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رشادات للقارئ   اإ

يف اإطار سلسةل من ادلالئل املعنية ابالجهتادات القضائية املنشورة من ِقبل احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان )ويشار  يندرج هذا ادلليل

لهيا فامي ييل اختصاراً بـ"احملمكة"، آأو "احملمكة الأوروبية"، آأو "حممكة سرتاس بورغ"(، وذكل هبدف اإحاطة مماريس املهن القانونية عل امً اإ

ت الرئيس ية الصادرة عن هذه احملمكة. وعىل وجه التحديد فاإن هذا ادلليل يتضمن حتليالت وملخصات حول الاجهتادات ابلأحاكم والقرارا

لهيا فامي ييل اختصاراً بـ"االتفاقية" آأو "االتفاقية الأوروبية"(.  2القضائية املرتبطة ابملادة   من االتفاقية الأوروبية حلقوق االإنسان )ويشار اإ

 الاجهتادات القضائية الواردة يف هذا ادلليل من مضن الأحاكم والقرارات املبدئية الهامة و/آأو حديثة العهد.لقد مت اختيار 

اإن آأحاكم وقرارات احملمكة ال تفصل يف القضااي املعروضة علهيا حفسب، بل اإن آأثرها يصب بصورة آأمشل يف اإيضاح معايري االتفاقية وصوهنا 

يرلنداكم والقرارات تسامه يف احرتام ادلول لاللزتامات اليت اختذها بصفهتا آأطرافًا متعاقدة )قضية وتطويرها. وبذكل فاإن هذه الأح ضد  ااإ

]الغرفة الكربى[، رمق  ييغونوفيتش ضد التفيا، مث مؤخرًا قضية 25، السلسةل آأ رمق 154، الفقرة 1978يناير  18، اململكة املتحدة

 (.2009ديسمرب   1، 109، الفقرة 10/ 44898

للمصلحة العامة،   وابلتايل فاإن الغاية من املنظومة اليت آأرس هتا االتفاقية تمتثل يف البت يف املسائل املرتبطة ابلنظام العام والفصل فهيا خدمةً 

ة عرب الارتقاء مبعايري حامية حقوق االإنسان وتوس يع نطاق الاجهتاد القضايئ يف هذا اجملال ليشمل سائر ادلول الأطراف يف االتفاقية )قضي

(. فقد آأبرزت 2012، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 89، الفقرة 06/30078]الغرفة الكربى[، رمق  كونس تانتني ماركني ضد روس يا

رشكة البوسفور للطريان والس ياحة احملمكة دور االتفاقية بصفهتا "وس يةل دس تورية للنظام العام الأورويب" يف جمال حقوق االإنسان )قضية  

يرلندا والتجارة  (. VI-2005، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 156، الفقرة 98/45036]الغرفة الكربى[، رمق  ضد اإ

كام يتضمن هذا ادلليل اإشارة اإىل لكامت رئيس ية )آأي مفردات مفتاحية( خاصة بلك مادة مقتبسة من االتفاقية آأو من الربوتوكوالت 

قامئة اللكامت قد مت اخزتال املسائل القانونية املتناوةل يف لك قضية بشلك تركييب ووضعها مضن ا، مع االإشارة اإىل آأنه هب امللحقةاالإضافية 

 ا.هب امللحقة املتأأتية من مرسد يشمل مصطلحات مأأخوذة مبارشة )يف معظمها( من نص االتفاقية والربوتوكوالت الرئيس ية

جراء الأحباث عىل آأساس  ( HUDOCقاعدة بياانت احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان ) اإن  اليت حتتضن اجهتادات احملمكة تسمح ابإ

دخال هذه اللكامت الرئيس ية يسمح للقارئ ابلوصول اإىل مجموعات من الواثئق يتضمن   اللكامت الرئيس ية، وابلتايل فاإن البحث عن طريق اإ

ا خبصوص لك قضية يف شلك لكامت رئيس ية(. لك مهنا حمتوى قانوين هيم س ياقات متشاهبة )مع تلخيص لتعليل احملمكة والس تنتاجاهت

لالإشارة فاإن اللكامت الرئيس ية اخلاصة بلك قضية تكون مضن الصحيفة التفصيلية اخلاصة بلك وثيقة، كام ميكن للقارئ الاطالع عىل اكفة 

 .(HUDOCدليل املس تخدم اخلاص بقاعدة البياانت ) الرشوحات الالزمة يف هذا الصدد مضن 

 

 

 

 

 

  ىل نص احلمك آأو القرار الصادر عن احملمكة يف عالقارئ  حُتيل يف النسخة االإلكرتونية من هذا ادلليل  املذكورةروابط التشعبية املوصةل اإىل القضااي الاإن

لهيا صيغته االإجنلزيية آأو الفرنس ية )وهام اللغتان الرمسيتان املعمتداتن دلى احملمكة( آأو اإىل نص آأحد قرارات آأو آ راء املفوضية الأوروبية   نسان )ويشار اإ حلقوق االإ

اإحدى  عن  اً در اص  يف املوضوعحكامً عادًة ما هيم امس القضية، فاإن املرجع املذكور  اً عقبحتديدخالف ذكل  تمت االإشارة اإىلما مل و فامي ييل بـ"املفوضية"(. 

ااحملمكة،  هذه  (" اإىل قرار صادر عن  قرارتشري عبارة ")حيث  احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان،    غرف آأن الغرفة الكربى مفعناها  الكربى["    الغرفةعبارة "]  آأمَّ

 عالمة النجمة )*(.باترخي هذا التحديث  اإىل غاية غري الهنائيةو  الغرف الصادرة عن حاكم الأ  ويشار اإىل هذا القضية.يف  بتت يه اليت
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I.   اعتبارات عامة 
 

 من االتفاقية   2املادة  

ن  " .1 ال ،  معدًا   خشصآأي    التسبب يف موتال جيوز والقانون.  وجب  مب  حق محم يف احلياة   خشصحق لك اإ اإ

دانته يف جرمية يقيض صادر عن حممكة  ابالإعدام حلمك تنفيذاً   فهيا القانون بتوقيع هذه العقوبة.ابإ

رضورة يف احلاالت اليت قد يكون انجتًا فهيا عن جلوء رضوري  لهذه املادة    انهتأاكً   التسبب يف املوتال يعترب   .2

 :اإىل القوةقصوى 

  ؛ضد عنف غري رشعاكن آأي خشص دلفاع عن تأأمني ا ل آأ( 

 مقبوض عليه وفقًا لأحاكم القانون؛خشص فرار آأو ملنع  تنفيذ معلية اعتقال قانونيةب( ل 

 ج( لقمع شغب آأو عصيان، وفقًا للقانون."

نسان   ( HUDOC)   اللكامت الرئيس ية: قاعدة بياانت احملمكة الأوروبية حلقوق االإ

 ( 2االإجيابية ) الالزتامات –( 2) املطلوبنيتسلمي  –( 2) الرتحيل

ماكنية  ؛  (2-1ينص عليه القانون )  (؛2-1االإعدام )  عقوبة  –(  2-1احلياة ) ماكنية  (2-1)  الوصولاإ -1)  التنبؤ؛ اإ

 ( 2-1حتقيق فعال ) – (2-1(؛ احملمكة اخملتصة )2-1(؛ ضامانت ضد التعسفات )2

 ؛ تنفيذ معلية اعتقال قانونية(2-2)  عنف غري رشع صد؛ (2-2) رضورة قصوى –( 2-2اس تخدام القوة )

 (2-2) مقع شغب آأو عصيان(؛ 2-2) فرارال؛ منع (2-2)

 

 2تفسري املادة    .آأ 

ينبغ  آأن تسرتشد احملمكة يف تفسرياهتا حبقيقة آأن القصد والغاية من االتفاقية، بصفهتا وس يةل محلاية االإنسان، يدعوان  .1

ن وآ خرون ضد اململكة ماكَّ مقتضيات االتفاقية وتطبيقها بصورة جتعل متطلباهتا ملموسة وفعاةل )قضية  يعاباإىل است

 (.146، الفقرة املتحدة

يف  15من بني املواد الأساس ية اليت تتضمهنا االتفاقية ويُمنع آأن ترسي علهيا آأي اس تثناءات مبقتىض املادة  2تُعد املادة . 2

، تكرس اإحدى القمي الأساس ية داخل اجملمتعات ادلميقراطية اليت 3وقت السمل. ذكل آأن هذه املادة، عطفًا عىل املادة 

يطالياتشلك جملس آأورواب ) (، وابلتايل فاإن تفسري هذه املادة جيب 174]الغرفة الكربى[، الفقرة  جولياين وغاجيو ضد اإ

 (.147، الفقرة ن وآ خرون ضد اململكة املتحدةماكَّ آأن يتسم ابلرصامة )

 2املادة    عن   املنبثقة   ادلوةل الزتامات    .ب

هام: آأوالً، الالزتام العام حبامية احلق يف احلياة مبوجب القانون مع حترمي التسبب يف   موضوعينيالزتامني    2تتضمن املادة  .  3

يطالياالقتل العمد، مع مراعاة الاس تثناءات احملددة ) )قرار((. مث اثنيًا، وابلنظر اإىل صبغهتا الأساس ية، فاإن  بوسو ضد اإ
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جراء حتقيق فعال يف الادعاءات القائةل بوقوع انهتاك يف الشق املوضوع    جرائيًا يقيض ابإ هذه املادة تتضمن كذكل الزتامًا اإ

 (.229]الغرفة الكربى[، الفقرة  آأرماين دا س يلفا ضد اململكة املتحدة)

ماكنيات   . ج   املوت عىل    وشك قد آأ املدع     يكونحني    2املادة    رساين   اإ

من االتفاقية ميكن آأن تدخل يف الاعتبار حىت يف حال  2لقد آأكدت احملمكة يف العديد من املناس بات عىل آأن املادة . 4

عدم وفاة الشخص اذلي يدع  كونه حضية ملساس ابحلق يف احلياة. وعىل وجه التحديد، آأفادت احملمكة بأأنه يف ظروف  

من طرف اس تثنائية رهينة بعوامل مهنا درجة القوة املس تعمةل ونوعها، وكذا طبيعة اجلروح املسجةل، فاإن اس تخدام القوة 

ذا اكن سلوك هؤالء املوظفني   2موظف  ادلوةل دون التسبب يف املوت ميكن آأن ينطوي عىل انهتاك للامدة  من االتفاقية اإ

ن بق  هذا الأخري عىل قيد احلياة ) مأاكراتزيس ابلنظر اإىل طبيعته نفسها يعرض بشلك جس مي حياة املدع  للخطر، حىت واإ

، تريفاليك ضد بلجياك؛ 108-109، الفقراتن سواري وآ خرون ضد رومانيا؛ 55]الغرفة الكربى[، الفقرة  ضد اليوانن

(. ويف سائر القضااي الأخرى اليت تعرض فهيا آأشخاص للهتجم آأو سوء املعامةل عىل يد موظف   61اإىل  55الفقرات من 

طار املادة  كربى[، ]الغرفة ال مأاكراتزيس ضد اليواننمن االتفاقية ) 3ادلوةل فاإن النظر يف تظلامهتم يكون ابلأحرى يف اإ

لهان ضد تركيا؛ 51الفقرة  (. وحني يكون آأحصاب ادلعوى قد جنوا من جهوم حيمتل آأن يكون  76الفقرة  ،]الكربى الغرفة[ اإ

تعمتدها يف حاالت اس تخدام القوة من قاتاًل عىل يد آأطراف غري اتبعة لدلوةل فاإن احملمكة تتبع مقاربة مشاهبة لتكل اليت 

 (.69، الفقرة يوتوفا ضد بلغارايطرف موظف  ادلوةل )

ذا آأمكن  2كام ترى احملمكة آأن تظلامت الأشخاص املصابني بأأمراض خطرية تدخل يف نطاق املادة . 5  –من االتفاقية اإ

قامة مسؤولية ادلوةل )قضية  – الظروف املطروحة ابلنظر اإىل ، 41اإىل  36، الفقرات من ل.ك.ب. ضد اململكة املتحدةاإ

يطاليااملتعلقة مبدعية مصابة برسطان ادلم؛ وقضية  ، املتعلقة مبدعني مصابني ابلهتاب الكبد، وهو ج.ن. وآ خرون ضد اإ

 مصابني بأأنواع خمتلفة من الرسطان ، املتعلقة مبدعنيخريس توزوف وآ خرون ضد بلغاراي  وقضية  مرض حيمتل آأن يكون قاتاًل؛

 ، اليت آأصيب فهيا املدع  بفريوس نقص املناعة البرشية، مبا يعرض حياته للخطر؛آأوايل ضد تركيايف مرحلته الهنائية؛ 

عطاء خشص مصاب ابلسكري ويف وضعية 53، الفقرة  آأفتاانش ضد رومانيا  وقضية ، اليت رفض فهيا موظفو اخلدمة الطبية اإ

اليت اعتربت فهيا ، 84، الفقرة بريناكت وآ خرون ضد مالطا جند قضية هشة عالجه الاعتيادي ابلأنسولني؛ ومبقابل ذكل،

للقطاع العام  ةاتبع السفنالإصالح  ةال تنطبق عىل آأحصاب ادلعوى ومه موظفون سابقون يف ورش 2احملمكة آأن املادة 

واكنوا قد تعرضوا ملادة الأسبس توس، عىل آأساس آأن حالهتم الصحية مل تكن عاماًل ممهدًا بشلك حمت  اإىل تشخيص نوع 

 ياهتم(. حل اندر من الرسطان هل ارتباط ابلتعرض ملادة الأسبس توس، كام آأهنا مل تكن متثل هتديداً 

طار املادة  كام نظرت احملمكة من حيث املوضوع يف تظلامت مق.  6 مة يف اإ من طرف آأشخاص رصحوا بأأن حياهتم اكنت   2دَّ

يف خطر يف حني آأنه مل يكن قد حتقق بعد آأي خطر من هذا القبيل، وذكل انطالقًا من اقتناع احملمكة بأأن حياهتم اكنت  

، اليت اش تىك فهيا آأحصاب ادلعوى من 32اإىل  26، الفقرات من ضد اجملر ر.ر. وآ خرونحتت هتديد جس مي )قضية 

قصاهئم من برانمج محلاية الشهود؛ وقضية   ، اليت يس تفاد مهنا  93-94، الفقراتن  ماكوش يان وميناس يان ضد آأذربيجان واجملراإ

املدع  يف حني آأن الشخص اكن حياول آأن يكرس ابب هذا الأخري بواسطة فأأس؛ وابملقابل، جند  آأن خشصًا قد هدد بقتل  

، اليت يرصح فهيا املدع  بأأن مقاالً حصفيًا قد عرض حياته 36اإىل    30الفقرات من    ،صالح ادلين دميرياتش ضد تركياقضية  

 للخطر(.
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طار قضااي متعلقة حبوادث من شأأهنا آأن تؤدي اإىل املوت ). 7 تشاكامكتيش ضد  ؛ 29، الفقرة آألكني ضد تركياكذكل ويف اإ

افيت ج ؛98، الفقرة كوتيلنيكوف ضد روس يا؛ 24اإىل  21الفقرات من  ،ضد كرواتيا شتيغ فر ؛ 32)قرار(، الفقرة  تركيا

(، آأو بكوارث بيئية  75الفقرة *، ماريوس آأليكساندرو ومارينيال ستيفان ضد رومانيا؛ 67، الفقرة ضد تركيا انرلوغلووت

من االتفاقية يف تظلامت  2من منطلق املادة  (، جند آأن احملمكة قد نظرت155الفقرة ، كوليادينكو وآ خرون ضد روس يا)

ذا اكن النشاط    2مدعني جنوا من تكل احلوادث ابلصدفة. واملبدآأ املتبع هو آأنه يف مثل هذه احلاالت تنطبق املادة   ا: )آأ( اإ مَّ اإ

ذا اكنت ا  جلروح موضوع النازةل نشاطًا خطرياً بطبيعته اذلاتية وعرض حياة الأشخاص خلطر حقيق  ووش يك؛ آأو )ب( اإ

اليت تكبدها الأشخاص قد هددت حياهتم هتديدًا جس اميً. ويتوقف تقدير هذا اخلطر آأو هذه اجلروح عىل عوامل خمتلفة 

 (.145اإىل  139]الغرفة الكربى[، الفقرات من  نيكوالي فريجيليو اتانيس ضد رومانيا)

اليت تدور حول جسني مصاب ابضطراابت نفس ية آأقدم عدة مرات عىل حماوةل الانتحار   *،جانيت ضد بلجياكيف قضية . 8

عىل ظروف النازةل، مع العمل آأن اجلروح اليت   2تضيات املادة  دون آأن ينجح يف ذكل، جند آأن احملمكة قد آأقرت رساين مق 

ضه خلطر حقيق  ووش يك  تكبدها املعين ابلأمر مل تكن خطرية، آ خذًة بعني الاعتبار االإجراء موضوع ادلعوى اذلي عرَّ

 (.40)الفقرة 

II.   حامية احلياة 
 

 من االتفاقية   2من املادة    1الفقرة  

ن  .1"  )...("خشص يف احلياة حق محم  مبوجب القانون. حق لك اإ

 

نسان   ( HUDOC)   اللكامت الرئيس ية: قاعدة بياانت احملمكة الأوروبية حلقوق االإ

 (2-1احلياة ) – (2) الالزتامات االإجيابية

 

 طبيعة الالزتامات االإجيابية لدلوةل   . آأ 
ن الفقرة . 9 تلزم ادلوةل ابالمتناع عن التسبب املتعمد وغري املرشوع يف الوفاة، بل وتلزهما كذكل ابختاذ  2من املادة  1اإ

نو ضد نيابة عن فالنتني اكمبيا ابل مركز املوارد القانونية التدابري الالزمة محلاية حياة الأشخاص املوجودين حتت واليهتا )

(. وعىل العموم، فاإن هذا الالزتام االإجيايب يتأألف من شقني: )آأ( وضع اإطار تنظمي ؛ 130[، الفقرة الكربى الغرفة[ رومانيا

 و )ب( اختاذ تدابري معلية عىل حنو استبايق.

