კომისია (2013), Recommendation of 27 November 2013 on Procedural
safeguards for vulnerable persons suspected or accused in criminal proceedings, OJ 2013 378.

112 ევროპული კომისია (2013), Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council on procedural safeguards for children suspected or accused
in criminal proceedings,COM(2013)822.
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მენტის დირექტივის წინადადება, რომელიც ეხება დროებითი სამართ-

ლებრივი დახმარების აღმოჩენას და სამართლებრივ დახმარებას ევროპული დაკავების ორდერის წარმოების დროს.113

ევროპული კავშირისა და ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის მიხედ-

ვით, სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლების მორიგი არსებითი კომპონენტია შეჯიბრებითობის პრინციპზე დამყარებულ სასამართლო

პროცესზე უფლება.114 ამ უფლების მოთხოვნები, ძირითადად, მსგავსია

სისხლის სამართლისა და სხვა კატეგორიის საქმეებისთვის.115 პრაქტიკა-

ში შეჯიბრებითობის პრინციპზე დამყარებული პროცესის უფლება მოიცავს:
•

უფლებას, ჰქონდეს ინფორმაცია და შეძლოს აზრის გამოხატვა ყველა

მტკიცებულებაზე, რომლებიც წარდგენილია სასამართლოსთვის, გადაწყვეტილების გამოტანაზე გავლენის მიზნით;116

•

უფლებას სასამართლოში მტკიცებულებათა გაცნობისთვის საკმარის

•

უფლებას მტკიცებულების წარდგენაზე.118

დროზე;117

113 ევროპული კომისია (2013), Proposal for a Directive of the European Parliament
and of the Council on provisional legal aid for suspects of accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings,COM(2013)
824.

114 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ruiz-Mateos v. Spain, No. 12952/87,
1993 წლის 23 ივნისი, პარაგ. 63; მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართ
ლო, C-300/11, ZZ v. Secretary of State for the Home Department, 2013 წლის
4 ივნისი, პარაგ. 55. სისხლის სამართლის წარმოებასთან მიმართებით, იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Brandstetter v. Austria, Nos. 11170/84,
12876/87 and 13468/87, 1991 წლის 28 აგვისტო, პარაგ. 66–67.

115 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Werner v. Austria, No. 21835/93,
1997 წლის 24 ნოემბერი, პარაგ. 66.

116 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Vermeulen v. Belgium, No. 19075/91,
1996 წლის 20 თებერვალი, პარაგ. 33.

117 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Krčmář v. Czech Republic,
No. 35376/97, 2000 წლის 3 მარტი, პარაგ. 42.
118 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Clinique des Acacias and Others
v. France, Nos. 65399/01, 65406/01, 65405/01 and 65407/01, 2005 წლის 13
ოქტომბერი, პარაგ. 37.
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სასამართლოებმა უნდა განსაზღვრონ, შეესაბამებოდა თუ არა უკვე გან-

საზღვრული პროცესი შეჯიბრებითობის პრინციპზე დამყარებული სასამართლო პროცესის უფლების მოთხოვნებს.119

მაგალითი: საქმის — Užukauskas v. Lithuania120 — მიხედვით, განმცხადებელს ლიტვის მთავრობამ ჩამოართვა ცეცხლსასროლი იარაღის ტარების ლიცენზია, ვინაიდან პოლიციის ჩანაწერებში იგი მოხსენიებული იყო საზოგადოებისთვის რისკის შემცველ პიროვნებად. მას მოსთხოვეს, ანაზღაურების სანაცვლოდ გადაეცა იარაღი პოლიციისთვის. აპლიკანტმა გაასაჩივრა ოპერატიულ
ჩანაწერებში საკუთარი სახელის შეტანის ფაქტი, თუმცა მისი მოთხოვნა უარყოფილ იქნა პოლიციის მიერ მიწოდებულ საიდუმლო დოკუმენტებზე დაყრდნობით. ინფორმაცია არ გამჟღავნდა აპლიკანტისთვის.
ფაილში არსებულ ინფორმაციას ჰქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა განმცხადებლის საქმისთვის, რამდენადაც ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით მოსამართლეებს უნდა განესაზღვრათ, მონაწილეობდა თუ არა განმცხადებელი
კრიმინალურ აქტივობაში. პოლიციის ფაილი იყო ერთადერთი მტკიცებულება
განმცხადებლის საზოგადოებისთვის საშიშ პირად მისაჩნევად. იმის გათვალისწინებით, რომ განმცხადებელი არ იყო ინფორმირებული მის წინააღმდეგ
არსებული მტკიცებულების შესახებ და არ ჰქონდა შესაძლებლობა პასუხის გაცემისა (განსხვავებით პოლიციისგან), გადაწყვეტილების მიღების პროცედურა
არ შეესაბამებოდა შეჯიბრებითობის პრინციპსა და მხარეთა თანასწორობაზე
დამყარებული პროცესის მოთხოვნებს, და იგი არ მოიაზრებდა აპლიკანტის
ინტერესების დაცვისთვის დადგენილ ღონისძიებებს. ადამიანის უფლებათა
ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ დაირღვა ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი.

დასაბუთებული გადაწყვეტილების უფლება სამართლიანი სასამართლო

განხილვის უფლების მორიგი საკვანძო ასპექტია.121 დასაბუთებული გა-

დაწყვეტილება მაჩვენებელია იმისა, რომ საქმე განხილულ იქნა სწორად,
რაც მხარეებს საშუალებას აძლევს, მიმართონ შესაბამის და ეფექტურ

119 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Rowe and Davies v. the United
Kingdom, No. 28901/95, 2000 წლის 16 თებერვალი, პარაგ. 62.

120 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Užukauskas v. Lithuania,
No. 16965/04, 2010 წლის 6 ივლისი, პარაგ. 45-51.

121 იხ. ევროპის საბჭო, CCEJ (2008), Opinion No.11 on “the Quality of Judicial decisions“, 2008 წლის 18 დეკემბერი.
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აპელაციას.122 სასამართლო არ არის ვალდებული, გადაწყვეტილების
ყველა დეტალს დაურთოს შესაბამისი არგუმენტი, ხოლო დასაბუთების
გაკეთების ვალდებულება განსხვავდება საქმის ფაქტობრივი გარემოებებისა და სამართლებრივი ბუნების მიხედვით.123 სისხლის სამართლის

წარმოებაში ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო აუცილებლად უნდა შეიცავდეს საკმარის გარანტიებს, რათა დაცვის მხარეს მიეცეს იმის გაგების სა-

შუალება, თუ რატომ იქნა ცნობილი დამნაშავედ. ეს შეიძლება მოიცავდეს
მოსამართლის მიერ სამართლებრივ საკითხზე ან მტკიცებულებაზე გაკე-

თებულ ზუსტ განმარტებას, ან მოსამართლის მიერ ნაფიცი მსაჯულებისთვის ზუსტი და ყოველი ეჭვის გამომრიცხავი შეკითხვების დასმას.124

სამოქალაქო წარმოებისას მოსამართლეებს ევალებათ, დამაჯერებლად
დაასაბუთონ თავიანთი გადაწყვეტილებები, რათა ინდივიდებს ჰქონდეთ
ეფექტური აპელაციის საშუალება.125 სააპელაციო სასამართლომ შესაძ-

ლებელია, გამოასწოროს 1-ლი ინსტანციის დაუსაბუთებელი გადაწყვეტილება. ძირითადად, სააპელაციო ორგანოსთვის მისაღებია, რომ დაუჭი-

როს მხარი ქვედა ინსტანციის ორგანოს გადაწყვეტილებას. დადგინდა,
რომ ამგვარი ქმედება არასაკმარისია, როდესაც სააპელაციო საჩივარი
ხორციელდებოდა ქვედა ინსტანციის მხრიდან დასაბუთების არაადეკვატურობის გამო.126 სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული დასაბუთე-

ბა უნდა შეეხებოდეს გადასაწყვეტი საკითხის ძირითად არსს, იმ ფორმით,
რაც ადეკვატურად ასახავს მის დანიშნულებას.127

122 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Hadjianastassiou v. Greece,
No. 12945/87, 1992 წლის 16 დეკემბერი, პარაგ. 33. შეადარეთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას, Jodko v. Lithuania (გადაწ.),
No. 39350/98, 1999 წლის 7 სექტემბერი. ევროპული კავშირის სამართლის შესახებ იხ. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-619/10, Trade
Agency Ltd v. Seramico Investments Ltd, 2002 წლის 6 სექტემბერი, პარაგ. 53.

123 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, García Ruiz v. Spain, No. 30544/96,
1999 წლის 21 იანვარი, პარაგ. 26.

124 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Taxquet v. Belgium, No. 926/05,
2010 წლის 16 ნოემბერი, პარაგ. 93-100.
125 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Suominen v. Finland, No. 37801/97,
2003 წლის 24 ივლისი, პარაგ. 36-38.

126 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Hirvisaari v. Finland, No. 49684/99,
2001 წლის 27 სექტემბერი, პარაგ. 32.

127 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Hansen v. Norway, No. 15319/09,
2014 წლის 2 ოქტომბერი, პარაგ. 71 et seq.
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სამართლიანი და საჯარო განხილვა დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი ტრიბუნალისა და სხვა ორგანოების წინაშე

აპელაციის უფლება
ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დამატებითი მე-7 ოქმი
(მხოლოდ მისი ხელმომწერი სახელმწიფოებისთვის შესასრულებლად

სავალდებულო ძალის მქონე) განსაზღვრავს აპელაციის სპეციფიკურ უფლებას სისხლის სამართლის წარმოებაში,128 კონვენცია არ ახდენს სამო-

ქალაქო წარმოებაში აპელაციის უფლების უზრუნველყოფას. თუმცა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ, თუ სააპელაციო პროცედურა მიმდინარეობს სამოქალაქო ან სისხლის სამართლის
წარმოებაში, მასზე გავრცელდება მე-6 მუხლი.129 ევროპული კავშირის

კანონმდებლობის ფარგლებში ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიაში არ არის მოცემული რაიმე სპეციალური უფლება აპელაციის
შესახებ, თუმცა ქარტიის 47-ე მუხლის ინტერპრეტირების დროს მხედველობაში უნდა მივიღოთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
გადაწყვეტილებები.

2.3.2.

საჯარო განხილვა

ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის კანონმდებლობის თანახმად, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის კონცეფცია, ასევე, მოიცავს

საჯარო განხილვის უფლებას. იგი წაახალისებს საიმედოობას სასამართ-

ლოებში მართლმსაჯულების გამჭვირვალე და ნათელი ადმინისტრირების

გზით.130 ამ მიმართულებით, ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის

ქარტიის 47-ე მუხლი შეესაბამება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლს.

128 ევროპის საბჭო, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-7 ოქმი, CETS
No. 117, 1984, მე-2 მუხლი.

129 იხ. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Monnell and
Morris v. the United Kingdom, Nos. 9562/81 and 9818/82, 1987 წლის 2 მარტი,
პარაგ. 54.
130 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Pretto v. Italy, No. 7984/77, 1983
წლის 8 დეკემბერი, პარაგ. 21.
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საჯარო განხილვის უფლებაში იმპლიციტურად მოიაზრება ზეპირი მოსმენით განხილვის უფლება.131 მაგალითად, სისხლის სამართლის წარმოებაში ბრალდებულს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს 1-ლი ინსტანციის

სასამართლოში საქმის განხილვაზე დასწრების უფლება.132 ზეპირი მოს-

მენით განხილვის უფლება მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ინდივიდი ვერ
განახორციელებს მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ სხვა

უფლებებს, თუ იგი არ ესწრება პროცესს. თუმცა სასამართლოში ბრალ-

დებულის პირადი დასწრება არ არის იმავე მნიშვნელობის მქონე სააპელაციო განხილვის დროს, როგორც ეს 1-ლი ინსტანციის დროს არის.

ის ხასიათი, თუ როგორ იქნება გამოყენებული მე-6 მუხლი სააპელაციო

სასამართლოში წარმოებისას, დამოკიდებულია წარმოების სპეციფიკურ

თავისებურებებზე, ასევე, გათვალისწინებული უნდა იქნეს სამართალ-

წარმოების მთლიანი მხარე ადგილობრივ სამართლებრივ რეჟიმში და
მასში სააპელაციო სასამართლოს დანიშნულება.133 ამასთან, ზეპირი განხილვის უფლება არ არის აბსოლუტური და ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძ-

ლებელია მის გამოყენებაზე უარის თქმის დასაბუთება, რაც დამოკიდე-

ბულია სასამართლოს მიერ გადასაწყვეტი საკითხების სამართლებრივ
ბუნებაზე.134 მაგალითად, შესაძლებელია, ზეპირი მოსმენით განხილვა

არ იყოს საჭირო, როდესაც საქმეზე არ არსებობს რაიმე სადავო ფაქ131 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Allan Jacobsson v. Sweden,
No. 16970/90, 1998 წლის 19 თებერვალი, პარაგ. 46. იხ. ასევე, მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-399/11, Stefano Melloni v. Ministerio
Fiscal, 2013 წლის 26 თებერვალი, პარაგ. 49.
132 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Tierce and Others v. San Marino,
Nos. 24954/94, 24971/94, 24972/94, 2000 წლის 25 ივლისი, პარაგ. 94; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Jussila v. Finland [GC], No. 73053/01,
2006 წლის 23 ნოემბერი, პარაგ. 40.

133 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kremzow v. Austria, No. 12350/86,
1933 წლის 21 სექტემბერი, პარაგ. 58-59; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Hermi v. Italy [GC], No. 18114/02, 2006 წლის 18 ოქტომბერი, პარაგ.
60. ევროპულ კავშირში დაუსწრებელ სასამართლო პროცესებთან მიმართებით იხ.
ევროპული კავშირის საბჭო, (2009), Council Framework Decision 2009/299/JHA of
26 February 2009 amending Framework Decisions 2002/584/JHA, 2005/214/JHA,
2006/783/ JHA, 2008/909/JHA and 2008/947/JHA, thereby enhancing the procedural rights of persons and fostering the application of the principle of mutual
recognition to decisions rendered in the absence of the person concerned at the
trial, OJ 2009 L 81/24.
134 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kremzow v. Austria, No. 12350/86,
1993 წლის 21 სექტემბერი, პარაგ. 59.
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სამართლიანი და საჯარო განხილვა დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი ტრიბუნალისა და სხვა ორგანოების წინაშე

ტი ან ვარაუდზე დაფუძნებული საკითხი, რომელიც გამოიწვევდა მტკი-

ცებულებათა ზეპირი გამოკვლევის ან მოწმეთა ჯვარედინი დაკითხვის
საჭიროებას. 135 თუ სისხლის სამართლის პროცესის მსვლელობა ხდება

დაუსწრებელ რეჟიმში და დაცვის მხარისთვის ცნობილი არ არის პროცესის მიმდინარეობა, მაშინ მას, პროცესის მსვლელობის ფაქტის შეტ-

ყობინების მომენტიდან, უნდა შეეძლოს სასამართლოსგან ბრალდების

დასაბუთების შესახებ სრული ინფორმაციის მიღება. სამოქალაქო წარ-

მოებაში შესაძლებელია ზოგიერთი შეზღუდული რაოდენობის საქმეების
ზეპირი განხილვა მათი სამართლებრივი ბუნების გათვალისწინებით136,

ან მაშინაც, თუ წარმოება ცალსახად სამართლებრივი და ტექნიკურია.137

თუმცა, ძირითადად, პირს უფლება აქვს, მოითხოვოს საჯარო ზეპირი
განხილვა მხოლოდ იმ თავდაპირველი ტრიბუნალის წინაშე, რომელიც
განიხილავს მის საქმეს.138

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი

ცალსახად უშვებს პრესისა და საზოგადოების დასწრების გამორიცხვის შესაძლებლობას:
•

დემოკრატიულ საზოგადოებაში მორალის, საზოგადოებრივი წესრი-

•

არასრულწლოვანთა ინტერესების ან მხარეების პირადი ცხოვრების

•

თუ გასაჯაროება ზიანს მიაყენებს მართლმსაჯულების ინტერესებს.

გის ან ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებისთვის;

დასაცავად; ან

135 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამრთლო, Jussila v. Finland [GC], No. 73053/01,
2006 წლის 23 ნოემბერი, პარაგ. 41–42 და 47–48.

136 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Valová and Others v. Slovakia,
No. 44925/98, 2004 წლის 1 ივნისი, პარაგ. 65–68.
137 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Koottummel
No. 49616/06, 2009 წლის 10 დეკემბერი, პარაგ. 19.

v.

Austria,

138 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Becker v. Austria, No. 19844/08,
2015 წლის 11 ივნისი, პარაგ. 39.
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პროფესიონალური საიდუმლოების დაცვის საჭიროებამ შესაძლებელია,

დაასაბუთოს დაწესებული შეზღუდვები.139 ბავშვებისთვის გათვალისწინე-

ბულია განსაკუთრებული დაცვა, რის გამოც შესაძლებელია გამოირიცხოს
პროცედურულ წარმოებათა მთელი რიგი მათი დაცვის საჭიროებისთვის. 140

მაგალითი: საქმის — Khrabrova v. Russia141 — მიხედვით, აპლიკანტი იყო
მასწავლებელი ქ. მოსკოვში 2002 წლის თებერვლამდე — სანამ იგი გაათავისუფლეს, რასაც წინ უძღოდა მოსწავლესთან შეკამათება გაკვეთილზე. მან
წამოიწყო სამოქალაქო წარმოება სკოლის წინააღმდეგ, კომპენსაციისა და
სამსახურში აღდგენის მიზნით, ხოლო მოგვიანებით მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს იმ საფუძვლით, რომ წარმოება წარიმართა
უსამართლოდ. უფრო კონკრეტულად, იგი ასაჩივრებდა ადგილობრივი სასამართლოს გადაწყვეტილებას საჯარო განხილვის არჩატარების შესახებ, მონაწილე არასრულწლოვანთა ინტერესებიდან გამომდინარე.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ მიზეზები,
რის გამოც ეროვნულმა სასამართლომ გადაწყვიტა, განხილვა ყოფილიყო
დახურული, იყო ბუნდოვანი. მათ მიხედვით, საჯარო განხილვა უარყოფითად
იმოქმედებდა არასრულწლოვანთა განუსაზღვრელი ჯგუფების განათლებაზე.
სასამართლომ აღნიშნა, რომ ეროვნულ სასამართლოებს უნდა დაედგინათ
სათანადო მიზეზები, რათა მოეხდინათ მართლმსაჯულების ადმინისტრირების დაფარვა საზოგადო განხილვისგან, რაც სასიცოცხლო დაცვის მექანიზმია
თვითნებობის წინააღმდეგ. თუმცა ამ შემთხვევაში ეს არ განხორციელდა სწორად. საჯარო განხილვამ, რომელიც განხორციელდა შემდგომ სააპელაციო სასამართლოში, ვერ აღადგინა დარღვეული უფლება, ვინაიდან მას არ გააჩნდა
სამოქმედო ფარგლები; კერძოდ, სააპელაციო სასამართლომ არ განიხილა
მოწმეთა ჩვენებები ხელმეორედ. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ეს ქმედება არღვევდა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლით დაცულ საჯარო განხილვის უფლებას.

შესაძლებელია უარის თქმა საჯარო განხილვის უფლებაზე; უარი შეიძლება ითქვას პირის თავისუფალი ნებით, ყოველგვარი ეჭვის გამომრიცხავი

139 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Diennet v. France, No. 18160/91,
1995 წლის 26 სექტემბერი, პარაგ. 34–35.

140 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, B. and P. v United Kingdom, Nos.
36337/97 and 35974/97, 2001 წლის 24 აპრილი, პარაგ. 37–38.
141 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Khrabrova
No. 18498/04, 2012 წლის 2 ოქტომბერი, პარაგ. 50–53.
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v.

Russia,

სამართლიანი და საჯარო განხილვა დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი ტრიბუნალისა და სხვა ორგანოების წინაშე

ფორმით და არ უნდა იყოს წინააღმდეგობაში მნიშვნელოვან საჯარო ინტერესთან. მაგალითად, მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდებული არ ცხადდება პროცესზე პირადად, დარღვევა სახეზე არ იქნება, თუ ბრალდებულს

ეცნობა პროცესის დრო და ადგილი, ან, თუ მას იცავს წარმომადგენელი,
რომელსაც აქვს ამის განხორციელების უფლებამოსილება.142

2.4. მართლმსაჯულებაზე წვდომის სხვა გზები
საკვანძო დებულებები
•

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის მექანიზმები შესაძლებელია,
მოიცავდეს არასასამართლო ორგანოებს, როგორებიცაა: ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტები, თანასწორობის ორგანოები, მონაცემთა დაცვის ორგანოები და ომბუდსმენის ინსტიტუტები.

•

ადმინისტრაციულმა არასასამართლო ორგანოებმა შესაძლებელია, უზრუნველყონ მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა დაცვის საშუალებების სწრაფი გზების განსაზღვრით ან კოლექტიური წარმოების უზრუნველყოფით. თუმცა ამით არ უნდა გადაიწონოს ინდივიდის უფლება, მიმართოს სასამართლოს და, ზოგადად, იყოს სასამართლო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული.

•

დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული (ADR) პროცედურები, როგორებიცაა მედიაცია და არბიტრაჟი, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის
ალტერნატივებია, ფორმალური სამართლებრივი გზების გამოყენებით.

•

იმ შემთხვევაში, თუ კანონმდებლობა ავალდებულებს მხარეებს, მიმართონ არბიტრაჟს, ეს უკანასკნელი უნდა აკმაყოფილებდეს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 და ძირითად უფლებათა ევროპული
კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლებით დადგენილ მოთხოვნებს.

•

ევროპულმა კავშირმა სამართლებრივი ნორმების — ევროპული კავშირის მედიაციის დირექტივისა და მომხმარებლის დაცვის სხვადასხვა
ინიციატივის — გამოყენებით წაახალისა დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებების გამოყენება.

142 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Håkansson and Sturesson v.
Sweden, No. 11855/85, 1990 წლის 21 თებერვალი, პარაგ. 66; მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-399/11, Stefano Melloni v. Ministerio
Fiscal, 2013 წლის 26 თებერვალი, პარაგ. 49.

71

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

2.4.1.

არასასამართლო ორგანოები

ბევრი სასამართლო სისტემა ხასიათდება მომეტებული დატვირთვით,
ხოლო სასამართლოსთვის წვდომა შესაძლებელია ძვირიც იყოს. მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ფართო ხედვა მოიცავს როგორც სა-

სამართლოებს, ისე არასასამართლო ორგანოებსაც.143 ეს შესაძლებელია
მოიცავდეს თანასწორობის ორგანოებს, ადმინისტრაციულ და არასასამართლო ინსტიტუციებს, რომლებიც განიხილავენ დისკრიმინაციასთან

დაკავშირებულ საქმეებს, ადამიანის უფლებათა სახელმწიფო ინსტიტუციებს (NHRI), ომბუდსმენის ინსტიტუციებს, მონაცემთა დაცვის ორგანოებს,

შრომის ინსპექტირების და სპეციალიზებულ ტრიბუნალებს.144 ევროპული
კავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა დააფუძნეს ამ ორგანოთა გარკვეული
სახეები, რომლებიც ექვემდებარება ევროპული კავშირის სპეციფიკურ სამართლებრივ მოთხოვნებს, მაგალითად, ესენია რასობრივი ან ეთნიკური

თანასწორობისა და გენდერული თანასწორობის ორგანოები, რომლებიც
ჩამოყალიბდა რასობრივი თანასწორობის დირექტივის საფუძველზე.145

ხოლო მონაცემთა დაცვის ეროვნული ორგანოები დაფუძნდა მონაცემთა
დაცვის დირექტივის საფუძველზე.146

არასასამართლო ორგანოების წინაშე კვაზისამართლებრივი წარმოება,
ხშირად მედიაციის ფორმით (იხ. პარაგრაფი 2.4.2. დავის ალტერნატი-

ული გადაწყვეტის შესახებ), შესაძლოა, ქმნიდეს მეტად სწრაფ, ნაკლებად
ფორმალიზებულ და იაფ ალტერნატივას განმცხადებლებისთვის. თუმცა

არასასამართლო ორგანოთა უმრავლესობას არ აქვს სამართლებრივად
143 ძირითად უფლებათა სააგენტო (2012) Bringing rights to life: The fundamental
rights landscape of the European Union, ლუქსემბურგი, საგამომცემლო სამსახური.

144 იხ. გაერთიანებული ერები, გენერალური ასამბლეა (1993), რეზოლუცია
A/RES/48/134 ადამიანის უფლებების წახალისებისა და დაცვის ეროვნული ინსტიტუ
ტების შესახებ, 1993 წლის 20 დეკემბერი (პარიზის პრინციპები), დანართი.

145 Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of equal
treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, OJ 2000 L 180
(Racial Equality Directive).

146 Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October
1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal
data and on the free movement of such data, OJ 1995 L 281 (Data Protection
Directive).
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სავალდებულო გადაწვეტილების გამოტანის უფლებამოსილება (გამო-

ნაკლისები მოიცავს, მაგალითად, მონაცემთა დაცვის ორგანოებს და ზოგიერთ თანასწორობის ორგანოს), ხოლო მათი უფლებამოსილებები კომპენსაციის ჭრილში, ძირითადად, შეზღუდულია.

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილობრივი კანონმდებლობის ფარგლებში არასასამართლო ორგანო

შესაძლებელია, მივიჩნიოთ სასამართლოდ, თუ იგი საკმარისად ცხადად

ახორციელებს სასამართლო ფუნქციებს და ადგენს იმ პროცედურულ გარანტიებს, რომლებიც მოითხოვება ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის მე-6 მუხლით, როგორებიცაა მიუკერძოებლობა და დამოუკი-

დებლობა (იხ. პარაგრაფი 2.1.2.).147 სხვა შემთხვევაში, არასასამართლო

ორგანო უნდა ექვემდებარებოდეს სასამართლო ორგანოს ზედამხედველობას, რომელსაც აქვს სრული იურისდიქცია მასზე და აკმაყოფილებს
მე-6 მუხლით დადგენილ მოთხოვნებს.148

ადმინისტრაციულმა არასასამართლო ორგანოებმა, ასევე, შესაძლოა,
წაახალისონ მართლმსაჯულებისადმი ხელმისაწვდომობა კოლექტიური

წარმოების ან სარჩელების გამოყენებით. ეს საშუალებას აძლევს განმცხადებლებს, შეუერთდნენ პროცესს ისე, რომ ერთსა და იმავე საქმესთან და-

კავშირებული მრავალი ინდივიდუალური მოთხოვნა გაერთიანდეს ერთ
წარმოებად.149 ეს შესაძლებელია, საშუალებას აძლევდეს, მაგალითად,

არასამთავრობო ორგანიზაციებს, წარადგინონ განცხადება ინდივიდების
სახელით.

147 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Oleksandr Volkov v. Ukraine,
No. 21722/11, 2013 წლის 9 იანვარი, პარაგ. 88–91.
148 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Zumtobel v. Austria, No. 12235/86,
1993 წლის 21 სექტემბერი, პარაგ. 29–32.

149 ევროპული კომისია (2013), Recommendation of 11 June 2013 on common principles for injunctive and compensatory collective redress mechanisms in the Member
States concerning violations of rights granted under Union Law, OJ 2013 L 201. იხ.,
ასევე, შინაგანი პოლიტიკის გენერალური სამდივნო (2011), Overview of existing collective redress schemes in EU Member States, ბრიუსელი, 2011 წლის
ივლისი.
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პოზიტიური პრაქტიკა
მართლმსაჯულების წვდომის გაუმჯობესება
დისკრიმინაციის შემცველ საქმეებში
იტალიაში თანასწორობის ორგანომ „ეროვნულმა სამსახურმა რასობრივი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ“, რომელიც განიხილავს რასობრივი და ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაციის საკითხებს, დააფუძნა ანტიდისკრიმინაციული სამსახურები
და საკვანძო წერტილები გარკვეულ ადგილებში ადგილობრივ ხელისუფლებებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კოოპერაციის ფარგლებში. დამატებით, თანასწორობის მრჩევლები, რომლებიც განიხილავენ სქესობრივი ნიშნით დისკრიმინაციას, მოქმედებენ ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე; მათ აქვთ
უფლება, მიიღონ საჩივრები, გაწიონ კონსულტაცია და შესთავაზონ მედიაციის
მომსახურება. ისინი კოოპერირებენ შრომის ინსპქტორებთან, რომელთაც აქვთ
საგამოძიებო უფლებამოსილებები დისკრიმინაციის საქმეებში, ფაქტობრივი გარემოებების გამოვლენის მიზნით. მათ, ასევე, უფლება აქვთ, მიმართონ სასამართლოს იმ შემთხვევებში, თუ სახეზეა კოლექტიური ინტერესი, სადაც ვერ ხდება
კონკრეტული ინდივიდის მსხვერპლად იდენტიფიცირება.
წყარო: ძირითად უფლებათა სააგენტო (2012), Access to justice of discrimination in the
EU — Steps to further equality, p. 28.

2.4.2.

დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალება

დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალება (ADR) ეხება დავის გადაწყვეტის პროცედურებს, როგორებიცაა მედიაცია და არბიტრაჟი, რომლებიც
ადგენენ სასამართლოს ფარგლებს გარეშე გადაწყვეტებს დავებისთვის.150

ამ პროცედურებს შეუძლიათ მართლმსაჯულების ეფექტიანობის გამოსწორება სასამართლოთა განტვირთვის გზით, ასევე, ინდივიდებისთვის დავის

შეღავათიანი გადაწყვეტის შესაძლებლობის შეთავაზებით.151დამატებით
არსებული დაბალი ხარჯებისა, ეს შესაძლებელია, სარგებლის მომტანი

150 მაგალითად, იხ. ევროპული კომისია (2011), Consultation Paper on the use of
ADRs as a means to resolve disputes related to commercial transactions and
practices in the European Union, პარაგ. 6.

151 ევროპის საბჭო, CEPEJ (2014), Report on “European judicial systems — Edition
2014 (2012 data): efficiency and quality of justice”, მე-6 თავი, მითითებული საქმეში — Momčilović v. Croatia, No. 11239/11, ECtHR,2015 წლის 26 მარტი, პარაგ.
33.
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აღმოჩნდეს ინდივიდებისთვის წარმოების ხანგრძლივობისა და თანმდევი
სტრესის შემცირების კუთხით. ევროპაში დავის გადაწყვეტის ალტერნატი-

ული საშუალებების ისტორია და გამოყენება განსხვავებულია. ზოგიერთი
არასასამართლო ორგანო მითითებულ 2.4.1. პარაგრაფში ხშირად იყენებს ასეთ პროცედურას.
პოზიტიური პრაქტიკა
მედიაციის გამოყენება საოჯახო წარმოებაში
სახელმწიფოთა უმეტესობა უპირატესობას ანიჭებს საოჯახო დავების მედიაციის
გზით გადაწყვეტას, ვიდრე სასამართლოს მეშვეობით მათ მოგვარებას. ხორვატიაში მშობლების განქორწინებისას და მეურვეობის შესახებ არსებულ დავებში
მედიაციის გამოყენება სავალდებულოა. ფსიქოლოგები სოციალური კეთილდღეობის ცენტრებიდან ატარებენ მედიაციას.
ზოგჯერ მედიაცია კომბინირებულია სხვადასხვა ფუნქციასთან. მაგალითად, ესტონეთში, ბავშვთა მხარდაჭერის სპეციალისტები ეხმარებიან მშობლებს მედიაციაში პროცესის პირველ ეტაპზე. გერმანიაში ბავშვის კანონიერი მრჩეველი
უზრუნველყოფს მზრუნველობითი მედიაციის მომსახურებას.
წყარო: ძირითად უფლებათა სააგენტო (2015), Child-friendly justice — Perspectives and
experiences of professionals on children’s participation in civil and criminal judicial
proceedings in 10 EU Member States, p. 47.

ევროპის საბჭოს ფარგლებში მედიაცია სამოქალაქო საპროცესო კონტექსტში განიმარტა როგორც დავის გადაწყვეტის პროცესი, სადაც მხარე-

ები მედიატორის დახმარებით აწარმოებენ მოლაპარაკებას შეთანხმების
მიღწევის მიზნით.152 მედიაცია სისხლის სამართლის კონტექსტში განმარ-

ტებულია როგროც პროცესი, სადაც მიუკერძოებელი მედიატორი, ორივე
152 ევროპის საბჭო, მინისტრთა კომიტეტი (2002), Recommendation Rec(2002)10 to
member states on mediation in civil matters, 2002 წლის 18 სექტემბერი, პირველი პრინციპი. იხ. ასევე, მინისტრთა კომიტეტი (1998), Recommendation, Rec(98)1
on family mediation, 1998 წლის 21 იანვარი; ევროპის საბჭო, მინისტრთა კომიტეტი (2001), Recommendation Rec(2001)9 to member states on alternatives to
litigation between administrative authorities and private parties, 2001 წლის 5
სექტემბერი; ევროპის საბჭო, CEPEJ (2007), Analysis on assessment of the impact
of Council of Europe recommendations concerning mediation; ევროპის საბჭო,
CEPEJ (2007),Guidelines for a better implementation of the existing recommendation on alternatives to litigation between administrative authorities and private parties.
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მხარის თანხმობით, ეხმარება მსხვერპლს და თავდამსხმელს დანაშაულიდან წარმოშობილი საკითხების აქტიური გადაწყვეტისთვის.153 სულ მცი-

რე, არბიტრაჟი გულისხმობს პირს, რომელიც საარბიტრაჟო შეთანხმების

საფუძველზე მხარეების მიერ მისთვის წარდგენილ დავაში უფლებამოსილია, გამოიტანოს სამართლებრივად სავალდებულო გადაწყვეტილება.154

უნდა აღინიშნოს, რომ საბოლოო საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების აღუსრულებლობამ შესაძლებელია, გამოიწვიოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის დარღვევა.155

მაგალითი: საქმის — Suda v. the Czech Republic156 — მიხედვით, განმცხადებელი იყო კომპანიის უმცირესი წილის მფლობელი (C). 2003 წლის ნოემბერში
კომპანიის მთავარ სხდომაზე უმრავლესობით გადაწყდა, რომ კომპანია დახურულიყო ლიკვიდაციის პროცედურის გარეშე, ხოლო მისი აქტივები განაწილებულიყო მეწილეებზე (E). იმ აქციების გამოსყიდვის საფასური, რომელიც ჰქონდათ უმცირეს მეწილეებს, მათ შორის განმცხადებელს, დადგენილი იყო ხელშეკრულებით. ხელშეკრულებაში არბიტრაჟზე დათქმა ადგენდა, რომ გამოსყიდვის საფასურის ნებისმიერი გადახედვა იყო არბიტრაჟის განხილვის საგანი
და სასამართლო წარმოებას არ ექვემდებარებოდა; შეთანხმება არბიტრაჟის
გამოყენების შესახებ გაფორმებული იყო C-სა და E-ს შორის. განმცხადებელმა
ეროვნულ დონეზე არაერთხელ მიმართა სასამართლო წარმოებას გამოსყიდვის საფასურის გაუქმებისა და გადახედვის მოთხოვნით, თუმცა უშედეგოდ.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ შეთანხმება დავის გადაწყვეტის შესახებ, თავის მხრივ, არ იყო საკმარისად ნათლად დადგენილი, რათა მასში ნაგულისხმევი ყოფილიყო უარი ტრიბუნალის

153 ევროპის საბჭო, მინისტრთა კომიტეტი (1999), Recommendation Rec(99)19 to
member states concerning mediation in penal matters, 1999 წლის 15 სექტემბერი.

154 ევროპის საბჭო, Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption,
CETS No. 191, 2003, პირველი მუხლი. ეს კონვენცია არ იქნა ფართოდ რატიფიცირებული. იხ. ასევე, გაერთიანებული ერები, საერთაშორისო სავაჭრო სამართლის
გაერთიანებული ერების კომისია (UNCITRAL) (1985), UNCITRAL Model Law on
International Commercial Arbitration, 1985 წლის 11 დეკემბერი (2006 წელს განხორციელებული ცვლილებებით).

155 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Regent Company v. Ukraine,
No. 773/03,2008 წლის 3 აპრილი პარაგ. 60.
156 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Suda v. the Czech Republic,
No. 1643/06, 2010 წლის 28 ოქტომბერი.
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გამოყენების უფლებაზე, ხოლო თუ მხარეებს ექნებოდათ ვალდებულება, მიემართათ არბიტრაჟისთვის, მას უნდა დაეკმაყოფილებინა მე-6 მუხლის მოთხოვნები. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა მე-6
მუხლის 1-ლი პუნქტის დარღვევა, გამომდინარე იქიდან, რომ საარბიტრაჟო
პროცედურა ვერ აკმაყოფილებდა ორ ფუნდამენტურ მოთხოვნას: 1. საარბიტრაჟო პირობით, გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება მინიჭებული
ჰქონდათ შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიის არბიტრებს, რომლებიც
არ წარმოადგენდნენ კანონის საფუძველზე შექმნილ საარბიტრაჟო ტრიბუნალს; და 2. საარბიტრაჟო პროცედურა არ იძლეოდა საჯარო განხილვის საშუალებას, ხოლო განმცხადებელს არ განუცხადებია რაიმე ფორმით უარი მის
უფლებაზე.

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის თანახმად, მედიაცია განიმარტა როგორც სტრუქტურული პროცესი, სადაც მოდავე მხარეები ნებაყოფლობით ცდილობენ დავის გადაწყვეტას მედიატორის მხარდაჭერით.157

დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ საშუალებათა წასახალისებლად ევ-

როპულმა კავშირმა შეიმუშავა გარკვეული ინსტრუმენტები. მაგალითად,
ევროპული კავშირის მედიაციის დირექტივა მხარს უჭერს მედიაციის გამოყენებას საერთაშორისო დავებთან დაკავშირებით სამოქალაქო და კო-

მერციულ საქმეებზე.158 დირექტივა არ ვრცელდება საგადასახადო, საბა-

ჟო ან ადმინისტრაციულ საქმეებზე ან დავებზე, რომლებიც უკავშირდებიან
სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას; ასევე, იგი არ ვრცელდება დასაქმების
ან საოჯახო სამართლის სფეროზე, სადაც მხარეები თავისუფლები არ
არიან, გადაწყვიტონ უფლებებისა და ვალდებულებების საკითხი მოქმე-

დი კანონმდებლობის მიხედვით, მაგალითად, სტატუსთან დაკავშირებულ
საკითხებზე. დირექტივა არ ავალდებულებს მხარეებს მედიაციაზე: მისი

მიზანია დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ საშუალებებთან წვდომის
157 ევროპული Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council
of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters
(Mediation Directive), OJ 2008 L 136, მე-3 მუხ. იგი არ მოქმედებს დანიაში.

158 Ibid., მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, „საერთაშორისო დავა“ წარმოიშობა მაშინ, როდესაც, სულ მცირე, ერთ-ერთი მხარე არის მობინადრე ან რეზიდენტი
წევრ სახელმწიფოში, განსხვავებით მეორე მხარისგან და შემდეგ შემთხვევებში: 1.
როდესაც მხარეები გადაწყვეტენ მედიაციის გამოყენებას და წარმოიშობა დავა; 2.
როდესაც სასამართლო იწვევს ან განუსაზღვრავს მხარეებს, მიმართონ მედიაციას;
3. როდესაც მხარეები ვალდებულნი არიან, გამოიყენონ მედიაცია ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით.
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ხელშეწყობა და მედიაციის მეშვეობით დავების მეგობრული გადაწყვეტის
წახალისება.159 დირექტივა, ასევე, მიზნად ისახავს, უზრუნველყოს დაბალანსებული ურთიერთობა მედიაციასა და სასამართლო წარმოებას შორის და აღიარებს, რომ მოდავე მხარეები არ უნდა იყვნენ მოკლებულნი
სასამართლო სისტემისადმი წვდომის უფლების რეალიზებას.160

ევროპულმა კავშირმა, ასევე, შეიმუშავა კანონმდებლობა დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ საშუალებებზე მომხმარებელთა დაცვის სფეროში.161

სამომხმარებლო საკითხებში დავის გადაწყვეტის ალტერნატიულ საშუ-

ალებებზე არსებული დირექტივა და რეგულაცია წევრი სახელმწიფოებისგან მოითხოვს იმ სისტემების დაფუძნებასა და წახალისებას, რომ-

ლებითაც სამომხმარებლო დავები იქნება გადაწყვეტილი სწრაფად და

ეფექტურად.162 დირექტივა მიზნად ისახავს იმის განმტკიცებას, რომ ეროვ-

ნულ დონეზე მოქმედებენ პირები, რომლებიც ახდენენ დავის გადაწყვე-

ტის ალტერნატიულ საშუალებათა იმ პროვაიდერების სიის ფორმირებასა
და მართვას, რომლებიც აკმაყოფილებენ დირექტივის მოთხოვნებს. ამ

პროვაიდერებმა თავიანთი ვებგვერდები მუდმივად უნდა განაახლონ და
შესთავაზონ მომსახურება უფასოდ ან მინიმალური საფასურით. წევრი სა-

ხელმწიფოები ვალდებულნი იყვნენ, მოეხდინათ დირექტივის იმპლემენტირება 2015 წლის ივლისისთვის.

რეგულაცია ითვალისწინებს ონლაინ ინტერაქტიული პორტალის შემუშავებას (the ODR Platform) სახელშეკრულებო დავების გადაწყვეტისთ-

159 Ibid., პირველი მუხლი. დირექტივის გავლენის შესახებ არსებული დისკუსიისთვის იხ. ევროპული პარლამენტი (2014), ‘Rebooting’ the Mediation Directive:
assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to
increase the number of mediations in the EU, ბრიუსელი, ევროპული კავშირი.
160 Ibid.,მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტი.

161 ევროპული კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტიის 38-ე მუხლი განამტკიცებს,
რომ „კავშირის პოლიტიკით უნდა განმტკიცდეს მომხმარებელთა დაცვის მაღალი
დონე.“

162 იხ. Directive 2013/11/EU of the European Parliament and of the Council of 21
May 2013 on alternative dispute resolution for consumer disputes and amending
Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC, OJ L 165 (Consumer
ADR Directive), and Regulation (EU) No. 524/2013 of the European Parliament
and of the Council of 21 May 2013 on online dispute resolution for consumer
disputes and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/
EC, OJ L 165 (Consumer ODR Regulation).
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ვის სასამართლოს გარეშე, მაგალითად, დისტანციური მედიაციით. რე-

გულაცია ვრცელდება მომხმარებლებსა და მეწარმეებზე ეროვნულ და

საერთაშორისო დონეზე დავების არსებობისას და გარკვეულ დავებზე
მეწარმეთა მხრიდან მომხმარებლების მიმართ. მას შემდეგ, რაც ევროპუ-

ლი კავშირის მომხმარებლები წარადგენენ თავიანთ დავას ელექტრონულად, ხდება მათი დაკავშირება ეროვნული დავის გადაწყვეტის ალტერ-

ნატიული საშუალების პროვაიდერთან, რომელიც ეხმარება მათ საკითხის

გადაწყვეტაში.163 წევრმა ქვეყნებმა უნდა წარადგინონ დავის ონლაინგადაწყვეტის საშუალების საკონტაქტო ინფორმაცია იმ მიზნით, რომ მოხდეს ამ პლატფორმის გამოყენებით წარდგენილ დავებთან წვდომა. ონ-

ლაინწესით მეწარმეებმა უნდა აცნობონ მომხმარებლებს დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალების შესახებ და წარუდგინონ მათ ბმული

თავიანთ ვებგვერდებზე დავის ონლაინგადაწყვეტის საშუალებისთვის.
მექანიზმი ძალაში შევა 2016 წლის იანვარში. დისტანციური მართლმსაჯულების შემდგომი ინიციატივები განხილულია 8.5 პარაგრაფში.

მედიაციამ, როგორც ხარჯებისა და დროის მხრივ პოტენციურად ეფექტურმა მექანიზმმა, გარკვეულ სახელმწიფოებს უბიძგა სავალდებულო მე-

ქანიზმების შემოღებისკენ. ქვემოთ მოყვანილი საქმე ასახავს, თუ როგორ

განმარტა მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ ამ სა-

ვალდებულო მექანიზმების შესაბამისობა ეფექტური სასამართლო დაცვის
პრინციპთან.

მაგალითი: საქმის — Rosalba Alassini v. Telecom Italia SpA164 — მიხედვით,
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ განიხილა ისჩიას მაგისტრატი სასამართლოსგან წარდგენილი ოთხი გაერთიანებული საკითხი,
რომელიც ეხებოდა წინასასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანას და მოიცავდა პირობებს, რა დროსაც ეროვნულ დონეზე სასამართლოს გარეშე დავის
გადაწყვეტის მცდელობა იყო სავალდებულო პირობა გარკვეული დავებისთვის

163 იხ. მომხმარებლის დავის ონლაინგადაწყვეტის რეგულაცია.

164 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანებული საქმეები:
C-317/08-C-320/08, Rosalba Alassini v. Telecom Italia SpA, Filomena Califano v.
Wind SpA, Lucia Anna Giorgia Iacono v. Telecom Italia SpA and Multiservice Srl
v. Telecom Italia SpA, 2010 წლის 18 მარტი, პარაგ. 67.
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მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

მათი დასაშვებობის უზრუნველსაყოფად. ამ პირობების იმპლემენტირება მოხდა 2002/22/EC დირექტივის ტრანსპოზიციის დროს, რაც ეხება უნივერსალურ
მომსახურებასა და მომხმარებელთა უფლებებს ელექტრონულ საკომუნიკაციო
ქსელებსა და მომსახურებებში. მაგისტრატმა სასამართლომ მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს მიმართა კითხვით — თუ რამდენად
გამორიცხავს ეფექტური სასამართლო დაცვის პრინციპი სავალდებულო მედიაციას.
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ დაადგინა, რომ
ეფექტური სასამართლო დაცვის პრინციპი არ გამორიცხავს სავალდებულო
მედიაციას იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული მოთხოვნები არის დაკმაყოფილებული: 1. წარმოებით არ უნდა ხდებოდეს სავალდებულო გადაწყვეტილების მიღება; 2. იგი არ უნდა იწვევდეს არსებით გაჭიანურებას სამართლებრივი
წარმოების დაწყების მიზნებისთვის; 3. სარჩელის შეტანისთვის განსაზღვრული
ხანდაზმულობის ვადის დენა უნდა შეჩერდეს გადაწყვეტილების მიღების წარმოების განმავლობაში; 4. იგი არ უნდა იწვევდეს ხარჯებს (ან მხოლოდ ადგენდეს ძალიან დაბალ საფასურს) მხარეებისთვის; 5. ელექტრონული საშუალება
არ უნდა იყოს ერთადერთი, რის მიხედვითაც შესაძლოა, განხორციელდეს
წვდომა გადაწყვეტის პროცედურაზე; და 6. გამონაკლის შემთხვევებში დასაშვები უნდა იყოს საშუამდგომლო ზომების გამოყენება.

დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები, ასევე, ხელმისაწვდომია სისხლის სამართლის სფეროში. ევროპის საბჭოს რეკომენდაცია

ადგენს გზამკვლევს ამ სფეროში მედიაციის გამოყენების შესახებ.165 მედი-

აციის გამოყენების შესახებ შეთანხმებამდე მხარეებს სრულად უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია თავიანთი უფლებების, მედიაციის პროცესის ბუნებისა
და გადაწყვეტილების შესაძლო თანმდევი შედეგების შესახებ.166 არც და-

ზარალებული და არც ბრალდებული არ უნდა იქნეს გავლენის ქვეშ მოქცეული უსამართლო საშუალებების გამოყენებით მედიაციის გამოყენებაზე
თანხმობის მისაღებად,167 მაგალითად, პროკურორის მხრიდან ძალდატა-

ნებით სამართლებრივი რჩევის არარსებობით. თუმცა სისხლის სამართ-

165 ევროპის საბჭო, მინისტრთა კომიტეტი (1999), Recommendation Rec(99)19 to
member states concerning mediation in penal matters, 1999 წლის 15 სექტემბერი.
166 Ibid., პარაგ. 10.
167 Ibid., პარაგ. 11.
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სამართლიანი და საჯარო განხილვა დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი ტრიბუნალისა და სხვა ორგანოების წინაშე

ლის საქმეებში მედიაცია ყოველთვის არ არის რელევანტური. მაგალი-

თად, ევროპის საბჭოს კონვენცია ქალთა მიმართ და ოჯახური ძალადობის
წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ ამ სფეროში კრძალავს

სავალდებულო ალტერნატიული დავის განხილვას, მათ შორის, მედიაციასა და მორიგებას.168

ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, დაზარალებულის უფლებათა
დირექტივა ადგენს დაზარალებულის უფლებას დაცვაზე რესტიტუციული

მართლმსაჯულების კონტექსტში.169 დანაშაულის მსხვერპლთა უფლებები

დამატებით განხილულია 8.2. პარაგრაფში.

168 ევროპის საბჭო, Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (Istanbul Convention), CETS No. 210, 2011.

169 Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection
of victims of crime and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA,
OJ 2012 L 315, მე-12 მუხლი. იხ. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანებული საქმეები: C-483/09 and C-1/10, Criminal proceedings
against Magatte Gueye and Valentin Salmerón Sánchez, 2011 წლის 15 სექტემბერი, პარაგ. 74 და მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო: C-205/09,
Criminal proceedings against Emil Eredics and Mária Vassné Sápi, 2011 წლის
21 ოქტომბერი, პარაგ. 40. იხ., ასევე, გაერთიანებული ერები, Division for the Advancement of Women in the Department of Economic and Social Affairs (DAW)
(2009), Handbook for Legislation on Violence against Women, New York, United
Nations.
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3

სამართლებრივი დახმარება

ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

სამართლებრივი დახმარება არასისხლისსამართლებრივ წარმოებაში
ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია,
47-ე მუხლი (სამართლებრივი
დაცვის ეფექტიანი
საშუალების უფლება).

ნორმის
მოქმედების
ფარგლები

ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია, მე-6
მუხლის 1-ლი პუნქტი.
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Airey v. Ireland, No. 6289/73,
1979.

მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო, C-279/09,
DEB Deutsche
Energiehandels- und
Beratungsgesellschaft
mbH v. Bundesrepublik
Deutschland, 2010.

ევროპული შეთანხმება
სამართლებრივი დახმარების
მიზნით განცხადებათა
გადაცემის შესახებ, CETS
No. 92, 1977.

დირექტივა სამართლებრივი
დახმარების შესახებ
(2002/8/EC).
რეგულაცია No. 604/2013,
27-ე მუხლის მე-5 და მე-6
პუნქტები.
ფინანსური და
ფაქტობრივი
ტესტი
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ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
McVicar v. the United Kingdom,
No. 46311/99, 2002.

სამართლებრივი დახმარება

ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

სამართლებრივი დახმარება სისხლის სამართლის პროცესებში
ძირითად უფლებათა
ქარტია, 48-ე მუხლის მე-2
პუნქტი (უდანაშაულობის
პრეზუმფცია და დაცვის
უფლება).

მოქმედების
ფარგლები

ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია, მე-6
მუხლის მე-3 პუნქტის c
ქვეპუნქტი.

ფინანსური
ტესტი

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Tsonyo Tsonev v. Bulgaria
(No. 2), No. 2376/03, 2010.
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Twalib v. Greece,
No. 42/1997/826/1032, 1998.

მართლმსაჯუ- ადამიანის უფლებათა
ლების ინტერე- ევროპული სასამართლო,
სების ტესტი
Zdravko Stanev v. Bulgaria,
No. 32238/04, 2012.

სამართლებრივი დახმარების ხელმისაწვდომობა სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლების მნიშვნელოვანი ნაწილია, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 და ძირითად უფლებათა ევროპული

კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლების თანახმად. სამართლებრივი დახმარების უფლება უზრუნველყოფს მართლმსაჯულების ეფექტურ ხელმისაწვ-

დომობას მათთვის, ვისაც არ გააჩნია საკმარისი ფინანსური რესურსები
სასამართლო ხარჯების, როგორებიცაა სასამართლო ბაჟისა და სამართლებრივი წარმომადგენლობის ხარჯები, დასაფარავად (კონსულტირების,
წარმომადგენლობისა და დაცვის უფლება განხილულია მე-4 თავში).

ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარგლებში სამართლებრივ დახმარებას არ უნდა ჰქონდეს განსაზღვრული

ფორმა სავალდებულო სახით; სახელმწიფოები თავისუფალნი არიან,
განსაზღვრონ, თუ როგორ შეასრულებენ თავიანთ ვალდებულებებს. შედეგად, სამართლებრივი დახმარების სისტემები ხშირად ფართოდ განსხვავ-
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დებიან. 170 მაგალითად, სამართლებრივი დახმარება შესაძლებელია მო-

იცავდეს უფასო წარმომადგენლობას ან ადვოკატის უფასო დახმარებას,

ან და წარმოების საფასურის გადახდისგან გათავისუფლებას, მათ შორის
სასამართლო ხარჯებისგან.171 ეს შემთხვევები შესაძლებელია იყოს სახეზე

სხვა დამატებითი მხარდაჭერის სქემების პარალელურად, როგორებიცაა:
pro bono დაცვა, სამართლებრივი კონსულტაციის ცენტრები ან სამართლებრივი ხარჯების დაზღვევა, რომლებიც შესაძლოა, იყოს სახელმწიფოს

მიერ დაფინანსებული, კერძო სექტორის მიერ მართული ან არასამთავ-

რობო ორგანიზაციების მიერ ადმინისტრირებული.172 ეს თავი დამოუკი-

დებლად განიხილავს სამართლებრივ დახმარებას არასისხლისსამართლებრივ წარმოებასა (პარაგრაფი 3.1.) და სისხლის სამართლის წარმოებაში (პარაგრაფი 3.2.), ვინაიდან მოქმედი უფლებები განსხვავებულია.

3.1. სამართლებრივი დახმარება
არასისხლისსამართლებრივ წარმოებაში
საკვანძო დებულებები
•

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი და ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლი
უზრუნველყოფს სამართლებრივი დახმარების უფლებას სამოქალაქო
წარმოებაში. ეს უზრუნველყოფს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობას
ინდივიდებისთვის, მიუხედავად მათი ფინანსური საშუალებებისა.

•

სამართლებრივი დახმარება, ძირითადად, ექვემდებარება ფინანსური საშუალებებისა და ფაქტობრივი გარემოებების ტესტს. სახელმწიფოებს შეუძლიათ, გადაწყვიტონ, თუ რამდენად არის მართლმსაჯულების ინტერესში სამართლებრივი დახმარების განსაზღვრა, რა დროსაც

170 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Airey v. Ireland, No. 6289/73,
1979 წლის 9 ოქტომბერი, პარაგ. 26.

171 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-279/09, DEB Deutsche
Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH v. Bundesrepublik Deutschland,
2010 წლის 22 დეკემბერი, პარაგ. 48.

172 ძირითად უფლებათა სააგენტო (2011), Access to justice in Europe: an overview
of challenges and opportunities, გვ. 47.
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მხედველობაში მიიღება: ინდივიდისთვის საქმის მნიშვნელობა; საქმის
კომპლექსურობა; და ინდივიდის უნარი, წარმოადგინოს საკუთარი თავი.
•

ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარგლებში იურიდიული პირებისთვის (მაგ., კომპანიებისთვის) სამართლებრივი
დახმარების უზრუნველყოფა, ზოგადად, არ არის შეუძლებელი, თუმცა ეს
საკითხი უნდა იქნეს განხილული რელევანტური ეროვნული წესებისა და
კონკრეტული იურიდიული პირების მდგომარეობის მიხედვით.

3.1.1.

ნორმის მოქმედების ფარგლები

ევროპული კავშირისა და ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის ფარგლებში, სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება (რომელიც გამომდი-

ნარეობს სამართლიანი განხილვის უფლებიდან) უნდა იყოს ეფექტური

ყველა პირისთვის, მიუხედავად მათი ფინანსური შესაძლებლობისა. ეს

მოითხოვს ნაბიჯების გადადგმას, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს წარმოების მიმართ თანაბარი ხელმისაწვდომობა, მაგალითად, შესაბამისი სა-

მართლებრივი დახმარების სისტემათა ამოქმედება.173 სამართლებრივ
დახმარებას, ასევე, შეუძლია, ხელი შეუწყოს მართლმსაჯულების ადმი-

ნისტრირებას, ვინაიდან წარმომადგენლობის გარეშე არსებული პირები
ხშირად არ არიან ინფორმირებულნი პროცედურული წესების შესახებ და
მოითხოვენ საგრძნობ მხარდაჭერას სასამართლოსგან, რასაც შეუძლია
გამოიწვიოს გაჭიანურება.
პოზიტიური პრაქტიკა
სამართლებრივი დახმარების უზრუნველყოფა
დაუცველი ჯგუფებისთვის
უნგრეთში, ბოშებისთვის უფასო სამართლებრივი დახმარების უზრუნველსაყოფად, იუსტიციისა და კანონის აღსრულების სამინისტრო 2001 წლიდან ახდენს
ბოშათა ანტიდისკრიმინაციული ქსელური მომსახურების ოპერირებას (Roma
Anti-diszkriminációs Ügyfélszolgálati Hálózat). ქსელში ჩართული ადვოკატები
173 ევროპის საბჭო, მინისტრთა კომიტეტი (1978), Resolution 78(8) on legal aid and
advice, 1978 წლის 2 მარტი.
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ახდენენ უფასო სამართლებრივი დახმარების გაწევას (სამართლებრივი რჩევის
გაცემას, სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადებას, სასარჩელო წარმოების
აღძვრასა და სასამართლოში კლიენტთა წარმომადგენლობას) იმ შემთხვევებში, როდესაც მათი კლიენტის უფლებები იქნა დარღვეული მათი წარმომავლობის გამო. სამინისტრო ფარავს იმ ფინანსურ ხარჯებს, რომლებიც საჭიროა ქსელის ოპერირებისთვის (ადვოკატთა ხარჯებს) და სასარჩელო წარმოების აღძვრისთვის არსებულ ხარჯებს.
წყარო: ძირითად უფლებათა სააგენტო (2011), Access to justice in Europe: an overview
of challenges and opportunities, გვ. 50.

შესაძლებელია, პირს ჰქონდეს სასამართლოსთვის ეფექტური ხელმისაწვდომობის შესაძლებლობა უმაღლეს სასამართლოში, თუ პროცედურული

წესებისა და სასამართლოს მიმართულებების შესახებ გაწეული მითითებები, გარკვეულ სამართლებრივ დახმარებასა და მხარდაჭერასთან ერთად,
საკმარისია, რათა მათთვის უზრუნველყოს მათი საქმის წარდგენის ეფექტური საშუალება.174 ის, თუ რა მოითხოვება სასამართლოსთვის ეფექტური

ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად, დამოკიდებულია კონკრეტული

საქმის ფაქტებზე (იხ., ასევე, 4.3. პარაგრაფი საკუთარი თავის დამოუკი-

დებელი წარმომადგენლობის უფლების შესახებ).

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის თანახმად, არ არსებობს რაიმე ვალდებულება იმ სამართლებრივი დახმარების შესახებ ყველა ტიპის წარმო-

ებაში, რომელიც მოიცავს სამოქალაქო უფლებებსა და ვალდებულებებს175

(ამ ტერმინის განმარტებისთვის იხ. 2.1. პარაგრაფი). განმცხადებლის-

თვის ადვოკატის დახმარებაზე უარის თქმით შესაძლებელია, დაირღვეს
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი, თუ ამგვარი
დახმარება უპირობოა სასამართლოს ეფექტური ხელმისაწვდომობისთვის, ან, თუ სამართლებრივი წარმომადგენლობა სავალდებულოა (რაც

აუცილებელია წარმოების სხვადასხვა სახისთვის) ან საქმის მოქმედი პროცედურა გამორჩეულად კომპლექსურია.176 სამართლებრივი სისტემებით

174 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, A. v. the United Kingdom,
No. 35373/97, 2002 წლის 17 დეკემბერი, პარაგ. 97.
175 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Del Sol v. France, No. 46800/99,
2002 წლის 26 თებერვალი, პარაგ. 20.

176 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, P., C. and S. v. The United
Kingdom, No. 56547/00, 2002 წლის 16 ოქტომბერი, პარაგ. 88-91.
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შესაძლებელია, დაწესდეს სელექციის პროცედურა იმის განსაზღვრის მიზ-

ნით, თუ რამდენად უნდა იქნეს მინიჭებული სამართლებრივი დახმარება
სამოქალაქო საქმეებში, თუმცა ეს არ უნდა ფუნქციონირებდეს მიკერძო-

ებულად და არაპროპორციულად, არ ახდენდეს ნეგატიურ გავლენას სასა-

მართლოსთვის მიმართვის უფლებაზე. მაგალითად, სამართლებრივ დახმარებაზე უარის თქმა იმ მიზეზით, რომ განცხადების შეტანისას მოთხოვნა

არ იყო კარგად დასაბუთებული, ზოგიერთ შემთხვევაში, შესაძლებელია,
ლახავდეს განმცხადებლის ტრიბუნალზე უფლების საკვანძო არსს.177

მაგალითი: საქმეზე — Airey v. Ireland178 — განმცხადებელმა მოითხოვა სასამართლო განცალკევების აქტი მისი მეუღლის მიმართ, თუმცა ვერ მიიღო
სასამართლოს ორდერი, ვინაიდან სამართლებრივი დახმარების გარეშე ვერ
უზრუნველყო ადვოკატის დაქირავება.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადასტურა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი პირდაპირ
არ ადგენს სამართლებრივ დახმარებას სამოქალაქო წარმოებაში, სახელმწიფოები შესაძლოა ვალდებულნი იყვნენ ამგვარი დახმარების აღმოჩენის თაობაზე, თუ დახმარება უპირობოა სასამართლოში ეფექტური მიმართვის უზრუნველყოფისთვის. ბევრია დამოკიდებული თითოეული საქმის კონკრეტულ გარემოებებზე. ამ საქმეში სამართლებრივი დახმარების გაცემის სასარგებლოდ
რელევანტური ფაქტორები იყო შემდეგი: პროცედურისა და საკანონმდებლო
საკითხების კომპლექსურობა; ფაქტობრივი გარემოებების დადგენა მტკიცებულებების საექსპერტო გამოკვლევით და მოწმეთა დაკითხვა; აგრეთვე ის, რომ
ამ შემთხვევაში სახეზე იყო საოჯახო სამართლებრივი დავა, რომელიც მოიცავდა ემოციურ ფაქტორებსაც. სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-6 მუხლის
დარღვევა.

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის მიხედვით, ზოგადად, იურიდიული
პირებისთვის (მაგალითად, კომპანიებისთვის) სამართლებრივი დახმარების მინიჭება არ არის შეუძლებელი, თუმცა უნდა იქნეს განხილული

177 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Aerts v. Belgium, No. 25357/94,
1998 წლის 30 ივლისი. ამ გადაწყვეტილების შემდგომ ბელგიის ორ კანონში შეტანილ იქნა ცვლილება, რათა აშკარად დაუსაბუთებელ განცხადებებზე გამკაცრებულიყო უარის თქმის საფუძვლები.
178 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Airey v. Ireland, No. 6289/73,1979
წლის 9 ოქტომბერი, პარაგ. 26.
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რელევანტური ეროვნული კანონებისა და კონკრეტული კომპანიის მდგო-

მარეობის გათვალისწინებით. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასა-

მართლომ აღნიშნა, რომ ამ საკითხის ირგვლივ სახელმწიფოებში არსებობს „კონსენსუსის ან, უფრო მეტი, კონსოლიდირებული ტენდენციის“

ნაკლებობა.179 სამართლებრივი დახმარების სქემა, რომელიც ხელმისაწვ-

დომია მხოლოდ არაკომერციული იურიდიული პირებისთვის, არ არღვევს
მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლებას იმ შემთხვევაში, თუ
ამგვარი შეზღუდვისთვის არსებობს ობიექტური და გონივრული დასაბუ-

თება (მაგალითად, გამომდინარე იქიდან, რომ კომერციულ საწარმოებს
შეუძლიათ, შეამცირონ სამართლებრივი ხარჯები, მათი საგადასახადო
ვალდებულებებიდან გამომდინარე).180

აგრეთვე, ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის ფარგლებში ევროპული შეთანხმება სამართლებრივი დახმარების მიზნით განცხადებათა გადაცემის

შესახებ ნებას რთავს წევრ სახელმწიფოში მუდმივად მცხოვრებ პირებს,
მიმართონ სამართლებრივი დახმარების თაობაზე სამოქალაქო, კომერ-

ციულ ან ადმინისტრაციულ საქმეებზე სათანადო ორგანოებს სხვა წევრ
სახელმწიფოში, რომელიც შეთანხმების მხარეა.181

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის თანახმად, ძირითად უფლება-

თა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლი სამართლებრივი დახმარების უფლებას უზრუნველყოფს ყველა იმ პირისთვის, რომლებსაც არ გააჩნიათ საკმარისი რესურსები, იქამდე, სანამ ეს არის აუცილებელი სამარ-

თლიანობის ეფექტური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისთვის. 47-ე

მუხლი ვრცელდება წარმოებაზე, რომელიც დაკავშირებულია ევროპული
კავშირის კანონმდებლობიდან გამომდინარე უფლებებსა და თავისუფლე-

ბებთან. ქარტიის განმარტებები ადასტურებს, რომ სამართლებრივი დახმარება უნდა იყოს ხელმისაწვდომი, „სადაც ამგვარი დახმარების არარ179 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Granos Organicos Nacionales
S.A. v. Germany, No. 19508/07, 2012 წლის 22 მარტი, პარაგ. 47 და 53.
180 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, VP Diffusion Sarl v. France,
No. 14565/04, 2008 წლის 26 აგვისტო.