 نطاق الالزتامات االإجيابية لدلوةل   .ب 

ابختاذ التدابري الالزمة محلاية حياة الأشخاص   –عىل عاتق ادلوةل    2تَعترب احملمكة آأن الالزتام االإجيايب اذلي تضعه املادة  .  10

ذا اكن  –املوجودين حتت واليهتا  ينطبق عىل لك نشاط من شأأنه آأن يضع احلق يف احلياة عىل احملك، برصف النظر معَّا اإ

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-94987
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-174213
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-174213
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-173467
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-164663
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-160257
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-160257
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-160257
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-160257
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201867
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-109283
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-194308
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202125
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-145577
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-145577


 احلق يف احلياة  – الأوروبية حلقوق االإنسان من االتفاقية 2دليل خاص ابملادة 

 62 آأصل من 9 2020آأغسطس  31آ خر حتديث:   احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان

[، الكربى الغرفة[ نيابة عن فالنتني اكمبيانو ضد رومانياابل مركز املوارد القانونية آأم مل يكن )هذا النشاط اتبعًا للقطاع العام 

 (.130الفقرة 

جيابية يف ميادين خمتلفة،  2قضت احملمكة بأأن املادة  بناًء عليه،. 11   عىل سبيل املثال:مهنا تفرض الزتامات اإ

يطالياالصحة ) ▪  (؛]الكربى الغرفة[ فو ضد فرنسا؛ ]الكربى الغرفة[ اكلفييل وتش يليو ضد اإ

بوداييفا وآ خرون  ؛]الكربى الغرفة[ا ضد تركي يدلزري آأونرث الصناعية والبيئية )ا الكو الأنشطة اخلطرية، ال س امي  ▪

 ؛(م. آأوزيل وآ خرون ضد تركيا؛ بريناكت وآ خرون ضد مالطا؛ كوليادينكو وآ خرون ضد روس يا؛ ضد روس يا

آأو يف ، (اكليندر ضد تركيا آأو قطار ) ((قرار) لوراي وآ خرون ضد فرنساعة عىل منت سفينة )قاحلوادث الوا  ▪

نشايئموقع  كوتشيسيك ضد مجهورية مقدونيا آألعاب ) ساحة(، آأو يف برييرا هيرنيكزي ضد لوكسمبورغ) اإ

 (؛آأوليب كاميلوغلو ومريي كاميلوغلو ضد تركيا)  تعلمييةآأو يف مؤسسة (، 26الفقرة  (،قرار) اليوغوسالفية السابقة

فورديك (؛ اخلدمات الاس تعجالية )آ ان تودوروفا ضد بلغاراي)  (؛(قرار)  كوفساك ضد بولندا يرا )  السالمة الطرقية ▪

 (؛ فيلنيس وآ خرون ضد الرنوجيآأو معليات الغوص يف املياه العميقة )(؛ (قرار) ضد سلوفاكيا

 مؤسسات اتبعة للقطاع العام   حمتجزين داخللصاحل آأشخاص يف وضعية هشة  املقدمة  واملساعدة الطبية    الرعاية ▪

؛ ]الكربىالغرفة ]  نيابة عن فالنتني اكمبيانو ضد رومانياابل مركز املوارد القانونية ؛ نينش يفا وآ خرون ضد بلغاراي)

  (؛(قرار) التفياضد  دوميب

ن ادلوةل مبا يكف    ▪ يرول ضد تركيامنطقة ملغومة من طرف اجليش )حني ال تؤم ِ يراكن اإ آألبيكوف  ؛ابشا واإ

رةآأو منطقة رماية ظلت فهيا ذخائر    ،(وآ خرون ضد روس يا س تجيب (، آأو حني ال ت آأوروك ضد تركيا)  غري ُمفجَّ

 .(دودوف ضد بلغاراي ؛عصامنوغلو ضد تركياتُعرض احلياة للخطر )يف ظل ظروف  حلاةل اختفاءفوراً ادلوةل 

بفعل سقوط جشرة عليه يف آأحد مراكز الرعاية الصحية، قضت احملمكة بأأن  مدعوساً ويف قضية تويف فهيا زوج املدعية . 12

عىل سالمة الأفراد يف الأماكن العامة )  صاً ر حالزتام ادلوةل ابحلفاظ عىل احلق يف احلياة يفرض علهيا اختاذ تدابري معقوةل 

 (.67الفقرة ، ولندا تش يكوينساك ضد ب

ال آأن احملمكة قد آأكدت يف العديد من املناس بات بأأنه ال يصح تفسري املادة  .  13 من االتفاقية عىل آأهنا تضمن للك خشص   2اإ

درجة مطلقة من السالمة يف سائر آأنشطة احلياة اليت يثوي فهيا خطر عىل احلق يف احلياة، خاصًة حني يكون الشخص 

كوس يفا ضد  ؛ 44، الفقرة (قرار) مويل ضد رومانيااملعين مسؤوالً اإىل حد ما عن احلادث اذلي عرضه خلطر غري مربر )

 (.(قرار) تشاكامك ضد تركيا؛ 17الفقرة  )قرار(، غوكدميري ضد تركيا ؛)قرار( بلغاراي

 حامية احلياة حسب الس ياق   . ج 

كام وردت االإشارة اإىل ذكل آأعاله، فاإن الالزتامات االإجيابية امللقاة عىل عاتق ادلوةل تمتظهر يف س ياقات خمتلفة، كام . 14

 آأسفهل عىل سبيل املثال.هو الشأأن يف الس ياقات املبينة 
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 ة لدلوةل كياانت غري اتبع  القوة املُميتة من طرف   خدام اس ت  منحامية الأشخاص    .1

من االتفاقية تنطوي يف بعض الظروف احملددة حتديدًا جيداً عىل الالزتام االإجيايب  2. قضت احملمكة بأأن املادة 15

للسلطات ابختاذ تدابري معلية عىل حنو استبايق من آأجل حامية الفرد املهددة حياته بسبب الأعامل االإجرامية اليت يقدم 

 (.50، الفقرة برانكو توماش يتس وآ خرون ضد كرواتيا؛ 115، الفقرة عصامن ضد اململكة املتحدةعلهيا الغري )

غفال الصعوابت اليت تواهجها الرشطة يف آأداء واجباهتا داخل اجملمتعات املعارصة، وال 16 ال آأنه، ومن دون اإ . اإ

ات التشغيلية الواجب اختاذها فامي هيم الأولوايت واملوارد، يتعني تفسري الالزتام ابختاذ تدابري ملموسة عىل حنو الاختيار 

فراط. وعليه، فاإن لك هتديد مفرتض للحياة ال يفرض عىل  ال يُلق  عىل اكهل السلطات محاًل ال يطاق آأو فيه اإ

طار االتفاقية، اختاذ تدابري ملموسة من ؛ 116، الفقرة عصامن ضد اململكة املتحدةآأجل منع حتققه ) السلطات، يف اإ

 (.46، الفقرة شوريفتاكيس وشوريفتايك ضد اليوانن

. يف هذا الصدد، تأأخذ احملمكة بعني الاعتبار كذكل رضورة ضامن آأن ممارسة الرشطة لصالحيهتا يف احلد من االإجرام 17

والوقاية منه تمت يف اإطار الاحرتام الاكمل للس بل القانونية ولبايق الضامانت اليت حترص بصورة مرشوعة نطاق ترصفات 

جراء التحقيقات اجلنائية وتقدمي من   8و 5 اجلاحنني آأمام العداةل، مبا فهيا الضامانت املذكورة يف املادتني الرشطة آأثناء اإ

 (. 116، الفقرة عصامن ضد اململكة املتحدةاالتفاقية )

ثبات آأن السلطات اكنت عىل عمل آأو اكن 18 يفرتض هبا آأن تكون عىل عمل يف . وحىت يثبت الالزتام االإجيايب، ينبغ  اإ

جرامية من صنع الغري،  تكل اللحظة بأأن حياة خشص آأو عدد من الأشخاص همددة بشلك حقيق  ومبارش بفعل آأعامل اإ

اكن من شأأهنا دون شك آأن   –يف حدود املعقول  –وآأن السلطات املعنية مل تتخذ يف اإطار صالحياهتا التدابري اليت 

يطالياختفف من هذا اخلطر ) يدوارد ؛68الفقرة  ،]الكربى الغرفة[ ماسرتوماتييو ضد اإ ضد اململكة  زبول وآأودري اإ

 (.55الفقرة  ،املتحدة

نه يكف  عىل  .19 املدع  آأن يبني آأن السلطات مل تقم بلك ما ميكن آأن يُتوقع مهنا القيام به يف ومن وهجة نظر احملمكة فاإ

حدود املعقول من آأجل منع حتقق خطر حمت  ومبارش عىل احلياة، مع كون السلطات عىل عمل به آأو اكن يفرتض هبا آأن 

عصامن ضد اململكة  اش )تكون عىل عمل به. وهذه مسأأةل تبقى االإجابة عهنا رهينة باكفة ظروف القضية موضوع النق

 (.116، الفقرة املتحدة

. هذا وقضت احملمكة، يف اجملاالت التالية مثاًل، بأأن ادلوةل اكنت ملزمة ابختاذ تدابري معلية عىل حنو استبايق من آأجل  20

  مس بقًا عىل آأهنم معرضون لعملية قتل تس هتدفهم: حامية خشص آأو عدد من الأشخاص املمكن حتديدمه 

يدواردمقتل حمتجز ) ▪  (؛57 الفقرة، ضد اململكة املتحدة زبول وآأودري اإ

؛ 129 الفقرة، آأوبوز ضد تركيا؛ 53-52 الفقراتن، وآ خرون ضد كرواتيا سيتش  برانكو توماالعنف املزنيل ) ▪

 (؛80-67 الفقرات، *كورت ضد المنسا

 (؛88 الفقرة، ضد اململكة املتحدة فان كويلجرمية قتل شاهد يف حمرض جنايئ ) ▪

 (؛88 الفقرة، محمود اكاي ضد تركيا؛ 63 الفقرة، ايكيليتش ضد ترك جرامئ قتل يف منطقة نزاع ) ▪

 (؛91 الفقرة، ايابنسو وآ خرون ضد تركياجرمية قتل جمند خالل آأدائه للخدمة العسكرية ) ▪

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58257
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90625
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58257
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-108625
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58257
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-60707
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-60323
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-60323
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58257
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58257
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-60323
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-90625
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-92945
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-194187
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-114473
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58524
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58524
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58524
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58523
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-128041


 احلق يف احلياة  – الأوروبية حلقوق االإنسان من االتفاقية 2دليل خاص ابملادة 

 62 آأصل من 11 2020آأغسطس  31آ خر حتديث:   احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان

 (.125 الفقرة، شيبلينساك وآأوليفنيك ضد بولندا -آأوليفنيكاختطاف خشص ) ▪

املبادئ املذكورة آأعاله لكام اكن هناك الزتام حبامية الساكن بشلك عام يف جماالت حمددة، عىل وقد طبقت احملمكة آأيضًا  .  21

 سبيل املثال:

جرمية قتل مرتكبة من طرف حمتجز خالل اس تفادته من الرساح املؤقت آأو نظام االإفراج املرشوط  ▪

يطالياماسرتوماتييو ض)  (؛69 الفقرة[، الغرفة الكربى] د اإ

شوريفتاكيس جرمية قتل مرتكبة من طرف خشص مدان جبرمية قتل اكن يس تفيد من الرساح املرشوط ) ▪

 (؛49-48 الفقراتن، وشوريفتايك ضد اليوانن

 (؛32 الفقرة، غوروفينيك وبوغارا ضد آأوكرانياخارج اإطار همامه )جرمية قتل ارتكهبا رجل رشطة  ▪

 (؛121 الفقرة، بليأاكج وآ خرون ضد كرواتياجرمية قتل حمامية من طرف الزوج املنفصل عن مولكهتا ) ▪

رهابيني ) ▪  الفقرات،  اتغاييفا وآ خرون ضد روس ياجرامئ قتل مرتكبة خالل معلية احتجاز رهائن كبرية من طرف اإ

 (.173 الفقرة)قرار(،  نوف وآ خرون ضد روس يافينوغي املقابل، ويف ؛ 482-492

 حامية الأشخاص من آأنفسهم   .2

جيابيًا ابختاذ تدابري وقائية 2رآأت احملمكة آأن املادة  .  22 ، يف بعض الظروف احملددة بدقة، قد تفرض عىل السلطات الزتامًا اإ

 (.81 الفقرة، رونودل ضد فرنسامعلية محلاية الفرد من نفسه )

ن الأشخاص احملتجزين، عىل وجه اخلصوص، مه يف وضع هش ويقع عىل عاتق السلطات واجب حاميهتم ).  23 كينان ضد  اإ

(. وابملثل، جيب عىل سلطات السجون آأن تؤدي واجباهتا بطريقة تتوافق مع حقوق وحرايت 91 الفقرة، اململكة املتحدة

يذاء اذلات دون املساس ابالس تقاللية الفردية.  الشخص املعين. هذا وميكن اختاذ تدابري واحتياطات عامة لتقليل خماطر اإ

ذا اكن ينبغ  اختاذ تدابري آأكرث رصا ذا اكن من املعقول تطبيقها، فذكل يعمتد عىل آأما فامي يتعلق مبا اإ مة ضد احملتجز وما اإ

 (.83 الفقرة، رونودل ضد فرنساظروف القضية )

احملمكة آأهنم، مثلهم مثل وعىل نفس املنوال، فامي يتعلق ابلأشخاص اذلين يؤدون خدمهتم العسكرية االإجبارية، آأكدت . 24

موسيندز ضد  ؛ 42-41 الفقراتن، كري ضد تركيايب احملتجزين، خيضعون ملراقبة السلطات اليت من واجهبا حاميهتم وحدها )

 (.92 الفقرة، انياآأوكر 

يذاء اذلات ). 25 س. ف. ضد ؛ 84 الفقرة، رونودل ضد فرنسايُعترب املرىض عقليًا فئة هشة للغاية جيب حاميهتا من اإ

 (.78 الفقرة، سويرسا 

يذاء   عقليةيقع عىل عاتق السلطات بشلك خاص الزتام عام ابختاذ تدابري معقوةل ملنع الأشخاص املصابني بأأمراض  .  26 من اإ

يداعهم يف املستشفى مبوافقهتم آأو بدوهنا. وس ت  عمتد التدابري احملددة املطلوبة عىل الظروف اخلاصة للقضية آأنفسهم، سواء مت اإ

ذا اكن االإيداع يف املستشفى  مت مبوافقة الشخص آأو بدون موافقته. ومع ذكل، فامي يتعلق قد وس تختلف غالباً بناًء عىل ما اإ

يداعهم يف املستشفى تنفيذًا لأمر من احملمكة، وابلتايل دون موافقهتم، جي وز للمحمكة، حسب تقديرها ابملرىض اذلين مت اإ

 (.124 الفقرة[، الغرفة الكربى] فرياننديز دي آأوليفريا ضد الربتغالاخلاص، تطبيق معيار مراقبة آأكرث رصامة )
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املعين من الشخص املعين نفسه، عىل سبيل املثال كتحليل هنايئ، ليك يكون هناك الزتام اإجيايب عندما ينشأأ اخلطر . 27

ثبات آأن السلطات اكنت تعمل آأو اكن ينبغ  آأن تعمل يف   الانتحار يف احلجز آأو يف مستشفى للأمراض النفس ية، جيب اإ

ذا اكن الأمر كذكل، فاإهنم مل يتخذوا، يف نطاق  ذكل الوقت آأن حياة خشص حمدد اكنت همددة بشلك حقيق  وفوري، واإ

اننديز دي ريف(؛  قرار)  نغر ضد اململكة املتحدةو يهتم، التدابري املعقوةل اليت اكنت بال شك س تحد من هذا اخلطر )صالحيا

 (.110 الفقرة[، ىالغرفة الكرب ] آأوليفريا ضد الربتغال

ذا اكنت السلطات تعمل آأو اكن ينبغ  آأن تعمل بوجود خطر حقيق  وفوري عىل حياة خشص . 28 من آأجل حتديد ما اإ

معني، بصورة آأدت اإىل تفعيل الالزتام ابختاذ تدابري وقائية مناس بة، تأأخذ احملمكة بعني الاعتبار عددًا من العوامل، مبا يف 

يذاء اذلات العقيل؛ ب. شدة املرض العقليةضطراابت ذكل: آأ. اترخي الشخص مع الا ؛ ج. حماوالت الانتحار آأو آأفعال اإ

الغرفة ] الربتغالاننديز دي آأوليفريا ضد ريف) العقيلالسابقة؛ د. آأفاكر آأو هتديدات انتحارية؛ ه. عالمات الضيق البدين آأو 

 (.115 الفقرة[، الكربى

عالوة عىل ذكل، تُذكر احملمكة آأيضًا بأأن الالزتام حبامية حصة الأشخاص احملتجزين ورفاههم يس تتبع بوضوح الزتامًا حبامية .  29

يرميياشوفا وبيخوفا ضد مجهورية التش يك آأرواح هؤالء الأشخاص املوقوفني واحملتجزين من آأي خطر قابل للتوقع )   اإ

 (.88 الفقرة،  ضد روس ياريكيل؛ 117 الفقرة)مراجعة(، 

 ينشأأ الالزتام ابختاذ تدابري وقائية معلية بشلك رئييس يف اجملاالت التالية: . 30

ل ضد يودي لكيب يدي دوند؛ آأكدودو ضد تركيا؛ تروبنيكوف ضد روس يااحلراسة النظرية آأو الاحتجاز ) ▪

ف. ضد  .س؛  ضد روس ياريكيل؛ ميتيتش ضد رصبيا؛ فوكل ضد سلوفينيا؛ كيرتيب ضد فرنسا؛ بلجياك

 (؛سويرسا 

ماكل ؛  برييفيدينتس يف  ضد روس يا؛  آأاتمان ضد تركيا؛  ش وآ خرون ضد تركياتكيليناخلدمة العسكرية االإجبارية ) ▪

 (؛ ابابييف ضد آأذربيجان

فرياننديز دي ؛ ضد اململكة املتحدة زرينودلاالإيداع الطوع /االإجباري يف مستشفيات الأمراض النفس ية ) ▪

 (.هيلر ضد المنسا[؛ الغرفة الكربى] آأوليفريا ضد الربتغال

زوجة املدع  النار يف نفسها احتجاجًا عىل االإخالء القرسي، رآأت احملمكة آأنه  فهيا آأرضمتواليت يف اإحدى القضااي، . 31

مبثابة رد فعل عاطف  راجع بشلك عندما هيدد خشص ابالنتحار عىل مرآأى ومسمع موظف  ادلوةل، ويكون هذا الهتديد 

اجلدية ابعتباره يشلك خطرًا مبارش لأفعال آأو متطلبات موظف  ادلوةل، جيب آأن يتعامل هؤالء مع هذا الهتديد مبنهتيى 

ذا اكن موظفو ادلوةل عىل   وش ياكً  عىل حياة هذا الشخص، وذكل همام اكن هذا الهتديد غري متوقع. يف مثل هذه احلاةل، اإ

جيابيًا مبنع حتقق هذا الهتديد من خالل اس تخدام مجيع  2عمل مس بق كفاية هبذا الهتديد، فاإن املادة  تفرض علهيم الزتامًا اإ

 (.115 الفقرة، مياكييل مامادوف ضد آأذربيجانظروف )الوسائل املعقوةل والواقعية يف ضوء هذه ال

 حامية الأشخاص من الكوارث البيئية آأو الصناعية   .3

يف جمال الأنشطة الصناعية اليت تعتربها احملمكة خطرة بطبيعهتا، تركز هذه الأخرية بشلك خاص عىل اللواحئ اليت مت . 32

تكييفها لتامتىش مع خصوصيات النشاط املعين، وال س امي فامي يتعلق ابخملاطر اليت ميكن آأن تنتج عهنا ابلنس بة حلياة البرش. 
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حتمك ترخيص النشاط املعين وتفعيهل وتشغيهل وآأمنه ومراقبته، وآأن تفرض عىل آأي  وترى احملمكة آأن هذه اللواحئ جيب آأن

خشص معين هبا آأن يتبىن تدابري معلية لضامن امحلاية الفعاةل للأشخاص اذلين تتعرض حياهتم للهتديد بسبب الأخطار الاكمنة 

 يف اجملال املعين.

يالء آأمهية . 33 خاصة حلق امجلهور يف احلصول عىل املعلومات، عىل النحو املبني ومن بني هذه التدابري الوقائية، جيب اإ

جراءات مناس بة تأأخذ بعني الاعتبار   يف الاجهتاد القضايئ لهيئات االتفاقية، كام جيب آأن تنص اللواحئ يف هذه احلاةل عىل اإ

آأن يرتكهبا يف هذا الصدد  اليت ميكن الأخطاءاجلوانب التقنية للنشاط املعين ومتكن من حتديد آأوجه القصور فيه وكذكل 

بوداييفا وآ خرون ضد  ؛ 90 الفقرة[، الغرفة الكربى] آأونرييدلز ضد تركياالأشخاص املسؤولون عىل خمتلف املس توايت )

 (.159 الفقرة، كوليادينكو وآ خرون ضد روس يا؛ 132 الفقرة، روس يا

رار بأأنه يف احلاالت اليت يُطلب فهيا من ادلوةل املتعاقدة فامي يتعلق ابختيار تدابري ملموسة حمددة، تُذكر احملمكة ابس مت. 34

جيابية، فاإن اختيار هذه  يقع من حيث املبدآأ مضن هامش تقدير هذه ادلوةل. ونظرًا لتنوع الوسائل  التدابرياختاذ تدابري اإ

القادرة عىل ضامن احلقوق اليت حتمهيا االتفاقية، فاإن عدم قيام ادلوةل املعنية بتنفيذ تدبري حمدد ينص عليه القانون احمليل ال 

ن للمرء آأن يضع عبئًا ال يطاق آأو مبالغًا فيه عىل مينعها من الوفاء ابلزتاهما االإجيايب بصورة آأخرى. ويف هذا الصدد، ال ميك

عاتق السلطات من خالل جتاهل اخليارات العملية اليت جيب آأن تتخذها من حيث الأولوايت واملوارد؛ هذا الأمر ينتج 

مكة ابلفعل عن هامش التقدير الواسع اذلي جيب آأن تمتتع به ادلوةل يف اجملاالت الاجامتعية والتقنية الصعبة، كام ذكرت احمل

؛ 220 الفقرة، فيلنيس وآ خرون ضد الرنوجي؛ 135-134 الفقراتن، بوداييفا وآ خرون ضد روس يايف عدة مناس بات )

 .(101 الفقرة، بريناكت وآ خرون ضد مالطا

ذا اكنت ادلوةل املدعى علهيا قد آأوفت اباللزتام االإجيايب  .  35 مراعاة الظروف اخلاصة للقضية مثل توافق    معتقدر احملمكة ما اإ

جراء التحقيقات وادلراسات اب  هفواهتا فامي يتعلقآأفعال السلطات آأو   لقانون احمليل، ومعلية صنع القرار الوطنية اليت تشمل اإ

لزتامات عىل احملك. ويعمتد نطاق الا ومدى تعقيد القضية، خاصة عندما تكون مصاحل متنافسة حتمهيا االتفاقية ،املناس بة

بوداييفا االإجيابية اليت تقع عىل عاتق ادلوةل يف ضوء الظروف اخلاصة عىل مصدر الهتديد ومدى احامتل تقليل اخملاطر )

 (. 161 الفقرة، كوليادينكو وآ خرون ضد روس يا؛ 137-136 الفقراتن، وآ خرون ضد روس يا

عندما تقوم ادلوةل بأأنشطة خطرية آأو تنظمها آأو تأأذن هبا، جيب آأن تتحقق من خالل نظام ومراقبة اكفيني من آأن . 36

(. ويف حال تس ببت هذه الأنشطة مع 126 الفقرة، موشيبابيتش ضد رصبيااخملاطر قد مت تقليلها اإىل احلد الأدىن املعقول )

ذا اكن النظام آأو املراقبة غري  ال اإ ذكل يف حدوث رضر معني، فلن يعترب ذكل مبثابة انهتاك لاللزتامات االإجيابية لدلوةل اإ

ذا اكن الرضر انجتاً   (.61 الفقرة، س تواينويف ضد بلغارايعن اإهامل فرد آأو سلسةل من الأحداث املؤسفة ) اكفيني، وليس اإ

يف جمال الكوارث البيئية اليت ال س يطرة لدلوةل علهيا، فاإن الزتام ادلوةل ابختاذ خطوات وقائية معلية يمتثل يف اعامتد . 37

 ، م. آأوزيل وآ خرون ضد تركياري تعزز قدرهتا عىل مواهجة هذا النوع من الظواهر الطبيعية العنيفة وغري املتوقعة )تداب

 (.173 الفقرة

تف ابلزتاهما حبامية الناس من الكوارث  خلصت احملمكة من خالل حتليلها للظروف التالية اإىل آأن ادلوةل املدعى علهيا مل  .  38

 البيئية آأو الصناعية: 
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آأونرييدلز ضد وفيات انمجة عن انفجار عريض يف مكب نفاايت ابلقرب من اإحدى مناطق السكن العشوايئ ) ▪

 (؛[الغرفة الكربى] تركيا

اهنيار طيين قابل للتوقع بسبب عدم قيام السلطات بوضع س ياسات للتخطيط خسائر يف الأرواح جراء  ▪

 (؛ بوداييفا وآ خرون ضد روس يااحلرضي واالإغاثة )

خطر جس مي عىل احلياة انجت عن فيضاانت خاطفة شديدة عقب الترصيف الشامل للمياه بشلك عاجل من  ▪

 (؛كوليادينكو وآ خرون ضد روس يازان آأحد السدود )خ

بريناكت وآ خرون ضد  حاةل وفاة انمجة عن التعرض لفرتة طويةل للأسبس توس يف حوض عام لبناء السفن ) ▪

 (.مالطا

عاقة نتيجة معليات غوص فيلنيس وآ خرون ضد الرنوجي، يف قضية يف املقابل. 39 ، واليت اكنت تتعلق بأأشخاص آأصيبوا ابإ

فر عىل مس توى  آأجرهتا رشاكت غوص اس تعانت هبا رشاكت النفط اليت اكنت حت –مبا يف ذكل الغوص الاختباري  –

اجلرف القاري الرنوجي ، رآأت احملمكة آأنه من خالل اختاذها مجموعة واسعة من التدابري، سعت ادلوةل املدعى علهيا جاهدة 

اإىل ضامن حامية حصة وسالمة الغواصني املشاركني يف معليات الغوص يف حبر الشامل. وخلصت اإىل عدم وجود انهتاك 

 من االتفاقية. 2للامدة 

 لأشخاص يف جمال الصحة حامية ا   .4

 الساكن بشلك عام  . آأ 

طار تنظمي  يلزم املستشفيات، سواء اكنت   املتعاقدة يف جمال الصحة، تقتيض الالزتامات االإجيابية من ادلوةل. 40 تفعيل اإ

يطالياخاصة آأو عامة، ابعامتد تدابري مصممة لضامن حامية آأرواح املرىض )  الفقرة[، الغرفة الكربى] اكلفييل وتش يليو ضد اإ

 (.166 الفقرة[، الغرفة الكربى] لوبزي دي سوزا فراننديز ضد الربتغال؛ 89 الفقرة[، الغرفة الكربى] فو ضد فرنسا؛ 49

ادلول الأعضاء ابلتنظمي مبعناه الواسع، آأي آأنه يشمل واجب ضامن معل االإطار   خبصوص هذه النقطة، جيب فهم الزتام .  41

التنظمي  بشلك جيد. ذلكل، يُطلب من ادلول آأيضًا اختاذ التدابري الالزمة لضامن تنفيذ القواعد اليت تس هنا، وال س امي تدابري 

 (.190 الفقرة، الغرفة الكربى[] لوبزي دي سوزا فراننديز ضد الربتغالاملراقبة والتطبيق ) 

ذا اكنت ادلوةل قد آأخلت ابلزتاهما ابلتنظمي تدعو اإىل تقيمي ملموس، وليس جمرد، . 42 ومع ذكل، فاإن مسأأةل معرفة ما اإ

ليس اكفيًا يف حد ذاته الإاثرة مسأأةل   لأوجه القصور املزعومة. ذلكل، فاإن جمرد فشل االإطار التنظمي  يف بعض النوايح

ثبات آأن هذا االإخالل اباللزتام قد آأرض ابملريض ) 2مبوجب املادة  لوبزي دي سوزا فراننديز ضد من االتفاقية. كام جيب اإ

 (.188 الفقرة[، الغرفة الكربى] الربتغال

ال   2املوضوع  من املادة    للشقحال ثبوت وجود اإهامل طيب، فاإن احملمكة عادًة ال ختلص اإىل وجود انهتاك  وحىت يف  .  43 اإ

ذا اكن االإطار التنظمي  املطبق ال يوفر حامية اكفية حلياة املريض ) [، الغرفة الكربى]  لوبزي دي سوزا فراننديز ضد الربتغالاإ

(. ويف هذا الصدد، ترى احملمكة آأنه يف حال اختذت دوةل متعاقدة اخلطوات الالزمة لضامن مس توى عاٍل من  187 الفقرة

الكفاءة دلى املهنيني الصحيني ولضامن حامية حياة املرىض، ال ميكن قبول آأن مسائل مثل خطأأ يف احلمك من جانب آأحد 

نس يق بني املهنيني الصحيني عند عالج مريض معني يه حبد ذاهتا اكفية الإجبار دوةل  املهنيني الصحيني آأو ضعف الت 
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ابول من االتفاقية ) 2متعاقدة عىل حتمل املسؤولية مبوجب الزتاهما االإجيايب حبامية احلق يف احلياة املنصوص عليه يف املادة 

لوبزي دي سوزا فرياننديز ؛ 102 الفقرة، كودرا ضد كرواتيا؛ 82 الفقرة، دودوف ضد بلغاراي)قرار(؛  ضد اململكة املتحدة

 (.187 الفقرة[، الغرفة الكربى] ،ضد الربتغال

س ياسات الصحة العامة قد تؤدي، يف ظروف معينة،   اإطاريف    وهفواهتاالسلطات    ترصفاتومع ذكل، ال يُستبعد آأن  .  44

ماكنية الإ تؤسس )قرار((، كام قد  ابول ضد اململكة املتحدة) 2للامدة  املوضوع  شقال  استنادًا اإىلاإىل حتميلها مسؤوليهتا 

ضت حياة خشص للخطر عندما يثبت آأن سلطات دوةل متعاقدة قد عرَّ  –من االتفاقية  2املادة  يف اإطار –طرح سؤال 

خريس توزوف  ؛ 219 الفقرة، قربص ضد تركيامن خالل حرمانه من الرعاية الطبية اليت تعهدت بتقدميها مجليع الساكن )

 (.106 الفقرة، وآ خرون ضد بلغاراي

بسبب  2من املادة  املوضوع  الشقيف حالتني اس تثنائيتني للغاية، آأقرت احملمكة بتحميل ادلوةل املسؤولية مبوجب . 45

مقديم اخلدمات الصحية: آأوالً، عندما يمت تعريض حياة املريض للخطر عن قصد من خالل حرمانه من   هفواتو   ترصفات

(، واثنيًا، عندما ال يمتكن املريض من محمد ش ينتورك وبكري ش ينتورك ضد تركيااحلصول عىل الرعاية الطبية الطارئة )

حلصول عىل الرعاية الطبية الطارئة بسبب خلل نظايم آأو هيلك  يف خدمات املستشفيات، وتكون السلطات عىل عمل ا 

، مما عرض حياة املرىض بشلك عام اآأو اكن ينبغ  آأن تكون عىل عمل هبذه اخملاطر ومل تتخذ التدابري الالزمة ملنع حدوهث

 (.آأيدودو ضد تركياللخطر، واملريض املعين بشلك خاص )

 وفقًا للمحمكة، ليك يكون هناك منع من احلصول عىل الرعاية الطبية الطارئة، جيب استيفاء الرشوط التالية جممتعة: . 46

اإهامل  مقديم اخلدمات الصحية آأخطر من جمرد خطأأ طيب آأو هفواتآأوالً، من الرضوري آأن تكون آأفعال و  ▪

بس يط، آأي آأن مقديم اخلدمات الصحية هؤالء، يف حتٍد اللزتاماهتم املهنية، رفضوا تقدمي العناية الطبية الطارئة 

 ملريض معني ومه يعلمون جيدًا آأن هذا الرفض يعرض حياة املريض للخطر؛

ىل ادلوةل، جيب آأن يكون معروفًا بشلك موضوع  اً اثني ▪ وحقيق  بأأنه خلل نظايم ، ليك يُنسب اخللل املعين اإ

 آأو هيلك ؛

 اثلثًا، جيب آأن يكون هناك ارتباط بني اخللل املبلغ عنه والرضر اذلي تعرض هل املريض؛ ▪

طار تنظمي  ابملعىن الواسع ) ▪ لوبزي وآأخرياً، جيب آأن يكون هذا اخللل انجتًا عن عدم امتثال ادلوةل اللزتاهما بوضع اإ

 (.196-191 الفقرة[، الغرفة الكربى] دي سوزا فراننديز ضد الربتغال

لقد نظرت احملمكة يف عدد من القضااي اليت تثري مسائل تتعلق ابالإهامل الطيب و/آأو احلرمان من الوصول اإىل الرعاية . 47

 الطبية يف املستشفيات، عىل سبيل املثال:

عطاء ادلواء لطفل م ▪  )قرار((؛  غالس ضد اململكة املتحدةعاق ابلرمغ من معارضة الأم )اإ

 )قرار((؛ س يفمي غونغور ضد تركياوفاة امرآأة مس نة نتيجة مضاعفات الالهتاب الشعيب الرئوي ) ▪

 (؛ز ضد بولندا وفاة امرآأة حامل مصابة ابلهتاب القولون التقريح ) ▪

 (؛آأرساكاي ضد آأوكرانياوفاة مريض ابملستشفى نتيجة مضاعفات عىل مس توى الرئة ورفضه املوافقة عىل العالج ) ▪
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جراء معلية طارئة لعدم قدرهتا عىل دفع التاكليف الطبية ) ▪ محمد ش ينتورك وفاة امرآأة حامل بسبب رفض الأطباء اإ

 (؛وبكري ش ينتورك ضد تركيا

دخاهل اإىل عِ عىل منت س يار  حديث الوالدة وفاة طفل رضيع ▪ آ س يي دة مستشفيات عامة )ة اإسعاف بعد رفض اإ

 (؛غينتش ضد تركيا

 (؛ كياآألتو وآ خرون ضد تر حاةل وفاة جراء نوبة قلبية انمجة عن تناول دواء معني ) ▪

وفاة ابن املدعية يف مستشفى عقب خضوعه الإجراءات طبية من قبل آأطباء مل تكن دلهيم الرتاخيص آأو  ▪

 (.بولكفادزي ضد جورجيا-ساريشفييلاملؤهالت الالزمة، يف انهتاك للقانون احمليل )

تتعلق بعدم احلصول عىل الرعاية الطبية، انش ئة عن رفض ادلوةل  تظلامتيف عدد من القضااي، نظرت احملمكة يف . 48

بينتياكوفا وآ خرون  و  )قرار(، نيتيتسيك ضد بولندا تغطية تاكليف عالج تقليدي معني ابلاكمل. انظر، عىل سبيل املثال، 

 رار(.)ق فياتر ضد بولندا و )قرار(،    ضد رومانياغوريغ و )قرار(،  ضد مودلوفا

رسطان ميؤوس من شفاهئم من عدم متكهنم من احلصول عىل ، اش تىك مرىض خريس توزوف ضد بلغاراييف قضية . 49

املنتجات الطبية  دواء جترييب غري مرصح به. وخلصت احملمكة اإىل عدم وجود ثغرات يف اللواحئ اليت حتمك احلصول عىل هذه  

من االتفاقية    2غري املرصح هبا عندما بدا آأن الأشاكل التقليدية للعالج الطيب غري اكفية، واعتربت آأنه ال ميكن تفسري املادة  

 (.108  الفقرةعىل آأهنا تفرض تنظمي حصول املرىض اذلين يعانون من مرض عضال عىل املنتجات الطبية غري املرصح هبا )

 ون من حريهتم والأشخاص يف وضعية هشة الواقعون حتت س يطرة ادلوةل الأشخاص احملروم   . ب 

آأكدت احملمكة حق لك جسني يف ظروف احتجاز تس تجيب للكرامة االإنسانية، بشلك يضمن آأن طرق تنفيذ التدابري .  50

ةل يف الاحتجاز؛ املتخذة ال تعرض الشخص املعين حملنة آأو لتجربة قاس ية تتجاوز شدهتا املس توى احلمت  للمعاانة املتأأص

اك تشدجي ، جيب ضامن رفاهه بشلك مناسب مع مراعاة املتطلبات العملية للسجن )حصة السجني  وآأضافت آأنه اإىل جانب

 (.91 الفقرة، ضد بولندا 

املستشفيات السجنية ال ميكن آأن تكون دامئًا بنفس جودة الرعاية اليت تقدهما  تقر احملمكة بأأن الرعاية الطبية املتاحة يف  .  51

املؤسسات الطبية للساكن. ومع ذكل، جيب عىل ادلوةل آأن تضمن بشلك اكٍف حصة احملتجزين ورفاههم، ال س امي من 

عىل وجه الرسعة من التشخيص خالل توفري الرعاية الطبية الالزمة هلم. كام جيب عىل السلطات آأن تضمن اس تفادة املعنيني  

والتتبع ادلقيقني، وآأن خيضعوا، عندما يتطلب املرض ذكل، ملراقبة منتظمة ومهنجية مرتبطة ابسرتاتيجية عالجية شامةل 

(. ومع ذكل، ال ميكن تفسري االتفاقية  54 الفقرة ،بيتاليف ضد روس ياهتدف اإىل معاجلة مشألكهم الصحية آأو منع تفامقها )

 (.91 الفقرة، اك ضد بولندا تشدجي عىل آأهنا تنشئ الزتامًا عامًا ابالإفراج عن جسني لأس باب حصية )

اء مشلكة ومبا آأن ادلوةل مسؤوةل بشلك مبارش عن رفاه الأشخاص . 52 ذا تويف آأحدمه جر  نه اإ احملرومني من حريهتم، فاإ

سلاميين ضد حصية، جيب علهيا تقدمي تفسريات لأس باب هذه الوفاة والرعاية اليت مت تقدميها للشخص املعين قبل وفاته )

 (.104 الفقرة ،اكتس وآ خرون ضد آأوكرانيا؛ 27 الفقرة، فرنسا

اعتربت احملمكة آأن الرعاية الطبية املقدمة لأشخاص حمرومني من حريهتم ختللهتا الأخطاء يف احلاالت التالية عىل  . 53

 سبيل املثال:
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آأن آأحد احملتجزين يعاين من مرض مزمن، فاإهنا مل تقم بفحصه عىل الرمغ من آأن السلطات اكنت تعمل جيدًا  ▪

ومعاجلته بشلك مناسب؛ حيث مت نقهل اإىل املستشفى يف وقت متأأخر، كام آأن العملية اجلراحية اليت خضع لها 

عادة اإخضاعه  ختللهتا مجموعة من العيوب. وقد مُسح هل مبغادرة املستشفى رمغ آأن الأطباء اكنوا عىل عمل برضورة اإ

للجراحة فوراً بسبب مضاعفات ما بعد اجلراحة. كام آأهنم قد آأخفوا تفاصيل هممة بشأأن معليته واملضاعفات اليت 

بعد اخلروج من اجلراحة،  كأنه مريض عادينشأأت عهنا. واكن الطامق الطيب يف السجن قد تعامل مع الزنيل 

وان. عالوة عىل ذكل، مل يكن مستشفى وليس كحاةل طارئة، وهو ما ترتب عنه اإخضاعه للعملية بعد فوات الأ 

 (؛89-88 الفقراتن، اترارييفا ضد روس ياالسجن جمهزاً بصورة مناس بة لوقف الزنيف الشديد ) 

نقل املدع  اإىل املستشفى  تلف السلطات العامة؛ حيث مل يتأأتَّ اكن هناك نقص يف التعاون والتنس يق بني خم  ▪

بالغ احملمكة ذات الاختصاص ابحلاةل الصحية للمدع  بصورة مناس بة  الإجراء معليتني ُمربجمتني، ومل يمت اإ

ورسيعة، ومل يمتكن الأطباء من رؤيته خالل الأايم الأخرية من حياته، كام مل تُؤخذ حالته الصحية بعني الاعتبار 

 (؛101 الفقرة، اك ضد بولندا تشدجي رار احتجازه )عندما صدر تلقائيًا الأمر ابس مت

مل ختضع اإحدى السجينات املصابة بفريوس نقص املناعة البرشية واليت اكنت تعاين من عدة آأمراض خطرية  ▪

طلب االإفراج عهنا عاجاًل عندما  للمتابعة الطبية، حيث ُرفض طلب نقلها اإىل مؤسسة طبية والنظر يف

ىل وفاهتا بسبب آأمراض  تدهورت حالهتا الصحية بشلك خطري. بعد ذكل، مت اإطالق رساهحا متأأخرًا، مما آأدى اإ

صابهتا بفريوس نقص املناعة البرشية )  (؛112-105 فقراتال، اكتس وآ خرون ضد آأوكرانيامرتبطة ابإ

دوية املتعددة، غري اكفية لأن التشخيص  ▪ اكنت الرعاية املقدمة للمدع  الأول، املصاب مبرض السل املقاوم للأ

والعالج بأأدوية اخلط الثاين اكان متأأخرين ومل يكن دلى الطامق الطيب اخلربة املطلوبة لعالج هذا املرض 

 (.93-90 الفقرات، ماخارادزي وس يخاروليدزي ضد جورجيا)

اتبعت احملمكة مقاربة مماثةل فامي يتعلق ابلرعاية الطبية للأشخاص يف وضعية هشة الواقعني حتت س يطرة ادلوةل عندما . 54

ضهتم السلطات ادلاخلية للخطر بشلك غري معقول رمغ علمها ابلظروف املروعة اليت  ىل وفاة الأشخاص عر  آأدت فامي بعد اإ

فالنتني اكمبيانو   ابلنيابة عنمركز املوارد القانونية  املودعني يف منشأ ت اجامتعية آأو مستشفيات )انظر، عىل وجه اخلصوص،  

، ويه القضية اليت اكنت تتعلق بوفاة شاب من جممتع الروما  144-143و131  الفقرات[، الغرفة الكربى] ضد رومانيا

مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية ومعاق ذهنيًا بسبب الرعاية غري الاكفية، مبا يشمل ذكل الرعاية الطبية، يف مؤسسة  

يت اكنت تتعلق مبزامع ابرتاكب ، وال57و 56 الفقراتن)قرار(،  دوميب ضد التفياللأمراض النفس ية؛ ويف املقابل، قضية 

 من عدة آأمراض خطرية(. اكن يعاينطيب يف الرعاية املقدمة مبركز الصحة العامة لفائدة ابن املدعية اذلي  أأ خط

 حامية الأشخاص يف س ياق احلوادث   .5

تقتيض من ادلوةل اعامتد لواحئ هتدف اإىل حامية آأمن الناس   2الالزتامات االإجيابية الناش ئة عن املادة ترى احملمكة آأن . 55

 (.68 الفقرة، ابنيل ضد ليتوانيا؛ 69 الفقرة، نساك ضد بولندا تش يكوي يف الأماكن العامة وضامن تطبيقها بشلك حصيح )

، يف ظروف معينة، يف س ياق الس ياسات الرامية هفواهتاويف هذا الصدد، ال ميكن استبعاد آأن آأفعال السلطات آأو . 56

من االتفاقية. ومع ذكل،  2للامدة  املوضوع  الشقاإىل ضامن الأمن يف الأماكن العامة، قد تفرض حتمل مسؤوليهتا مبوجب 

كن العامة هبدف حامية عندما تتبىن دوةل متعاقدة نظامًا قانونيًا وتنظمييًا شاماًل يمت تكييفه وفقًا للس ياقات اخملتلفة لتأأطري الأما
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مس تخدمهيا، ال ميكن للمحمكة قبول آأن تكون آأمور من قبيل خطأأ يف احلمك من جانب آأحد الفاعلني، آأو ضعف التنس يق  

بني املهنيني، سواء اكنوا من القطاع العام آأم اخلاص، اكفية يف حد ذاهتا لتحميل املسؤولية لدلوةل املتعاقدة يف اإطار الالزتام 

 الفقرة*، ماريوس الكس ندرو ومارينيال ستيفان ضد رومانيامن االتفاقية ) 2ية احلياة اذلي تنص عليه املادة االإجيايب حبام

100.) 