181 ევროპის საბჭო, ევროპული შეთანხმება სამართლებრივი დახმარების მიზნით განცხადებათა გადაცემის შესახებ, CETS No. 92, 1977.
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სებობა შეუძლებელს გახდის ეფექტური დახმარების გარანტირებას.“182

ევროპული კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტიის 52-ე მუხლის მე-3

პუნქტის განმარტებები, ასევე, ადასტურებს, რომ 47-ე მუხლი შეესატყვი-

სება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლს. აშკარა
კავშირი ნიშნავს, რომ ევროპული საბჭოს ფარგლებში მითითებული საქმეები რელევანტურია ევროპული კავშირის კანონმდებლობისთვის (იხ.
1-ლი თავი).183

ეროვნული სასამართლოების დანიშნულებაა იმის განსაზღვრა, თუ როდის არის სამართლებრივი დახმარების მიმნიჭებელი კონკრეტული პირობა სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების უსამართლო შეზღუდვა.184

შეზღუდვები არ უნდა ქმნიდეს „არაპროპორციულ და დაუშვებელ ჩარევას“ თავად უფლებაში (იხ. ასევე, მე-6 თავი ლეგიტიმური შეზღუდვების

შესახებ).185

მაგალითი: საქმის — DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH v. Bundesrepublik Deutschland186 — მიხედვით, DEB-მა, ენერგომომმარაგებელმა კომპანიამ, მოისურვა საჩივრის შეტანა გერმანიის სახელმწიფოში ორი დირექტივის იმპლემენტირების გადადებისთვის, რამაც, მისი
მტკიცებით, კომპანიას ფინანსური ზიანი მოუტანა.187 აღნიშნული იყო, რომ ამ

182 Explanations relating to the EU Charter of Fundamental Rights, OJ 2007 C303/17.

183 ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტია, 52-ე მუხლის მე-3 პუნქტი. იხ.
ასევე, მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-619/10, Trade
Agency Ltd v. Seramico Investments Ltd, 2012 წლის 6 სექტემბერი, პარაგ. 52.

184 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-156/12, GREP GmbH v.
Freistaat Bayern, 2012 წლის 13 ივნისი.

185 დაცვის უფლებების შეზღუდვის შესახებ იხ, მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის
სასამართლო, C-418/11, Texdata Software GmbH, 2013 წლის 26 სექტემბერი, პარაგ. 84. იხ. ასევე ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტია, 52-ე მუხლის
პირველი პუნქტი.

186 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-279/09, DEB Deutsche
Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH v. Bundesrepublik Deutschland,
2010 წლის 22 დეკემბერი, პარაგ. 52–54 და 62.

187 Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June
1998 concerning common rules for the internal market in natural gas, OJ 1998
L 204, and Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council
of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas
and repealing Directive 98/30/EC, OJ 2003 L 176.
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დანაკარგების გამო, კომპანიას არ ჰქონდა საშუალება, დაეფარა სასამართლო ხარჯები ან ადვოკატის საფასური, რაც მოითხოვებოდა მოქმედი საპროცესო კოდექსის მიხედვით. მოსარჩელეებს დაევალათ სასამართლო წარმომადგენლის უზრუნველყოფა, თუმცა იურიდიული პირებისთვის სამართლებრივი
დახმარება მხოლოდ „განსაკუთრებულ შემთხვევებში“ იყო დასაშვები. გერმანიის სასამართლომ მიმართა ამ საკითხით მართლმსაჯულების ევროპული
კავშირის სასამართლოს.
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ გაითვალისწინა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები. მან აღნიშნა,
რომ იურიდიული პირებისთვის სამართლებრივი დახმარების უფლების მინიჭება არ იყო შეუძლებელი, თუმცა ეს უნდა იყოს შეფასებული მოქმედი წესებისა
და კომპანიის მდგომარეობის გათვალისწინებით. დახმარების შესახებ განაცხადის განხილვისას ეროვნულმა სასამართლოებმა უნდა გაითვალისწინონ:
1. სადავო საკითხი; 2. აქვს თუ არა განმცხადებელს საქმის მოგების რეალური
პერსპექტივა; 3. იმის მნიშვნელობა, თუ რა რისკებს შეიცავს ეს განმცხადებლისთვის; 4. მოქმედი კანონმდებლობისა და წარმოების კომპლექსურობა;
5. განმცხადებლის უნარი, თავად წარმდგარიყო სასამართლოში ეფექტურად;
და 6. თუ რამდენად ქმნის წარმოების ხარჯები გადაულახავ დაბრკოლებას სასამართლოს ხელმისაწვდომობისთვის. კონკრეტულად იურიდიულ პირებთან
მიმართებით, სასამართლოებმა, შესაძლებელია, გაითვალისწინონ: 1. კონკრეტული იურიდიული პირის სამართლებრივი ფორმა და არის თუ არა იგი
სამეწარმეო ან არასამეწარმეო ტიპის; 2. პარტნიორთა ან მეწილეთა ფინანსური შესაძლებლობები; და 3. ამ პარტნიორთა ან მეწილეთა მიერ იმ სახსრების მოძიების შესაძლებლობა, რაც აუცილებელია სამართლებრივი წარმოების
დასაწყებად. ევროპული ქარტიის 47-ე მუხლით განმტკიცებული ეფექტური სასამართლო დაცვის პრინციპის მიხედვით, იურიდიული პირებისთვის სამართლებრივი დახმარების მიღება არ არის შეუძლებელი.

ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, განსაზღვრული მეორეული კა-

ნონმდებლობა აწესებს სტანდარტებს სამართლებრივი დახმარებისთვის
საერთაშორისო კერძო სამართლებრივ დავებში.188 მაგალითად, სამართ-

188 იხ., ასევე, Commission Decision 2005/630/EC of 26 August 2005 establishing a
form for the transmission of legal aid applications under Council Directive 2003/8/
ECs, OJ 2005 L 225 and Commission Decision 2004/844/EC of 9 November 2004
establishing a form for legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC
to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum
common rules relating to legal aid for such disputes (notified under document
number C(2004) 4285), OJ 2004 L 365.
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ლებრივი დახმარების დირექტივა ადგენს პრინციპს, რომლის მიხედვითაც, თუ პირებს არ გააჩნიათ საკმარისი რესურსები თავიანთი უფლებების
დასაცავად, შეუძლიათ, მიიღონ სათანადო სამართლებრივი დახმარება.189

გამოყოფილია ის მომსახურებები, რომლებიც უნდა იყოს განსაზღვრული

სამართლებრივი დახმარებისთვის, რათა იგი მივიჩნიოთ სათანადოდ,
მაგალითად: სასარჩელო წარმოებამდე კონსულტირების ხელმისაწვდომობა, სამართლებრივი მხარდაჭერა და სასამართლოში წარმომადგენ-

ლობა, წარმოების ხარჯებისგან გათავისუფლება, ან ამ მიმართულებით
დახმარება, სადაც მოიაზრება საქმის საერთაშორისო ხასიათიდან გამომდინარე ხარჯები. ევროპული კავშირის სამართალი, ასევე, შეიცავს კონკრეტულ დებულებებს სამართლებრივი მხარდაჭერისა და დახმარების შე-

სახებ თავშესაფართან დაკავშირებით.190 ეფექტური სასამართლო დაცვის
პრინციპი ავალდებულებს წევრ სახელმწიფოებს, უზრუნველყონ ევროპული კავშირის ინსტრუმენტების მიზანთა დაკმაყოფილება.

3.1.2.

ფინანსური და ფაქტობრივი გარემოებების ტესტი

ფინანსური საშუალებების შეფასების ნაწილში ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ სახეზე არ იქნება მე-6 მუხლის

1-ლი პუნქტის დარღვევა, თუ განმცხადებელი მოექცევა სამართლებრივი
დახმარების სქემის მიღმა იმ მიზეზით, რომ მისი შემოსავალი აღემატება

189 Council Directive 2002/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in
cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal
aid for such disputes, OJ 2003 L 026.

190 Council Directive 2005/85/EC of 1 December 2005 on minimum standards on
procedures in Member States for granting and withdrawing refugee status,
OJ 2005 L 326 (Asylum Procedures Directive), მუხლები 10 და 15; Directive
2013/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on
common procedures for granting and withdrawing international protection, OJ
2013 L 180 (Recast Procedures Directive), მუხლები 8, 12, 20 და 21; და Regulation No. 604/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013
establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State
responsible for examining an application for international protection lodged in
one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast), OJ 2013 L 180/31, 27-ე მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტები. იხ. ასევე, ძირითად
უფლებათა სააგენტო (2014), Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration, Luxembourg, Publications Office, გვ. 113-114.
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ფინანსურ კრიტერიუმს და იმის გათვალისწინებით, რომ სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების არსი არ არის დარღვეული.191

სახელმწიფოებს არ აქვთ ვალდებულება, მიმართონ სახელმწიფო სახსრები მხარდაჭერილ პირთა და მოწინააღმდეგე მხარეს შორის სრული
შეჯიბრებითობის უზრუნველსაყოფად, „რამდენადაც თითოეულ მხარეს

მინიჭებული აქვს გონივრული შესაძლებლობა თავისი საქმის წარდგენისთვის, იმ პირობების გათვალისწინებით, რომლებიც არსებითად არ დაარღვევენ მის თანასწორობას მოწინააღმდეგე მხარის მიმართ.“192

სამართლებრივ დახმარებაზე უარის თქმა საქმის ფაქტობრივი შემადგენლობის — საქმის მოგების არასაკმარისი შესაძლებლობის ან მოთხოვნის

არასერიოზული ან გამაღიზიანებელი ხასიათის გამო (მაგალითად, თუ სარ-

ჩელი შეტანილია მხოლოდ გაღიზიანების გამოწვევის მიზნით), ასევე, შე-

საძლებელია, იყოს ლეგიტიმური.193 მიუკერძოებლობის თავიდან აცილების

მიზნით, სამართლებრივი დახმარების სისტემა უნდა ადგენდეს სამართლიან

მექანიზმს იმ საქმეთა შესარჩევად, რომლებიც დიდი ალბათობით მიიღებენ
ბენეფიტს. 194 სახელმწიფოებმა უნდა უზრუნველყონ ადამიანის უფლებათა

ევროპულ კონვენციასთან თავსებადი სისტემების დადგენა. 195 სამართლებ-

რივი დახმარების საკითხზე ფორმალური გადაწყვეტილების მიუღებლობით
შესაძლებელია დაირღვეს კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი. 196

191 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Glaser v. the United Kingdom,
No. 32346/96, 2000 წლის 19 სექტემბერი, პარაგ. 99.იხ. ასევე, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Santambrogio v. Italy, No. 61945/00, 2004 წლის
21 სექტემბერი, პარაგ. 58 (წარმომადგენლობის ხარჯები განმცხადებლის ოჯახმა
დაფარა).

192 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Steel and Morris v. the United
Kingdom, No. 68416/01, 2005 წლის 15 თებერვალი, პარაგ. 62.
193 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Staroszczyk v. Poland,
No. 59519/00, 2007 წლის 22 მარტი, პარაგ. 129. იხ. ასევე, ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო, Steel and Morris v. the United Kingdom, No. 68416/01,
2005 წლის 15 თებერვალი, პარაგ. 62.

194 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Gnahoré v. France, No. 40031/98,
2000 წლის 19 სექტემბერი, პარაგ. 41.
195 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Sialkowska v. Poland, No. 8932/05,
2007 წლის 22 მარტი, პარაგ. 107.

196 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, A.B. v. Slovakia, No. 41784/98,
2003 წლის 4 მარტი, პარაგ. 61-63.
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ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის კანონმდებლობის თანახ-

მად, ის, თუ რამდენად მოითხოვს სამართლიანობის ინტერესები სამართ-

ლებრივი დახმარების მინიჭებას ინდივიდისთვის, დამოკიდებულია ისეთ
ფაქტორებზე, როგორებიცაა:
•

ინდივიდისთვის საქმის მნიშვნელობა;

•

საქმის სირთულე;

•

ინდივიდის უნარი, წარადგინოს საკუთარი თავი.

მაგალითად, წარმოების ან სამართლებრივი და ფაქტობრივი საკითხების

კომპლექსურობამ საქმეში შესაძლებელია გამოიწვიოს სამართლებრი-

ვი დახმარების საჭიროება. ეს შესაძლოა, ასევე, მოითხოვებოდეს მაშინ,
როდესაც სამართლებრივი დახმარების არარსებობა ლახავს განმცხადებლების სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების „მთავარ არსს“ (იხ.
პარაგრაფი 4.1.2. პრაქტიკული და ეფექტური სამართლებრივი მხარდა-

ჭერის შესახებ).197 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ასევე,
მხედველობაში იღებს სამართლებრივ მოთხოვნებს წარმომადგენლობისთვის. 198

თითოეული საქმის კონკრეტული გარემოებები მნიშვნელოვანია. საკვან-

ძო ტესტია ის, თუ რამდენად შეეძლება ინდივიდს, „მოახდინოს თავისი
საქმის წარდგენა სწორად და დამაკმაყოფილებლად, ადვოკატის მხარდაჭერის გარეშე.“199 მაგალითად, იმ საქმეებში, რომლებიც შეიცავს ინდივიდისთვის კონკრეტულ მნიშვნელოვან საკითხებს (როგორიცაა, მაგა-

ლითად, საკუთარ ბავშვებთან კონტაქტი), შესაძლოა, მოითხოვებოდეს

სამართლებრივი დახმარება, კერძოდ მაშინ, თუ ინდივიდი დაუცველია
197 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Miroslaw Orzechowski v. Poland,
No. 13526/07,2009 წლის 13 იანვარი, პარაგ. 22.

198 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Airey v. Ireland, No. 6289/73,
1979 წლის 9 ოქტომბერი, პარაგ. 26.

199 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, McVicar v. the United Kingdom,
No. 46311/99, 2002 წლის 7 მაისი, პარაგ. 48.
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(მაგალითად, ახასიათებს ფსიქიკური პრობლემები).200 სამართლებრივი
დახმარება, ასევე, შესაძლებელია, იყოს სავალდებულო კომპლექსური

სარჩელების შემთხვევაში, რომლებიც მოითხოვენ მიმდინარე წარმომადგენლობას გამოცდილი ადვოკატის მიერ.201 მხარეთათვის ხელმისაწვდო-

მი სამართლებრივი დახმარებისას დიდი განსხვავების არსებობის შემთხვევაში (როგორიცაა ინდივიდების მხრიდან მულტინაციონალური კორ-

პორაციებისთვის მიმართვა), შესაძლოა, ასევე, ირღვეოდეს ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი.202

მაგალითი: საქმის — In McVicar v. the United Kingdom203 — მიხედვით, განმცხადებელმა გამოაქვეყნა სტატია, რომლის თანახმადაც ცნობილი ათლეტი
იღებდა დოპინგს. ათლეტმა მიმართა სარჩელით ცილისწამების შესახებ. განმცხადებელი, რომლის წარმომადგენლობა არ იყო უზრუნველყოფილი, წააგო
საქმე და დაევალა სარჩელის ხარჯების გადახდა. მან მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს იმ საფუძვლით, რომ სამართლებრივი დახმარების ხელმიუწვდომლობამ დაარღვია მისი უფლება სასამართლოსთვის
მიმართვის თაობაზე. იგი იყო დაცვის მხარე, შესაბამისად, სამართლებრივი
დახმარების საკითხი ეხებოდა წარმოების სამართლიანობას.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ სამართლებრივი წარმომადგენლობის მოთხოვნის საკითხი დამოკიდებული იყო საქმის კონკრეტულ გარემოებებზე და, კერძოდ, საკითხზე, თუ რამდენად შეძლებდა ინდივიდი, წარმოედგინა საკუთარი საქმე სწორად და დამაკმაყოფილებლად ადვოკატის მხარდაჭერის გარეშე. პრინციპები, რომლებიც გავრცელდა
დაცვის მხარეზე, იყო იგივე, რაც გავრცელდა საქმეზე — Airey v. Ireland. უზენაეს სასამართლოში ცილისწამების წინააღმდეგ სარჩელი აღძრული იყო საკმაოდ შეძლებული და ცნობილი ინდივიდის მიერ. განმცხადებელს დაევალა
მოწმეების გამოძახება და მტკიცებულების განხილვა პროცესზე, რომელიც გაგრძელდა ორ კვირაზე მეტი ვადით; მეორე მხრივ, იგი იყო განათლებული და
გამოცდილი ჟურნალისტი, რომელსაც ჰქონდა სასამართლოში დასაბუთებული

200 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Nenov v. Bulgaria, No. 33738/02,
2009 წლის 16 ივლისი, პარაგ. 52.

201 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Steel and Morris v. the United
Kingdom, No. 68416/01, 2005 წლის 15 თებერვალი, პარაგ. 69.
202 Ibid.

203 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, McVicar v. the United Kingdom,
No. 46311/99, 2002 წლის 7 მაისი, პარაგ. 48–53.
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არგუმენტების ფორმულირების უნარი. ამ პირობების გათვალისწინებით, სასამართლომ არ დაადგინა კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის დარღვევა.

პოზიტიური პრაქტიკა
სამართლებრივი დახმარების ონლაინრეჟიმში შეთავაზება მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად
ესპანეთში ესპანეთის ადვოკატთა ასოციაციის გენერალურმა საბჭომ დანერგა
სისტემა, რომელიც საშუალებას აძლევს განმცხადებლებს, ერთადერთი ონლაინწვდომის წერტილის მიხედვით მოითხოვონ სამართლებრივი დახმარება
ხარჯებისთვის და ადვოკატის დანიშვნა. ეს განმცხადებლებს ათავისუფლებს
განცხადებაზე დასართავი სხვადასხვა დოკუმენტაციის შეგროვებისგან და ძალიან ამცირებს განცხადების დამუშავებისთვის საჭირო დროს.
წყარო: 2014 Crystal Scales of Justice Prize organised jointly by the Council of Europe
and the European Commission.

3.2. სამართლებრივი დახმარება
სისხლის სამართლის პროცესებში
საკვანძო დებულებები
•

სისხლის სამართლის წარმოებაში სამართლებრივი მხარდაჭერის უფლება გარანტირებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის
მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის c ქვეპუნქტით და ევროპული კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტიის 48-ე მუხლის მე-2 პუნქტით.

•

სამართლებრივი დახმარების მინიჭება დამოკიდებულია ფინანსური საშუალებებისა და ფაქტობრივი გარემოებების ტესტზე (მართლმსაჯულების ინტერესები).

•

ინდივიდებმა უნდა დაასაბუთონ, რომ მათ არ გააჩნიათ საკმარისი საშუალებები. „საკმარისი საშუალებების“ რაიმე განმარტება არ არსებობს.
ბრალდებულ ან ეჭვმიტანილ პირს აქვს საშუალებების არქონის მტკიცების ტვირთი.
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•

„მართლმსაჯულების ინტერესების“ ტესტი მოიცავს მართლსაწინააღმდეგო ქმედების სერიოზულობის განხილვას და პოტენციური სასჯელის სიმკაცრეს, საქმის კომპლექსურობას და დაცვის მხარის პირად მდგომარეობას. სადაც საქმე თავისუფლებას ეხება, სამართლიანობის ინტერესები
იწვევს სამართლებრივი წარმომადგენლობის გამოყენებას.

3.2.1.

ნორმის მოქმედების ფარგლები

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით, სისხლის სამართლის წარმოება-

ში სამართლებრივი დახმარების ცალსახა უფლება მოცემულია ადამიანის

უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის c ქვეპუნქტით. იგი ადგენს, რომ ნებისმიერ ბრალდებულ პირს (იხ. პარაგრაფი 2.1.

სისხლისსამართლებრივი ბრალდების შესახებ) აქვს უფასო სამართლებ-

რივი დახმარების უფლება, თუ მას არ გააჩნია „საკმარისი საშუალებები“
სამართლებრივი მხარდაჭერის ხარჯების დაფარვისთვის (ფინანსური ან
საშუალებების ტესტი), როცა ამას მოითხოვს „მართლმსაჯულების ინტერესები“ (მართლმსაჯულების ინტერესების ტესტი). სისხლის სამართ-

ლის წარმოებაში ადვოკატის ხელმისაწვდომობის საკითხი ვრცელდება
მთლიან წარმოებაზე, დაწყებული პოლიციის მიერ დაკითხვით, დამთავრებული გასაჩივრებით (იხ. პარაგრაფი 4.2.1. სამართლებრივი მხარდაჭერის უფლების ფარგლების შესახებ).204

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის c
ქვეპუნქტი, ასევე, ადგენს ადვოკატის მიერ დაცვის უფლებას პირის არჩევანის საფუძველზე, რომელიც შესაძლებელია, დაექვემდებაროს შეზღუდ-

ვებს, თუ ამას მოითხოვს მართლმსაჯულების ინტერესები (იხ. პარაგრაფი
4.2.3. სამართლებრივი მხარდაჭერის შესახებ პირის არჩევანის საფუძველზე). ეს ნიშნავს, რომ არ არსებობს აბსოლუტური უფლება, პირმა აირჩიოს სასამართლოს მიერ დანიშნული ადვოკატი სამართლებრივი დახ-

მარებისას. ინდივიდმა, რომელმაც მოითხოვა სამართლებრივი დახმა-

რებისას ადვოკატის ცვლილება, უნდა დაამტკიცოს, რომ ადვოკატმა ვერ
204 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Salduz v. Turkey, No. 36391/02,
2008 წლის 27 ნოემბერი.
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შეასრულა ვალდებულება ჯეროვნად.205 ადვოკატის არჩევისას დასაშვები
შეზღუდვები შესაძლოა, მოიცავდეს სპეციალიზებული ადვოკატების მოთხოვნას სპეციალიზებული წარმოებისთვის.206

ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, ქარტიის 47-ე მუხლით და-

ცული უფლებების გარდა, ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის
ქარტიის 48-ე მუხლის მე-2 პუნქტი უზრუნველყოფს ნებისმიერი ბრალ-

დებული პირის დაცვის უფლებათა გარანტირებას. ქარტიის შესახებ არსებული განმარტებები ცხადყოფს, რომ 48-ე მუხლის მე-2 პუნქტს აქვს

იგივე მნიშვნელობა, რაც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის

მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტს.207 შედეგად, ქვემოთ მოცემული ადამიანის უფ-

ლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები რელევანტურია
48-ე მუხლის მიზნებისთვის. ევროპული კავშირის მეორეული კანონმდებ-

ლობის მიხედვით, ევროპული საბჭო დაეთანხმა სისხლის სამართლის

საქმეებში ეჭვმიტანილთა ან ბრალდებულ პირთა პროცედურული უფლე-

ბების გაძლიერებას.208 ეს მოიცავს წინადადებას დირექტივის შესახებ ეჭ-

ვმიტანილთა ან ბრალდებულ და თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მუდმი-

ვი წინასწარი სამართლებრივი დახმარების თაობაზე და სამართლებრივი
დახმარების შესახებ ევროპული დაკავების ორდერის წარმოებისას.209 ეს

ავალდებულებს ევროპული კავშირის წევრ სახელმწიფოებს, დაყოვნების

გარეშე განსაზღვრონ წინასწარი სამართლებრივი დახმარება პირებისთვის, რომლებიც არიან თავისუფლებააღკვეთილნი და, ასევე, დაკითხვამდე. მუდმივი დახმარება იმოქმედებს იქამდე, სანამ გამოიტანება გა-

დაწყვეტილება სამართლებრივი დახმარების დასაშვებობაზე. კომისიამ,
205 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Lagerblom v. Sweden, No. 26891/95,
2003 წლის 14 იანვარი, პარაგ. 60.

206 მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Meftah and Others
v. France, Nos. 32911/96, 35237/97 and 34595/97, 2002 წლის 26 ივლისი, პარაგ. 47.

207 ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის შესახებ არსებული განმარტებები, OJ 2007 C303/17.

208 სტოკჰოლმის პროგრამა, OJ 2010 C 115.

209 იხ. ევროპული კომისია (2013), Proposal for a Directive of the European Parliaments and of the Council on provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings,
COM(2013) 824 final, ბრიუსელი.
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ასევე, გამოსცა რეკომენდაცია ეჭვმიტანილთა ან ბრალდებულ პირთა სამართლებრივი დახმარების უფლების შესახებ.210 იგი ადგენს არასავალდებულო გზამკვლევს ფინანსური და ფაქტობრივი გარემოებების ტესტის

თაობაზე, ასევე, სამართლებრივი დახმარების ხარისხსა და ეფექტურობაზე.

3.2.2.

ფინანსური საშუალებების ტესტი

ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს არ აქვს დადგენილი
„საკმარისი საშუალებების“ განმარტება. თითოეული საქმის კონკრე-

ტული გარემოებები იქნება მიღებული მხედველობაში, რათა განისაზღვროს, თუ რამდენად გამართლებულია მოპასუხე მხარისთვის სამართ-

ლებრივი დახმარების მინიჭება. ბრალდებულ ან ეჭვმიტანილ პირს აქვს
არასაკმარისი საშუალებების მტკიცების ვალდებულება.211 თუმცა ეს არ

მოითხოვს ყველა ეჭვის მიღმა მტკიცებას.212 მხედველობაში უნდა იყოს
მიღებული ყველა მტკიცებულება, მათ შორის განმცხადებლის სტატუსის

შესახებ მტკიცებულება (როგორიცაა ის, თუ რამდენად იმყოფებოდა პო-

ლიციის განყოფილებაში), ინდივიდის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია, და ნებისმიერი მტკიცებულება, რომელიც განმცხადებლის საწინააღმდეგოა. 213

ამ საკითხის განსაზღვრა ეროვნული სასამართლოების საგანია, მან უნდა

შეაფასოს მტკიცებულება მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის მოთხოვნების შესაბამისად. 214

210 იხ. ევროპული კომისია, Recommendation of 27 November 2013 on the right to
legal aid for suspects and accused persons in criminal proceedings, OJ 013 C 378.

211 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Croissant v. Germany, No. 13611/88,
1992 წლის 25 სექტემბერი, პარაგ. 37.

212 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Pakelli v. Germany, No. 8398/78,
1983 წლის 25 აპრილი, პარაგ. 34.
213 Ibid.

214 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, R. D. v. Poland, Nos. 29682/96
and 34612/97, 2001 წლის 18 დეკემბერი, პარაგ. 45.
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მაგალითი: საქმის — Tsonyo Tsonev v. Bulgaria (No. 2)215 — განმცხადებელი მსჯავრდებული იყო სხეულის დაზიანებისა და პირის საცხოვრებელ
სახლში უკანონო შეღწევისთვის. მას მიესაჯა 18 თვით თავისუფლების აღკვეთა. განმცხადებელმა მოითხოვა პროფესიული მრჩეველი უზენაეს საკასაციო სასამართლოში გასაჩივრებისთვის, მაგრამ მოთხოვნა უარყოფილ
იქნა კონკრეტული მიზეზების გარეშე. განმცხადებელი მიუთითებდა, რომ
ამის შედეგად მისი უფლება სამართლიანი სასამართლო განხილვის შესახებ დაირღვა.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ რთული
იყო განსაზღვრა, თუ რამდენად შეეძლო განმცხადებელს ხარჯების გაწევა სამართლებრივი მხარდაჭერისთვის. თუმცა, როგორც სასამართლომ
დაადგინა, კონკრეტული ჩვენებების მიხედვით საკითხი ასე იდგა: პირველი, მრჩეველი დანიშნული იყო განმცხადებლისთვის წინა წარმოებაში და,
მეორე, განმცხადებელი ცალსახად ამტკიცებდა, რომ იგი მოკლებული იყო
საშუალებას, შეენარჩუნებინა მრჩეველი. სასამართლომ აღნიშნა, რომ საპირისპირო ცხადი ჩვენებების არარსებობისას აპლიკანტს მართლაც არ გააჩნდა საკმარისი საშუალებები სამართლებრივი წარმომადგენლობის ხარჯების
ასანაზღაურებლად. სასამართლომ დაასკვნა, რომ ამის შედეგად დაირღვა
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი და მე-3
პუნქტები.
მაგალითი: საქმის — Twalib v. Greece216 — განმცხადებელი სამი წლის
განმავლობაში იმყოფებოდა ციხეში და სასამართლო პროცესზე წარმოდგენილი იყო სასამართლოს მიერ დანიშნული ადვოკატით, ხოლო სააპელაციო
ინსტანციაში — ჰუმანიტარული ორგანიზაციის მიერ. ამ ფაქტორებმა განსაზღვრა „ძლიერი ნიშნები“ იმისა, რომ მას არ გააჩნდა ფინანსური საშუალებები სამართლებრივი მხარდაჭერის ასანაზღაურებლად. სახელმწიფოს
მიერ სამართლებრივი დახმარების აღმოუჩენლობით, რომელიც ეხებოდა
მის საჩივარს საკასაციო სასამართლოში, დაირღვა განმცხადებლის უფლებები, გარანტირებული ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6
მუხლით.

215 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Tsonyo Tsonev v. Bulgaria (No. 2),
No. 2376/03, 2010 წლის 14 იანვარი.
216 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Twalib v. Greece, No. 42/1997/
826/1032, 1998 წლის 9 ივნისი, პარაგ. 51.
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3.2.3.

მართლმსაჯულების ინტერესების ტესტი

იმის დადგენა, თუ რამდენად მოითხოვს „მართლმსაჯულების ინტერესები“ (ღირებულება) სამართლებრივი დახმარების განსაზღვრას, მხედველობაში იღებს სამ ფაქტორს, კერძოდ:
•

მართლსაწინააღმდეგო ქმედების სერიოზულობა და პოტენციური სან-

•

საქმის კომპლექსურობა;

•

დაცვის მხარის სოციალური და პირადი მდგომარეობა.217

ქციის სიმკაცრე;

სამივე ფაქტორი უნდა იქნეს გათვალისწინებული, მაგრამ მათი ერთად
არსებობა არაა აუცილებელი; ერთ-ერთის არსებობამაც შესაძლებელია
გახდეს სამართლებრივი დახმარების მინიჭების საფუძველი.

მაგალითი: საქმის — Zdravko Stanev v. Bulgaria218 — განმცხადებელი იყო
უმუშევარი. იგი აპროტესტებდა, რომ მას უარი ეთქვა სისხლის სამართლის
წარმოებაში სამართლებრივ დახმარებაზე, რომელიც ეხებოდა დოკუმენტების
გაყალბებას სამოქალაქო საქმის დროს. იგი ცნეს დამნაშავედ დანაშაულისთვის და დააჯარიმეს 250 ევროს ოდენობით. მას, ასევე, დაევალა 8000 ევროს
ოდენობით ზიანის ანაზღაურება.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ განმცხადებელი საწყის ეტაპზევე იმყოფებოდა საპატიმრო სასჯელის რისკის ქვეშ. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი რამ სახეზე არ იყო, ზიანის ანაზღაურება საგრძნობი იყო მისი ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით. განმცხადებელი ფლობდა უმაღლესი განათლების ხარისხს, თუმცა არ ჰქონდა გავლილი
იურიდიული პრაქტიკა. წარმოება არ გამოირჩეოდა კომპლექსურობის უმაღლესი დონით, მაგრამ განსახილველი საკითხები ეხებოდა მტკიცებულებათა

217 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,
No. 12744/87, 1991 წლის 24 მაისი.

Quaranta

v.

Switzerland,

218 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Zdravko Stanev v. Bulgaria,
No. 32238/04, 2012 წლის 6 ნოემბერი, პარაგ. 40.
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დასაშვებობას, წარმოების წესებსა და განზრახვის მნიშვნელობას. დამატებით, დანაშაულებრივი ქმედება, რომელშიც პირი იქნა ცნობილი დამნაშავედ,
ეხებოდა სასამართლო სისტემის ზემდგომი თანამდებობის პირის კეთილსინდისიერებას და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა სასამართლო პროცესის ურყევობას. ბულგარეთში კვალიფიცირებული ადვოკატი, უდავოდ, იმ პოზიციაში
იქნებოდა, რომ ედავა მეტად დიდი დამაჯერებლობით და მეტად ეფექტურად
დაპირისპირებოდა ბრალდების მხარის არგუმენტებს. სასამართლომ ერთხმად დაადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის მე-3
პუნქტის c ქვეპუნქტის დარღვევა.

მნიშვნელოვანია ბრალდებული ან ეჭვმიტანილი პირის პირადი გარემოებები. მართლმსაჯულების ინტერესების ტესტი ავლენს, რომ უფასო

სამართლებრივი მხარდაჭერა შესაძლებელია მოითხოვებოდეს იმ პი-

რებისთვის, რომლებიც არიან დაუცველნი, როგორებიცაა: ბავშვები,
ჯანმრთელობის ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირები და იძულებით
გადაადგილებულები.219 თუ „წარმოება ცალსახად იწვევს არასასურველ

შედეგებს განმცხადებლისთვის“ და საქმე კომპლექსურია, სამართლებრივი დახმარება უნდა იქნეს გაწეული.220 მაშინაც კი, როდესაც განმცხადებ-

ლები არიან განათლებული პირები, რომელთაც შეუძლიათ წარმოების
გააზრება, მნიშვნელოვანი საკითხია ის, თუ რამდენად ახერხებენ ისინი

საკუთარი თავების რეალურ დაცვას ადვოკატის გარეშე.221 განმცხადებ-

ლები არ არიან ვალდებულნი, ასაბუთონ, რომ სამართლებრივი დახმარების არარსებობამ გამოიწვია „რეალური ზიანი“ მათი დაცვის პროცესზე;

მათ მხოლოდ უნდა აჩვენონ არსებობა „დასაშვები ალბათობისა კონკრეტულ გარემოებებში“, რომ მხარდაჭერისთვის ადვოკატია სასურველი.222

თუ სასწორის ერთ მხარეს დევს პირის თავისუფლება, მართლმსაჯულების

ინტერესების ტესტი სამართლებრივ წარმომადგენლობას აუცილებლად
219 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Quaranta v. Switzerland,
No. 12744/87, 1991 წლის 24 მაისი, პარაგ. 32–36.
220 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Pham Hoang v. France, No. 13191/87,
1992 წლის 25 სექტემბერი, პარაგ. 40–41.

221 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Zdravko Stanev v. Bulgaria,
No. 32238/04, 2012 წლის 6 ნოემბერი, პარაგ. 40.
222 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Artico v. Italy, No. 6694/74, 1980
წლის 13 მაისი, პარაგ. 34–35.
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მიიჩნევს.223 ეს ვალდებულება წარმოიშობა მაშინაც კი, როდესაც საპატიმრო სასჯელის შეფარდების მხოლოდ ვარაუდი არსებობს.224

სისხლის სამართლის წარმოებისას აპელაციის ეტაპზე მართლმსაჯულების
ინტერესების ტესტისთვის შემდეგი ფაქტორებია მნიშვნელოვანი:
•

წარმოების ბუნება;

•

წარმომადგენლობის არმქონე განმცხადებლის შესაძლებლობა, წა-

•

ქვედა ინსტანციის სასამართლოების მიერ განსაზღვრული განაჩენის

რადგინოს კონკრეტული სამართლებრივი არგუმენტი;

სიმკაცრე.

როდესაც სააპელაციო მოსმენის დროს წამოიჭრება კანონმდებლობის

არსებითი საკითხები, მოითხოვება უფასო სამართლებრივი მხარდაჭერა. 225

მას შემდეგ, რაც ცხადი გახდება, რომ აპელაცია წამოჭრის კომპლექსურ

და მნიშვნელოვან საკითხს, განმცხადებელს უნდა გაეწიოს სამართლებრი-

ვი დახმარება მართლმსაჯულების ინტერესებისთვის. 226 თუმცა ადამიანის

უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ მართლმსაჯულების ინტერესები არ მოითხოვს სამართლებრივი დახმარების ავტომატურ

მინიჭებას ნებისმიერი მსჯავრდებული პირისთვის, რომელიც, წარმატების

ობიექტური შესაძლებლობების არსებობის გარეშე, მოისურვებს აპელაციას მას შემდეგ, რაც გაიმართება სამართლიანი სასამართლო პროცესი

223 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Benham v. the United Kingdom,
No. 19380/92,1996 წლის 10 მაისი, პარაგ. 61.

224 იხ., მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Quaranta v.
Switzerland, No. 12744/87, 1991 წლის 24 მაისი, პარაგ. 33; ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო, Perks and others v. the United Kingdom, Nos. 25277/94,
25279/94, 25280/94, 25282/94, 25285/94, 28048/95, 28192/95 and 28456/95,
1999 წლის 12 ოქტომბერი.

225 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Pakelli v. Germany, No. 8398/78,
1983 წლის 25 აპრილი, პარაგ. 36–38.
226 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Granger v. the United Kingdom,
No. 11932/86, 1990 წლის 28 მარტი, პარაგ. 47.
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პირველ ინსტანციაში, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6
მუხლის შესაბამისად.227

საბოლოოდ, უნდა აღინიშნოს, რომ მარტოოდენ სამართლებრივი დახ-

მარების მიწოდება არ ნიშნავს მის ეფექტურობას. მაგალითად, დანიშნუ-

ლი ადვოკატი შესაძლოა, გახდეს შეუძლოდ ან ვერ შეასრულოს თავისი
მოვალეობები.228 სახელმწიფო ვერ იქნება პასუხისმგებელი ყველა იმ

ნაკლოვანებისთვის, რაც შესაძლებელია, წარმოიშვას სამართლებრივი
დახმარების მიზნებისთვის დანიშნულ ადვოკატთან მიმართებით. თუმცა
ადვოკატის მხრიდან პრაქტიკული და ეფექტური დაცვის უზრუნველყოფის

აშკარა შეუსრულებლობამ შესაძლებელია, დაარღვიოს მე-6 მუხლი.229 ეს

საკითხი დამატებით განხილულია მე-4 თავში, რომელიც მოიცავს კონსულტირების, დაცვისა და წარმომადგენლობის უფლებებს.

227 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Monnell and Morris v. the United
Kingdom, Nos. 9562/81 and 9818/82, 1987 წლის 2 მარტი, პარაგ. 67.
228 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Artico v. Italy, No. 6694/74, 1980
წლის 13 მაისი.

229 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Czekalla v. Portugal, No. 38830/97,
2002 წლის 10 ოქტომბერი, პარაგ. 63-66.
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კონსულტირების, დაცვისა და
წარმომადგენლობის უფლება

ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

კონსულტირების, დაცვისა და წარმომადგენლობის უფლებები
არასისხლისსამართლებრივ წარმოებაში
ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია,
47-ე მუხლი (სამართლებრივი
დაცვის ეფექტიანი
საშუალების უფლება) და
48-ე მუხლი (უდანაშაულობის
პრეზუმფცია და დაცვის
უფლება).

მოქმედების
ფარგლები

სასამართლოსთვის
„პრაქტიკული
და ეფექტური“
წვდომა

ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია, მე-6
მუხლის 1-ლი პუნქტი და მე-6
მუხლის მე-3 პუნქტის b და c
ქვეპუნქტები.

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Bertuzzi v. France,
No. 36378/97, 2003.
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Anghel v. Italy, No. 5968/09,
2013.

კონსულტირების, დაცვისა და წარმომადგენლობის უფლება სისხლის
სამართლის წარმოებაში
დირექტივა 2013/48/
EU სისხლის სამართლის
წარმოებაში ადვოკატის
ხელმისაწვდომობის შესახებ.
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მოქმედების
ფარგლები

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Salduz v. Turkey [GC],
No. 36391/02, 2008.

კონსულტირების, დაცვისა და წარმომადგენლობის უფლება

ევროპული კავშირი
დირექტივა 2013/48/
EU სისხლის სამართლის
წარმოებაში ადვოკატის
ხელმისაწვდომობის შესახებ,
მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის b
ქვეპუნქტი.

ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია,
48-ე მუხლის მე-2 პუნქტი.
დირექტივა 2013/48/
EU სისხლის სამართლის
წარმოებაში ადვოკატის
ხელმისაწვდომობის შესახებ,
მე-3 მუხლის 1-ლი პუნქტი,
მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის a
ქვეპუნქტი, მე-4 მუხლი.

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

სამართლებრივი
მხარდაჭერის
ხარისხი

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Aras v. Turkey (No. 2),
No. 15065/07, 2014.

სამართლებრივი მხარდაჭერა
პირადი
არჩევანის
საფუძველზე

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Lagerblom v. Sweden,
No. 26891/95, 2003.

ადეკვატური
დრო და
საშუალებების
პირის დაცვის
მომზადების
თვის

ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია, მე-6
მუხლის მე-3 პუნქტის -bქვეპუნქტი.
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო, Lanz
v. Austria, No. 24430/94,
2002.

დირექტივა 2012/13/
EU სისხლის სამართლის
წარმოებაში ინფორმირების
შესახებ.
დირექტივა 2010/64/
EU სისხლის
სამართლის წარმოებაში
ინტერპრეტაციისა და
თარგმანის შესახებ, მე-2
მუხლის მე-2 პუნქტი.
დირექტივა 2013/48/
EU ადვოკატის
ხელმისაწვდომობის შესახებ,
მე-9 მუხლი.

უფლებით
ადამიანის უფლებათა
სარგებლობაზე ევროპული სასამართლო,
უარის თქმა
Pishchalnikov v. Russia,
No. 7025/04, 2009.
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ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

საკუთარი თავის წარმომადგენლობის უფლება
მოქმედების
ფარგლები

ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია, მე-6
მუხლის მე-3 პუნქტის c
ქვეპუნქტი.
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Galstyan v. Armenia,
No. 26986/03, 2007.

ეს თავი აჯამებს ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის კანონმდებლობას კონსულტირების, დაცვისა და წარმომადგენლობის უფლება-

თა შესახებ არასისხლისსამართლებრივ წარმოებაში (პარაგრაფი 4.1.)
და სისხლის სამართლის წარმოებაში (პარაგრაფი 4.2.).230 ამ უფლების

ფარგლები განიხილება სამართლებრივი მხარდაჭერის მოთხოვნასთან

ერთად მისი ეფექტურობისთვის. სისხლის სამართლის წარმოებასთან მიმართებით დამატებითი და ასოცირებული უფლებები, როგორებიცაა სა-

მართლებრივი მხარდაჭერის უფლება პირის არჩევანის საფუძველზე (პარაგრაფი 4.2.3.) და უფლება ადეკვატურ დროსა და საშუალებებზე პირის
დაცვის მომზადების მიზნით (პარაგრაფი 4.2.4.), ასევე განხილულია. ეს

თავი, აგრეთვე, განიხილავს პირობებს, სადაც სამართლებრივი მხარდაჭერის უფლებაზე შესაძლებელია უარის თქმა (პარაგრაფი 4.2.5.) და საკუთარი თავის წარმომადგენლობის უფლების ფარგლებს.

230 თავშესაფრისა და უკან დაბრუნების პროცედურებისას სამართლებრივი მხარდაჭერის შესახებ იხ. ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის სააგენტო (2014), Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration, გვ. 113-114.
სისხლისსამართლებრივი მართლმსაჯულებისას და ალტერნატიული (არასასამართლო) წარმოებისას ადვოკატზე ბავშვთა უფლების შესახებ იხ. ძირითად უფლებათა
ევროპული სააგენტო (2015), Handbook of European law relating to the rights of
the child, ლუქსემბურგი, საგამომცემლო ოფისი, გვ. 195-218.
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4.1. კონსულტირების, დაცვისა და წარმომადგენლობის
უფლება არასისხლისსამართლებრივ წარმოებაში
საკვანძო დებულებები
•

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი პირდაპირ
უზრუნველყოფს კონსულტირების, დაცვისა და წარმომადგენლობის უფლებას სისხლის სამართლის წარმოებაში, მაგრამ არა სხვა წარმოებაში.
ძირითად უფლებათა ევროპული ქარტიის 47-ე მუხლი ცალსახად ადგენს
ამ უფლებას ისეთ ვითარებაში, სადაც წევრი ქვეყნები ახდენენ ევროპული კავშირის კანონმდებლობის იმპლემენტირებას (ან გამონაკლისის
დადგენას).

•

კონსულტირების, დაცვისა და წარმომადგენლობის უფლება არასისხლისსამართლებრივ წარმოებაში არ არის აბსოლუტური; მათზე შესაძლებელია, გავრცელდეს გონივრული შეზღუდვები. არასისხლისსამართლებრივ წარმოებაში სამართლებრივი წარმომადგენლობის განსაზღვრის აუცილებლობა დამოკიდებულია თითოეული საქმის კონკრეტულ
გარემოებებზე, კერძოდ, საქმის ბუნებასა და განმცხადებლის მდგომარეობაზე, გამოცდილებასა და ემოციური ჩართულობის დონეზე.

4.1.1.

მოქმედების ფარგლები

პოზიტიური პრაქტიკა
სამართლებრივი კონსულტირების სხვადასხვა ფორმის
შეთავაზება
WikiVorce წელიწადის განმავლობაში უზრუნველყოფს 50000-ზე მეტ უფასო
კონსულტაციას და მხარდაჭერას, რაც ნიშნავს, რომ იგი გაერთიანებულ სამეფოში განქორწინების ყოველი სამი საქმიდან ეხმარება ერთი საქმის გადაწყვეტას. ის მსოფლიოში უდიდესი განქორწინების ონლაინმხარდაჭერის საზოგადოებაა, სადაც რეგისტრირებულია 100000-ზე მეტი მომხმარებელი. WikiVorce დაჯილდოებული სოციალური ორგანიზაციაა, რომელიც ეფუძნება მოხალისეობას,
ასევე ფინანსდება ხელისუფლების მიერ და იღებს შემოწირულობებს. იგი სთავაზობს სამართლებრივი მომსახურების სხვადასხვა სახეს, მათ შორის: სადისკუსიო ფორუმს; თავისუფალ გზამკვლევს განქორწინების, მედიაციის, ფინანსების, ბავშვთან კონტაქტისა და ბინადრობის შესახებ; უფასო DIY განქორწინების
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გზამკვლევს; ექსპერტის უფასო კონსულტაციას სატელეფონო საშუალებით, რომელიც ხელმისაწვდომია კვირაში შვიდი დღის განმავლობაში; ასევე, სასაუბრო
ოთახებს (chat rooms) მყისიერი მხარდაჭერისთვის.
იხ. www.wikivorce.com/divorce, მითითებული წყაროში: Smith, R. (2014), Digital delivery
of legal services to people on low incomes, The Legal Education Foundation.

კონსულტირების, დაცვისა და წარმომადგენლობის უფლება ეხმარება ინდივიდებს, ჰქონდეთ სამართლიანი სასამართლო განხილვა და აღასრუ-

ლონ თავიანთი უფლებები. სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება არასისხლისსამართლებრივ წარმოებაში მოიცავს სასამართლოსთ-

ვის ხელმისაწვდომობის უფლებას (იხ. პარაგრაფი 2.1.1.). ინდივიდებს
შესაძლებელია, მოეთხოვოთ და, ამდენად, სახელმწიფო შესაძლებელია
იყოს ვალდებული, უზრუნველყოს სამართლებრივი წარმომადგენლობა
ან მხარდაჭერა, რათა მათ შეეძლოთ სასამართლოსთვის ხელმისაწვდომობა და ჰქონდეთ სამართლიანი სასამართლო პროცესი.231

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის ფარგლებში, დავებში, რომლებიც
ეხება „სამოქალაქო უფლებებსა და ვალდებულებებს“ (განსაზღვრული

2.1 პარაგრაფში), ეს მოთხოვნები გამომდინარეობს ადამიანის უფლება-

თა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტიდან.232 ეს მოთხოვნე-

ბი შესაძლოა წარმოიშვას ნებისმიერ დროს წარმოების მიმდინარეობისას,
რის მიმართაც მოქმედებს მე-6 მუხლი — დაწყებული წარმოების ინსტიტუ-

ციით, დამთავრებული გადაწყვეტილების აღსრულებით. მიუხედავად იმისა, რომ მე-6 მუხლი არ ახდენს აპელაციის უფლების გარანტირებას, იგი

მოქმედებს სააპელაციო წარმოებაზე მათი არსებობის შემთხვევაში.233 ეს

ნიშნავს, რომ სამართლებრივი მხარდაჭერის უფლება შესაძლოა, ასევე,
გავრცელდეს სააპელაციო წარმოებაზე.

231 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Airey v. Ireland, No. 6289/73,
1979 წლის 9 ოქტომბერი, პარაგ. 26.
232 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ringeisen v. Austria, No. 2614/65,
1971 წლის 16 ივლისი, პარაგ. 94.

233 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, T. v. the United Kingdom,
No. 24724/94, 1999 წლის 16 დეკემბერი და V. v. the United Kingdom,
No. 24888/94, 1999 წლის 16 დეკემბერი.
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ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარგლებში კონსულტირების,

დაცვისა და წარმომადგენლობის უფლება არასისხლისსამართლებრივ

წარმოებაში კონკრეტულად გაწერილია ძირითად უფლებათა ქარტიის
47-ე მუხლით. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს

გადაწყვეტილებებში ეს უფლება, ასევე, აღიარებულია ევროპული კავში-

რის კანონმდებლობის ძირითად პრინციპად.234 ადამიანის უფლებათა ევ-

როპული კონვენციის მე-6 და ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის
ქარტიის 47-ე მუხლებს შორის კავშირის შესახებ შემდგომი დისკუსიისთვის იხ. პირველ თავში მოცემული ცხრილი.

ევროპული კავშირისა და ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით, ეს უფლება არ არის აბსოლუტური და მასზე შესაძლებელია დაწესდეს გონივრული შეზღუდვები (იხ. მე-6 თავი).

4.1.2.

პრაქტიკული და ეფექტური სამართლებრივი მხარდაჭერა

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით, მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი შესაძლებელია ავალდებულებდეს სახელმწიფოებს, განსაზღვრონ ადვოკატის

მხარდაჭერა სასამართლოსთვის ეფექტური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. ამ გზით სამართლებრივი მხარდაჭერა და სამართლებრივი დახმარება მჭიდროდ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან ადამიანის

უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებში.235 საკითხი,
მოითხოვს თუ არა მე-6 მუხლი სამართლებრივი წარმომადგენლობის

განსაზღვრას, არასისხლისსამართლებრივ წარმოებაში დამოკიდებულია
თითოეული საქმის კონკრეტულ გარემოებებზე.236 კერძოდ, სასამართლო

მხედველობაში იღებს იმას, თუ რამდენად შეუძლია ინდივიდს თავისი საქ-

მის წარმოდგენა სწორად და დამაკმაყოფილებლად, ადვოკატის მხარ234 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-305/05, Ordre des barreaux francophones et germanophone and others v. Conseil des ministres, 2007
წლის 26 ივნისი, პარაგ. 31.
235 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Airey v. Ireland, No. 6289/73,
1979 წლის 9 ოქტომბერი, პარაგ. 26.

236 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Steel and Morris v. the United
Kingdom, No. 68416/01, 2005 წლის 15 თებერვალი, პარაგ. 61.
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დაჭერის გარეშე.237 საქმის ბუნება, ასევე, განმცხადებლის მდგომარეობა,

გამოცდილება და ემოციური ჩართულობის დონე სასამართლოსთვის გასათვალისწინებელია, როდესაც იგი წყვეტს სამართლებრივი მხარდაჭერის საკითხებს.238

მაგალითი: საქმის — Bertuzzi v. France239 — განმცხადებელს აღმოუჩინეს სამართლებრივი დახმარება, რათა მას წარედგინა სარჩელი ადვოკატის წინააღმდეგ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით. თუმცა სამივე ადვოკატმა, რომლებიც
იყვნენ დანიშნულნი მის საქმეზე, მოითხოვეს აცილება, პირადი კავშირების
გამო, იმ ადვოკატთან, რომლის მიმართაც სარჩელის შეტანას გეგმავდა განმცხადებელი.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სასამართლომ, რომელმაც ნება დართო განმცხადებელს, წარმოედგინა საკუთარი თავი
წარმოებაში პრაქტიკოსი იურისტის წინააღმდეგ, არ უქმნიდა მას სასამართლოსთვის ხელმისაწვდომობის ისეთ პირობებს, როგორიც უზრუნველყოფდა
მისი უფლებების ეფექტურ რეალიზაციას, რითაც დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი.

სახელმწიფოები უნდა ზრუნავდნენ მე-6 მუხლის უფლებათა „რეალურ და
ეფექტურ“ დაცვაზე.240

მაგალითი: საქმის — Anghel v. Italy241 — მიხედვით, ბავშვთა საერთაშორისო
გატაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ ჰააგის კონვენციის თანახმად, განმცხადებელმა სთხოვა რუმინეთის იუსტიციის მინისტრს, დახმარებოდა თავისი
ბავშვის დაბრუნებაში, რომელიც დედამ იტალიაში წაიყვანა. შედეგად, პროკურორმა დაიწყო დაბრუნების პროცედურის წარმოება იტალიის სასამართლოში,

237 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, McVicar v. the United Kingdom,
No. 46311/99, 2002 წლის 7 მაისი, პარაგ. 48.

238 Ibid., პარაგ. 49-52.

239 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Bertuzzi v. France, No. 36378/97,
2003 წლის 13 თებერვალი, პარაგ. 31.
240 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,
No. 59519/00, 2007 წლის 22 მარტი, პარაგ. 128.

Staroszczyk

v.

Poland,

241 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Anghel v. Italy, No. 5968/09,
2013 წლის 25 ივნისი, პარაგ. 64.
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რომელმაც დაასკვნა, რომ ბავშვი არ იყო გადაყვანილი მართლსაწინააღმდეგოდ. განმცხადებელმა მოისურვა ბრძანების გასაჩივრება, მაგრამ, გამომდინარე იქიდან, რომ მას არაერთხელ მიეწოდა არასრული და შეცდომაში შემყვანი
ინფორმაცია სააპელაციო პროცედურის შესახებ, ვერ გაასაჩივრა იგი დადგენილ ვადაში.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ერთხმად დაადგინა მე-6
მუხლის დარღვევა. იტალიელი მოხელეების მიერ დროის გაყვანამ, შესაბამისი და სწორი ინფორმაციის მიუწოდებლობის გამო, პრაქტიკული და ეფექტური წარმომადგენლობის არარსებობის პარალელურად, გამოიწვია სასამართლოსთვის ხელმისაწვდომობის თაობაზე განმცხადებლის უფლების უკიდურესი
არსის დარღვევა.

ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, მართლმსაჯულების ევრო-

პული კავშირის სასამართლომ ადვოკატის არჩევის უფლება განიხილა

დირექტივის ფარგლებში, რომელიც ეხება სამართლებრივი ხარჯების
დაზღვევას, ძირითად უფლებაზე კომენტირების გარეშე, და ამ საკითხ-

თან მიმართებით არ განიხილა 47-ე მუხლის ფარგლები.242 თუმცა, სანამ

ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტია იქნებოდა მიღებუ-

ლი, მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ დაადგინა,
რომ სამართლებრივი წარმომადგენლობის უფლება და კლიენტებსა და

ადვოკატებს შორის კორესპონდენციის პრივილეგირებული ბუნება არის

ევროპული კავშირის სამართლებრივი წესრიგის ფუნდამენტური ნაწილი

და უნდა იყოს დაცული წინასწარი გამოძიების ეტაპიდან.243 დამატებით,

როგორც უკვე აღნიშნა, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს

გადაწყვეტილებები რელევანტურია 47-ე მუხლის განმარტებასთან მიმართებით (იხ. პირველ თავში მოცემული ცხრილი).

242 იხ. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-442/12, Jan Sneller
v. DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV, 2013 წლის
7 ნოემბერი, რომელიც ეხება 1987 წლის 22 ივნისის 87/344/EEC დირექტივას კანონმდებლობათა, რეგულაციებისა და ადმინისტრაციული დებულებების კოორდინაციის შესახებ, OJ 1987 L 185, მე-4 მუხლის პირველი პუნქტი.

243 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანებული საქმეები:
C-46/87 and C-227/88, Hoechst AG v. Commission of the European Communities,
1989 წლის 21 სექტემბერი, პარაგ. 15.
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4.2. კონსულტირების, დაცვისა და წარმომადგენლობის
უფლება სისხლის სამართლის წარმოებაში
საკვანძო დებულებები
•

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის
c ქვეპუნქტით და ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის
48-ე მუხლის მე-2 პუნქტით ცალსახადაა დაცული წარმომადგენლობის
უფლება სისხლის სამართლის საქმეებში.

•

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის
c ქვეპუნქტი ადგენს ადეკვატური დროისა და პირობების უფლებას პირის დაცვის მომზადებისთვის. ეს მჭიდროდ არის დაკავშირებული მე-6
მუხლის მე-3 პუნქტის c ქვეპუნქტთან, ვინაიდან ადეკვატური დრო და საშუალებები მოითხოვება სამართლებრივი მხარდაჭერის უფლების ეფექტურობისთვის.

•

სამართლებრივი მხარდაჭერის უფლება ვრცელდება სრულ წარმოებაზე,
დაწყებული პოლიციის გამოძიებით, დამთავრებული სააპელაციო დასკვნით. ადვოკატის ხელმისაწვდომობა წარმოების ადრეულ ეტაპზე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია.

•

ეს უფლება შესაძლოა, დაექვემდებაროს შეზღუდვებს, იმ პირობით, რომ
ეს შეზღუდვები არ არღვევს უფლების არსს.

•

სამართლებრივი მხარდაჭერის უფლება მოითხოვს ეფექტური წარმომადგენლობის უზრუნველყოფას და არა, უბრალოდ, ადვოკატის არსებობას.

•

ამ უფლებაზე უარის თქმა უნდა: 1. იყოს დადგენილი ეჭვის გამომრიცხავი სახით; 2. აკმაყოფილებდეს მინიმალურ დაცვის პირობებს, რაც შესაბამისია მისი მნიშვნელობისა; 3. იყოს ნებაყოფლობითი; 4. იყოს გაცნობიერებული და გააზრებული უფლებაზე უარის გაცხადება. ასევე, უნდა
იქნეს ნაჩვენები, რომ დაცვის მხარეს გონივრულ ფარგლებში შეეძლო
განეჭვრიტა თავისი ქმედების შედეგები.

4.2.1.

მოქმედების ფარგლები

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით, ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის c ქვეპუნქტი ადგენს, რომ ყველა,

ვინც არის დაკავებული დანაშაულებრივი ქმედებისთვის, აქვს უფლება,
„დაიცვას საკუთარი თავი თავად ან სამართლებრივი მხარდაჭერის მეშ112
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ვეობით მისი არჩევანის საფუძველზე“ (იხ. პარაგრაფი 2.1. სისხლისსა-

მართლებრივი დაკავების განმარტებისთვის). შედეგად, პირს, რომელიც
დააპატიმრეს სისხლისსამართლებრივი ქმედების ჩადენის გამო, აქვს

არჩევანის უფლება, დაიცვას საკუთარი თავი თავად, ან იყოს სამართლებრივად წარმოდგენილი. თუმცა საკუთარი თავის წარმოდგენის უფლება შესაძლებელია, შეიზღუდოს მართლმსაჯულების ინტერესების

გათვალისწინებით (იხ. პარაგრაფი 4.3.). სამართლებრივი მხარდა-

ჭერის უფლება, ასევე, დაკავშირებულია სამართლებრივი დახმარების
უფლებასთან (იხ. პარაგრაფი 3.2.1. სისხლის სამართლის წარმოებაში
სამართლებრივი დახმარების შესახებ) და მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის b

ქვეპუნქტის საფუძველზე, ადეკვატური დროისა და პირობების არსებო-

ბის უფლებასთან, პირის დაცვის მომზადების მიზნით. სიმარტივისთვის,

სამართლებრივი მხარდაჭერა ვერ იქნება ეფექტური, თუ დაცვის მხარეს
არ ექნება დრო და პირობები, მიიღოს კონსულტაცია და მოამზადოს საკუთარი საქმე სწორად (იხ. პარაგრაფი 4.2.4.).244

სახელმწიფოებს აქვთ დისკრეცია იმის შერჩევისას, თუ როგორ უნდა მოხდეს სამართლებრივი მხარდაჭერის უფლების დაცვა თავიანთ სამართ-

ლებრივ სისტემებში.245 სამართლებრივი მხარდაჭერა შესაძლებელია,

გამოიხატებოდეს მრავალი ფორმით, მაგალითად: კონსულტირება დაკითხვის დროს, სასამართლოში წარმომადგენლობა და სააპელაციო საჩივრის მომზადება, თუმცა უფლება მოიცავს სრულ წარმოებას.246 სისხლის

სამართლის წარმოების ადრეულ ეტაპზე უფლება ადვოკატზე განსაკუთ-

რებით მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ბრალდებული ან ეჭვმიტანილი პირის
დუმილის შედეგად შესაძლებელია, მივიღოთ არასათანადო დასკვნები.247

ადრეულ ეტაპზე ადვოკატისადმი ხელმისაწვდომობა, ასევე, მოიცავს ად244 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Goddi v. Italy, No. 8966/80, 1984
წლის 9 აპრილი, პარაგ. 31.

245 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Quaranta v. Switzerland,
No. 12744/87, 1991 წლის 24 მაისი, პარაგ. 30.
246 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Salduz v. Turkey, No. 36391/02,
2008 წლის 27 ნოემბერი; იხ. ასევე, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Yevgeniy Petrenko v. Ukraine, No. 55749/08, 2015 წლის 29 იანვარი, პარაგ.
89.

247 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, John Murray v. the United
Kingdom, No. 18731/91, 1996 წლის 8 თებერვალი, პარაგ. 66.
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ვოკატთან კონსულტირებას პირადად, იქამდე, სანამ რაიმე დაკითხვა
დაიწყება.248

მაგალითი: საქმის — Salduz v. Turkey249 — განმცხადებელი მსჯავრდებული
იყო არასანქცირებულ დემონსტრაციაში მონაწილეობისთვის. იგი მხარს უჭერდა უკანონო ორგანიზაციას, კერძოდ PKK-ს (Workers’ Party of Kurdistan). მას
არ ჰქონდა წვდომა ადვოკატთან და განაცხადა ბრალის აღიარების შესახებ
პოლიციის განყოფილებაში დაკითხვის მიმდინარეობისას; მოგვიანებით მან
უარყო აღიარება. მსჯავრდებისას ადგილობრივი სასამართლო დაეყრდნო მის
პირველ ჩვენებას.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადასტურა, რომ სამართლიანი სასამართლო განხილვის „პრაქტიკულობისა და ეფექტურობის“ შენარჩუნების მიზნით, ადვოკატის ხელმისაწვდომობა უნდა ყოფილიყო უზრუნველყოფილი პოლიციაში პირველსავე დაკითხვაზე. სასამართლომ აღნიშნა,
რომ ეჭვმიტანილები განსაკუთრებით დაუცველნი არიან გამოძიების ეტაპზე,
შეგროვებული მტკიცებულებები კი განსაზღვრავს შედეგებს. ადვოკატის ხელმისაწვდომობა ადრეულ ეტაპზე პირს აძლევს პრივილეგიას აღიარების საპირისპიროდ და არის ფუნდამენტური ზომა არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ. ამ უფლებიდან ნებისმიერი გამონაკლისი უნდა იყოს დადგენილი ცხადად
და დროში შეზღუდულად. თუნდაც ისეთ შემთხვევებში, სადაც წამოიჭრება საპირისპირო ინტერესები, შეზღუდვები არ უნდა არღვევდეს ბრალდებული პირის უფლებას. განმცხადებლის საქმეში ადვოკატის არარსებობა მისი ყოფნისას პოლიციის განყოფილებაში უპირობოდ არღვევდა მისი დაცვის უფლებებს,
რამაც შედეგად გამოიწვია მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის c ქვეპუნქტის დარღვევა
ამავე მუხლის 1-ლ პუნქტთან ერთობლიობაში.

ადვოკატისადმი ხელმისაწვდომობა უნდა იყოს ეფექტური და პრაქტიკული. მაგალითად, ინდივიდებს პოლიციის განყოფილებაში ფორმალურად

უნდა ეცნობოთ მათი დაცვის უფლებების შესახებ, მათ შორის, სამართ-

ლებრივი მხარდაჭერის უფლების თაობაზე, რომელიც გარკვეულ პირობებს ექვემდებარება; ამავდროულად, პოლიციამ უნდა უზრუნველყოს მათთვის პრაქტიკული საშუალებები დაცვის მრჩეველთან კონტაქტისა და კო248 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, A.T. v. Luxembourg, No. 30460/13,
2015 წლის 9 აპრილი, პარაგ. 86.

249 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Salduz v. Turkey, No. 36391/02,
2008 წლის 27 ნოემბერი, პარაგ. 54–62.
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მუნიკაციის მიზნით (იხ. ასევე პარაგრაფი 4.2.4.). იმ შემთხვევაში, თუ კა-

ნონები სისტემურად ახდენს დაკავებული პირების სამართლებრივი მხარდაჭერით სარგებლობის პრევენციას, ირღვევა მე-6 მუხლი, მაშინაც კი,
თუ პირები ინარჩუნებენ დუმილს.250 პოლიციის მიერ დაკითხვის ადრეულ

ეტაპზე სამართლებრივი მხარდაჭერის უფლებაზე დაწესებული კანონიერი
შეზღუდვები უნდა იქნეს განხილული იმ ჭრილში, თუ რა სახის ზეგავლენა
ხორციელდება სამართლიანი განხილვის უფლებაზე მთლიანობაში.251

ადვოკატთან კონფიდენციალური საუბრის უფლება შესაძლოა, ასევე, იქნეს

შეზღუდული, თუმცა შეზღუდვები მოითხოვს არსებით დასაბუთებას.252 ეს

სამართლებრივი მხარდაჭერის უფლების განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი

ნაწილია — კონფიდენციალური მითითებების განხილვისა და მიღების შესაძლებლობის გარეშე უფლება დიდწილად კარგავს სარგებლიანობას.253

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ არაერთხელ დაადგინა, რომ მოითხოვება „წონადი დასაბუთება“ ამ უფლების შეზღუდვისთვის. მაგალითად, განმცხადებლის მიერ თავის ადვოკატთან არსებული

კონტაქტის თვალთვალი შესაძლოა იყოს გამართლებული, თუ განმცხადებელი არის ეჭვმიტანილი დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრობაში და ეს
აუცილებელია ჯგუფის სხვა წევრების გამოსავლენად.254

მაგალითი: საქმის — Lanz v. Austria255 — განმცხადებელი დაკავებულ იქნა
თაღლითობის ჩადენის ეჭვის გამო და მოათავსეს წინასწარი პატიმრობის საკანში. დაკავების პერიოდში მის კონტაქტს ადვოკატთან დაკავების ტერიტორიაზე
250 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Daynan v. Turkey, No. 7377/03,
2009 წლის 13 ოქტომბერი, პარაგ. 33.