ًا عىل السلطات، ال مفرط اً عالوة عىل ذكل، ال ينبغ  تفسري هذا الالزتام االإجيايب بطريقة من شأأهنا آأن تفرض عبئ. 57

س امي يف ضوء عدم القدرة عىل التنبؤ ابلسلوك البرشي واخليارات العملية اليت يتعني القيام هبا من حيث الأولوايت واملوارد 

 (. 100 الفقرة*، ماريوس آألكساندرو ومارينيال ستيفان ضد رومانيا؛ 64 الفقرة، نساك ضد بولندا تش يكوي  )

ضافة اإىل ذكل، فاإن اختيار التدابري اليت جيب عىل ادلول املتعاقدة اختاذها لالمتثال اللزتاماهتا االإجيابية مبوجب املادة .  58 اإ

ىل تنوع الوسائل القادرة عىل ضامن احلقوق اليت حتمهيا االتفاقية، يدخل من حيث املبد  2 آأ مضن هامش تقديرها. وابلنظر اإ

فاإن عدم قيام ادلوةل املعنية بتنفيذ تدبري حمدد ينص عليه القانون احمليل ال مينعها من الوفاء ابلزتاهما االإجيايب بصورة آأخرى 

 (.102 الفقرة*، ماريوس آألكساندرو ومارينيال ستيفان ضد رومانيا؛ 65 الفقرة، تش يكوينساك ضد بولندا )

ذا اكنت ادلوةل قد آأخلت ابلزتاماهتا التنظميية تتطلب حفصًا ملموس. 59 لأوجه  ،وليس جمردًا  ،اً آأخرياً، فاإن مسأأةل ما اإ

 (. 103 الفقرة*، ماريوس آألكساندرو ومارينيال ستيفان ضد رومانياالقصور املزعومة )

طبيعهتا، مثل الأنشطة فامي يتعلق ابلأنشطة اليت حُيمتل آأن تشلك خطراً عىل حياة االإنسان بسبب اخلطورة املتأأصةل يف  .  60

ذا لزم الأمر، مبا يشمل ذكل وضع  اليت تمت يف موقع بناء، فاإن ادلوةل مطالبة ابعامتد تدابري معقوةل تضمن سالمة الأفراد اإ

، مع مراجع آأخرى(. وبشلك خاص، يف 57 قرةالف، يفريوغلو ضد تركياج لواحئ تتكيف مع خصوصيات النشاط املذكور )

حال عدم وجود تدابري احرتازية، ميكن آأن يكون آأي موقع بناء، خاصة عندما يقع يف منطقة سكنية، مصدراً حلوادث مميتة 

  ميكن آأن تصيب ليس فقط البنائني اذلين مه عىل دراية آأفضل ابخملاطر احملمتةل، ولكن آأيضًا امجلهور بشلك عام، وال س امي 

 (.28 الفقرة*، زيناتولني ضد روس ياالفئات الهشة مثل الأطفال اذلين قد يتعرضون بسهوةل ملثل هذه اخملاطر )

ىل آأن ادلوةل املدعى علهيا مل تف ابلزتاهما حبامية احلق يف احلياة يف . 61  القضااي التالية: خلصت احملمكة اإ

 ، حيث تويف خشصان يف حادث قطار؛49 الفقرة، اكليندر ضد تركيا ▪

ح آأصيب هبا عندما انفصل جزء من الرشفة ، حيث تويف ابن املدعيني متأأثراً جبرو69  الفقرة،  ابنيل ضد ليتوانيا ▪

 عن آأحد املباين وسقط عليه حني اكن يلعب يف اخلارج؛

، حيث غرق ابن املدع  البالغ من العمر عرش س نوات يف حفرة مكشوفة 72 الفقرة، يفريوغلو ضد تركياج  ▪

، حيث سقط وادل املدعيني يف برئ 49 الفقرة، بينور آأوزون ضد تركيامملوءة ابملاء يف موقع بناء؛ انظر آأيضًا 

 . املصعد مببىن مت التوقف عن بنائه

ىل آأن ادلوةل املدعى علهيا قد آأخلت ابلزتاهما حبامية احلق يف احلياة يف القضااي التالية: . 62  يف املقابل، مل ختلص احملمكة اإ

، عامل آأثناء معهل حادث اإىل مقتل )قرار(، حيث آأدى  ريا هرنيكيس وآ خرون ضد لوكسمبورغيسيس يليا بري  ▪

 وذكل بعد اهنيار جدار مبىًن اكن خيضع للهدم؛

نقاذ جبلية طارئة؛ فورديك ضد سلوفاكيا ▪  )قرار(، واكنت تتعلق بعملية اإ
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 ، واكنت تتعلق حبادث مميت يف قاعة رايضية مدرس ية؛47 الفقرة)قرار(،  مويل ضد رومانيا ▪

، حيث آأصيب املدع ، اذلي اكن يس بح يف منطقة س باحة غري 107 الفقرة، انرلوغلو ضد تركياوافيت تج ▪

 مطوقة، جبروح مميتة بعد آأن صدمه قارب مبحرك؛ 

، واكنت تتعلق حبادث سري تس ببت فيه جشرة 109  الفقرة*،  ماريوس آألكساندرو ومارينيال ستيفان ضد رومانيا ▪

 طت عىل س يارة املدعيني آأثناء مرورمه عىل طريق عام رئييس؛سق

، واكنت تتعلق بوفاة ابن املدع ، اذلي جرفه البحر آأثناء مشاركته 172  الفقرة*، اكمبوس ضد الربتغال  زسواري ▪

 عىل الشاطئ.   كسةمشايف جتمع يتعلق بتقليد طاليب يتضمن آأنشطة 

، واكنت تتعلق بوفاة ابن املدعية نتيجة التسمم بأأول آأكس يد الكربون 61 الفقرة، فاردوسانيدزي ضد جورجيا ▪

عادة اس تخدام غالية غاز مثبتة بشلك خاطئ عىل الرمغ من حتذير مزود الغاز.  عقب اإ

 احلدود الزمنية   . د

 بداية احلياة   .1

، واليت تنص عىل وجوب حامية احلق يف احلياة "بشلك االتفاقية الأمريكية حلقوق االإنسانمن  4عىل عكس املادة . 63

بشلك   ،ة للحق يف احلياة، كام آأهنامن االتفاقية تَلزم الصمت فامي يتعلق ابحلدود الزمني 2عام بدءًا من امحلل"، فاإن املادة 

 (.75 الفقرة[، الغرفة الكربى] فو ضد فرنساخاص، ال حتدد من هو "الشخص" اذلي حتم  االتفاقية "حياته" )

جامع آأورويب حول التعريف العلم  . 64 ن نقطة البداية ترى احملمكة آأنه يف حال عدم وجود اإ والقانوين لبداية احلياة، فاإ

الغرفة ] فو ضد فرنساللحق يف احلياة تقع مضن هامش التقدير اذلي تعترب معومًا آأنه ينبغ  منحه لدلول يف هذا اجملال )

 (.82 الفقرة ،[الكربى

[، حيث اضطرت املدعية اإىل اخلضوع الإهجاض عاليج بسبب سوء املامرسة  الغرفة الكربى] فو ضد فرنسا يف قضية . 65

ذا اكنت الهناية املؤملة محللها تدخل يف نطاق تطبيق املادة  ، ذكل آأنه 2الطبية، اعتربت احملمكة آأنه ال فائدة من النظر فامي اإ

ماكنية تطبيقها، فاإن املتطلبات املرتبطة ابحلفاظ عىل احلياة يف جمال الصحة العامة مل يمت االإخالل هبا من   حىت لو فرضنا اإ

، ينتورك وبكري ش ينتوركمحمد ش  ؛ لالطالع عىل مقاربة مماثةل، انظر آأيضًا قضية 85 الفقرةطرف ادلوةل املدعى علهيا )

 (.109 الفقرة

يفانس ضد اململكة املتحدةيف قضية . 66 [، حيث اش تكت املدعية من آأن الترشيع الربيطاين يسمح الغرفة الكربى] اإ

لرشيكها السابق بسحب موافقته عىل ختزين واس تخدام آأجنهتام، وجدت احملمكة آأن القانون الربيطاين مل يعرتف بكون اجلنني 

، وابلتايل  2من احلق يف احلياة اذلي تضمنه املادة  –عن طريق وس يط  – موضوع حق مس تقل ومل يرصح هل ابالس تفادة 

 (.56-54 الفقرات) 2فاإن اجلنني ال يس تفيد من احلق يف احلياة ابملعىن املقصود يف املادة 

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-94259
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-160257
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201867
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-200348
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202392
http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61887
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61887
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61887
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-118722
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-118722
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-118722
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-80046


 احلق يف احلياة  – الأوروبية حلقوق االإنسان من االتفاقية 2دليل خاص ابملادة 

 62 آأصل من 20 2020آأغسطس  31آ خر حتديث:   احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان

 مسائل تتعلق بهناية احلياة   .2

 املوت الرحمي  . آأ 

مبساعدة سلطة عامة، انطالقًا ترى احملمكة آأنه ليس من املمكن اس تنتاج احلق يف املوت، سواء عىل يد طرف اثلث آأو  .  67

برييت ضد من االتفاقية. فف  مجيع القضااي اليت نظرت فهيا، شددت احملمكة عىل الزتام ادلوةل حبامية احلياة ) 2من املادة 

 (.39 الفقرة، اململكة املتحدة

يف قضية حديثة تتعلق برفض السلطات السامح ابحلصول عىل الأدوية ملساعدة مريض آأجنيب عىل الانتحار، رآأت  . 68

من االتفاقية مع   8احملمكة، مع التذكري برضورة قراءة االتفاقية يف مجملها، آأنه من الصائب دراسة الطلب عىل آأساس املادة 

ذا مل . وقد اعتربت آأن هذا املقتىض2الرجوع اإىل املادة  هناء حياته اإ  يكن الأخري يلزم السلطات الوطنية مبنع آأي فرد من اإ

ذ قراره ِ  (.54 الفقرة ،هاس ضد سويرسا حبرية وعن عمل اتم ) قد اختخ

دامة احلياة   . ب   وقف عالجات اإ

هناء الزتويد  الغرفة الكربى] مبري وآ خرون ضد فرنساو ليف قضية . 69 [، اليت اكنت تتعلق بقرارات السلطات القاضية ابإ

جامع بني ادلول  الاصطناع  ابلغذاء واملاء ملريض يعمتد عليه لك يًا للبقاء عىل قيد احلياة، الحظت احملمكة آأنه ال يوجد اإ

دامة احلياة، عىل الرمغ من آأن غالبية ادل ول يبدو آأهنا تسمح بذكل.  الأعضاء يف جملس آأورواب حول السامح بوقف عالج اإ

جامع بشأأن  يقاف العالج من دوةل اإىل آأخرى، فاإن هناك اإ وآأشارت يف هذا الصدد اإىل آأنه عىل الرمغ من اختالف طرق اإ

ادلور الأسايس الإرادة املريض يف اختاذ القرار، همام اكنت طريقة التعبري. وذلكل اعتربت آأنه يف هذا اجملال اذلي ميس هناية 

ماكنية السامح بوقف  احلياة، كام يف  ذكل اذلي ميس بداية احلياة، ينبغ  منح ادلول هامش تقدير، ليس فقط فامي يتعلق ابإ

دامة احلياة اصطناعيًا وطرق تنفيذه من عدمه، ولكن آأيضًا حول كيفية حتقيق التوازن بني حامية حق املريض يف  عالج اإ

صية. وشددت، مع ذكل، عىل آأن هامش التقدير هذا ليس غري  احلياة واحلق يف احرتام حياته اخلاصة واس تقالليته الشخ 

 (. 148-147 الفقراتن) 2املادة  الناش ئة عنحمدود وآأهنا حتتفظ ابحلق يف مراقبة امتثال ادلوةل اللزتاماهتا 

طار تقدميعند النظر يف مسأأةل . 70 تنظمي   العالج الطيب آأو وقفه، تأأخذ احملمكة العنارص التالية بعني الاعتبار: وجود اإ

؛ ومراعاة الرغبات اليت آأعرب عهنا املدع  وآأقاربه سلفًا اإىل جانب 2يف القانون واملامرسة احملليني يس تجيب ملتطلبات املادة  

ماكنية احلصول عىل انتصاف قضايئ يف حال وجود شك بشأأن آأفضل قرار ميكن اختاذه لصاحل املريض  آ راء آأطباء آ خرين؛ واإ

 (.83 الفقرة)قرار(،  غارد وآ خرون ضد اململكة املتحدة)
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III.   هناء احلياة بصورة متعمدة  حظر اإ

   عقوبة االإعدام   . آأ 
 

 من االتفاقية   2من املادة    1الفقرة  

ن  .  1" ال خشص يف احلياة حق محم  مبوجب القانون. وال جيوز التسبب يف موت آأي خشص  حق لك اإ معدًا، اإ

دانته يف جرمية يقيض فهيا القانون بتوقيع هذه العقوبة.  "تنفيذاً حلمك ابالإعدام صادر عن حممكة ابإ

دانته يف جرمية يقيض  ال تنفيذاً حلمك ابالإعدام صادر عن حممكة ابإ وال جيوز التسبب يف موت آأي خشص معداً، اإ

 فهيا القانون بتوقيع هذه العقوبة.

رضورة  املوت انهتأاكً لهذه املادة يف احلاالت اليت قد يكون انجتًا فهيا عن جلوء رضوري  ال يعترب التسبب يف   .2

 اإىل القوة: قصوى
 

نسان   : اللكامت الرئيس ية   ( HUDOC)   قاعدة بياانت احملمكة الأوروبية حلقوق االإ

 (2) املطلوبني تسلمي –( 2) الرتحيل

ماكنية الوصول )1-2القانون )(؛ ينص عليه  1-2عقوبة االإعدام )  –(  1-2احلياة ) ماكنية التنبؤ  (؛  1-2(؛ اإ -2)اإ

 (1-2(؛ احملمكة اخملتصة )1-2) ات(؛ ضامانت ضد التعسف1

 

 امللحقني ابالتفاقية   13و   6من االتفاقية يف ضوء الربوتوكولني رمق    2من املادة    1تفسري الفقرة    .1

عندما متت صياغة االتفاقية، مل تكن عقوبة االإعدام تعترب خماِلفة للمعايري ادلولية. ذلكل مت النص عىل اس تثناٍء من احلق  .  71

ال تنفيذًا حلمك ابالإعدام معدًا،  موت آأي خشص  يف  ال جيوز التسبب  عىل آأنه "  2من املادة    1  الفقرةنص ت يف احلياة، حبيث     اإ

دانته صادر عن حممكة  لغاء  هذه العقوبةبتوقيع القانون  يقيض فهيا  يف جرمية ابإ ". غري آأنه اكن هناك بعد ذكل حترك حنو االإ

السعدون ومفيض ضد اململكة  الاكمل لعقوبة االإعدام حبمك الواقع وحبمك القانون يف ادلول الأعضاء يف جملس آأورواب )

  (.116 الفقرة، املتحدة

رتكب يف امللحق ابالتفاقية، اذلي يلغ  عقوبة االإعدام ابس تثناء "الأعامل اليت تُ   6الربوتوكول رمق  فُتح ابب التوقيع عىل  .  72

. وقد وقعت عليه  1985مارس  1ودخل حزي التنفيذ يف   1983آأبريل  28"، يف وقت احلرب آأو الهتديد الوش يك ابحلرب

  ،السعدون ومفيض ضد اململكة املتحدة)اكفة ادلول الأعضاء يف جملس آأورواب، وصادقت عليه مجيعها ابس تثناء روس يا 

 3، اذلي يلغ  عقوبة االإعدام يف مجيع الظروف، يف 13الربوتوكول رمق (. من هجته، مت فتح ابب التوقيع عىل 116 الفقرة

عليه مجيع ادلول الأعضاء يف جملس آأورواب ، وقعت 2010. ويف عام 2003يوليو  1ودخل حزي التنفيذ يف  2002مايو 
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 الفقرة، املرجع نفسهابس تثناء دولتني )آأذربيجان وروس يا(، وصادقت عليه مجيع ادلول املوقعة ابس تثناء ثالث دول )

117.)1 

آأن  تُظهراملامرسة املس مترة لدلول اليت تلزتم بتعليق عقوبة االإعدام،  ابلنس بة للمحمكة، فاإن هذه الأرقام، اإىل جانب. 73

 الفقرة،  السعدون ومفيض ضد اململكة املتحدةحتظر عقوبة االإعدام يف مجيع الظروف )  بصورة جتعلها  مت تعديلهاقد    2املادة  

120.) 

طار مسؤولية ادلوةل    .2 عادة القرسية   املطلوبني   مسأأليت تسلمي   خبصوص   2املادة    يف اإ  واالإ

ذا اكنت هناك آأس باب جدية ومثبتة   املطلوبني من االتفاقية تسلمي 2حتظر املادة . 74 عادة القرسية اإىل دوةل آأخرى اإ واالإ

 الفقرة، النشريي ضد بولندا عدام هناك )لالعتقاد بأأن الشخص املعين سيتعرض لهتديد حقيق  ابلوقوع حضية لعقوبة االإ 

 (.110 الفقرة[، الغرفة الكربى] . ضد السويدغف.؛ 577

 .الهجرة –دليل الاجهتادات القضائية ميكن الاطالع عىل مزيد من التفاصيل يف . 75

 القوة املميتة من طرف موظف  ادلوةل   اس تخدام  .ب 
 

 من االتفاقية   2املادة  

 القانون. )...(وجب اإن حق لك خشص يف احلياة حق محم  مب. 1"

 . ال يعترب التسبب ابملوت انهتأاكً لهذه املادة يف احلاالت حيث قد يكون انجتًا عن جلوء للقوة ابلغ الرضورة:2

 آأ. لتأأمني ادلفاع عن آأي خشص اكن ضد العنف غري الرشع ؛

 ب. لتنفيذ معلية اعتقال قانونية آأو ملنع فرار خشص قيد الاحتجاز قانونيًا؛ 

 آأو عصيان وفقًا للقانون."شغب  ج. لقمع 

نسان   : اللكامت الرئيس ية   ( HUDOC)   قاعدة بياانت احملمكة الأوروبية حلقوق االإ

معلية تنفيذ (؛ 2 2) رشع عنف غري  صد(؛ 2-2) رضورة قصوى(: 2-2اس تخدام القوة ) –( 1-2احلياة )

 ( 2-2(؛ مقع شغب آأو عصيان )2-2) الفرار(؛ منع 2-2) اعتقال قانونية

 

 
كام هو. آأما فامي  13وعدد التوقيعات عىل الربوتوكول رمق  6حىت اترخي الانهتاء من هذا ادلليل، ظل عدد التوقيعات واملصادقات عىل الربوتوكول رمق   1

 ، فاإن دوةل واحدة فقط من ادلول اليت وقعت عليه )آأرمينيا( مل تصادق عليه بعد. 13املصادقات عىل الربوتوكول رمق يتعلق بعدد  
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 تقيمي الأدةل   .1

، ما مل يكن ذكل حمتيًا بسبب ظروف احملمكة الابتدائية قضاء ال ميكن للمحمكة دون سبب وجيه آأن تتوىل دور. 76

)قرار((. ومن حيث املبدآأ، عندما يمت تنفيذ االإجراءات احمللية، ال يتعني   ر ضد اململكة املتحدةو مكخ القضية املعروضة علهيا )

حيث املبدآأ  عىل احملمكة استبدال تقيمي احملامك الوطنية للوقائع بتقيميها اخلاص، حيث اإن هذه احملامك يه اليت تقع علهيا من 

ثبات الوقائع عىل آأساس الأدةل املوجودة يف امللف )انظر، من بني العديد من السوابق الأخرى،   دواردز ضد اململكة  هممة اإ اإ

لهيا القضاة الوطنيون غري ملزمة 29 الفقرة، الكس ضد آأملانيا؛ 34 الفقرة، املتحدة (. ويف حني آأن النتاجئ اليت يتوصل اإ

جراء تقيميها اخلاص يف ضوء مجيع املعلومات املوجودة حتت ترصفها، فاإهنا عادة ال خترج عن   للمحمكة، اليت تظل حرة يف اإ

ذا اكنت حبوزهتا بياانت مق ال اإ ابربو آأنغيليسكو ضد  ؛  283  الفقرة،  آأفشار ضد تركيانعة تدفعها ذلكل )اس تنتاجاهتم الوقائعية اإ

 (.52 الفقرة، رومانيا

ثبات  . آأ   مس توى االإ

ثبات مادية الوقائع اليت خيتلف .  77 حددت احملمكة عدداً معينًا من املبادئ اليت تنطبق عىل الطلبات اليت تس توجب مهنا اإ

ثبات "دون آأي جمال لشك معقول"؛ وميكن آأن  بشأأهنا الأطراف: جيب آأن تستند الاس تنتاجات الوقائعية اإىل معيار االإ

اضات اليت مل تدحض، وتكون مقنعة ودقيقة ومتسقة مبا فيه الكفاية. ويف ينتج هذا ادلليل عن مجموعة من القرائن آأو الافرت 

؛ 160 الفقرة، ش وآ خرون ضد تركياو اتن) الاعتبارهذا الصدد، ميكن آأخذ سلوك الأطراف عند البحث عن الأدةل بعني 

 (. اتغاييفا وآ خرون ضد روس يا

ثبات  . ب   عبء االإ

ثبات، يف هذا الصدد، يرتبطان ارتباطًا جوهراًي . 78 اإن درجة االإقناع الالزمة للتوصل اإىل نتيجة معينة وتوزيع عبء االإ

 الفقرة ، اتغاييفا وآ خرون ضد روس يااالتفاقية )خبصوصية الوقائع، وطبيعة الادعاء املقدم، واحلق املعين املنصوص عليه يف 

586.) 