251 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Pishchalnikov v. Russia, 2009
წლის 24 სექტემბერი, პარაგ. 67.

252 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,
No. 21272/03, 2010 წლის 2 ნოემბერი, პარაგ. 97.

Sakhnovskiy

v.

Russia,

253 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, S. v. Switzerland, Nos. 12629/87
and 13965/88, 1991 წლის 28 ნოემბერი, პარაგ. 48.იხ. ასევე, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Brennan v. the United Kingdom, No. 39846/98,
2001 წლის 16 ოქტომბერი, პარაგ. 58–63.

254 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, George Kempers v. Austria,
No. 21842/93. კომისიის ანგარიში მიღებულია 1998 წლის 14 თებერვალს.
255 ადამიანის უფლებათა ევრპული სასამართლო, Lanz v. Austria, No. 24430/94,
2002 წლის 31 იანვარი, პარაგ. 50–52.
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უთვალთვალებდნენ, ვინაიდან არსებობდა რისკი იმისა, რომ განმცხადებელი
შეეცდებოდა მოწმეებზე ზეგავლენის მოხდენას, ან იმ დოკუმენტების განადგურებას, რომლებიც ჯერ ვერ იქნა მოპოვებული. განმცხადებელი აღნიშნავდა,
რომ ამით ირღვეოდა მისი დაცვის უფლებები.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-6
მუხლის მე-3 პუნქტის b და c ქვეპუნქტების დარღვევა. დაცვის მრჩეველთან
კომუნიკაციის უფლება, მესამე პირის მხრიდან მიყურადების გარეშე, დემოკრატიულ საზოგადოებაში სამართლიანი სასამართლოს ძირითად მოთხოვნათა ნაწილია. თუ ადვოკატს არ შეუძლია თავის კლიენტთან კომუნიკაცია, ადვოკატის მხარდაჭერა კარგავს სარგებლიანობას და იქცევა არაეფექტურად.
გამომძიებელი მოსამართლის მიერ თვალთვალი იყო ბრალდებულის დაცვის
უფლებებში სერიოზული ჩარევა, ამდენად, მოითხოვებოდა ძალზე წონადი დასაბუთება ამის გამართლებისთვის.

ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, სამართლებრივი მხარდაჭე-

რის უფლება სისხლის სამართლის წარმოებაში განსაზღვრულია ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 48-ე მუხლის მე-2 პუნქტით.

იგი ახდენს ნებისმიერი დაკავებული პირის დაცვის უფლებებისადმი პატივისცემის ვალდებულებას. ისევე როგორც ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით, ეს უფლება არც ევროპული კავშირის კანონმდებლობით არის
აბსოლუტური. თუმცა იგი აღიარებულია სამართლიანი სასამართლო გან-

ხილვის უფლების ფუნდამენტურ ელემენტად;256 დანიშნულ ადვოკატებს

უნდა მიეცეთ ადეკვატური დრო და საშუალებები მათი კლიენტების დაცვის
მოსამზადებლად (იხ. პარაგრაფი 4.2.4.).

მაგალითი: საქმეში — Ordre des barreaux francophones et germanophone
and Others v. Conseil des ministres257 — მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ აღნიშნა, რომ ადვოკატებს არ შეეძლებათ, დამაკმაყოფილებლად შეასრულონ თავიანთი მოვალეობა კლიენტების კონსულტირების,

256 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-7/98, Dieter Krombach
v. André Bamberski, 2000 წლის 28 მარტი, პარაგ. 39.
257 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-305/05, Ordre des
barreaux francophones et germanophone and Others v. Conseil des ministres,
2007 წლის 26 ივნისი, პარაგ. 32.
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დაცვისა და წარმომადგენლობის მხრივ, თუ მათ ექნებათ ხელისუფლებასთან
კოოპერაციის ვალდებულება, რის ფარგლებშიც მოხდება შესაბამისი სამართლებრივი კონსულტაციების შედეგად მოპოვებული ინფორმაციის მათთვის
მიწოდება.

სისხლის სამართლის წარმოებაში სამართლებრივი მხარდაჭერის უფლება, ასევე, განმტკიცებულია ევროპული კავშირის მეორეულ კანონმდებლო-

ბაში: დირექტივა ევროპული დაკავების ორდერის წარმოებისას სისხლის
სამართლის წარმოებაში ადვოკატისადმი ხელმისაწვდომობის უფლების

შესახებ,258 რომელზეც, ასევე, მიუთითებს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო.259 მისი მიზანია მინიმალური წესების დადგენა სისხლის

სამართლისა და ევროპული დაკავების ორდერის წარმოებისას ეჭვმიტანი-

ლებისა და ბრალდებული პირების უფლების დაცვის მიზნით. დირექტივა
ვრცელდება ეჭვმიტანილებსა და ბრალდებულ პირებზე სისხლის სამართ-

ლის წარმოებაში იმ „დროიდან, როდესაც მათ, წევრი ქვეყნების კომპეტენტური პირების მიერ ოფიციალური შეტყობინებით ან სხვაგვარი ფორმით,
მიეწოდათ ინფორმაცია, რომ ისინი არიან ეჭვმიტანილები ან ბრალდებულები სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენისთვის“, დამთავრებული

„წარმოების შედეგებით“ (კერძოდ, დანაშაულის საბოლოოდ გახსნა, მათ

შორის, მსჯავრდება და აპელაცია).260 დირექტივა, ასევე, ვრცელდება ინდივიდებზე, რომლებიც არ არიან ეჭვმიტანილები, მაგრამ ასეთი სტატუსი
ენიჭებათ დაკითხვის მიმდინარეობისას.261 თუმცა დაცვის განსხვავებული

სტანდარტები მოქმედებს ინდივიდებზე, რომელთაც არ აქვთ აღკვეთილი
თავისუფლება; მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ ადვოკატთან კონტაქტის,
კონსულტირებისა და მისი მხარდაჭერის თავისუფლება მათი შეხედულე-

258 Directive 2013/48/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October
2013 on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and in European
arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party informed upon
deprivation of liberty and to communicate with third persons and with consular
authorities while deprived of liberty, OJ 2013 L 294/1. გაერთიანებული სამეფო
და ირლანდია არ მონაწილეობს ამ დირექტივის განხორციელებაში, ხოლო დანიაში
იგი არ მოქმედებს.
259 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, A.T. v. Luxembourg, No. 30460/13,
2015 წლის 15 აპრილი, პარაგ. 38.

260 დირექტივა Directive 2013/48/EU, მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი.
261 Ibid., მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი.
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ბისამებრ, წევრი ქვეყნები არ არიან ვალდებულნი, გადადგან „აქტიური
ნაბიჯები“ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ისინი მხარდაჭერილები არიან

ადვოკატის მიერ.262 დირექტივა, აგრეთვე, ადგენს დაცვას ევროპული დაკავების ორდერის წარმოებაში.263 იგი ეფექტურად გამორიცხავს „ნაკლებ-

მნიშვნელოვან სამართალდარღვევებს“ დაცვის ფარგლებიდან.264

ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, სა-

მართლებრივი მხარდაჭერის უფლება განსაკუთრებით მნიშვნელოვა-

ნია დაუცველი ეჭვმიტანილებისა და ბრალდებულებისთვის, როგორებიცაა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, მიგრანტები და

ბავშვები265 სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ დამატებითი ზომები, რათა
წაახალისონ მათი მხრიდან გააზრებისა და ეფექტური მონაწილეობის

უნარი წარმოებაში, რის შედეგადაც მათ შეეძლებათ, აუცილებლობის
შემთხვევაში თარჯიმნის, ადვოკატის, სოციალური მუშაკის ან მეგობრის
მხარდაჭერით, გაიაზრონ „ძირითადი შინაარსი“ იმისა, რაც ითქვა.266

მათ, ასევე, უნდა შეეძლოთ, განუმარტონ თავიანთ ადვოკატებს მომხდა-

რის საკუთარი ვერსია. სახელმწიფოებმა, რამდენადაც შესაძლებელია,
უნდა შეამცირონ შიშის შეგრძნებები და უზრუნველყონ, რომ ბავშვებს

აქვთ გამოძიებისა და არსებული ვითარების გააზრების ფართო შესაძლებლობა. ისინი უნდა დარწმუნდნენ, რომ ბავშვები და სხვა დაუცველი

პირები არიან ინფორმირებულები სამართლებრივი მხარდაჭერის უფლების შესახებ (იხ. ასევე პარაგრაფი 8.1. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების შესახებ).267 სასამართლოში მოპასუხეებს უნდა
262 დირექტივა 2013/48/EU, პუნქტი 27.
263 Ibid., მე-10 მუხლი.

264 Ibid., მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტი.

265 იხ. ძირითად უფლებათა სააგენტო (2015), Child friendly justice — Perspectives
and experiences of professionals on children’s participation in civil and criminal
judicial proceedings in 10 EU Member States; იხ. ასევე, ძირითად უფლებათა სააგენტო (2015), Handbook on European law relating to the rights of the child, გვ.
195-218.
266 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, S.C. v. the United Kingdom,
No. 60958/00, 2004 წლის 15 ივნისი, პარაგ. 29.

267 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Panovits v. Cyprus, No. 4268/04,
2008 წლის 11 დეკემბერი, პარაგ. 67. შშმ პირების შესახებ, იხ. ასევე, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტი და ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო, Megyeri v. Germany, No.13770/88, 1992 წლის 12 მაისი.
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შეეძლოთ, აღიქვან, თუ რა ითქვა ბრალდების მხარის მოწმეთა მიერ
და შეეძლოთ, მიუთითონ ნებისმიერ განცხადებაზე, რომელსაც ისინი არ
ეთანხმებიან. 268

ევროპული კავშირის დირექტივის პროექტი დანაშაულში ბრალდებული ან

ეჭვმიტანილი ბავშვების პროცედურული დაცვის შესახებ სისხლის სამართლის წარმოებაში ეჭვმიტანილი ან ბრალდებული ბავშვებისთვის ადგენს
ადვოკატის სავალდებულო ხელმისაწვდომობის პირობას.269 ევროპულმა

კომისიამ, ასევე, გამოსცა რეკომენდაცია დაუცველი პირებისთვის პროცედურული დაცვის შესახებ, რომელიც ეხება ეჭვმიტანილებს ან ბრალდებულებს სისხლის სამართლის წარმოებაში. დოკუმენტი უთითებს, რომ იმ
შემთხვევაში, თუ ეჭვმიტანილ ან ბრალდებულ პირს, რომელსაც არ ესმის

წარმოება, არ უნდა შეეძლოს, განაცხადოს უარი ადვოკატის მონაწილეობაზე (იხ. პარაგრაფი 4.2.5. უარის თქმის შესახებ).270

4.2.2.

სამართლებრივი მხარდაჭერის ხარისხი

სამართლებრივი მხარდაჭერის უფლება ეფექტური მხარდაჭერისა და
წარმომადგენლობის უფლებას მოიცავს.271 ადვოკატის არსებობა, რო-

მელსაც არ გააჩნია შესაძლებლობა, ჩაერთოს წარმოებაში ბრალდებული

ან ეჭვმიტანილი პირის უფლებების დაცვის უზრუნველსაყოფად, არ იქნება
სარგებლის მომტანი ამ პირებისთვის.272

268 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, S.C. v. the United Kingdom,
No. 60958/00, 2004 წლის 15 ივნისი, პარაგ. 29.

269 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on
procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings,
COM(2013) 822/2, მე-6 მუხლი.

270 ევროპული კომისია (2013), Recommendation of 27 November 2013 on
procedural safeguards for vulnerable persons suspected or accused in criminal
proceedings, OJ 2013 C378.

271 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Imbrioscia v. Switzerland,
No. 13972/88, 1993 წლის 24 ნოემბერი, პარაგ. 43.
272 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Aras v. Turkey (No. 2), No. 15065/07,
2014 წლის 18 ნოემბერი, პარაგ. 40.
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მაგალითი: საქმის — Aras v. Turkey (No 2)273 — განმცხადებელი დაკავებულ
იქნა განსაკუთრებით სერიოზული თაღლითობის ეჭვით. იგი პოლიციამ დაკითხა ადვოკატის გარეშე და მისცა ჩვენება ქმედებასთან დაკავშირებით. შემდგომ იგი წარედგინა სახელმწიფო ბრალმდებელს, სადაც, ადვოკატის დასწრების გარეშე, განმცხადებელმა გაიმეორა პოლიციის განყოფილებაში მის
მიერ მიცემული ჩვენება. როდესაც განმცხადებელი წარუდგინეს გამომძიებელ
მოსამართლეს, ამ უკანასკნელმა ნება დართო განმცხადებლის ადვოკატს, შესულიყო საქმის განხილვის დარბაზში, მაგრამ არ მიეცა აზრის გამოთქმის ან
განმცხადებლის კონსულტირების შესაძლებლობა.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განაცხადა, რომ ადვოკატის
„უბრალოდ დასწრებით“ არ შეიქმნა საკმარისი პირობა უფლების ეფექტური
განხორციელებისთვის, რომელიც მოცემულია მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის c ქვეპუნქტით. განმცხადებელს უნდა ჰქონოდა წვდომა ადვოკატისადმი პირველი
დაკითხვის ეტაპიდანვე. განმცხადებლის ადვოკატის პასიური დასწრება სხდომის დარბაზში ვერ ჩაითვლება ეფექტურად ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის სტანდარტების მიხედვით.

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით, დაცვის განხორციელება, ძირითადად, ეხება ბრალდებულ ან ეჭვმიტანილ პირსა და მის ადვოკატს შორის
არსებულ საკითხს, მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი სახელმწიფო

ორგანოსთვის ცნობილი გახდა ადვოკატის მხრიდან „აშკარა ნაკლოვანე-

ბის“ გამოვლენა, ორგანომ უნდა იმოქმედოს შესაბამისად.274 ეს ვალდე-

ბულება წამოიჭრება მხოლოდ მაშინ, როდესაც ეფექტური წარმომადგენლობის უზრუნველყოფა ვერ განხორციელდა, ან ეს „გაცხადებული იყო, ან
იგი [სახელმწიფოს] ყურადღების საგანი გახდა.“275 მაგალითად, როდესაც

სააპელაციო საჩივარი ცნობილია დაუშვებლად ადვოკატის არარსებობის
გამო, ამით შესაძლოა, დაირღვეს პრაქტიკული და ეფექტური დაცვის
უფლება.276 ისეთი ნაკლოვანების შემთხვევაში, რომელიც გამოწვეულია
273 Ibid.

274 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Daud v. Portugal, No. 22600/93,
1998 წლის 21 აპრილი, პარაგ. 42

275 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Imbrioscia v. Switzerland,
No. 13972/88, 1993 წლის 24 ნოემბერი, პარაგ. 41.

276 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Czekalla v. Portugal,
No. 38830/97, 2002 წლის 10 ოქტომბერი, პარაგ. 63-65; ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო, Vamvakas v. Greece (No. 2), No. 2870/11, 2015 წლის
9 აპრილი, პარაგ. 39–43.
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სახელმწიფო ორგანოების მიერ, შესაძლებელია, შედეგად მივიღოთ მე-6

მუხლის მე-3 პუნქტის c ქვეპუნქტის დარღვევა.277 მაგალითად, სახელმწი-

ფოს ვალდებულება შესაძლებელია წამოიჭრას მაშინ, როდესაც მისთვის
ცნობილია, რომ ადვოკატმა ვერ იმოქმედა ბრალდებულისთვის.278 თუმცა

მეტად მნიშვნელოვანმა ნაკლოვანებებმა წარმოების სამართლიანობის

ჭრილში, შესაძლებელია, არ მისცეს საფუძველი დარღვევის არსებობას,
თუ განმცხადებელი ვერ წარადგენს სააპელაციო საკითხს.279

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის თანახმად, ადვოკატის ხელმისაწვდომობის შესახებ დირექტივა ადასტურებს, რომ ეჭვმიტანილ ან

ბრალდებულ პირს აქვს უფლება, რომ მისი ადვოკატი „იყოს სახეზე და

მონაწილეობდეს ეფექტურად.“280 ადვოკატის მონაწილეობა უნდა იყოს

„შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობით დადგენილ პროცედურებთან,
იმის გათვალისწინებით, რომ ეს პროცედურები არ უქმნიან საფრთხეს ამ
უფლების არსის ეფექტურ განხორციელებას.“281

4.2.3.

სამართლებრივი მხარდაჭერა პირადი არჩევანის
საფუძველზე

მიუხედავად კლიენტსა და ადვოკატს შორის სანდო ურთიერთობის მნიშვ-

ნელობისა, ადვოკატის შერჩევა პირადი არჩევანის საფუძველზე არ არის
აბსოლუტური. იგი აუცილებლად ექვემდებარება რეგულაციას, სადაც მოიაზრება უფასო სამართლებრივი დახმარება, გამომდინარე იქიდან, რომ

სახელმწიფო აკონტროლებს კრიტერიუმსა და ფინანსირებას სამართ-

ლებრივი მხარდაჭერისთვის (იხ. ასევე, მე-3 თავი სამართლებრივი დახ-

277 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Tripodi v. Italy, No. 13743/88,
1994 წლის 22 თებერვალი, პარაგ. 30.

278 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Artico v. Italy, No. 6694/74, 1980
წლის 13 მაისი, პარაგ. 33.

279 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Twalib v. Greece, No. 24294/94,
1998 წლის 9 ივნისი.
280 დირექტივა 2013/48/EU, მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის b ქვეპუნქტი.
281 Ibid.
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მარების შესახებ).282 ეს უფლება, ასევე, შეიძლება დაექვემდებაროს შეზ-

ღუდვებს პროფესიული რეგულირების ჭრილში; მაგალითად, იურისპრუ-

დენციის განსხვავებული დონეებისთვის შესაძლებელია, მოითხოვებოდეს
სხვადასხვა კვალიფიკაცია.

მაგალითი: საქმის — Lagerblom v. Sweden283 — განმცხადებელმა, რომელიც
იყო ფინეთიდან, მოითხოვა სამართლებრივი დახმარების ფარგლებში არსებული ადვოკატის შეცვლა. მას უნდოდა ადვოკატი, რომელიც, ასევე, საუბრობდა
ფინურად. ადგილობრივმა სასამართლოებმა არ დააკმაყოფილეს მისი მოთხოვნა. იგი აცხადებდა, რომ ამით დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის c ქვეპუნქტი.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ მე-6 მუხლის
მე-3 პუნქტის c ქვეპუნქტი ბრალდებულს ანიჭებს დაცვის საშუალებას მრჩევლის
მეშვეობით „მისი არჩევანის საფუძველზე“, მაგრამ უფლება ვერ იქნება მიჩნეული აბსოლუტურად. დაცვის მრჩევლის განსაზღვრისას სასამართლოებმა უნდა
გაითვალისწინონ ბრალდებულის სურვილები, მაგრამ ეს შესაძლოა, არ იქნეს
გათვალისწინებული მაშინ, როდესაც არსებობს შესაბამისი და საკმარისი საფუძვლები იმისა, რომ ეს აუცილებელია მართლმსაჯულების ინტერესებისთვის.
განმცხადებელს ჰქონდა საკმარისი უნარები შვედურ ენაში, რათა დაემყარებინა
კომუნიკაცია თავის ადვოკატთან და, ასევე, შეეძლო სასამართლო პროცესში
აქტიური მონაწილეობის მიღება. სასამართლოებს ჰქონდათ უფლება, უარი ეთქვათ მისთვის საკუთარი არჩევანის საფუძველზე ადვოკატის აყვანის თაობაზე.
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი არ დარღვეულა.

როდესაც სახეზეა მნიშვნელოვანი და კომპლექსური ბრალდებები, პრო-

ფესიონალი ადვოკატის დანიშვნა ზოგადი სპეციალიზაციის ადვოკატთან შედარებით შესაძლებელია, ემსახურებოდეს მართლმსაჯულების

ინტერესებს.284 დამატებით, წარმოების სპეციფიკური ბუნება შესაძლოა,

ამართლებდეს სპეციალიზაციის მქონე ადვოკატების ჩართვას.285
282 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Croissant
No. 13611/88, 1992 წლის 25 სექტემბერი, პარაგ. 29.

v.

Germany,

283 Lagerblom v. Sweden, No. 26891/95, 2003 წლის 14 იანვარი.

284 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Mayzit v. Russia, No. 63378/00,
2005 წლის 20 იანვარი, პარაგ. 70–71.

285 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Meftah and Others v. France,
Nos. 32911/96, 35237/97 and 34595/97, 2002 წლის 26 ივლისი, პარაგ. 47.
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4.2.4.

ადეკვატური დრო და საშუალებები პირის დაცვის
მოსამზადებლად

ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, ბრალ-

დებულ ან ეჭვმიტანილ პირს აქვს ადეკვატურ დროსა და საშუალებებზე
უფლება მისი დაცვის მოსამზადებლად. ეს, გამომდინარე იქიდან, რომ

ადვოკატის შესაძლებლობა, უზრუნველყოს ეფექტური სამართლებრივი
მხარდაჭერა, შესაძლოა, ვერ განხორციელდეს იმ პირობების გათვალისწინებით, სადაც მას შეუძლია, შეხვდეს ან კომუნიკაცია ჰქონდეს კლიენტთან. ეს უფლება დადგენილია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის b ქვეპუნქტით და მოცემულია დაცვის უფლებებში ევროპული კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტიის 48-ე მუხლის
მე-2 პუნქტით.

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის თანახმად, ეფექტური მხარდაჭერის უფლება მოიაზრებს დოკუმენტებთან წვდომას.286 დოკუმენტები მო-

იცავს ყველა ინფორმაციას, რომელიც სასარგებლოა შესაბამისი სამართლებრივი კლასიფიცირების მიზნით.

საკითხი, თუ რამდენად არის დრო და საშუალებები ადეკვატური, ფასდება თითოეული საქმის პირობების ჭრილში.287 ბალანსი უნდა იქნეს მიღწეული წარმოების გონივრულ დროში განხორციელების უზრუნველყოფასა

(იხ. მე-7 თავი წარმოების ხანგრძლივობის შესახებ) და პირის დაცვის
მომზადებისთვის საკმარისი დროის მიცემას შორის. განსახილველი სა-

კითხია ის, თუ რამდენად ეწინააღმდეგება სამართლიანი სასამართლო
განხილვის უფლებას ნებისმიერი სირთულიდან გამოწვეული შედეგი.288

მაგალითად, კონსულტაციისთვის მცირედი დროის არარსებობამ სისხ-

ლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებულ პირსა და ადვოკატს შორის
შესაძლოა გამოიწვიოს მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის b ქვეპუნქტის დარღ-

286 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Dayanan v. Turkey, No. 7377/03,
2009 წლის 13 ოქტომბერი.
287 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Iglin v. Ukraine, No. 39908/05,
2012 წლის 12 იანვარი, პარაგ. 65.

288 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Öcalan v. Turkey, No. 46221/99,
2015 წლის 12 იანვარი, პარაგ. 148.
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ვევა, ვინაიდან ბრალდებული პირი ვერ იქნება სათანადოდ მხარდაჭერილი ამის გარეშე.289

ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, რამდენიმე დირექტივა ადგენს

სპეციალურ ვალდებულებებს ევროპული კავშირის წევრი ქვეყნებისთვის
(იხ. პარაგრაფი 2.3.1. სამართლიანი განხილვის უფლების შესახებ).290

მაგალითად, ადვოკატისადმი წვდომის უფლების შესახებ დირექტივის
მე-3 მუხლის 1-ლი პუნქტი მოითხოვს, რომ წვდომა უზრუნველყოფილ იქ-

ნეს ისეთ დროსა და ფორმაში, რომლებითაც პირებს მიეცემათ თავიანთი
დაცვის უფლებების რეალიზების საშუალება ქმედითად და ეფექტურად.

მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტი ეჭვმიტანილებს ან ბრალდებულ პირებს ანიჭებს
წარმომადგენელ ადვოკატთან კერძო შეხვედრებისა და კომუნიკაციის უფ-

ლებას. მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტი მოითხოვს ევროპული კავშირის წევრი
ქვეყნებისგან, რომ, ადვოკატის აყვანის გაიოლების მიზნით, ეჭვმიტანილებისა და ბრალდებული პირებისთვის ხელმისაწვდომი გახადონ ზოგადი ინფორმაცია.

დამატებით, სისხლის სამართლის წარმოებაში ინფორმირების უფლების

შესახებ დირექტივა აწესებს ვალდებულებებს, რომ მოხდეს ეჭვმიტანილე-

ბისა და ბრალდებულ პირთა ინფორმირება სისხლის სამართლის წარმო-

ებაში მათი უფლებების შესახებ, მათ შორის, მაგალითად, საქმის მასალებისადმი წვდომის უფლება დაცვის მომზადების მიზნით.291

საბოლოოდ, სისხლის სამართლის წარმოებაში ინტერპრეტაციისა და
თარგმანის შესახებ დირექტივის მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტი მოითხოვს, რომ

289 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Campbell and Fell v. the United
Kingdom, Nos. 7819/77 and 7878/77, 1984 წლის 28 ივნისი, პარაგ. 99.

290 Directive 2013/48/EU of the European Parliament and of the Council of 22
October 20143 on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and
in European arrest warrant proceedings, and on the right to have a third party
informed upon deprivation of liberty and to communicate with third persons and
with consular authorities while deprived of liberty, OJ 2013 L 294/1, OJ 2013 L
294. გაერთიანებულმა სამეფომ და ირლანდიამ არ მიიღეს მონაწილეობა ამ დირექტივაში, და იგი არ მოქმედებს დანიაში.

291 Directive 2012/13/EU of the European Parliament and of the Council of 22 May
2012 on the right to information in criminal proceedings, OJ 2012 L142.
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კონსულტირების, დაცვისა და წარმომადგენლობის უფლება

ინტერპრეტაცია იყოს ხელმისაწვდომი ეჭვმიტანილ და ბრალდებულ პირთა და მათ იურიდიულ მრჩეველს შორის კომუნიკაციისთვის, რაც წარმო-

ების მიმდინარეობისას პირდაპირ კავშირში უნდა იყოს ნებისმიერ დაკითხვასთან, მოსმენასთან, აპელაციის წარდგენასთან ან სხვა პროცედურულ
მოქმედებასთან.292

4.2.5.

უფლებით სარგებლობაზე უარის თქმა

სამართლებრივი მხარდაჭერის უფლება იმდენად ფუნდამენტური მნიშვნელობისაა, რომ ბრალდებულ ან ეჭვმიტანილ პირს მისით სარგებლობაზე უარის თქმა შეუძლია მხოლოდ შეზღუდულ შემთხვევებში.293 ადამიანის

უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მკაცრად შეზღუდა უარის თქმის
შესაძლებლობა და ხაზი გაუსვა დაცვის უზრუნველყოფის მნიშვნელობას.

მაგალითი: საქმის — Pishchalnikov v. Russia294 — განმცხადებელი დაკავებულ იქნა დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი ქურდობისთვის. იგი დაიკითხა ადვოკატის გარეშე და აღიარა დანაშაულებრივ ქმედებებში მონაწილეობის
მიღება. შემდგომი პროცედურების განმავლობაში, მან უარი განაცხადა სამართლებრივ მხარდაჭერაზე. შემდგომ მას დაენიშნა სამართლებრივი დახმარების მრჩეველი. ადვოკატის თანდასწრებით დაკითხვისას მან უარყო თავისი
განცხადებები. იგი ბრალდებული იყო სხვადასხვა ქმედებისთვის იმ განცხადებების საფუძველზე, რაც მან გააკეთა დაკავების დროს.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ ბრალდებულს, რომელსაც არ ჰყავს ადვოკატი, ნაკლები შესაძლებლობა აქვს, იყოს
ინფორმირებული თავისი უფლებების შესახებ; შედეგად, არსებობს ნაკლები
შესაძლებლობა, რომ ეს უფლებები იქნება დაცული. თუმცა პირებს, საკუთარი

292 Directive 2010/64/EU of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings,
OJ 2010 L 280.
293 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, A.T. v. Luxembourg, No.30460/13,
2015 წლის 9 აპრილი, პარაგ. 59. ეს საქმე ეხებოდა დირექტივას ადვოკატისადმი
წვდომის შესახებ.
294 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Pishchalnikov
No. 7025/04, 2009 წლის 24 ნოემბერი, პარაგ. 77–78.

v.

Russia,
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თავისუფალი სურვილის შესაბამისად, შეუძლიათ, უარი განაცხადონ სამართლიანი სასამართლოს უფლების გარანტიებზე, რომლებიც გამოხატულია აშკარად ან ნაგულისხმევად. დაცვის ღონისძიების ეფექტურობის მიზნით, უფლების
განხორციელებაზე უარის თქმა უნდა: 1. განსაზღვრული იყოს ცალსახად; 2. შეესაბამებოდეს დაცვის მინიმალურ სტანდარტებს, მისი მნიშვნელობის მიხედვით; 3. იყოს ნებაყოფლობითი; 4. წარმოადგენდეს უფლებით სარგებლობაზე
გაცნობიერებულ და გააზრებულ უარის გაცხადებას; და 5. თუ ბრალდებულის
მხრიდან აშკარად არ იკვეთება, უნდა იყოს ნაჩვენები, რომ ბრალდებულ პირს
შეეძლო, გონივრულად განეჭვრიტა თავისი ქმედების შედეგები.
ამ შემთხვევაში, სასამართლომ შესაძლებლად არ ჩათვალა, რომ განმცხადებელს შეეძლო, გონივრულად შეეფასებინა ის შედეგები, რაც მოჰყვა სამართლებრივი მხარდაჭერის გარეშე დაკითხვას. სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევა, რამდენადაც უფლებით სარგებლობაზე უარის
თქმა არ განხორციელდა კანონიერად.

ბრალდებული ან ეჭვმიტანილი პირის უარი ადვოკატისგან ინსტრუქციების მიღების შესახებ არ არის სათანადო საფუძველი უფლების განხორციელებაზე უარის თქმის დასადგენად.295 დამატებით, კანონიერი გზით
უფლების განხორციელებაზე უარის თქმა არ მოიაზრება მაშინ, როდესაც
პირი, რომელიც დაკავებულია დანაშაულებრივი ქმედებისთვის, პასუხობს

გამომძიებლის შეკითხვებს მას შემდეგ, რაც იგი გაფრთხილებულ იქნა
დუმილის უფლების თაობაზე.296 გონივრული ზომები უნდა იქნეს მიღებუ-

ლი, რათა უზრუნველყოფილი იყოს ბრალდებული ან ეჭვმიტანილი პირის
სრული ინფორმირება მისი დაცვითი უფლებების შესახებ, და რამდენადაც
შესაძლებელია, კონკრეტული შემთხვევის გათვალისწინებით, მას უნდა

შეეძლოს უფლებით სარგებლობაზე უარის თქმის შედეგების შეფასება.297

შესაძლებელია, ასევე, დაირღვეს მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის c ქვეპუნქ-

ტი, თუ პირს, რომელიც ბრალდებულია დანაშაულებრივი ქმედებისთვის,
თარჯიმნის მხარდაჭერის გარეშე გონივრულ ფარგლებში არ შეეძლო შე295 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Sakhnovskiy v. Russia, No. 21272/03,
2010 წლის 2 ნოემბერი, პარაგ. 89–93.

296 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Pishchalnikov v. Russia, No. 7025/04,
2009 წლის 24 სექტემბერი, პარაგ. 79.

297 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Panovits v. Cyprus, No. 4268/04,
2008 წლის 11 დეკემბერი, პარაგ. 68.

126

კონსულტირების, დაცვისა და წარმომადგენლობის უფლება

ეფასებინა ადვოკატის გარეშე დაკითხვის შედეგები.298 სახელმწიფოებმა

უნდა მიიღონ დამატებითი ზომები, რათა უზრუნველყონ დაუცველი ეჭვმიტანილების ან ბრალდებული პირების დაცვა, მაგალითად, შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირები და ბავშვები, მესამე პირების მეშვეობით
ამ ინდივიდების მხარდაჭერის განსაზღვრით (იხ. მე-8 თავი).299

ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, ადვოკატისადმი ხელმისაწვდომობის შესახებ დირექტივის მე-9 მუხლი სისხლის სამართლის წარმოებაში აკონკრეტებს სამ პირობას უფლების განხორციელებაზე უარის
თქმის კანონიერებისთვის:

1. ეჭვმიტანილ ან ბრალდებულ პირს ზეპირად ან წერილობითი ფორმით უნდა ეცნობოს ცხადი და საკმარისი ინფორმაცია, მარტივი და გასაგები ენით, უფლების შინაარსის შესახებ და მის განხორციელებაზე
უარის თქმის შედეგების თაობაზე;

2. უარის თქმა უნდა განხორციელდეს ნებაყოფლობით და არაორაზროვნად;

3. იგი უნდა იყოს ჩაწერილი ევროპული კავშირის წევრი ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად.300

თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სისხლის სამართლის წარმოებაში ეჭვმიტა-

ნილ ან ბრალდებულ ბავშვთა პროცედურული დაცვის დირექტივის პროექ298 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Şaman v. Turkey, No. 35292/05,
2011 წლის 5 აპრილი, პარაგ. 35.

299 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Panovits v. Cyprus, No. 4268/04,
2008 წლის 11 დეკემბერი, პარაგ. 67–68. იხ. ასევე, ევროპული კომისია (2013),
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on procedural safeguards for children suspected or accused in criminal proceedings,
COM(2013) 822/2; ევროპული კომისია (2103), Recommendation of 27 November
2013 on procedural safeguards for vulnerable persons suspected or accused in
criminal proceedings, OJ 2013 C378; და ძირითად უფლებათა სააგენტო (2015),
Child friendly justice — Perspectives and experiences of professionals on children’s participation in civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member
States.
300 იხ. დირექტივა 2013/48/EU.
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ტით, ბავშვებს არ შეეძლებათ უარის თქმა ადვოკატით სარგებლობაზე.301

დამატებით, დაუცველი პირებისთვის პროცედურული დაცვის შესახებ ევ-

როპული კომისიის რეკომენდაცია ადგენს, რომ დაუცველი პირებისთვის
არ უნდა იყოს შესაძლებელი ადვოკატით სარგებლობაზე უარის თქმა.302

4.3. უფლება საკუთარი თავის თავად წარდგენაზე
საკვანძო დებულებები
•

სისხლის სამართლის და სხვა წარმოებაში პირი შესაძლებელია, წარდგენილ იქნეს უშუალოდ, იქამდე, სანამ მართლმსაჯულების ინტერესები
არ აწესებს სხვა მოთხოვნას, მაგალითად, ბრალდებული ან ეჭვმიტანილი პირის უფლებების დაცვა, ან თუ წარმომადგენლობა მოითხოვება
მართლმსაჯულების ეფექტური ადმინისტრირებისთვის.

•

იმის განსაზღვრა, თუ რამდენად მოითხოვს მართლმსაჯულების ინტერესები ადვოკატის სავალდებულო დანიშვნას, ექცევა ადგილობრივი სასამართლოების შეფასების თავისუფლების ფარგლებში.

პოზიტიური პრაქტიკა
უშუალოდ წარდგენილ პირთა მხარდაჭერა
გაერთიანებულ სამეფოში პერსონალის მხარდაჭერის დანაყოფი (PSU) ეხმარება პირებს, რომლებიც მონაწილეობენ პროცესში სამართლებრივი წარმომადგენლის გარეშე. ორგანიზაციას ჰყავს გადამზადებული მოხალისეები. ისინი
უფასოდ ეხმარებიან ადამიანებს, რომლებიც მონაწილეობენ წარმოებაში სამართლებრივი წარმომადგენლობის გარეშე სამოქალაქო და საოჯახო საქმეთა
სასამართლოებში, ასევე, ტრიბუნალებში, ინგლისისა და უელსის ფარგლებში.
ორგანიზაცია აწვდის პრაქტიკულ გზამკვლევს იმის შესახებ, თუ რა ხდება სასამართლოში; ეხმარება დოკუმენტების შევსებაში ან სასამართლოში წარმომადგენლობის მხრივ; ასევე, უზრუნველყოფს ემოციურ და მორალურ მხარდაჭერას. იგი არ ახორციელებს ინდივიდების საკონსულტაციო საქმიანობას ან
301 ევროპული კომისია (2013), Proposal for a Directive on procedural safeguards for
children suspected or accused in criminal proceedings, მე-6 მუხლი.

302 ევროპული კომისია (2013),Recommendation on procedural safeguards for
vulnerable persons suspected or accused in criminal proceedings, პარაგ. 11.
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კონსულტირების, დაცვისა და წარმომადგენლობის უფლება

სამართლებრივ წარმომადგენლობას სასამართლო განხილვისას. თუმცა მას
შეუძლია, დააკავშიროს ინდივიდები იმ სააგენტოებთან, რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ მომსახურებებს.
წყარო: https://www.thepsu.org/

აღინიშნა, რომ ინდივიდებს აქვთ უფლება, წარადგინონ საკუთარი თავი
უშუალოდ არასისხლისსამართლებრივ საქმეებში, თუ ეს აუცილებელია

სასამართლოსთვის პრაქტიკული და ეფექტური ხელმისაწვდომობის უზრუნველსაყოფად. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6

მუხლის მე-3 პუნქტის c ქვეპუნქტით პირს, რომელიც ბრალდებულია დანაშაულებრივი ქმედებისთვის, ენიჭება უფლება, მონაწილეობა მიიღოს
წარმომადგენლობის ფარგლებში ან უშუალოდ.

საკუთარი თავის უშუალო წარდგენა დასაშვებია იქამდე, სანამ მართლმსაჯულების ინტერესები არ მოითხოვს სხვაგვარად, მაგალითად, ბრალ-

დებულ ან ეჭვმიტანილ პირთა უფლებების დასაცავად, ან თუ წარმომადგენლობა მოითხოვება მართლმსაჯულების ეფექტური ადმინისტრირებისთვის. მაგალითად, გარკვეული ეროვნული კანონები მოითხოვენ მოპასუხეების წარმომადგენლობას მხოლოდ გარკვეულ ეტაპზე ან აპელაციისას.

არასისხლისსამართლებრივ წარმოებაში საკუთარი თავის უშუალო წარდგენა არ არის აბსოლუტური.303 იმის განსაზღვრა, მოითხოვს თუ არა მართ-

ლმსაჯულების ინტერესები ადვოკატის სავალდებულო დანიშვნას, ექცევა
ადგილობრივი ხელისუფლების შეფასების თავისუფლების ფარგლებში.304

შეზღუდვების დაწესება შესაძლებელია, მაგალითად, სასამართლო სხდომის ღირსების ხელყოფის პრევენციისთვის, დაუცველი პირების ტრავმის-

გან დასაცავად და ეჭვმიტანილი ან ბრალდებული პირების დასაცავად
303 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Philis v. Greece, No. 16598/90,
1992 წლის 1 ივლისი. იხ. ასევე, მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-399/11, Stefano Melloni v. Ministerio Fiscal, 2013 წლის 26 თებერვალი,
პარაგ. 49-52.
304 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Correia de Matos v. Portugal,
No. 48188/99, 2001 წლის 15 ნოემბერი. იხ. ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Croissant v. Germany, No. 13611/88, 1992 წლის 25 სექტემბერი.
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მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

წარმოების მიმდინარეობის გამუდმებული შეფერხებისგან.305 ნებისმიერი

გამონაკლისი უნდა დაექვემდებაროს პროპორციულობას და შეზღუდვები
უნდა დაწესდეს სიფრთხილით.306

მაგალითი: საქმის — Galstyan v. Armenia307 — განმცხადებელი დააკავეს,
განუმარტეს უფლებები და მან აშკარად განაცხადა უარი ადვოკატის აყვანაზე.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ კონვენციის
მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის c ქვეპუნქტი აძლევს ბრალდებულ პირს საკუთარი
თავის „უშუალოდ ან სამართლებრივი მხარდაჭერის ფარგლებში“ დაცვის შესაძლებლობას. შედეგად, უშუალო წარდგენა დასაშვებია იქამდე, სანამ მართლმსაჯულების ინტერესები არ მოითხოვს სხვაგვარ მიდგომას. განმცხადებლის
შემთხვევაში, არ არსებობს მტკიცებულება იმისა, რომ მისი არჩევანი ყოფილიყო უშუალოდ წარდგენილი, იყო რაიმე მუქარის ან ფიზიკური ძალადობის
შედეგი, ან იგი იქნა „შეცდენილი“ ადვოკატზე უარის თქმის ნაწილში. ეს იყო
განმცხადებლის პირადი არჩევანი, რომ არ ჰყოლოდა ადვოკატი; შედეგად,
სახელმწიფო ვერ იქნება პასუხისმგებელი წარმომადგენლობის არარსებობისთვის. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევა
არ დადგინდა.

თუ ბრალდებული ან ეჭვმიტანილი პირი გააზრებულად აცხადებს უარს,

იყოს მხარდაჭერილი ადვოკატის მიერ, ისინი, თავის მხრივ, არიან ვალდებულნი, გამოიჩინონ წინდახედულება, მაგალითად, სასამართლო გადაწყვეტილების ასლის მოპოვება, თუ ეს მოითხოვება აპელაციისთვის.308

305 Ibid., პარაგ. 12–13.
306 Ibid., პარაგ. 18.

307 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,
No. 26986/03, 2005 წლის 15 ნოემბერი, პარაგ. 91.

Galstyan

v.

Armenia,

308 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Melin v. France, No. 12914/87,
1993 წლის 22 ივნისი, პარაგ. 25.
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სამართლებრივი დაცვის
ეფექტიანი საშუალების უფლება

ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

რა არის ეფექტიანი საშუალება
ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია,
47-ე მუხლი (სამართლებრივი
დაცვის ეფექტიანი
საშუალების უფლება).

მატერიალური
მოთხოვნები

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
McFarlane v. Ireland,
No. 31333/06, 2010.

მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო, C-583/11
P, Inuit Tapiriit Kanatami
and Others v. European
Parliament and Council of
the European Union, 2013.

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Rotaru v. Romania,
No. 28341/95, 2000.

მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო, T-49/07,
Sofiane Fahas v. Council of
the European Union, 2010.
მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო, C-69/10, Brahim Samba Diouf v. Ministre
du Travail, de l’Emploi et de
l’Immigration, 2011.

ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია, მე13 მუხლი (სამართლებრივი
დაცვის ეფექტიანი საშუალების
უფლება).

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Yarashonen v. Turkey,
No. 72710/11, 2014
ინსტიტუციური
მოთხოვნები

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Ramirez Sanchez v. France,
No. 59450/00, 2006.
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მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

სპეციალური საშუალებების მაგალითები
მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო,
გაერთიანებული საქმეები:
C-6/90 and C-9/90, Andrea
Francovich and Danila
Bonifaci and others v.
Italian Republic, 1991.

კომპენსაცია

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Ananyev and Others v.
Russia, Nos. 42525/07 and
60800/08, 2012.

რასობრივი თანასწორობის
დირექტივა (2000/43/EC),
მე-15 მუხლი.
მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო,
გაერთიანებული საქმეები:
C-65/09 and C-87/09,
Weber and Putz, 2011

სპეციალური
მოქმედება

დირექტივა სამომხმარებლო
ნივთების გაყიდვის შესახებ
(1999/44/EC), მე-3 მუხლის
მე-2 და მე-3 პუნქტები.
დირექტივა პაკეტების
გადატანის შესახებ (90/314/
EEC), მე-4 მუხლის მე-6 და
მე-7 პუნქტები.
ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია,
52-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი
(მოქმედების სფერო).
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო,
C-314/12, UPC Telekabel
Wien GmbH, 2014.

აკრძალვები

ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია, მე10 მუხლი (გამოხატვის
თავისუფლება).
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Brosa v. Germany,
No. 5709/09, 2014.

ეს თავი და სახელმძღვანელოს დარჩენილი ნაწილი უფრო მეტად ფოკუსირებულია დაცვის ადგილობრივ საშუალებებზე, ვიდრე ადამიანის უფ132

სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება

ლებათა ევროპული სასამართლოსა და მართლმსაჯულების ევროპული
კავშირის სასამართლოში არსებულ დაცვის საშუალებებსა და სარჩელის

ადეკვატურობაზე. პირველ რიგში, ამ თავში გამოყოფილია პროცედურული და ინსტიტუციური მოთხოვნები ეფექტური საშუალებებისთვის. შემდ-

გომ, იგი გვთავაზობს საშუალებათა სპეციალურ სახეებს. საშუალებათა
ბევრ სახეობას შეუძლია, უზრუნველყოს დარღვეული უფლების ეფექტური

აღდგენა. ამ თავში განხილული საშუალებები (კომპენსაცია, სპეციალური
მოქმედება და აკრძალვები) არის საილუსტრაციო და არა ამომწურავი.

5.1. რა არის ეფექტიანი საშუალება?
საკვანძო დებულებები
•

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-13 მუხლი და ევროპული კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტიის 47-ე მუხლი უზრუნველყოფს
სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლებას. ეს უფლება
მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის არსებითი კომპონენტია. იგი
ანიჭებს ინდივიდებს დაცვის საშუალებას მათი უფლებების დარღვევის
შემთხვევაში. საშუალებათა განსხვავებული სახეობები შესაძლებელია,
გამოიყენებოდეს დარღვევათა სხვადასხვა სახეობისას.

•

არც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და არც ევროპული
კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტია არ განსაზღვრავს „საშუალების“
ცნებას. საშუალებისთვის საყოველთაო მოთხოვნა არის ის, რომ იყოს
„ეფექტური“ პრაქტიკასა და კანონმდებლობაში. არ არის დადგენილი
მოთხოვნები საშუალების ფორმათა შესახებ, ხოლო სახელმწიფოებს
აქვთ გარკვეული დისკრეცია ამ მიმართულებით. იმის გადაწყვეტისას,
თუ რა არის ეფექტური, საშუალებათა ჯამური (სრული) ოდენობა იქნება
გათვალისწინებული.

•

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-13 მუხლსა და ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლს აქვთ განსხვავებული ფარგლები.
მე-13 მუხლი ადგენს უფლებას მოთხოვნაზე „ეფექტური საშუალების
შესახებ ეროვნული ხელისუფლების წინაშე“ „სადავო მოთხოვნებისთვის“ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის უფლებათა დარღვევისას.
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•

ევროპული კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტიის 47-ე მუხლი მოითხოვს ეფექტურ სასამართლო დაცვას იმ უფლებებისას, რომლებიც მომდინარეობს ევროპული კავშირის კანონმდებლობიდან. იგი დაფუძნებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-13 მუხლზე, მაგრამ ადგენს მეტად განვრცობილ დაცვას. 47-ე მუხლი ადგენს უფლებას
დაცვის საშუალებაზე ტრიბუნალის წინაშე, რომელიც ვრცელდება ყველა
უფლებებსა და თავისუფლებებზე ევროპულ კანონმდებლობაში. იგი არ
არის ლიმიტირებული ქარტიაში მოცემული უფლებებით.

•

ზოგადად, ევროპული კავშირის მიხედვით, საშუალებები უნდა იყოს შესაბამისი ეკვივალენტურობის პრინციპისა. ეს ნიშნავს, რომ ის პირობები,
რომლებიც უკავშირდება ევროპული კავშირის კანონმდებლობიდან მომდინარე მოთხოვნებს, ვერ იქნება ნაკლებად სასურველი, ვიდრე ისინი,
რომლებიც უკავშირდება მსგავს მოთხოვნებს ეროვნული კანონმდებლობის ფარგლებში.

საშუალების ეფექტურობისთვის იგი უნდა აკმაყოფილებდეს კონკრეტულ

მატერიალურ, პროცედურულ და ინსტიტუციურ მოთხოვნებს, რომლებიც
მოცემულია 5.1.1. და 5.1.2. პარაგრაფებში. უნდა აღინიშნოს, რომ მოთ-

ხოვნები ევროპის საბჭოსა და ევროპულ კავშირში გარკვეულწილად განსხვავებულია.

5.1.1.

ეფექტიანი საშუალების მატერიალური და პროცედურული
მოთხოვნები

ინდივიდებს მინიჭებული აქვთ დაცვის საშუალება თავიანთი უფლებების
დარღვევის შემთხვევაში. ეს ნიშნავს, რომ მათ უნდა შეეძლოთ, მიიღონ

დაცვის საშუალება. საშუალებათა სხვადასხვა სახე შესაძლებელია, ეხებოდეს დარღვევათა სხვადასხვა სახეობას (იხ. პარაგრაფი 5.2.).

ცნება „საშუალება“ არ არის განმარტებული ევროპის საბჭოსა და ევროპულ კავშირში. უფლება დაცვის ეფექტიან საშუალებაზე მოცემულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-13 მუხლით და ევროპული

კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტიის 47-ე მუხლით. ის, ასევე, მოცემულია საერთაშორისო ინსტრუმენტებში, როგორებიცაა: ადამიანის უფლე134
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ბათა საყოველთაო დეკლარაციის მე-8 მუხლი და სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ პაქტის მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი.309

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით, ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის მე-13 მუხლი განსაზღვრავს დაცვას ინდივიდებისთვის, რომ-

ლებსაც სურთ, მიმართონ თავიანთი უფლებების შესაძლო დარღვევების
თაობაზე კონვენციის ფარგლებში. მე-13 მუხლი ადგენს: „ყველას, ვისაც

დაერღვა ამ კონვენციით გათვალისწინებული უფლებები და თავისუფ-

ლებები, უნდა ჰქონდეს სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალება
ეროვნული ხელისუფლებისგან, თუნდაც ეს დარღვევა ჩაიდინოს პირმა,
რომელიც სამსახურებრივ უფლებამოსილებას ახორციელებდა.“

მაგალითი: საქმის — Rotaru v. Romania310 — განმცხადებელი ასაჩივრებდა
რუმინული დაზვერვის სამსახურის მიერ არასწორი და ფარულად მოპოვებული პერსონალური ინფორმაციის შენახვასა და გამოყენებას, რაც ეხებოდა მის
ბრალდებას შეურაცხმყოფელი ქმედებისთვის — კომუნისტური პერიოდის განმავლობაში მის, როგორც სტუდენტის, მიერ დაწერილ წერილებს. მან ვერ მოიპოვა ბრძანება ინფორმაციის განადგურების ან შესწორებისთვის, რის გამოც
მიუთითებდა მე-13 მუხლის დარღვევაზე.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ მე-13 მუხლი უზრუნველყოფს საშუალების ხელმისაწვდომობას ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენციის უფლებებისა და თავისუფლებების აღსრულებისთვის ეროვნულ დონეზე, ხოლო ეს საშუალება უნდა იყოს ეფექტური როგორც
პრაქტიკაში, ისე კანონმდებლობით. იმ დროისთვის რუმინეთში არ არსებობდა
რაიმე საშუალება განმცხადებლის დასაცავად, რამაც გამოიწვია კონვენციის
მე-13 მუხლის დარღვევა.
309 გაითვალისწინეთ, სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ პაქტის მე-2
მუხლის მე-3 პუნქტის b ქვეპუნქტი ადგენს, რომ დაცვის საშუალების უფლება უნდა
იყოს „განსაზღვრული კომპეტენტური სასამართლო, ადმინისტრაციული ან საკანონმდებლო ხელისუფლების მიერ, ან რომელიმე სხვა კომპეტენტური ხელისუფლების
მიერ, რომელიც განსაზღვრულია სახელმწიფოს სამართლებრივი სისტემით“. დაკავებული პირებისთვის სპეციალური დაცვის საშუალებები არის მოცემული ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტში, რომელიც უზრუნველყოფს „ჰაბეას კორპუს“-ის უფლებას; იხ. ასევე, ევროპული კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტია, მე-6 მუხლი და სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ
პაქტი, მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტი.
310 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Rotaru v. Romania, No. 28341/95,
2000 წლის 4 მაისი, პარაგ. 67.
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კონვენციის მე-13 მუხლი ინდივიდს ანიჭებს უფლებას, მოითხოვოს დაცვის საშუალება ეროვნული ხელისუფლების წინაშე სადავო მოთხოვნების-

თვის, რაც ეხება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის კონკრეტული ერთი ან მეტი უფლების დარღვევას.311 შესაბამისად, მე-13 მუხლი

ეხება მოთხოვნებს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით დადგენილი დებულებების შესაძლო არსებითი დარღვევების თაობაზე. იგი აძ-

ლიერებს კონვენციის 35-ე მუხლს, რომელიც მოითხოვს ინდივიდებისგან
ადგილობრივი დაცვის საშუალებების ამოწურვას იქამდე, სანამ ისინი მი-

მართავენ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, და ადგენს დამატებით გარანტიას უფლებების დაცვის უზრუნველყოფის მიზნით, უპირველეს ყოვლისა, ეროვნულ დონეზე.312

ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, ევროპული კავშირის ძირი-

თად უფლებათა ქარტიის 47-ე მუხლი ადგენს: „ყველას, ვისაც დაერღვა
კავშირის კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებები და თავისუფ-

ლებები, აქვს ეფექტიანი დაცვის საშუალების უფლება ტრიბუნალის წინაშე იმ პირობებთან თავსებადობით, რომლებიც მოცემულია ამ მუხლით.“

ამჟამად ქარტია ევროპული კავშირის პირველადი კანონმდებლობის ნაწილია, მაგრამ 47-ე მუხლი, ასევე, ასახავს ევროპულ კავშირში არსებულ

სასამართლო გადაწყვეტილებებს, რომლებიც შესაძლოა, ადგენდეს სა-

სარგებლო პრეცედენტს.313 ეფექტური დაცვის საშუალებაზე უფლება დიდი
ხნის განმავლობაში იყო კანონის უზენაესობაზე დაფუძნებული ევროპული

კავშირის სამართლებრივი წესრიგის საკვანძო ელემენტი.314 მართლმსა311 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Klass and Others v. Germany,
No. 5029/71, 1978 წლის 6 მაისი, პარაგ. 64.
312 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kudła v. Poland, No. 30210/96,
2000 წლის 26 ოქტომბერი, პარაგ. 152.

313 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-402/05 P and C-415/05
P, Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council of
the European Union and Commission of the European Communities, 2008 წლის
3 სექტემბერი, პარაგ. 335.
314 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-294/84, Parti écologiste
„Les Verts“ v. European Parliament, 1986 წლის 23 აპრილი; მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის სასამართლო, C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores
v. Council, 2002 წლის 25 ივლისი; მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-222/84, Marguerite Johnston v. Chief Constable of the Royal Ulster
Constabulary, 1986 წლის 15 მაისი.
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ჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ, ასევე, ხაზი გასუვა ქარტიის
47-ე მუხლით დადგენილი ეფექტური სასამართლო დაცვისა და კონვენციის მე-6 და მე-13 მუხლებს შორის მჭიდრო კავშირს.

მაგალითი: საქმის — Sofiane Fahas v. Council of the European Union315 —
განმცხადებელი, გერმანიაში მცხოვრები ალჟირული ეროვნების მქონე პირი,
მოითხოვდა საბჭოს რამდენიმე გადაწყვეტილების გაუქმებას, რომლებიც ადგენდა შემზღუდავ ზომებს ტერორიზმთან ბრძოლაში.
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ აღნიშნა, რომ „ეფექტური სასამართლო დაცვის პრინციპი არის გაერთიანების კანონმდებლობის
ძირითადი პრინციპი, რომელიც მომდინარეობს წევრი ქვეყნებისთვის დამახასიათებელი კონსტიტუციური ტრადიციებიდან, რაც განმტკიცებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 და მე-13 მუხლებით და, ასევე,
ხაზგასმულია ევროპული კავშირის ძირითად უფლებათა ქარტიის 47-ე მუხლით.“

ქარტიის განმარტებები ადასტურებს, რომ 47-ე მუხლით დადგენილი
დაცვის საშუალების უფლება „დაფუძნებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-13 მუხლზე.“ ადამიანის უფლებათა ევროპული

სასამართლოს გადაწყვეტილებები მნიშვნელოვანია ეფექტური დაცვის
საშუალების უფლების მნიშვნელობის განმარტებისთვის. თუმცა არსებობს
მნიშვნელოვანი განსხვავებები ქარტიის 47-ე მუხლსა და კონვენციის მე-6
მუხლს შორის (იხ. პირველ თავში მოცემული ცხრილი).

ევროპული კავშირისა და ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით, არც
ქარტიის 47-ე მუხლი და არც კონვენციის მე-13 მუხლი არ მოითხოვს დაცვის კონკრეტული საშუალების შეთავაზებას. უპირველესი მოთხოვნა არის

ის, რომ დაცვის საშუალება იყოს „ეფექტური, როგორც პრაქტიკაში, ისე
კანონმდებლობით.“316 საშუალების ეფექტურობა არ არის დამოკიდებული

315 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, T-49/07, Sofiane Fahas v.
Council of the European Union, 2010 წლის 7 დეკემბერი.
316 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, M.S.S. v. Belgium and Greece,
No. 30696/09, 2011 წლის 21 იანვარი, პარაგ. 288.
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მხოლოდ სასურველი შედეგის მიღებაზე.317 მოთხოვნილი საშუალების სა-

ხეობა დამოკიდებულია თითოეული საქმის თავისებურებაზე.

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით, ფორმირებულია ზოგიერთი პრინ-

ციპი, რომლებიც განსაზღვრავენ ეფექტურობას. მაგალითად, ეფექტური
დაცვის საშუალება უნდა:
•

იყოს ხელმისაწვდომი;

•

შესწევდეს დაცვის უნარი განმცხადებლის მოთხოვნებთან მიმართე-

•

სთავაზობდეს გამარჯვების გონივრულ პერსპექტივას.318

ბით;

მაგალითი: საქმის — McFarlane v. Ireland319 — განმცხადებელი დააკავეს
1998 წელს, მისი ციხიდან გამოსვლის დღეს. მას ბრალი ედებოდა 1983 წელს
ირლანდიის რესპუბლიკაში ჩადენილი ქმედებებისთვის, საბოლოოდ გათავისუფლდა გირაოს სანაცვლოდ. მან წარადგინა ორი განაცხადი სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის თაობაზე იმ საფუძვლით, რომ მისი სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლებას მიადგა გამოუსწორებელი ზიანი თითის
ანაბეჭდის დაკარგვით და დროში გადადებით. არც ერთი განაცხადი არ დაკმაყოფილდა. განმცხადებელი 2008 წელს გაამართლეს.
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაეჭვდა დადგენილი დაცვის საშუალების ეფექტურობაში (კონსტიტუციური უფლების დარღვევისთვის ზიანის ანაზღაურების წარმოება) შემდეგი მიზეზების გამო: 1. არსებობდა
მნიშვნელოვანი უზუსტობა კონსტიტუციური დაცვის საშუალების ხელმისაწვდომობის თაობაზე, ვინაიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ის თეორიულად ხელმისაწვდომი იყო 25 წლის განმავლობაში, არასოდეს გამოყენებულა; 2. დაცვის
საშუალება შესაძლოა, არ ყოფილიყო ხელმისაწვდომი საქმის გარემოებების

317 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Costello-Roberts v. the United
Kingdom, No. 13134/87, 1993 წლის 25 მარტი, პარაგ. 40.
318 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Vuckovic and Others v. Serbia,
No. 17153/11 და 29 სხვა საქმე, 2014 წლის 25 მარტი, პარაგ. 71 და 74.

319 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,
No. 31333/06, 2010 წლის 10 სექტემბერი.
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გათვალისწინებით, შესაძლო სასამართლო იმუნიტეტიდან გამომდინარე; 3.
იგი პროცედურულად იყო კომპლექსური და მოიცავდა დროში ხანგრძლივ
პერიოდს, ასევე, ხარჯებს. შესაბამისად, სასამართლომ დაადგინა კონვენციის
მე-13 მუხლის დარღვევა მე-6 მუხლის პირველ პუნქტთან (წარმოების ხანგრძლივობა) ერთად.

ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, მართლმსაჯულების ევროპუ-

ლი კავშირის სასამართლომ აღიარა წევრი სახელმწიფოების ვალდებუ-

ლება, უზრუნველყონ დაცვის ისეთი საშუალებები, რომლებიც არის სათანადო უფლების ეფექტური სასამართლო დაცვის უზრუნველსაყოფად იმ

სფეროებში, რომელთაც ფარავს კავშირის კანონმდებლობა. ეს დაფუძნებულია ეფექტურობისა და ეკვივალენტურობის პრინციპებზე. ეფექტურობის პრინციპი მოითხოვს, რომ ადგილობრივი კანონმდებლობით არ იყოს

შეუძლებელი ან განსაკუთრებულად რთული უფლებების განხორციელება

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარგლებში.320 ეკვივალენტურო-

ბის პრინციპი მოითხოვს, რომ პირობები, რომლებიც ეხება ევროპული

კავშირის კანონმდებლობიდან გამომდინარე მოთხოვნებს, არ უნდა იყოს
ნაკლებად სასურველი, ვიდრე ისინი, რომელიც უკავშირდება მსგავს მოქმედებებს ადგილობრივ ჭრილში.

შედეგად, ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, წევრ ქვეყნებს აქვთ
სამართლებრივი ვალდებულება, დააწესონ სამართლებრივი დაცვის
საშუალებების სისტემა და წარმოება ეფექტური სასამართლო დაცვის

უფლების უზრუნველსაყოფად, რაც განმტკიცებულია ევროპული კავშირის კანონმდებლობით.321 ეს ვერ იქნება უზრუნველყოფილი ეროვნული

320 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG and Rewe-Zentral AG v. Landwirtschaftskammer für das Saarland, 1976
წლის 16 დეკემბერი. მეტად ახალი მაგალითებისთვის იხ. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-415/11, Mohamed Aziz v. Caixa d´Estalvis de
Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), 2013 წლის 14 მარტი, პარაგ.
50, და მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანებული
საქმეები: C-482/13, C-484/13, C-485/13, C-487/13, Unicaja Banco SA v. José Hidalgo Rueda and Others, Caixabank SA v. Manuel María Rueda, Ledesma and
Others, Caixabank SA v. José Labella Crespo and Others and Caixabank SA v.
Alberto Galán Luna and Others, 2015 წლის 21 იანვარი.
321 ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულება, მე-4 მუხლის მე-3
პუნქტი და მე-19 მუხლი; იხ. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო,
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კანონმდებლობის დებულებებით, ან, სასამართლო პრაქტიკის თანახმად, ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ეფექტურობის დასუსტების

შემთხვევაში.322 საკითხი, თუ რამდენად შეესაბამება ეროვნული დანაწესი

ეფექტურობის პრინციპს, უნდა „გაანალიზდეს წარმოებისას ამ დებულების
დანიშნულებასთან, მის განვითარებასა და სპეციფიკურ თვისებებთან მიმართებით, როგორც ერთი მთლიანი სხვადასხვა ეროვნული ინსტანციის

წინაშე.“323 მხარეთა პოზიცია და საქმის გარემოებები უნდა იქნეს გათვა-

ლისწინებული იმის განსასაზღვრავად, თუ რამდენად იყო სახეზე ეფექტური დაცვის ნაკლებობა.324

მაგალითი: საქმეში — Inuit Tapiriit Kanatami and Others v. Parliament and
the Council325 — მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ განიხილა სელაპზე მონადირეთა სარჩელის locus standi, რომლებსაც სურდათ
სელაპის პროდუქტების მარკეტინგული მიზნებისთვის გამოყენების აკრძალვის
გასაჩივრება ევროპული კავშირის შიდა ბაზრის ფარგლებში.
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ განიხილა სასამართლო დაცვის სისტემა ევროპულ კავშირში. მან აღნიშნა, რომ ევროპული კავშირის შეთანხმებები არ აწესებდა ახალ საშუალებებს ეროვნულ სასამართლოებში და იმ შემთხვევაში, თუ ევროპული კავშირის არცერთი წესი არ არეგულირებდა ამ საკითხს, წევრი ქვეყნების ადგილობრივი სამართლებრივი
C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores v. Council of the European Union,
2002 წლის 25 ივლისი, პარაგ. 39-41. იხ, ასევე, მართლმსაჯულების ევროპული
კავშირის სასამართლო, T-461/08, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata
Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE v. European Investment Bank (EIB),
2011 წლის 20 სექტემბერი, პარაგ. 46.

322 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-213/89, The Queen v.
Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd and Others, 1990
წლის 19 ივნისი, პარაგ. 20.

323 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-312/93, Peterbroeck,
Van Campenhout & Cie SCS v. Belgian State, 1995 წლის 14 დეკემბერი, პარაგ.
14. უფრო ახალი საქმისთვის იხ, მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-249/11, Hristo Byankov v. Glaven sekretar na Ministerstvo na vatreshnite raboti, 2012 წლის 4 ოქტომბერი, პარაგ. 75.

324 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-169/14, Juan Carlos
Sánchez Morcillo and María del Carmen Abril García v. Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA, 2014 წლის 17 ივლისი, პარაგ. 43–51.
325 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-583/11 P, Inuit Tapiriit
Kanatami and Others v. European Parliament and Council of the European Union, 2013 წლის 3 ოქტომბერი, პარაგ. 102–103.
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სისტემის დანიშნულება იყო, გადაეწყვიტა, თუ რომელი პროცედურული წესი
არეგულირებდა უფლების დაცვის საკითხებს. წევრმა ქვეყნებმა უნდა მიაქციონ
შესაბამისი ყურადღება ეფექტურობისა და ეკვივალენტურობის პრინციპებს ამ
წესების დადგენისას. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ
დაადგინა, რომ სელაპზე მონადირეების სარჩელს არ გააჩნდა დასაშვებობის
წინაპირობა, რათა სარჩელით მოეთხოვათ გაუქმება.

სადავო უფლების ბუნებას აქვს შედეგები იმ დაცვის საშუალებასთან მი-

მართებით, რომლის წარდგენის ვალდებულებაც აკისრია სახელმწიფოს.326

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით, მაგალითად, მატერიალური და

არამატერიალური ზიანისთვის კომპენსაცია პრინციპულად უნდა იყოს

ხელმისაწვდომი ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-2 მუხლის დარღვევისას. მატერიალური ზიანი ეხება ზარალს, რომელიც შესაძ-

ლებელია, ზუსტად იქნეს დათვლილი; არამატერიალური ზიანი, მაგალი-

თად, როგორებიცაა ტკივილი და ტანჯვა, ვერ იქნება ზუსტად დათვლილი.
იმის განხილვისას, თუ რამდენად ეფექტურია დაცვის შემოთავაზებული
ზომა, მხედველობაში შეგვიძლია მივიღოთ საშუალებათა ის ჯამი, რომე-

ლიც დადგენილია ადგილობრივი კანონმდებლობით.327 როდესაც მოითხოვება დაცვის საშუალება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის
დარღვევისთვის, რომელიც, ამავდროულად, „სამოქალაქო უფლებაა“

მე-6 მუხლის ფარგლებში, მოქმედებს მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტით განსაზღვრული დაცვის ფართო და მეტად მკაცრი საშუალებები.328

სახელმწიფოებს შესაძლოა დაევალოთ მტკიცებულების წარმოდგენა
ეფექტური დაცვის საშუალების არსებობის დასადასტურებლად, მაგალი-

თად, მსგავს საქმეებზე მითითება, სადაც დაცვის საშუალება წარმატებით
იქნა მოპოვებული.329

326 იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Budayeva and others v. Russia, No. 15339/02, 2008 წლის 20 მარტი, პარაგ. 191.
327 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, De Souza Ribeiro v. France,
No. 22689/07, 2012 წლის 13 დეკემბერი, პარაგ. 79.
328 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kudła v. Poland, No. 30210/96,
2000 წლის 26 სექტემბერი, პარაგ. 146.

329 Ibid., პარაგ. 159.
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მაგალითი: საქმის — Yarashonen v. Turkey330 — მიხედვით, ეთნიკურად ჩეჩენი რუსეთის მოქალაქე გაიქცა თურქეთში მას შემდეგ, რაც რუსეთის თავდაცვის
ძალებმა, განცხადების თანახმად, მოკლეს მისი ძმა. მოგვიანებით იგი დაბრუნდა და დაკავებულ იქნა საზღვრის უკანონო კვეთისთვის. იგი დააკავეს, მიუხედავად იმისა, რომ მან მოითხოვა თავშესაფარი და არ გაეწია სამედიცინო
დახმარება. თავშესაფრის შესახებ მოთხოვნა მოგვიანებით დაკმაყოფილდა.
განმცხადებელი ასაჩივრებდა მის უკანონო დაკავებას, დაკავების პირობებსა
და ადგილობრივ დონეზე ეფექტური დაცვის საშუალების ნაკლებობას მე-13
მუხლის ფარგლებში, რათა განხილული ყოფილიყო კონვენციის მე-3 მუხლის
დარღვევა.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ როგორც აღნიშნა, არ იყო
საკმარისი ის, რომ განმცხადებელს შეეძლო მოთხოვნის წარდგენა ზოგადი
სასამართლო განხილვის დროს. ხელისუფლებამ ვერ აჩვენა რომელიმე გადაწყვეტილება იმის სადემონსტრაციოდ, რომ დაკავებულ პირს შეეძლო ამ
ზოგადი განხილვის პროცედურების გამოყენება მისი უფლებების დაცვისთვის.
ამგვარი მტკიცებულების გარეშე, ზოგადი დაცვის საშუალებების უნარი, რომ
განსაზღვრონ ეფექტური პრევენციული ანდა კომპენსატორული დაცვა, არ იყო
დადგენილი კონკრეტულობის საკმარისი ხარისხით. ადამიანის უფლებათა
ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-13 მუხლის დარღვევა,
კონვენციის მე-3 მუხლთან ერთად.

სახელმწიფომ

შესაძლებელია, დააწესოს გონივრული შეზღუდვები

დაცვის ეფექტური საშუალების უფლებაზე მართლმსაჯულების სწორი

ადმინისტრირების მიზნით (მაგალითად, პარაგრაფი 6.2.2. შეზღუდვის

პერიოდებზე).331 ეჭვები ახალშექმნილი რეგულირების ფარგლებში დაცვის
საშუალებების ეფექტური ფუნქციონირების შესახებ არ უნდა ქმნიდეს ინდი-

ვიდისთვის მისი გამოყენების შეუძლებლობას.332 ევროპის საბჭო იძლევა
რეკომენდაციას, რომ ახალი დაცვის საშუალებების შემუშავებისას სახელ-

მწიფოებმა, სადაც შესაძლებელია, უნდა განსაზღვრონ ამ საშუალებათა
330 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,
No. 72710/11, 2014 წლის 24 ივნისი, პარაგ. 63–66.

Yarashonen

v.

Turkey,

331 იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Stubbings and others v. the
United Kingdom, Nos. 22083/93 and 22095/93, 1996 წლის 22 ოქტომბერი.
332 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Krasuski v. Poland, No. 61444/00,
2005 წლის 14 ივნისი, პარაგ. 71.
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რეტროაქტიური ხასიათი, რომელიც ეხება სისტემურ ან სტრუქტურულ
პრობლემებს. 333

5.1.2.

ეფექტური საშუალების ინსტიტუციური მოთხოვნები

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით, ადამიანის უფლებათა ევროპული

კონვენციის მე-13 მუხლი ადგენს დაცვის საშუალების უფლებას „ეროვნული ხელისუფლების“ წინაშე. არ არის აუცილებელი, ეს ორგანო იყოს
სასამართლო ხელისუფლების ნაწილი, თუმცა მიიჩნევა, რომ სასამართ-

ლო დაცვის საშუალებები ახდენს დამოუკიდებლობის მყარი გარანტიების
უზრუნველყოფას, დაზარალებულთა და ოჯახების ხელმისაწვდომობას და

გადაწყვეტილებათა აღსრულებას მე-13 მუხლის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დაცვით (იხ. პარაგრაფი 2.4.1. არასასამართლო ორგანოებზე
ზოგადად).334

იმის განსასაზღვრავად, თუ რამდენად არის ორგანო უნარიანი, უზრუნ-

ველყოს ეფექტური დაცვის საშუალება, უნდა იქნეს გათვალისწინებული
საქმის გარემოებები, მოცემული უფლების ბუნება და ორგანოს უფლებამოსილებები და გარანტიები.335

მაგალითი: საქმის — Ramirez Sanchez v. France336 — განმცხადებელს მიესაჯა უვადო თავისუფლების აღკვეთა საფრანგეთში მომხდარი ტერორისტული
აქტების გამო. იგი რვა წლისა და ორი თვის განმავლობაში განთავსებული იყო

333 ევროპის საბჭო, მინისტრთა კომიტეტი (2010), Recommendation Rec(2010)3 to
member states on effective remedies for excessive length of proceedings, 2010
წლის 24 თებერვალი, პარაგ. 11.
334 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Z and Others v. the United Kingdom, No. 29392/95, 2001 წლის 10 მაისი, პარაგ. 110.

335 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kudla v. Poland, No. 30210/96,
2000 წლის 26 ოქტომბერი, პარაგ. 157. მეტად ახალი გადაწყვეტილებებისთვის
იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ališić and Others v. Bosnia
and Herzegovina, Croatia, Serbia, Slovenia and the former Yugoslav Republic of
Macedonia, No. 60642/08, 2014 წლის 16 ივნისი, პარაგ. 131–136.
336 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ramirez Sanchez v. France,
No. 59450/00, 2006 წლის 4 ივლისი.
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განცალკევებულად, უპირატესად მისი საშიში პიროვნების გათვალისწინებით,
ციხეში წესრიგისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად და იმის ალბათობის გამო, რომ იგი შესაძლოა, გაქცეულიყო. მან მიმართა ადმინისტრაციულ
სასამართლოს, რათა გაეუქმებინა გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც,
იგი მოთავსებული იყო ცალკე. სასამართლომ უარი განაცხადა განცხადების
განხილვაზე იმ საფუძვლით, რომ გამოყენებული ზომა იყო შიდაუწყებრივი ხასიათისა, რომელთა განხილვაც იმ მომენტისთვის არ ექვემდებარებოდა ადმინისტრაციული სასამართლოს განსჯადობას.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სახეზე იყო
მე-13 მუხლის დარღვევა, თუმცა მე-3 მუხლი არ დარღვეულა, იმის გათვალისწინებით, რომ ფრანგულ კანონმდებლობაში არ არსებობდა დაცვის ისეთი
საშუალება, რომელიც საშუალებას მისცემდა განმცხადებელს, სადავო გაეხადა განცალკევებულ საკანში მისი მოთავსების გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილება. სასამართლომ აღნიშნა, რომ პატიმრობის პირობების თანახმად,
განცალკევებით მოთავსების განსაკუთრებული არასასურველი შედეგების გათვალისწინებით, სასამართლო ორგანოში დაცვის ეფექტური საშუალების არსებობა აუცილებელი იყო.

კონვენციის მე-13 მუხლში განსაზღვრულმა ეროვნულმა ხელისუფლე-

ბებმა უნდა დააკმაყოფილონ კონკრეტული კრიტერიუმი. მოითხოვება

ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, როდესაც პოლიციის უფროსს აქვს დისკრეცია, მიმართოს თუ არა საჩივარი

პოლიციის წინააღმდეგ საჩივრების განმხილველ ორგანოში (დამოუკიდებელ ორგანოში) გამოძიების მიზნით, დამოუკიდებლობის მოთხოვნი-

ლი სტანდარტი არ არის დაცული.337 სავალდებულო გადაწყვეტილებე-

ბის მიღების უფლებამოსილება, ასევე, მნიშვნელოვანია. ორგანო, რომელსაც ამის უფლებამოსილება არ გააჩნია, შესაძლოა, მიჩნეულ იქნეს

დაცვის ეფექტური საშუალების დადგენის უნარის არმქონედ, განსაკუთ-

რებით, თუ ის, ასევე, ვერ აკმაყოფილებს პროცედურულ გარანტიებს,

როგორიცაა, მაგალითად, სამართლებრივი წარმომადგენლობის უფლება ან გადაწყვეტილების საჯაროობა.338 დაცვის საშუალება, რომე-

337 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Khan v. the United Kingdom,
No. 35394/97, 2000 წლის 12 მაისი, პარაგ. 47.

338 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Chahal v. the United Kingdom,
No. 22414/93, 1996 წლის 15 ნოემბერი, პარაგ. 154.
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ლიც სრულად არის დამოკიდებული პოლიტიკურ შეხედულებებზე, არ
არის სათანადო. 339

ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, როგორც აღნიშნულია 5.1.2.
პარაგრაფში, ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე

მუხლი ანიჭებს ინდივიდებს საშუალებას, მოითხოვონ დაცვის ეფექტური
საშუალება ტრიბუნალის წინაშე. „ტრიბუნალის“ ცნება განხილულია 2.1.
პარაგრაფში. ტრიბუნალი უნდა აკმაყოფილებდეს მკაცრ მოთხოვნებს:

დაფუძნებული უნდა იყოს კანონის საფუძველზე; იყოს მუდმივი; იყოს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი; მოიცავდეს მხარეთა შორის არსებულ

პროცედურებს; ჰქონდეს სავალდებულო იურისდიქცია; და მოქმედებდეს
კანონის უზენაესობის წესებით.340 თუმცა ეფექტური დაცვის საშუალების

მოთხოვნა ტრიბუნალის წინაშე არ არის შეუზღუდავი.

მაგალითი: საქმის — Brahim Samba Diouf v. Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration341 — მიხედვით, ბატონმა დიუფმა მოითხოვა თავშესაფარი
ლუქსემბურგში. იგი უთითებდა, რომ თავი დააღწია მონობას მავრიტანიაში და
იდევნებოდა მისი ყოფილი დამსაქმებლის მიერ. მისი განაცხადი განიხილეს
დაჩქარებული პროცედურით, განუცხადეს უარი, საფუძვლის არარსებობის
გამო, და გაიცა ბრძანება ქვეყნის დატოვების შესახებ. განმცხადებელმა მოითხოვა გადაწყვეტილების გაუქმება ადმინისტრაციული ტრიბუნალის წინაშე, რომელმაც წინასასამართლო პროცედურის ფარგლებში მიმართა მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს. კითხვა დაისვა იმის შესახებ, თუ
რამდენად გამორიცხავდა ეფექტური დაცვის საშუალების დადგენის ვალდებულება გასაჩივრების პრევენციის განსაზღვრის შესაძლებლობას ეროვნული
კანონმდებლობით.

339 შინაგან საქმეთა მდივნის წინაშე წარდგენილი საჩივარი პატიმართა კორესპონდენციის კონტროლის შესახებ ბრძანების თაობაზე არის ამ სახის საშუალების მაგალითი. იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Silver v. the United Kingdom, Nos. 5947/72, 6205/73, 7052/75, 7061/75, 7107/75, 7113/75 and 7136/75,
1983 წლის 25 მარტი, პარაგ. 116.

340 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-54/96, Dorsch Consult
Ingenieurgesellschaft mbH v. Bundesbaugesellschaft Berlin mbH, 1997 წლის 17
სექტემბერი, პარაგ. 23.

341 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-69/10, Brahim Samba
Diouf v. Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration, 2011 წლის 28 ივლისი, პარაგ. 69.
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სასამართლომ აღნიშნა, რომ დაცვის საშუალება უზრუნველყოფილი უნდა
იყოს სასამართლო ორგანოში, მაგრამ ეფექტური სასამართლო დაცვის პრინციპი არ მოითხოვს მართლმსაჯულების სხვადასხვა დონესთან ხელმისაწვდომობის არსებობას. წინასწარი გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც მოხდა
საერთაშორისო დაცვის შესახებ განაცხადის განხილვა დაჩქარებული პროცედურებით, არ უნდა ყოფილიყო სასამართლო განხილვის შემადგენელი ნაწილი, იმის გათვალისწინებით, რომ გადაწყვეტილება დაცვის გაწევის ან მასზე
უარის თქმის შესახებ არსებითი დასკვნის გამოტანის ჭრილში იყო სასამართლო განხილვის საგანი.

ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, ქარტიის 47-ე მუხლი არ გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, რომ მოხდეს ერთი ტიპის სასამართლოს

განსაზღვრა სპეციფიკური საქმეების განსახილველად (მაგალითად, საქმეები, რომლებიც უკავშირდება აგრარულ სუბსიდიებს), იმის გათვალისწინებით, რომ უფლებათა რეალიზება არ იქნება განსაკუთრებით რთული
(მაგალითად, დროში დაყოვნების გამო).342

5.2. სპეციალურ საშუალებათა მაგალითები
ეს პარაგრაფი ეხება საშუალებათა გარკვეული ტიპების მაგალითებს, თუმცა არ განიხილავს მას ამომწურავად. სხვა მაგალითები მოიცავს რესტიტუციას (ანაზღაურების ვალდებულებას, ფულადი ან საგნობრივი ფორმით,

რაც ინდივიდისგან იქნა აღებული), ან საშუალებებს სახელმწიფოს იურისდიქციის გამორიცხვის წინააღმდეგ (დამატებითი საშუალება, რომელიც

ახდენს ადამიანის უფლებათა დარღვევის პრევენციას, რაც პოტენციურად

გამოწვეულია ინდივიდისთვის მოცემული სახელმწიფოს იურისდიქციის
გავრცელების გამორიცხვით). ეს მაგალითები ეხება სპეციფიკურ მატე-

რიალურ უფლებებს, როგორიცაა, მაგალითად, საკუთრების უფლება ან,
ასევე, სპეციფიკური რეგულირების სფეროებს, როგორებიცაა თავშესაფარი და იმიგრაცია, რაც ხვდება ამ თავის ყურადღების მიღმა. სასამართ-

342 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-93/12, ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov v. Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie —
Razplashtatelna agentsia, 2013 წლის 27 ივნისი, პარაგ. 56-61.
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ლო გადაწყვეტილებების აღსრულების დაყოვნებიდან გამომდინარე, სა-

შუალებები განხილულია 5.2.1. პარაგრაფში, მაშინ, როცა საშუალებები
განსაკუთრებით გრძელვადიანი წარმოებებისთვის განხილულია 7.3. პარაგრაფში.

საკვანძო დებულებები
•

კომპენსაცია: კომპენსაციაზე ორიენტირებული საშუალებები შესაძლოა,
ყოველთვის არ იყოს ეფექტური დაცვის ფორმა, მაგალითად, შესაძლოა,
უკეთესი იყოს წარმოების დაჩქარება. მართლმსაჯულების ევროპული
კავშირის სასამართლომ განსაზღვრა პრინციპები სახელმწიფოს ვალდებულების შესახებ, აანაზღაუროს ზიანი. ევროპული კავშირის სპეციალური დირექტივები დისკრიმინაციის თაობაზე, ასევე, შეიცავს დებულებებს
ზიანზე: მაგალითად, რასობრივი თანასწორობის დირექტივის მე-15 მუხლი.

•

სპეციალური მოქმედება: არსებობს საგრძნობი განსხვავებები, რომლებიც ეხება სპეციალურ მოქმედებებს ევროპულ სამართლებრივ სისტემებს
შორის. ევროპული კავშირის კანონმდებლობა ადგენს იმპერატიულ და
სპეციფიკურ დებულებებს მოქმედების თაობაზე სექტორული დონეების
მიხედვით.

•

აკრძალვები: ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ და მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ აკრძალვების გამოყენებისას მიუთითეს ურთიერთსაპირისპირო უფლებების ბალანსის
მნიშვნელობაზე, და ნებისმიერი შეზღუდვის პროპორციულობის ბუნებაზე.
ზოგიერთი უფლება მხოლოდ მაშინ შეიძლება შეიზღუდოს, თუ სპეციფიკური კრიტერიუმი არის სახეზე.

5.2.1.

კომპენსაცია

კომპენსაცია რეპარაციის ფორმაა, რომელიც აბალანსებს უფლებების

დარღვევით გამოწვეულ ზიანს. ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით, კომპენსატორული საშუალებები, ზოგადად, გამოიყენება ადამიანის უფლება-

თა ევროპული კონვენციის დარღვევებისთვის, მაგრამ ისინი ყოველთვის
არ ადგენს ეფექტურ საშუალებას. მაგალითად, თუ დარღვევა მოიცავს დაკავების პირობებს და განმცხადებელი კვლავ ციხეშია, ზიანის ანაზღაურე-
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ბა შესაძლოა, არ იყოს შესაბამისი.343 დამატებით, კომპენსატორული სა-

შუალებები გადაწყვეტილების აღუსრულებლობისას (იხ. პარაგრაფი 6.3.)
შესაძლოა, მხოლოდ მაშინ იყოს შესაბამისი, თუ ისინი აკმაყოფილებენ
სპეციალურ მოთხოვნებს:
•

სარჩელი განხილულ იქნა გონივრულ დროში;

•

კომპენსაცია გადახდილია დროულად;

•

წარმოება შეესაბამება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის

•

წარმოების მხარეებს არ ეკისრებათ გადამეტებული ხარჯები;

•

კომპენსაციის დონე არ არის არაგონივრული იმ პრივილეგიებთან მი-

მე-6 მუხლს;

მართებით, რომლებიც დაადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა
სასამართლომ შესაბამის საქმეებზე.

მაგალითი: საქმის — Burdov v. Russia (No. 2)344 — განმცხადებლის სასარგებლოდ გამოტანილ იქნა გადაწყვეტილებები, რომლებიც ავალდებულებდა ფულადი კომპენსაციის გადახდას მის მიერ გაწეული სამუშაოსთვის ჩერნობილში
სასწრაფო ოპერაციების ჩატარებისას. ზოგიერთი გადაწყვეტილება წლების
განმავლობაში დარჩა აღუსულებელი. ადრეულ საქმეში ადამიანის უფლებათა
ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-6 მუხლისა და 1-ლი დამატებითი ოქმის 1-ლი მუხლის დარღვევა. სასამართლომ თავისი ინიციატივით
გადაწყვიტა, განეხილა ეს საკითხი მე-13 მუხლის საფუძველზე, იმ მრავალ გადაწყვეტილებაზე მითითებით, რომელთა აღსრულებაც არ ხდებოდა.
სასამართლომ დაადასტურა, რომ სასამართლო გადაწყვეტილებების აღუსრულებლობის შემთხვევებში, „დიდი ღირებულების“ იყო ადგილობრივი ზომები,
რომლებიც უზრუნველყოფენ დროულ აღსრულებას. თუმცა სახელმწიფოებს

343 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Torreggiani and others v. Italy,
No. 43517/09, 2013 წლის 8 იანვარი, პარაგ. 96.

344 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Burdov v. Russia (No. 2),
No. 33509/04, 2009 წლის 15 იანვარი, პარაგ. 98–100.
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შეეძლოთ, აერჩიათ წმინდად კომპენსატორული საშუალების დადგენა, თუ იგი
აკმაყოფილებდა სპეციალურ მოთხოვნებს: სარჩელი განხილულ იქნა გონივრულ დროში; კომპენსაცია გადახდილ იქნა დროულად; პროცედურული წესები
შეესაბამება მე-6 მუხლით დადგენილ პრინციპებს; წარმოების მონაწილეებს არ
დაეკისრათ დიდი ხარჯები; და კომპენსაციის დონე არ იყო არაგონივრული იმ
სხვა პრივილეგიებთან მიმართებით, რომლებიც განსაზღვრა სასამართლომ.
არსებობს ძლიერი, თუმცა სადავო დაშვება, რომ განსაკუთრებით გრძელვადიანი წარმოება იწვევს არამატერიალურ ზიანს.
ამ შემთხვევაში, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა
კონვენციის მე-13 მუხლის დარღვევა, ვინაიდან სასამართლო გადაწყვეტილების დიდი ხნის განმავლობაში აღუსრულებლობის გამო განმცხადებელმა ვერ
ისარგებლა დაცვის ვერცერთი საშუალებით.

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, ასევე, განსაზღვრა

საკვანძო კრიტერიუმი კომპენსატორული საშუალების ეფექტურობის დადგენისთვის, როდესაც საქმე ეხება სასამართლო წარმოების განსაკუთრე-

ბით გრძელ ვადებს (იხ. პარაგრაფი 7.3.).345 თუ კომპენსაცია ჩაითვლება

საშუალებად, სასამართლოებმა თავი უნდა აარიდონ გადამეტებულ ფორ-

მალიზმს, განსაკუთრებით ზიანის მტკიცებასთან მიმართებით.346 კომპენ-

საციის მოთხოვნის განხილვის მარეგულირებელი პროცედურული წესები
უნდა შეესაბამებოდეს სამართლიანობის პრინციპს, რომელიც მოცემულია

კონვენციის მე-6 მუხლით. ეს ნიშნავს, რომ საქმე უნდა იქნეს განხილული

გონივრულ ვადაში, ხოლო წესები, რომლებიც ეხება ხარჯებს, არ უნდა
აწესებდეს დიდ ტვირთს წარმოების მხარეებზე.

მაგალითი: საქმე — Ananyev and Others v. Russia347 — ეხებოდა განმცხადებლების დაკავების პირობებს 2005–2008 წლებში სხვადასხვა წინასაპატიმრო
დაწესებულებაში.
345 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Yuriy Nikolayevich Ivanov v.
Ukraine, No. 40450/04, 2009 წლის 15 ოქტომბერი, პარაგ. 65.

346 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Radkov v. Bulgaria (No. 2),
No. 18382/05, 2011 წლის 10 თებერვალი, პარაგ. 38–40.

347 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ananyev and others v. Russia,
Nos. 42525/07 and 60800/08, 2012 წლის 10 იანვარი.
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ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-3
(არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვა) და მე-13 მუხლების დარღვევა. ეფექტური დაცვის საშუალების უფლების გათვალისწინებით,
სასამართლომ განსაზღვრა, რომ სახელმწიფოებს მოეთხოვებათ ეფექტური
პრევენციული და კომპენსატორული საშუალებები ადგილობრივ დონეზე. სასამართლომ, ასევე, აღნიშნა, რომ ნებისმიერ პირს, რომელიც განიცდის ისეთ
მოპყრობას, რომელიც არღვევს მე-3 მუხლს, უნდა მიენიჭოს ფულადი კომპენსაცია, ხოლო მტკიცების ტვირთი მოსარჩელეებისთვის არ უნდა იყოს განსაკუთრებით გადამეტებული.

მინიჭებული კომპენსაციის მიწოდების განგრძობითმა გადაუხდელობამ

შესაძლოა გამოიწვიოს განმცხადებლის საკუთრებით შეუფერხებელი სარ-

გებლობის უფლებაში ჩარევა, რაც განსაზღვრულია კონვენციის 1-ლი დამატებითი ოქმის 1-ლი მუხლით.348 საკუთრების ჩამორთმევასთან დაკავში-

რებულ შემთხვევებში, ნებისმიერ პირს, რომელსაც ჩამოერთვა საკუთრე-

ბა, პირველ რიგში, უნდა ჰქონდეს საშუალება, მიიღოს „გონივრული და
შესაბამისი ღირებულების“ კომპენსაცია, მაშინაც კი, როდესაც „საჯარო

ინტერესის ლეგიტიმური მიზნები შესაძლოა, აწესებდეს საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლებ ანაზღაურებას.“349

ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტია არ შეიცავს რაიმე დანაწესს, რომელიც მკაფიოდ

ავალდებულებს წევრ სახელმწიფოებს, განსაზღვრონ კომპენსაცია ევროპული კავშირის კანონმდებლობიდან მომდინარე უფლებების დარღვევისთვის. თუმცა ინდივიდებმა შესაძლებელია, მიმართონ ევროპული კავშირის კანონმდებლობიდან გამომდინარე უფლებების თაობაზე ეროვნულ

სასამართლოებს და წევრი ქვეყნები შესაძლებელია, იყვნენ პასუხისმგებლები ზიანისთვის სპეციფიკურ პირობებში.350

348 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kirilova and others v. Bulgaria,
Nos. 42908/98, 44038/98, 44816/98 and 7319/02, 2005 წლის 9 ივნისი, პარაგ.
123–124.

349 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Pincová and Pinc v. the Czech
Republic, No. 36548/97, 2002 წლის 5 ნოემბერი, პარაგ. 53.

350 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-26/62, NV Algemene
Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos v. Netherlands Inland
Revenue Administration, 1963 წლის 5 თებერვალი.

150

სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება

მაგალითი: საქმის — Francovich and Bonifaci v. Italy351 — მიხედვით, გადახდისუუნარობისგან დაცვის დირექტივის 80/987/EC საფუძველზე ბატონ ფრანკოვიჩსა და ქალბატონ ბონიფაცის (და მათ დანარჩენ 33 კოლეგას) მართებდათ თანხა მას შემდეგ, რაც მათი თანამშრომლები მოჰყვნენ „ლიკვიდაციაში“.
დირექტივა უნდა ყოფილიყო იმპლმენტირებული 1983 წლისთვის, მაგრამ
იტალიამ ვერ შეასრულა ვალდებულება — ხუთი წლის შემდეგ თანამშრომლებს არ გადაუხადეს თანხები. კომპანიის ლიკვიდატორებმა აცნობეს მათ,
რომ არანაირი თანხა არ იყო დარჩენილი. დაზარალებულებმა მოთხოვნით
მიმართეს სახელმწიფოს, მიუთითებდნენ რა, რომ ეს უკანასკნელი ვალდებული იყო, აენაზღაურებინა ზიანი იმ დანაკარგის კომპენსაციისთვის, რომელიც
დადგა სახეზე სახელმწიფოს მიერ დირექტივის იმპლემენტირების განუხორციელებლობის გამო.
სასამართლომ დაადასტურა, რომ ევროპული ეკონომიკური გაერთიანების
შესახებ ხელშეკრულება (იმ დროისთვის ძალაში მყოფი) ქმნიდა საკუთარ
სამართლებრივ სისტემას, რაც სავალდებულო იყო წევრი ქვეყნების სასამართლოებისთვის. მეტიც, გაერთიანების კანონმდებლობა, ასევე, წარმოქმნიდა
უფლებებს იმ ვალდებულებათა გათვალისწინებით, რომლებიც დაწესებული
იყო ინდივიდებზე, წევრ სახელმწიფოებსა და გაერთიანების ინსტიტუციებზე,
ცალსახად განსაზღვრული ფორმით. ის პრინციპი, სადაც წევრი სახელმწიფო
უნდა იყოს ვალდებული ევროპული კავშირის კანონმდებლობის დარღვევის
გამო ინდივიდისთვის მიყენებული ზიანისა და დანაკარგის ანაზღაურებაზე, იყო
„ხელშეკრულების სისტემისთვის დამახასიათებელი.“

სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა დგება მაშინ, როდესაც ირღვევა ევ-

როპული კავშირის ხელშეკრულებები, რომლებიც კავშირშია სახელმწიფოსთან, 352 ან არ სრულდება მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის

სასამართლოს გადაწყვეტილებები.353 წევრი სახელმწიფოს ვალდებუ-

ლება, ასევე, წარმოიშობა ინდივიდებს შორის არსებულ საქმეებში, როცა

351 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანებული საქმეები,
C-6/90 and C-9/90, Andrea Francovich and Danila Bonifaci and others v. Italian
Republic, 1991 წლის 19 ნოემბერი.

352 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანებული საქმეები,
C-46/93 and C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA v. Bundesrepublik Deutschland
and The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd and
others, 1996 წლის 5 მარტი, პარაგ. 34.
353 იხ. ასევე, მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-224/01, Gerhard Köbler v. Republik Österreich, 2003 წლის 30 სექტემბერი, პარაგ. 56.
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სახეზეა ევროპული კავშირის კანონმდებლობიდან გამომდინარე უფლებები. 354

დირექტივის იმპლემენტირების განუხორციელებლობით შესაძლოა, დადგეს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხი. ამ პასუხისმგებლობის
წარმოშობისთვის:
•

დირექტივა უნდა ანიჭებდეს პირებს უფლებებს;

•

უფლებები ცხადად უნდა იყოს განსაზღვრული;

•

უნდა არსებობდეს მიზეზობრივი კავშირი სახელმწიფოს მიერ დირექტივის იმპლემენტირების განუხორციელებლობასა და მიყენებულ
ზიანს შორის.

ეს პრინციპი განვრცობილ იქნა სიტუაციებზე, სადაც წევრმა ქვეყნებმა ვერ
შეძლეს არსებულ ეროვნულ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანა

ან არასწორად მოახდინეს დირექტივის იმპლემენტირება. გავრცელების

არეალი, ასევე, გაფართოვდა, რათა მოეცვა სახელმწიფოს ნებისმიერი
წარმომადგენლის (მათ შორის, სასამართლოს) მიერ ევროპული კავში-

რის კანონმდებლობის დარღვევები.355 თუმცა, ასეთ შემთხვევებში, ასევე,

უნდა დადასტურდეს, რომ არსებობს კანონის საკმარისად სერიოზული

დარღვევა. იმის გადაწყვეტისას, თუ რამდენად არსებობდა „საკმარისად

სერიოზული ზიანი“, უნდა იქნეს გათვალისწინებული შემდეგი ფაქტორები:
•

დარღვეული წესის სიცხადე და განსაზღვრულობა;

•

წევრი სახელმწიფოებისთვის კანონით განსაზღვრული დისკრეციის
ზომა;

354 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-453/99, Courage Ltd v.
Bernard Crehan and Bernard Crehan v. Courage Ltd and Others, 2001 წლის 20
სექტემბერი.

355 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანებული საქმეები,
C-46/93 and C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA v. Bundesrepublik Deutschland
and The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd and
others, 1996 წლის 5 მარტი, პარაგ. 34.
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•

იყო თუ არა დარღვევა საერთაშორისო ხასიათის;

•

იყო თუ არა სახეზე საპატიო მიზეზი;

•

ევროპული კავშირის დაწესებულების მიერ დაკავებული პოზიციის შე-

•

წევრი ქვეყნის მიერ ეროვნულ ფარგლებში მიღებული ან შენარჩუნე-

დეგად მის მიერ დარღვევაში შეტანილი წვლილის საკითხი;

ბული იმ რეგულირების ფარგლები, რომლებიც არის ევროპული კავშირის კანონმდებლობასთან წინააღმდეგობაში.356

დისკრიმინაციის შესახებ ევროპული კავშირის სპეციალური დირექტივები,
ასევე, შეიცავს დებულებებს ზიანის თაობაზე: მაგალითად, რასობრივი თანასწორობის შესახებ დირექტივის მე-15 მუხლი.357 ფინანსური კომპენსა-

ციის ზომების მიღებისას ის უნდა იყოს ადეკვატური და ადგენდეს მიყენებული ზარალისა და ზიანის ანაზღაურებას.358 გარდა ამისა, კომპენსაციის

შესაძლო ოდენობის ზღვრის დადგენა შესაძლოა, იწვევდეს საშუალების

არაეფექტურობას.359 ეკვივალენტურობის პრინციპი უნდა შეესაბამებოდეს
ანაზღაურების პირობებს.360

356 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანებული საქმეები,
C-46/93 and C-48/93, Brasserie du Pêcheur SA v Bundesrepublik Deutschland
and The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd and
others, 1996 წლის 5 მარტი, პარაგ. 56. იხ. ასევე, მართლმსაჯულების ევროპული
კავშირის სასამართლო, C-224/01, Gerhard Köbler v. Republik Österreich, 2003
წლის 30 სექტემბერი, პარაგ. 59.
357 Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing the principle of
equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin, OJ 2000
L 180 (რასობრივი თანასწორობის შესახებ დირექტივა).

358 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-271/91, M. Helen Marshall v. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, 1993
წლის 2 აგვისტო, პარაგ. 26.

359 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-180/95, Nils Draehmpaehl
v. Urania Immobilienservice OHG, 1997 წლის 22 აპრილი, პარაგ. 43.

360 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-78/98, Shirley Preston
and Others v. Wolverhampton Healthcare NHS Trust and Others and Dorothy
Fletcher and Others v Midland Bank plc, 2000 წლის 16 მაისი, პარაგ. 55.
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5.2.2.

სპეციალური მოქმედება

სპეციალური მოქმედების საკითხი იწვევს ხელშეკრულების პირობების
ამოქმედებას, რაც საშუალებას აძლევს ხელშეკრულების მხარეებს, მი-

იღონ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები. ეს პირობები
აყენებს მათ ისეთ მდგომარეობაში, რომელშიც ისინი იქნებოდნენ, თუ

ხელშეკრულება იქნებოდა დადებული. არსებობს საგრძნობი განსხვავებები ევროპულ სამართლებრივ სისტემებს შორის, რომლებიც ეხება სპეციალურ მოქმედებას.361

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით, არ არსებობს სპეციალური მოქმედების პრინციპის რაიმე კონკრეტული აღიარება.

თუმცა, ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, სექტორულ დონეზე

დაწესდა იმპერატიული ხასიათის სპეციალური მოქმედების ვალდებულებები. მაგალითად, იხ. 1999/44/EC დირექტივის მე-3 მუხლის მე-2 და მე-3

პუნქტები. (დირექტივა სამომხმარებლო საქონლის გაყიდვის შესახებ) და

90/314/EEC დირექტივის მე-4 მუხლის მე-6 და მე-7 პუნქტები (დირექტივა
ამანათის გზავნილის შესახებ).362

მაგალითი: საქმეში — Weber and Putz363 — გერმანული სასამართლოების
მიერ წინასასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის ფარგლებში მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოში დაისვა კითხვა, თუ რამდენად
მოითხოვდა 1999/44/EC დირექტივის მე-3 მუხლი გამყიდველებისგან საფასურის გადახდას იმ საქონლის დემონტაჟისთვის, რომელიც არ შეესაბამებოდა

361 A European-wide statement on private law principles provides some guidance:
Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC Private
Law (2009), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law,
Draft Common Frame of Reference (DCFR).
362 მაგალითად, Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council
of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated
guarantees, OJ 1999 L 171, and Directive 90/314/EEC of 13 June 1990 on package travel, package holidays and package tours, OJ 1990 L 158.

363 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანებული საქმეები,
C-65/09 and C-87/09, Gebr. Weber GmbH v. Jürgen Wittmer and Ingrid Putz v.
Medianess Electronics GmbH, 2011 წლის 16 ივნისი.
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ხელშეკრულებას და, ასევე, გადასახადს სანაცვლო საქონლის ინსტალირებისთვის.
სასამართლომ დაადასტურა, რომ დირექტივა გამყიდველებისგან ითხოვს ნივთების შეკეთებას ან შეცვლას უფასოდ, სანამ ეს არ იქნება შეუძლებელი ან
არაპროპორციული.

სასამართლომ, ასევე, აღიარა, რომ გამყიდველი ვერ მოითხოვს ფინან-

სურ ანაზღაურებას, რომელიც ეხება მის ვალდებულებას, შეუსაბამოს სა-

ქონელი ხელშეკრულების პირობას. მაგალითად, გამყიდველი ვერ მოსთხოვს მომხმარებელს, გადაიხადოს კომპენსაცია დეფექტური საქონლის
გამოყენებისთვის იქამდე, სანამ ის არ იქნება ჩანაცვლებული.364

5.2.3.

აკრძალვები

აკრძალვა არის სასამართლო ორდერი, რომელიც მოითხოვს პირისგან

გარკვეული ქმედების განხორციელებას ან მისგან თავის შეკავებას. როგორც ევროპის საბჭოს, ისე ევროპული კავშირის კანონმდებლობა

უშვებს აკრძალვითი სახის მექანიზმს სხვადასხვა პირობებში. მას შეუძ-

ლია ინდივიდის უფლებების დაცვა, მაგრამ, ამავე დროს, შესაძლოა,
შეზღუდოს სხვათა უფლებები. ეს ნიშნავს, რომ საჭიროა, მიღებულ იქნეს

ფრთხილი მაწონასწორებელი მოქმედება პროპორციულობისა და სამართლიანობის უზრუნველყოფის მიზნით.365

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით, ამკრძალავი ზომები ხშირად
არის განხილული გამოხატვის თავისუფლებასთან კავშირში, რომელიც
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლითაა განმტ-

364 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-404/06, Quelle AG v.
Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, 2008
წლის 17 აპრილი, პარაგ. 41-43.

365 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-70/10, Scarlet Extended
SA v. Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM), 2011
წლის 24 ნოემბერი, პარაგ. 49.
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კიცებული. 366 ასეთ შემთხვევებში, სასამართლომ არაერთხელ აღნიშნა,

რომ მე-10 მუხლი არ კრძალავს პუბლიკაციებზე წინასწარ შეზღუდვებს

ან შეზღუდვებს მის გავრცელებაზე.367 თუმცა ის საფრთხეები დემოკრა-

ტიული საზოგადოებისთვის, რაც ამგვარი შეზღუდვებით არის წარმოშობილი, იწვევს ძალიან ფრთხილად განხილვის საჭიროებას. ნებისმიერ

შემთხვევაში, როდესაც სახეზეა პირის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დანიშნულე-

ბაა, დაადგინოს, თუ რამდენად იყო შეზღუდვა კონკრეტულ შემთხვევაში

კანონით გაწერილი, ლეგიტიმური მიზნის შესაბამისი368 და პროპორცი-

ული.

რაც შეეხება შეტყობინებამდე არსებულ მოთხოვნებს, სასამართლო არ

მოითხოვს მედიისგან წინასწარ შეტყობინებას გამოსაცემი პუბლიკაციების
შესახებ იმ პირთათვის, რომლებიც მათში არიან მოხსენიებულნი. ამგვა-

რი მოთხოვნის შემთხვევაში, რომელიც საშუალებას მისცემს ინდივიდებს,
მოითხოვონ ამკრძალავი ღონისძიება პუბლიკაციის პრევენციისთვის,
მათი პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლების უზრუნველსაყოფად, იწვევს „მსუსხავი ეფექტის“ ხასიათის რისკებს გამოხატვის თავისუფლების
მიმართ.369

366 ეროვნული ფარგლების მიღმა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს წინაშე წარდგენილ განცხადებებში, სადაც მოითხოვება სახელმწიფოდან გაძევების ან
ექსტრადიციის გადადება, სასამართლომ შეიძლება გამოსცეს შუალედური გადაწყვეტილება, რითაც სთხოვს წევრ სახელმწიფოებს, გადადოს განმცხადებლის გაძევება ან ექსტრადიცია იმ ვადით, რა ვადითაც სასამართლოში იქნება აღნიშნული საქმე
განხილული. იხ. მაგალითად, Abdollahi v. Turkey, No. 23980/08, 2009 წლის 3
ნოემბერი.

367 იხ., მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Éditions Plon v.
France, No. 58148/00, 2004 წლის 18 აგვისტო.
368 ასეთი მიზნები მოიცავს: ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს, ტერიტორიულ
მთლიანობასა და საზოგადოებრივ უსაფრთხოებას; არეულობისა და დანაშაულის
პრევენციას; ჯანმრთელობის ან ზნეობის დაცვას; სხვათა რეპუტაციის ან უფლებების დაცვას; კონფიდენციალურად მიღებული ინფორმაციის გამჟღავნების პრევენციას; სასამართლო სისტემის უზენაესობისა და მიუკერძოებლობის უზრუნველყოფას.

369 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Mosley v. the United Kingdom,
No. 48009/08, 2011 წლის 10 მაისი, პარაგ. 132.
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მაგალითი: საქმის — Brosa v. Germany370 — განმცხადებელი უთითებდა, რომ
ამკრძალავი ღონისძიება, რომელიც ზღუდავდა ლიფლეტების გავრცელებას,
სადაც მითითებული იყო ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილე კანდიდატის
მიერ ნეონაცისტური ორგანიზაციის სავარაუდო მფარველობა, არღვევდა მისი
გამოხატვის თავისუფლების უფლებას ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-10 მუხლის მიხედვით.
ლიფლეტი გავრცელებული იყო წინასაარჩევნო პერიოდში და ეხებოდა განმცხადებლის შეხედულებებს საჯარო თანამდებობაზე კანდიდატის შესაბამისობის შესახებ. რამდენადაც ეს იყო პოლიტიკური ბუნებისა და მოიცავდა საზოგადოებრივ ინტერესს, შეიქმნა განმცხადებლის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვის მცირე შესაძლებლობა. განმცხადებლის მოსაზრება არ იყო
ფაქტობრივ საფუძველს მოკლებული, თუმცა ადგილობრივმა სასამართლომ
მოითხოვა „უდავო მტკიცებულება“ — ფაქტობრივი მტკიცებულების არაპროპორციულად მაღალი ხარისხი. ადგილობრივმა სასამართლომ ვერ დაიცვა
სამართლიანი ბალანსი შესაბამის ინტერესებს შორის და ვერ მოახერხა გადაუდებელი საზოგადოებრივი საჭიროების დადგენა კანდიდატის პირად უფლებებსა და გამოხატვის თავისუფლებასთან მიმართებით. ამდენად, სასამართლომ დაადგინა მე-10 მუხლის დარღვევა.

ევროპული კავშირის კანონმდებლობით, გამოხატვის თავისუფლების

უფლება უზრუნველყოფილია ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის
ქარტიით. ქარტიის 52-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი ადგენს დასაშვებ შეზღუდვებს ქარტიით გათვალისწინებულ უფლებებზე, რომლებიც უნდა:
•

იყოს დადგენილი კანონით;

•

პატივს სცემდეს უფლებების არსს;

•

იყოს პროპორციული;

•

იყოს აუცილებელი;

370 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Brosa v. Germany, No. 5709/09,
2014 წლის 17 აპრილი.
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•

რეალურად აკმაყოფილებდეს საზოგადოებრივი ინტერესის მიზნებს,

რომლებიც აღიარებულია ევროპული კავშირის მიერ, ან საჭირო იყოს
სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად.

მაგალითი: საქმის — Telekabel v. Constantin Film371 — მიხედვით, ფილმების
გადამღები კომპანია შეეცადა თავისი ფილმების უნებართვო გავრცელების შეჩერებას ერთ-ერთ ვებგვერდზე. ინტერნეტპროვაიდერმა (ISP) უარი განაცხადა
ვებგვერდის დაბლოკვაზე, რის გამოც კომპანიამ მოითხოვა ამკრძალავი აქტის
გამოცემა სასამართლოს მეშვეობით.
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ მოახდინა საავტორო
უფლებების მქონე პირისა და ინტერნეტპროვაიდერის ბიზნესის კეთების თავისუფლებას შორის ბალანსი. დირექტივის იმპლემენტირებისას წევრი ქვეყნები
ვალდებულნი არიან, დაეყრდნონ დირექტივის ისეთ ინტერპრეტაციას, რომელიც ადგენს სამართლიან ბალანსს ევროპული კავშირის სამართლებრივი
რეჟიმით დაცულ მოქმედ ძირითად უფლებებს შორის. წევრმა ქვეყნებმა უნდა
განმარტონ თავიანთი ეროვნული კანონმდებლობა ისე, რომ იგი შეესაბამებოდეს დირექტივას და ძირითად უფლებებს. ამკრძალავი მექანიზმი ზღუდავს
ბიზნესის კეთების თავისუფლებას, მაგრამ ამ შემთხვევაში მან არ შელახა „თავისუფლების საკვანძო არსებითი მხარე“.

371 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH and Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH, 2014 წლის 27 მარტის, პარაგ. 46–51.
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მართლმსაჯულების
ხელმისაწვდომობის უფლების
ზოგადი შეზღუდვები

ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

ლეგიტიმური მიზანი და პროპორციულობა
ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია,
47-ე მუხლი (ეფექტიანი
სამართლებრივი დაცვის
უფლება).

დასაშვები
შეზღუდვები

ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია,
მე-6 მუხლი (სამართლიანი
სასამართლო განხილვის
უფლება).

ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია,
48-ე მუხლი (უდანაშაულობის
პრეზუმფცია და დაცვის
უფლება).

ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია, მე13 მუხლი (სამართლებრივი
დაცვის ეფექტიანი საშუალების
უფლება).

ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია,
52-ე მუხლის პირველი
პუნქტი (მოქმედების
ფარგლები).

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Harrison Mckee v. Hungary,
No. 22840/07, 2014.

მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო,
გაერთიანებული საქმეები,
C-317/08 to C-320/08,
Rosalba Alassini and Others
v. Telecom Italia SpA, 2010.
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ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე არსებული შეზღუდვების
მაგალითები
მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო, C-530/11,
European Commission v.
the United Kingdom of
Great Britain and Northern
Ireland, 2014.

სასამართლო
ხარჯები

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Stankov v. Bulgaria,
No. 68490/01, 2007.

გადამეტებული ადამიანის უფლებათა
ფორმალიზმი ევროპული სასამართლო,
Poirot v. France,
No. 29938/07, 2011.
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Maširević v. Serbia,
No. 30671/08, 2014.
მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო, C-415/10,
Galina Meister v. Speech
Design Carrier Systems
GmbH, 2012.
რასობრივი თანასწორობის
დირექტივა (2000/43/
EC),მე-8 მუხლი.
გენდერული სიკეთეებისა და
მომსახურებების დირექტივა
(2004/113/EC), მე-9 მუხლი.
გენდერული თანასწორობის
დირექტივა (2006/54/EC),
მე-18 მუხლი.
დასაქმების მეთოდის შესახებ
დირექტივა (2000/78/
EC),მე-10 მუხლი.
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მტკიცების
ბარიერები

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Klouvi v. France,
No. 30754/03, 2011.

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლების ზოგადი შეზღუდვები

ევროპული კავშირი
მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო,
გაერთიანებული საქმეები:
C-89/10 and C-96/10,
Q-Beef NV v. Belgische
Staat and Frans Bosschaert
v. Belgische Staat and
Others,2011.

განხილული
საკითხი
ხანდაზმულობის ვადები

იმუნიტეტი

ევროპის საბჭო
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Bogdel v. Lithuania,
No. 41248/06, 2013.

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
C.G.I.L. and Cofferati (No. 2)
v. Italy, No. 2/08, 2010.

საბოლოო გადაწყვეტილების აღსრულების დაყოვნება
ევროპული კავშირის შესახებ
ხელშეკრულება, მე-4 მუხლის
მე-3 პუნქტი და მე-19 მუხლი.
აღსრულების ევროპული
ორდერი, (რეგულაცია (EC)
No. 805/2004).
ბრიუსელის რეგულაცია,
(საბჭოს რეგულაცია (EC)
No. 44/2001).

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Yuriy Nikolayevich Ivanov v.
Ukraine, No. 40450/04, 2009.
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Burdov v. Russia (No. 2),
No. 33509/04, 2009.

რეგულაცია 1215/2012.
რეგულაცია 650/2012/EU.EU
საბჭოს რეგულაცია
2201/2003.
საბჭოს რეგულაცია 4/2009.

ეს თავი დეტალურად განიხილავს კანონმდებლობას, რომელიც ეხება
მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლების შეზღუდვას. ამდენად,

იგი სრულიად რელევანტურია ამ სახელმძღვანელოში მითითებულ ყველა სხვა უფლებასთან მიმართებით. შეზღუდვა დასაშვებია, თუ მას აქვს
ლეგიტიმური მიზანი, არის პროპორციული და არ ზღუდავს ამ უფლების

ძირითად არსს. 6.2. პარაგრაფი წარმოგვიდგენს ევროპის საბჭოსა და
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ევროპული კავშირის სამართლებრივ სისტემებში არსებულ შეზღუდვათა
საერთო მაგალითებს. ამ შეზღუდვათა ჩამონათვალი უფრო მეტად საილუსტრაციოა, ვიდრე ამომწურავი. იგი მოიცავს სასამართლო ხარჯებს,

გადაჭარბებულ ფორმალურობას, მტკიცებულებით ბარიერებს, ხანდაზმულობის ვადებსა და შეღავათებს. ბოლო თავში (პარაგრაფი 6.3.) განხი-

ლულია სასამართლოს მიერ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანის აღსრულების დაყოვნების საკითხი, როგორც მართლმსაჯულების

ხელმისაწვდომობის უფლების შეზღუდვის ერთ-ერთი ფორმა. იგი ასევე

მიმოიხილავს ევროპული კავშირის სამართლებრივ მექანიზმებს, რომლებიც მიზნად ისახავენ ევროპული კავშირის მასშტაბით გამოტანილ გადაწყვეტილებათა აღსრულების გამარტივებას. ასეთი მექანიზმია, მაგალითად,
აღსრულების შესახებ ევროპული განჩინება.372

6.1. ლეგიტიმური მიზანი და პროპორციულობა
საკვანძო დებულებები
•

შეზღუდვა დასაშვებია, თუ მას აქვს ლეგიტიმური მიზანი და არის
პროპორციული, თუმცა ამან არ უნდა შეზღუდოს ძირითადი უფლების
არსი.

•

ლეგიტიმური მიზნის მაგალითებში შედის მართლმსაჯულების სათანადო
ადმინისტრირება (მაგალითად, ხარჯების დაწესება) და სიტყვის თავისუფლების დაცვა.

•

პროპორციულობა მოითხოვს მისაღწევ მიზანსა და ამ მიზნის მისაღწევად გამოყენებულ საშუალებებს შორის სამართლიანი ბალანსის დადგენას.

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 და მე-13 და ძირითად
უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე და 48-ე მუხლებით დაცუ-

ლი უფლებები არ არის აბსოლუტური, ამდენად, კონკრეტულ შემთხვევებში ისინი შესაძლებელია, რომ შეიზღუდონ. დამატებით, ადამიანის უფლე372 Regulation No. 805/2004 of the European Parliament and the Council of 21 April
2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims, OJ 2004
L143. იგი არ ვრცელდება დანიაზე.
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ბათა საერთაშორისო სამართალის სტანდარტებით არსებული თავი ვალ-

დებულებათა შესრულებისგან დროებით თავის შეკავების შესახებ სახელმწიფოს უფლებას აძლევს, დროის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში,

განსაკუთრებულ გარემოებათა არსებობისას, თავი შეიკავოს ზოგიერთი
ვალდებულებების შესრულებისაგან — ისეთი გარემოებების დროს, როგორიცაა, მაგალითად, გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული მოვლენა, რომელიც ემუქრება სახელმწიფო მოსახლეობის სიცოცხლეს (იხ.,
მაგალითად, კონვენციის მე-15 მუხლი).

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის თანახმად, უფლების შეზღუდვის

კანონიერების განსაზღვრისას ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო ითვალისწინებს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის, როგორც

დემოკრატიული პრინციპის, უდიდეს მნიშვნელობას.373 კანონიერი შეზ-

ღუდვა უნდა:
•

იყოს აუცილებელი ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად;

•

იყოს პროპორციული;

•

ადგენდეს, რომ ძირითადი უფლების არსი არ არის დარღვეული.

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი არ განმარ-

ტავს „ლეგიტიმური მიზნის“ ცნებას, თუმცა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებში ლეგიტიმური მიზნის უამრავი

მაგალითია წარმოდგენილი. მაგალითად, იგი მოიცავს სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების შეზღუდვას იმ მიზნით, რათა მოხდეს პაციენტის

ზრუნვაზე პასუხისმგებელი პირის სასამართლო პროცესების არასამართლიანი ზემოქმედებისაგან დაცვა,374 ან მართლმსაჯულების სათანადო ად-

მინისტრირების განმტკიცება,375 აგრეთვე იმ მიზნით, რომ მიღწეულ იქნეს
373 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kijewska v. Poland, No. 73002/01,
2007 წლის 6 სექტემბერი, პარაგ. 46.

374 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ashingdane v. the United Kingdom, No. 8225/78, 1985 წლის 28 მაისი, პარაგ. 57.

375 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Harrison Mckee v. Hungary,
No. 22840/07, 2014 წლის 3 ივნისი.
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პარლამენტის წევრთა სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების დაცვა და
სასამართლო ხელისუფლებასა და საკანონმდებლო ხელისუფლებას შორის ძალთა თანაფარდობის შენარჩუნება.376

პროპორციულობის პრინციპი საკვანძოა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებში. იგი განსაზღვრავს სახელმწიფოს

ლეგიტიმურ მიზნებსა და სახელმწიფოს მიერ ამ მიზნის მისაღწევად გა-

მოყენებულ ზომებს შორის სამართლიანი ბალანსის დადგენას. აგრეთვე,
პროპორციულობის პრინციპი მოითხოვს ბალანსის განსაზღვრას ინდივიდუალურ უფლებებსა და საჯარო ინტერესებს შორის.377 რამდენადაც

მნიშვნელოვანი და არსებითია ძირითადი უფლებით დაცულ სფეროში
ჩარევა, მით უფრო დიდია ჩარევის აუცილებლობის მტკიცების ტვირთი.378
მაგალითად, დადგინდა, რომ საქმის სასამართლოში ზეპირი მოსმენით

განხილვის სხდომამდე პატიმრობაში დარჩენა არის სასამართლოსთვის

მიმართვის უფლების დაცულ სფეროში არაპროპორციული ჩარევა.379 სახელმწიფოს ეკისრება უფლებაში ჩარევის პროპორციულობის მტკიცების
ტვირთი, და მასში უნდა მოიაზრებოდეს ყველაზე ნაკლებად ინტენსიური
საშუალების გამოყენება.380

მაგალითი: საქმის — Harrison Mckee v. Hungary381 — განმცხადებელმა, რომელიც ადვოკატის მიერ იყო წარმოდგენილი, დაიწყო სამოქალაქო სამართალწარმოება საჯარო პროკურორის წინააღმდეგ, რომელშიც პროკურორს
ბრალს სდებდა, რომ მის მიერ სისხლის სამართლის პროცესის მსვლელობის

376 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, A. v. the United Kingdom,
No. 35373/97, 2002 წლის 17 დეკემბერი, პარაგ. 77.
377 მაგალითად, დაცვის მხარის უფლებებისა და მოწმის უფლებების დაცვის ბალანსირება, იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Van Mechelen and Others v. the Netherlands, Nos. 21363/93, 21364/93, 21427/93 და 22056/93, 23
April 1997, პარაგ. 59–65.
378 Ibid., პარაგ. 60.

379 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Papon v. France (No.2), No. 54210/00,
2002 წლის 25 ივლისი, პარაგ. 100.

380 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Saint-Paul Luxembourg S.A. v.
Luxembourg, No. 26419/10, 2013 წლის 18 აპრილი, პარაგ. 44.
381 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Harrison Mckee v. Hungary,
No. 22840/07, 2014 წლის 3 ივნისი.
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დროს გაგზავნილი წერილი შეიცავდა განმცხადებლის შესახებ არსებითად
არასწორ ინფორმაციას. ბუდაპეშტის რეგიონულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ დაირღვა განმცხადებლის რეპუტაციის უფლება, თუმცა კომპენსაციის
მოთხოვნის ნაწილში სარჩელი არ დაუკმაყოფილებია, რაზეც სასამართლო
აღნიშნავდა, რომ მოთხოვნა იყო გადაჭარბებული და განმცხადებელმა ვერ
შეძლო არსებითად მიყენებული ზიანისა და განცდილი ტანჯვის ფაქტის დადასტურება. განმცხადებელს დაევალა სასამართლოს ხარჯების ანაზღაურება, რაც დაახლოებით შეადგენდა 2900 ევროს. მან პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება გაასაჩივრა ბუდაპეშტის სააპელაციო სასამართლოში, ხოლო
ამ უკანასკნელმა სრულად გაიზიარა ბუდაპეშტის რეგიონული სასამართლოს
გადაწყვეტილება და აღნიშნა, რომ უნდა აენაზღაურებინა სასამართლოსთვის
მიმართვის ხარჯები, რაც გამოანგარიშდა პროცენტების სახით, სასამართლოს
მიერ დაუკმაყოფილებელი მოთხოვნის პროპორციულად.
სასამართლომ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ სასამართლოსთვის მიმართვის
უფლება არ არის აბსოლუტური და შესაძლებელია, დაექვემდებაროს გარკვეულ შეზღუდვებს. შეზღუდვით არ უნდა აიკრძალოს ან შემცირდეს პირის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების განხორციელების შანსი, იმ დოზით, რომ
შეიზღუდოს პირის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების ძირითადი არსი.
ამ შემთხვევაში, სასამართლომ ვერ დაადგინა ვერანაირი მიზეზი იმისა, რომელიც მას ეჭვის შეტანის საფუძველს მისცემდა იმ ფაქტში, რომ სასამართლო
პროცესზე ადვოკატით წარმოდგენილმა მომჩივანმა ვერ შეძლო განესაზღვრა,
თუ რა შეიძლებოდა ყოფილიყო იმ კონკრეტული მომენტისთვის „გონივრული“
სარჩელი. უფრო მეტიც, სასამართლოში შესატანი ხარჯების ოდენობა სასამართლო პროცესის წარუმატებლად დასრულების შემთხვევაში განმცხადებლისთვის იყო განჭვრეტადი მოვლენა. სასამართლო ხარჯების დაკისრების მიზნები
შეესაბამებოდა მართლმსაჯულების სათანადო ადმინისტრირებას, ასევე სასამართლო პროცესში უზრუნველყოფილი იყო დაცვის ადეკვატური მექანიზმები,
რათა ეჭვგარეშე ყოფილიყო, რომ ეს მოთხოვნა bona fide მოსარჩელეებს არ
აკისრებდა არაპროპორციულ ფინანსურ ტვირთს. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ არ დარღვეულა კონვენციის მე-6 მუხლი.

მსგავსი მიდგომაა დანერგილი ევროპული კავშირის კანონმდებლობის

ფარგლებშიც. შეზღუდვა უნდა იყოს პროპორციული ღონისძიება და პატივს უნდა სცემდეს უფლების ძირითად არსს. ეს ნიშნავს, რომ შეზღუდ-

ვა არ უნდა გასცდეს პროპორციულობისა და საჭიროების ფარგლებს

და უნდა აკმაყოფილებდეს „კავშირის კანონმდებლობით აღიარებულ
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ზოგად ინტერესთა“ მოთხოვნებს, ან იცავდეს სხვათა უფლებებსა და
თავისუფლებებს.382 სახელმწიფომ ყველა შესაძლო გამოსაყენებელ საშუალებათაგან არჩევანი უნდა შეაჩეროს ყველაზე ნაკლებად ინტენსიური
საშუალების გამოყენებაზე.383

მაგალითი: საქმეში — Rosalba Alassini v. Telecom Italia SpA384 — მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ Giudice di Pace di Ischia-ს
მოთხოვნით განიხილა ოთხი გაერთიანებული პრეიდიციული საჩივარი. იგი
ეხებოდა დებულებებს, რომელთა თანახმადაც, დავის სასამართლოს გარეთ
გადაწყვეტის მცდელობა ზოგიერთი სახის დავისთვის იყო აუცილებელი პირობა, რათა მომხდარიყო ეროვნული სასამართლოების მიერ ამგვარი დავების
დასაშვებად ცნობა. ეს დებულებები ამოქმედდა 2002 წლის 7 მარტის საბჭოზე,
ევროპული პარლამენტის მიერ მიღებული, უნივერსალური სერვისისა და მომხმარებლების უფლებათა შესახებ 2002/22/EC დირექტივის ინკორპორირების
ჭრილში, რომელიც ეხებოდა ელექტრონულ კომუნიკაციას, ქსელებსა და სერვისებს.
სასამართლომ დაადასტურა, რომ ყველაზე ფუნდამენტურ უფლებებსაც არ
გააჩნიათ „ულიმიტო პრეროგატივა“ და რომ ისინიც ექვემდებარებიან შეზღუდვებს. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ მიუთითა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე და ხაზი გაუსვა იმას, რომ შეზღუდვები უნდა აკმაყოფილებდეს ზოგად ინტერესთა მიზნებს.
იგი არ უნდა იყოს არაპროპორციული ღონისძიება და არ უნდა არღვევდეს
გარანტირებული უფლების ძირითად არსს. განსახილველ შემთხვევაში, ადგილობრივი საკანონმდებლო ჩანაწერი — უზრუნველყოს დავის მოგვარების

382 ევროპული ქარტიის თაობაზე არსებული განმარტებები ადასტურებს, რომ კავშირის მიერ აღიარებული ზოგადი ინტერესები მოიცავს როგორც ევროპული კავშირის
შესახებ ხელშეკრულების მე-3 მუხლს და სხვა ინტერესებს, რომლებიც დაცულია
ხელშეკრულებების სპეციალური დებულებებით, მაგალითად, ევროპული კავშირის
შესახებ ხელშეკრულების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტი და ევროპული კავშირის
ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების 35-ე მუხლის მე-3 პუნქტი, 36-ე და 346-ე
მუხლები. იხ. მაგ. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-92/09
and C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR and Hartmut Eifert v. Land Hessen, 9 November 2010, პარაგ.74.

383 მაგალითად, სასჯელებთან დაკავშირებით, იხ. C-443/13, Ute Reindl v. Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, 2014 წლის 13 ნოემბერი, პარაგ. 40.

384 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანებული საქმეები,
C-317/08 to C-320/08, Rosalba Alassini v. Telecom Italia SpA, Filomena Califano
v. Wind SpA, Lucia Anna Giorgia Iacono v. Telecom Italia SpA and Multiservice Srl
v. Telecom Italia SpA, 2010 წლის 18 მარტი, პარაგ. 63–65.
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უფრო სწრაფი და ბევრად იაფი საშუალება, და, ამავდროულად, შეამსუბუქოს
სასამართლო სისტემის ტვირთი — შეესაბამებოდა ლეგიტიმურ მიზანს, ხოლო
დავის გადაწყვეტის არასასამართლო მექანიზმი და პროცედურა, ფაქტობრივად, არ იყო არაპროპორციული ქმედება მისაღწევ მიზანთან მიმართებით.

6.2. სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანამდე
არსებულ შეზღუდვათა მაგალითები
საკვანძო დებულებები
•

სასამართლოსთვის მიმართვის საფასურმა და, ზოგადად, სასამართლო
ხარჯებმა იმ შემთხვევაში, თუ იგი ძალიან მაღალია, შესაძლებელია, გამოიწვიოს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლების შეზღუდვა,
გამომდინარე იქიდან, რომ ამით შესაძლებელია მოხდეს პირის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების განხორციელების პრევენცია. ხარჯების ადეკვატურობის განსაზღვრა დამოკიდებულია თითოეული საქმის
ფაქტობრივ გარემოებებზე, მათ შორის მოსარჩელის შემოსავლებზე.

•

გადაჭარბებული ფორმალურობით (პროცესუალური წესების ხისტი ინტერპრეტაცია) შესაძლებელია, შეზღუდულ იქნეს პირის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება.

•

მაღალმა მტკიცებულებითმა სტანდარტმა შეიძლება შექმნას ბარიერი
მართლმსაჯულებაზე წვდომისას. გავრცელებული მოსაზრების თანახმად, ფაქტების ან კანონმდებლობის პრეზუმფციამ შესაძლებელია (მაგალითად, დისკრიმინაციის პრეზუმფციები), ინდივიდებს ხელს შეუწყოს
სასამართლოში საქმეების უკეთესად წარმართვაში.

•

ხანდაზმულობის ვადები უნდა იყოს პროპორციული და უნდა ემსახურებოდეს ლეგიტიმურ მიზანს — ისეთს, როგორიცაა, მართლმსაჯულების
სათანადო ადმინისტრირება, ან ძველი საჩივრებიდან გამომდინარე
უსამართლო შემთხვევების პრევენცია.

•

იმუნიტეტი შესაძლებელია, იყოს დასაშვები, თუ იგი ემსახურება ლეგტიმურ მიზანს, — მაგალითად, პარლამენტის წევრთა გამოხატვის თავისუფლების დაცვა, ან მაღალი საჯარო თანამდებობის მქონე პირთა მიერ
ვალდებულებების შესრულება.
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ამ პარაგრაფში განხილულია შეზღუდვის ზოგიერთი მაგალითი, რომლებიც ადამიანის უფლებათა ევროპული და მართლმსაჯულების ევროპული

კავშირის სასამართლოების მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებებში იყო
განსახილველი საკითხი. ზოგიერთი ბარიერი შესაძლებელია აღწერილ
იქნეს ფაქტობრივ გარემოებად, — მაგალითად, დაყოვნება ან გადაჭარბებული ფორმალურობა, — მაშინ, როდესაც ზოგიერთი ბარიერი გამომდინარეობს კონკრეტული საკანონმდებლო ნორმიდან: ხანდაზმულობის

ვადები, იმუნიტეტი და მტკიცებულებითი ბარიერები. სხვა ბარიერებში შედის მიმართვის უფლება, ე.წ. Legal standing (8.4. პარაგრაფში იხ. შემდ-

გომი განხილვა გარემოს დაცვის სამართლის შესახებ), და სასამართლო
პროცესების გადაჭარბებული ხანგრძლივობა. (იხ. მე-7 თავი).385

6.2.1.