كام يف حاالت الأشخاص  -عندما تكون الأحداث املعنية معروفة، لكيًا آأو جزئيًا، من طرف السلطات وحدها . 79

ن آأ  -الواقعني حتت س يطرهتا يف احلراسة النظرية  ىل افرتاضات فاإ صابة آأو وفاة تقع خالل فرتة الاحتجاز هذه تؤدي اإ ي اإ

ثبات عىل عاتق السلطات، اليت جيب آأن تقدم تفسريًا مُ  سلامن  رضيًا ومقنعًا )وقائعية هممة. يف هذه احلاةل، يقع عبء االإ

 (.100 الفقرة[، الغرفة الكربى] ضد تركيا

ثبات آأن الشخص. 80 اس ُتدع  رمسيًا من طرف السلطات  قد وينطبق هذا املبدآأ آأيضًا عىل احلاالت اليت ميكن فهيا اإ

ثبات آأن  ن مل يمت اإ العسكرية آأو الرشطة، وآأنه دخل ماكاًن خاضعًا لس يطرهتا، وآأنه مل يظهر منذ ذكل احلني، وذكل حىت واإ

ثل هذه احلاةل، تقع عىل عاتق احلكومة مسؤولية تقدمي تفسري معقول وُمرٍض ملا السلطات احتجزت هذا الشخص. يف م

منا غادر املبىن دون آأن حُيرم فامي بعد من  ظهار آأن الشخص املعين مل حُيتجز من قبل السلطات واإ حدث يف املبىن املذكور واإ

 (.160 الفقرة، وآ خرون ضد تركيا شو اتنحريته )

وعىل النحو ذاته، يف القضااي املتعلقة ابلزناعات املسلحة، وسعت احملمكة هذا املبدآأ ليشمل احلاالت اليت يُعرث فهيا عىل .  81

آأشخاص مصابني آأو موىت، آأو حاالت آأشخاص اختفوا، يف منطقة واقعة حتت س يطرة سلطات ادلوةل وحدها، وحيث 
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ىل احامتل تورط ادلوةل )تشري بعض الأ   الفقرة،  آأسالخانوفا وآ خرون ضد روس يا؛  211  الفقرة،  آأكوم وآ خرون ضد تركيادةل اإ

 ومراجع مت ذكرها(. 97

عالوة عىل ذكل، آأكدت احملمكة آأنه يف مجيع احلاالت اليت يس تحيل فهيا حتديد الظروف ادلقيقة للقضية لأس باب  . 82

عبء توضيح التسلسل الزمين للأحداث علهيا  تُعزى موضوعياً اإىل سلطات ادلوةل، فاإن احلكومة املدعى علهيا يه اليت يقع  

(. كام آأشارت اإىل  80 الفقرة، منصوروغلو ضد تركيااءات املدع  )رضية ومقنعة، وتقدمي آأدةل قوية دلحض ادعبطريقة مُ 

يف احلصول عىل الأدةل الالزمة دلمع ادعاءاهتم عندما تكون حبوزة احلكومة املدعى    آأحصاب ادلعوىالصعوابت اليت يواهجها  

ثبات علهيا واثئق هممة للقضية وال  آأو   الوقائعتقدهما. فاإذا مل تكشف احلكومة عن الواثئق املهمة اليت قد متكن احملمكة من اإ

ذا مل تقدم تفسريًا مُ  الغرفة ] فارانفا وآ خرون ضد تركيارضيًا آأو مقنعًا، ميكن اس تخالص اس تنتاجات قوية من موقفها )اإ

جراؤه عىل املس توى 184 الفقرة[، الكربى (. وابلتايل، فاإن آأخذ احملمكة العنارص اليت مت مجعها آأثناء التحقيق اذلي مت اإ

ثباهتا خالل احملامكة آأمام القايض الوطين بعني الاعتبار يعمتد اإىل حد كبري عىل جودة معلية التحقيق   الوطين والوقائع اليت مت اإ

 (. 586 الفقرة، اتغاييفا وآ خرون ضد روس ياهذه العملية واتساقها )ادلاخلية ومدى معق 

جراءات جنائية آأمام احملامك احمللية، ينبغ  آأن يوضع يف   2وآأخرياً، عندما تؤدي ادعاءات ابنهتاك املادة  .  83 من االتفاقية اإىل اإ

ذ يقترص اختصاص احملمكة  ،ؤولية اجلنائية ختتلف عن مسؤولية ادلوةل مبوجب االتفاقيةالاعتبار آأن املس الأوروبية حلقوق   اإ

. وتنبع املسؤولية مبوجب االتفاقية من آأحاكم هذه الأخرية اليت جيب تفسريها يف ضوء فقط عىل حتديد الثانية االإنسان

بدآأ ذي صةل يف القانون ادلويل. هذا وال ينبغ  اخللط بني مسؤولية  موضوع االتفاقية والهدف مهنا ومع مراعاة آأي قاعدة آأو م

مسائل القانون احمليل املتعلقة ابملسؤولية اجلنائية الفردية، بني ادلوةل عن آأفعال آأهجزهتا آأو رجال السلطة دلهيا آأو موظفهيا و 

آأحاكم االإدانة آأو الرباءة ابملعىن املقصود واليت يعد تقيميها من اختصاص احملامك احمللية. وليس من اختصاص احملمكة اإصدار 

يطاليا؛ 111 الفقرة، ضد تركيا واتنليف القانون اجلنايئ )  (.182 الفقرة[، الغرفة الكربى] جولياين وغاجيو ضد اإ

 حامية الأشخاص من اس تخدام القوة املميتة من طرف موظف  ادلوةل   .2

 االإطار القانوين  . آأ 

فامي يتعلق ابس تخدام القوة من قبل موظف  ادلوةل، فاإن الواجب الأسايس املمتثل يف ضامن احلق يف احلياة يعين، عىل .  84

داري  طار قانوين و اإ نفاذ وجه اخلصوص، الزتام ادلوةل بوضع اإ مناسب يبني الظروف احملدودة اليت جيوز فهيا ملوظف  اإ

جولياين وغاجيو ضد القانون اس تخدام القوة واس تعامل الأسلحة النارية، وذكل مع مراعاة املعايري ادلولية ذات الصةل )

يطاليا  (.59-57 الفقرات[، الغرفة الكربى] مأاكراتزيس ضد اليوانن؛ 209 الفقرة[، الغرفة الكربى] اإ

، جيب آأن خُيِضع االإطار القانوين الوطين اس تخدام الأسلحة النارية 2وفقًا ملبدآأ التناسب الصارم املتأأصل يف املادة . 85

يطاليالتقيمي دقيق للوضع ) (، وابلأخص، اإىل تقيمي طبيعة اجلرمية اليت 209 الفقرة[، الغرفة الكربى] جولياين وغاجيو ضد اإ

ضافة اإىل ذكل، 96 الفقرة ،[الغرفة الكربى] وفا وآ خرون ضد بلغارايانتشارتكهبا الشخص املعين والهتديد اذلي ميثهل ) (. اإ

ساءة اس تخدام القوة،  جيب آأن يوفر القانون الوطين املنظم لعمليات الرشطة نظام ضامانت اكفية وفعاةل ضد التعسف واإ

يطالياوحىت ضد احلوادث اليت ميكن جتنهبا )  مأاكراتزيس ضد اليوانن؛  209  الفقرة[،  الغرفة الكربى]  جولياين وغاجيو ضد اإ

 (.58 الفقرة[، الغرفة الكربى]
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مباكحفة االإرهاب، ترى احملمكة آأنه يف  من خالل المتيزي بني "معليات الرشطة الروتينية" والعمليات الكربى اخلاصة . 86

احلاةل الثانية، يف كثري من الأحيان عند الأزمات اخلطرية اليت تتطلب اس تجاابت "عىل املقاس"، جيب آأن تكون ادلوةل 

قادرة عىل تبين حلول تتكيف مع الظروف. ومع ذكل، فهي  تعترب آأيضًا آأنه، يف اإطار معلية آأمنية قانونية هتدف قبل لك 

ىل حامية حياة الأشخاص اذلين جيدون آأنفسهم همددين ابلعنف غري املرشوع من قبل آأطراف اثلثة، يظل اس تخدام يشء اإ 

من الرضوري آأن   ،من االتفاقية. ذلكل 2القوة املميتة خاضعًا لقواعد "الرضورة املطلقة" الصارمة ابملعىن املقصود يف املادة 

يف هذا الصدد مؤرشات واحضة، وال س امي الالزتام بتقليل خماطر الرضر غري  تعمل القواعد احمللية هبذا املبدآأ وآأن تعط 

، وآ خرون ضد روس يا اتغاييفاالالزم واستبعاد اس تخدام الأسلحة واذلخرية اليت قد تكون لها عواقب غري مرغوب فهيا )

 (.595 الفقرة

 موظف  ادلوةل   فرز تدريب و  . ب 

ذا اكن اس تخدام الأسلحة النارية .  87 نفاذ القانون ليكونوا قادرين عىل تقيمي ما اإ كام آأوحضت احملمكة، جيب تدريب موظف  اإ

منا  مراعاة همينة احرتام احلياة البرشية كقمية آأساس ية  رضورة قصوى آأم ال، وليس فقط اتباع نص اللواحئ ذات الصةل واإ

 (.110 الفقرة، اككويل ضد تركيا، 97 الفقرة[، الغرفة الكربى] انتشوفا وآ خرون ضد بلغاراي)

سبيل املثال، يف القضااي املتعلقة ابس تخدام القوة لقمع آأعامل شغب آأو عصيان، تقوم احملمكة، يف اإطار سلطهتا،  عىل. 88

ذا اكنت قوات الأمن جمهزة عىل النحو الصحيح ) ك  يش ميش   ؛71 الفقرة، ضد تركياغوليتش ابلتحقق بشلك خاص مما اإ

ذا اكنت قد تلقت تدريبًا جيداً فامي يتعلق ابلقواعد ادلولية حلقوق االإنسان وممارسة 117 الفقرة، وآ خرون ضد تركيا (؛ وما اإ

ذا اكنت قد تلقت تعلاميت واحضة ودقيقة حول كيفية اس تخدام الأسلحة النارية وحتت آأي ظروف  وظائف الرشطة؛ وما اإ

(. وتعترب احملمكة، عىل وجه اخلصوص، آأنه ينبغ ، عند االإماكن، آأن تس بق اإطالَق 109  الفقرة، املرجع نفسهميكهنم ذكل )

يطالياالنار عىل الأشخاص طلقاٌت حتذيرية )  (.177 الفقرة[، الغرفة الكربى] جولياين وغاجيو ضد اإ

ضافة اإىل ذكل، جيب عىل ادلول آأن تضمن مس توىً . 89 نفاذ القانون وآأن تضمن استيفاءمه  اإ عاٍل من الكفاءة دلى همنيي اإ

نفاذ القانون اذلين يزودون ابلأسلحة النارية التدريب   للمعايري املفروضة علهيم. وعىل وجه اخلصوص، جيب آأال يُمنح موظفو اإ

و غورغييف ضد مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية  شساتيارمه آأيضًا بعناية فائقة )التقين الالزم حفسب، بل جيب آأن يمت اخ 

 (.51 الفقرة، السابقة

 آأمثةل  . ج 

معيب، كونه اكن يسمح  تطبيقًا لهذه املبادئ، وصفت احملمكة، عىل سبيل املثال، االإطار القانوين يف بلغاراي بأأنه . 90

نذار وطلقة حتذير. وابلتايل،  طالق النار عىل آأي هارب من القوات املسلحة مل يستسمل عىل الفور بعد اإطالق اإ للرشطة ابإ

 الفقرات[، الغرفة الكربى] د بلغارايانتشوفا وآ خرون ض مل يكن هناك آأي ضامن واحض ملنع حدوث املوت بشلك تعسف  )

99-102 .) 

ىل عام . 91 ، واذلي 1934وعىل النحو ذاته، وجدت احملمكة آأيضًا عيواًب يف االإطار القانوين يف تركيا اذلي يرجع اترخيه اإ

ردوغان اإ اكن يُعدد حاالت كثرية ميكن فهيا لرجل رشطة اس تخدام سالح انري دون آأن يكون مسؤوالً عن العواقب )

(. يف املقابل، اعتربت احملمكة يف قضية آأخرى آأن الحئة اكنت تُعدد حرصًا احلاالت 79-77 الفقرات، وآ خرون ضد تركيا

م ال جيب آأن يُطرح اليت ميكن آأن يس تخدم فهيا رجال ادلرك الأسلحة النارية متتثل لالتفاقية، وآأوحضت آأن هذا الاس تخدا 
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ال كحل آأخري، وآأنه يتعني آأن تس بق الطلقاُت التحذيرية الطلقاِت عىل ارتفاع القدم والطلقات احلرة ) ، اباكن ضد تركيااإ

 (.51 الفقرة

، اليت اكنت تتعلق مبطاردة فوضوية للرشطة آأصيب فهيا املدع ، [الغرفة الكربى] مأاكراتزيس ضد اليواننيف قضية . 92

مل يقدم للمسؤولني    اذلي اكن قد جتاوز اإشارة محراء، جبروح خطرية جراء طلقة انرية، رآأت احملمكة آأن القانون احمليل اليوانين

نفاذ القانون توصيات ومعايري واحضة بشأأن اس تخدام القوة يف وقت السمل. وآأضافت آأن رجال الرشطة اذلين الحقوا  عن اإ

املدع  واعتقلوه يف هناية املطاف اكنوا قادرين عىل الترصف ابس تقاللية كبرية واختاذ مبادرات مهتورة، وهو الأمر اذلي رمبا 

 (.70 الفقرةتلقوا التدريب والتوجيه املناس بني )  مل يكن ليحدث لو

ن السلطات مل تس تفرس بشلك اكف عن آأحد رجال الرشطة قبل تسلميه سالحًا انراًي )93 نيك ي وروف غ. قالت احملمكة اإ

يف جشار وآأطلق النار من سالحه الوظيف  ما  آأوقات العملج رشط  خار ، حيث تورط 39، الفقرة ارا ضد آأوكرانياغوبو 

 (.52الفقرة ، مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  و غورغييف ضدشسا( آأدى اإىل مقتل آأقارب املدعيني، انظر آأيضاً 

 ام القوة الاس تثناءات اليت تسمح ابس تخد  .3

ىل آأن املادة  2. حصيح آأن الاس تثناءات احملددة يف الفقرة 94 معدًا، لكن  القتل ابحلاالت اليت يكون فهيا تعىن 2تشري اإ

ال حتدد احلاالت اليت  2يف مجمهل يوحض قبل لك يشء آأن الفقرة  2الغرض مهنا ال يقترص عىل هذه احلاالت. فنص املادة 

هنا تصف احلاالت اليت جيوز فهيا "يسمح فهيا ابلقتل  ىل الوفاة عن  اس تخدام العمد، بل اإ القوة"، وهو ما ميكن آأن يؤدي اإ

" لتحقيق آأحد الأهداف املذكورة يف الفقرات الفرعية قصوىقصد. ومع ذكل، جيب آأن يكون اللجوء اإىل القوة "رضورة    غري

ن وآ خرون ضد اململكة املتحدةج( ))ب( آأو  )آأ( آأو  ) ؛ 86، الفقرة  ردوغان وآ خرون ضد تركيااإ ل  ييوكس  ؛  148، الفقرة  ماكَّ

يطاليا؛  286]الغرفة الكربى[، الفقرة    ا رامساهاي وآ خرون ضد هولند  (.17]الغرفة الكربى[، الفقرة    جولياين وغاجيو ضد اإ

 اليت يتعني الالزتام هبا   التدقيق معايري   . آأ 

اإىل وجوب تطبيق معيار رضورة    2من املادة    2يف الفقرة    . من حيث املبدآأ، يشري اس تعامل عبارة "الرضورة القصوى"95

لزاماً  ذا اكن تدخل ادلوةل "رضوراًي يف جممتع دميقراط "، مبا  آأكرث رصامة واإ من املعيار املس تخدم عادة قصد حتديد ما اإ

ىل  8من املواد  2املقصود يف الفقرة  يتوافق واملعىن آأن تكون القوة املس تخدمة   ابخلصوص من االتفاقية. كام جيب 11اإ

ن وآ خرون ضد اململكة املتحدة)  2)آأ وب وج( من املادة    2متناس بة بشلك كبري مع الأهداف الواردة يف الفقرة   ، الفقرة ماكَّ

149.) 

خماطر اإىل جانب ذكر بأأهنا تدرك متامًا الصعوابت اليت تواهجها ادلول احلديثة يف حماربهتا لالإرهاب احملمكة تُ  . بيد آأن96

. ويف هذا الصدد، شددت عىل رضورة المتيزي بني اخليارات الس ياس ية املتخذة يف جمال حماربة للوقائع التحليل الالحق

خترج بطبيعهتا عن س يطرهتا، والعنارص امللموسة الأخرى لعمل السلطات العمومية اليت قد يكون لها تأأثري  االإرهاب، واليت  

من خالل الالزتام  2مبارش عىل احلقوق احملمية. ذلكل، جيب تطبيق معيار الرضورة القصوى املنصوص عليه يف املادة 

ذا اك مسأأةل، وذكل اعامتدًا عىل التدقيقمبختلف درجات  ىل آأي مدى، ابالإضافة ما اإ نت السلطات تس يطر عىل الوضع واإ

،  اتغاييفا وآ خرون ضد روس ياكراهات الأخرى ذات الصةل املالزمة العامتد قرارات ملموسة يف هذا اجملال احلساس )اإىل االإ 

 (.481الفقرة 
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نقاذ الرهائن عىل وجه التحديد، ترى احملمكة من حيث املبدآأ آأن التحضري لها وتنفيذها قد خيضعان 97 . فامي يتعلق بعمليات اإ

ذا (  1عىل العوامل التالية:  احملمكة  . ويف هذا الصدد، تشدد  صارم   لتدقيق اكنت العملية تلقائية آأم اكنت السلطات قادرة   ما اإ

ذا ( 2  ؛د اس تعدادات حمددةعىل التفكري يف الوضع واعامت اكنت السلطات قادرة عىل الاعامتد عىل خطة طوارئ عامة   وما اإ

ذا اكنت(  3  ؛معدة مس بقًا وال عالقة لها ابلأزمة اليت يه بصددها درجة الس يطرة عىل الوضع آأكرب خارج املبىن حيث   وما اإ

جراءات االإنقاذ؛ ) ، الفقرة اتغاييفا وآ خرون ضد روس يا)لزتام ابلوقاية منه  لكام اكن اخلطر متوقعًا، زاد الاوآأنه  (  4تمت معظم اإ

563.) 