სასამართლო ხარჯები

სასამართლო ხარჯებმა შესაძლებელია, მნიშვნელოვნად შეუწყოს ხელი

მართლმსაჯულების ეფექტურ ადმინისტრირებას (მაგალითად, ადმინის-

ტრაციული ხარჯების შემცირება ან სასამართლო პროცესში არაკეთილ-

სინდისიერი პირის მონაწილეობის პრევენცია), თუმცა ამით, აგრეთვე,
შესაძლებელია, შეიზღუდოს მართლმსაჯულების წვდომა. არაგონივრული
სასამართლო ხარჯების დაწესებამ, რომლებიც იწვევს ინდივიდის მიერ

სამართალწარმოების დაწყების პრევენციას, შესაძლებელია, გამოიწვიოს
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის დარღვევა.386

ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის კანონმდებლობის თანახ-

მად, სასამართლო ხარჯები ავტომატურად არ მიიჩნევა ადამიანის უფლე-

ბათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის პირველ პუნქტსა და ძირითად
უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 51-ე მუხლთან შეუსაბამოდ.

თუმცა, თუ ხარჯები შეუსაბამოდ მაღალია, ამან შესაძლებელია, ხელი შე385 FRA (2011), Access to justice in Europe: an overview of challenges and opportunities, გვ. 38.
386 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kreuz v. Poland, No. 28249/95,
2011 წლის 19 ივნისი, პარაგ. 61–67.
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უშალოს პირის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების განხორციელებას. 387 მაგალითად, ზოგიერთ საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულმა

სასამართლომ დაადგინა სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა არაპროპორ-

ციული ხარჯების დაკისრების კუთხით, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი
დაახლოებით ოთხჯერ აღემატებოდა მოსარჩელის ყოველთვიურ შემოსავალს. 388

მაგალითი: საქმის — Stankov v. Bulgaria389 — მომჩივანმა წარმატებას მიაღწია სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ სასამართლო პროცესში, რომელიც
ეხებოდა უკანონო პატიმრობას, და მიენიჭა ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის
უფლება. ამავდროულად, მას დაეკისრა სასამართლო ხარჯების იმ ოდენობის
გადახდა, რომელიც დაახლოებით შეადგენდა 90 %-ს იმ კომპენსაციისას, რაც
სახელმწიფოს უნდა აენაზღაურებინა ამ პირისათვის. შედეგად, მომჩივანმა დაკარგა კომპენსაცია, მიუხედავად ბულგარეთის სასამართლოების მითითებისა,
რომ მას დანამდვილებით ჰქონდა კომპენსაციის უფლება.
სასამართლომ აღნიშნა, სასამართლო დავებში, რომლებშიც პირი სახელმწიფოსაგან ითხოვს ზიანის ანაზღაურებას, სასამართლო ხარჯების მარეგულირებელი საპროცესო ნორმებით თავიდან უნდა იქნეს აცილებული პროცესში მონაწილე მხარისთვის გადაჭარბებული ფინანსური ტვირთის დაკისრება, ამდენად,
ამან არ უნდა გამოიწვიოს ტრიბუნალისთვის მიმართვის უფლების არაგონივრული შეზღუდვა. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო ხარჯების დაწესება
შეესაბამებოდა მართლმსაჯულების სათანადო ადმინისტრირებით დადგენილ
სტანდარტს, ამ საქმეზე განსაკუთრებით მაღალი და სრულიად მოუქნელი სასამართლო ხარჯები გადაიზარდა განმცხადებლის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების არაპროპორციულ შეზღუდვაში. სხვა წევრი სახელმწიფოების საკანონმდებლო ბაზაში არსებობს უამრავი პროცესუალური გზა მსგავს პრობლემათა აღმოსაფხვრელად — მაგალითად, სასამართლო ხარჯების შემცირებით
ან სახელმწიფოს წინააღმდეგ ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით წარმოებულ
სასამართლო პროცესებში სასამართლო ხარჯებზე უარის თქმით, ან ხარჯების
387 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Perdigão v. Portugal, No. 24768/06,
2010 წლის 16 ნოემბერი, პარაგ. 74. იხ. ასევე გაერთიანებული ერები (UN), ადამიანის უფლებათა კომიტეტი (HRC) (2008), საქმე No. 1514/2006, Casanovas v.
France, 2008 წლის 28 ოქტომბერი, პარაგ. 11.3.
388 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kijewska v. Poland, No. 73002/01,
2007 წლის 6 სექტემბერი, პარაგ. 47.
389 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Stankov v. Bulgaria, No. 68490/01,
2007 წლის 12 ივლისი.
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განსაზღვრის საკითხებში სასამართლოს დისკრეციული უფლებამოსილების
გამოყენების წვდომით. სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-6 მუხლის
პირველი პუნქტის დარღვევა.

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის თანახმად, სასამართლო ხარ

ჯების საკითხი გათვალისწინებულ იქნა ორჰუსის კონვენციის იმპლემენტაციის შესახებ დირექტივის ფარგლებში მართლმსაჯულების ხელმისაწვ-

დომობის მოთხოვნების მიმართ. (იხ. პარაგრაფი 8.4. გარემოს დაცვის
სამართალზე). 390

მაგალითი: საქმის — European Commission v. the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland391 — მიხედვით, გარემოს დაცვითმა არასამთავრობო ორგანიზაციათა ჯგუფმა, ევროპულ კომისიასთან ერთად, მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოში შეიტანა საჩივარი დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ, სადაც ისინი ბრალს სდებდნენ დიდ ბრიტანეთს, რომ
პირებსა და სამოქალაქო საზოგადოების ჯგუფებს „განსაკუთრებით მაღალი“
სასამართლო ხარჯების გამო არ ჰქონდათ სამართალწარმოების პროცესის
დაწყების შესაძლებლობა, განსაკუთრებით კი აპელირებდნენ ნორმაზე — „წაგებული მხარე იხდის ხარჯებს“, რომელიც წაგებულ მხარეს ავალდებულებდა
მოგებული მხარის სასარგებლოდ სასამართლო ხარჯების დაფარვას. ისინი
დავობდნენ, რომ ამან დაარღვია მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობასთან
დაკავშირებული საკანონმდებლო ჩანაწერები (ორჰუსის კონვენციის იმპლემენტაციის შესახებ დირექტივის მე-3 მუხლის მე-7 პუნქტი და მე-4 მუხლის მე-4
პუნქტი, რომელიც კრძალავს სასამართლოსადმი მიმართვისთვის განსაკუთრებულად მაღალი საფასურის დაწესებას). ევროპულმა კომისიამ საქმე გადაუგზავნა მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს.
სასამართლომ გაითვალისწინა, თუ რას გულისხმობდა ტერმინი „შეუსაბამოდ
მაღალი“ დირექტივის ჭრილში. შეფასების პროცესი მოითხოვს სუბიექტური და
390 გაერთიანებული ერები, ევროპის ეკონომიკური კომისია, (UNECE) (1998), კონვენცია გარემოს დაცვის საკითხებში ინფორმაციაზე წვდომის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საჯარო ჩართულობისა და მართლმსაჯულებაზე წვდომის შესახებ,
1998 წლის 25 ივნისი.

391 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-530/11, European Commission v. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2014 წლის
13 თებერვალი, იხ. ასევე, მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო,
C-260/11, The Queen, on the application of David Edwards and Lilian Pallikaropoulos v. Environment Agency and Others, 2013 წლის 11 აპრილი.
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ობიექტური ფაქტორების განსაზღვრას. ხარჯები არ უნდა იყოს „ობიექტურად
არაგონივრული“, მაგრამ ხარჯების რაოდენობამ არ უნდა გადააჭარბოს პროცესში მონაწილე მხარის ფინანსურ შესაძლებლობას. სუბიექტური გონივრულობის განსაზღვრის პროცესისას უამრავი ფაქტორი უნდა იქნეს მხედველობაში მიღებული, მათ შორის: (I) აქვს თუ არა საქმეს წარმატების გონივრული
პერსპექტივა; (II) რა რისკის წინ დგას მოსარჩელე და გარემოს დაცვა; (III) კანონმდებლობის კომპლექსურობა და რელევანტური პროცესი. შეფასების ეს
მეთოდი არ განსხვავდება პირველ და სააპელაციო ინსტანციებში. დიდმა ბრიტანეთმა ვერ შეძლო დირექტივის კორექტულად ინკორპორირება.

სასამართლო ხარჯების გონივრულობა უნდა შეფასდეს ყოველი კონკრეტული საქმის ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინების კონტექსტში, — მათ შორის, გათვალისწინებულ უნდა იქნეს პირის შესაძლებლობა

ხარჯების გადახდის კუთხით, — ასევე, უნდა განისაზღვროს, აქვს თუ არა
ინდივიდს ამგვარი ხარჯების გადახდის შემდეგაც სასამართლოსთვის მი-

მართვის უფლების განხორციელების შესაძლებლობა.392 ეს უფლება შე-

საძლებელია, დაირღვეს მოგებული მხარისთვის სასამართლო ხარჯების
ანაზღაურებაზე უარის თქმის დროს.393 სახელმწიფოები უნდა დარწმუნდ-

ნენ, რომ მართლმსაჯულების ადმინისტრირების დაფინანსების საჭიროება
არ ზღუდავს სასამართლოსთვის მიმართვას. ეროვნული კანონმდებლობა

სასამართლო ხარჯების დაფარვის მიზნით, ხშირად გვთავაზობს სამართლებრივი მხარდაჭერის სახელმწიფოსგან მოთხოვნის შესაძლებლობას.

(იხ. მე-3 თავი სამართლებრივ მხარდაჭერაზე). სახელმწიფოს მხრიდან

გამარტივებული პროცედურის უზრუნველყოფით შესაძლებელია პირის

სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების მხარდაჭერა; გამარტივებული

პროცედურა ხშირად მცირე ევროპულ სასარჩელო წარმოებას ჰგავს და

დეტალურად განხილულია 8.5. პარაგრაფში. ამდენად, იგი ხშირად ბევრად უფრო იაფი და სწრაფი საშუალებაა.

392 იხ. ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Tolstoy Miloslavsky v.
the United Kingdom, No. 18139/91, 1995 წლის 13 ივლისი, პარაგ. 61–67 (სადეპოზიტო თანხის გადახდის მოთხოვნა გონივრულად იქნა მიჩნეული მოწინააღმდეგე მხარის სამართლებრივ ხარჯებთან მიმართებით, რამდენადაც საჩივარი არ იქნა
ცნობილი დასაშვებად).
393 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Stankiewicz
No. 46917/99, 2006 წლის 6 აპრილი, პარაგ. 60 და 75.

v.

Poland,
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პოზიტიური პრაქტიკა
ხარჯების შემცირება და გამარტივებული პროცედურები
გაერთიანებულ სამეფოში (უელსსა და ინგლისში) სახელმწიფომ წარადგინა
Money Claim Online (MCOL) მოდელი, როგორც იაფი და სწრაფი საშუალება
მცირე სასარჩელო პროცესებისთვის. სარჩელის ღირებულება უნდა იყოს 100
000 ევროზე ნაკლები და უნდა წარმოებდეს ინგლისში ან უელსში მცხოვრები
პირის წინააღმდეგ.
წყარო: Council of Europe, CEPEJ (2014), Report on ‘European judicial systems — Edition 2014 (2012 data): efficiency and quality of justice’, გვ. 260. იხ. ასევე, www.gov.
uk/make-money-claim-online and www.inbrief.co.uk/preparing-for-trial/problems-withsmall-claims.htm.

6.2.2.

გადაჭარბებული ფორმალურობა

გადაჭარბებული ფორმალურობა ეხება პროცესუალური წესების განსაკუთრებით ხისტ ინტერპრეტაციას, რომელსაც შეუძლია, ხელი შეუშალოს პირს

სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების განხორციელებაში. იგი მოიცავს

ხანდაზმულობის ვადების მკაცრ ინტერპრეტაციას, პროცესუალურ წესებსა
და მტკიცებულებებთან დაკავშირებულ წესებს.

მაგალითი: საქმის — Poirot v. France394 — მიხედვით, მომჩივანმა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მდედრობითი სქესის წარმომადგენელმა პირმა, შეიტანა სისხლის სამართლის საჩივარი, რომელშიც პირს ბრალს სდებდა
მკურნალობისთვის განკუთვნილ დაწესებულებაში სექსუალური დანაშაულისა
და გაუპატიურების ჩადენაში. ბრალდებაზე სასამართლო გამოძიება დაიწყო
2002 წელს. 2006 წელს მაგისტრატმა მოსამართლემ ბრალდება გადააკვალიფიცირა და დაიყვანა მხოლოდ სექსუალური ხასიათის დანაშაულის ჩადენამდე, ხოლო ბრალდებული წარადგინა ადგილობრივი სასამართლოს
სისხლის სამართლის საქმეთა პალატაში. მომჩივანმა სააპელაციო წესით გაასაჩივრა პირის მიერ ჩადენილი ქმედებების გადაკვალიფიცირება და სასამართლო პროცესის ჩანიშვნის შესახებ განჩინება, ვინაიდან, განმცხადებლის
აზრით, ჩადენილი ქმედება იყო ბევრად სერიოზული მართლსაწინააღმდეგო
394 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Poirot v. France, No. 29938/07,
2011 წლის 15 დეკემბერი, პარაგ. 46.

172

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლების ზოგადი შეზღუდვები

აქტი იმისთვის, რომ იგი Cour d’Assise-ში განხილულიყო. სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. გადაწყვეტილების მიხედვით, საჩივარში არ
იყო მითითებული აპელაციის საფუძვლები. ამის შემდეგ გადაწყვეტილება
გაასაჩივრა საკასაციო სასამართლოში, თუმცა უშედეგოდ. შემდეგ ბრალდებული პირი გაამართლეს. განმცხადებელი დავობდა, რომ სააპელაციო
საჩივრის არდაკმაყოფილებით დაირღვა სასამართლოსთვის მიმართვის
უფლება.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გამოიკვლია, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ფორმალურად არ ავალდებულებდა
განმცხადებელს სააპელაციო საჩივარში გასაჩივრების საფუძვლების ცალსახად მითითებას. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არსებული
ერთადერთი რელევანტური განსახილველი ნორმა იყო ის რეგულაცია,
რომელიც პირს მაგისტრატის მოსამართლის მიერ პროცესის დანიშვნის
შესახებ გამოტანილი განჩინების გასაჩივრების შესაძლებლობას აძლევდა. სასამართლომ გაიზიარა პოზიცია, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება
საუკეთესო კონდიციაში იმყოფებოდა, რათა მოეხდინა ეროვნული კანონმდებლობის ინტერპრეტაცია. სასამართლო ხელისუფლებამ გამოიყენა რელევანტური პროცესუალური წესი და იგი უკიდურესად ფორმალურ ჭრილში
განმარტა, და, ამდენად, დაარღვია განმცხადებლის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება. სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი
პუნქტის დარღვევა.

სასამართლოს როლი და განმცხადებლისთვის ანაზღაურების ალტერნა-

ტიული გზების ხელმისაწვდომობა შესაძლებელია, იყოს რელევანტური
ფაქტორი ფორმალურობის შემოწმების პროცესში. მაგალითად, როდესაც

სასამართლოს აქვს ადმინისტრაციული ხასიათის გადაწყვეტილებების გა-

მოტანის უნიკალური კომპეტენცია და თავად მოქმედებს როგორც პირველი და საბოლოო ინსტანციის სასამართლო. ამ დროს ასეთი ორგანოს

საპროცესო კანონმდებლობა არ უნდა იყოს უკიდურესად ფორმალური,

გამომდინარე იქიდან, რომ იგი ინდივიდს ართმევს ანაზღაურების მიღების უფლებას.395

395 იხ. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Sotiris and Nikos
Kouras ATTEE v. Greece, No. 39442/98, 2000 წლის 16 ნოემბერი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Shulgin v. Ukraine, No. 29912/05, 2011 წლის
8 დეკემბერი, პარაგ. 65.
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საკონსტიტუციო სასამართლოში საპროცესო წესების განსაკუთრებით
ხისტი კონსტრუქციით არსებობამ შესაძლებელია, პირს ხელი შეუშალოს

სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების განხორციელებაში.396 მაგალი-

თად, თუ საპროცესო ნორმა, ისეთი, როგორიც ხანდაზმულობის ვადაა,
ახდენს განმცხადებლის ქმედებების საქმის ფაქტობრივი გარემოებების
საფუძველზე გამოკვლევის პრევენციას, ეს პირდაპირ არღვევს სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებას.397

მაგალითი: საქმის — Maširević v. Serbia398 — მიხედვით, მომჩივანმა, პრაქტიკოსმა იურისტმა, სამოქალაქო სარჩელით მიმართა მუნიციპალურ სასამართლოს, სადაც სადაზღვევო კომპანიისგან ითხოვდა იმ ხარჯების ანაზღაურებას,
რომლებიც მას უნდა მიეღო სამართლებრივი სერვისის საფასურის შესახებ
ხელშეკრულების მიხედვით გაწეული მომსახურების გამო. საწყის ეტაპზე სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება გადასახადის დაკისრების შესახებ,
თუმცა სადაზღვევო კომპანიის მიერ წარმოდგენილი შესაგებლის შემდეგ გააუქმა განჩინება, მოახდინა ხელშეკრულების ანულირება და ცნო ბათილად.
სააპელაციო სასამართლომ გაიზიარა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება,
ხოლო მომჩივანმა სამართლებრივი დარღვევების არსებობის საფუძვლით
საჩივარი შეიტანა საკასაციო სასამართლოში. საკასაციო სასამართლომ არ
დააკმაყოფილა საკასაციო საჩივარი, რომელიც ადგენდა, რომ განმცხადებელს არ ჰქონდა საჩივრის შეტანის უფლებამოსილება, უთითებდა რა სერბეთის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 84-ე მუხლზე, რომლის მიხედვითაც
საკასაციო საჩივრის შეტანა დასაშვებია მხოლოდ ადვოკატის მეშვეობით, და
არა პირადად მოსარჩელე მხარის მეშვეობით. უზენაესმა სასამართლომ დაადგინა, რომ, ამ ნორმის თანახმად, სასამართლო პროცესში მონაწილე მხარეებმა დაკარგეს სამართლებრივი საკითხის საფუძველზე საკასაციო საჩივრის შეტანის შესაძლებლობა, იმის მიუხედავად, რომ ეს პირები თავად ადვოკატები
იყვნენ.

396 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Běleš and Others v. the Czech
Republic, No. 47273/99, 2002 წლის 12 ნოემბერი, პარაგ. 69.

397 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Miragall Escolano and Others v.
Spain, Nos. 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98,
41446/98, 41484/98, 41487/98 and 41509/98, 2000 წლის 25 მაისი, პარაგ. 33
და 36.
398 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Maširević v. Serbia, No. 30671/08,
2014 წლის 11 თებერვალი.
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სასამართლომ განმარტა, რომ მუხლის ხისტი ინტერპრეტაციით დაირღვა პირის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება და დაადგინა: ისეთ საქმეებში,
როგორიც იყო განსახილველი შემთხვევა, სასამართლოს ევალებოდა, განესაზღვრა, იყო თუ არა საპროცესო კოდექსის ნორმის მიზანი მართლმსაჯულების სათანადო ადმინისტრირებისა და სამართლებრივი განჭვრეტადობის
პრინციპის გარანტირება. უზენაესი სასამართლოს მიერ საკითხის ამგვარი
ინტერპრეტაცია არ ემსახურება ამ მიზნებს და ართმევს განმცხადებელს მისი
ბრალდების ირგვლივ არსებული ფაქტობრივი გარემოებების სრულყოფილად
გამოკვლევის უფლებას. ამასთანავე, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ დაირღვა მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი.

გადაჭარბებული ფორმალურობის საკითხი ასევე წამოიჭრება მაშინ, როდესაც სასამართლო გადაჭარბებულ მნიშვნელობას ანიჭებს საქმის ფაქ-

ტობრივი გარემოებების ზოგიერთ საკითხს (ისეთს, როგორიცაა განმცხადებლის უკანონო ბინადრობის სტატუსი), ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებთან სათანადო ბალანსის დადგენის გარეშე (მაგალითად, კონვენციის

მე-8 მუხლით დაცული ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება).399 უფ-

ლებათა ბალანსირების პრაქტიკამ შესაძლოა, ხელი შეუწყოს სასამართ-

ლოს ისეთი პრაქტიკის თავიდან აცილებაში, რომელიც იწვევს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლების დარღვევას.

6.2.3.

მტკიცებულებითი ბარიერები

ინდივიდს, იმისათვის, რომ მიიღოს სასამართლოსგან ზიანის ადეკვატური
ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება, ევალება საკმარისი მტკიცებულებების

წარმოდგენა, რათა გაამყაროს სარჩელში მითითებული ფაქტობრივი გარემოებები. იმ შემთხვევაში, თუ მტკიცებულებითი სტანდარტი არაგონივ-

რულად მაღალია, სასამართლოს მიერ განხორციელებული ნებისმიერი
ქმედება კრახისთვისაა განწირული და ინდივიდის სამართლებრივ უფლებათა აღსრულება პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება.400

399 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Rodrigues Da Silva and Hoogkamer v. the Netherlands, No. 50435/99, 2006 წლის 31 იანვარი, პარაგ. 44.

400 ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის სააგენტო (2011), Access to justice in
Europe: an overview of challenges and opportunities, გვ. 62.
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ზოგიერთ საქმეში მტკიცებულებითი ბარიერი შესაძლებელია, შემცირდეს
განსაკუთრებული პირობების წარდგენით, რაზეც მხარეს ევალება საქმის
კონკრეტული ელემენტების მტკიცება (მტკიცებულებითი ტვირთის მოთ-

ხოვნები). მაგალითად, სისხლისსამართლებრივი შემთხვევების დროს

მტკიცების ტვირთი ეკისრება ბრალდების მხარეს. უნდა აღინიშნოს, პროკურატურას აქვს იმის მტკიცების ვალდებულება, რომ სწორედ ბრალდე-

ბულმა პირმა ჩაიდინა კონკრეტული დანაშაული. ეს პრინციპი მიემართება
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტით
და ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 48-ე მუხლის 1-ლი

პუნქტით დაცულ უდანაშაულობის პრეზუმფციას. მტკიცების ტვირთის საპირისპირო განაწილებით შესაძლებელია, გამოწვეულ იქნეს უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა.

უნდა აღინიშნოს, რომ ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის მიხედვით,

განსაკუთრებულ შემთხვევებსა და ძალზე სპეციფიკურ საქმეებში მტკიცების

ტვირთი შესაძლებელია, დაეკისროს დაცვის მხარეს. რისკის წინაშე მყოფი
უფლების მნიშვნელობა და დაცვის მხარის უფლებების დამცავი მექანიზ-

მების არსებობა უნდა იქნეს გათვალისწინებული მტკიცების ტვირთის საწინააღმდეგოდ განაწილების მართებულობის დადგენის პროცესისას.401

მაგალითი: საქმის — Klouvi v. France402 — მიხედვით, 1994 წელს, განმცხადებელმა სასამართლოში შეიტანა საჩივარი თავისი ყოფილი მენეჯერის, P-ს,
წინააღმდეგ, სადაც იგი მას ბრალს დებდა გაუპატიურებასა და სექსუალურ
შევიწროებაში. 1998 წელს მაგისტრატმა მოსამართლემ დაადგინა, რომ წარმოდგენილი მტკიცებულებების არასაკმარისი რაოდენობის გამო არ იკვეთებოდა დანაშაულის ნიშნები. ცოტა ხნის შემდეგ P-მ განმცხადებლის წინააღმდეგ შეიტანა საჩივარი, სისხლისსამართლებრივი დევნის უსაფუძვლოდ და
დაუსაბუთებლად დაწყებისთვის. განმცხადებელს სასჯელის სახით დაეკისრა
პირობითი მსჯავრი და დაევალა კომპენსაციის გადახდა. მისი სააპელაციო საჩივარი არ იქნა მიღებული. იგი დავობდა, რომ ამით დაირღვა უდანაშაულობის
პრეზუმფცია.

401 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Salabiaku v. France, No. 10519/83,
1988 წლის 7 ოქტომბერი.
402 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Klouvi v. France, No. 30754/03,
2011 წლის 30 ივნისი.
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სასამართლო აღიარებს, რომ ყველა ეროვნული სისტემა იყენებს უდანაშაულობის პრეზუმფციის ინსტიტუტს. ამ შემთხვევაში სასამართლო გადაწყვეტილება დაფუძნებული იყო სისხლის სამართლის კოდექსის ნორმის ხისტ
ჩანაწერზე — უპირველეს ყოვლისა, მხედველობაში უნდა მივიღოთ, რომ, თუ
საქმეში არ არსებობდა დანაშაულის ნიშნები, ეს უეჭველად ნიშნავდა, რომ
განმცხადებლის ბრალდებას საფუძველი არ ჰქონდა და, მეორე, მას შემდეგ, რაც განმცხადებელმა განაახლა დავა განმეორებითი გაუპატიურებისა
და სექსუალური შევიწროების კუთხით, მას აუცილებლად უნდა ჰქონოდა ინფორმაცია წაყენებული ბრალდებების არამართლზომიერების შესახებ, უფრო
მეტიც, პროკურატურას უსაფუძვლოდ უბიძგებდა სისხლისსამართლებრივი
დევნის დაწყებისკენ. პრეზუმფცია გვიჩენს საფუძველს, ვიფიქროთ, რომ მას
არანაირი მიზეზი არ ჰქონდა, დაეცვა საკუთარი თავი უსაფუძვლოდ და დაუსაბუთებლად სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების ბრალდებისგან.
ამით დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის
მე-2 პუნქტი.

ფაქტის სხვა პრეზუმფციები შესაძლებელია წამოიჭრას განსაზღვრულ გარემოებათა არსებობისას. მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ევროპული

კონვენციის მე-3 მუხლთან დაკავშირებულ შემთხვევებში (წამება ან არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა) მაშინ, როდესაც რელევანტური შემთხვევაა სახელმწიფო კონტროლს დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე (მაგალითად, ციხეში), შესაძლებელია მტკიცების ტვირთის სახელმწიფოსთვის დაკისრება. ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლებამ უნდა წარმოადგინოს სარწმუნო და დამაკმაყოფილებელი ახსნა-განმარტება პატიმრობის
განმავლობაში მიყენებული დაზიანებებისათვის.403

ევროპული კავშირის მასშტაბით, ევროკომისიის მიერ ევროპარლამენტისა
და საბჭოსთვის საკანონმდებლო წინადადებით მიმართვა დირექტივის მი-

ღების თაობაზე მიზნად ისახავს ევროპული კავშირის ტერიტორიის ფარგლებში უდანაშაულობის პრეზუმფციის ზოგიერთი ასპექტის განმტკიცებას.404

403 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Gurgurov v. Moldova, No. 7045/08,
2009 წლის 16 ივნისი, პარაგ. 56.

404 European Commission (2013), Proposal on the strengthening of certain aspects
of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings, COM(2013) 821 final, Brussels, 2013 წლის 27 ნოემბერი, მე-5
მუხლის მე-2 პუნქტი.
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დირექტივის მიმდინარე პროექტის მე-5 მუხლი ადგენს: უდანაშაულობის
პრეზუმფცია ავალდებულებს წევრ სახელმწიფოებს, განამტკიცონ, რომ

ბრალდებული ან ეჭვმიტანილი პირისთვის დანაშაულის დადგენის დამტკიცების ტვირთი სწორედ ბრალდების მხარეს ეკისრება.405

დამატებით, ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარლგებში,

დღესდღეობით განსაკუთრებული რეჟიმი ვრცელდება პირებზე, რომლებიც ცდილობენ დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენას, ხოლო ასეთი

ფაქტის დადგენის პროცესში, ტრადიციისამებრ, აწყდებიან კომპლექსურ
მტკიცებულებით ბარიერებს.406 ევროპული კავშირის კანონმდებლობის

ფარგლებში, როდესაც მოსარჩელე იწყებს სამართალწარმოებას დისკ-

რიმინაციის შესახებ ფაქტებზე მითითებით, დისკრიმინაციის პრეზუმფცია
იწყებს მოქმედებას, ხოლო მოპასუხე მხარეს დისკრიმინაციის პრეზუმ-

ფციითვე ეკისრება დისკრიმინაციის ფაქტის არარსებობის მტკიცების

ტვირთი. მტკიცების ტვირთის ამგვარი განაწილება საკანონმდებლო
დონეზეა განმტკიცებული კავშირის ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებ-

ლობით, მაგალითად, რასობრივი თანასწორობის შესახებ დირექტივით
და გენდერული თანასწორობის შესახებ დირექტივით.407 ამ დირექტივე-

ბით დადგენილი მოთხოვნები გამონაკლისი შემთხვევებია ჩვეულებრივ
მტკიცებულებით მოთხოვნებთან მიმართებით, რომლებიც ავალდებულებს მოსარჩელეს მის მიერ საქმეში მითითებული თითოეული ელემენტის მტკიცებას.

405 იხ. Council of the European Union (2015), Note from presidency and permanent
representative committee, interinstitutional file 2013/0407 (COD).

406 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-127/92, Dr. Pamela
Mary Enderby v. Frenchay Health Authority and Secretary of State for Health,
1993 წლის 27 ნოემბერი, იხ. აგრეთვე. FRA (2011), Handbook on European
non-discrimination law, Luxembourg, Publications Office.
407 ევროპული კავშირის კანონმდებლობის მტკიცების ტვირთის შესახებ ცვლილებების
განმტკიცების ჭრილში, იხ. რასობრივი თანასწორობის შესახებ დირექტივა, მე-8
მუხლი; გენდერული სიკეთისა და სერვისების დირექტივის შესახებ, მე-9 მუხლი;
გენდერული თანასწორობის შესახებ დირექტივა, მე-18 მუხლი; და შრომითი დირექტივა, მე-10 მუხლი.
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მაგალითი: საქმის — Galina Meister v Speech Design Carrier Systems
GmbH408 — მიხედვით, ეროვნებით რუსმა შეავსო ვაკანსია „გამოცდილი

პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერის“ პოზიციის მოსაპოვებლად.
მისი აპლიკაცია არ დაკმაყოფილდა. ცოტა ხნის შემდეგ იმავე შინაარსის მქონე მეორე განცხადება დაიბეჭდა იმავე კომპანიის მიერ. განმცხადებლის მიერ
ხელახლა გაკეთებული განცხადებაც არ დაკმაყოფილდა. მან მიმართა სასამართლოს და განაცხადა, რომ სქესის, ასაკისა და ეთნიკური კუთვნილების
გამო, იგი დაექვემდებარა დისკრიმინაციას. მომჩივანმა მიმართა სასამართლოს და მოითხოვა კომპენსაცია სამსახურებრივი დისკრიმინაციის გამო, აგრეთვე მისი მონაცემების გამოქვეყნება. პირველი ინსტანციით სარჩელი არ
დაკმაყოფილდა, ხოლო იგივე ბედი გაიზიარა სააპელაციო საჩივარმაც. შემდეგ მან საჩივრით მიმართა ფედერალურ შრომით სასამართლოს, რომელმაც
პრეიუდიციული პროცედურით მიმართა მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს და სთხოვა, განემარტა, შეეძლო თუ არა განმცხადებელს
უამრავი დირექტივის ჩანაწერის საფუძველზე ინფორმაციაზე წვდომის უფლების გასაჩივრება.

მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ აღნიშნა, რომ პირებმა, რომლებიც საკუთარ თავს დისკრიმინირებულად მიიჩნევენ, აუცილებლად
უნდა დაამტკიცონ ის კონკრეტული ფაქტები, რომელთა საფუძველზეც შესაძლოა, ივარაუდებოდეს დისკრიმინაციის შემთხვევა. მხოლოდ და მხოლოდ
ფაქტების დადგენის შემდეგ მოპასუხეს ეკისრება დისკრიმინაციის არარსებობის მტკიცების ტვირთი. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ დაადგინა, რომ მონაცემების გამოქვეყნებაზე მოპასუხის მიერ უარის
თქმით შეიძლებოდა მომხდარიყო დისკრიმინაციის პირველადი ფაქტების
დადგენის პრევენცია. საქმის განმხილველი სასამართლო უნდა დარწმუნდეს,
რომ უარის თქმით არ მომხდარა განმცხადებლის მიერ მის საქმეში პირველადი ფაქტების დადგენისთვის ხელის შეშლა.

408 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-415/10, Galina Meister
v. Speech Design Carrier Systems GmbH, 2012 წლის 19 აპრილი, იხ. აგრეთვე, მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-83/14, CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD v. Komisia za zashtita ot diskriminatsia, 2015 წლის 16
ივლისი.
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6.2.4.

ხანდაზმულობის ვადები

ხანდაზმულობის ვადები აწესებს დროის სპეციალურ მონაკვეთს, რომლის

განმავლობაშიც პირმა უნდა შეიტანოს სარჩელი, ან შეატყობინოს მეორე

მხარეს სარჩელის შეტანის შესახებ. სარჩელის შეტანის თაობაზე საპროცე-

სო მოთხოვნებისა და ხანდაზმულობის ვადის დაწესებით შესაძლოა, წახალისდეს მართლმსაჯულების სათანადო ადმინისტრირება სამართლებრივი განჭვრეტადობისა და საბოლოობის, ასევე პოტენციური მოპასუხეების,
ძველი სასარჩელო მოთხოვნებისგან დაცვით, გამომდინარე იქიდან, რომ

დროის მცირე მონაკვეთში რთულია ადეკვატური შესაგებელი სარჩელის

წარდგენა.409 ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის კანონმდებ-

ლობის ფარგლებში ხანდაზმულობის ვადა, ზოგადად, არ არღვევს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტითა და
ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლით დაცულ
უფლებებს.

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის ფარგლებში, მიუხედავად იმისა,

რომ ხანდაზმულობის ვადები ნებისმიერი ადგილობრივი სამართლებრივი
სისტემისთვის დამახასიათებელი აუცილებელი კომპონენტია და ემსახურება უამრავ მნიშვნელოვან მიზანს, ხანდაზმულობის ვადების კანონიერე-

ბის აუცილებელი მოთხოვნაა ლეგიტიმური მიზნის არსებობა და პროპორციულობა ლეგიტიმურ მიზანთან მიმართებით.410

მაგალითი: საქმის — Bogdel v. Lithuania411 — განმცხადებლებმა მემკვიდრეობით მიიღეს სახელმწიფოს მიერ შესყიდული მიწის ნაკვეთი. ათი წლის შემდეგ
სასამართლომ დაადგინა, რომ ნასყიდობის თავდაპირველი ხელშეკრულება
იყო უკანონო და მიწის ნაკვეთი უნდა დაბრუნებოდა სახელმწიფოს, სახელმწიფოს მხრიდან ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე. მათ შეიტანეს სააპელაციო

409 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,
No. 6778/05, 2005 წლის 18 ოქტომბერი.

MPP

Golub

v.

Ukraine,

410 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Stubbings and others v. the United Kingdom, Nos. 22083/93 და 22095/93, 1996 წლის 22 ოქტომბერი, პარაგ.
50–56.
411 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Bogdel v. Lithuania, No. 41248/06,
2013 წლის 26 ნოემბერი.
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საჩივარი; სააპელაციო სასამართლომ დაადგინა, რომ მიწის ნაკვეთის შესყიდვისთვის თავდაპირველად გადახდილი თანხა უნდა ანაზღაურებულიყო, თუმცა
არ დასტურდებოდა განმცხადებლის მიწის ნაკვეთზე საკუთრების ფაქტი. მათ
განაცხადეს, რომ სახელმწიფოს მოთხოვნა მიწის ნაკვეთის თაობაზე იყო ხანდაზმული.
სასამართლომ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ხანდაზმულობის ვადები „წარმოადგენენ ხელშემკვრელი მხარეების ადგილობრივი სამართლებრივი სისტემების საერთო ელემენტებს“. ისინი განამტკიცებენ სამართლებრივი განჭვრეტადობის პრინციპს, იცავენ პოტენციურ მოპასუხეებს და ახდენენ იმ უსამართლობათა პრევენციას, რომლებიც შესაძლოა, წამოიჭრას იმ შემთხვევაში,
როდესაც სასამართლოს ევალება, განიხილოს წარსულში მომხდარი საქმე
ისეთი მტკიცებულებების საფუძველზე, რომლებმაც უკვე დიდი ხანია, დაკარგეს სარწმუნოობა და საიმედოობა. ამ შემთხვევაში, განმცხადებლები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში დავობდნენ, რომ სახელმწიფო ხელისუფლებისა და კერძო ორგანიზაციების მიმართ ხანდაზმულობის ვადების
განსხვავებულ რეგულაციათა გავრცელება იყო დისკრიმინაციული მიდგომა,
თუმცა მათ ეს საკითხი არ გაუსაჩივრებიათ ლოკალურ დონეზე. ასეც რომ იყოს,
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ამ შემთხვევაში ამ განსხვავების ეფექტი შეესაბამებოდა მოსარჩელეთა სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების მოთხოვნებს, და კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი არ დარღვეულა.

მსგავსად, ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარგლებში, სასამართლოში სარჩელის შეტანისთვის კანონმდებლობით დაწესებული ხანდაზმულობის ვადები უეჭველად არ არის უკანონო.412

მაგალითი: საქმის — Q-Beef and others413 — მოსარჩელეებმა 2007 წლის
2 აპრილს ბელგიის სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაიწყეს სამართალწარმოება,
სადაც ითხოვდნენ 1993 წლის იანვრისა და 1998 წლის აპრილის პერიოდში
412 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-231/96, Edilizia Indus
triale Siderurgica Srl (Edis) v. Ministero delle Finanze, 1998 წლის 15 სექტემბერი,
პარაგ. 34–36.

413 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანებული საქმეები,
C-89/10 and C-96/10, Q-Beef NV v. Belgische Staat and Frans Bosschaert v. Belgische Staat, Vleesgroothandel Georges Goossens en Zonen NV and Slachthuizen Goossens NV, 2011 წლის 8 სექტემბერი.
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გადახდილ კონტრიბუციათა ანაზღაურებას. ამ დავის განმხილველი სასამართლოს განმარტებით, ხანდაზმულობის ხუთწლიანი ვადა, რომელიც არეგულირებდა ამ სასარჩელო ურთიერთობას, ამოიწურა.
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ დაადგინა, რომ,
ეფექტურობის პრინციპიდან გამომდინარე, ევროპული კავშირის კანონმდებლობასთან თავსებადობისა და სამართლებრივი განჭვრეტადობის ინტერესთა
თანახმად, აუცილებელი იყო სარჩელის შეტანისათვის ხანდაზმულობის გონივრული ვადების დაწესება. ხანდაზმულობის ვადების გამო არ უნდა გახდეს
ევროპული კავშირის კანონმდებლობით გარანტირებული უფლებების შესრულება არსებითად შეუძლებელი ან გადაჭარბებულად რთული.

დამატებით, ევროპული კავშირის კანონმდებლობის მიხედვით, ხანდაზმულობის ვადები არ უნდა იყოს ნაკლებ ხელსაყრელი ხელშემკვრელ სა-

ხელმწიფოთა მიერ ადგილობრივი კანონმდებლობის ფარგლებში დადგენილ ვადებთან მიმართებით, სასარჩელო წარმოებასთან დაკავშირებით.414

ევროპული კავშირის მეორეული კანონმდებლობის უამრავი ინსტრუმენტი

შეიცავს სპეციალურ რეგულაციებს ამ კონტექსტში, მაგალითად მედიაციის
შესახებ დირექტივა (იხ. პარაგრაფი 2.4.2.) ავალდებულებს სახელმწიფოებს, დარწმუნდნენ, რომ დავის მედიაციაში განხილვის პროცესისას
ხანდაზმულობის ვადის დენა არ არის დაწყებული.415

6.2.5.

იმუნიტეტი

იმუნიტეტი პროცესუალური ბარიერის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ტიპია.
სახელმწიფომ სასარჩელო წარმოების პრევენციის მიზნით, შესაძლებელია, გამოიყენოს იმუნიტეტი. სასამართლო იმუნიტეტი პირს ათავისუფ-

ლებს სამართალწარმოების ყველა სტადიისგან — მაგალითად, სამართ-

414 მართლსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-261/95, Rosalba Palmisani v. Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 1997 წლის 10 ივლისი,
პარაგ. 27–28.

415 ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს მიერ 2008 წლის 21 მაისს მიღებული
2008/52/EC დირექტივა სამოქალაქო და კომერციულ საკითხებში მედიაციის გამოყენების ზოგიერთი ასპექტის შესახებ, OJ 2008 L 136, მე-8 მუხლი.
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ლებრივი ვალდებულებისგან, სასჯელის ან ბრალდებისგან.416 იმუნიტეტის

ზოგიერთი სახე აგებულია საერთაშორისო საჯარო სამართლის ფარგ-

ლებში წარმოშობილ ვალდებულებათა შესაბამისად, მაგალითად, სახელმწიფო იმუნიტეტი ან დიპლომატიური იმუნიტეტი; ხოლო იმუნიტეტის სხვა

სახეების მინიჭება შესაძლებელია ადგილობრივ დონეზეც განხორციელდეს, მაგალითად, პარლამენტის წევრების გამოხატვის თავისუფლების

დასაცავად ან პოლიტიკური თანამდებობის მქონე პირთა მიერ მათი უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში გამოტანილ გადაწყვეტილებათა გამო პასუხისმგებლობისგან განსათავისუფლებლად.

საპარლამენტო იმუნიტეტი, თუ მას აქვს ლეგიტიმური მიზანი, რომელიც

მიზნად ისახავს პარლამენტში სიტყვის თავისუფლების დაცვას ან საკა-

ნონმდებლო და სასამართლო ხელისუფლებას შორის ძალთა გადანა-

წილებისა და ბალანსის შენარჩუნებას, შესაძლებელია, შეესაბამებოდეს
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლს.417 იმუნიტეტის

ფაქტის დასაბუთება გაცილებით უფრო ადვილად შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ იგი მჭიდრო კავშირში იქნება საპარლამენტო უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელებულ საქმიანობასთან.418

მაგალითი: საქმის — C.G.I.L. and Cofferati (No. 2) v. Ital419 — განმცხადებლები იყვნენ იტალიის პროფკავშირის ფედერაცია და მისი გენერალური მდივანი.
2002 წელს შრომის მინისტრის მრჩეველი მოკლეს Red Brigades-ის წევრებმა.
პარლამენტში მიმდინარე დებატისას გაჟღერდა ბრალდების შესახებ განცხადებები, რომლებიც ეხებოდა ბრალდებას ტერორიზმსა და პროფკავშირის კამპანიებს შორის არსებული ურთიერთკავშირის ფაქტის შესახებ. პარლამენტის
წევრმა პრესის წინაშე გააკეთა განცხადებები. განმცხადებლებმა დაიწყეს სამოქალაქო სამართალწარმოება და გაკეთებულ განცხადებათა გამო მოითხოვეს
416 Kloth, M. (2010), Immunities and the right of access to the court under Art. 6 of
the European Convention on Human Rights, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers,
p. 1.
417 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, A. v. the United Kingdom,
No. 35373/97, 2002 წლის 17 დეკემბერი, პარაგ. 75–77.

418 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Cordova v. Italy (No.2),
No. 45649/99, 2003 წლის 30 იანვარი, პარაგ. 64.
419 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, C.G.I.L. and Cofferati (No. 2) v.
Italy, No. 2/08, 2010 წლის 6 აპრილი, პარაგ. 44.
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კომპენსაციის მიღება. ისინი დავობდნენ, რომ პარლამენტის წევრის მიერ გაკეთებულმა განცხადებამ შელახა მათი რეპუტაცია. დეპუტატთა პალატამ განაცხადა, რომ განცხადებები ექცეოდა იმუნიტეტით დაცულ სფეროში. განმცხადებელი დავობდა, რომ დაირღვა მათი სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება.
სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-6 მუხლის დარღვევა. მან აღნიშნა,
რომ საპარლამენტო იმუნიტეტი არის გრძელვადიანი გამოყენების მქონე ინსტიტუტი, რომელიც მიზნად ისახავდა პარლამენტის წევრთა გამოხატვის თავისუფლების დაცვას. განმცხადებლის უფლებათა დაცულ სფეროში ჩარევას
ჰქონდა ლეგიტიმური მიზანი, თუმცა არ იყო პროპორციული. მკაცრად რომ
ვთქვათ, გაკეთებული განცხადებები არ უკავშირდებოდა საპარლამენტო ვალდებულებათა შესრულებას. ხელისუფლებამ ვერ შეძლო საზოგადოების ზოგად
ინტერესებსა და ინდივიდის ფუნდამენტურ უფლებათა დაცვის მოთხოვნებს შორის ბალანსის დაცვა.

ივარაუდება, რომ სახელმწიფო (სუვერენული) იმუნიტეტი ემსახურება

ლეგიტიმურ მიზანს, რომელიც პროპორციულია სასამართლოსთვის მი-

მართვის უფლების შეზღუდვის მიმართ — ეს გამომდინარეობს იქიდან,
რომ სახელმწიფო იმუნიტეტის ინსტიტუტი აღიარებულია საერთაშორისო

სამართლის ქვაკუთხედად. იგი მიზნად ისახავს სახელმწიფოთა შორის
კოოპერაციისა და კეთილმეგობრული ურთიერთობის (ორმხრივი პატი-

ვისცემა) წახალისებას.420 სახელმწიფო იმუნიტეტი ვრცელდება იმ შემთ-

ხვევებზეც, როდესაც საქმე ეხება წამების ბრალდებას. ადამიანის უფლე-

ბათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ საერთაშორისო საჯარო

სამართალში სახელმწიფო იმუნიტეტის ირგვლივ განვითარებული დისკუსიები, მიმდინარე კონტექსტიდან გამომდინარე, უნდა ექცეოდეს სახელმწიფოთაშორისი განხილვის სფეროში.421

იმუნიტეტის სხვა სახეები მოიცავს პირის სასამართლოსთვის სამოქალაქო

სამართალწარმოების დაწყების მიზნით მიმართვის უფლების შეზღუდვას,

რომელიც ეხება საჯარო მოხელეების მიერ გაკეთებული განცხადებებისა
420 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Al-Adsani v. the United Kingdom,
No. 35763/97, 2001 წლის 21 ნოემბერი, პარაგ. 56.
421 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Jones and others v. the United
Kingdom, Nos. 34356/06 და 40528/06, 2014 წლის 14 იანვარი, პარაგ. 215.
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და გამოქვეყნებული კვლევის შედეგების გასაჩივრებას. ამგვარი შეზღუდ-

ვა დასაშვებია, თუ მას აქვს ლეგიტიმური მიზანი — მაგალითად, გამოძი-

ების ეფექტური ფუნქციონირება.422 მიზნის მისაღწევად გამოყენებულ სა-

შუალებასა და მიღწეულ მიზანს შორის უნდა არსებობდეს პროპორციული
დამოკიდებულება.423

6.3. სასამართლოს მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილების
აღსრულების დაყოვნება
საკვანძო დებულებები
•

სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება მოიცავს სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების უფლებას. სასამართლოს მიერ გამოტანილი
გადაწყვეტილების აღუსრულებლობით შესაძლებელია, არაგონივრულად შეიზღუდოს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა და დაირღვეს
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-13 მუხლი.

•

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებით
დადგენილია უამრავი კრიტერიუმი სასამართლო გადაწყვეტილების
აღსრულების გადადების გონივრულობის დასადგენად. ასეთ კრიტერიუმებს მიეკუთვნება: აღსრულების პროცესის კომპლექსურობა; განმცხადებლისა და კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოს ბუნება; ანაზღაურების რაოდენობა და ბუნება.

•

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარგლებში სასამართლო გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა არღვევს წევრი სახელმწიფოების მი
ერ ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიითა და ევროპული
კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულების მე-4 მუხლის მე-3
პუნქტითა და მე-19 მუხლით ნაკისრ ვალდებულებებს. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს ამ საკითხთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ არ გამოუტანია გადაწყვეტილება ქარტიის 47-ე მუხლის
ჭრილში.

422 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Fayed v. the United Kingdom,
No. 17101/90, 1994 წლის 21 სექტემბერი, პარაგ. 70.
423 Ibid., პარაგ. 75–82.
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სასამართლო გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა ზღუდავს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობას. იგი ზღუდავს ადამიანის ფუნდამენტურ

უფლებათა დაცვას და პირებს ართმევს ეფექტური სასამართლო დაცვის
უფლების განხორციელების შესაძლებლობას. აქედან გამომდინარე, სასამართლო გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა ასევე არღვევს კანონის
უზენაესობას.424

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის თანახმად, სასამართლოსთვის

მიმართვის უფლება მოიცავს სასამართლო გადაწყვეტილების დაყოვნების გარეშე აღსრულების შესაძლებლობას. ამასთანავე, ლოკალურ სასა-

მართლო გადაწყვეტილებათა აღუსრულებლობა სცდება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის მოქმედების ფარგლებს.425

სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების გადადებამ შესაძლებელია, გამოიწვიოს სხვა უფლების დარღვევა.426 სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება, დარწმუნდეს, რომ სასამართლოს მიერ გამოტანილი

საბოლოო და შესასრულებლად სავალდებულო გადაწყვეტილებები ექ-

ვემდებარება აღსრულებას. იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების დაყოვნების ან საერთოდ აღუსრულებლობის

პასუხისმგებლობა ეკისრება სახელმწიფოს, შესაბამისად, პირს წარმოექმნება უფლება, იდავოს კონვენციის მე-13 მუხლით დაცული უფლების
დარღვევის გამო.

424 Council of Europe, CCJE (2010), Opinion n°13 (2010) on the role of Judges in the
enforcement of judicial decisions, Strasbourg, para. 7; Council of Europe, CEPEJ
(2007), Enforcement of court decisions in Europe, CEPEJ Studies No. 8, Strasbourg; CEPEJ (2010), Access to justice in Europe, Strasbourg; Council of Europe,
CEPEJ (2008), Checklist for promoting the quality of justice and the court, Strasbourg, მაგ. გვ. 16.
425 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Hornsby v. Greece, No. 18357/91,
1997 წლის 19 მარტი, პარაგ. 40; იხ. ასევე გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია,
ადამიანის უფლებათა კომიტეტი (HRC) (2005), საქმე No. 823/1998, Czernin v.
Czech Republic, 2005 წლის 29 მარტი (სამოქალაქო, კულტურული და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის მე-14 მუხლის დარღვევის გამო
გამოტანილ გადაწყვეტილებათა უმოქმედობა ან აღსრულების დაყოვნება).

426 Council of Europe, Committee of Ministers (2003), Recommendation Rec(2003)17
to member states on enforcement, 9 September 2003; იხ. ასევე Council of Europe, CEPEJ (2009), Guidelines for a better implementation of the existing Council of Europe Recommendation on enforcement.
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მაგალითი, საქმის — Ivanov v. Ukraine427 — განმცხადებელმა მის სასარგებლოდ გამოტანილი გადაწყვეტილების აღუსრულებლობისა და ადგილობრივ
დონეზე ეფექტური ანაზღაურების არგანხორციელების საფუძვლით საჩივარი
შეიტანა უკრაინის წინააღმდეგ.
სასამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწიფოს ეკისრება პასუხისმგებლობა
გადაწყვეტილების აღსრულებაზე, თუ ფაქტორები, რომლებიც აფერხებენ ან
ბლოკავენ გადაწყვეტილების სრულყოფილად და დროულად აღსრულებას,
ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს. სასამართლომ განიხილა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლით გარანტირებული გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებული შემთხვევა და დაადგინა
ის შესაბამისი ფაქტორები, რომლებიც განსაზღვრავენ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების დაყოვნების გონივრულობას: (I) აღსრულებასთან
დაკავშირებული პროცედურის კომპლექსურობა; (II) განმცხადებლისა და კომპეტენტური ორგანოს ბუნება; (III) ანაზღაურების რაოდენობა და სამართლებრივი ბუნება.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლისა და მე-13 მუხლის დარღვევა.

არაპროპორციულია, დააკისრო ინდივიდს, რომელმაც მოიპოვა გადაწყვეტილება

სახელმწიფოს

წინააღმდეგ,

გადაწყვეტილების

აღს-

რულების პროცესის ინიცირება, რათა შედეგად, აღსრულების გზით,
საბოლოოდ აღადგინოს დარღვეული უფლება და მიიღოს ერთგვარი
დაკმაყოფილება.428 სახელმწიფოს ეკისრება შესაბამისი ღონისძიებების

გატარების ვალდებულება. საჯარო ხელისუფლებას არა აქვს უფლება,
რესურსების არარსებობა მოიყვანოს არგუმენტად, რათა დაასაბუთოს

სასამართლოს მიერ პირისთვის ვალის გადახდის თაობაზე გამოტანილი გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა.429 უფრო მეტიც, სასამართ-

ლო გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესის დასრულების შემდეგ

427 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Yuriy Nikolayevich Ivanov v.
Ukraine, No. 40450/04, 2009 წლის 15 ოქტომბერი, პარაგ. 53–57.
428 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Scordino v. Italy (No.1), No. 36813/97,
2006 წლის 29 მარტი, პარაგ. 198
429 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Sacaleanu v. Romania, No. 73970/01,
2005 წლის 6 სექტემბერი.
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თანხის დაგვიანებით გადახდა არ შეესაბამება ადეკვატური ანაზღაურების კრიტერიუმებს.430 ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ

დაადგინა, რომ სასამართლო გადაწყვეტილების აღუსრულებლობასთან

დაკავშირებულ საქმეებთან მიმართებით ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ სასამართლო გადაწყვეტილების დროული აღსრულებისთვის
მიღებულ ზომებს აქვს „განუზომელი ღირებულება“. სახელმწიფოს აქვს

უფლება, აირჩიოს წმინდა კომპენსატორული ანაზღაურებით უზრუნველ-

ყოფა, თუ ამგვარი ანაზღაურება აკმაყოფილებს სპეციალურ კრიტერიუმებს (გადაწყვეტილების აღუსრულებლობის საქმეებში, კომპენსაციის

როგორც ეფექტიანი საშუალების შემდგომი განხილვისთვის, იხ. პარაგრაფი 5.2.1.).

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარგლებში ძირითად უფლე-

ბათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლი ვრცელდება კავშირის
კანონმდებლობით გარანტირებულ ყველა უფლებასა და თავისუფლებაზე და პირებს შესაძლებლობას აძლევს, განახორციელონ ამ უფლებათა

ეფექტური სასამართლო დაცვა. გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა

არღვევს წევრი სახელმწიფოს მიერ ძირითად უფლებათა ევროპული

კავშირის ქარტიითა და ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ
ხელშეკრულების მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტითა და მე-19 მუხლით ნაკისრ

ვალდებულებებს. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს არ უმსჯელია (ჯერ) ამ საკითხის ირგვლივ ქარტიის 47-ე მუხლის
ჭრილში.

გადაწყვეტილების აღსრულების კიდევ უფრო ზოგად საკითხებთან დაკავშირებით, ევროპულმა კავშირმა მიიღო მეორეული კანონმდებლობა,

რომელიც ეხება უცხოურ გადაწყვეტილებათა აღსრულებასა და აღი-

არებას კავშირის წევრი ქვეყნების იურისდიქციის ფარგლებში. მაგალითად: 431

430 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,
No. 62503/00, 2003 წლის 11 დეკემბერი, პარაგ. 23.

Karahalios

v.

Greece,

431 სხვა მაგალითები მოიცავს: Regulation No. 650/2012/EU of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments
in matters of succession and on the creation of a European Certificate of Suc-
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•

აღსრულების ევროპული განჩინება ხელმისაწვდომია (EEO) ევროპული კავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოებში უდავო კომერციული და
სამოქალაქო გადაწყვეტილებების აღსრულების მიზნით.432 „უდავო“

ნიშნავს იმას, რომ მოპასუხე ეთანხმება სარჩელში დასახელებულ

მოთხოვნას, სასამართლომ დაამტკიცა მორიგების აქტი ან მოპასუხის წინააღმდეგ კანონიერ ძალაში შესულია დაუსწრებელი გადაწყვეტილება. ამის შედეგად პირები იღებენ აღსრულების დეკლარაციას.
EEO იგზავნება ევროპული კავშირის შესაბამისი წევრი სახელმწიფოს

აღსრულების ორგანოში. არსებობს სპეციალური გამონაკლისები, მა-

გალითად საქმეები, რომლებიც ეხება ანდერძს, მემკვიდრეობის მიღებას ან მეუღლეთა ქონებას.
•

იმ შემთხვევაში, თუ EEO-ს გამოყენება შეუძლებელია, პირებს უფლება
აქვთ, მიმართონ გადაწყვეტილების აღსრულებას, 2001 წლის ბრიუსელის პირველი რეგულაციის გამოყენების გზით.433 ბრიუსელის რეგუ-

ლაცია არ მოიცავს საარბიტრაჟო, გადახდისუუნარობისა და მეუღლეთა საკუთრებასთან მიმართებით არსებულ სასამართლო პროცესებზე

გამოტანილ გადაწყვეტილებათა საზღვარგარეთ აღსრულების საკითხებს. ბრიუსელის რეგულაციის ახალი პროექტი, რომელმაც ჩაანაცვ-

ლა ბრიუსელის პირველი რეგულაცია, ძალაში შევიდა 2015 წლის
cession, OJ L 201/107; Council Regulation No. 2201/2003 of 27 November 2003
concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in
matrimonial matters and the matters of parental responsibility, OJ L 338/1; and
Council Regulation No. 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable
law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations, OJ L 7/1.

432 Regulation No. 805/2004 of the European Parliament and the Council of 21 April
2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims, OJ 2004
L143. არ ვრცელდება დანიაზე.

433 Regulation No. 44/2001 of the European Parliament and the Council of 22 December 2001 on jurisdiction and regulation and enforcement of judgments in
civil and commercial matters, OJ 2001 L12. The provisions were extended to
Denmark by Council Decision 2006/325/EC of 27 April 2006 concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Kingdom
of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in
civil and commercial matters 2006/325/EC, OJ 2006 120. See also the Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil
and Commercial Matters (the Lugano Convention), OJ 2007 L339, 30 October
2007, ხელმოწერილია ევროპული კავშირის, დანიის, ისლანდიის, ნორვეგიის და
შვეიცარიის მიერ.
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10 იანვარს.434 მიუხედავად ამისა, ბრიუსელის რეგულაცია ჯერ კიდევ
ვრცელდება ამ თარიღამდე დაწყებულ სასამართლო პროცესებზე.

პოზიტიური პრაქტიკა
გადაწყვეტილებების ეფექტურად აღსრულება
შვედეთში „ვალების“ აღსრულება ხორციელდება აღსრულების შვედური ორგანოს (SEA) მიერ. კრედიტორი ავსებს განცხადებას აღსრულების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ განცხადებას თან ერთვის ყველა საჭირო დოკუმენტი, SEA მოვალეს
ატყობინებს არსებული ვალის შესახებ და აძლევს ორ კვირას ვალის გადახდისთვის, ან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საგნით უზრუნველსაყოფად. თუ
დებიტორი გადახდას თავს აარიდებს, იწყება აღსრულების პროცედურა. SEA იკვლევს და აგროვებს ინფორმაციას მოვალის საკუთრებაში არსებული ნებისმიერი
ქონების შესახებ, რომლის გამოყენებაც ვალის გადასახდელადაა შესაძლებელი.
(მაგალითად: მიწის შესახებ ჩანაწერის მიხედვით, კომპანიის შესახებ ჩანაწერის
მიხედვით, ან საგადასახადო პროფილებით) მოვალემ უნდა წარადგინოს ინფორმაცია თავის საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე და ისიც შესაძლოა, რომ იგი ამის
შესახებ დაიკითხოს კომპეტენტური ორგანოს მიერ. მესამე პირი ვალდებულია,
წარმოადგინოს ინფორმაცია მოვალის საკუთრებაში მყოფი იმ ქონების შესახებ,
რომელიც კონკრეტულ ვითარებაში მათ მფლობელობაში იმყოფება. SEA იკვლევს ინფორმაციას და პირის საკუთრებაში მყოფ იმ ქონებას მიაქცევს აღსასრულებლად, რომელიც ფარავს დებიტორის ვალებს — ეს პროცესი ხორციელდება
იმგვარად, რომ მოვალეს აღსრულების პროცესის განხორციელების შედეგად
მიადგეს ნაკლები ზიანი. იმ შემთხვევაში, თუ თანხა დევს საბანკო ანგარიშზე, იგი
რამდენიმე დღის განმავლობაში ავტომატურად ირიცხება SEA-ს ანგარიშზე და
შემდეგ ეგზავნება კრედიტორს.
წყარო: შვედეთის აღსრულების ორგანო

434 Regulation No. 1215/2012 of the European Parliament and the Council of 12
December 2012 on jurisdiction and regulation and enforcement of judgments in
civil and commercial matters (recast), OJ 2012 L351. არ ვრცელდება დანიაზე.
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მართლმსაჯულების
ხელმისაწვდომობის
შეზღუდვები: სასამართლო
პროცესების ხანგრძლივობა
ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

სასამართლო პროცესების ხანგრძლივობა
ძირითად უფლებათა
სასამართლო ადამიანის უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია,
პროცესების
ევროპული კონვენცია,
47-ე მუხლი (ეფექტიანი
ხანგრძლივობის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი
სამართლებრივი დაცვისა და
განსაზღვრა
(სამართლიანი სასამართლო
სამართლიანი სასამართლოს
განხილვის უფლება).
უფლება).
ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია,
41-ე მუხლი (უფლება კარგ
მმართველობაზე).
სამოქალაქო
და ადმინისტრაციული
სამართლის
პროცესები
სისხლის
სამართლის
პროცესები

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Oršuš and Others v. Croatia,
No. 15766/03, 2010.
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Malkov v. Estonia,
No. 31407/07, 2010.
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ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

სასამართლო პროცესების ხანგრძლივობის გონივრულობა
მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო, C-500/10,
Ufficio IVA di Piacenza
v. Belvedere Costruzioni
Srl.,2012.

გონივრულობის ადამიანის უფლებათა
განმსაზღვრელი ევროპული სასამართლო,
კრიტერიუმები Starokadomskiy v. Russia
(No. 2), No. 27455/06, 2014.

საქმის
ადამიანის უფლებათა
კომპლექსურობა ევროპული სასამართლო,
Matoń v. Poland,
No. 30279/07, 2009.
განმცხადებლის ადამიანის უფლებათა
მოქმედება
ევროპული სასამართლო,
Veliyev v. Russia,
No. 24202/05, 2010.
ადგილობრივი ადამიანის უფლებათა
ხელისუფლების ევროპული სასამართლო,
მოქმედება
Sociedade de Construções
Martins & Vieira, Lda. and
Others v. Portugal, Nos.
56637/10 and others, 2014.
განსახილველი ადამიანის უფლებათა
უფლების
ევროპული სასამართლო,
მნიშვნელობა Mikulić v. Croatia,
No. 53176/99, 2002.
ანაზღაურება სასამართლო პროცესის გადაჭარბებულად ხანგრძლივად
მიმდინარეობის გამო
მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო, C-58/12 P,
Groupe Gascogne SA v.
European Commission,
2013
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ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Scordino v. Italy (No. 1),
No. 36813/97, 2006.
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სასამართლო პროცესის გონივრულ ვადაში მიმდინარეობა ადამიანის
ფუნდამენტური უფლებაა, როგორც სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ,

ასევე სისხლის სამართლის პროცესში. ეს თავი დეტალურად განიხი-

ლავს ევროპული კავშირისა და ევროპის საბჭოს კანონმდებლობას
სასამართლო პროცესის ხანგრძლივობაზე და განსაზღვრავს, არის თუ

არა ხანგრძლივობა გონივრული. 7.3. პარაგრაფი აჯამებს ანაზღაურების ხელმისაწვდომ სახეებს განსაკუთრებით ხანგრძლივი სასამართლო
პროცესების გამო.

7.1. სასამართლო პროცესის ხანგრძლივობის
განსაზღვრა
საკვანძო დებულებები
•

სასამართლო პროცესის გონივრულ ვადაში მიმდინარეობის უფლება
დაცულია ორივე კანონმდებლობით, როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტით, ასევე ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლით.

•

პროცესის სრული ხანგრძლივობა დადგენილად ითვლება, როდესაც განისაზღვრება, მიმდინარეობდა თუ არა იგი გონივრულ ვადაში.

•

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის პროცესებში დროის
ათვლა იწყება ტრიბუნალის წინაშე 1-ლი საპროცესო მოქმედების განხორციელების მომენტიდან.

•

სისხლის სამართლის საქმეებში, ზოგადად, დროის ათვლა იწყება პირის ბრალდების მომენტიდან. ეს ნიშნავს დროის ათვლის დაწყებას იმ
მომენტიდან, როდესაც პირის მდგომარეობა „არსებითად არასახარბიელოა“.

•

სისხლის და არასისხლისსამართლებრივ პროცესებში, ორივეგან, დრო
ის ათვლა სრულდება გადაწყვეტილების გამოცხადების მომენტიდან (არ
ეხება გასაჩივრებას).
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პოზიტიური პრაქტიკა
საოჯახო დავების განხილვათა დაჩქარება
საოჯახო საქმეთა პალატის სასამართლომ და ბერლინის ადვოკატთა ასოციაციამ
ბერლინში წარმატებით განახორციელეს ერთობლივი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა საოჯახო საქმეებთან დაკავშირებული სასამართლო პროცესების
დაჩქარებას. პროექტი ეხებოდა სასამართლო პროცესის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებულ საკითხებს და არეგულირებდა მშობელთა შორის არსებულ კონფლიქტებს. ეს პროექტი პროფესიონალებს შორის (ადვოკატი, სოციალური მუშაკი
და მოსამართლე) აფუძნებს შესაბამის, მულტიდისციპლინურ მიდგომას, რომელიც ერთობლივი ძალების გამოყენების მეშვეობით მშობელს ეხმარება ბავშვის
უპირატესი ინტერესის დამოუკიდებლად იდენტიფიცირებასა და დაკმაყოფილებაში, აგრეთვე პროცესების უფრო ეფექტიანად გადაწყვეტაში.
წყარო: 2014 Crystal Scales of Justice Award, organised jointly by the Council of European
and the European Commission.

სასამართლო პროცესის გონივრულ ვადაში წარმართვის უფლება განმტკიცებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლითა

და ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლით. მიუხედავად ამ უფლების უდიდესი მნიშვნელობისა, სასამართლო პროცე-

სის გადაჭარბებულად ხანგრძლივი მიმდინარეობა ადამიანის უფლებათა

ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში არსებულ ყველაზე უფრო ხშირად
განსახილველი საკითხია.435

სასამართლო პროცესის მოთხოვნა, რომელიც გულისხმობს მის გონივ-

რულ ვადაში დასრულებას, „ეხება სასამართლო პროცესის ყველა მხარეს
და მიზნად ისახავს სასამართლო პროცესის მხარეების დაცვას პროცესების

გადაჭარბებული გადადებებისაგან.“436 სასამართლო პროცესების გადა-

ჭარბებული გადადებით შესაძლებელია, დაირღვეს კანონის უზენაესობა და
მოხდეს მართლმსაჯულების ეფექტიანი ადმინისტრირების პრევენცია. სასა-

435 Council of Europe, Committee of Ministers (2010), Recommendation Rec(2010)3
to member states on effective remedies for excessive length of proceedings, 24
February 2010. See also Council of Europe, Registry of the European Court of
Human Rights, Annual Report 2014, გვ. 174–175.

436 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Stögmüller v. Austria, No. 1602/62,
1969 წლის 10 ნოემბერი, პარაგ. 5.
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მართლო გადაწყვეტილების გამოტანით და შემდგომ აღსრულების დაყოვნებით შესაძლოა, წარმოიქმნას პროცესუალური ბარიერი მართლმსაჯულე-

ბაზე წვდომისას (იხ. პარაგრაფი 6.3.). სახელმწიფოებმა თავიანთი სამართლებრივი სისტემები უნდა მოაწყონ იმგვარად, რომ ეროვნულმა სასამართ-

ლოებმა შეძლონ საქმეზე გადაწყვეტილების გონივრულ ვადაში გამოტანის

ვალდებულების შესრულება.437 საქმეზე გონივრულ ვადაში გადაწყვეტის

გამოტანის განუხორციელებლობა პირს ანიჭებს შესაბამისი ეფექტიანი ანაზ-

ღაურების მოთხოვნის უფლებას (იხ. პარაგრაფი 7.3.).438 სახელმწიფოებს
ეკისრება სპეციალური საკანონმდებლო ინსტრუმენტების შემუშავების ვალ-

დებულება, რომლის მეშვეობითაც ინდივიდს, გადაჭარბებულად ხანგრძ-

ლივი სასამართლო პროცესების არსებობის შემთხვევაში, შეეძლება ეფექტიანი ანაზღაურების მოთხოვნა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო

ვერ შეძლებს ასეთი საკანონმდებლო ბაზის შემუშავებას, ეს უპირობოდ გამოიწვევს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-13 მუხლის სხვა
უფლებისგან დამოუკიდებლად, განცალკევებით დარღვევას.439

არც ევროპული კავშირის და არც ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული დროის სპეციალური ჩარჩო იმის შესახებ,
თუ რა უნდა ჩაითვალოს „გონივრულ დროდ“. თითოეული საქმე ფასდე-

ბა ინდივიდუალურ საფუძველზე, ყოველი ინდივიდუალური ფაქტობრივი
გარემოების გათვალისწინების ჭრილში. შეფასება კეთდება ადამიანის

უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებში დადგენილი
კრიტერიუმების საფუძველზე, რომელსაც ასევე იყენებს მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო. უპირველეს ყოვლისა, ადამიანის

უფლებათა ევროპული სასამართლო სასამართლო პროცესის ხანგრძლი437 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Scuderi v. Italy, No. 12986/87, 24
1993 წლის 24 აგვისტო, პარაგ. 16. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Jama v. Slovenia, No. 48163/08, 2012 წლის 19 ივლისი, პარაგ. 36.

438 ევროპის საბჭო, მინისტრთა კომიტეტი (2010), რეკომენდაცია Rec(2010)3. იხ.
ასევე ევროპის საბჭო, CEPEJ (2012), ევროპის საბჭოს წევრ სახელმწიფოებში სასამართლო პროცესების ხანგრძლივობის საკითხი ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოს პრეცედენტული პრაქტიკის მიხედვით. ეს ანგარიში აანალიზებს და
ადგენს მნიშვნელოვან პრინციპებს „გონივრულ დროსთან“ დაკავშირებით არსებულ
პრეცედენტულ სასამართლო პრაქტიკაზე.

439 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kudła v. Poland, No. 30210/96,
2000 წლის 26 ოქტომბერი, პარაგ. 159–160.
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ვობის განსაზღვრისას ახდენს დროის იმ კონკრეტული მონაკვეთის იდენტიფიცირებას, რომელიც მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული, შემდეგ
სასამართლო განიხილავს რეალურად, არის თუ არა დროის ხანგრძლი-

ვობა გონივრული (იხ. პარაგრაფი 7.2.).440 1-ლი თავი (კონკრეტულად კი,
ცხრილი) განიხილავს ურთიერთკავშირს ძირითად უფლებათა ევროპული

კავშირის ქარტიის მუხლებსა და ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში არსებულ მუხლებს შორის — ამ ურთიერთკავშირის გამო, ქვემოთ

განხილული ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის მოქმედების ფარგლები
ვრცელდება ევროპული კავშირის კანონმდებლობაზე, ქარტიის 47-ე მუხლის მიმართ.

საქმის გონივრულ ვადაში განხილვის პრინციპი ასევე ვრცელდება ევროპული კავშირის ფარგლებში მიმდინარე ადმინისტრაციული სასამართ-

ლო პროცესების კონტექსტში.441 ეს დებულება დაზუსტებულია ძირითად

უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 41-ე მუხლში, რომელიც ყველა
მოქალაქეს აძლევს უფლებას, რომ მისი საქმე ევროპული კავშირის ინს-

ტიტუტებისა და ორგანოების მიერ განხილული იქნება გონივრულ ვადაში,
სამართლიანობისა და მიუკერძოებლობის პრინციპზე დაყრდნობით.

7.1.1.

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის
პროცესების ხანგრძლივობის განსაზღვრა

სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის დავებისას დროის ათვლა, ძირითადად, იწყება ტრიბუნალის წინაშე განხორციელებული პირველი საპროცესო მოქმედებიდან.442 თუმცა, ზოგიერთ შემთხვევაში, დროის
ათვლა იწყება სასამართლო პროცესების დაწყებამდე.443 ასეთი შემთხვე-

440 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kudła v. Poland, No. 30210/96,
2000 წლის 26 ოქტომბერი, პარაგ. 124.

441 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, T-214/06, Imperial Chemical Industries Ltd v. European Commission, 2012 წლის 5 ივნისი, პარაგ. 284.

442 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Poiss v. Austria, No. 9816/82,
1987 წლის 23 აპრილი, პარაგ. 50.

443 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Golder v. the United Kingdom,
No. 4451/70, 1975 წლის 21 თებერვალი, პარაგ. 32.

196

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის შეზღუდვები: სასამართლო პროცესების ხანგრძლივობა

ვა არის მხოლოდ გამონაკლისი გარემოებებისას, მაგალითად, როდესაც

ზოგიერთი პირველადი მოქმედების განხორციელება სასამართლო პროცესის დაწყების წინაპირობაა444 — თუ განმცხადებელმა სასამართლოში

სარჩელის შეტანამდე საჩივრით უნდა მიმართოს შესაბამის ადმინისტრა-

ციულ ორგანოს, ასეთ დროს გათვალისწინებულ ვადაში შესაძლებელია,
ჩაითვალოს ეს პერიოდიც.445 ხანგრძლივობა მოიცავს სასამართლო პრო-

ცესის სრულ მიმდინარეობას, სააპელაციო პროცესების ჩათვლით.446

დროის ათვლა სრულდება სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების გამო-

ტანისას (მასში შედის სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ
ზიანის შეფასების შუამდგომლობები).447 ადამიანის უფლებათა ევროპუ-

ლი სასამართლო პროცესის ხანგრძლივობის გონივრულობის განსაზღვრისას მხედველობაში იღებს და საერთო სურათად აღიქვამს მის სრულ

მიმდინარეობას.448 სასამართლო პროცესის შედეგთან მიმართებით გა-

დაწყვეტილების აღსრულება, მასთან დაკავშირებულ სააღსრულებო პროცესებთან ერთად, საპროცესო ვადის გამოანგარიშებისას ყოველი საქმის
განუყოფელი ნაწილია.449

მაგალითი: საქმის — Oršuš and Others v. Croatia450 — განმცხადებლები, რუმინული წარმოშობის 15 წლის მოზარდები, 1996-2000 წლებში სწავლობდნენ ორ დაწყებით სკოლაში. ისინი ესწრებოდნენ მხოლოდ რუმინულ გაკვეთილებს. 2002 წლის 19 აპრილს მათ საჩივარი შეიტანეს სკოლის წინააღმდეგ,
რომელშიც ბრალს სდებდნენ რასობრივი საფუძვლით დისკრიმინაციასა და
444 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Blake v. the United Kingdom,
No. 68890/01, 2006 წლის 26 სექტემბერი, პარაგ. 40.

445 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, König v. Germany, No. 6232/73,
1978 წლის 28 ივნისი, პარაგ. 98.

446 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Poiss v. Austria, No. 9816/82,
1987 წლის 23 აპრილი, პარაგ. 50.

447 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Guincho v. Portugal, No. 8990/80,
1984 წლის 10 ივლისი.
448 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Dobbertin v. France, No. 13089/87,
1993 წლის 25 თებერვალი, პარაგ. 44.

449 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Martins Moreira v. Portugal,
No. 11371/85, 1988 წლის 26 ოქტომბერი, პარაგ. 44.

450 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Oršuš and Others v. Croatia,
No. 15766/03, 2010 წლის 16 მარტი.
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განათლებაზე წვდომის უფლების შეზღუდვაში. 2002 წლის სექტემბერში სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მათი საჩივარი, ხოლო სააპელაციო სასამართლომ გაიზიარა პირველი ინსტანციის მოსაზრება. 2007 წლის 7 თებერვალს
საკონსტიტუციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მათი საჩივარი. მათ მიმართეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, სადაც დავობდნენ სასამართლო პროცესების ხანგრძლივობაზე.
სასამართლომ აღნიშნა, რომ სასამართლო პროცესი დაიწყო 2002 წლის 19
აპრილს მუნიციპალურ და საქალაქო სასამართლოებში და დასრულდა 2007
წლის 7 თებერვალს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების
გამოტანით. სასამართლომ დაადგინა, რომ პირველი ინსტანციისა და სააპელაციო ინსტანციის მიერ გადაწყვეტილება დროულად იქნა მიღებული, ამის
საპირისპიროდ საკონსტიტუციო სასამართლომ საქმის განხილვას მოანდომა
4 წელი, 1 თვე და 18 დღე. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ
დაადგინა, რომ დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6
მუხლის 1-ლი პუნქტი.

საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირე-

ბით, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო მხედველობაში
იღებს საკონსტიტუციო სასამართლოს სპეციალურ ფუნქციას, როგორც
„კონსტიტუციის დამცველის“ როლს.451 რელევანტური ტესტი, რომელიც

განსაზღვრავს, უნდა იყოს თუ არა მხედველობაში მიღებული საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე პროცესები პროცესის საერთო ხანგრძლივობის გონივრულობის განსაზღვრისას, დამოკიდებულია იმაზე, თუ

რამდენად აქვს საკონსტიტუციო სასამართლო პროცესის შედეგს ორდინარული სასამართლო პროცესების დროს დამდგარ შედეგებზე ნეგატიური
ზეგავლენის მოხდენის შესაძლებლობა.452

იმ შემთხვევაში, თუ სასამართლო პროცესის მონაწილე გარდაიცვლება
და სხვა პირი აცხადებს სურვილს, ჩაერთოს პროცესებში როგორც თავდაპირველი მხარის მემკვიდრე, — ასეთ დროს, სასამართლო პროცესის

ხანგრძლივობის შეფასებისას, საპროცესო მიმდინარეობის სრული პერი-

451 Ibid., პარაგ. 109.

452 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Süssmann
No. 20024/92, 1996 წლის 16 სექტემბერი, პარაგ. 39.
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ოდის მხედველობაში მიღებაა შესაძლებელი.453 შედარებისთვის, მაშინ,

როდესაც პირი სასამართლო პროცესში ერთვება როგროც დამოუკიდე-

ბელი სასარჩელო მოთხოვნის მქონე პირი, დროის ათვლა იწყება პირის
მიერ მიზნის მისაღწევად ჩართვის თარიღიდან.454

7.1.2.

სისხლის სამართლის პროცესების ხანგრძლივობის
განსაზღვრა

სისხლის სამართლის პროცესში გადაწყვეტილების გონივრულ ვადაში
გამოტანის მოთხოვნა მიზნად ისახავს „ბრალდებულის უფლების განმ-

ტკიცებას, რომ ასეთ პირს დიდი ხნის განმავლობაში არ უნდა მოუხდეს

გაურკვეველ მდგომარეობაში ყოფნა მის მიმართ წაყენებული ბრალ-

დების საფუძველზე გამოტანილ შესაძლო შედეგთან დაკავშირებით“.455

სისხლის სამართლის საქმეში დროის ათვლა იწყება პირის წინააღმდეგ

„ბრალდების“ წარდგენის მომენტიდან.456 ეს ნიშნავს დროის ათვლის

დაწყებას იმ მომენტიდან, როდესაც ბრალდებულის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის მდგომარეობა „არსებითად არასახარბიელოა“.457 უნდა

აღინიშნოს, რომ ვადის ათვლის დაწყება ასევე შესაძლებელია სასამართლოში საქმის განსახილველად გადაგზავნამდე — მაგალითად, დაკა-

ვების მომენტიდან458 ან პირველი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების

მომენტიდან. 459

453 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Scordino v. Italy (No.1),
No. 36813/97, 2006 წლის 29 მარტი, პარაგ. 220.
454 Ibid.

455 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Wemhoff v. Germany, No. 2122/64,
1968 წლის 27 ივნისი, პარაგ. 18.
456 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Tychko v. Russia, No. 56097/07,
2015 წლის 11 ივნისი, para 63.

457 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Eckle v. Germany, No. 8130/78,
1982 წლის 15 ივლისი.
458 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Wemhoff v. Germany, No. 2122/64,
1968 წლის 27 ივნისი, პარაგ. 19.

459 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ringeisen v. Austria, No. 2614/65,
1971 წლის 16 ივლისი, პარაგ. 110.
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მაგალითი: საქმის — Malkov v. Estonia460 — განმცხადებელს ბრალად ედებოდა 2008 წელს მომხდარი ტაქსის მძღოლის მკვლელობა. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება დაიწყო 1998 წლის 6 აგვისტოს. განმცხადებელი
დავობდა პროცესის გადაჭარბებულ ხანგრძლივობაზე.
სასამართლომ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ სისხლის სამართლის საკითხებში დროის ათვლა იწყება დაუყოვნებლივ, „პირის ბრალდების“ მომენტიდანვე,
რაც, შესაძლებელია, არსებობდეს სასამართლო პროცესის დაწყებამდეც. ტერმინი „ბრალდება“ შეესაბამება ტესტს, რომელიც განსაზღრავს, გაუარესდა თუ
არა ეჭვმიტანილი პირის მდგომარეობა არსებითად. სასამართლომ დაწყების
თარიღად მიიჩნია 2001 წლის 17 აგვისტო — დღე, როდესაც გამომძიებელმა
განმცხადებლის წინააღმდეგ შეადგინა ბრალდების ოქმი და იგი ძებნილად
ცნო, ხოლო სასამართლო პროცესის დასრულების თარიღად გამოცხადდა
2009 წლის 22 აპრილი — უზენაესი სასამართლოს მიერ განმცხადებლის საჩივრის წარმოებაში არმიღების თარიღი. საბოლოო ჯამში, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაასკვნა, რომ სამივე ინსტანციაში პროცესი
მიმდინარეობდა ზუსტად 8 წლისა და 8 თვის განმავლობაში. სასამართლო
პროცესი მიმდინარეობდა გადაჭარბებულად დიდი დროის განმავლობაში, შედეგად ცალსახა იყო ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის დარღვევა, რომელიც დაკომპენსირდა განმცხადებლისთვის სასჯელის ზომის შემცირებით.

საქმის

გონივრულ ვადაში განხილვის მოთხოვნა ვრცელდება განსა-

ხილველი სასამართლო პროცესის მიმდინარეობის სრულ დროზე, მათ

შორის სააპელაციო პროცესებზეც.461 ამგვარად, დროის ათვლა ხდება
სასამართლოს მიერ პირის ქმედების კვალიფიკაციის შესახებ საბოლოო

გადაწყვეტილების მიღებამდე, ეს შეიძლება იყოს სააპელაციო სასამართლოს მიერ საქმის ფაქტობრივ გარემოებებზე დაყრდნობით მიღებული
გადაწყვეტილება.462 სისხლის სამართლის დანაშაული განსაზღვრულად

ითვლება მხოლოდ მაშინ, როდესაც სასჯელის შესახებ საბოლოო გადაწ-

460 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Malkov v. Estonia, No. 31407/07,
2010 წლის 4 თებერვალი.

461 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, König v. Germany, No. 6232/73,
1978 წლის 28 ივნისი, პარაგ. 98.
462 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Neumeister v. Austria, No. 1936/63,
1968 წლის 27 ივნისი, პარაგ. 19.
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ყვეტილებაა მიღებული.463 სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულება

მიიჩნევა სასამართლო პროცესის განუყოფელ ნაწილად კონვენციის მე-6

მუხლის მიზნებისთვის, ეს მოიცავს პირის უდანაშაულოდ ცნობასთან დაკავშირებულ საპროცესო მოქმედებების იმპლემენტაციის საკითხებსაც.464

7.2. პროცესის ხანგრძლივობის გონივრულობის
განსაზღვრის კრიტერიუმები
საკვანძო დებულებები
•

სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის პროცესების
ხანგრძლივობის გონივრულობა დამოკიდებულია ყოველი კონკრეტული
საქმის ინდივიდუალურ ფაქტობრივ გარემოებებზე.

•

შემდეგი ოთხი კრიტერიუმი გამოიყენება სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის პროცესების ხანგრძლივობის გონივრულობის შესაფასებლად, ესენია: საქმის კომპლექსურობა, განმცხადებლის
მოქმედება, კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოების მიერ განხორციელებული მოქმედება და იმის მნიშვნელობა, თუ რა კონკრეტული „ღირებულება“ დგას განმცხადებლისთვის რისკის წინაშე.

მიდგომა სასამართლო პროცესის შეუსაბამოდ ხანგრძლივი მიმდინარეობის განსაზღვრის შესახებ აღწერილია „უფრო მეტად პრაგმატულად,

ვიდრე მეცნიერულად“.465 ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის

კანონმდებლობის თანახმად, სისხლის და არასისხლისსამართლებრივ

პროცესებში, ორივეგან, სასამართლო პროცესის ხანგრძლივობა ეფუძნება თითოეული საქმის კონკრეტულ ფაქტობრივ გარემოებებს.466

463 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Eckle v. Germany, No. 8130/78,
1982 წლის 15 ივლისი, პარაგ. 77.
464 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამრთლო, Assanidze v. Georgia, No. 71503/01,
2004 წლის 8 აპრილი, პარაგ. 181–2

465 Opinion of Advocate General Sharpston in CJEU, C-58/12, Groupe Gascogne SA
v. European Commission, 30 May, 2013, პარაგ. 72–73.
466 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, König v. Germany, No. 6232/73,
1978 წლის 28 ივნისი, პარაგ. 110.
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სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის პროცესის მიმდინარეობის გონივრულობის დასადგენად გამოყენებული ოთხი კრიტერიუმი:
(I) საქმის კომპლექსურობა;
(II) განმცხადებლის ქმედება;
(III) კომპეტენტური სახელმწიფო ორგანოების მიერ განხორციელებული
მოქმედება;

(IV) მნიშვნელობა, თუ რა კონკრეტული „ღირებულება“ დგას განმცხადებლისთვის რისკის წინაშე (იხ. 7.2.1. პარაგრაფიდან 7.2.4.-ამდე).467

ამ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, მაგალითად, სისხლის სამართლის პროცესებისთვის 10-წლიან 468 ან

13-წლიან469 ხანგრძლივობის ვადას არაგონივრულად მიიჩნევს. ასევე დადგინდა, რომ სასამართლო პროცესის მიმდინარეობის 10-წლიანი ვადა თვით

სამოქალაქო პროცესებისთვისაც კი არაგონივრული ხანგრძლივობაა, 470 და
განხილვის 7-წლიანი ვადა — დისციპლინური პროცესებისთვის. 471 საქმე-

ების განხილვის ხანგრძლივობის მიხედვით პროგრესირება შესაძლებელია

გამოწვეულ იქნეს იურისდიქციათა რაოდენობით (მაგალითად, სააპელაციო
გზით). გონივრულობის განსაზღვრის პროცესში ესეც უნდა იყოს მხედველო-

ბაში მიღებული. გონივრულობის განსაზღვრის მიზნით, თითოეულ ინსტანციაში, მხედველობაში მიიღება საქმის გადადების კუმულაციური ეფექტი.472

467 მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Frydlender v. France,
No. 30979/96, 2000 წლის 27 ივნისი, პარაგ. 43 (დასაქმება).
468 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Milasi v. Italy, No. 10527/83,
1987 წლის 25 ივნისი

469 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Baggetta v. Italy, No. 10256/83,
1987 წლის 25 ივნისი.

470 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Capuano v. Italy, No. 9381/81,
1987 წლის 25 ივნისი
471 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kincses v. Hungary, No. 662532/10,
2015 წლის 27 იანვარი.

472 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Deumeland v. Germany,
No. 9384/81, 1986 წლის 29 მაისი, პარაგ. 90.
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ამასთანავე, ბალანსი აუცილებლად უნდა იქნეს მიღწეული სწრაფ მართ-

ლმსაჯულებასა და მის სათანადო ადმინისტრირებას შორის. მაგალითად,
საქმეზე სწრაფი რეზოლუციის მიღების საჭიროებამ ხელი არ უნდა შეუშალოს ბრალდებულ პირს დაცვის უფლებების განხორციელებაში. (იხ. პა-

რაგრაფი 4.2.4. პირის მომზადებისთვის საჭირო დროისა და ადეკვატური
საშუალებების შესახებ).473

მაგალითი: საქმის — Starokadomskiy v. Russia (No. 2)474 — მიხედვით, 1998
წლის თებერვალში განმცხადებელს ბრალად ედებოდა დამამძიმებელ გარემოებებში განზრახ მკვლელობის ჩადენა. შემდგომში იგი სხვა სასტიკი დანაშაულების ჩადენასთან ერთად, დაადანაშაულეს და ეჭვმიტანილად იქნა ცნობილი უამრავი სხვა ქმედების ჩადენაში. 2004 წლის ნოემბერში იგი დამნაშავედ
ცნეს მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩადენაში, მათ შორის მკვლელობის
კონსპირაციაში. მისი ბრალდება გაიზიარა სააპელაციო სასამართლომ, ხოლო
2005 წლის ნოემბერში მიესაჯა 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა. განმცხადებელი დავობდა, რომ სისხლის სამართლის პროცესის მიმდინარეობის ხანგრძლივობა იყო არაგონივრული.
არ არსებობდა არანაირი მითითება იმის შესახებ, რომ „საქმის განხილვის გონივრული ვადის“ მოთხოვნა ადგილობრივი სასამართლოების მიერ მიღებული
გადაწყვეტილების მოტივაციის ნაწილი იყო. კონვენციის მე-6 მუხლი აწესებს
სასამართლო პროცესის გონივრულ ვადაში მიმდინარეობის აუცილებელ მოთხოვნას, მაგრამ, აგრეთვე, აყალიბებს მართლმსაჯულების სათანადო ადმინისტრირების უფრო ზოგად პრინციპს. ამ შემთხვევაში ადამიანის უფლებათა
ევროპულმა სასამართლომ ლოკალური სასამართლოს მიერ ძირითადი უფლების ფუნდამენტური პრინციპების მრავალფეროვან ასპექტებს შორის სამართლიანი ბალანსის დადგენის მცდელობა არასაკმარისად მიიჩნია. განმცხადებელი იმყოფებოდა პატიმრობაში, შესაბამისად, აუცილებელი იყო მეტი სიფრთხილისა და გულმოდგინების გამოჩენა. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა
სასამართლომ დაადგინა, რომ დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი.

473 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Boddaert v. Belgium, No. 12919/87,
1992 წლის 12 ოქტომბერი, პარაგ. 39.

474 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Starokadomskiy v. Russia (No. 2),
No. 27455/06, 2014 წლის 13 მარტი.
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მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ კავშირის ორდინარულ სასამართლოებში მიმდინარე სასამართლო პროცესებზე გაავრცე-

ლა იგივე სამართლებრივი კრიტერიუმები.475 მართლმსაჯულების ევრო-

პული კავშირის სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ ევროპული კავშირის
კანონმდებლობა წევრ სახელმწიფოებს არ ავალდებულებს დასაბუთებას, თუ სახელმწიფო ვერ შეძლებს საქმის გონივრულ ვადაში განხილვის
პრინციპთან შესაბამისობის უზრუნველყოფას.

მაგალითი: საქმეზე — Ufficio IVA di Piacenza v. Belvedere Costruzioni Srl476 —
იტალიური კანონმდებლობა ადგენდა, რომ მესამე ინსტანციის სასამართლოში
მიმდინარე ზოგიერთი საგადასახადო სამართალწარმოება ითვალისწინებდა
ავტომატური სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანის შესაძლებლობას, იმ
შემთხვევაში, თუ საგადასახდო სარჩელით პირველი ინსტანციის სასამართლოში მიმართვიდან გასული იყო 10 წელზე მეტი. ითვლება, რომ ეს დანაწესი
შეესაბამება ევროპული კავშირის კანონმდებლობას.
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ აღნიშნა, რომ ვალდებულება, რომელიც განამტკიცებდა ევროპული კავშირის რესურსების ეფექტურ შეგროვებას, ვერ იქნებოდა ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის
ქარტიის 47-ე მუხლით და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6
მუხლის 1-ლი პუნქტით დადგენილი პრინციპის საწინააღმდეგო მოცემულობა,
შედეგად სასამართლოს ევალებოდა გადაწყვეტილების გონივრულ ვადაში გამოტანა.

7.2.1.

საქმის კომპლექსურობა

კომპლექსურობა ეხება ორივე ასპექტს — როგორც ფაქტობრივს, ასევე

სამართლებრივს. კომპლექსური საქმე შესაძლებელია მოიცავდეს ისეთ
საკითხებს, რომლებიც ეხება განმცხადებლის ჯანმრთელობის მდგომარე-

475 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამრთლო, C-58/12 P, Groupe Gascogne SA v. European Commission, 2013 წლის 26 ნოემბერი, პარაგ. 82–88.

476 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-500/10, Ufficio IVA di
Piacenza v. Belvedere Costruzioni Srl., 2012 წლის 29 მარტი, პარაგ. 23.
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ობას, 477 უამრავ გამოსაკვლევ მტკიცებულებას,478 კომპლექსურ სამართლებრივ პრობლემებს,479 უამრავი მოწმის დაკითხვის საჭიროებას,480 ან

კიდევ, დიდი რაოდენობით დაზარალებულთა დაკითხვას.481 ზოგიერთი

საქმე, მათი სამართლებრივი ბუნების გათვალისწინებით, შესაძლებელია,
გვეჩვენოს მეტად კომპლექსურად, მაგალითად, თუ ასეთი საქმე მოიცავს

როგორც საზოგადოების, ასევე ინდივიდუალურ ინტერესებს.482 თუმცა, უბ-

რალოდ, იმიტომ, რომ საქმე რთულ სამართლებრივ კატეგორიათა დავების რიცხვს განეკუთვნება, არ ნიშნავს, რომ ნებისმიერი გადადება აუცილებლად გონივრულად ჩაითვლება.483

მაგალითი: საქმის — Matoń v. Poland484 — მიხედვით, 2000 წლის 19 ივნისს
განმცხადებელს ბრალი ედებოდა ნარკოტიკებით ვაჭრობაში, ცეცხლსასროლი
იარაღის უკანონო ფლობასა და რეკეტული დაჯგუფების წევრობაში. საქმეში
ფიგურირებდა დაცვის 36 მხარე და 147 მოწმე. განმცხადებელი დამნაშავედ
ცნეს 2008 წელს. მან პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება გაასაჩივრა სააპელაციო წესით, თუმცა სააპელაციო სასამართლოს ჯერ კიდევ არ ჰქონდა ამ
საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილება, მაშინ, როდესაც საქმეს უკვე ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლო იხილავდა. მან ასევე საჩივრით მიმართა
სააპელაციო სასამართლოს და ბრალს სდებდა საქმის გონივრულ ვადაში განხილვის უფლების დარღვევაში. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა საჩივარი.

477 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Yaikov v. Russia, No. 39317/05,
2015 წლის 18 ივნისი, პარაგ. 76.

478 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Eckle v. Germany, No. 8130/78,
1982 წლის 15 ივნისი.

479 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Breinesberger and Wenzelhuemer v. Austria, No. 46601/07, 2012 წლის 27 ნოემბერი, პარაგ. 30–33.

480 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Mitev v. Bulgaria, No. 40063/98,
2004 წლის 22 დეკემბერი, პარაგ. 99.

481 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Papachelas v. Greece, No. 31423/96,
1999 წლის 25 მარტი, პარაგ. 39 (ფაქტობრივი გარემოებების კომპლექსურობა).
482 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Wiesinger v. Austria, No. 11796/85,
1991 წლის 30 ოქტომბერი, პარაგ. 55.

483 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ferantelli and Santangelo v. Italy,
No. 19874/92, 1996 წლის 7 აგვისტო, პარაგ. 42. იხ. ასევე ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო, Ringeisen v. Austria, No. 2614/65, 1971 წლის 16 ივლისი, პარაგ. 110.
484 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Matoń v. Poland, No. 30279/07,
2009 წლის 9 ივნისი.

205

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გაიზიარა, რომ საქმე თავისი შინაარსით განეკუთვნებოდა რთულ სამართლებრივ კატეგორიას, რომელიც მოიცავდა დაცვის უამრავ მხარესა და კიდევ უფრო ბევრ მტკიცებულებას.
თუმცა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ყოველივე ზემოხსენებული მაინც არ იყო სისხლის სამართლის პროცესის გადაჭარბებული ხანგრძლივობის გამართლების საპირწონე არგუმენტი. სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ვალდებული იყო, მოეხდინა ეფექტური სასამართლო პროცესის ორგანიზება და საქმის განხილვისას
ეხელმძღვანელა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით დადგენილი
სტანდარტებით — იმ ფაქტის გათვალისწინებითაც, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება საქმის განხილვის დროს შეეჩეხა მნიშვნელოვან სირთულეებს. სასამართლო პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს რვა წლის განმავლობაში, არ
შეესაბამება საქმის განხილვის გონივრულობის მოთხოვნებს. დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი.

ამგვარად, მაშინ, როდესაც კომპლექსურ საქმეებზე გადაწყვეტილების მი-

ღებას შედარებით მეტი დრო სჭირდება, მაინც კომპლექსურობა უპირობოდ არ არის ხანგრძლივი სასამართლო პროცესების ჩატარების საპირწონე არგუმენტი.485

7.2.2.

განმცხადებლის მოქმედება

განმცხადებლის დამოკიდებულება სასამართლო პროცესის ობიექტური
ელემენტია, რაზეც სახელმწიფოს კონტროლი არ გააჩნია. ამავდროულად, აუცილებლად უნდა იქნეს მხედველობაში მიღებული, იყო თუ არა
სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის გონივრული ვადის გადაჭარბება.486

დაუშვებელია პირის დადანაშაულება მისი უფლებების განხორციელების
ან მის ხელთ არსებული პროცესუალურსამართლებრივი ინსტრუმენტით —

485 Council of Europe, CEPEJ (2012), Length of court proceedings in the member
states of the Council of Europe based on the case law of the European Court of
Human Rights, გვ. 20.
486 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Wiesinger v. Austria, No. 11796/85,
1991 წლის 30 ოქტომბერი, პარაგ. 57.
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შუამდგომლობების დაყენებისა და გასაჩივრების ინსტიტუტებით სარგებლობის გამო.487 ამ პირებს არ ევალებათ მათ წინააღმდეგ წარმოებულ
დაჩქარებულ პროცესებში აქტიური თანამშრომლობა.488 განმცხადებელს

ევალება თავის საქმესთან მიმართებით განსაკუთრებული გულისხმიერე-

ბისა და სერიოზულობის გამოჩენა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მან თავი
უნდა შეიკავოს საქმის გადადების ტაქტიკის გამოყენებისგან, და უნდა
ისარგებლოს სასამართლო პროცესის შემოკლების ყველა საპროცესო
ბერკეტითა და შესაძლებლობით.489

მაგალითი: საქმის — Veliyev v. Russia490 — მიხედვით, 2004 წლის 26 თებერვალს განმცხადებელი დააკავეს და დააპატიმრეს ორგანიზებულ, შეიარაღებულ ძარცვაში მონაწილე ეჭვმიტანილი პირის სახით. პირველმა ინსტანციამ
გადაწყვეტილება მიიღო 2006 წლის 21 ივნისს. პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება ასევე გაიზიარა სააპელაციო სასამართლომ. სახელმწიფო უთითებდა, რომ სასამართლო პროცესი გაიწელა თანაბრალდებულის მიერ განზრახ
განხორციელებული ქმედებების, ასევე რუსულიდან აზერბაიჯანულად თარგმნის, განმცხადებლის შემთხვევითი ავადმყოფობის, ადვოკატისა და თანაბრალდებულის ქმედებების გამო.
სასამართლომ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ განმცხადებელს არ შეიძლება
დაევალოს სასამართლო ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა და, უფრო
მეტიც, დაუშვებელია ამ პირის გაკრიტიკება ყველა შესაძლო ადგილობრივი
საპროცესო საშუალების გამოყენებისთვის. ამ შემთხვევაში განმცხადებელს
მნიშვნელოვანი წვლილი არ შეუტანია სასამართლო პროცესების გაწელვაში, ხოლო სასამართლო პროცესის ზოგიერთი გადადება სახელმწიფო ხელისუფლების მოტივით ხდებოდა. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი სასამართლო პროცესებისთვის ადგენს სასამართლო პროცესების სწრაფად ჩატარების მოთხოვნას, თუმცა, აგრეთვე, განსაზღვრავს
487 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Gubkin v. Russia, No. 36941/02,
2009 წლის 23 აპრილი, პარაგ. 167. იხ. ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Moiseyev v. Russia, No. 62936/00, 2008 წლის 9 ოქტომბერი, პარაგ.
192.

488 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Eckle v. Germany, No. 8130/78,
1982 წლის 15 ივნისი, პარაგ. 82.

489 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Unión Alimentaria Sanders SA v.
Spain, No. 11681/85, 1989 წლის 7 ივლისი, პარაგ. 35.
490 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Veliyev v. Russia, No. 24202/05,
2010 წლის 24 ივნისი.
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მართლმსაჯულების სათანადო ადმინისტრირების უზოგადეს პრინციპს. ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ამ ფუნდამენტური მოთხოვნის უამრავ
ასპექტს შორის სამართლიანი ბალანსის უზრუნველყოფა. დაირღვა ადამიანის
უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი.

ინდივიდის მოქმედება, რომელსაც შეუძლია სასამართლო პროცესის გადადებამდე მიყვანა, მოიცავს პირის მართლმსაჯულებისგან მიმალვას.

ამასთანავე, ზოგადი პრინციპის თანახმად, ბრალდებულ პირს არ აქვს

უფლება, მიუთითოს სასამართლო პროცესის არაგონივრულ ხანგრძლივობაზე, მას შემდეგ, რაც თვითონ დაემალა მართლმსაჯულებას, იმ შემთხვევების გამოკლებით, თუ პირს ქმედების განხორციელების საკმარისი მიზეზი არ გააჩნდა.491 განმცხადებლის მიერ განხორციელებული მოქმედება

სახელმწიფომ არ უნდა გამოიყენოს საქმის განხილვის ვადის მიმართ გამოხატული პასიურობის გამართლების არგუმენტად.

7.2.3.

ადგილობრივი ხელისუფლების მოქმედება

სახელმწიფოს ბრალით სასამართლო პროცესის გადადება აუცილებლად
უნდა იქნეს მიღებული მხედველობაში, თუმცა სახელმწიფოსთვის სასა-

მართლო პროცესის გადადებაზე პასუხისმგებლობის დაკისრების საკით-

ხი საჭიროებს გულმოდგინე და ფრთხილ გამოკვლევას.492 მაგალითად,

მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოში პრეიუდიციული
პროცედურის დაწყებისა და, შესაბამისად, საკითხის სახელმწიფოს მიერ

განსახილველად გადაგზავნის მიზნით სასამართლო პროცესების გადადება არ მიეკუთვნება სახელმწიფოს ბრალით გადადებულ სასამართლო
პროცესთა რიცხვს.493

491 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Vayiç v. Turkey, No. 18078/02,
2006 წლის 20 ივნისი, პარაგ. 44.

492 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Buchholz v. Germany,
No. 7759/77, 1981 წლის 6 მაისი, პარაგ. 49. იხ. ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Yagtzilar and others v. Greece, No. 41727/98, 2001 წლის 6
დეკემბერი.
493 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Pafitis and others v. Greece,
No. 20323/92, 1998 წლის 26 თებერვალი, პარაგ. 95.
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სახელმწიფოებმა თავიანთი ქვეყნის სამართლებრივი სისტემა აუცილებლად
უნდა მოაწყონ იმგვარად, რომ სასამართლო ხელისუფლებას საშუალება მი-

ეცეს, მოახდინოს პირის მიერ სასამართლო გადაწყვეტილების გონივრულ
ვადაში მიღების უფლების გარანტირება.494 უნდა აღინიშნოს, რომ სასამართლო პროცესში საქმის სწრაფი განხილვის მომზადების უმნიშვნელოვანესი

პასუხისმგებლობა მოსამართლეს ეკისრება.495 ადამიანის უფლებათა ევრო-

პულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ სახელმწიფოს მიერ მოსამართლის

თანამდებობაზე სხვადასხვა პირის მრავალჯერადი დანიშვნა „ვერ გაამართლებს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაში შემავალ მართლმსაჯულების

სათანადო ადმინისტრირების უზრუნველყოფის განუხორციელებლობას“.496

მსგავსად, სასამართლოში განსახილველი საქმეების „ქრონიკული გადატ-

ვირთვა“ არ ადასტურებს განსაკუთრებით ხანგრძლივი სასამართლო პროცესების თანაზომიერებას.497 სახელმწიფო პასუხს აგებს არა მხოლოდ სა-

სამართლო ხელისუფლების მიერ განხორციელებული ქმედების, არამედ
ნებისმიერი სახელმწიფო ორგანოს ქმედების გამო.498

მაგალითი: საქმის — Sociedade de Construções Martins & Vieira, Lda. and
Others v. Portugal499 — მიხედვით, ქალაქ პორტუს პროკურატურის ორგანოებმა 1999 წლის 17 სექტემბერს დაიწყეს გამოძიება განმცხადებლის ფისკალური
საქმიანობის შესახებ. შემდეგ ორი სხვადასხვა სისხლის სამართლის პროცესი
მიმდინარეობდა პორტუსა და ბარსელონის სასამართლოებში. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქმის განხილვის მიმდინარეობისას ეროვნულ
სასამართლო პროცესებზე გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ არ იყო გამოტანილი.
494 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Cocchiarella v. Italy, No. 64886/01,
2006 წლის 29 მარტი, პარაგ. 119. სისხლის სამართლის საქმისთვის, იხ ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლო, Dobbertin v. France, No. 13089/87, 1993
წლის 25 თებერვალი, პარაგ. 44.
495 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Capuano v. Italy, No. 9381/81,
1987 წლის 25 ივნისი, პარაგ. 30-31.

496 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Lechner and Hess v. Austria,
No. 9316/81, 1987 წლის 23 აპრილი, პარაგ. 58.
497 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Probstmeier v. Germany,
No. 20950/92, 1997 წლის 1 ივლისი, პარაგ. 64

498 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Martins Moreira v. Portugal,
No. 11371/85, 1988 წლის 26 ოქტომბერი, პარაგ. 60
499 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Sociedade de Construções Martins & Vieira, Lda. and Others v. Portugal, Nos. 56637/10, 59856/10, 72525/10,
7646/11 and 12592/11, 2014 წლის 30 ოქტომბერი.
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ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ პროცესის მიმდინარეობამ უკვე გადააჭარბა 14 წელს. ადგილობრივი სასამართლო 1999
წლის დეკემბრიდან, მოსარჩელის მოპასუხედ გახდომიდან, 2003 წლის ნოემბრამდე, როდესაც პროკურატურამ განმცხადებლებს კონკრეტული დანაშაულის
ჩადენაში ბრალი წაუყენა — დაახლოებით 4 წლის განმავლობაში — არანაირ
ღონისძიებას არ ახორციელებდა. შემდგომ ამას მოჰყვა სასამართლო პროცესების 2-წლიანი გადადება, რაც გრძელდებოდა 2003-იდან 2005 წლამდე, საქმის
განხილვის თარიღის დადგენამდე. ამ ყველაფერმა აჩვენა, რომ დასაწყისიდანვე
სასამართლოს პირის საქმის მიმართ არ გამოუხატავს ჯეროვანი გულმოდგინება.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ ადგილობრივი სასამართლოს მხრიდან პარალელურად მიმდინარე სასამართლო პროცესის
შედეგისთვის მოცდა შესაძლებელია, იყო გონივრული ნაბიჯი პროცესუალური
ეფექტურობის უზრუნველსაყოფად, მაგრამ იგი აუცილებლად უნდა ყოფილიყო
პროპორციული, იმ საკითხის გათვალისწინებით, რომ ბრალდებულს დიდი ხნის
განმავლობაში მოუწევდა დამატებით გაურკვეველ მდგომარეობაში დარჩენა.
დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი.

სასამართლოს მიერ საქმეზე დროებით გადაწყვეტილების მიუღებლობა არ
ახდენს სახელმწიფო პასუხისმგებლობის პროვოცირებას, იმ შემთხვევაში,

თუ სახელმწიფო ახორციელებს დაუყოვნებლივ, შესაბამის და ანაზღაურე-

ბად ღონისძიებას პრობლემის აღმოსაფხვრელად.500 მანკიერი პრაქტიკის
აღმოსაფხვრელად სახელმწიფოს შეუძლია სხვა დამატებითი მექანიზმების

შემუშავება, ისეთის, როგორიცაა, მაგალითად, სპეციალური თანმიმდევრობის მიხედვით, საქმეებზე გადაწყვეტილების მიღების დაწესება.501 თუმ-

ცა, თუ დროებით ღონისძიებას არ მოაქვს სასურველი შედეგი, მაშინ სახელმწიფოებმა, შესაბამისი პრობლემის გადაჭრის მიზნით, აუცილებლად
უნდა განახორციელონ სხვა, მეტად ეფექტიანი ღონისძიებები. 502 სახელმ-

500 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Probstmeier v. Germany,
No. 20950/92, 1997 წლის 1 ივლისი, პარაგ. 64; იხ., ასევე, Council of Europe,
CEPEJ (2012), Length of court proceedings in the member states of the Council
of Europe based on the case law of the European Court of Human Rights, გვ. 3.
501 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Zimmermann and Steiner v.
Switzerland, No. 8737/79, 1983 წლის 13 ივლისი, პარაგ. 29; იხ., ასევე, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Rutkowski and Others v. Poland, Nos.
72287/10, 13927/11 and 46187/11, 2015 წლის 7 ივლისი, პარაგ. 207–210. სისხლის სამართლის საქმისთვის იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,
Milasi v. Italy, No. 10527/83, 1987 წლის 25 მაისი, პარაგ. 18.

502 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Zimmermann and Steiner v. Switzerland, No. 8737/79, 1983 წლის 13 ივლისი, პარაგ. 29.
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წიფოს ევალება, მოიძიოს სასამართლო სისტემის იმგვარი განმტკიცების

გზები, რომელთა შედეგადაც სასამართლო სისტემებში არ იარსებებს გადადებები.

პოზიტიური პრაქტიკა
მომხმარებლების რჩევების შედეგად სასამართლო პროცესების
ხანგრძლივობის შემცირება
შვედეთში სასამართლოს ხარისხის მენეჯმენტის პროექტმა წარმატებით შეამცირა
სასამართლო პროცესების ხანგრძლივობა რაიონულ და სააპელაციო სასამართლოებში. პროექტი ეხებოდა შინაგან საჩივარს მოსამართლისა და სასამართლო
სტაფის მხრიდან, ხოლო გარეგან საჩივარს, მოპასუხეების, ადვოკატებისა და
მოწმეების მხრიდან. ეს დიალოგი ტარდებოდა გამოკვლევების, გამოკითხვებისა
და მცირე ჯგუფური სამუშაოების გზით. სასამართლოს მიერ საქმის გადაწყვეტის
გაუმჯობესების თაობაზე შეთავაზებულმა ინიციატივებმა გაამართლა და შეამცირა
საქმის არსებითად განხილვისთვის დახარჯული დრო.
წყარო: Carboni, N. (2014), ‘From quality to access to justice: Improving the functioning of
European judicial systems’, Civil and Legal Sciences, Volume 3, Issue 4, p. 4.

7.2.4.

რა დგას განმცხადებლისთვის რისკის წინაშე

განმცხადებლისთვის რისკის წინაშე მდგომი ღირებულების მნიშვნელობა
სხვა კრიტერიუმია, რომელიც მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული სასა-

მართლო პროცესის ხანგრძლივობის შეფასების პროცესისას. თუ განმცხადებელი პატიმრობაში იმყოფება, შესაძლებელია, უფრო მეტად მკაცრი

სტანდარტის გავრცელება, ამდენად, ეს ფაქტორი მოითხოვს სახელმწიფოს მხრიდან „განსაკუთრებით გულმოდგინე“ დამოკიდებულებას.503 საქმეები, რომლებიც ეხება არასრულწლოვან პირებს ან სიცოცხლისთვის

საფრთხის შემცველ დაავადებებს, აგრეთვე, საქმეზე გადაწყვეტილების
სწრაფად მიღებაზე ზეგავლენის მქონე ფაქტორებია. 504

503 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Jablonski v. Poland, No. 33492/96,
2000 წლის 21 დეკემბერი, პარაგ. 102; იხ. ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლო, Chudun v. Russia, No. 20641/04, 2011 წლის 21 ივნისი, პარაგ. 112.

504 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Hokkanen v. Finland, No. 19823/92,
1994 წლის 23 სექტემბერი, პარაგ. 72 („მნიშვნელოვანია“, რომ [არასრულწლოვანი] პირების მეურვეობასთან დაკავშირებულ საქმეებზე გადაწყვეტილება სწრაფად
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პოზიტიური პრაქტიკა
სასამართლო პროცესების დაჩქარება
ესპოში, ფინეთის ტერიტორიაზე, სისხლის სამართლის სასამართლომ მოახდინა
ე.წ. „Joukodays“-ის იმპლემენტაცია, რომლის ფარგლებში ბავშვთა საქმეებს ენიჭებათ პრიორიტეტი და განსახილველ საქმეთა რიგებში ავტომატურად პირველ
ადგილს იკავებენ. ეს განაპირობებს მოკლევადიან სასამართლო პროცესებსა და
საქმეში ჩართული არასრულწლოვანი პირების სტრესისგან დაცვას.
წყარო: FRA (2015), Child-friendly justice — Perspectives and experiences of professionals
on children’s participation in civil and criminal judicial proceedings in 10 EU Member
States, p. 35.

მაგალითად, საერთაშორისო მოტაცების სამოქალაქო ასპექტების შესახებ
ბავშვთა მოტაცების კონვენციის ფარგლებში ბავშვის ნორვეგიაში დაბრუნების სარჩელის თაობაზე ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართ-

ლომ ხაზი გაუსვა ამ ტიპის პროცესებში თავად დროის, როგორც გარემოების, „კრიტიკულ მნიშვნელობას“, რომელშიც სასამართლო პროცესის
გადადებით შესაძლებელია, ეფექტურად განსაზღვრულიყო სასამართლო

პროცესის საბოლოო შედეგი.505 განსაკუთრებული გულისხმიერების გამო-

ჩენაა აუცილებელი იმ სასამართლო პროცესების დროს, რომლებიც ეხება
საავტომობილო ავარიებსა506 და შრომით დავებში 507 კომპენსაციის ოდენობის განსაზღვრის საკითხებს.

იქნეს მიღებული; იხ., ასევე, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, X v.
France, No. 18020/91, 1992 წლის 31 მარტი, პარაგ. 45 (საქმეზე გადაწყვეტილება
უნდა მიღებულიყო, როგორც განსაკუთრებული გადაუდებლობის საკითხზე, გამომდინარე მასში მონაწილე პირების სიცოცხლის მოლოდინის გამო).

505 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Hoholm v. Slovakia, No. 35632/13,
2015 წლის 31 იანვარი, პარაგ. 51.

506 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Martins Moreira v. Portugal,
No. 11371/85, 1988 წლის 26 ოქტომბერი.

507 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Vocaturo v. Italy, No. 11891/85,
1991 წლის 24 მაისი, პარაგ. 17; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,
Bauer v. Slovenia, No. 75402/01, 2006 წლის 9 მარტი, პარაგ. 19. დამატებითი
გულისხმიერების გამოჩენის შესახებ საქმეებზე, უფრო დეტალურად, იხ. Council of
Europe, (CEPEJ) (2012), Length of court proceedings in the member states of the
Council of Europe based on the case law of the European Court of Human Rights,
p. 3; იხ. ასევე Council of Europe, (CEPEJ) (2013), States appeal and supreme
courts’ lengths of proceedings.
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მაგალითი: საქმის — Mikulić v. Croatia408 — განმცხადებელმა და განმცხადებლის დედამ ერთობლივად შეიტანეს სარჩელი მამობის აღიარების მოთხოვნით
H.P-ის წინააღმდეგ, რამაც მოიცვა თხუთმეტი სასამართლო პროცესი, საიდანაც 6 გადაიდო, იმ მიზეზით, რომ მოპასუხემ ვერ შეძლო საქმის ზეპირი მოსმენით განხილვაზე გამოცხადება. ამასთანავე, იგი მიზანმიმართულად არ გამოცხადდა დნმ-ის ექსპერტიზაზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს
მიერ საქმის განხილვის პროცესისას. ეროვნული სასამართლო პროცესი უკვე
4 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა.
საქმე, ძირითადად, ფოკუსირებული იყო ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევაზე, თუმცა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ასევე მიუთითა, რომ სამოქალაქო სტატუსისა და ქმედუნარიანობის შესახებ საქმეები საჭიროებენ განსაკუთრებულ გულისხმიერებას. ამ
შემთხვევაში, განმცხადებლისთვის რისკის წინაშე მდგომი ღირებულება იყო
მამობის ფაქტის დადგენა-ვერდადგენის საკითხი, რათა სრულიად გაქარწყლებულიყო მამის ვინაობასთან დაკავშირებული ყოველგვარი ეჭვი. კონვენციის მე-6 მუხლი მსგავს დავებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხელისუფლების კომპეტენტურ ორგანოებს ავალდებულებს განსაკუთრებული
გულისხმიერებით მოქმედებას. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის დარღვევა.

7.3. ანაზღაურება განსაკუთრებით ხანგრძლივი
სასამართლო პროცესებისთვის
მე-7 თავი ეხება სასამართლო პროცესებზე გადაწყვეტილების გონივრულ

ვადაში გამოტანის უფლების სამართლებრივ ასპექტებს.509 ამ პარაგრაფ-

ში განხილულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიდგო-

508 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Mikulić v. Croatia, No. 53176/99,
2002 წლის 7 თებერვალი.

509 გონივრულობის დადგენისთვის აუცილებელი ფაქტორები მოცემულია ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალში; იხ., მაგალითად, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kemmache v. France, Nos.
41/1990/232/298 and 53/1990/244/315, 1991 წლის 27 ნოემბერი, პარაგ. 60.
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ შეიმუშავა იგივე მიდგომა,
იხ. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-185/95 P, Baustahlgewebe GmbH v. Commission of the European Communities, 1998 წლის 17 დეკემბერი, პარაგ. 29.
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მები, რომლებიც ეხება განსაკუთრებით ხანგრძლივი სასამართლო პრო-

ცესების დროს ზიანის ანაზღაურების საკითხებს. სახელმწიფოს ევალება
გადაჭარბებულად ხანგრძლივი სასამართლო პროცესების პრევენციის
უზრუნველყოფა. ეს უნდა განახორციელოს უმეტესად სასამართლო სის-

ტემის რეორგანიზაციის გზით, ვიდრე კომპენსატორული ანაზღაურების მეთოდის გამოყენებით. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ

განსაზღვრა, რომ ხანგრძლივი სასამართლო პროცესების პრევენციის
მიზნით სასამართლო პროცესების დამაჩქარებელი საშუალებების გამოყენება სასურველია იმდენად, რამდენადაც აუცილებელია სასამართლო

პროცესების დროს უფლების დამატებითი დარღვევის ფაქტების აღმოჩენის შემთხვევების თავიდან აცილება.510

მაგალითი: საქმე — Scordino v. Italy (No.1)511 — მოიცავდა მიწის ექსპროპრიაციის გამო კომპენსაციის მოთხოვნას. საჩივარი აგრეთვე შეტანილ იქნა
ხანგრძლივი სასამართლო პროცესების გამო, რომლებიც პირველი და მეორე
დონეთა იურისდიქციის სასამართლოებში გაგრძელდა 8 წლისა და 6 თვის
განმავლობაში.
ეფექტიან საშუალებასთან მიმართებით, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა
სასამართლომ დაადგინა, რომ ანაზღაურების სხვადასხვა ტიპი უკავშირდება უფლებათა დარღვევის სხვადასხვა შემთხვევას, ზოგიერთი სახელმწიფო,
სასამართლო პროცესის დაჩქარების მიზნით, ირჩევს „სამართლებრივი საშუალების“ სხვადასხვა სახის კომბინირებას. სახელმწიფოს უფლება აქვს, ისარგებლოს დისკრეციით; კომპენსატორული ხასიათის ანაზღაურების შეთავაზება
მხოლოდ მანამ არ მიიჩნევა არაეფექტიანად, სანამ აღნიშნული აკმაყოფილებს
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიერ დადგენილ სტანდარტებს.
არსებობს მკაცრი, მაგრამ სადავო, პრეზუმფცია, რომ განსაკუთრებით ხანგრძლივი სასამართლო პროცესი იწვევს არაქონებრივ ზიანსაც. კომპენსაციის
დონე დამოკიდებულია ადგილობრივი ანაზღაურების კონკრეტულ მახასიათებლებსა და ეფექტიანობაზე.

510 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Scordino v. Italy (No. 1),
No. 36813/97, 2006 წლის 29 მარტი, პარაგ. 183; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kudła v. Poland, No. 30210/96, 2000 წლის 26 ოქტომბერი,
პარაგ. 152.
511 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Scordino v. Italy (No. 1), No. 36813/
97, 2006 წლის 29 მარტი, პარაგ. 106–108 and 201–205.
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ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის ფარგლებში პრევენციული საშუ-

ალება — მაგალითად, ის ღონისძიება, რომელიც კონკრეტული თარიღის
დანიშვნის გზით აჩქარებს სასამართლო პროცესს — არის სასურველი ღონისძიება. კომპენსატორული საშუალება მაშინაა ეფექტიანი ღონისძიება,
თუ არ არსებობს პრევენციული ღონისძიება და სასამართლო პროცესი

უკვე საკმარისადაა გაწელილი.512 სისხლის სამართლის საქმეებში ადამი-

ანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ განსაზღვრა, რომ ეფექტური
ღონისძიება შესაძლებელია, იყოს ასევე სასჯელის შემცირებაც.513

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარგლებში მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს არ უმსჯელია სასამართლო

პროცესების ხანგრძლივობის საკითხზე ძირითად უფლებათა ევროპული

კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლის ჭრილში, თუმცა მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს გენერალურმა კოლეგიამ არსებულ სასამართლო პროცესებში, რომლებშიც ირღვეოდა ქარტიის 47-ე მუხლი,
მიიჩნია, რომ კომპენსაცია ეფექტიანი საშუალების ადეკვატური სახეა.514
მაგალითი: საქმეში — Groupe Gascogne v. Commission514 — მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ განიხილა საქმეები განსაკუთრებით ხანგრძლივ სასამართლო პროცესებსა და ანაზღაურების შესაბამის საშუალებებზე, რომლებიც ეხება გენერალურ სასამართლოში მიმდინარე პროცესებს.
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ დაასკვნა, რომ იმ
შემთხვევაში, თუ ევროპული კავშირის სასამართლო არღვევს ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლით დადგენილ ვალდებულებებს
საქმეზე გონივრულ ვადაში გადაწყვეტილების გამოტანასთან მიმართებით,
სანქცია უნდა იყოს კომპენსაციის ის ოდენობა, რაც გასაჩივრებულია რელევანტურ სასამართლოში. ეს არის ეფექტიანი საშუალება.

512 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, McFarlane v. Ireland, No. 31333/06,
2010 წლის 10 სექტემბერი, პარაგ. 108.

513 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Orchowski v. Poland, No. 17885/04,
2009 წლის 22 ოქტომბერი და Norbert Sikorski v. Poland, No. 17559/05, 2009
წლის 22 ოქტომბერი.

514 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-58/12 P, Groupe Gascogne SA v. European Commission, 26 November 2013, პარაგ.82–88.
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2010 წელს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა მიიღო რეკომენდა-

ცია, რომელიც ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს ეფექტიანი საშუალების
საკითხებზე პრაქტიკულ სახელმძღვანელო პრინციპებს სთავაზობს.515 ეს

რეკომენდაცია, ძირითადად, სასამართლო პროცესის დაჩქარებაზეა აქცენტირებული.

515 Council of Europe, Committee of Ministers (2010), Recommendation Rec(2010)3
to member states on effective remedies for excessive length of proceedings,
2010 წლის 24 თებერვალი.
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მართლმსაჯულების
ხელმისაწვდომობა კონკრეტულ
ვითარებაში

ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები
ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის
ქარტია, მე-6 მუხლი
(უფლება თავისუფლებასა
და უსაფრთხოებაზე), მე20 მუხლი (კანონის წინაშე
თანასწორობა), 21-ე მუხლი
(დისკრიმინაციის აკრძალვა)
და 47-ე მუხლი (ეფექტიანი
სამართლებრივი საშუალების
უფლება).
დირექტივა მსხვერპლის
უფლებების შესახებ
(2012/29/EU).

მართლმსაჯულების
ხელმისაწვდომობა

ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია, მე-5
მუხლი (თავისუფლებისა და
უსაფრთხოების უფლება),
მე-6 მუხლი (სამართლიანი
სასამართლო განხილვის
უფლება) და მე-14 მუხლი
(დისკრიმინაციის აკრძალვა),
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
A.K. and L. v. Croatia,
No. 37956/11, 2013.

ინტერპრეტაციისა და
თარგმანის შესახებ
დირექტივა, (2010/64/EU).
სისხლის სამართლის
პროცესში ინფორმაციაზე
წვდომის შესახებ დირექტივა
(2012/13/EU).
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ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

ადვოკატზე წვდომის შესახებ
დირექტივა (2013/48/EU).
ქმედუნარიანობა

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Shtukaturov v. Russia,
No. 44009/05, 2008

დაზარალებულის უფლებები
ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის
ქარტია, 47-ე მუხლი;
მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო, C-105/03,
Criminal proceedings
againstMaria Pupino, 2005.
გადაწყვეტილება
დაზარალებულების
სასამართლოსთვის
მიმართვის შესახებ
(2001/220/JHA).
მსხვერპლის უფლებების
შესახებ დირექტივა
(2012/29/EU).

ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენცია, მე13 მუხლი (სამართლებრივი
დაცვის ეფექტიანი
სამართლებრივი საშუალების
უფლება),
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Dink v. Turkey,Nos. 2668/07
et al., 2010;
სასტიკი დანაშაულის
მსხვერპლისთვის კომპენსაციის
ოდენობის განსაზღვრის
შესახებ კონვენცია (CETS 116).

კომპენსაციის შესახებ
დირექტივა (2004/80/EC).
პატიმრები და წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირები
სასამართლოსა ადამიანის უფლებათა
ძირითად უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია, და ადვოკატზე ევროპული კონვენცია, მე-5
წვდომა
მუხლი.
მე-6 მუხლი.
დირექტივა თარგმანისა და
ინტერპრეტაციის შესახებ
(2010/64/EU);
დირექტივა სისხლის
სამართლის პროცესებში
ინფორმაციაზე წვდომის
შესახებ (2012/13/EU).
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ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

დირექტივა ადვოკატზე
წვდომის შესახებ (2013/48/
EU).
ძირითად უფლებათა
თავისუფლების ადამიანის უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია,
აღკვეთის
ევროპული კონვენცია, მე-5
მე-5 მუხლი.
გასაჩივრების მუხლის პირველი, მესამე და
უფლება
მეოთხე პუნქტები;
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Stanev v. Bulgaria,
No. 36760/06, 2012;
ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Hassan and Others v. France,
Nos. 46695/10.
ძირითად უფლებათა
კომპენსაცია
ადამიანის უფლებათა
ევროპული კავშირის ქარტია, თავისუფლების ევროპული კონვენცია, მე-5
მე-6 მუხლი.
უკანონო
მუხლის მე-5 პუნქტი.
აღკვეთისთვის
გარემოს დაცვის სამართალი
მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო, C-115/09,
Bund für Umwelt und
Naturschutz Deutschland,
Landesverband
Nordrhein-Westfalen eV v.
Bezirksregierung Arnsberg,
2011.

ადამიანის უფლებათა
ევროპული
სასამართლო, Tătar v.
Romania,No. 67021/01, 2009;
ევროპის სოციალური ქარტია,
მე-11 მუხლი (ჯანმრთელობის
დაცვის უფლება).

გარემოს საკითხებზე
ინფორმაციაზე საჯარო
წვდომის შესახებ დირექტივა
(2003/4/EC).
დირექტივა საჯარო
ჩართულობაზე (2003/35/
EC).
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ევროპული კავშირი

განხილული
საკითხი

ევროპის საბჭო

რეგულაცია (EC) No
1367/2006. ნორმა ორჰუსის
კონვენციის ნორმატიული
ჩანაწერების შესახებ
ელექტრონული მართლმსაჯულება
მართლმსაჯულების
ევროპული კავშირის
სასამართლო
გაერთიანებული საქმეები:
C-317/08 to C-320/08,
Rosalba Alassini v. Telecom
Italia SpA, Filomena
Califano v. Wind SpA,
Lucia Anna Giorgia Iacono
v. Telecom Italia SpA and
Multiservice Srl v. Telecom
Italia SpA, 2010;

ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლო,
Lawyer Partners a.s. v.
Slovakia, Nos. 54252/07 et
al., 2009.

რეგულაცია გადახდის
ევროპული განჩინების
შესახებ (EC) No 1896/2006.
რეგულაცია (EC) No
861/2007 მცირე ევროპული
სასარჩელო წარმოებების
შესახებ.

ამ თავში განხილულია მიზნობრივი ჯგუფებისა და კონკრეტულ მიზნობრივ

ტერიტორიაზე მყოფი პირებისთვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლება, ევროპული კავშირისა და ევროპის საბჭოს კანონმდებლობით დადგენილი სპეციფიკური პრინციპების გათვალისწინებით. კერძოდ:

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები (პარაგრაფი 8.1.), დაზარალებული პირები (პარაგრაფი 8.2.), პატიმრობასა და წინასწარ პატიმრო-

ბაში მყოფი პირები (პარაგრაფი 8.3.), გარემოს დაცვის სამართალი (პარაგრაფი 8.4.) და ელექტრონული მართლმსაჯულება (პარაგრაფი 8.5.);

სხვა მიზნობრივი ჯგუფები (განსაკუთრებით კი, არასრულწლოვანი პირები
და არარეგულარული მიგრანტები) შესაბამისადაა განხილული უკვე არ220

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა კონკრეტულ ვითარებაში

სებულ FRA-ECtHR სახელმძღვანელოებში. მაგალითად, თავშესაფრის,
საზღვრებისა და მიგრანტების შესახებ ჯგუფები — ადამიანის უფლებათა

ევროპული სამართლის სახელმძღვანელოსა და ბავშვთა უფლებების ევროპული სამართლის სახელმძღვანელოში. 516

8.1. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები
საკვანძო დებულებები
•

ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის კანონმდებლობა ეფუძნება
შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შესახებ გაეროს კონვენციასა (CRPD) და მის პრინციპებს.

•

ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის მე-20 მუხლი, რომელიც ადასტურებს, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და ქარტიის
21-ე მუხლი, რომელიც კრძალავს შეზღუდული შესაძლებლობების საფუძვლით პირის დისკრიმინაციას, ერთობლივად უწყობენ ხელს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მართლმსაჯულებაზე წვდომის
უფლების გაძლიერებას. ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის ფარგლებში
კონვენციის მე-14 მუხლი ეხება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით დაცულ უფლებებთან მიმართებით უამრავი ნიშნის საფუძველზე
განხორციელებული დისკრიმინაციის აკრძალვას. კონვენციის ტექსტით
ზუსტად არ არის განსაზღვრული შეზღუდული შესაძლებლობების საფუძველზე პირის დისკრიმინაციის აკრძალვის ვალდებულება, მაგრამ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ კონვენციის მე-14 მუხლის
ინტერპრეტირებისას შეზღუდულუნარიანობა შეიყვანა დისკრიმინაციის
აკრძალვის ჩანაწერით დაცულ „სხვა“ საფუძვლებში.