 مقاربة عامة  . ب 

درآاكً مهنا لأمهية هذا املقتىض يف جممتع دميقراط ، يتعني عىل احملمكة  98 من خالل القيام بدراسة متفحصة   ارآأهي  آأن تشلك. اإ

 املفيض اإىل املوت بشلك متعمد، وعدم الاقتصار عىل النظر للقضااي اليت تنطوي عىل القتل، خاصة عند اس تخدام القوة

، حيث يتعني علهيا آأخذ اكفة الظروف واملالبسات احمليطة ابلقضية بعني موضوع ادلعوى ادلوةل موظف  ترصفاتيف 

ن وآ خرون ضد اململكة املتحدة)مراقبهتا و  قيد النظر للترصفات االإعدادالاعتبار، ال س امي  ر  ؛150الفقرة  ،ماكَّ   ضد غاإ

 (.79الفقرة ، تركيا

 (.71، الفقرة غوليتش ضد تركياجيب املوازنة بني الهدف والوسائل املسخرة لتحقيقه ) . غين عن البيان آأنه99

. عىل سبيل املثال، ترى احملمكة آأن الهدف املرشوع من تنفيذ اعتقال قانوين ال ميكن آأن يربر تعريض حياة االإنسان  100

ال يف حاالت الرضورة القصوى. ذلكل، ومن حيث املبدآأ، تنتف  مثل هذه الرضورة عندما يكون من املعروف آأن   للخطر اإ

الشخص اذلي سيمت القبض عليه ال يشلك آأي هتديد حلياة آأي خشص آأو سالمته اجلسدية وال يشتبه يف ارتاكبه جرمية 

الفقرة  ،]الغرفة الكربى[ انتشوفا وآ خرون ضد بلغارايالقبض عىل الهارب ) اس تحاةلتتسم ابلعنف، حىت لو آأدى ذكل اإىل 

 (.108، الفقرة اككويل ضد تركيا؛ 95

 آأفعال موظف  ادلوةل  .1

من االتفاقية  2من املادة  2للقوة لتحقيق آأحد الأهداف املنصوص علهيا يف الفقرة  ادلوةل . جيوز تربير جلوء موظف101

، لأس باب وجهية، يف الفرتة اليت وقعت فهيا الأحداث ولكن مقبوالً   رب اإىل اعتقاد صادق اعتُ   هذا املقتىض عندما يستندل  وفقاً 

 غري معقول عىل عاتق ادلوةل وموظفهيا امللكفنيالقول خبالف ذكل آأن يلق  بعبء  هذا ومن شأأن آأنه خاطئ.فامي بعد تبني 

نفاذ القانون ن وآ خرون ضد اململكة املتحدةميكن آأن يشلك خطراً عىل حياهتم وحياة ال خرين )  وهو ما  ،ابإ   ؛200لفقرة  ، اماكَّ

  ، ووهفاانينني ضد فنلندا ه ؛138، الفقرة اببيزن ضد اململكة املتحدة ؛192، الفقرة آأندرونيكو وكونسطانتينو ضد قربص

 (.96الفقرة 

ما اعتربه خطراً يف خضم   اكن عليه التعامل مع، حيث  لوضعتقيمي املوظف لال ميكهنا استبدال    . وترى احملمكة كذكل آأنه102

نقاذ حياته آأو حياة ال خرين اببيزن ضد  )  بروية آأثناء املداوالت   اخلاص، ويه اليت تتناول القضااي  هابتقيمي ،اللحظة من آأجل اإ

 (.97الفقرة  ،هووهفاانينني ضد فنلندا ؛ 139، الفقرة اململكة املتحدة

ذا اكن الشخص يعتقد   . عندما تنظر احملمكة يف آأفعال103 ن السؤال الرئييس اذلي جيب طرحه هو ما اإ موظف  ادلوةل، فاإ

ذا اكن آأن اس تخدام القوة اكن رضوراًي. ولالإجابة عن هذا التساؤل، جيب عىل احملمكة التحقق  وخالصاً  اعتقاداً صادقاً  مما اإ
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ذا اس تنتجت آأن  ذكل مع آأخذ الظروف اليت حدثت فهيالاعتقاد معقوالً من الناحية اذلاتية، و  ا الوقائع بعني الاعتبار. واإ

 علهيا س يصعب (، مفن املرحج آأنه)آأي آأنه مل يكن قامئًا عىل آأس باب مقنعة ذاتياً  ةاذلاتيمعقوالً من الناحية الاعتقاد مل يكن 

ن 248]الغرفة الكربى[، الفقرة    آأرماين دا س يلفا ضد اململكة املتحدة)  اكن صادقًا وخالصاً   هذا الاعتقادآأن  قبول الطابع   ، واإ

 الالزتامات االإجرائية(. اكن يف نطاق

 الاس تعداد للعملية والتحمك فهيا  .2

ذا اكن اللجوء اإىل القوة متوافقًا مع املادة 104 ذا مت الاس تعداد  2. من آأجل حتديد ما اإ ، قد يكون من املفيد معرفة ما اإ

القوة املفيض اإىل املوت آأو الوفيات العرضية   عملية قوات حفظ النظام والتحمك فهيا بطريقة تقلل قدر االإماكن من اس تخدام ل 

 (.94، الفقرة هووهفاانينني ضد فنلندا ؛ 136، الفقرة اببيزن ضد اململكة املتحدة)

دارهتا يف ضوء املادة  . حتلل احملمكة مرحةل105 من االتفاقية، آ خذة بعني الاعتبار الس ياق اذلي  2الاس تعداد للعملية واإ

يوكس يل  ؛182، الفقرة آأندرونيكو وكونسطانتينو ضد قربص) وقعت فيه الواقعة، وكذكل الطريقة اليت تطور فهيا الوضع

 (.86، الفقرة ردوغان وآ خرون ضد تركيااإ 

دارهتا . وجيب آأن يكون شغلها الشاغل، حسب الظروف، هو حتد106 ذا اكن الاس تعداد لعملية حفظ الأمن واإ يد ما اإ

عىل ضامن تقليل احامتل تعرض الأرواح للخطر اإىل احلد الأدىن وآأهنا  يظهران آأن السلطات قد اكنت حريصة لك احلرص

 (. 141الفقرة  ،اببيزن ضد اململكة املتحدة) يف اختيار التدابري املتخذة مل تكن مقرصة

 آأمثةل    .3

آأو مل يكن رضوراًي للغاية لتحقيق آأحد   متاماً القوة مل يكن متناس بًا  اس تخدام . يف القضااي التالية، رآأت احملمكة آأن 107

 من االتفاقية: 2ادة من امل 2الأهداف املنصوص علهيا يف الفقرة 

 الرشاشات ، حيث قتل ابن املدع  آأثناء مظاهرة اس تعملت فهيا قوات الأمن71، الفقرة غوليتش ضد تركيا ▪

 الغاز املس يل لدلموعالرصاص املطاط  آأو    وآأ خراطمي املياه    وآأ ادلروع    وآأ الهراوات    ملواهجة آأعامل العنف، عوض

فرمي آأوكتمي ضد تركيا انظر آأيضا ؛لعدم توفرها علهيا آ نذاك صابته روح خطرية جلقارص  تعرض، حيث اإ نتيجة اإ

 رصاصة طائشة آأطلقها ضابط رشطة آأثناء تفريق مظاهرة؛ب

دخل املنطقة  آأعزل، حيث آأطلق جنود آأتراك الرصاص عىل قربيص يوانين 121، الفقرة اككويل ضد تركيا ▪

 العازةل بني شامل وجنوب قربص وآأردوه قتياًل؛

 ، حيث قتل مشتبه به خالل معلية للرشطة؛57، الفقرة فاش يليفساك واكوتساك ضد بولندا  ▪

ن، حيث 87، الفقرة تريفاليك ضد بلجياك ▪ بالغها بأأنه قد رُص وحدة معليات اتبعة للرشطة  اإ  صحف ح لمل يمت اإ

طالق النار عىل هذا الأخري ابلتواجد يف هذه العملية  ؛قامت ابإ

 عىل يدمن الروما آأعزالن ، حيث قُتل هارابن 109]الغرفة الكربى[، الفقرة  انتشوفا وآ خرون ضد بلغاراي ▪

لقاء القبض علهيام؛الرشطة العس  كرية اليت اكنت حتاول اإ
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رهابيني قاموا 611، الفقرة اتغاييفا وآ خرون ضد روس يا ▪ نقاذمه من قبضة اإ ، حيث قُتل رهائن خالل معلية اإ

ينوف وآ خرون ضد غ فينو نظر يف املقابل، ابحتجاز عدد كبري مهنم يف مدرسة يف بيسالن بأأوس يتيا الشاملية؛ ا 

نقاذ رهائن    ،236و  226، الفقراتن  روس يا رهابيحمتجزين  حيث قُتل عدد من الرهائن خالل معلية اإ  نيمن قبل اإ

 يف مرسح مبوسكو؛ 

، حيث اس تخدمت الرشطة القوة املفضية اإىل املوت بشلك 157الفقرة    *،كوخاالشفييل وآ خرون ضد جورجيا ▪

 .نوالسج داخل آأحدعشوايئ ومفرط آأثناء ماكحفة الشغب 

ال آأنه يف القضااي التالية، رآأت احملمكة آأن 108 متامًا مع آأحد الأهداف املنصوص علهيا يف  متناس باً القوة اكن  اس تخدام . اإ

 من االتفاقية: 2من املادة  2الفقرة 

آأخ املدع  من قبل رجال رشطة يف شقته بعد حمارصة تل ، حيث قُ 141، الفقرة اببيزن ضد اململكة املتحدة ▪

 ؛(107، الفقرة هووهفاانينني ضد فنلندا  آأيضاً  دامت ساعتني، انظر

يطاليا ▪ خالل   ، حيث قتل عنرص من قوات الأمن متظاهرًا 194]الغرفة الكربى[، الفقرة    جولياين وغاجيو ضد اإ

 مقة مجموعة الامثين؛

تل آأقارب املدعني خالل معلية قادهتا الرشطة ضد حركة رادياكلية ، حيث قُ 73، الفقرة  وآ خرون ضد تركيا  كري ب  ▪

تل آأقارب املدعني حني هامج ، حيث قُ 100، الفقرة ردوغان وآ خرون ضد تركيااإ يوكس يل مسلحة )انظر آأيضًا 

 آأشخاص مسلحون رجال رشطة(؛

بعدما   آأثناء اعتقاهل،  ، حيث قتل ضابط رشطة خمتاًل عقلياً 33اإىل    31)قرار(، الفقرات من    ندي ضد فرنساي م  ▪

 قد هدد حياة رجل بسكني.هذا الأخري اكن 

 جماالت خاصة   . ج 

 من االتفاقية    2املادة  

ن  .1"  ون. )...(القانخشص يف احلياة حق محم  مبوجب حق لك اإ

رضورة ال يعترب التسبب يف املوت انهتأاكً لهذه املادة يف احلاالت اليت قد يكون انجتًا فهيا عن جلوء رضوري     .2

 اإىل القوة: قصوى

 آأي خشص اكن ضد عنف غري رشع ؛دلفاع عن تأأمني ا آأ( ل 

 لأحاكم القانون؛ب( لتنفيذ معلية اعتقال قانونية آأو ملنع فرار خشص مقبوض عليه وفقًا 

 ج( لقمع شغب آأو عصيان، وفقًا للقانون."
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نسان   اللكامت الرئيس ية:   ( HUDOC)   قاعدة بياانت احملمكة الأوروبية حلقوق االإ

 (1-2احلياة ) –( 2الالزتامات االإجيابية )

-2)  قانونية معلية اعتقال  تنفيذ  (؛  2  2)  رشع عنف غري    صد(؛  2-2)ة قصوى  (: رضور 2-2اس تخدام القوة )

 ( 2-2(؛ مقع شغب آأو عصيان )2-2) الفرار(؛ منع 2

 

 املوت املعجل ابس تخدام تقنيات اعتقال نوعية  .1

يف عدد من القضااي اليت مت فهيا تعجيل الوفاة ابس تخدام آأساليب اعتقال نوعية مل تكن مميتة بطبيعهتا، نظرت احملمكة   .109

ذا اكنت هناك عالقة س ببية بني  ذا اكن موظفو ادلوةل قد صانوا احلق فامي اإ القوة املس تخدمة ووفاة الشخص املعين، وما اإ

، حيث آألقت الرشطة 55، الفقرة  هاغر وآ خرون ضد سويرسا -ساكفوزويف احلياة من خالل توفري العالج الطيب املطلوب )

بوفاة شاب  تتعلق ، ويه قضيةسعود ضد فرنساوتويف بعد ذكل؛  شديد خمدرات اكن يف حاةل انفعالالقبض عىل مدمن 

جراء الاختناق الوضع  حيث طرح آأرضًا عىل بطنه وهو مكبل اليدين من قبل ضباط الرشطة لأكرث من ثالثني دقيقة؛  

عاقة عقلية، بوكرورو وآ خرون ضد فرنسا   نوبة قلبية بسببوذكل ، حيث مات آأحد آأفراد آأرسة املدعني، اكن يعاين من اإ

الاحنناء   سائق س يارة مسن اكن يف حاةل سكر لأنه آأجرب عىل، حيث تويفس اميش ضد فرنساآأثناء معلية للرشطة، و 

 يكون رآأسه يف مس توى ركبتيه )تقنية تسمى "الط "(. حبيث

 الوفاة آأثناء الاحتجاز   .2

. يكون الأشخاص احملتجزون يف وضعية هشة ويقع عىل السلطات واجب حاميهتم. ذلكل، عندما حُيرم فرد من حريته  110

تقدمي تفسري معقول مسؤولية جبروح عند اإطالق رساحه، تقع عىل عاتق ادلوةل  مصابظ آأنه حَ يالوهو يف حصة جيدة و 

حول آأصل االإصاابت. وتكون السلطات ملزمة بتربير املعامةل اليت يتعرض لها الفرد احملروم من حريته بشلك آأكرب عند  

تكني وآأرسالن ضد  ؛ 141، الفقرة ضد تركيا واتنل؛ 99]الغرفة الكربى[، الفقرة  سلامن ضد تركياوفاة هذا الشخص )

 (.83، الفقرة بلجياك

 التالية، مل تقتنع احملمكة بتربيرات ادلوةل املدعى علهيا املتعلقة ابلظروف احمليطة بوفاة املدعني:. يف القضااي 111

صابة يف امجلجمة بعد ساعتني من احتجازه؛121، الفقرة آأنغيلوفا ضد بلغاراي ▪  ، حيث تويف ابن املدعية متأأثراً ابإ

، حيث تويف ابن املدعية يف مركز الرشطة يف داير بكر جراء قصور يف التنفس 105، الفقرة  كيشمري ضد تركيا ▪

 بسبب وذمة رئوية؛

 ياكنييك يف احلجز؛ م، حيث تويف قريب للمدعني جراء اختناق 294، الفقرة آأكتاش ضد تركيا ▪

 ، حيث تويف ابن املدعية يف مركز للمخمورين؛ 65، الفقرة مويشييف ضد بولندا   ▪

، حيث تويف زوج املدعية متأأثراً جبروح آأصيب هبا آأثناء احتجازه غري 85و  84، الفقراتن  خايرولينا ضد روس يا ▪

 املرشوع.
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 االإعدام خارج نطاق القضاء   .3

مضن آأي    جروف وفاة آأقارب املدعني ال تندر ظكون . لقد بتت احملمكة آأيضا يف قضااي مل يكن هناك خالف فهيا حول 112

ذا ثبت عند دراسة امللف آأن  .2من املادة  2من الاس تثناءات املنصوص علهيا يف الفقرة  ويف هذا النوع من القضااي، اإ

مسؤولية وفاهتم ادلوةل املدعى علهيا  وافقهتم، فستتحملمبآأقارب املدعني قُتلوا عىل يد موظف  ادلوةل آأو بتواطؤ معهم آأو 

س تامريوف وآ خرون ضد  ؛ 147، الفقرة ش يف وآأاكييفا ضد روس يات خا؛ 416اإىل  413، الفقرات من آأفشار ضد تركيا) اإ

ويف ؛ 84و 83، الفقراتن آأموييفا وآ خرون ضد روس يا؛ 155، الفقرة موساييفا وآ خرون ضد روس يا؛ 114، الفقرة روس يا

، الفقرة (2)رمق  تركيانوراي شني ضد ؛ 81، الفقرة بودلان ضد تركيا؛ 373، الفقرة دينزييج وآ خرون ضد قربصابل، املق

 (. 82، الفقرة س هيان ضد تركيا؛ 173

ثبات تورط آأي موظف دوةل يف الوفاة املعنية، 113 . ومع ذكل، حىت يف حاةل عدم متكهنا مبا ال يدع جماالً للشك من اإ

ذا رآأت آأن السلطات مل تتخذ االإجراءات اليت ميكن اختاذها جيوز للمحمكة مع ذكل حتميل  ادلوةل املدعى علهيا املسؤولية اإ

 64، الفقراتن تش ضد تركيايل ي ك ؛ 101و 87، الفقراتن محمود اكاي ضد تركيابشلك معقول محلاية حق املتوىف يف احلياة )

 (. 377و  374قراتن  ، الفدينزييج وآ خرون ضد قربص  املقابل،ويف  ؛  171و  170، الفقراتن  غونغادزي ضد آأوكرانيا؛    77و

 عسكرية ال منية آأو الأ عمليات  ال   .4

  االت حيث تُثبت احل. يف جمال العمليات الأمنية عىل وجه التحديد، ترى احملمكة آأن مسؤولية ادلوةل ال تقترص عىل 114

املوظفني عدم قيام  آأدت اإىل وفاة مدين، بل قد تشمل آأيضاً  عنارص هممة آأن موظف  ادلوةل قد آأطلقوا رصاصات طائشة

مقتل املدنيني عن طريق اخلطأأ، آأو عىل الأقل للحد من   ختاذ مجيع الاحتياطات املمكنة لتجنب التسبب يفاب املذكورين

، الفقرة وآ خرون ضد تركياآأمحد آأوزاكن ) عارضنيماختيار وسائل وطرق تنفيذ معلية آأمنية ضد مجموعة عند  ،هذا اخلطر

297.) 

 :ما ييل. يف هذا االإطار، خلصت احملمكة عىل سبيل املثال اإىل 115

رغ  ضد تركيااجلنود الاحتياطات الالزمة محلاية حياة املدنيني ) مل يتخذ ▪ تلت آأخت ، حيث قُ 81الفقرة  ،اإ

 املدع  خالل مكني نصبته قوات الأمن لـ"حزب العامل الكردس تاين"(؛

ذا اكن خيار قوات الأمن  ▪ اإطالق نريان كثيفة ردًا عىل طلقات صوبت ابجتاههم من اإحدى القرى املمتثل يف اإ

القايض حبامية احلياة لأن قوات و  2املادة  املنبثق عنابلزتاهما  " محلاية الأرواح، فاإن تركيا مل تفقصوى ورة"رض 

ذا اكن هناك آأي حضااي من املدنيني ) الفقرات من   ،آأمحد آأوزاكن وآ خرون ضد تركياالأمن مل تتحقق فامي بعد مما اإ

رهابيني اإىل مقتل 308اإىل  306 حدى القرى من آأجل القبض عىل اإ ، حيث آأدى التوغل العسكري يف اإ

 طفلني(؛

اطات الالزمة الإنقاذ حياة الساكن املدنيني مل يمت التحضري للعملية العسكرية ومل يمت تنفيذها مع مراعاة لك الاحتي ▪

الروس ية   من قبل القوات اجلوية  لقافةل، واليت تتعلق بقصف مميت  199، الفقرة  فا وآ خرون ضد روس يايعيساي )

، زنر وآ خرون ضد تركيايب و ، 203 ، الفقرةآأبوييفا وآ خرون ضد روس ياخالل حرب الشيشان؛ انظر آأيضا 

، حيث آأشارت احملمكة اإىل آأن القصف اجلوي العشوايئ للمدنيني وقرامه غري مقبول يف جممتع دميقراط  18   الفقرة
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االتفاقية، وآأن القواعد   من   2املادة    من  2يتوافق مع آأي من آأسس اس تخدام القوة املنصوص علهيا يف الفقرة    وال

  اس تخدام القوة يف الزناعات املسلحة.العرفية للقانون ادلويل االإنساين واملعاهدات ادلولية يه اليت حتمك

، حيث قُتلت زوجة املدع  بنريان مدفعية، مل تس تطع احملمكة آأن تس تنتج مبا ال شريين يلامز ضد تركيايف قضية   ▪

، زينغني ضد تركيا؛ انظر آأيضا 76ل )الفقرة يدع جماالً للشك آأن قوات الأمن قد قتلهتا معدًا آأو بسبب االإهام

 (.44الفقرة 

يف ضوء مبادئ القانون ادلويل، وال س امي قواعد القانون ادلويل االإنساين، اليت  2تفسري املادة قدر االإماكن . ينبغ  116

نسانية يفتؤدي دورًا ال غىن عنه  الزناعات املسلحة. فف  منطقة نزاع  ومعرتف به عامليًا يف التخفيف من الوحش ية والالاإ

املشاركة يف الأعامل العدائية، الأمر  دويل، جيب عىل ادلول املتعاقدة حامية حياة آأولئك اذلين مل يشاركوا آأو توقفوا عن

 آأثناء القتال آأو متأأثرًا جبراحه، مفن ابلنس بة ملن يتوىفاذلي يتطلب بشلك خاص توفري املساعدة الطبية للجرىح. آأما 

بالغها آأو هتآأن يمت دفن جث الواجب   السامح م بشلك الئق وآأن تقوم السلطات جبمع املعلومات عن هوية ومصري املعنيني واإ

(. 185]الغرفة الكربى[، الفقرة  فارانفا وآ خرون ضد تركيالقيام بذكل )ابهيئات آأخرى اكللجنة ادلولية للصليب الأمحر ل 

ن فُ  رست يف ضوء ذلكل، حىت يف حاةل حدوث نزاع مسلح دويل، تظل الضامانت املنصوص علهيا يف االتفاقية سارية، واإ

 (.104]الغرفة الكربى[، الفقرة  حسن ضد اململكة املتحدةقواعد القانون ادلويل االإنساين )

 حاالت الاختفاء   .5

 افرتاض الوفاة  . آأ 

آأنه مصاب جبروح عند االإفراج عنه،   ويالحظع خشص يف احلبس الاحتياط  وهو يف حاةل حصية جيدة  . عندما يودَ 117

ال  اجلروحتقدمي تفسري معقول لأصل  مسؤولية  تقع عىل عاتق ادلوةل   من االتفاقية. وابملثل، تفرض املادة   3تطبق املادة  ف ، واإ

ن  الزتامًا عىل ادلوةل ابالإفصاح عن ماكن وجود آأي خشص حمتجز، آأي 5 الشخص اذلي يوجد يف قبضة السلطات. اإ

ذا  اجلثة، قد يثري آأيضا تساؤالت   يف حاةل غياب، لتفسري معقول حول مصري احملتجز عدم تقدمي السلطةاكن  مسأأةل ما اإ

عىل عنارص  تستند  مالبسات القضية، وال س امي وجود آأدةل ظرفية اكفية خمتلفتعمتد عىل  من االتفاقية، 2مبوجب املادة 

ثبات املطلوب ، بناء عىل مس توىما يسمح ابس تنتاج وفاة احملتجز آأثناء الاحتجاز ،مادية ، الفقرة تميوراتش ضد تركيا) االإ

82.) 