•

ხელმისაწვდომობა CRPD-ის მნიშვნელოვანი პრინციპია. CRPD-ის ხელშემკვრელი მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, განამტკიცონ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა წვდომა — სხვებთან თანაბარ პირობებში — ფიზიკურ საარსებო გარემოსთან, ინფორმაციასა და კომუნიკაციასთან, ასევე სერვისებსა და საშუალებებთან. CRPD ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს აგრეთვე ავალდებულებს შეზღუდული შესაძლებლობების

516 ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის სააგენტო (2014), Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration, FRA (2015), Handbook on
European law relating to the rights of the child.
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მქონე პირთათვის გონივრული საშუალებების უზრუნველყოფას, რომლითაც ისინი შეძლებენ, სხვა მოქალაქეების მსგავსად, თანაბარ პირობებში
სასამართლოსთვის მიმართვისა და სასამართლო პროცესებში ეფექტიანად მონაწილეობის უფლების მიღებას.
•

CRPD, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტია შეიცავს პროცესუალური დაცვის მექანიზმებს იმ პირებისთვის, რომლებსაც თავისუფლება შეეზღუდათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გამო, და განამტკიცებენ იმ პირთა
მიერ მართლმსაჯულებაზე წვდომის შესაძლებლობას, რომლებსაც ამგვარი ქმედების განსახორციელებლად არ გააჩნიათ სამართლებრივი
ქმედუნარიანობა.

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები სპეციფიკურ ბარიერებს აწყდებიან, როდესაც ცდილობენ მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობით
დადგენილი უფლებებით სარგებლობას. ამასთანავე, სახელმწიფოებს

ეკისრებათ დამატებითი ვალდებულება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს შეეძლოთ მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობით დაცული უფლებების სრულყოფილად გან-

ხორციელება. 517 ეს პარაგრაფი იკვლევს უამრავ რელევანტურ და მნიშვ-

ნელოვან საკითხს, მათ შორის ხელმისაწვდომობასა და სამართლებრივ
ქმედუნარიანობას. 8.3. პარაგრაფი განიხილავს ფსიქიკური პრობლემე-

ბის მქონე პირებისთვის მათივე ნების საწინააღმდეგოდ თავისუფლების

შეზღუდვის ფაქტებს, რაც, თავის მხრივ, ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლოსთვის ძალიან ხშირად განსახილველი საკითხია.518

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ კონვენციის 1-ლი მუხლი განმარტავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქო-

ნე პირებში უნდა მოიაზრებოდეს იმ ადამიანთა ჯგუფი, რომლებიც იტან-

ჯებიან გრძელვადიანი ფიზიკური, ფსიქიკური, ინტელექტუალური ან სენ517 იხ. მაგალითად Council of Europe, Commissioner for Human Rights (2008), Human rights and disability: equal rights for all, პარაგ. 3.4, and Recommendation
No. 4. See also, Council of Europe, CEPEJ (2010), Access to justice in Europe,
CEPEJ Studies No. 9.

518 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Gorshkov v. Ukraine, No. 67531/01,
2005 წლის 8 ნოემბერი, პარაგ. 44, ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის სააგენტო (2012), Involuntary placement and involuntary treatment of persons
with mental health problems, pp. 18-19.
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სორული მყარი დარღვევებისგან, „რომელთა სხვადასხვა დაბრკოლებასთან ურთიერთქმედებამ შესაძლოა, ხელი შეუშალოს სხვებთან თანაბარ
პირობებში ამ პირების სრულ და ეფექტურ მონაწილეობას საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.“ CRPD ადასტურებს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის

მქონე პირებს აქვთ თანაბარი უფლებები — და ისინი არ არიან ქველმოქმედების ობიექტები. ევროპულმა კავშირმა და მისმა 25-მა ხელშემკვრელმა სახელმწიფომ მოახდინა CRPD-ის რატიფიცირება.519

8.1.1.

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა

პოზიტიური პრაქტიკა
ინსტრუქტაჟი პოლიციისთვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
პირთა დასახმარებლად
ესპანეთში თავდაცვის სამოქალაქო სამსახურმა დააფუძნა სპეციალიზებული სახელმძღვანელო, რომელიც დაეხმარება პოლიციის ოფიცრებს ინტელექტუალური
ნაკლის მქონე პირებისთვის უკეთესი სერვისების შეთავაზების უზრუნველყოფაში.
წყარო: See Carrasco, A. et al (2013), Guía de intervención policial con personas con
discapacidad intelectual, Madrid, Fundación Carmen Pardo-Valcarce.

ხელმისაწვდომობა კონვენციის უმნიშვნელოვანესი პრინციპია და „სასიცოც-

ხლოდ მნიშვნელოვანი წინაპირობა იმისათვის, რათა უზრუნველყოფილ
იქნეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიერ სხვადასხვა სამოქალაქო, ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული და პოლიტიკური უფ-

ლებების ეფექტიანი და თანაბარი განხორციელების შესაძლებლობა“. მე-9
მუხლის მიხედვით, კონვენციის ხელშემკვრელმა სახელმწიფოებმა უნდა მი-

იღონ შესაბამისი ზომები, განმტკიცდეს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის

მქონე პირებს სხვებთან თანაბარ პირობებში აქვთ ფიზიკურ გარემოზე (მაგალითად შენობა), ინფორმაციასა და კომუნიკაციაზე, ასევე საზოგადოებისთ-

ვის ღია სხვა საშუალებებსა და სერვისებზე თანაბარი წვდომის შესაძლებლობა. CRPD-ის ხელმომწერ მხარეებს ხელმისაწვდომობის გარანტირების

519 რატიფიცირების თაობაზე FRA-ს ონლაინცხრილი აზუსტებს იმას, თუ რომელმა ქვეყნებმა მოახდინეს რატიფიცირება. UN CRPD-ზე არსებული სხვა ცხრილები, 33-ე მუხლი (ორგანოები კონვენციის იმპლემენტაციის მონიტორინგისთვის).
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მიზნით ევალებათ სამართლებრივი დახმარების ადეკვატური ფორმებით
უზრუნველყოფა — მათ შორის: გიდების, მკითხველებისა და სხეულის ენის
პროფესიონალი ინტერპრეტატორების მომსახურებით უზრუნველყოფა.

შესაძლებელია, დაირღვეს სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება იმ შემთხვევაში, თუ მოსარჩელეს ფიზიკურად არ შეუძლია სასამართლოს შენო-

ბაში შესვლა — მაგალითად, გადაადგილების შეზღუდული უნარის გამო.520
მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლების მნიშვნელოვანი ნაწილია პირის სასამართლო პროცესებში მონაწილეობის მიღების უფლება.521

CRPD-ის მე-13 მუხლით გარანტირებულია მართლმსაჯულებაზე ეფექტიანი წვდომის უფლება. მე-13 მუხლი ადგენს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აქვთ სასამართლოსთვის მიმართვის, სარჩელის

შეტანის, მოწმედ ყოფნის ან სასამართლო პროცესებში მონაწილეობის

მიღების იგივე უფლება, რაც ნებისმიერ სხვა მოქალაქეს. უნდა აღინიშნოს, საჭიროა სათანადო შენობის აგება იმის დასტურად, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, სხვა მოქალაქეთა მსგავსად, თანა-

ბარ პირობებში შეუძლიათ ამ უფლებებით სარგებლობა და მათი განხორციელება. ამასთანავე, საჭიროებისამებრ, კონვენციის ხელშემკვრელმა

სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები, რათა შეზღუდული

შესაძლებლობის მქონე პირს მიეცეს მართლმსაჯულებაზე წვდომის შესაძლებლობა და შეეძლოს პროცესებში აქტიურად ჩართვა. მხარდაჭერა

შესაძლებელია, მოიცავდეს სხეულის ენის სერვისით, სხვადასხვა დოკუმენტის ხელმისაწვდომ ფორმატში გამოყენების, ბრაილის შრიფტით ან
მარტივადსაკითხავით უზრუნველყოფას და ა.შ.522 ასევე, მე-13 მუხლი
520 ECtHR, Farcas v. Romania, No. 32596/04, 14 September 2010, პარაგ. 48.

521 FRA’s report on access to justice in discrimination cases provides
recommendations on the structures, procedures and support mechanisms that
facilitate access to justice. იხ. ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის სააგენტო
(2012), Access to justice in cases of discrimination in the EU Steps to further
equality.
522 მაგალითად, იხ.: Directive 2010/64/EU of the European Parliament and of the
Council of 20 October 2010 on the right to interpretation and translation in criminal proceedings, OJ 2010 L 280, and European Commission (2013), Recommendation of 27 November 2013 on procedural safeguards for vulnerable persons
suspected or accused in criminal proceedings, OJ 2013 C 378.
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სახელმწიფოებს ავალდებულებს სასამართლოს თანამშრომლებისთვის,
პოლიციისა და სასჯელაღსრულების დაწესებულებების პერსონალისთვის
შესაბამისი ტრენინგების ჩატარების უზრუნველყოფას.

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის კონვენციის მე-6 მუხლით გარანტირებულია
მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლება. კონვენციის მე-14 მუხ-

ლი „სხვა საფუძვლებზე“ მითითებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე

პირებს მათი უფლებების განხორციელების პროცესში იცავს ნებისმიერი
სახის დისკრიმინაციისგან.523 ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს, რომ კონვენციის მე-14 მუხლით დაცული უფლება არ არის უფლების დამოუკიდებელი

კატეგორია: იგი შეზღუდული შესაძლებლობის საფუძვლით განხორციელებულ დისკრიმინაციას კრძალავს მხოლოდ ადამიანის უფლებათა ევროპუ-

ლი კონვენციით დაცულ მატერიალურ უფლებებთან მიმართებით, მაშინ,

როდესაც ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-12 ოქმი აფართოებს დისკრიმინაციის წინააღმდეგ დაცვის სფეროს ლოკალური კანონმ-

დებლობით დაცულ ნებისმიერ უფლებამდე და სახელმწიფო ხელისუფლე-

ბის ორგანოების მიერ განხორციელებულ ნებისმიერ ქმედებამდე; ამდენად, მე-12 ოქმის მოქმედების ფარგლები, კონვენციის მე-14 მუხლთან შე-

დარებით, ფართოა.524 ამ ოქმის მოქმედების ფარგლები ვრცელდება მხოლოდ იმ სახელმწიფოებზე, რომლებმაც მოახდინეს მისი რატიფიცირება.525

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარგლებში ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლი აყალიბებს ზოგად ფორ-

მულირებას მართლმსაჯულებაზე წვდომის უფლებასთან მიმართებით.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აგრეთვე იცავს ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის მე-20 მუხლი, რომელიც ადგენს
კანონის წინაშე ნებისმიერი პირის თანასწორობას, ხოლო 21-ე მუხლით
აკრძალულია შეზღუდული უნარის საფუძველზე პირის დისკრიმინაცია.

523 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Glor v. Switzerland, No. 13444/04,
2009 წლის 30 აპრილი.

524 CoE, Protocol No. 12 to the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, CETS No.: 177, Rome, 4.11.2000, pp. 1–3.
525 For the current list of states which ratified Proctol No. 12 to the ECHR, see the
Chart of signatures and ratifications of Treaty 177.
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ევროპის საბჭოსა და ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარგ-

ლებში დისკრიმინაციის აკრძალვა ნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფოებმა
უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს შეზღუ-

დული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიერ მათი უფლებების პრაქტიკულად განხორციელება. სავალდებულო ქმედების რაობა დამოკიდებულია
კონკრეტულ ფაქტობრივ გარემოებებზე. მაგალითად, შეზღუდული შესაძ-

ლებლობის მქონე პირისთვის სასამართლო წარმომადგენლის დანიშვნა
სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლების გარანტირებისთვის შე-

საძლებელია, გახდეს შესასრულებლად სავალდებულო იმ შემთხვევაში,
თუ ასეთი პირები, პროცესის აღქმადობის თვალსაზრისით, სასამართლო

პროცესების კომპლექსურობის გამო, აწყდებიან განსაკუთრებულ სირთულეებს. (იხ. 3.1.2. და 3.2.3. პარაგრაფები).526

მაგალითი: საქმის — A.K. and L. v. Croatia527 — მიხედვით, ბავშვი, დედის თანხმობით, მისი დაბადებიდან მალევე, მოთავსებულ იქნა მზრუნველობამოკლებულ და აღსაზრდელ ბავშვთა დაწესებულებაში. შემდგომში დედას ჩამოერთვა
მშობლად ყოფნის უფლება იმ საფუძვლით, რომ იგი იყო ინტელექტუალურად
უნარშეზღუდული და არ შეეძლო შვილზე სათანადოდ ზრუნვა. სასამართლოში
სარჩელი შეტანილ იქნა მშობლად ყოფნის უფლების აღდგენის მოთხოვნით,
თუმცა იგი მაშინვე არ დაკმაყოფილდა იმ მიზეზით, რომ მესამე მხარეს ეს ბავშვი უკვე შვილად აყვანილი ჰყავდა. დედას არ მიეწოდა ინფორმაცია შვილად
აყვანის პროცესის თაობაზე და შვილად აყვანის განხილვის სასამართლო
პროცესის დროს არ წარმოადგენდა მხარეს.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ სახელმწიფოს უნდა განეხორციელებინა შესაბამისი ღონისძიება, რათა მომხდარიყო
დედის საუკეთესო ინტერესის დაცვა სასამართლო პროცესის სრული მიმდინარეობისას. დედის პერსონალური ვითარების გათვალისწინებით, ცალსახა
იყო, რომ დედას არ შეეძლო, ადეკვატურად აღექვა ამგვარი სასამართლო
პროცესის მიმდინარეობის სრული არსი და მისი საბოლოო შედეგი, ან საქმის
განხილვისას შეპასუხებოდა მოწინააღმდეგე მხარეს, თუმცა, ამის მიუხედავად,
ადგილობრივმა სასამართლომ დაუშვა ასეთი პირის სასამართლო პროცესში

526 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Nenov v. Bulgaria, No. 33738/02,
2009 წლის 16 ივლისი, პარაგ. 52.

527 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, A.K. and L. v. Croatia, No. 37956/11,
2013 წლის 8 იანვარი.
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წარმომადგენლის გარეშე მონაწილეობის შესაძლებლობა. ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს გაუჭირდა სახელმწიფოს იმ არგუმენტის გაზიარება, რომლის მიხედვით, დედის მწირი სასაუბრო ლექსიკა და საუბრის დამაბრკოლებელი მანერა შესაძლებელია, აღქმულიყო საფრთხედ, რომ დედა ვერ
შეძლებდა შვილისთვის სათანადოდ მეტყველების სწავლებას, ასევე სასამართლო პროცესის განმავლობაში მისი მშობლად ყოფნის უფლების თაობაზე შეძლებდა აზრის გამოთქმასა და დისკუსიაში მონაწილეობას. ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევა.

დამატებით, ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარგლებში,

ევროპული კავშირის მეორეული კანონმდებლობა უზრუნველყოფს უფ-

ლებათა სპეციფიკურ კატეგორიებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე

პირებისთვის. დაზარალებულის უფლებების შესახებ დირექტივა (იხ. პარაგრაფი 8.2.) განსაზღვრავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქო-

ნე პირებს, რომლებიც, ამავდროულად, არიან დაზარალებული პირები,
აუცილებლად უნდა ჰქონდეთ ამ დირექტივით დაცულ ყველა უფლება-

ზე წვდომის შესაძლებლობა. 528 აგრეთვე, ევროპული კავშირის ფარგ-

ლებში სისხლის სამართლის პროცესებში შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთა დაცვის მიზნით შეიმუშავეს სპეციალური საკანონმდებლო

მექანიზმები. მაგალითად, სისხლის სამართლის პროცესებში ინფორ-

მაციაზე წვდომის შესახებ დირექტივა წევრ სახელმწიფოებს ავალდებულებს შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელებას, რათა ინფორმაციის

მიწოდება მოხდეს მარტივ და გასაგებ ენაზე, მოწყვლადი ეჭვმიტანილის
ან ბრალდებულის კონკრეტული საჭიროებების მხედველობაში მიღების,

გათვალისწინების გზით.529 სისხლის სამართლის პროცესებში ინტერპრე-

ტაციისა და თარგმანის შესახებ დირექტივა სახელმწიფოებს ავალდებულებს, ადეკვატური დახმარება გაუწიონ იმ პირებს, რომლებსაც სმენის

ან მეტყველების დამაბრკოლებელი პრობლემები აქვთ.530 დამატებით,
ადვოკატზე ხელმისაწვდომობის შესახებ დირექტივა სახელმწიფოებს უწესებს ვალდებულებას, რომ ინკლუზიური ეჭვმიტანილებისა და ბრალდებუ-

ლებისთვის დანიშნულმა ადვოკატმა სრულყოფილად გაითვალისწინოს
528 დირექტივა 2012/29/EU, მე-15 თავი.

529 დირექტივა 2012/13/EU, მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტი.
530 დირექტივა 2010/64/EU, მე-2 მუხლის მე-3 პუნქტი.

227

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

ამ პირთა ნებისმიერი სპეციფიკური საჭიროება სასამართლო პროცესის
სრული მიმდინარეობისას.531 საბოლოოდ კი, კომისიამ მიიღო რეკომენ-

დაცია, რომლის ფარგლებშიც წევრ სახელმწიფოებს სთავაზობს, სისხ-

ლის სამართლის პროცესში მოწყვლადი ეჭვმიტანილი ან ბრალდებული

პირების დაცვის მიზნით შეიმუშაონ პროცესუალური დაცვის შესაბამისი
მექანიზმები. 532

8.1.2.

ქმედუნარიანობა

სამართლებრივი ქმედუნარიანობა შესაძლოა, მნიშვნელოვანი საკითხი

იყოს ძალიან ბევრი ინტელექტუალურად ან ფსიქოლოგიურად შეზღუდულუნარიანი პირისთვის. CRPD-ის მე-12 მუხლი განსაზღვრავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები „კანონის წინაშე თანასწორი

სუბიექტები“ არიან და, სხვა მოქალაქეთა მსგავსად, ეკვივალენტურად

აქვთ სამართლებრივი ქმედუნარიანობა. არ არსებობს სამართლებრივი
ქმედუნარიანობის საერთაშორისოდ აღიარებული დეფინიცია. იგი იწოდება „პიროვნების მიერ მიღებული გადაწყვეტილების კანონმდებლობის

მიერ აღიარებად — იგი პიროვნებას კანონმდებლობის სუბიექტად და სა-

მართლებრივი უფლებებისა და ვალდებულებების მატარებელ პირებად
მოიხსენიებს.“533 სამართლებრივი ქმედუნარიანობის აღიარება სავალდე-

ბულოა, რათა განმტკიცდეს, რომ ინდივიდის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას აქვს სამართლებრივი ეფექტი. შესაძლებელია, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლების პერსპექტივიდან, მართლმსაჯულებაზე

წვდომის მიზნით, სამართლებრივი ქმედუნარიანობის არქონით მოხდეს

პირის მიერ ადვოკატის დაქირავების ან სარჩელის შეტანის შესაძლებლობების პრევენცია.

531 დირექტივა 2013/48/EU, მე-13 მუხლი.

532 Commission Recommendation of 27 November 2013 on procedural safeguards
for vulnerable persons suspected or accused in criminal proceedings, OJ 2013
378.

533 იხ. ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის სააგენტო (2013) Legal capacity of
persons with intellectual disabilities and persons with mental health problems,
გვ. 9.
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სახელმწიფოებს ეკისრებათ ვალდებულება, უზრუნველყონ სამართლებრივი ქმედუნარიანობის არმქონე პირების შესაძლებლობა, კერძოდ,

ეფექტურად შეეძლოთ სასამართლო პროცესებში მონაწილეობის მიღება.534

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი ადგენს მოსარ-

ჩელის სასამართლო პროცესზე დასწრების სავალდებულოობას, რათა
მოხდეს მისი სამართლებრივი ქმედუნარიანობის განსაზღვრა.

მაგალითი: საქმის — Shtukaturov v. Russia535 — მიხედვით, განმცხადებელი
მენტალური სენით იყო დაავადებული, რაც დასტურდებოდა შესაბამისი სამედიცინო ისტორიით. განმცხადებლის დედამ სასამართლოს მიმართა მოთხოვნით, გამოეტანა განჩინება, რომელსაც განმცხადებლისათვის სამართლებრივი
ქმედუნარიანობა უნდა შეეზღუდა იმ საფუძვლით, რომ მას არ შეეძლო დამოუკიდებლად ცხოვრება და საჭიროებდა მეურვეს. განმცხადებელს ოფიციალურად არ ჰქონდა მიღებული შეტყობინება სასამართლო პროცესის შესახებ.
ადგილობრივმა სასამართლომ განიხილა სარჩელი, რომელსაც ესწრებოდა
რაიონული პროკურორი და იმ ფსიქიატრიული საავადმყოფოს წარმომადგენელი, რომელშიც განმცხადებელი იყო ადრე მოთავსებული. განმცხადებელს
სასამართლო პროცესის ზეპირი სხდომის გამართვის შესახებ არ მიუღია შეტყობინება და, შესაბამისად, ვერ დაესწრო მას. სასამართლომ პირი შეზღუდულქმედუნარიანად ცნო და განმცხადებლის დედა დანიშნა მის მეურვედ.
შემდგომში მომჩივანმა მიმართა ადვოკატს, რომელიც აცხადებდა, რომ მის
კლიენტს თავისუფლად შეეძლო კომპლექსური სამართლებრივი და პროცესუალური საკითხების ანალიზი. მათ შეიტანეს სააპელაციო საჩივარი, თუმცა
იგი წარმოებაში არ იქნა მიღებული იმ საფუძვლით, რომ განმცხადებელს არ
გააჩნდა სამართლებრივი ქმედუნარიანობა ასეთი საჩივრის შეტანისთვის და
რომ ასეთი საჩივრის შეტანა შესაძლებელი იყო მხოლოდ მისი კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით. შემდგომში განმცხადებელი დედამ მოათავსა ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში, სადაც მას უარი ეთქვა ადვოკატთან შეხვედრაზე
და ცოტა ხნის შემდეგ საერთოდ აეკრძალა გარე სამყაროსთან რაიმე სახის
კონტაქტის დამყარება. განმცხადებლის ადვოკატის ყოველი მცდელობა მისი
კლიენტის ფსიქიატრიული საავადმყოფოდან გამოწერის შესახებ წარუმატებლად დასრულდა. საჩივარი შეტანილ იქნა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, რომელმაც, თავის მხრივ, სასამართლოს შესახებ წესების 39-ე

534 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Zehetner v. Austria, No. 20082/02,
2009 წლის 16 ივლისი, პარაგ. 65 და78.

535 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Shtukaturov v. Russia, No. 44009/05,
2008 წლის 27 მარტი.
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მუხლის მითითებით, აღნიშნა, რომ განმცხადებელსა და მის ადვოკატს შეხვედრისა და ადგილობრივ სასამართლოში განსახილველად საქმის მომზადების
მიზნით აუცილებლად უნდა მისცემოდათ საჭირო დრო და ადეკვატური საშუალებები. რუსეთის ხელისუფლებამ უარი განაცხადა ვალდებულების შესრულებაზე. განმცხადებელი საავადმყოფოდან გამოწერეს 2006 წლის მაისში, თუმცა
როგორც საქმის ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამოირკვა, დედის მოთხოვნით იგი კვლავ მოათავსეს იმავე საავადმყოფოში.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-6
მუხლის 1-ლი პუნქტის დარღვევა. სასამართლომ აღნიშნა, რომ ქმედუნარიანობის განსაზღვრისთვის მიმდინარე სასამართლო პროცესს განმცხადებლისთვის უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა, რადგან იგი უარყოფითად მოქმედებდა
თავად განმცხადებლის პირად დამოუკიდებლობაზე საზოგადოებრივი ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში და, აგრეთვე, შესაძლოა, პოტენციური შეზღუდვები
დაეწესებინა მის პერსონალურ თავისუფლებაზე. განმცხადებლის სასამართლო პროცესში მონაწილეობა მნიშვნელოვანი იყო ორი მიზეზის გამო: 1-ლი
იმიტომ, რომ მას მიეცემოდა საკუთარი საქმის ირგვლივ აზრის გამოთქმის
საშუალება და ასევე იმიტომ, რომ მოსამართლესაც მიეცემოდა საშუალება, პირის მენტალურ მდგომარეობაზე ჩამოყალიბებოდა პერსონალური შეხედულება. შედეგად, მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელიც, ძირითადად, ეფუძნებოდა დოკუმენტურ მტკიცებულებებს თავად განმცხადებლის
ნახვის ან მისი მოსმენის გარეშე, — მიუხედავად მისი კონდიციისა და შედარებით დამოუკიდებელი ხასიათისა, იყო არაგონივრული ქმედება და არღვევდა
შეჯიბრებითობის პრინციპზე დაფუძნებულ სასამართლო პროცესის დებულებებს. პროცესზე საავადმყოფოს წარმომადგენლისა და რაიონული პროკურორის დასწრება, რომლებიც 10-წუთიანი სხდომის განმავლობაში საკმაოდ პასიურად ერთვებოდნენ განხილვაში, არ იყო სახელმწიფოს მიერ სასამართლო
პროცესის რეალური ადვერსალურობის უზრუნველსაყოფად მიღებული საჭირო ზომა. უნდა აღინიშნოს, რომ არც განმცხადებელს ჰქონდა გასაჩივრების
უფლება, ვინაიდან მისი საჩივარი წარმოებაში არ იქნა მიღებული. საბოლოო
ჯამში, ადგილობრივ სასამართლოში მიმდინარე პროცესები იყო არასამართლიანი.

ინდივიდის მიმდინარე სასამართლო პროცესზე დასწრება, მისი ქმედუნარიანობის განსაზღვრასთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვანია ორი მიზეზის

გამო: 1-ლი, იმისთვის, რომ პირს საკუთარი საქმის სასამართლო პროცესზე წარმოდგენის საშუალება მიეცეს და, მეორე, იმისათვის, რომ საშუალება მიეცეს მოსამართლეს, პირის მენტალური მდგომარეობის შესახებ
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ჩამოუყალიბდეს ინდივიდუალური შეხედულება.536 ქმედუნარიანობის შეზ-

ღუდვა შესაძლებელია მხოლოდ მაშინ, როდესაც თავად ამ პირის დაცვაა
აუცილებელი.537

8.2. დაზარალებული პირები
საკვანძო დებულებები
•

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის მიხედვით, დაზარალებულის საპროცესო უფლებები დაცულია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის
მე-13 მუხლით. დაზარალებულს არა აქვს სამართლიანი სასამართლო
განხილვის უფლებათა დარღვევის ფაქტის გასაჩივრების უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის ფარგლებში, იმ
შემთხვევაში, თუ ასეთი პირები სამოქალაქო სარჩელების აღსრულების
მიზნით სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ფარგლებში არ იწყებენ სისხლის სამართლის საქმის წარმოებას.

•

ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლი იცავს ევროპული კავშირის სამართლისგან ნაწარმოებ ყველა უფლებას. დაზარალებულ პირს სისხლის სამართლის პროცესის ფარგლებში უფლება აქვს,
მოითხოვოს სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლების
განხორციელება. ქარტიის ფარგლებში დაზარალებულ პირს შეუძლია
ორივე უფლებით — სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალებითა
(კონვენციის მე-13 მუხლი) და საქმის სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლებით (კონვენციის მე-6 მუხლი) სარგებლობა. ძირითად
უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლი დაზარალებულს
აძლევს დამოუკიდებელი ტრიბუნალის წინაშე სამართლიანი და საჯარო
სასამართლო განხილვის უფლებას, უფლებას კონსულტაციასა და წარმომადგენლობაზე, უფლებას სამართლებრივ დახმარებასა და უფლებას
სამართლებრივი დაცვის ეფექტიან საშუალებაზე.

536 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, X and Y v. Croatia, No. 5193/09,
2011 წლის 3 ნოემბერი, პარაგ. 84–85.

537 Council of Europe, Committee of Ministers (1999), Recommendation R(99)4 to
member states on the principles concerning the legal protection of incapable
adults, 23 February 1999, Principle 3. შეზღუდვებით შესაძლებელია დაწესდეს
გადახედვა, განსაკუთრებით მაშინ, თუ პირი ითხოვს ამას. იხ. ECtHR, Matter v. Slovakia, No. 31534/96, 5 July 1999, პარაგ. 68.
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•

ევროპული კავშირის ფარგლებში მოქმედი დაზარალებულის უფლებათა
შესახებ დირექტივა განამტკიცებს დაზარალებულ პირთა სამართლიანი
სასამართლო განხილვის უფლების მნიშვნელოვან ასპექტებს, მათ შორის უფლებას კონსულტაციასა და ემოციურ მხარდაჭერაზე.

•

სახელმწიფოებს, ადამიანის ძირითადი უფლებების დარღვევის პრევენციის მიზნით, ევალებათ პოზიტიური ზომების განხორციელება, მიუხედავად დამრღვევის მდგომარეობისა, იქნება ეს საჯარო მოხელე თუ კერძო
პირი. ეს დებულება სახელმწიფოებს ავალდებულებს ადამიანის უფლებათა მნიშვნელოვანი დარღვევის შემთხვევათა დასჯადად გამოცხადებას, პრევენციის მიზნით აუცილებელი ღონისძიების განხორციელებას
და ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-2 და მე-3, აგრეთვე
ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის მე-2 და მე-4 მუხლებით დაცულ უფლებათა დარღვევის ეფექტურად გამოძიებას.

•

ზოგიერთი დაზარალებული — მაგალითად, ტრეფიკინგის შედეგად დაზარალებული პირები — სარგებლობს ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის, ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიისა და ევროპული კავშირის მეორეული კანონმდებლობის ინსტრუმენტების დამატებითი დაცვის გარანტიებით.

ამ თავში განხილულია დაზარალებულ პირთა მართლმსაჯულებაზე წვდომის უფლების სამართლებრივი ასპექტები. დაზარალებული პირების მარ-

თლმსაჯულებაზე წვდომის უფლებები ყოველთვის არ მიიჩნეოდა „თავ-

სებადად“ დაცვის მხარის უფლებების განმტკიცებასთან მიმართებით,
ამდენად, ეს უფლებები იერარქიულად მხოლოდ ახლახან გაუტოლდა

დაცვის მხარის უფლებებს.538 ეს თავი ეხება ევროპული სამართლის მიდ-

გომებს დაზარალებული პირების შესახებ. ასევე, მნიშვნელოვანია იმის
აღნიშვნა, რომ დაზარალებულ პირთა სხვადასხვა სპეციფიკური ჯგუფი

(მაგალითად: კონკრეტული ნიშნით მოტივირებული დანაშაულის ჩადენის

შედეგად არსებული დაზარალებული პირები, ტრეფიკინგის შედეგად დაზარალებულები 539 და სექსუალური შევიწროების შედეგად დაზარალებუ-

538 Goodey, J. (2005), Victims And Victimology: Research, Policy and Practice.

539 Council of Europe, Convention on Action against Trafficking in Human Beings,
CETS No. 197, 2005. The Czech Republic is the only EU Member State that has
not yet ratified the convention.
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ლი არასრულწლოვნები540) ექვემდებარება სპეციფიკურ სამართლებრივ

რეგულირებას და სპეციფიკურ პრეცედენტულ სამართალს.541

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის ფარგლებში ადამიანის უფლება-

თა ევროპული კონვენციის 1-ლი მუხლი სახელმწიფოებს ავალდებულებს
თავიანთი იურისდიქციის ფარგლებში კონვენციით გარანტირებული უფლებების დაცვას. ეს ვალდებულება განიმარტება კონვენციის ცალკეულ

მუხლებთან მიმართებით, მაგალითად, კონვენციის მე-2 მუხლი (სიცოცხლის უფლება) და კონვენციის მე-3 მუხლი (წამების, არაადამიანური და

დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვა) კონვენციის ხელშემკვრელ მხარეებს ავალდებულებს პოზიტიურ ღონისძიებათა გატარებას, იმისათვის,
რომ ადგილობრივ დონეზე სახელმწიფოს მიერ ინდივიდის უფლებები არ
დაირღვეს.542

ასეთ პოზიტიურ ვალდებულებაში იგულისხმება კერძო პირების მიერ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტების პრევენცია.543 სახელმწიფოს

ევალება ეფექტიანი დაცვის უზრუნველყოფა, განსაკუთრებით არასრულწ-

ლოვანი პირებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების მიმართ, აგრეთვე, თავიანთი იურისდიქციის ფარგლებში მოახდინონ ისეთი ტიპის არასახარბიელო მოპყრობათა პრევენცია, რომელთა შესახებ სახელმწიფოს უნდა
სცოდნოდა, ან ჰქონდა ინფორმაცია ამ ფაქტების არსებობის შესახებ.544

540 Council of Europe, Convention on Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse, CETS No. 201, 2007.

541 მაგალითად, იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ciorcan and Others v. Romania, Nos. 29414/09 და 44841/09, 2015 წლის 27 იანვარი (რასობრივი
საფუძვლით მოტივირებული დანაშაული), ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Rantsev v. Cyprus and Russia, No. 25965/04, 2010 წლის 7 იანვარი
(ტრეფიკინგი), ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, P. and S. v. Poland,
No. 57375/08, 2012 წლის 30 ოქტომბერი (სექსუალური შევიწროების არასრულწლოვანი მსხვერპლი).

542 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Nachova and Others v. Bulgaria,
Nos. 43577/98 and 43579/98, 2005 წლის 6 ივლისი, პარაგ. 93–97.

543 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, M. and Others v. Italy and Bulg
aria, No. 40020/03, 2012 წლის 31 ივლისი, პარაგ. 99–100.
544 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Z and Others v. the United Kingdom, No. 29392/95, 2001 წლის 10 მაისი, პარაგ. 73.
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სახელმწიფოთა უმთავრესი ვალდებულებაა ადამიანის უფლებათა სასტიკი დარღვევის შემთხვევების დასჯადად გამოცხადება, კრიმინალიზაცია.545

ამ ვალდებულების დაკისრება გამოწვეულია იმით, რომ სახელმწიფოებს

ევალებათ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებზე დაუსჯელობის
სინდრომის აღმოფხვრა.546 მაგალითად, სახელმწიფოებმა სიცოცხლის

უფლების დაცვის მიზნით უნდა მიიღონ შესაბამისი სისხლის სამართლის

ნორმები, რათა მოახდინონ ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშა-

ულის პრევენცია, რომელსაც, თავის მხრივ, ზურგს უნდა უმაგრებდეს სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების სამართლებრივი მექანიზმი,

რომლის მიზანიც ასევე დანაშაულის პრევენცია უნდა იყოს, ასევე მისი ჩახ-

შობა და ამგვარი ნორმის დამრღვევი პირების დასჯა.547 მსგავსი ვალდებულებები წარმოიშობა კონვენციის მე-3 მუხლთან მიმართებით.548 მასში

მოიაზრება ნებისმიერი ინდივიდის მხრიდან არასახარბიელო მოპყრობის
განხორციელებისგან დაცვა.549 ამასთანავე, არასახარბიელო მოპყრობამ

უნდა მიაღწიოს სისასტიკის მინიმალურ ზღვარს, რათა მოექცეს კონვენციის
მე-3 მუხლის დაცვის ფარგლებში.550 სახელმწიფოს პოზიტიური ვალდებუ-

ლება ფართოვდება პერსონალური მთლიანობისა და ადამიანის ღირსე-

ბის დაცვის საქმეებამდე — მაგალითად, სქესობრივი დანაშაულები.551 და-

მატებით, ამ უფლებათა დაცვის განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით,
სახელმწიფოებმა უნდა მიიღონ შესაბამისი ზომები, რათა კონვენციის მე-2

545 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, X and Y v. the Netherlands,
No. 8978/80, 1985 წლის 26 მარტი.

546 Council of Europe, Committee of Ministers (2011), Guidelines of the Committee
of Ministers of the Council of Europe on eradicating impunity for serious human
rights violations, 2011 წლის 30 მარტი.
547 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Osman v. the United Kingdom,
No. 23452/94, 1998 წლის 28 ოქტომბერი, პარაგ. 115. იხ. ასევე Menson v. the
United Kingdom, No. 47916/99, 2003 წლის 6 მაისი, პარაგ. 1.

548 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Valiulienė v. Lithuania, No. 33234/07,
2013 წლის 26 მარტი, პარაგ. 74

549 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Mehmet Ümit Erdem v. Turkey,
No. 42234/02, 2008 წლის 17 ივლისი, პარაგ. 26.
550 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Costello-Roberts v. the United
Kingdom, No. 13134/87, 25 M, პარაგ. 30. უფრო ახალი საქმისთვის იხ. ადამიანის
უფლებათა ევროპული სასამართლო, Rumour v. Italy, No. 72964/10, 2014 წლის
27 მაისი, პარაგ. 57.

551 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, X and Y v. the Netherlands,
No. 8978/80, 1985 წლის 26 მარტი.

234

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა კონკრეტულ ვითარებაში

და მე-3 მუხლებით დაცულ უფლებათა დარღვევის ნებისმიერ ფაქტს თან
სდევდეს ეფექტიანი გამოძიება.552 აუცილებელია, სახელმწიფოს მხრიდან
ამგვარი ზომების საკუთარი ინიციატივით მიღება, ამდენად, იგი არ უნდა
ეყრდნობოდეს მხოლოდ დაზარალებულის ინიციატივას.553

გამოძიების პროცესში აშკარა ინფორმაციის მხედველობაში არმიღებით
და ამ კუთხით მოქმედების არგანხორციელებით შესაძლოა, გამოწვეულ

იქნეს კონვენციის მე-2 მუხლის დარღვევა.554 ადამიანის უფლებათა ევრო-

პულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ „გამოძიების მიმდინარეობის პროცესის დროს წარმოქმნილი ნებისმიერი ნაკლი, რომელიც ძირს უთხრის
დანაშაულის ჩამდენი პირის ან პირების იდენტიფიცირებას, განხილული

იქნება როგორც კონვენციით დადგენილი სტანდარტებისგან გადახვევის
რისკი“.555

მაგალითი: საქმის — Dink v. Turkey556 — განმცხადებლები იყვნენ სომხური
წარმოშობის თურქეთის მოქალაქის ოჯახის წევრები, რომლებიც მუშაობდნენ თურქულ-სომხური ყოველკვირეული გაზეთის რედაქტორის პოზიციაზე.
განმცხადებელმა რამდენიმე სტატია დაწერა სომხური იდენტობის შესახებ.
ექსტრემისტულმა თურქულმა ნაციონალისტურმა ორგანიზაციამ ამასთან დაკავშირებით დემონსტრაციების გამართვით, სისხლის სამართლის საჩივრის
შეტანითა და მუქარის შემცველი წერილების რედაქტორისთვის გაგზავნის
გზით გამოხატა პროტესტი. ბატონი დინკი დამნაშავედ ცნეს „თურქეთისთვის“
ჩირქის მოცხებისთვის და მიესაჯა თავისუფლების აღკვეთა. შემდგომში იგი
მოკლეს. ჩატარდა უამრავი საგამოძიებო მოქმედება და სასამართლო პროცესი იმის გამოსარკვევად, ჰქონდა თუ არა პოლიციას ინფორმაცია მკვლელობის შესახებ.

552 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Gäfgen v. Germany, No. 22978/05,
2010 წლის 1 ივნისი, პარაგ. 117.
553 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Cadiroğlu v. Turkey, No. 15762/10,
2013 წლის 3 სექტემბერი, პარაგ. 30.

554 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kolevi v. Bulgaria, No. 1108/02.
2009 წლის 5 ნოემბერი, პარაგ. 201.

555 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ramsahai and others v. the Netherlands, No. 52391/99, 2007 წლის 15 მაისი, პარაგ. 324.
556 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Dink v. Turkey, Nos. 2668/07,
6102/08, 30079/08, 7072/09 და 7124/09, 2010 წლის 14 სექტემბერი, პარაგ. 64.
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ბატონი დინკის სტატიებთან დაკავშირებით გამოხატული სხვადასხვა რეაქციის
გათვალისწინებით, უსაფრთხოების სამსახური გონივრულად მიიჩნევდა, რომ
ფლობდა ინფორმაციას ბატონი დინკის წინააღმდეგ მიმართულ ინტენსიურად
მტრული დამოკიდებულების შესახებ. უფრო მეტიც, როგორც საქმის მასალებიდან გამოირკვა, პოლიციის დეპარტამენტი ფლობდა ინფორმაციას ბატონი
დინკის შესაძლო ლიკვიდაციის შესახებ და, ასევე, ჰქონდა ინფორმაცია დანაშაულის ჩადენის ინიციატორების შესახებ. მიუხედავად ამისა, სახელმწიფოს
არ მიუღია არანაირი გონივრული ზომა სიცოცხლის უფლების ხელყოფის რეალური და აშკარა შესაძლებლობის პრევენციისთვის და, ამგვარად, დაარღვია
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-2 მუხლი.

დაზარალებულ პირებს მხოლოდ სისხლის სამართლის პროცესის ფარგლებში აქვთ უფლება, მოითხოვონ სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი
საშუალება. სისხლის სამართლის პროცესის არარსებობით შესაძლოა, გამოწვეულ იქნეს კონვენციის მე-13 მუხლის დარღვევა.557 სისხლის სამართ-

ლის მართლმსაჯულების სისტემაზე წვდომა არ არის საკმარისი; სახელმწიფოები, აგრეთვე, უნდა დარწმუნდნენ, რომ წარმოდგენილი სისტემა
რეალურად ეფექტურია.558 მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ ლოკალური

სისხლის სამართლის პროცესის ფარგლებში ბრალდებული პირის უფ-

ლებრივი მდგომარეობა ფართოა, შესაძლებელია, რომ სისხლის სამართ-

ლის ასეთი მიდგომა ქმნიდეს დაზარალებული პირის უფლებების დაცვის
არაეფექტიან ჩარჩოს.559 დამატებით, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის

უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლი ცალსახად არ მიუთითებს
დაზარალებულ პირთა სამართლებრივ მდგომარეობაზე, საქმის სამართლიანი სასამართლო განხილვის პრინციპი აწესებს ვალდებულებას, შესა-

ბამის საქმეებში მოხდეს დაზარალებულ პირთა უფლებების აღიარება და
დაცვის მხარის უფლებებთან ბალანსირების უზრუნველყოფა.560

557 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, A v. Croatia, No. 55164/08, 2010
წლის 14 ოქტომბერი, პარაგ. 78 და 87.

558 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, M.C. v. Bulgaria, No. 39272/98,
2003 წლის 4 დეკემბერი, პარაგ. 150–151.

559 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, A. v. the United Kingdom,
No. 100/1997/884/1096, 1998 წლის 23 სექტემბერი, პარაგ. 24

560 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Doorson v. the Netherlands,
No. 20524/92, 1996 წლის 26 მარტი, პარაგ. 70; ადამიანის უფლებათა ევროპული
სასამართლო, Y. v. Slovenia, No. 41107/10, 2015 წლის 28 მაისი.
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პოზიტიური პრაქტიკა
ინტელექტუალურად შეზღუდულუნარიან დაზარალებულთა
მხარდაჭერა
დაზარალებულ პირთა პორტუგალიური ასოციაცია (APAV) მხარს უჭერს დაზარალებულებს, მათ ოჯახებსა და მეგობრებს. ზოგად მხარდაჭერასთან ერთად,
ეს ასოციაცია დაზარალებულ პირებს, საჭიროებისამებრ, ასევე უზრუნველყოფს
სპეციალიზებული სერვისებით, როგორებიცაა, მაგალითად, სამართლებრივი,
ფსიქოლოგიური ან სოციალური მხარდაჭერა. APAV უდიდეს როლს ასრულებს
დანაშაულის პრევენციის კუთხით, არაფორმალური განათლების ამაღლებისა და
პრევენციული კამპანიების ჩატარების გზით სხვადასხვა აუდიტორიის წინაშე, განსაკუთრებით კი სკოლებში. იგი ასევე ასრულებს Pro bono სამართლებრივ საქმიანობას, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ასოციაციის მისია არ არის დაზარალებული
პირების სასამართლოში წარდგენა.
წყარო: FRA (2015), Victims of crime in the EU: the extent and nature of support for
victims, p. 114.

ევროპული კავშირის კანონმდებლობა უზრუნველყოფს დაცვის იმავე
სტანდარტს. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით დაცული ზე-

მოაღნიშნული უფლებები აგრეთვე მოცემულია ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიაში: მე-2 მუხლი (სიცოცხლის უფლება), მე-4

მუხლი (წამების, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის და სასჯელის აკრძალვა) და მე-7 მუხლი (პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება). ქარტიის 52-ე მუხლის მე-3 პუნქტთან არსებული გან-

მარტება ადასტურებს, რომ, თუ ქარტიით დაცული უფლებები შინაარსობ-

რივად უკავშირდება კონვენციით დაცულ უფლებებს, მათ იგივეობრივი
მნიშვნელობა და მოქმედების ფარგლები აქვთ. (იხ. 1-ლი თავი და ცხრი-

ლი).

აღსანიშნავია, რომ ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის
47-ე მუხლი დაზარალებულთათვის, აგრეთვე, უზრუნველყოფს სამართ-

ლიანი სასამართლო განხილვის უფლებებს. 47-ე მუხლი ვრცელდება
ევროპული კავშირის სამართლიდან ნაწარმოებ ყველა უფლებაზე. ეს
ნიშნავს, რომ, თუ საქმეში იკვეთება ქარტიით დადგენილი უფლებები, ან,

როდესაც ასეთი უფლებები მოცემულია ევროპული კავშირის პირველად
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ან მეორეულ კანონმდებლობაში (მაგალითად დირექტივები), — ქარტიის
47-ე მუხლით დაცული უფლებების მოქმედების ფარგლები იწყებენ მათზე

გავრცელებას. ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე
მუხლის ფარგლებში სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება
მოიცავს დამოუკიდებელი ტრიბუნალის წინაშე სამართლიანი და საჯა-

რო განხილვის უფლებას, უფლებას კონსულტაციაზე სასამართლო წარმომადგენლობასა და სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების

უფლებებს. ევროპული კავშირის წევრ სახელმწიფოებს ასევე ევალებათ
ნაციონალურ დონეზე, თავიანთი იურისდიქციის ფარგლებში ამ უფლებების დაცვის კუთხით ეფექტიანი სასამართლო სისტემის უზრუნველყოფა.

(იხ. თავი 1-ლი და პარაგრაფი 5.1. სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი

საშუალების უფლების მნიშვნელობის შესახებ), ეფექტიანობის პრინციპი
ნიშნავს, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ არ უნდა შექმნას იმგვარი
პირობები, რომელთა ფარგლებშიც ევროპული კავშირის კანონმდებლობით დადგენილ უფლებათა განხორციელება იქნება შეუძლებელი ან განსაკუთრებით რთული.561

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარგლებში დაზარალებული

პირების უფლებები უფრო მეტადაა განმტკიცებული 2012/29/EU დირექტივით (დაზარალებულის უფლებების შესახებ დირექტივა), რომელმაც

ჩაანაცვლა დაზარალებული პირის მდგომარეობის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების რეგულაცია (მიუხედავად იმისა, რომ დანიაში იგი მაინც
ძალაშია).562 დაზარალებულის უფლებების შესახებ დირექტივა ადგენს

უფლებათა დაცვის მინიმალურ სტანდარტებს, რომლებიც მოიცავს დაზარალებული პირის მხარდაჭერასა და დაცვას. იგი განსაზღვრავს, რომ

561 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-33/76, Rewe-Zentralfinanz eG and Rewe-Zentral AG v. Landwirtschaftskammer für das Saarland, 1976
წლის 16 დეკემბერი, უფრო ახალი საქმისთვის, იხ. მართლმსაჯულების ევროპული
კავშირის სასამართლო, C-415/11, Mohamed Aziz v. Caixa d´Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunyacaixa), 2013 წლის 14 მარტი, პარაგ. 50,
და მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანებული საქმეები: C-482/13, C-484/13, C-485/13, C-487/13, Unicaja Banco SA v. José Hidalgo
Rueda and Others, Caixabank SA v. Manuel María Rueda, Ledesma and Others,
Caixabank SA v. José Labella Crespo and Others and Caixabank SA v. Alberto
Galán Luna and Others, 2015 წლის 21 იანვარი.

562 Directive 2012/29/EU; Council Framework Decision 2001/220/JHA of 15 March
2001 on the standing of victims in criminal procedure, OJ L 82, 22 March 2001.
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„დანაშაული არის სოციუმის წინააღმდეგ მიმართული როგორც მართ-

ლსაწინააღმდეგო ქმედება, ასევე დაზარალებულის ინდივიდუალური
უფლებების დარღვევა“ (მე-9 მუხლი). დირექტივის მე-2 მუხლი დაზარა-

ლებულის ცნების ფართო განმარტებას გვთავაზობს: (I) ფიზიკური პირი,
რომელსაც მიადგა ზიანი, მათ შორის ფიზიკური, მენტალური და ემოცი-

ური ზიანი ან ეკონომიკური დანაკარგი, რომელიც პირდაპირ მიზეზობრივ

კავშირშია სისხლის სამართლის დანაშაულთან; (II) დაზარალებული პირის ოჯახის წევრები, რომელთა სიკვდილიც პირდაპირ იყო გამოწვეული
სისხლის სამართლის დანაშაულით და კონკრეტულად დაზარალებულის

სიკვდილის შედეგად მიყენებული ტანჯვა, რომელიც მიადგა ამ პირის ოჯახის წევრებს.563

დაზარალებულის უფლებების შესახებ დირექტივა ხელმომწერ სახელმწიფოებს ავალდებულებს დაზარალებულ პირთათვის მხარდაჭერის სერვისებისა (მე-8 და მე-9 მუხლები) და სამართლიანი სასამართლო განხილვის ზოგიერთი უფლების უზრუნველყოფას — უფლება მოსმენაზე (მე-10

მუხლი) და სამართლებრივი დახმარების უფლება (მე-13 მუხლი). იგი
ასევე შეიცავს ახალ საკანონმდებლო ჩანაწერს, რომელიც ეხება ბრალ-

დების წაყენების განუხორციელებლობის გადაწყვეტილების გასაჩივრების
უფლებას და ასევე ჩანაწერს, რომელიც ეხება განსაკუთრებული დაცვის
საჭიროების მქონე პირთა უფლებების გაფართოებას (22-24 მუხლები).

დაზარალებული პირები უზრუნველყოფილნი უნდა იყვნენ პრაქტიკული
მხარდაჭერით, რათა მათ მიეცეთ მართლმსაჯულებაზე წვდომის რეალუ-

რი შესაძლებლობა.564 ეს მოიცავს დაზარალებულთათვის მხარდაჭერის

უზრუნველყოფას, მათი უფლებების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას და
სასამართლო გადაწყვეტილების აღმასრულებლის პერსონალისთვის საკმარისი ინსტრუქტაჟის განხორციელებას.

563 გადაწყვეტილება არ მოიცავს ოჯახის წევრების რაოდენობას დაზარალებულის
სიკვდილის შემთხვევაში. დირექტივაში არსებული ცნება ჰგავს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ მიღებულ ცნებას. იხ. Council of Europe, Committee of
Ministers (2006), Recommendation Rec(2006)8 to member states on assistance
to crime victims, 14 June 2006, para 1.1.
564 დაზარალებული პირების უფლებების დეტალური განხილვისთვის იხ. ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის სააგენტო (2015), Victims of crime in the EU: the
extent and nature of support for victims.
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დაზარალებულის უფლებების საქმეებზე ძირითად უფლებათა ევროპული

კავშირის ქარტიისა და დაზარალებულის უფლებების შესახებ დირექტი-

ვის ჭრილში, თუმცა ეს საქმეები განხილულ იქნა დაზარალებული პირის
მდგომარეობის შესახებ გადაწყვეტილების რეგულაციის ფარგლებში.

მაგალითი: საქმის — Criminal proceedings against Maria Pupino565 — მიხედვით, ქალბატონი პუპინო მუშაობდა სკოლაში მასწავლებლის პოზიციაზე. მას
ბრალად ედებოდა თავისი მოსწავლეებისთვის ზიანის მიყენება. რეგულაციის
მე-8 მუხლი შეიცავს „მოწყვლადი“ დაზარალებული პირების დაცვის სპეციფიკურ გარანტიებს. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ პრეიუდიციული საჩივრის ფარგლებში განიხილა დასახელებული ნორმის არსი.
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ დაადგინა, რომ მასწავლებელი სკოლის მოსწავლეებს შეუფერებლად ეპყრობოდა და, შესაბამისად, სკოლის მოსწავლეები, ამ რეგულაციის მიხედვით, არიან „მოწყვლადი
დაზარალებული პირები“. ამასთანავე, უნდა აღინიშნოს, რომ მოსწავლეებს
უფლება ჰქონდათ, ესარგებლათ ამ რეგულაციის დაცვის მექანიზმით. ადგილობრივმა სასამართლომ ლოკალური კანონმდებლობა უნდა განმარტოს „იმდენად, რამდენადაც შესაძლებელია ამ გადაწყვეტილების მიზნებსა და ტექსტობრივ კონტექსტთან მიმართებით.“

ევროპული კავშირისა და ევროპის საბჭოს კანონმდებლობა დაზარა-

ლებული პირებისთვის უზრუნველყოფს კომპენსაციას. ეს ვალდებულება
გამომდინარეობს „იმ უფლების დარღვევით გამოწვეული ზიანისგან, რომ-

ლის დაცვაც სახელმწიფოს ევალებოდა, თუმცა ვერ შეძლო ამ უფლებით

დაცული სამართლებრივი სიკეთის გარანტირება.“566 5.2.1. პარაგრაფში
განხილულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა და მარ-

თლმსაჯულების ევროპული კავშირის პრეცედენტული პრაქტიკა კომპენ-

საციასთან მიმართებით — დამატებით, განსაკუთრებული რეგულაციები
ვრცელდება დაზარალებულ პირებზე. მაგალითად, დაზარალებულის უფ565 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-105/03, Criminal proceedings against Maria Pupino, 2005 წლის 16 ივნისი.
566 Opinion of Advocate General Lenz of 6 December 1988 in CJEU, C-186/87, Ian
William Cowan v. Trésor public, 2 February 1989. საქმე ეხებოდა დაზარალებულის უფლებების მეტად ფართო პრინციპებს.
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ლებების შესახებ დირექტივის მე-16 მუხლით გარანტირებულია კომპენსა-

ციის უფლება. აღსანიშნავია კომპენსაციის შესახებ ევროპული კავშირის
დირექტივა, რომლის შედეგადაც დაფუძნდა კოოპერაციის ერთგვარი სის-

ტემა, რომელიც მიზნად ისახავს საზღვარგარეთ უცხოური დავების დროს
დაზარალებული პირებისთვის კომპენსაციაზე წვდომის ფასილიტაციას.567

დამატებით, ევროპის საბჭოს სასტიკი დანაშაულის შედეგად დაზარალებული პირების კომპენსაციის შესახებ კონვენცია შეიცავს სპეციალურ ჩანაწერს დაზარალებული პირების სახელმწიფოს მხრიდან კომპენსაციის

მინიმალური სტანდარტის შესახებ.568 საბოლოოდ კი, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა შეიმუშავა უამრავი რეკომენდაცია დაზარალებული
პირების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ.569

8.3. პატიმრები და წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირები
საკვანძო დებულებები
•

სისხლის სამართლის პროცესის დროს ძალიან მნიშვნელოვანია პატიმრებისა და წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირებისათვის სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების გარანტირება, როგორც საკუთარი თავის
დასაცავად, ასევე სხვა სამოქალაქო საპროცესო მოქმედებების განხორციელების კუთხით. მათ, აგრეთვე, დისციპლინური და პირობით გათავისუფლების შესახებ სასამართლო სხდომების დროს აქვთ სასამართლო
წარმომადგენლის ყოლის უფლება.

•

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის 1-ლი, მესამე და მე-4 პუნქტებით და, აგრეთვე, ძირითად უფლებათა ევროპული

567 Council Directive 2004/80/EC of 29 April 2004 relating to compensation to crime
victims, OJ 2004 L 26.
568 Council of Europe, Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes,
CETS No. 116, 1983.

569 Council of Europe, Committee of Ministers (2006), Recommendation Rec(2006)8
to member states on assistance to crime victims, 14 June 2006; Council of Europe, Committee of Ministers (2005), Recommendation Rec(2005)9 to member
states on the protection of witnesses and collaborators of justice, 20 April 2005.
See also Council of Europe, CEPEJ (2008), Checklist for promoting the quality of
justice and the court, გვ. 19–21 (სასამართლოსთვის მიმართვა).
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კავშირის ქარტიის მე-6 მუხლით უზრუნველყოფილია პატიმრობაში
მყოფი პირებისთვის დაცვის სპეციალური გარანტიები. კონვენციის
მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტით გარანტირებულია თავისუფლების უფლება; მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტი სახელმწიფოს ავალდებულებს პატიმრობაში მყოფი პირის სასამართლოში დაუყოვნებლივ წარდგენას,
ხოლო კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტი პატიმრობაში მყოფ პირს
აძლევს მისი დაპატიმრების კანონიერების გასაჩივრების უფლებას.
მიუხედავად იმისა, რომ ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის
ქარტიის მე-6 მუხლში ამგვარი ჩანაწერი პირდაპირ არ არის ფორმულირებული, ქარტიის შესახებ არსებული განმარტება ადგენს, რომ
ქარტიის მე-6 მუხლი იცავს კონვენციის მე-5 მუხლით დაცულ ყველა
უფლებას.
•

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტი
და ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის მე-6 მუხლი უკანონო დაპატიმრებისთვის ან პატიმრობაში ყოფნისთვის უზრუნველყოფს
კომპენსაციის უფლებას.

პატიმრობაში ან წინასწარ პატიმრობაში მყოფმა პირებმა შესაძლოა მოისურვონ პატიმრობის, სასჯელის ან პატიმრობის დროს შექმნილი საც-

ხოვრებელი პირობების გასაჩივრება. მათ, აგრეთვე, დისციპლინური და

პირობით გათავისუფლების შესახებ სასამართლო სხდომების დროს აქვთ
სასამართლო წარმომადგენლის ყოლის უფლება. უნდა აღინიშნოს, რომ
პატიმრობაში ან წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირებს ზოგიერთი სამოქალაქო უფლების განხორციელების, საკითხის მოგვარების ან საპატიმროს

გარეთ მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ვალდებულების შესრულების

მიზნით შესაძლებელია, დასჭირდეთ სასამართლოსთვის მიმართვა —
მაგალითად, შრომითი ურთიერთობების, ვალების, ჯარიმების, ოჯახური

პრობლემების დროს. მაგრამ, გამომდინარე იქიდან, რომ ისინი პატიმ-

რობაში იმყოფებიან, ასეთ პირებს შესაძლებელია, სამართლებრივ ინ-

ფორმაციაზე, კონსულტაციასა და წარმომადგენლობაზე წვდომა, პრაქტიკულად, მეტად შეზღუდულად ჰქონდეთ. დამატებით, სხვა სირთულეების
არსებობით შესაძლებელია, რომ პატიმრობაში მყოფი პირები გახდნენ

უფრო მეტად მოწყვლადნი: იყვნენ შეზღუდულუნარიანები, ჰქონდეთ მენტალური ჯანმრთელობის პრობლემები ან „ძალიან მცირე საგანმანათ-

242

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა კონკრეტულ ვითარებაში

ლებლო გამოცდილება.“570 ამ პარაგრაფში განხილულია მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის ზოგიერთი ასპექტი იმ

პირებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან პატიმრობაში ან სასჯელის შედეგად შეზღუდული აქვთ თავისუფლება.571

უნდა აღინიშნოს, რომ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციამ შეიმუშავა შესასრულებლად სავალდებულო ძალის არმქონე რეკომენდაცია იმ

პირებისთვის, რომლებსაც რომელიმე ფორმით მაინც აქვთ თავისუფ-

ლება შეზღუდული: დრაფტი თავისუფლებააღკვეთილი პირების ზოგადი
სტანდარტების შესახებ.572 რეკომენდაცია ხელახლა ადგენს, რომ ha-

beas corpus-ის პეტიციები (სასამართლოში იმ პირთა მიერ წარდგენილი პეტიციები, რომლებიც ასაჩივრებენ თავიანთ ან სხვის პატიმრობას)
განხილული უნდა იყოს დამოუკიდებელი, მიუკერძოებელი და კომპეტენ-

ტური სასამართლოს მიერ.573 ეს დოკუმენტი მოიცავს სამართლებრივი

წარმომადგენლობისა და სამართლებრივი დახმარების შესახებ განმარტებებს, 574 ასევე, პატიმრის უფლებას ადვოკატთან, ოჯახის წევრებსა და

სხვა დაინტერესებულ მხარეებთან დაკავშირების შესაძლებლობის შესახებ. 575

570 Council of Europe, Committee of Ministers (1989), Recommendation Rec(89)12
to member states on Education in Prison, 13 October 1989.

571 აღნიშნული ეფუძნება ევროპის საბჭოს 10.1 წესში მოცემულ „პატიმრის დეფინიციას“, Committee of Ministers (2006), Recommendation Rec(2006)2 on the
European Prison Rules, 11 January 2006. See Section 8.1 for references to
detention and mental health patients.
572 UN, Draft basic principles and guidelines on remedies and procedures on the
right of anyone deprived of his or her liberty by arrest or detention to bring proceedings before the court.

573 მე-6 პრინციპი და მე-4 მითითება, იხ. ასევე მე-14 მითითება სახელმწიფოსთვის დაკისრებული ვალდებულების შესახებ, დაადასტუროს პატიმრობის პროპორციულობა
და საჭიროება.

574 მე-9 პრინციპი და მე-8 მითითება.
575 მე-10 პრინციპი.
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8.3.1.

სასამართლოსთვის მიმართვისა და
ადვოკატის ყოლის უფლება

სამართლებრივი დახმარების, კონსულტაციის, დაცვისა და წარმომადგენლობის უფლებები განხილულია მე-3 და მე-4 თავებში. ეს უფლებები ამ

თავშიც არის განხილული იმ მიზეზით, რომ ამ უფლებათა განხორციელე-

ბის პროცესში პატიმრობაში ან წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირები ხშირად აწყდებიან სპეციფიკური ხასიათის სირთულეებს.
პოზიტიური პრაქტიკა
ინტელექტუალურად შეზღუდულუნარიანი პატიმრების
სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება-წახალისება
უელსში მულტისააგენტო ჯგუფმა, მათ შორის: შეზღუდულუნარიან პირთა მთავარმა საქველმოქმედო ორგანიზაციებმა, ციხის რეფორმის ორგანომ, პოლიციამ, ციხისა და პროკურატურის ორგანომ და უელსის მთავრობამ ერთობლივად
გამოაქვეყნეს გაიდსახელმძღვანელო მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის
შესახებ. იგი მიზნად ისახავს უელსში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების
სისტემაში მყოფი ინტელექტუალურად შეზღუდულუნარიანი მოზარდების რეაქტიულ და შესაბამისი მენეჯმენტის მხარდაჭერის უზრუნველყოფას. იგი ასევე მიზნად ისახავს ჯანმრთელობის, სოციალური მზრუნველობისა და სისხლის სამართლის დარგებში, სერვისების საკანონმდებლო ჩანაწერის სრულყოფის მიზნით,
კომისიონერების, დაგეგმარების სპეციალისტებისა და პრაქტიკოსების მხარდაჭერას.
წყარო: Access to justice: A Guidebook supporting the responsive and appropriate
management of adults with a learning disability in the criminal justice system in Wales
(2013).

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის ფარგლებში პატიმრობაში მყოფ

პირებს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული დავების დროს აქვთ სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება და ამ უფლების მეშვეობით აქვთ

ადვოკატზე წვდომის უფლებაც. (იხ. პარაგრაფი 2.1.).576 პატიმრობაში

მყოფი პირის ადვოკატზე წვდომის უფლებაზე ნებისმიერი შეზღუდვის
დაწესება უნდა იყოს „პროპორციული ღონისძიება, ემსახურებოდეს ლე-

576 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Golder v. the United Kingdom,
No. 4451/70, 1975 წლის 21 თებერვალი.
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გიტიმურ მიზანს“ და არ უნდა იყოს იმგვარად განხორციელებული, რომ

„შეიზღუდოს თავად ამ უფლების არსი“.577 სამართლებრივ კონსულტაციაზე ეფექტური წვდომა მოიაზრებს კონფიდენციალური კომუნიკაციის

განხორციელების შესაძლებლობას, რომელმაც, შეიძლება, პატიმრო-

ბაში მყოფ ინდივიდს შეუქმნას გარკვეული ხასიათის სირთულეები. (იხ.
4.2.1. და 4.2.4 პარაგრაფები). უნდა აღინიშნოს, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლით დაცული ძირითადი უფ-

ლება (პირადი და ოჯახური ცხოვრების უზრუნველყოფა) შესაძლებელია

დაირღვეს სამართლებრივი კორესპონდენციის წაკითხვის შემთხვევაში,
ან შენახულ იქნეს საგამონაკლისო შემთხვევების დროს — მაგალითად,

როდესაც არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ წერილის შინაარსმა შესაძ-

ლებელია, საფრთხე შეუქმნას საპატიმროსა და სხვა პირების უსაფრთხოებას. 578

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის ციტირება ასე-

ვე დასაშვებია დისციპლინურ პროცედურებთან მიმართებით.579 ეს განმტ-

კიცებულია ევროპული ციხეების შესახებ წესების 59-ე მუხლის „C“ პუნქ-

ტით, რომელიც აღნიშნავს, რომ დისციპლინური დანაშაულისთვის პატიმრობაში მყოფ პირებს უფლება აქვთ, თავად განახორციელონ საკუთარი

თავის დაცვა ან, მართლმსაჯულების ინტერესებით გამოწვეული საჭიროების შემთხვევაში, ადვოკატის მეშვეობით.

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის ფარგლებში ძირითად უფ-

ლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 47-ე მუხლი მიემართება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლს.580 დამატებით,
ევროპული კავშირის მეორეული კანონმდებლობა ეჭვმიტანილი და

ბრალდებული პირებისთვის ადგენს დაცვის განსაკუთრებულ გარანტიებს სისხლის სამართლის პროცესში — მაგალითად, უფლებას ინ-

577 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ashingdane v. the United Kingdom, No.8225/78, 1985 წლის 28 მაისი, პარაგ. 57.