ن مل يف . و118 يف حد ذاته،  كن حاسامً يهذا الصدد، يعد طول الفرتة الزمنية اليت انقضت عىل احتجاز الشخص، واإ

بأأنه لكام مر وقت طويل دون سامع آأخبار عن احملتجز، زادت احامتلية  االإقرارعاماًل جيب آأخذه بعني الاعتبار. وينبغ  

ماكنية  عطاؤها للأدةل الظرفية الأخرى قبل اإ وفاته. وابلتايل، قد يكون ملرور الوقت بعض التأأثري عىل الأمهية اذلي جيب اإ

شخص. ووفقًا للمحمكة، فاإن هذا الوضع يثري تساؤالت تتجاوز اإطار الاحتجاز غري القانوين البس يط ابفرتاض وفاة ال   اجلزم 

ن مثل هذا التفسري يتوافق مع امحلاية الفعاةل للحق يف احلياة اذلي تضمنه املادة 5اذلي ينهتك املادة  ، وهو آأحد 2.  اإ

 (.201، الفقرة ش وآ خرون ضد تركياو اتناملقتضيات الأساس ية لالتفاقية )
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التارخي اذلي يكون . غري آأن افرتاض الوفاة ال يمت بشلك تلقايئ، فهو يوضع بعد دراسة مالبسات القضية، و 119

]الغرفة الكربى[، الفقرة   فارانفا وآ خرون ضد تركيا)  ابلغ الأمهيةعنرصاً ذا    شوهد فيه الشخص آأو مسع فيه ل خر مرة

 (.100، الفقرة آأسالخانوفا وآ خرون ضد روس يا؛ 143

ثبات تورط ادلوةل يف اختفاء 120 خشص ما ليس رشطًا مس بقًا الفرتاض وفاته: يف بعض . زد عىل ذكل آأن اإ

 (.90، الفقرة ميدوفا ضد روس يا) الظروف، ميكن اعتبار الاختفاء يف حد ذاته مفضيًا اإىل املوت

الشيشان، خلصت احملمكة اإىل آأنه عندما يقع خشص ما يف قبضة جنود   ابلزناع يف. عىل سبيل املثال، فامي يتعلق  121

، ساييفا ضد روس ياابي ذا الاحتجاز الحقًا، ميكن اعتبار هذا الوضع عىل آأنه هتديد للحياة )هب  يمت االإقرار  جمهولني، وال

 (. 83، الفقرة بيكسلطانوفا ضد روس يا؛ 119الفقرة 

  1996و 1992. وعىل نفس املنوال، خلصت احملمكة اإىل آأن اختفاء خشص ما يف اجلنوب الرشيق لرتكيا ما بني  122

،  مرمي تش يليك وآ خرون ضد تركيا  ؛58و  57، الفقراتن  نوغلو ضد تركياصامعللحياة )  اً هتديد  وضعًا ميثل  هميكن اعتبار 

ذا اشتهبت(، ال س امي 58الفقرة  نزييل آأوزدمريالكردس تاين" )السلطات يف ارتباطه بـ"حزب العامل  اإ ضد تركيا،  اإ

 (. 45الفقرة 

 مسؤولية ادلوةل عن الوفاة املفرتضة  . ب 

احتجازه غري املعرتف به  عقب. مبجرد آأن ترى احملمكة مبا ال يدع جماالً للشك آأنه ينبغ  افرتاض وفاة الشخص املفقود 123

رمثل هذا الظرف ال ميكن بأأي حال آأن ونظراً لأن من قبل موظف  ادلوةل، فاإن مسؤولية هذه الأخرية قامئة.  عىل  بناء  يرُبَّ

مسؤولية وفاة   من االتفاقية، فاإن احملمكة س تحمل ادلوةل املدعى علهيا 2املادة  من 2الفقرة  آأي من الأس باب املذكورة يف

بيك ضد تركيا؛  331، الفقرة  آأورهان ضد تركيا؛  101الفقرة    ،آأكدنزي وآ خرون ضد تركيااملفرتضة )  ملفقودشخص ا ال  ، الفقرة اإ

، مرمي تش يليك وآ خرون ضد تركيا ؛99الفقرة  ،دوف ضد روس يااماغوم؛ 111، الفقرة ا ضد روس ياكينابزور ؛ 168

 ،املقابليف ؛ و83، الفقرة (2وفا وآ خرون ضد روس يا )رمق كوش ت؛ 160، الفقرة ميكييفا وآ خرون ضد روس يا؛ 60الفقرة 

شافييفا ضد  ؛ 68، الفقرة نيسيبة هاران ضد تركيا؛ 219اإىل  217، الفقرات من ]الغرفة الكربى[ حتسني آأجار ضد تركيا

 (.97لفقرة ، ا اكغريوف ضد روس يا؛ 79، الفقرة روس يا

 مسؤولية ادلوةل عن حامية احلق يف احلياة  . ج 

ن اختفاء خشص يف ظروف هتدد حياته يقتيض من ادلوةل، مبوجب الالزتام االإجيايب املتأأصل يف املادة 124 من  2. اإ

امنوغلو ضد صع؛ 132، الفقرة كوكو ضد تركيااالتفاقية، آأن تتخذ تدابري ملموسة محلاية حق الشخص املفقود يف احلياة. )

 (.75، الفقرة تركيا

، موظفو ادلوةل هدد يف حال ابلتحقيق آأو املراقبة آأي اإهامل من جانب السلطات امللكفة فاإن. ويف هذا الصدد، 125

طار   انهتأاك لاللزتام االإجيايب حبامية احلياة قد يشلك  معروف الهوية،    بشلك حقيق  ووش يك خشصاً   ،وظائفهم الرمسيةخارج اإ

 (. 101و 100، الفقراتن روس يارلوييفا ضد تو ؛ 170، الفقرة غونغادزي ضد آأوكرانيا)
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 جرامئ القتل اليت يرتكهبا موظفو ادلوةل بصفهتم الشخصية   .6

ن قيام موظف دوةل متعاقدة126 مسؤولية  عنه انهتاك حلقوق االإنسان آأثناء ممارس ته لوظائفه يس تتبع بأأي فعل ينجم . اإ

(. ويمت حتديد وضع موظف ادلوةل لأغراض االتفاقية عىل  53، الفقرة كراس تانوف ضد بلغارايتكل ادلوةل مبوجب االتفاقية )

(. ابالإضافة اإىل ذكل، عندما يترصف 36، الفقرة  ضد كرواتيا  شتيغ فر آأساس العديد من املعايري، من بيهنا املعيار الوظيف  )

آأفعاهل آأمام ادلوةل تقتيض دراسة مجيع املالبسات وكذكل طبيعة وظروف   نموظف دوةل بشلك غري قانوين، فاإن مساءلته ع 

 (.48و 47، الفقراتن ية مقدونيا اليوغوسالفية السابقةو غورغييف ضد مجهورشساالسلوك املعين )

وعىل وجه اخلصوص، تعترب احملمكة آأن آأي اعتداء عىل حياة خشص آأو سالمته اجلسدية من قبل موظف  ادلوةل  .127

 ظل ارتاكب اخملالفة املذكورة، يف  بصفهتم الشخصية ال يس تتبع مسؤولية ادلوةل بشلك مبارش، ما مل يس تغلوا وظائفهم عند

نوكيدزي وجريغفلياين ضد حدوث الوقائع آأم ال )  عند  يؤدون وظيفهتمعىل الأقل، سواء اكنوا   تواطؤ السلطات آأو موافقهتا اإ

 (.36، الفقرة ضد كرواتيا شتيغ فر ؛ 93، الفقرة يلنيكوف ضد روس ياكوت ؛ 290، الفقرة جورجيا

  مضن . ومع ذكل، يف مثل هذه احلاةل، فاإن الزتام ادلوةل ابختاذ مجيع التدابري الالزمة للحفاظ عىل حياة الأشخاص 128

 31، الفقرات من ضد آأوكرانياارا غغوروفينيك وبو  واليهتا ال يزال قامئًا )انظر، عىل سبيل املثال، التعليل املعمتد يف قضية

 (.40اإىل 

. ويف قضية حديثة حيث قتل ضابط يف اجليش الأذري ضابطًا ابجليش الأرميين وهدد بقتل جندي آأرميين آأثناء  129

ال ميكن حتميل آأذربيجان املسؤولية   أأنهمشاركته يف برانمج ملنظمة حلف شامل الأطليس يف بودابست، قضت احملمكة ب

اجلاين مل يترصف يف اإطار همامه الرمسية آأو بأأوامر  لكونورة. ويف هذا الصدد، آأولت احملمكة آأمهية كبرية عن الوقائع املذك

من مشاريع مواد الأمم املتحدة بشأأن مسؤولية ادلوةل عن  11عىل املادة  املستندة من رؤسائه. كام رفضت جحة املدعني

ذا اكنت االإجراءات اليت آأظهرت آأهنا "دمعت" و"آأيدت" بوضوح قد   اختذهتا احلكومة الأذرية  الأفعال غري املرشوعة دوليًا: اإ

نه  مرتكب اجلرمية،    االأفعال اليت قام هب ثبت بشلك مقنع آأن آأذربيجان قد "آأقرت" هبذا السلوك و"اعمتدته" "عىل آأنه ي مل فاإ

 الأخرىالضحيتني وحماوةل قتل  اإحدىقتل عن  س يضع عىل عاتقها املسؤولية املبارشة واملطلقةاكن  ماوهو  سلوكها"،

 .(118اإىل  111، الفقرات من ماكوش يان وميناس يان ضد آأذربيجان واجملر)
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IV.   الالزتامات االإجرائية 
 

 من االتفاقية   2من املادة    1الفقرة  

 القانون. )...(وجب اإن حق لك خشص يف احلياة حق محم  مب. 1"

نسان   ( HUDOC)   اللكامت الرئيس ية: قاعدة بياانت احملمكة الأوروبية حلقوق االإ

 ( 1-2التحقيق الفعال )

 

 نطاق الالزتامات االإجرائية   . آأ 

طار اس تخدام موظف  ادلوةل . لقد وردت الالزتامات االإجرائية لدلوةل آأوالً 130 للقوة املفضية اإىل املوت. ومن آأجل  يف اإ

جراء  آأن يكون احلظر العام عىل القتل التعسف  املوجه ملوظف  ادلوةل فعاالً يف املامرسة العملية، جيب آأن يكون هناك اإ

ن الالزتام حبامية احلق يف احلياة اذلي يسمح مب ىل املوت من قبل سلطات ادلوةل. اإ راقبة رشعية اس تخدام القوة املفيض اإ

واملمتثل يف  من االتفاقية  1ضه هذا املقتىض، ابالإضافة اإىل الواجب العام اذلي يقع عىل عاتق ادلوةل مبوجب املادة يفر 

جراء  بلك خشص خاضع لواليهتا ابحلقوق واحلرايت اخلاصة "االإقرار واحملددة ]يف[ )...( االتفاقية"، يعين ويقتيض اختاذ اإ

ن وآ خرون ضد اململكة ماك  )  ال س امي من قبل موظف  ادلوةل، اإىل وفاة خشص ماحتقيق فعال عندما يؤدي اس تخدام القوة، و

 (.161، الفقرة املتحدة

روح هتدد حياته  خشص جب يصابحيث  متنوعة حاالت يف ينشأأ . ومنذ ذكل احلني، ترى احملمكة آأن هذا الالزتام 131

ذا اكن الأفراد املسؤولني عن ذكل موظفني  مثرية للشكوكيف ظروف تتسم ابلعنف آأو    خيتف آأو    ويتوىف ، بغض النظر عام اإ

ذا عرضت الضحية نفسها الإصاابت آأم ال )فامي يتعلق    ،دلى ادلوةل آأو آأفراداً مس تقلني، آأو اكنوا معروفني آأو جمهولني آأو عام اإ

دواردز ضد اململكة املتحدة االت العنف بني احملتجزين:حبعىل سبيل املثال  ؛ جرامئ القتل العمد  69، الفقرة بول وآأودري اإ

عادة االإدماج الاجامتع : من  فيدونيس تاليت يرتكهبا السجناء اذلين  يطاليااالإفراج املبكر آأو اإ ، مايورانو وآ خرون ضد اإ

ىل    191، الفقرات من  لغارايكوليف  ضد ب؛ اغتيال الشخصيات البارزة:  126اإىل    123الفقرات من   ؛ حاالت العنف 215اإ

ي:  مثرية للشكوكوفاة آأو اختفاء  حاالت  ؛  150  ةالفقر ،  بوز ضد تركياو آأ املزنيل:   حتسني آأجار  ؛  26، الفقرة  ورغا ضد مودلوفااإ

 (.92، الفقرة موسيندز ضد آأوكرانيا؛ تروبنيكوف ضد روس يا؛ الانتحار: 226]الغرفة الكربى[، الفقرة  ضد تركيا

عن  يثين، اليت تطالب ادلوةل بضامن احلق يف احلياة من خالل وضع ترشيع جنايئ ملموس 2عن املادة ينشأأ لك هذا 

نفاذ مصممة ملنع الانهتأاكت ومقعها ومعاقبة مرتكبهيا. ويتطلب هذا الالزتام وي  ارتاكب جرامئ ضد الأشخاص رتكز عىل آ لية اإ

جراء حتقيق رمس  فعال عندما يكون هناك سبب لالع  الإصاابت هتدد حياته يف ظل   تعرض قد تقاد بأأن خشصاً مضنيًا اإ

موظفًا دلى  اجلاين املزعوم ارتاكبه اجلرمية اليت آأودت حبياة الشخص املعين وذكل حىت يف حال مل يكنظروف مش بوهة، 

 (.171الغرفة الكربى[، الفقرة ] مصطفى طونتش وجفري طونتش ضد تركياادلوةل )
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. وقد وسعت احملمكة نطاق الالزتام ليشمل حاالت االإصاابت املهددة للحياة آأو حاالت الوفاة يف ظروف من احملمتل 132

ضد  لوبزي دي سوزا فراننديزآأن تكون ادلوةل مسؤوةل عهنا بسبب االإهامل )انظر، عىل سبيل املثال، يف جمال الصحة: 

االت، مثل هذه احل(. يف 72، الفقرة تودوروفا ضد بلغاراي انآ   ، وحوادث السري:214]الغرفة الكربى[، الفقرة  الربتغال

ثبات  تسمح ابإ من االتفاقية عىل ادلول ضامن وجود نظام قضايئ فعال ومس تقل يقدم س بل انتصاف قانونية    2تفرض املادة  

، بولندا تش يكوينساك ضد ؛ 59، الفقرة س ينمي ضد تركيااملناسب للضحااي ) حماس بة املسؤولني وتقدمي التعويضو احلقائق 

املبادئ العامة   ابعامتدنوعية،    القيام بتعديالت  مع(. فف  القضااي من هذا النوع، قامت احملمكة، عىل حنو تدرجي  و 66الفقرة  

 2اليت تؤطر الالزتام ابلتحقيق، ال س امي املعايري ادلنيا املطلوبة.

 المتيزي بني الشق املوضوع  والشق االإجرايئ   .ب 

ن. 133 جراء حتقيق فعال  اإ ، واليت 2الاجهتاد القضايئ للمحمكة مبثابة الزتام متأأصل يف املادة  يعترب يفالزتام ادلوةل ابإ

كون تلقانون". وعىل الرمغ من آأن انهتاك هذا الالزتام قد  ابالأمور، آأن يكون احلق يف احلياة "محميًا    تقتيض، مضن مجةل من

لهان ضد تركياام خمتلف )هو الزت  2، فاإن الالزتام االإجرايئ للامدة 13هل عواقب عىل احلق اذلي حتميه املادة  ، ]الغرفة اإ

  (. وقد يؤدي اإىل "تدخل" 154و 153]الغرفة الكربى[، الفقراتن  يليه ضد سلوفينياش  ؛ 92و 91الكربى[، الفقراتن 

مسأأةل الالزتامات االإجرائية بشلك منفصل عن   ل ومس تقل. ويأأيت هذا الاس تنتاج من كون آأن احملمكة تدرس دامئاً منفص

يف شقها االإجرايئ(،  2لامدة خمتلف لاإىل وجود انهتاك  ،عند الاقتضاء ،مسأأةل الامتثال لاللزتام املوضوع  )وقد خلصت

آأرماين دا تعلق ابلشق املوضوع  لهذا املقتىض )ي  تظملآأي وآأنه يف مناس بات خمتلفة ُزمع انهتاك الالزتام االإجرايئ يف غياب 

 (.231]الغرفة الكربى[، الفقرة  س يلفا ضد اململكة املتحدة

جراء التحقيق ا   . ج   لهدف من اإ

يف ضامن التنفيذ الفعال ملقتضيات القانون احمليل اليت حتم   2. يمتثل الهدف الأسايس من التحقيق الناشئ عن املادة 134

عن الوفيات    مساءةل هؤالء عىل احلرص، ويف اهتام عندما يكون سلوك موظف  ادلوةل آأو سلطاهتا موضع  احلق يف احلياة،

]الغرفة  انتشوفا وآ خرون ضد بلغاراي؛ 105، الفقرة هيو جوردان ضد اململكة املتحدة) ماليت وقعت حتت مسؤوليهت

 (.163]الغرفة الكربى[، الفقرة  السكيين وآ خرون ضد اململكة املتحدة؛ 110الكربى[، الفقرة 

 شلك التحقيق   . د

نه 2فامي يتعلق بشلك التحقيق اذلي من املرحج آأن حيقق الأهداف املنصوص علهيا يف املادة  135. ختالف خيتلف اب، فاإ

مبجرد آأن تتوصل ابلقضية.    سلطهتاالالزمة حبمك    الظروف. وهمام اكنت طرق التحقيق، جيب آأن تتخذ السلطات االإجراءات

جراءات التحقيق )  يةتقدمي شاكيف  قارب املتوىف  لأ   املبادرة  وال ينبغ  ترك السكيين وآ خرون رمسية آأو حتمل مسؤولية بدء اإ

 (.165]الغرفة الكربى[، الفقرة  ضد اململكة املتحدة

 
 انظر اجلزء اخلاص بـ"الالزتامات االإجرائية بسبب الوفاة آأو االإصاابت اخلطرية الناجتة عن االإهامل".  2

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-179556
mailto:http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-179556
mailto:http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-179556
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-104859
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-174064
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-105102
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-105102
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-105102
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-58734
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-92142
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-92142
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-92142
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-161975
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-161975
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-59450
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-69630
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-59450
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-59450
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-59450


 احلق يف احلياة  – الأوروبية حلقوق االإنسان من االتفاقية 2دليل خاص ابملادة 

 62 آأصل من 37 2020آأغسطس  31آ خر حتديث:   احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان

 آأقارب الضحية، قيام زمع ارتاكهبا من قبل موظف  ادلوةل آأو ابلتواطؤ معهم، فاإن يُ اليت  . فامي يتعلق جبرامئ القتل العمد136

 ال تؤخذ بعنيجيعلها ومل توجه هل العقوابت،    حتديد اجلاين املزعوم   فهيا  دعوى آأمام احملامك املدنية مل يمتبرفع   وليس السلطات،

هيو جوردان ضد اململكة من االتفاقية )  2املادة    الناش ئة عنالاعتبار عند حتليل مسأأةل امتثال ادلوةل اللزتاماهتا االإجرائية  

مكخور  قط )( لأنه، يف مثل هذه احلاةل، ال ميكن الوفاء هبذه الالزتامات من خالل منح التعويضات ف141، الفقرة املتحدة

  السكيين وآ خرون ضد اململكة املتحدة؛ 117، الفقرة ابزوركينا ضد روس يا؛ 121)قرار(، الفقرة  املتحدة ضد اململكة

 (.165]الغرفة الكربى[، الفقرة 

جراء   2يرجع اإىل آأنه، يف قضااي القتل العمد، يكون تفسري املادة    احملمكة آأن هذا الأمر  . ترى137 اليت تنص عىل الالزتام ابإ

نطوي عىل مسؤولية جنائية ولكن ي   قدحتقيق رمس  مرَبراً ليس فقط لأن آأي ادعاء ابرتاكب جرمية من هذا القبيل عادة ما  

جرامئ القتل اليت يُزمع آأهنا ارتكبت من قبل موظف    ترسة العملية، يف حاال، من حيث املاميف كثري من الأحيانآأيضا لأنه  

تقريبا اذلين يعرفون آأو يس تطيعون معرفة الظروف   وحدمه آأو هيئات ادلوةل املعنية    وموظف  يكونادلوةل آأو ابلتواطؤ معهم،  

الإجراءات اجلنائية واالإجراءات التأأديبية ا من قبيل  –املناس بة  احملليةالرشوع يف االإجراءات  مما جيعلاحلقيقية للوفاة، 

جراء رهيناً  –واالإجراءات اليت تسمح مبامرسة س بل الانتصاف املتاحة للضحااي وعائالهتم  حتقيق رمس  مناسب  ابإ

 (.121و 120، الفقراتن ش يف وآأاكييفا ضد روس يات خا؛ 73]الغرفة الكربى[، الفقرة  مأاكراتزيس ضد اليوانن)

 طبيعة التدقيق ودرجته   .ه 

ن. 138 عىل املالبسات اخلاصة ابلقضية وجيب تتوقف لمعيار الأدىن لفعالية التحقيق ل  املس تويف ودرجة التدقيقطبيعة  اإ

مركز املوارد القانونية ابلنيابة عن فالنتني  )للتحقيق تقيميها يف ضوء مجيع الوقائع ذات الصةل، مع مراعاة احلقائق العملية 