578 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Piechowicz v. Poland, No. 20071/07,
2012 წლის 17 აპრილი, პარაგ. 239-240.

579 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Gulmez v. Turkey, No. 16330/02,
2008 წლის 20 მაისი, პარაგ. 37–39.
580 ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტია, 52-ე მუხლის მე-3 პუნქტი.
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ფორმაციაზე, თარგმნასა და ინტერპრეტაციაზე, და ადვოკატის ყოლის
უფლებას. 581

8.3.2.

თავისუფლების აღკვეთის გასაჩივრების უფლება

თავისუფლების აღკვეთის კანონიერების საკითხი ადამიანის უფლებათა

ევროპულ სასამართლოში საკმაოდ ხშირად დასმული შეკითხვაა. ამ თავის მიზნებისთვის თავისუფლების აღკვეთა მოიცავს ფსიქოლოგიურად

შეზღუდულუნარიანი პირების მათი ნების საწინააღმდეგოდ თავისუფლე-

ბის აღკვეთას.582 ამგვარ საქმეებში სავალდებულოა როგორც ობიექტუ-

რი სამედიცინო მტკიცებულებები, ასევე დაცვის პროცესუალური გარანტიები, მაგალითად, მათ შორის სასამართლო წარმომადგენლის ყოლის
უფლება — ეს ეფექტურია როგორც პრაქტიკის, ასევე კანონმდებლობის
კუთხითაც.583

მაგალითი: საქმეზე — Stanev v. Bulgaria584 — 2000 წელს ბულგარეთის ადგილობრივმა სასამართლომ გამოიტანა განჩინება განმცხადებლის ნაწილობრივ
შერაცხადობის თაობაზე (სამართლებრივ ქმედუნარიანობაზე) იმ საფუძვლით,
რომ განმცხადებელი იყო შიზოფრენიით დაავადებული პირი. 2002 წელს იგი
თავისი ნების საწინააღმდეგოდ დაუქვემდებარეს ნაწილობრივ მეურვეობას
და ამავე წელს მოათავსეს სოციალური ზრუნვის საჭიროების მქონე პირების
სახლში, რომელიც, ძირითადად, განკუთვნილი იყო მენტალურად დაავადებული პირებისთვის და, ამავდროულად, დასახლებული პუნქტიდან მდებარეობდა ძალიან შორს. 2003 და 2004 წლებში განხორციელებული ოფიციალური

581 დირექტივა 2010/64/EU (არ ვრცელდება დანიაზე); დირექტივა 2012/13/EU (არ
ვრცელდება დანიაზე); დირექტივა 2013/48/EU (არ ვრცელდება ირლანდიაზე, დიდ
ბრიტანეთსა და დანიაზე).

582 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Gorshkov v. Ukraine, No. 67531/01,
2005 წლის 8 ნოემბერი, პარაგ. 44. FRA (2012), Involuntary placement and
involuntary treatment of persons with mental health problems, pp. 18–19.
583 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Winterwerp v. the Netherlands,
No. 6301/73, 1979 წლის 24 ოქტომბერი, პარაგ. 39, და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Megyeri v. Germany, No. 13770/88, 1992 წლის 12 მაისი,
პარაგ. 23.
584 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Stanev v. Bulgaria, No. 36760/06,
2012 წლის 17 იანვარი.
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ვიზიტის დროს წამების, დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობის ევროპულმა კომიტეტმა (CPT) დაასკვნა, რომ ამ დაწესებულებაში არსებული
საარსებო პირობები უტოლდებოდა დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას. მომჩივანმა ადვოკატის მეშვეობით მიმართა მერსა და საჯარო პროკურორს და მოუწოდა სასამართლო პროცესის დაწყება ნაწილობრივი მეურვეობისგან გათავისუფლების მიზნით, თუმცა მისი მოთხოვნები არაერთხელ
იქნა უარყოფილი. აგრეთვე, განმცხადებლის მეურვემაც უარი განაცხადა
ამგვარი ქმედების განხორციელებაზე. 2006 წელს, განმცხადებლის ადვოკატის ინიციატივით, განმცხადებელი გამოიკვლია დამოუკიდებელმა ფსიქიატრმა, რომელმაც დაასკვნა, რომ შიზოფრენიის დიაგნოზი არ იყო პაციენტის
მდგომარეობის მართებულად ამსახველი დასკვნა. ფსიქიატრის აზრით, განმცხადებლის ამ დაწესებულებაში დარჩენა პირის ჯანმრთელობას ძალიან დიდ
ზიანს აყენებდა.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაასკვნა, რომ განმცხადებლის სამკურნალო დაწესებულების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება,
აპრიორი, თავად ამ პირის თანხმობის მიღების გარეშე ეწინააღმდეგებოდა
ბულგარეთის კანონმდებლობას. თავის მხრივ, ეს იყო საკმარისი საფუძველი
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის, იმის დასადგენად, რომ
განმცხადებლისთვის თავისუფლების აღკვეთის ფაქტი ეწინააღმდეგებოდა
კონვენციის მე-5 მუხლის პირველ პუნქტს. ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტთან მიმართებით მთავრობამ ვერ შეძლო
ისეთი ადგილობრივი მექანიზმის უზრუნველყოფა, რომელიც განმცხადებელს
პირდაპირ მისცემდა ზემოაღნიშნულ დაწესებულებაში მისი მოთავსების კანონიერების გასაჩივრების საშუალებას და, უფრო მეტიც, გააგრძელა მოთავსების ღონისძიების იმპლემენტირება. აღსანიშნავია, რომ სასამართლო არ არის
ჩართული ლოკალურ საკანონმდებლო პროცესში და თავისი ინიციატივით ვერ
შეძლებდა ასეთი ტიპის დაწესებულებებში მოთავსების კანონიერების დასადგენად ავტომატური სასამართლო კონტროლის განხორციელებას. დამატებით,
გამომდინარე იქიდან, რომ განმცხადებლის ამ დაწესებულებაში მოთავსება
თავისუფლების აღკვეთად არ ჩათვლილა, არ არსებობდა არანაირი ადგილობრივი მექანიზმი, რომლითაც განმცხადებელი შეძლებდა ქმედების კანონიერების გასაჩივრებას, თავისუფლების აღკვეთის კონტექსტში. ამრიგად,
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტი დაირღვა. საბოლოოდ კი, გამომდინარე იქიდან, რომ მომჩივანმა კომპენსაცია ვერ
მიიღო თავისუფლების უკანონო აღკვეთის გამო, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აგრეთვე დაადგინა კონვენციის მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტის დარღვევა.
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ევროპის საბჭოს და ევროპული კავშირის კანონმდებლობა უზრუნ-

ველყოფს თავისუფლების აღკვეთის წინააღმდეგ მოქმედ დაცვის საკანონმდებლო გარანტიებს. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის

მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტით და ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის
ქარტიის მე-6 მუხლით გარანტირებულია პიროვნების თავისუფლება და —
თანახმად ქარტიასთან არსებული განმარტებებისა — ისინი იდენტური უფ-

ლებების გარანტირებას ახდენენ.585 ევროპული კავშირისა და ევროპის

საბჭოს კანონმდებლობის მიხედვით, პიროვნების თავისუფლების აღკვეთის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება „უნდა ეფუძნებოდეს მხოლოდ

კანონით მკაცრად განსაზღვრულ პროცედურას“.586 თავისუფლების აღკ-

ვეთა ყოველთვის უნდა შეესაბამებოდეს ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტისა და ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის მე-6 მუხლის მიზნებს.587

პატიმრობაში მყოფ პირებს თავისუფლების აღკვეთის გასაჩივრების მიზნით აქვთ სასამართლოსთვის მიმართვის უფლება. სასამართლოსთვის

მიმართვის უფლების პრაქტიკულობისა და ეფექტურობისთვის შესაძლე-

ბელია, რომ ასეთი პირებისთვის უზრუნველყოფილ იქნეს სამართლებრივი მხარდაჭერისა და სამართლებრივი დახმარების უფლებები. ევროპის

საბჭოს კანონმდებლობის თანახმად, წინასწარ პატიმრობაში მყოფი
პირებისთვის ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის

მე-3 პუნქტი აწესებს ვალდებულებას, რომ პირები, რომლებსაც ბრალად
ედებათ სისხლის სამართლის დანაშაულის ჩადენა, „დაუყოვნებლივ წარუდგინონ სასამართლოს ან სხვა რომელიმე ოფიცერს“, რათა მიიღონ

გადაწყვეტილება პატიმრობაში დატოვების ან სასამართლოს მიერ საქ585 ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიასთან არსებული განმარტებანი,
OJ 2007 C303/17.
586 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Tsarenko v. Russia, No. 5235/09,
2011 წლის 3 მარტი, პარაგ. 62.

587 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, L.B. v. Belgium, No. 22831/08,
2012 წლის 2 ოქტომბერი, პარაგ. 92, 101; იხ., ასევე, ევროპის საბჭო, მინისტრთა
კომიტეტი (2006), რეკომენდაცია Rec(2006)2 ევროპული სასჯელაღსრულების დაწესებულებების წესების შესახებ, და ევროპის საბჭო, მინისტრთა კომიტეტი (2006),
რეკომენდაცია Rec(2006)13 წევრ სახელმწიფოებს საპატიმროში საყოფაცხოვრებო
პირობების არსებობს შესახებ, პირობებზე, რომლებზეც მოქმედებს დამამცირებელი
მოპყრობის წინააღმდეგ არსებული დაცვის გარანტიები.
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მეზე არსებითად გადაწყვეტილების გამოტანამდე ასეთი პირის დროებით
გათავისუფლების შესახებ, და დარწმუნდნენ, რომ სასამართლო პროცესი

გონივრულ ვადაში მიმდინარეობს. ეს ჩანაწერი მიზნად ისახავს არასათანადო მოპყრობისა და ინდივიდუალურ თავისუფლებაში გაუმართლებელი
ჩარევისაგან პირის დაცვას.

„დაუყოვნებლივ“ — ამ ტერმინთან მიმართებით ადამიანის უფლებათა
ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ ნებისმიერი გადადება, რომე-

ლიც აღემატება 4 დღეს, არის ხანგრძლივი პერიოდი.588 თუმცა უნდა აღი-

ნიშნოს, რომ თუნდაც 4 დღეზე მცირეხნიანი პერიოდიც შესაძლებელია,
ზემოაღნიშნული ტერმინის მოთხოვნებთან მიმართებით იყოს ხანგრძლივობის არაპროპორციული პერიოდი, იმ შემთხვევაში, თუ საქმის განსაკუთრებული ფაქტობრივი გარემოებებით დასტურდება სასამართლოში საქმის
სწრაფად განხილვის საჭიროება და აუცილებლობა.589

მაგალითი: საქმის — Hassan and Others v. France599 — მიხედვით, ცხრა
განმცხადებელს ბრალად ედებოდა პირატულ აქტებში მონაწილეობის მიღება. ფრანგულმა სამხედრო პერსონალმა განმცხადებელი პირები ფრანგულ
სამხედრო თვითმფრინავში აყვანამდე ჯერ დააკავა და შემდეგ დააპატიმრა
ხოლო პოლიციის განყოფილების საპატიმროში 48 საათის გატარებამდე და
მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე წარდგენამდე, რომელმაც ისინი სასამართლო გამოძიებას დაუქვემდებარა, ეს პირები ფრანგული ხელისუფლების კონტროლისა და მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდნენ 4 დღისა და 20 საათის
განმავლობაში, ხოლო შემდეგ 6 დღისა და 16 საათის განმავლობაში. შედეგად, ექვს განმცხადებელს სასჯელის სახით შეეფარდა თავისუფლების აღკვეთა.

588 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, McKay v. the United Kingdom,
No. 543/03, 2006 წლის 3 ოქტომბერი, პარაგ. 47. შეადარეთ გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ადამიანის უფლებათა კომიტეტი (2014), ზოგადი კომენტარი, მე-9
მუხლის შესახებ, N 35, (თავისუფლება და უსაფრთხოება), 2014 წლის 16 დეკემბერი, პარაგ. 33 (დადგინდა, რომ 48 საათზე მეტხნიანი გადადება უნდა იყოს „აბსოლუტურად გამონაკლისი“).
589 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Gutsanovi v. Bulgaria, No. 34529/10,
2013 წლის 15 ოქტომბერი, პარაგ. 154 and 159.

590 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Hassan and Others v. France,
Nos. 46695/10 and 54588/10, 2014 წლის 4 დეკემბერი.
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ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის მიხედვით, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ მომჩივანთა დაპატიმრების ვითარება „არაორდინარული შემთხვევა“ იყო, რადგან
ეს მოხდა საფრანგეთის იურისდიქციის ტერიტორიიდან 6 000 კილომეტრის
მოშორებით, სადაც სომალის სახელმწიფოს არ შეეძლო ამ პირების სასამართლოს წინაშე წარდგენის უზრუნველყოფა. არაფრის თქმა შეიძლება იმაზე, რომ
მომჩივანთა ტრანსფერმა გასტანა იმაზე მეტ ხანს, ვიდრე საჭირო იყო. „ყოველმხრივი საგამონაკლისო ფაქტობრივი გარემოებები“ ხსნის განმცხადებელი პირების თავისუფლების აღკვეთის ხანგრძლივობას მათი დაპატიმრებიდან ფრანგულ მიწაზე ჩამოყვანამდე. საფრანგეთში ჩამოსვლის შემდეგ, უნდა აღინიშნოს,
რომ მომჩივანმა პირებმა 48 საათი გაატარეს პოლიციის განყოფილების საპატიმროში, ნაცვლად იმისა, რომ დაუყოვნებლივ მომხდარიყო მათი მაგისტრატი
მოსამართლის წინაშე წარდგენა. არცერთ მტკიცებულებას არ შეუძლია ამგვარი
გადადების ლეგიტიმურობის დადასტურება. კონვენციის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტი არ არის იმგვარად აგებული, რომ სახელმწიფოს „მიეცეს შესაძლებლობა,
ეჭვმიტანილების წინააღმდეგ ფორმალურ დანაშაულზე ბრალის წაყენების მიზნით, მოახდინოს გამოძიების ინტენსიფიკაცია“. ამგვარად, სახეზე იყო ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის დარღვევა.

წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირის სასამართლოში წარდგენისას აუცილებელია, საქმის ფაქტობრივი გარემოებების ჭეშმარიტი გამოკვლევის

უზრუნველყოფა. 591 მოსამართლის მიერ პირის წინასწარ პატიმრობაში

დატოვების ან გირაოთი გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების
მიღების დროს მან მხედველობაში აუცილებლად უნდა მიიღოს უდანა-

შაულობის პრეზუმფცია, გამოიკვლიოს პირის გათავისუფლების მხარ-

დამჭერი და საწინააღმდეგო არგუმენტები, და ნათლად განმარტოს მის

მიერ გამოტანილი ნებისმიერი სახის გადაწყვეტილება.592 ბრალდებულის

პატიმრობაში დარჩენის საკითხის გონივრულობა უნდა შეფასდეს საქმის
ფაქტობრივ გარემოებებზე დაყრდნობით.593 პატიმრობაში მყოფ პირს

მისი გათავისუფლების შესახებ არ ეკისრება მტკიცების ტვირთი.594

591 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Aquilina v. Malta, No. 25642/94,
1999 წლის 23 აპრილი, პარაგ. 47.

592 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Bykov v. Russia, No. 4378/02, 10
March 2009, პარაგ. 63

593 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Idalov v. Russia, No. 5826/03,
2012 წლის 22 მაისი, პარაგ. 139.

594 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Bykov v. Russia, No. 4378/02,
2009 წლის 10 მარტი, პარაგ. 64.
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ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტი

და ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის მე-6 მუხლი „აჩქარებასთან“ მიმართებით უზრუნველყოფს დაცვის დამატებით გარანტიებს.595

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის

თანახმად, სახელმწიფოებს პატიმრობაში მყოფი პირების სასამართლოში წარსადგენად ევალებათ დამოუკიდებელი პროცესუალური სისტემის

შემუშავება, რომელიც „დაჩქარებულად“ მიიღებს გადაწყვეტილებას თა-

ვისუფლების აღკვეთის გაგრძელების კანონიერების საკითხის შესახებ.

სახელმწიფოები ასევე ვალდებულები არიან, დარწმუნდნენ, რომ მათი
ქვეყნის ლოკალური სამართლებრივი სისტემა აკმაყოფილებს შემდეგ
კრიტერიუმებს:
•

სამართლებრივი დახმარებით და სასამართლო წარმომადგენლით უზ-

•

პატიმრობაში მყოფ პირს უფლება აქვს, რეგულარულად მოითხოვოს

•

სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების განმტკიცების მიზნით, შე-

რუნველყოფის შესახებ საკითხი გადაწყვეტილ უნდა იქნეს სწრაფად; 596

თავისუფლების აღკვეთის საკითხის გადახედვა;597

საძლებელია, რომ განმცხადებელს ჰქონდეს სასამართლო წარმომადგენლის ყოლის უფლება;598

•

სამართლებრივი მხარდაჭერის დროს თანხები უნდა გადაიხადოს
სახელმწიფომ და დახმარება აუცილებლად უნდა იყოს ეფექტიანი.599

(იხ. მე-4 თავი, კონსულტაციის, დაცვისა და სასამართლო წარმომადგენლის უფლების შესახებ).

595 ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიასთან არსებული ჩანაწერები,
OJ 2007 C303/17.
596 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, L.R. v. France, No. 33395/96,
2002 წლის 27 ივნისი, პარაგ. 38.

597 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, M.H. v. the United Kingdom,
No. 11577/09, 2013 წლის 22 ოქტომბერი, პარაგ. 97–99.

598 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Megyeri v. Germany, No. 13770/88,
1992 წლის 12 მაისი, პარაგ. 23.

599 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Magalhães Pereira v. Portugal,
No. 44872/98, 2002 წლის 26 თებერვალი, პარაგ. 54–63.
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ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტი

წარმოადგენს habeas corpus-ის ჩანაწერს. იგი ადგენს მიმდინარე პატიმ-

რობის აუცილებლობის რეგულარულად გადახედვის შესაძლებლობას და

პატიმრობაში მყოფ პირს აძლევს სასამართლოსთვის მიმართვის უფლე-

ბას, რათა სასამართლომ განსაზღვროს, არსებობს თუ არა კიდევ ამ პირის
პატიმრობაში დატოვების საფუძვლები. ადამიანის უფლებათა ევროპული
კონვენციის მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტით დადგენილი თავისუფლების აღკ-

ვეთის კანონიერების საკითხი სახელმწიფოს არ ათავისუფლებს კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტით ნაკისრი პატიმრობის შესახებ გადაწყვეტი-

ლების სწრაფად განსაზღვრის ვალდებულებისგან.600 გადაწყვეტილების

სწრაფად მიღების საკითხი უნდა შეფასდეს თითოეული საქმის ფაქტობრივი გარემოებების კონტექსტში.601 დროის გონივრულობასთან დაკავში-

რებით დადგენილ მოთხოვნებთან მიმართებით, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტით და ძირითად უფლებათა

ევროპული კავშირის 47-ე მუხლის ფარგლებში ვრცელდება იგივეობრივი
მოთხოვნები. (ასევე იხ. 7.2. პარაგრაფი გონივრულობის განსაზღვრის

კრიტერიუმების შესახებ).602 ზოგადი წესის მიხედვით, დროის ათვლა იწყება გათავისუფლების შესახებ განცხადების წარდგენიდან/პროცესუალური მოქმედების დაწყებიდან და მთავრდება განმცხადებლის თავისუფ-

ლების აღკვეთის ლეგალურობის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილების
გამოტანით.603 საქმის საგამონაკლისო კომპლექსურობა (მაგალითად,

კომპლექსური სამედიცინო ან მტკიცებულებითი საკითხის გამო) სახელ-

მწიფოს არ ათავისუფლებს დროის ხანგრძლივობის მოთხოვნასთან დაკავშირებული ვალდებულების შესრულებისგან.604 ადამიანის უფლებათა

ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტი ასევე ვრცელდება იმ

პროცესუალურ ვითარებებზე, როდესაც პირის თავისუფლების აღკვეთა
600 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Douiyeb v. the Netherlands,
No. 31464/96, 1999 წლის 4 აგვისტო, პარაგ. 57.
601 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Mooren v. Germany, No. 11364/03,
2009 წლის 9 ივლისი, პარაგ. 106.
602 Ibid., პარაგ. 106.

603 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,
No. 29462/95, 2000 წლის 28 ნოემბერი, პარაგ. 85.

Rehbock

v.

Slovenia,

604 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Frasik v. Poland, No. 22933/02,
2010 წლის 5 იანვარი, პარაგ. 63.
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არ დასრულდებოდა, მაგრამ თავისუფლების აღკვეთა მიიღებდა რომე-

ლიმე სხვა ფორმას — მაგალითად, საავადმყოფოდან ციხეში გადაყვანა.605
ევროპული კავშირის კანონმდებლობის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის მე-6 მუხლში

სპეციალურად არ არის მითითებული, ქარტიასთან არსებული განმარტება
ადასტურებს, რომ ქარტიის მე-6 მუხლით გარანტირებულია კონვენციის

მე-5 მუხლით დაცული ყველა უფლება. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანის უფლე-

ბათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სასამართლო პრაქტიკა
მნიშვნელოვანია ქარტიის მე-6 მუხლის განმარტებისას, გამომდინარე

იქიდან, რომ ამ ჩანაწერს, კონვენციის მე-5 მუხლის მსგავსად, იგივე მნიშვნელობა და მოქმედების ფარგლები აქვს.

ევროპის საბჭომ და ევროპულმა კავშირმა შეიმუშავეს საკანონმდებლო ინ-

სტრუმენტები, რომლებიც პატიმრობაში მყოფ პირებს გაუადვილებს სასჯელის მოხდას წარმოშობის ქვეყნების მიხედვით.606 უნდა აღინიშნოს, რომ

შემუშავებულ იქნა რიგი სტანდარტებისა, რომელთა მიზანია ალტერნატი-

ული სანქციების ტრანსფერების წახალისება და ფასილიტაცია.607 პირები
605 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Kuttner v. Austria, No. 7997/08,
2015 წლის 16 ივლისი, პარაგ. 36–38.

606 ევროპის საბჭო, სასჯელშეფარდებული პირების ტრანსფერის შესახებ კონვენცია,
CETS No. 112, 1983; ევროპის საბჭო, სასჯელშეფარდებული პირების ტრანსფერის
შესახებ კონვენციის დამატებითი ოქმი, ETS No. 167, 1997; საბჭოს 2008 წლის 27
ნოემბრის გადაწყვეტილება 2008/909/JHA, ნორმა ორმხრივი აღიარების პრინციპის
შესახებ სისხლის სამართლის საკითხებში თავისუფლების აღკვეთის სასჯელების
ან თავისუფლების აღმკვეთი ღონისძიებების შემცველ მოქმედებებთან მიმართებით, რომელიც მიზნად ისახავს მათ აღსრულებას ევროპული კავშირის მასშტაბით.
OJ L 327 of 5.12.2008, რაც განსაზღვრულია ამ გადაწყვეტილებით, 2009/299/JHA
OJ 2009 L 81; იხ. ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Somogyi
v. Hungary, No. 5770/05, 2011 წლის 11 იანვარი, პარაგ. 22 (განმცხადებელმა
იმაზე მეტ ხანს დაყო ციხეში, ვიდრე მისჯილი ჰქონდა).

607 ევროპის საბჭო, კონვენცია პირობით პატიმრობაში მყოფი ან პირობით გათავისუფლებული დამრღვევი პირების შესახებ, CETS No. 51, 1964; საბჭოს 2009 წლის 23
ოქტომბერს მიღებული გადაწყვეტილება 2009/829/JHA — ევროპულ კავშირში შემავალ წევრ ქვეყნებს შორის მიღებული ნორმა ზედამხედველობის ღონისძიებაზე,
როგორც თავისუფლების პირველადი აღკვეთის ალტერნატიული ზომის თაობაზე,
გამოტანილი გადაწყვეტილების ორმხრივი აღიარების შესახებ, OJ 2009 L 294; საბჭოს მიერ 2008 წლის 27 ნოემბერს მიღებული გადაწყვეტილება — ნორმა სასამართლო გადაწყვეტილების და პრობაციული გადაწყვეტილების ორმხრივი აღიარების
შესახებ, პრობაციულ ღონისძიებებსა და ალტერნატიულ სანქციებზე ზედამხედველობის განხორციელების ჭრილში, OJ 2008 L 337/102; ევროპის საბჭო, მინისტრ-
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არ უნდა რჩებოდნენ წინასასამართლო პატიმრობაში მხოლოდ იმიტომ,

რომ ისინი უცხო ქვეყნის მოქალაქეები არიან.608 ევროპული კავშირის კა-

ნონმდებლობის მიხედვით, დაპატიმრების ევროპული ვარანტის შესახებ
მიღებულ გადაწყვეტილებათა თანახმად, პრაქტიკულად, შესაძლებელია,
პირების ერთი სახელმწიფოდან მეორე სახელმწიფოში ავტომატურად

გადაყვანის უზრუნველყოფა.609 ამასთანავე, ევროპულმა კავშირმა წევრ

სახელმწიფოებში სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლების გასაძლიერებლად შეიმუშავა დირექტივები (იხ. ზევით).

8.3.3.

კომპენსაცია თავისუფლების უკანონო აღკვეთისთვის

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის მე-5 პუნქტი
ადგენს კომპენსაციის უფლებას იმ პირებისთვის, რომლებიც დააკავეს ან

თავისუფლება აღუკვეთეს კონვენციის მე-5 მუხლით დადგენილი სტანდარტების დარღვევით.610 ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარ-

ტიასთან არსებული განმარტების თანახმად, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლით დაცული უფლებები აგრეთვე დაცულია

ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის მე-6 მუხლის მეშვეობით.

არ არსებობს უფლება, რომლის მეშვეობითაც განსაზღვრულია კონკრე-

ტული ოდენობის კომპენსაციის მიკუთვნების საკითხი.611 სახელმწიფოებს
თა კომიტეტი (2010), რეკომენდაცია Rec(2010)1 წევრ სახელმწიფოებს ევროპული
პრობაციის წესების შესახებ, 2010 წლის 20 იანვარი; ევროპის საბჭო, მინისტრთა
კომიტეტი (2000), რეკომენდაცია Rec(2000)22 წევრ სახელმწიფოებს საზოგადოების სანქციებისა და ღონისძიებების ევროპული წესების იმპლემენტირების განმტკიცების შესახებ, 1992 წლის 19 ოქტომბერი.

608 ევროპის საბჭო, მინისტრთა კომიტეტი (2012), რეკომენდაცია Rec(2012)12 წევრ
სახელმწიფოებს უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრების შესახებ, 2012 წლის 10 ოქტომბერი, პარაგ. 13.2.b.
609 გადაწყვეტილება 2002/584/JHA წევრ სახელმწიფოებს შორის დაპატიმრების ევროპული ვარანტისა და უარის თქმის პროცედურების შესახებ, OJ 2002 L 190/1.

610 იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-7 ოქმი, მე-3 მუხლი, (მართლმსაჯულების განუხორციელებლობის გამო კომპენსაციის მიკუთვნების საკითხი).

611 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Damian-Burueana and Damian v.
Romania, No. 6773/02, 2009 წლის 26 მაისი, პარაგ. 89.
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აქვთ ფართო დისკრეციული უფლებამოსილება გადასახდელი კომპენსა-

ციის ოდენობასთან დაკავშირებით, ამასთანავე, სახელმწიფომ შესაძლებელია, მოსთხოვოს პირს ზიანის არსებობის ფაქტის დამტკიცება.612 ამავ-

დროულად, უნდა აღინიშნოს, რომ წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირის
თავისუფლების აღკვეთის ხანგრძლივობის სრული პერიოდის სულ სხვა

დანაშაულის ჩადენის გამო დაწესებულ სასჯელში ავტომატურად ჩათვ-

ლა არ შეესაბამება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5
მუხლის მე-5 პუნქტით დადგენილ კომპენსაციის მოთხოვნის უფლებას. 613

ასევე, კომპენსაციის ოდენობა არ შეიძლება იყოს ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ კონვენციის მე-5 მუხლის დარღვევის

გამო მიკუთვნებულ კომპენსაციის ოდენობაზე მნიშვნელოვნად დაბალი. 614

8.4. გარემოს დაცვის სამართალი
საკვანძო დებულებები
•

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით არ არის უფლება გარანტირებული ჯანსაღ საარსებო გარემოზე, მაგრამ ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენციით დაცული უფლებები, მაგალითად, პირადი და
ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება, შესაძლებელია, გვხვდებოდეს გარემოს დაცვის სამართლის საკითხებში. actio popularis (საჯარო
ინტერესის შემცველი სასამართლო პროცესი) დებულება, გარემოს დაცვის ვალდებულების შესახებ არ არის დადგენილი ადამიანის უფლებათა
ევროპული კონვენციით.

•

ევროპულმა კავშირმა მიიღო ორჰუსის კონვენცია. ეს გულისხმობს გარემოს დაცვის სამართლის საქმეების დროს გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში საზოგადოების ჩართულობას და გარემოს დაცვის კანონმდებლობის ან კონვენციით დადგენილი ჩანაწერების დარღვევის შემთხვევაში

612 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Wassink v. the Netherlands,
No. 12535/86, 1990 წლის 27 სექტემბერი, პარაგ. 38.

613 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Włoch v. Poland (No. 2),
No. 33475/08, 2011 წლის 10 მაისი, პარაგ. 32.
614 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Cristina Boicenco v. Moldova,
No. 25688/09, 2011 წლის 27 სექტემბერი, პარაგ. 43.
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უზრუნველყოფს ინდივიდებისა და არასამათავრობო ორგანიზაციებისთვის მართლმსაჯულებაზე წვდომის უფლებას.
•

ლოკალური საკანონმდებლო ნორმები, რომლებიც ზღუდავენ არასამთავრობო ორგანიზაციების სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებას,
წინააღმდეგობაში მოდიან ევროპული კავშირის კანონმდებლობასთან.

გარემოში მოიაზრება ისეთი ბუნებრივი რესურსები, როგორებიცაა: ჰაერი,
წყალი, ნიადაგი, ფლორა და ფაუნა; ასევე საკუთრება, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილია, აგრეთვე ლანდშაფტის ზოგიერთი კონკრეტული ასპექტი.615 გარემოს დაცვის საკითხები შესაძლებელია, მოიცავდეს სამოქალაქო, პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ უფლებებს.

ჯანმრთელ გარემოში ცხოვრების უფლება კოლექტიური უფლებაა, გამომ-

დინარე იქიდან, რომ ჯანმრთელი საცხოვრებელი გარემო ზეგავლენას ახდენს წარსულზე, ისვე როგორც აწმყოსა და მომავალზე.

მაგალითად, გაეროს ორჰუსის კონვენციის 1-ლი მუხლი ადგენს ახლანდელი და მომავალი თაობების უფლებას, იცხოვრონ მათი ჯანმრთელობისა

და კეთილდღეობისთვის ადეკვატურ გარემოში.616 კონვენცია აღიარებს,
რომ დასახული მიზნის მიღწევა მოითხოვს ე.წ. „სამი ელემენტის“ არსებობას: ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას, საჯარო ჩართულობას და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობას — მაგალითად, მართლმსაჯულების

სისტემაში არსებული ბარიერების გაუქმება, გადაწყვეტილების გასაჩივ-

რებისთვის დაწესებული შეუსაბამოდ მაღალი ფასები. 6.2. პარაგრაფში

აღნიშნულია, რომ სასამართლოსთვის მიმართვაზე მკაცრი სამართლებ-

რივი რეგულაციების დაწესება შესაძლებელია, გადაიზარდოს მართლმსაჯულებაზე წვდომის პროცესუალურ ბარიერში. ორჰუსის კონვენციის მე-9

მუხლი ადგენს სპეციალურ უფლებებს მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობაზე გარემოს დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით. (მესამე ელემენტი).

615 ევროპის საბჭო, საარსებო გარემოსთვის საშიში აქტივობის შედეგად მიყენებულ
ზიანთან დაკავშირებთ სამოქალაქო პასუხისმგებლობის შესახებ კონვენცია, CETS
No. 150, 1993, მე-2 მუხლის მე-10 პუნქტი.

616 გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ევროპის ეკონომიკური კომისია, (UNECE)
(1998), კონვენცია ინფორმაციაზე წვდომის, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
საჯარო ჩართულობასა და მართლმსაჯულებაზე წვდომის შესახებ გარემოს დაცვის
საკითხებში, 1998 წლის 25 ივნისი. ამ კონვენციას ხელი მოეწერა ევროპული კავშირის ყველა წევრი სახელმწიფოს მიერ (გარდა ირლანდიისა).
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ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის ფარგლებში ადამიანის უფლებათა

ევროპული კონვენცია არ ადგენს უფლებას ჯანმრთელ საარსებო გარემოზე, მაგრამ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი ადასტურებს, რომ გარემოს დაცვის სამართლის საქმეებში გვხვდება კონვენციის ზოგიერთი მუხლი, მაგალითად, მე-2 მუხლი

(სიცოცხლის უფლება)617 და მე-8 მუხლი (პირადი და ოჯახური ცხოვრების

პატივისცემის უფლება).618 გარემოს სასტიკმა დაბინძურებამ შესაძლებელია, ცუდი ზეგავლენა მოახდინოს პირის კეთილდღეობაზე და მოახდი-

ნოს საკუთრებით სარგებლობის უფლების პრევენცია, რაც პირდაპირ არღვევს პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლებას.619

მაგალითი: საქმის — Tătar v. Romania620 — განმცხადებლები ცხოვრობდნენ
ოქროს მადნის მოპოვების მაღაროსთან ახლოს, საცხოვრებლად ნებადართულ ტერიტორიაზე. განმცხადებლებმა უამრავი საჩივარი შეიტანეს სასამართლოში იმ რისკებისა და საფრთხეების შესახებ, რომლებიც მათ ემუქრებოდათ
კომპანიის მიერ ტექნიკური პროცედურების განხორციელებისგან, ნატრიუმის
ციანიდის გამოყენების შედეგად. 2000 წელს, თუმცა ხელისუფლებამ დაარწმუნა განმცხადებლები, რომ არსებობდა უსაფრთხოების დაცვის საკმარისი
მექანიზმები, მაინც დიდი რაოდენობით დაბინძურებული წყალი იღვრებოდა
სხვადასხვა მდინარეში. შედეგად მოხდა უამრავი საზღვრის გადაკვეთა და
უარყოფითი გავლენა მოახდინა უამრავი ქვეყნის საცხოვრებელ გარემოზე.
განმცხადებლები დავობდნენ, რომ დაბინძურება პირდაპირ ახდენდა გავლენას მათ ჯანმრთელობაზე.

617 მაგ., იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Öneryıldız v. Turkey,
No. 48939/99, 2004 წლის 30 ნოემბერი, პარაგ. 111–118 (მე-2 მუხლის პროცესუალური ასპექტების შესახებ).

618 მაგ., იხ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Lopez Ostra v. Spain,
No. 16798/90, 1994 წლის 9 დეკემბერი, პარაგ. 58; ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Taşkin and others v. Turkey, No. 46117/99, 2004 წლის 10
ნოემბერი, პარაგ. 126. See also Council of Europe (2012), Manual on Human
Rights in the Environment; იხ. ასევე ევროპის საბჭო, კონვენცია სისხლის სამართლის მეშვეობით გარემოს დაცვის შესახებ, CETS No. 172, 1998 (ეს კონვენცია
ხელმომწერ სახელმწიფოებს ავალდებულებს გარემოს დაცვის სერიოზული ზიანის
მიყენების ფაქტების კრიმინალიზაციას და მათ აღსრულებაში კოოპერაციას).

619 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Guerra and others v. Italy,
No. 14967/89, 1998 წლის 19 თებერვალი, პარაგ. 60
620 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Tătar v. Romania, No. 67021/01,
2009 წლის 27 იანვარი.
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ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ კონვენციის
მე-8 მუხლი პირდაპირ მიემართება გარემოს დაცვის საქმეებს, როდესაც დაბინძურება პირდაპირ სახელმწიფოსგანაა გამოწვეული, ან, როდესაც სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა კერძო სექტორის არაადეკვატური რეგულაციითა
პროვოცირებული. სასამართლომ დაადგინა, რომ რუმინეთის ხელისუფლებამ
ვერ შეძლო მოსალოდნელი რისკების წინასწარი, დამაკმაყოფილებელი შეფასება, არ მიაწოდა მოსახლეობას შესაბამისი ინფორმაცია და უბედური შემთხვევის შემდეგ არ შეუჩერებია ინდუსტრიული სექტორის საქმიანობა. შედეგად,
დაირღვა კონვენციის მე-8 მუხლი. მიუხედავად იმისა, რომ კონვენციის მე-8
მუხლში პირდაპირ არ არის მოცემული პროცესუალური დანაწესი, ძირითად
უფლებაში ჩარევის ღონისძიების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება უნდა იყოს
სამართლიანი და აუცილებლად უნდა შეესაბამებოდეს ინდივიდის კონკრეტულ
ინტერესს, მუხლის მიზნებთან მიმართებით.

გარემოს დაცვის სამართლის საქმეებში გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის მიღების უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომ-

ლებსაც უშუალოდ მიადგათ ზიანი. Actio popularis — სამართლებრივი
ღონისძიება, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი უფლების დაცვას ან განხორციელებას (საჯარო ინტერესის შემცველი სასამართლო
პროცესი) — გარემოს დაცვის უფლება არ არის მოხსენიებული.621
პოზიტიური პრაქტიკა
გარემოსდაცვითი დემოკრატიის წახალისება პრაქტიკაში
გარემოსდაცვითი დემოკრატიის შეფასებაში (EDI), რომელიც ქვეყნებს გარემოს
დაცვის საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების მიხედვით აფასებს, ლიტვამ სამართლებრივი მაჩვენებლის კუთხით უმაღლესი შეფასება მოიპოვა. საზოგადოებას აქვს უარის თქმის გასაჩივრების უფლება, რათა უზრუნველყონ გარემოს დაცვის შესახებ ინფორმაცია და გარემოზე ზიანის მიყენებისა და უფლებების
დარღვევის შემთხვევების არსებობისას შეძლონ სასამართლოში უამრავი სახის
სარჩელით მიმართვა. ლიტვამ გადადგა უამრავი ნაბიჯი სამართლებრივი უფლებების მიღებისთვის, რაც მხარს დაუჭერს გარემოს დაცვით დემოკრატიას. დამატებითი დეტალები ხელმისაწვდომია EDI-ის ვებსაიტზე.
წყარო: www.environmentaldemocracyindex.org/country/ltu.

621 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Ilhan v. Turkey, No. 22277/93,
2000 წლის 27 ივნისი, პარაგ. 52–53.
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ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებებმა
გავლენა მოახდინა გარემოს დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებსა და

ორჰუსის კონვენციაში არსებულ უფლებებზე.622 ამავდროულად, სტრას-

ბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ ხაზი გაუსვა
სახელმწიფო ხელისუფლების მხრიდან მოსახლეობის ჯანმრთელობის
გაუარესების შესაძლებლობის მაღალი ალბათობის დროს ინფორმაციის

ხელმისაწვდომობის მნიშვნელობას.623 რა თქმა უნდა, როდესაც სახელ-

მწიფო ჩართულია სარისკო აქტივობაში, რასაც, შესაძლებელია, ფარული და აშკარად საზიანო გავლენა ჰქონდეს ამ საქმიანობაში ჩართული

პირებისთვის, ასეთ შემთხვევებში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის ჩანაწერი სახელმწიფოს ავალდებულებს, ხელმი-

საწვდომი და ეფექტური პროცედურის შემუშავებას, რათა ასეთ პირებს
ნებისმიერ, საჭირო და რელევანტურ ინფორმაციაზე მისცეს წვდომის
შესაძლებლობა.624 საგულისხმოა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა

სასამართლომ ასოციაცია მართლმსაჯულებაზე წვდომის უფლებით აღ-

ჭურვა და იგი ვრცელდება შემთხვევებზე, როდესაც ასოციაცია საჩივარში
პირდაპირ და კონკრეტულად უთითებს იმ საფრთხის შესახებ, რაც ემუქ-

რება მის მფლობელობაში მყოფ მატერიალურ სიკეთეებს და თავად ასოციაციის წევრების ცხოვრების წესსა და სტილს.625

ევროპის საბჭოს ევროპის სოციალური ქარტიის მე-11 მუხლსა და სოცი-

ალური ქარტიის გადამუშავებულ ვერსიაში ვხვდებით უფლებას ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ.626 ამ ქარტიის დამატებითი ოქმის თანახმად,

რომელიც ძალაში შევიდა 1998 წელს, ადგილობრივ სავაჭრო კავშირებს
და დამსაქმებელთა ორგანიზაციებს, ისევე როგორც ზოგიერთ ევროპულ

სავაჭრო კავშირსა და დამსაქმებელთა ორგანიზაციას, და საერთაშორისო
622 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Tătar v. Romania, No. 67021/01,
2009 წლის 27 იანვარი, პარაგ. 93, 101, 113–116 and 118.

623 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, McGinley and Egan v. the United
Kingdom, Nos. 21825/93 და 23414/9440, 1998 წლის 9 ივნისი, პარაგ. 101.
624 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Giacomelli v. Italy, No. 59909/00,
2006 წლის 2 ნოემბერი.

625 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Gorraiz Lizarraga and Others v.
Spain, No. 62543/00, 2004 წლის 27 აპრილი.

626 ევროპის საბჭო, ევროპის სოციალური ქარტია, CETS No. 35, 1961, და ევროპის
საბჭო, გადამუშავებული სოციალური ქარტია, CETS No. 163, 1996.
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არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ევროპის სოციალურ ქარტიაში არსებუ-

ლი რომელიმე უფლების დარღვევის შემთხვევაში, აქვთ ოქმის ხელმომწერი სახელმწიფოების წინააღმდეგ საჩივრის შეტანის უფლება. დამატე-

ბით, ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს საჩივრის შეტანის
უფლება აქვთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფო სწორედ ამ მიზნით აკეთებს ოფიციალურ განცხადებას.

ევროპული კავშირის კანონმდებლობის თანახმად, ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის 37-ე მუხლი ადგენს გარემოს დაცვის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფის ვალდებულებას და გარემოს

დაცვის ხარისხის განვითარების, კავშირის პოლიტიკაში ინტეგრაციის
აუცილებლობას.627 შემდგომ, როგორც აღნიშნულია სახელმძღვანელოს

უამრავ მონაკვეთში, ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის ქარტიის
47-ე მუხლი კავშირის სამართლისგან ნაწარმოები ყველა უფლებისთვის
უზრუნველყოფს მართლმსაჯულებაზე წვდომის უფლებას.

დამატებით, ევროპული კავშირის მეორეული კანონმდებლობა შეიცავს
მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლებებს. ორჰუსის კონვენციის

ზოგიერთი ჩანაწერი გვხვდება 2003/4/EC დირექტივაში (ინფორმაციაზე
წვდომის დირექტივა), 2003/35/EC დირექტივაში (საჯარო ჩართულობისა და მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის დირექტივა), და (EC)
No 1367/2006 რეგულაციაში (რომელიც ორჰუსის კონვენციის მოქმედე-

ბის ფარგლებში აქცევს კავშირის ინსტიტუტებსა და ორგანოებს).628 დღეის
627 იხ., ასევე, ევროპული კავშირის შესახებ ხელშეკრულება, მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტი
და ევროპული კავშირის ფუნქციონირების შესახებ ხელშეკრულება, მე-11 და 191-ე
მუხლები.

628 Directive 2003/4/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on public access to environmental information and repealing Council
Directive 90/313/EEC, OJ 2003 L 41; Directive 2003/35/EC of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 providing for public participation
in respect of the drawing up of certain plans and programmes relating to the
environment and amending with regard to public participation and access to justice Council Directives 85/337/EEC and 96/61/E, OJ 2003 L 156; Regulation (EC)
No 1367/2006 of the European Parliament and of the Council of 6 September
2006 on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access
to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in
Environmental Matters to Community institutions and bodies, OJ 2006 L 264. იხ.,
ასევე, CJEU, C-240/09, Lesoochranárske zoskupenie VLK v. Ministerstvo ivotného
prostredia Slovenskej republiky, 2011 წლის 8 მარტი.
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მდგომარეობით, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობასთან არსებული

რეგულაციები ინკორპორირებულია Industrial Emissions Directive-ს629

25-ე მუხლსა და Environmental Impact Directive (EIA)-ს630 მე-10 მუხლში, რაც ვრცელდება უამრავ საჯარო და კერძო პროექტზე.

EIA-ს მე-11 მუხლი წევრ სახელმწიფოებს ავალდებულებს შემოწმების
პროცედურის უზრუნველყოფას „მაღალი საჯარო ინტერესის მქონე“ საქ-

მეებზე, გადაწყვეტილების „მატერიალური და პროცესუალური კანონიერე-

ბის“ შემოწმების მიზნით, რომელიც ექვემდებარება EIA-ს მიერ დადგენილ

მონაწილეობის მიღებისთვის საჭირო, აუცილებელ მოთხოვნებსა და რეგულაციებს. EIA-ს 1-ლი მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „მაღალ საჯარო
ინტერესში“ იგულისხმება „საჯარო რეაქციის გამომწვევი, რეზონანსული“

ან ისეთი შემთხვევა, რასაც, „მოსალოდნელია, მოჰყვება საზოგადოებრივი რეაქცია“, ან დაფიქსირდება ინტერესი „გარემოს დაცვის საკითხებზე

გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩართულობის შესახებ“. ეს მოიცავს
არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც. ფაქტი, რომ ორჰუსის კონვენცია და

კავშირის შესატყვისი დირექტივები ავალდებულებენ ლოკალურ სასამარ-

თლოებს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შეტანილი საჩივრების
ცნობა-აღიარებას, ხაზს უსვამს ამ უფლების კოლექტიურ მნიშვნელობას.631

ადგილობრივი საკანონმდებლო რეგულაცია, რომელიც კრძალავს არა629 Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13
December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private
projects on the environment, OJ 2012 L 26, amended by Directive 2014/52/EU of
the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive
2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, OJ 2014 L 124.

630 Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24
November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and
control), OJ 2010 L 334.

631 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, გაერთიანებული საქმეები:
Joined cases C-128/09, C-129/09, C-130/09, C-131/09, C-134/09 და C-135/09,
Antoine Boxus and Willy Roua, Guido Durlet and Others, Paul Fastrez and Henriette Fastrez, Philippe Daras, Association des riverains et habitants des communes proches de l’aéroport BSCA (Brussels South Charleroi Airport) (ARACh),
Bernard Page and Léon L’Hoir and Nadine Dartois v Région wallonne, 2011 წლის
18 ოქტომბერი, პარაგ. 44–46, 51. ზოგადად დასაშვებობაზე იხ.: European Parliament, Directorate General for Internal Policies (2012), Standing up for your
right(s) in Europe: A Comparative study on Legal Standing (Locus Standi) before
the EU and Member States’ Courts.

261

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო

სამთავრობო ორგანიზაციების სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებას,
შესაძლებელია, ეწინააღმდეგებოდეს EIA დირექტივის მიზნებს.632

მაგალითი: საქმის — Bund für Umwelt und Naturschutz Deautschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV v. Bezirksregierung Arnsberg (Trianel
case)633 — მიხედვით, ტრიანელმა ქ. ლუნენში, გერმანიაში, მოიპოვა ნახშირზე
მომუშავე საწარმოს აშენებისა და ოპერირების უფლება. ეს საწარმო მდებარეობდა ხუთ სპეციალურ ზონასთან ახლოს, რომლებიც დაცულია Habitats-ის
დირექტივით. არასამთავრობო ორგანიზაციამ გაცემული ნებართვის გაუქმების
მოთხოვნით სასამართლოში შეიტანა სარჩელი, რომლითაც დავობდა, რომ
ამან გამოიწვია დირექტივის ინკორპორირებისას გერმანული კანონმდებლობის დარღვევა. გერმანულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ, გერმანული კანონმდებლობის მიხედვით, არასამთავრობო ორგანიზაციას არ ჰქონდა ამგვარი სასარჩელო წარმოების დაწყების უფლება. სასამართლომ ასევე აღნიშნა,
რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეეძლოთ სასამართლოსთვის მიმართვა, თუ მოხდებოდა მათთვის გარანტირებული რომელიმე კონკრეტული უფლების დარღვევა. სასამართლომ პრეიუდიციული პროცედურით მიმართა მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლოს,
რათა ამ უკანასკნელს განესაზღვრა, ხომ არ ეწინააღმდეგებოდა ეს ქმედება
EIA დირექტივაში არსებულ მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის შესახებ
ჩანაწერს.
მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ დაასკვნა, რომ, ვინაიდან ადგილობრივი კანონმდებლობა ეფუძნებოდა კავშირის სამართალს,
რომელიც, თავის მხრივ, აშკარა ვალდებულებებს აწესებდა მოცემულ სივრცეში, შესაბამისად, წევრ სახელმწიფოებს არ შეუძლიათ, მოსთხოვონ გარემოსდაცვით არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ მათი სასამართლოსთვის
მიმართვის უფლება ეფუძნებოდეს და დამოკიდებული იყოს მხოლოდ ინდივიდუალური უფლების დარღვევის კონცეფციაზე.

სასამართლოსთვის მიმართვის საფასური ქმნის მართლმსაჯულების ხელ-

მისაწვდომობასთან არსებულ საერთო წინაღობას. ორივე, ევროპული კავ632 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-263/08, Djurgården-Lilla
Värtans Miljöskyddsförening v. Stockholms kommun genom dess marknämnd,
2009 წლის 15 ოქტომბერი.

633 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-115/09, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV v.
Bezirksregierung Arnsberg, 2011 წლის 12 მაისი.
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შირის კანონმდებლობა და ორჰუსის კონვენცია, წევრ სახელმწიფოებსა და

ხელშემკვრელ მხარეებს ავალდებულებს, უზრუნველყონ, რომ გარემოსდაცვითი დავების დროს სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებისთვის

გადასახდელი საფასური არ იყოს „განსაკუთრებით ძვირი“.634 ადგილობ-

რივმა სასამართლომ ექსკლუზიურად არ უნდა გაამახვილოს ყურადღება

მხოლოდ მოსარჩელე მხარის ფინანსურ მხარეზე, არამედ მას ევალება
უამრავი სხვა ფაქტორის მხედველობაში მიღება, მათ შორის განსაზღვროს:, აქვს თუ არა მოსარჩელე მხარეს სასარჩელო მოთხოვნის დაკმაყო-

ფილების წარმატების გონივრული შესაძლებლობა; მნიშვნელობა, თუ რა
დევს სასწორზე მოსარჩელისთვის და, ზოგადად, გარემოს დაცვისთვის;
გამოსაყენებელი სამართლის კომპლექსურობა და, ასევე, შეაფასოს, თუ
რამდენად ხელმისაწვდომია საჯარო სუბსიდირება ან სხვა რომელიმე სა-

ფასურის გადახდის დაცვის სქემის უზრუნველყოფა.635 სასამართლოებზე

დაყრდნობა, მათ მიერ სამოსამართლო დისკრეციის გამოყენების პროცესში წაგებული მხარისთვის სასამართლო ხარჯების დაკისრების მიზნით,

არღვევს განსაზღვრულობის პრინციპს და, შესაბამისად, ეფექტურად არ
ხორციელდება ევროპული კავშირის კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შესრულება.636

634 გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, UNECE (1998), კონვენცია გარემოს დაცვის საკითხებში, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე, გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში საჯარო ჩართულობასა და მართლმსაჯულებაზე წვდომის შესახებ, 1998
წლის 25 ივნისი, მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტი (მართლმსაჯულებაზე წვდომის ჩანაწერები).

635 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-260/11, The Queen,
on the application of David Edwards and Lilian Pallikaropoulos v. Environment
Agency and Others, 2013 წლის 11 აპრილი, პარაგ. 46.

636 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-427/07, Commission of
the European Communities v. Ireland, 2009 წლის 16 ივლისი, პარაგ. 94; იხ.,
ასევე, მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლო, C-530/11, European
Commission v. the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2014
წლის 13 თებერვალი, პარაგ. 54–58.
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8.5. ელექტრონული მართლმსაჯულება
საკვანძო დებულებები
•

ტექნოლოგიას შეუძლია, გაზარდოს სასამართლოს პროცესის ეფექტურობა და გამჭვირვალობა, ასევე, გაუადვილოს ინდივიდებს მართლმსაჯულების წვდომა. ამასთანავე, ზოგიერთი პირი არსებითად დგას მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უფლების დარღვევის რისკის წინაშე
(მაგალითად, ისინი, ვისაც არა აქვს ინტერნეტზე წვდომა), თუ ეს უკანასკნელი სრულიად ჩაანაცვლებს ტრადიციულ პროცესს.

•

მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ დაადგინა, რომ
„ელექტრონული საშუალება“ არ შეიძლება შეთავაზებულ იქნეს პროცედურებზე წვდომის ერთადერთ საშუალებად, გამომდინარე იქიდან, რომ
ამან შესაძლებელია, ზოგიერთი ადამიანისთვის შეუძლებელი გახადოს
ბევრი უფლების განხორციელება და ამ უფლებებით სარგებლობა.

ტექნოლოგიას შეუძლია, გააუმჯობესოს სასამართლოს პროცესის ეფექტუ-

რობა და გამჭვირვალობა და გაუადვილოს ინდივიდებს მართლმსაჯულე-

ბის წვდომა. ტერმინი „ელექტრონული მართლმსაჯულება“ თავის თავში
მოიცავს ინიციატივის ფართო სპექტრს, მათ შორის: ელექტრონული ფოსტის გამოყენებას, ონლაინრეჟიმში სარჩელების შევსებას, ონლაინში ინ-

ფორმაციის შესახებ ჩანაწერს (მათ შორის პრეცედენტული სამართალი),
ვიდეომოსმენების, ვიდეოკონფერენციების, რეგისტრაციისა და საქმის

პროგრესირების ონლაინრეჟიმის მეშვეობით თვალყურის დევნებას, და
მოსამართლის ან რომელიმე სხვა გადაწყვეტილების მიმღები პირის ინფორმაციაზე ელექტრონულად წვდომის უფლებას. ეს პარაგრაფი განი-

ხილავს ელექტრონული მართლმსაჯულების მოთხოვნებს და გვიჩვენებს

ევროპული კავშირის სამართლის ფარგლებში არსებულ ამგვარი ინიციატივათა სპეციალურ მაგალითებს.

ევროპის საბჭოს კანონმდებლობის ფარგლებში ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია არ ადგენს არანაირ სპეციალურ მოთხოვნას

დისტანციურ მართლმსაჯულებასთან მიმართებით, მაგრამ დისტანციური

მართლმსაჯულების გაუმჯობესების მიზნით, არსებული ინიციატივების იმპლემენტაცია ექცევა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6
264

მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობა კონკრეტულ ვითარებაში

მუხლით დაცულ სასამართლოსთვის მიმართვისა და სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლების რეგულირების სფეროში.

637

მაგალითი: საქმეზე — Lawyer Partners a.s. v. Slovakia637 — განმცხადებელს,
რომელიც იყო შეზღუდული პასუხისმგებლობის ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმის, კერძო სამართლის იურიდიული პირი, სურდა, ვალის ამოღების
მიზნით, დაახლოებით 70 000-ამდე სასარჩელო წარმოების დაწყება. სარჩელების მნიშვნელოვანი რაოდენობის გამო, განმცხადებელმა ისინი DVD-დისკზე
ჩაწერა და ახსნა-განმარტებით წერილთან ერთად სასამართლოში გაგზავნა.
მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი კანონმდებლობა იძლეოდა სარჩელების ამ მეთოდით შეტანის საშუალებას, სასამართლომ განმცხადებელს უარი
უთხრა სარჩელების რეგისტრაციაზე, იმ საფუძვლით, რომ მათ აკლდათ საჭირო აღჭურვილობა. საკონსტიტუციო სასამართლოში შეტანილი საჩივარი არ
იქნა მიღებული იმ მოტივით, რომ გასული იყო ხანდაზმულობის 2-თვიანი ვადა.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ, ბეჭდური
ვერსიის შემთხვევაში, კომპანიის ქმედებები და მხარდამჭერი დოკუმენტები
შეავსებდა დაახლოებით 40 მილიონ გვერდს. ასეთ დროს განმცხადებლის გადაწყვეტილება სარჩელის სასამართლოში შეტანის არჩეულ მეთოდთან დაკავშირებით, ვერ ჩაითვლება შეუსაბამოდ. ადგილობრივი კანონმდებლობა იძლეოდა სასამართლოში პროცესუალური მოქმედებების დისტანციურად განხორციელების შესაძლებლობას და განმცხადებელი კომპანია არ შეიძლება იქნეს
გაკრიტიკებული კანონმდებლობით მინიჭებული უფლების გამოყენების გამო.
სასამართლოს უარი სარჩელის დარეგისტრირების თაობაზე იყო თავად სასამართლოსთვის მიმართვის უფლების არაპროპორციული შეზღუდვა.

დღესდღეობით, ევროპულ კავშირს აქვს „მართლმსაჯულების სივრცეში
დისტანციური „one-stop shop“, ასევე, ევროპული დისტანციური მართლ

მსაჯულების პორტალი, რომელიც, კავშირის მეორეული კანონმდებლობის შესაბამისად, ინდივიდებს საშუალებას აძლევს, სხვა ქვეყნებში მცხოვრები პირების წინააღმდეგ ონლაინრეჟიმის მეშვეობით წამოიწყონ მცირე სასარჩელო დავები ან გამოსცენ გადახდის ბრძანებები. რეგულაცია

637 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, Lawyer Partners a.s. v. Slovakia, Nos. 54252/07, 3274/08, 3377/08, 3505/08, 3526/08, 3741/08, 3786/08,
3807/08, 3824/08, 15055/08, 29548/08, 29551/08, 29552/08, 29555/08 and
29557/08, 2009 წლის 16 ივნისი.
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No.1896/2006-მა დააფუძნა ევროპული გადახდის ბრძანების პროცედურა (EPO).638 იგი ამარტივებს იმ საზღვარგარეთულ საქმეებს, რომლებიც

ეხება უდავო ქონებრივ სარჩელებს სამოქალაქო და კომერციულ დავებში. გადახდის ევროპული ბრძანება, აღსრულებული ოფიციალური განც-

ხადების საჭიროების გარეშე, აღიარებული და აღსრულებულია ყველა
ხელშემკვრელ სახელმწიფოში, გარდა დანიისა. იგი სარჩელის სტანდარ-

ტიზებული ფორმის გამოყენებით, რომელიც იძლევა მისი შევსებისა და
კომპეტენტურ სასამართლოში გაგზავნის შესაძლებლობას, კრედიტორებს
აძლევს სარჩელის სასამართლოში მისვლის გარეშე შევსების საშუალე-

ბას. (EC) No 861/2007 რეგულაციის თანახმად, სარჩელის შეტანა ასევე
შესაძლებელია ევროპული დისტანციური მართლმსაჯულების პორტალის,

მცირე ევროპული სასარჩელო პროცედურების პროფილის მეშვეობით.
ეს მექანიზმი ცდილობს, გააუმჯობესოს და გაამარტივოს სამოქალაქო
და კომერციულ სამართალთან დაკავშირებული პროცედურები, რაც მო-

იცავს დავების იმ კატეგორიას, რომელთა სასარჩელო ღირებულებაც
არ აჭარბებს 2000 ევროს.639 მცირე სასარჩელო პროცედურა ვრცელდე-

ბა ყველა წევრ სახელმწიფოში, გარდა დანიისა. ძირითადად, საქმეების
განხილვა მიმდინარეობს ზეპირი მოსმენის გარეშე, იმ შემთხვევაში, თუ
სასამართლო საჭიროდ არ ჩათვლის საქმის ზეპირ სხდომაზე განხილვის

აუცილებლობას.640 მხარეებისა და სასამართლოსთვის, პროცესის დაჩ-

ქარების მიზნით, დადგენილია ხანდაზმულობის ვადები, და ვრცელდება

როგორც ქონებრივ ისე არაქონებრივ დავებზე. ამ პროცედურის შედეგად
სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ავტომატურად მიიჩნევა
აღიარებულად და უნდა აღსრულდეს სხვა წევრ სახელმწიფოში.

ვიდეოკონფერენციებისა და მოსმენების განვითარებით შესაძლებელია,
გამარტივდეს მართლმსაჯულების ადმინისტრირების პროცესი. მაგალი-

თად, ზედამხედველობის შესახებ ევროპული ბრძანება წევრ სახელმ638 ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს მიერ 2006 წლის 12 დეკემბერს მიღებული
რეგულაცია (EC) No 1896/2006, რომლითაც საფუძველი ჩაეყარა გადახდის პროცედურების ევროპულ ორდერს, OJ 2006 L 399.

639 ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს მიერ 2007 წლის 11 ივლისს მიღებული რეგულაცია (EC) No 861/2007, რომლითაც დაფუძნდა ევროპული მცირე სასარჩელო
პროცედურა, OJ 2007 L 199.

640 რეგულაცია (EC) No 861/2007, მე-5 მუხლის პირველი პუნქტი.
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წიფოებს უფლებას აძლევს, მოითხოვონ ზედამხედველობის ბრძანება

ეჭვმიტანილი ან ბრალდებული პირის გათავისუფლების შესახებ, რათა
სასამართლოს მიერ საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების გამოტანამდე

ისინი ზედამხედველობას დაექვემდებარონ საკუთარი ქვეყნის ტერიტო-

რიის ფარგლებში.641 მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტი ადგენს ტელეფონის ან

ვიდეოკონფერენციის გამოყენების შესაძლებლობას, თუ ადგილობრივი
კანონმდებლობა ზედამხედველობის მომთხოვნ სახელმწიფოს ავალდებულებს მოპასუხის პოზიციის მოსმენას ზედამხედველობის ღონისძიების
განხორციელებამდე ან დაკავების ვარანტის მოთხოვნამდე. სასამართლო

სხდომების ჩატარების მიზნით, ვიდეოკონფერენციების გამოყენება კავშირის სხვა ინსტრუმენტებითაც არის წახალისებული.642
პოზიტიური პრაქტიკა
სასჯელის ვიზუალიზაცია: ონლაინინსტრუმენტი მართლმსაჯულების
ხელმისაწვდომობის გაადვილებისთვის
დიდი ბრიტანეთის იუსტიციის სამინისტროს ინტერაქტიულმა გზამკვლევმა, —
პროგრამამ „თავად იყავი მოსამართლე“, — რომელიც ეხმარება ადამიანებს
სასჯელის არსის გაანალიზებაში, აღიარება მოიპოვა საერთაშორისო ვიზუალური
კომუნიკაციების დაჯილდოებაზე. ეს ინსტრუმენტი აადვილებს მართლმსაჯულების
წვდომას, ადამიანებისთვის სასამართლო პროცედურების, ფაქტობრივად, თვით
სასამართლოს გარეთ გაცნობის მეშვეობით.
წყარო: FRA (2012), Fundamental rights: challenges and achievements in 2011 — FRA
Annual report, p. 207

641 ეს განხილული იქნება ძირითად უფლებათა ევროპული კავშირის სააგენტოს შემდგომ სახელმძღვანელოში, კერძოდ, რა გზებით ხდება ევროპული კავშირის კანონმდებლობის პრაქტიკაში იმპლემენტაცია.

642 Council Framework Decision 2009/829/JHA of 23 October 2009 on the application,
between Member States of the European Union, of the principle of mutual recognition to decisions on supervision measures as an alternative to provisional detention, OJ 2009 L 294. See also Directive 2012/29/EU, Art. 17; Council Act of 29
May 2000 establishing the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters
between the Member States of the European Union, OJ 2000 C 197, Art. 10; Council
Regulation (EC) No. 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts
of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters, OJ
2001 L 174, Articles 10 (4) and 17 (4) (seeking to improve, simplify and accelerate
cooperation between courts in taking of evidence); Council Directive 2004/80/EC of
29 April 2004 relating to compensation to crime victims, OJ 2004 L 261, Art. 9 (1);
and Regulation (EC) No 861/2007 of the European Parliament and of the Council of
11 July 2007 establishing a European small claims procedure, Articles 8 and 9 (1).
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უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ადამიანს არ აქვს ტექნოლოგიების წვდომის
შესაძლებლობა, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ დისტანციური მართლმსაჯულება არსებობდეს მხოლოდ და მხოლოდ ტრადიციული სისტემების
პარალელურად. მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ

დაადგინა, რომ პროცედურები, რომლებიც მხოლოდ „ელექტრონული სა-

შუალებებითაა“ ხელმისაწვდომი, ზოგიერთი ინდივიდისთვის კონკრეტული უფლების განხორციელებას შეუძლებელს გახდის.643

მაგალითი: საქმეში — Rosalba Alassini v. Telecom Italia SpA644 — მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ განიხილა Giudice di Pace di
Ischia-ის მიერ ინიცირებული ოთხი გაერთიანებული პრეიუდიციული საჩივარი.
ისინი ეხებოდა დათქმას, რომლის თანახმად, დავის გადაწყვეტის სასამართლოს გარეთ გადაჭრის მცდელობა ლოკალურ სასამართლოში სარჩელის
დასაშვებობის სავალდებულო წინაპირობა იყო. ეს დათქმები ძალაში შევიდა
საყოველთაო სერვისის დირექტივის შესაბამისად.654 მართლმსაჯულების ევროპული კავშირის სასამართლომ განსაზღვრა, ეხებოდა თუ არა ეს სავალდებულო დათქმები ეფექტური სასამართლო დაცვის პრინციპს.
გადაწყვეტილება, რომელიც ეხება სავალდებულო მითითების საკითხებს,
დეტალურადაა განხილული 2.4.2. პარაგრაფში. ამ საკითხის ანალიზისას
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ინდივიდისთვის განსაკუთრებულად რთული ბარიერი აღმოჩნდეს, — მეტადრე, იმ პირებისთვის, რომლებსაც არ აქვთ ინტერნეტთან წვდომის შესაძლებლობა, — თუ მორიგების პროცედურა მხოლოდ დისტანციური საშუალებებით
იქნება ხელმისაწვდომი.
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