جزء  وكأهنا حتدثاليت قد   املتنوعة  احلاالت مع  التعامل(. هذا وال ميكن 147الفقرة  ]الغرفة الكربى[، اكمبيانو ضد رومانيا

 .(80، الفقرة فيليكوفا ضد بلغارايخرى )الأ بسطة امل عايري غريها من املقامئة بس يطة من آأعامل التحقيق آأو من 

، جيب عىل السلطات احمللية اخملتصة مثرية للشكوك. عندما يفقد خشص حياته عىل يد موظف دوةل يف ظروف 139

نوكيدزي وجريغفلياين ضد جورجياالرصامة ) شديد لتدقيقالتحقيق يف هذه الوقائع  اإخضاع آأرماين دا ؛ 277، الفقرة اإ

 (.234]الغرفة الكربى[، الفقرة  س يلفا ضد اململكة املتحدة

ختمي فيه عىل الأقارب ابس مترار حاةل من عدم اليقني والافتقار   تمتزي بوضع فريدة. اإن حاالت الاختفاء ظاهرة 140

. وغالباً  ًا معدذه احلاالت  جب العنارص ذات الصةل هبحتُ آأو    آأن خُتفىللتفسريات واملعلومات حول ما حدث، كام ميكن آأحياانً  

طاةل  ا الوضعس متر هذي ما  ىل اإ ن اخلاصية املمزية االإضافية املمتثةل كام آأ آأقرابء الضحية.  معاانةلفرتة طويةل جداً، مما يؤدي اإ

. ذلكل، يف الوضع ا اس مترار هذ تؤدي اإىل  الشخص املفقود وماكن تواجدهأ ل  م  تقدمي تفسريات حولالفشل الالحق يف    يف

مثل هذه القضااي، حيمتل آأن يس متر الالزتام االإجرايئ حىت يتضح مصري الشخص املعين؛ وس يعترب اس مترار غياب التحقيق  

آأن الضحية قد توفيت    آ خر املطافاليت ميكن فهيا الافرتاض يف    تعىل احلاال  انهتأاك متواصاًل. وينطبق الأمر آأيضاً املطلوب  

 (.148]الغرفة الكربى[، الفقرة  فارانفا وآ خرون ضد تركيا)

جراءات حتقيق حقيقية  ابالإيعاز، رآأت احملمكة آأنهالاغتياالت  . يف قضااي141 ال ميكن اعتبار التحقيق مناس بًا يف غياب اإ

ف  مثل هذه ف املدبر للجرمية، آأي الشخص آأو الأشخاص اذلين آأمروا بتنفيذ الاغتيال.  وجادة هتدف اإىل حتديد العقل
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، مازيبا وآ خرون ضد روس يالقاتل املأأجور )حتديد ا اإىل ما بعد التحقيق اذلي جتريه السلطات  يذهباحلاالت، جيب آأن 

 (.79اإىل  75الفقرات من 

بشأأن حامية الصحافة وآأمن   4( 2016توصية جلنة الوزراء ) ابلرجوع اإىل. يف حال اغتيال حصف ، ترى احملمكة، 142

ماكنية ارتباط اجلرمية ابلنشاط املهين  من الرضوريال االإعالم، آأنه الصحافيني وغريمه من الفاعلني يف جم التحقق من اإ

 (.73، الفقرة مازيبا وآ خرون ضد روس ياللصحف  )

 معايري التحقيق الرضورية   . و 

 الاس تقاللية   .1

ابرتاكب موظف  ادلوةل جرمية قتل معد غري قانونية فعاالً، جيب  ادعاءاٍت  بشأأن التحقيق وحىت يُعترب. عىل العموم، 143

يف اجلرمية، وهو ما يفرتض غياب آأي صةل  متل تورطهمآأن يكون الأشخاص املسؤولني عنه مس تقلني عن الأشخاص احمل 

ييد الرآأي العام الحتاكر ادلوةل الس تخدام تأأ ب   فالأمر هنا يتعلقاس تقاللية ملموسة.  اإىل جانب وجود  تراتبية آأو مؤسساتية،  

 (.232]الغرفة الكربى[، الفقرة  آأرماين دا س يلفا ضد اململكة املتحدةالقوة )

مصطفى طونتش ) فقط نظرايً  تقياميً دراسة دقيقة الس تقاللية التحقيق يف مجمهل وليس   2. تس توجب مقتضيات املادة 144

 (.222]الغرفة الكربى[، الفقرة  كياوجفري طونتش ضد تر 

منا آأن   2. عالوة عىل ذكل، ال تقتيض املادة  145 آأن يمتتع الأشخاص والهيئات املسؤوةل عن التحقيق ابس تقاللية مطلقة، واإ

قامة املسؤولية علهيا  نوا مس تقلني مبا فيه الكفاية عن الأشخاص والهيألك احملمتليكو  الاس تقاللية  كفاية هذه    . ويمت تقيمي مدىاإ

 (.223، الفقرة املرجع السابق) انزةلبلك  – ةً رضور  –اخلاصة  الظروف اكفةيف ضوء 

ال آأنه عندما يكون الاس تقالل التنظمي  آأو املؤسس146  موضع تساؤل، فاإن هذا الوضع، حىت لو مل يكن ابلرضورة  ايت. اإ

جراء دراسة آأكرث  ىل اإ ذا اكن التحقيق قد آأجري بشلك مس تقل.  ملسأأةل مارصامة حاسام، جيب آأن يدفع احملمكة اإ عندما و اإ

ذا اكن الظرف تُ  قد قوض فاعلية التحقيق   املتنازع بشأأنهثار مسأأةل اس تقاللية ونزاهة التحقيق، من الرضوري حتديد ما اإ

 (.224، الفقرة املرجع السابق) عهناالوفاة ومعاقبة املسؤولني  وقدرته عىل تسليط الضوء عىل مالبسات

حلصول عىل يف ا عىل الرشطة  بصورة حمتية. يف هذا الصدد، شددت احملمكة عىل آأن املدعني العامني يعمتدون 147

طة. ومع ذكل، ن الرش عاملعلومات واملساعدة، وآأن هذا ال يكف  يف حد ذاته الس تنتاج آأهنم ال يمتتعون ابس تقاللية اكفية 

ذا اكن للمدع  العام عالقة معل وثيقة مع هجاز بعض امل قد تنشأأ    ا رامساهاي وآ خرون ضد هولند) رشطة معنيشألك اإ

 (.344]الغرفة الكربى[، الفقرة 

 فهيا الأشخاص املسؤولون عنه:   اكناس تقاللية التحقيق يف احلاالت اليت    عدم خلصت احملمكة اإىل    . عىل سبيل املثال،148

 (؛ 342، الفقرة آأورهان ضد تركيا؛ 66، الفقرة بيكتاش وآأوزالب ضد تركيا) مضن املشتهبني احملمتلني ▪

]الغرفة   ا رامساهاي وآ خرون ضد هولندكذكل )  ممتل آأهنحي التحقيق آأو    اذلي يس هتدفهلشخص  ل   مبارشينزمالء   ▪

مر ؛ 341اإىل  335من  الكربى[، الفقرات  (؛95و 85 الفقراتن، التفياضد  سا اإ
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نوكيدزي وجريغفلياين ضد ؛ 74، الفقرة شاندرو وآ خرون ضد رومانيام احملمتلني )فهي ابملشتبه  يةهلم صةل تراتب ▪ اإ

 وما يلهيا(. 247، الفقرة جورجيا

عىل  مؤرشًا من قبل هيئات التحقيق  ابلتحديدها ذالتدابري اليت مت اختا، اس تنتجت احملمكة من القضااي. يف بعض 149

 غياب الاس تقاللية، عىل سبيل املثال: 

لقاء الضوء عىل مالبسات القضية ) اكن من شأأهنا آأنعدم اعامتد بعض التدابري اليت  ▪ غ  ري ستسمح ابإ

 (؛73و 72، الفقراتن كو ضد آأوكرانياتش يفتشين

 (؛89، الفقرة اكاي ضد تركيام )فهياملشتبه  لأقوال اليت آُعطيت املبالغ فهياالأمهية  ▪

]الغرفة الكربى[،  آأور ضد تركياابلرمغ من كوهنا واحضة ورضورية ) مسارات التحقيقبعض  النظر يفرفض  ▪

 (؛91و 90الفقراتن 

 .(124و 123، الفقراتن (1رواب ضد رومانيا )رمق ) الامتطلالتعطيل و  ▪

 مشألك من حيث اس تقاللية التحقيق يف احلاالت التالية: آأي . مل تعاين احملمكة 150

قامة ▪ لعمليات العسكرية اليت ل  اخلاصة اةلاحلاحملققني والأشخاص املس هتدفني ابلتحقيق يف نفس الثكنات يف  اإ

 (؛189، الفقرة ]الغرفة الكربى[ جالود ضد هولندا نُفذت يف اخلارج )

كن هناك روابط مبارشة، ت، لكن مل  تمتتع ابس تقاللية قانونية اتمةتكن احملمكة العسكرية املسؤوةل عن التحقيق  مل   ▪

 من انحية آأخرى، ملو ذات طبيعة تراتبية آأو مؤسساتية آأو غري ذكل، بيهنا وبني املشتبه به الرئييس احملمتل، 

جراء التحقيق )عند ياد احل س تقاللية و الاأأي نقص يف يويح بالفعيل  سلوكهايكن  طفى طونتش وجفري مصاإ

 (.254]الغرفة الكربى[، الفقرة  طونتش ضد تركيا

 الطابع املناسب   .2

يف   حتقيقاً  فاإنمن االتفاقية،  2فهم به هذه العبارة مبوجب املادة بأأنه "فعال" ابملعىن اذلي جيب آأن تُ  حىت يوصف. 151

رامساهاي املقتىض جيب آأوالً آأن يكون مناس بًا )يس تتبع مسؤولية الطرف املتعاقد مبوجب هذا من شأأنه آأن حاةل وفاة 

ذا اكن اس تخدام   كن(. وليك يكون "مناس بًا"، جيب آأن مي324]الغرفة الكربى[، الفقرة    ا وآ خرون ضد هولند من حتديد ما اإ

آأرماين دا س يلفا ضد اململكة  آأم ال، وكذكل حتديد املسؤولني، ومعاقبهتم عند الاقتضاء )  الواقعة القوة مربرًا يف ظروف

]الغرفة   حتسني آأجار ضد تركياابلوسائل ال ابلنتيجة )خاص  ابلزتام    يتعلق هنا  الأمرف(.  233الغرفة الكربى[، الفقرة  [  املتحدة

 (.186]الغرفة الكربى[، الفقرة  جالود ضد هولندا ؛ 223الكربى، الفقرة 

للحصول عىل آأدةل تتعلق ابلوقائع املعنية، مبا يف  املتاحة لها. جيب آأن تكون السلطات قد اختذت التدابري املعقوةل 152

فادات شهود العيان وآ راء اخلرباء، وعند الاقتضاء، ترشحي اجلثة للحصول عىل تقرير اكمل  ،ذكل مضن مجةل من الأمور، اإ

  آأرماين دا س يلفا ضد اململكة املتحدةسبب الوفاة )  ال س اميت الرسيرية، ودقيق عن االإصاابت وحتليل موضوع  للمعاينا

نه يف ظروف معينة، قد يتطلب التحقيق الفعال اإخراج  (.233]الغرفة الكربى[، الفقرة  ويف هذا الصدد، قالت احملمكة اإ

(. ابالإضافة اإىل 121و 120، الفقراتن سولساك وريبيتساك ضد بولندا الرمغ من معارضة الأرسة )جثث املتوفني، عىل 
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بتحديد ما  آأن يسمح ينبغ آأنه  من انحية ذكل، عندما يس تخدم موظفو ادلوةل القوة، جيب آأن يكون التحقيق فعاالً آأيضاً 

ذا  قصور يف  فأأي(. 233]الغرفة الكربى[، الفقرة  آأرماين دا س يلفا ضد اململكة املتحدةاكن اس تخدام القوة مربرًا آأم ال )اإ

 هذا املعيارلس توف مُ  ميكن آأن جيعهل غرييضعف قدرته عىل حتديد سبب الوفاة آأو التعرف عىل املسؤولني  التحقيق

 (.166]الغرفة الكربى[، الفقرة  السكيين وآ خرون ضد اململكة املتحدة)

اإىل حتليل دقيق وموضوع  وحيادي مجليع العنارص ذات  . جيب آأن تستند اس تنتاجات التحقيق عىل وجه اخلصوص153

الأشخاص ل واحض يف التحقيق يرض بشلك حامس بقدرة التحقيق عىل حتديد مالبسات القضية وهوية رفض دليفالصةل. 

 .(175]الغرفة الكربى[، الفقرة  مصطفى طونتش وجفري طونتش ضد تركيااملسؤولني )

 : التالية يف القضااي اكنت تشوبه بعض النواقص احملمكة اإىل آأن التحقيق. عىل سبيل املثال، خلصت 154

مميتة آأطلقهتا الرشطة آأثناء حماوةل اعتقال عيوب مثل عدم حفص آأيدي الضباط   التحقيق يف طلقات انريةختللت   ▪

ذا اكن هناك آأي  عادة متثيل احلادث؛الإطالق النار خملفاتاملعنيني ملعرفة ما اإ سلحة وعدم حفص آأ  ؛ وعدم اإ

الرصاصة   جراءالضباط وذخائرمه؛ وعدم وجود رمس يصف بشلك مناسب االإصابة اليت حلقت جبسد الضحية  

]الغرفة  ا رامساهاي وآ خرون ضد هولندالقاتةل؛ وعدم فصل الضباط املعنيني عن بعضهم قبل اس تجواهبم )

 (؛332اإىل  326الكربى[، الفقرات من 

 (؛153ضد تركيا، الفقرة  واتنلنواقص )مجموعة من ال  حفص الطب الرشع شابت  ▪

لأي شاهد آ خر  لوقائع اليت قدهما موظفو ادلوةل املعنيون دون الاس امتعاخلاصة اب الروايةالسلطات قبلت  ▪

ك ( آأو آأولت آأمهية كربى للتقرير اذلي آأعدوه )45، الفقرة آأوزالب وآ خرون ضد تركيا) ، ينجيسوي ضد تركيااإ

 (؛78الفقرة 

جسالت الطائرة، واليت اكنت رضورية لتحديد املسؤولني عن قصف القرى املدنية ابلطائرات  فحصيمت تمل  ▪

 (.196، الفقرة بيزنر وآ خرون ضد تركيا) متابعهتم قضائياً العسكرية ورمبا 

بعني الاعتبار خمتلف التدابري اليت اختذهتا السلطات احمللية، مل تس تنتج آأن التحقيق اكن    آ خذة  ، فاإن احملمكة،. ابملقابل155

 يف احلاالت التالية:  غري اكٍف 

بتحقيق حول وفاة  اكنت تتعلق، اليت 209]الغرفة الكربى[، الفقرة  مصطفى طونتش وجفري طونتش ضد تركيا ▪

 ابن وآأخ املدعيني آأثناء خدمته العسكرية؛

تحقيق بشأأن طلقات ب  اكنت تتعلق، اليت 286الغرفة الكربى[، الفقرة [ آأرماين دا س يلفا ضد اململكة املتحدة ▪

رهايب اكن يظن آأسفرت عن مقتل خشصانرية   ؛ مشتبه فيه خطأً آأنه اإ

يطاليا ▪ تحقيق بشأأن متظاهر آأردي ب  اكنت تتعلق، اليت 309]الغرفة الكربى[، الفقرة  جولياين وغاجيو ضد اإ

 الأمن خالل مقة مجموعة الامثين؛قتيال من قبل قوات 

ىل    64، الفقرات من  ابليتش ضد البوس نة والهرسك ▪ تحقيق بشأأن اختفاء زوج املدعية ب   تتعلق  اكنت، اليت  66اإ

 خالل حرب البوس نة والهرسك.
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 الرسعة واحلرص الواجب   .3

جراء التحقيقات )االإ  2. تقتيض املادة 156 ( 237الغرفة الكربى[، الفقرة [ آأرماين دا س يلفا ضد اململكة املتحدةرساع يف اإ

بداء احلرص الواجب ) يطالياواإ  (.305]الغرفة الكربى[، الفقرة  جولياين وغاجيو ضد اإ

. تقر احملمكة بأأنه قد تكون هناك عقبات آأو صعوابت متنع التحقيق من اإحراز تقدم يف حاةل معينة؛ ومع ذكل، فاإن 157

ىل املوت ميكن ختص   علق الأمر ابلتحقيق يف آأي حاةلالاس تجابة الرسيعة من السلطات عندما يت اس تخدام القوة املفيض اإ

تواطؤ آأو تسامح   ش هبةتجنب آأي ل س يادة القانون و  مبدآأ  امجلهور يف احرتاماعتبارها بشلك عام رضورية للحفاظ عىل ثقة 

 حتسني آأجار ضد تركيا؛ 167]الغرفة الكربى[، الفقرة  السكيين وآ خرون ضد اململكة املتحدةمع الأعامل غري القانونية )

 (.237]الغرفة الكربى[، الفقرة  آأرماين دا س يلفا ضد اململكة املتحدة؛ 224، الفقرة ]الغرفة الكربى[

مواكنو )جناحه فرص  القضاء هنائيًا عىل اإىل  آأيضاً اإىل اخلطر و  التحقيق تعريضيؤدي مرور الوقت اإىل  ن. من احملمتل آأ 158

 (.337]الغرفة الكربى[، الفقرة  وآ خرون ضد رومانيا

يف القضااي التالية بأأن السلطات احمللية مل جتر التحقيق ابلرسعة واحلرص  . قضت احملمكة عىل وجه اخلصوص159

 :الواجبني

، حيث مت فتح حتقيق قضايئ حول وفاة آأقارب املدعني خالل 136، الفقرة كييل وآ خرون ضد اململكة املتحدة ▪

 بعد مثان س نوات من وقوع الأحداث؛وذكل معلية آأجرهتا قوات الأمن 

 احلقائق وحتديد   لتوضيحاالإجراءات اجلنائية املفتوحة    ظلت، حيث  42، الفقرة  انفيي تش يتني وآ خرون ضد تركيا ▪

 عامًا؛ 15 ملا يناهز معلقة املسؤولني عن وفاة آأقارهبم يف احلجز ومعاقبة

يف وفاة الس يد  بشلك عام  ، حيث دام التحقيق348]الغرفة الكربى[، الفقرة  مواكنو وآ خرون ضد رومانيا ▪

 كرث من ثالثة وعرشين عامًا؛لأ يف رومانيا  1990مواكنو خالل الاحتجاجات املناهضة للنظام عام 

جراءات التحقيق القضايئ بعد  وفقًا للمدعني،، حيث ،74، الفقرة رث ضد اململكة املتحدةوسو همي  ▪  13بدآأت اإ

 عامًا من مقتل قريهبم عىل آأيدي قوات الأمن يف آأيرلندا الشاملية؛  

 1991التحقيق بشأأن اختطاف وقتل زوج املدعية يف  مت تقويض، حيث 91، الفقرة ييليتش ضد كرواتيا ▪

 بسبب البطء غري املربر؛ 

التحقيق يف اغتيال حصف  اس تقصايئ، مبا يف ذكل حتديد  حيث ظل ،81، الفقرة مازيبا وآ خرون ضد روس يا ▪

 هل، مس متراً بعد آأكرث من آأحد عرش عامًا.  العقل املدبر

، رآأت احملمكة آأن طول التحقيق و/آأو االإجراءات اجلنائية الالحقة مل يكن مبالغًا فيه يف قضية جرامئ القتل يف املقابل. 160

طبيعة اجلرامئ )جرامئ القتل اليت مل يُعرف مرتكبوها( واخلطوات املطلوبة لتفكيك منظمة  املنسوبة اإىل حزب هللا. ونظرًا ل 

جرامية، فقد اعتربت آأن التحقيقات يف هذه القضااي اكنت فعاةل رمغ   ، وآأنه ال ميكن القول آأن السلطات مل تتخذ طول مدهتااإ

جراء بشأأن وفاة آأقارب املدعني ) )قرار((. انظر آأيضًا،   مان ضد تركياآأداي؛  55و  54، الفقراتن  بريق وآ خرون ضد تركياآأي اإ

يالر ي زد؛  70، الفقرة  ابليتش ضد البوس نة والهرسكفامي يتعلق ابلتحقيقات يف حاالت الوفاة والاختفاء آأثناء الزناع املسلح،  

 .94اإىل  91 من ، الفقراتوآ خرون ضد كرواتيا

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-161975
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-104098
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-105606
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-61698
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-161975
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-146540
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-146540
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-59453
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-92079
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-146540
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-122371
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-144680
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-144680
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-184660
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-72006
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-97604
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-97604
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-97604
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-103526
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-174965
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-174965


 احلق يف احلياة  – الأوروبية حلقوق االإنسان من االتفاقية 2دليل خاص ابملادة 

 62 آأصل من 42 2020آأغسطس  31آ خر حتديث:   احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان

 الأقارب   ومشاركة   امجلهور   تدقيق  .4

كام  التطبيقية ة من الناحياملساءةل  تتحققالتدقيق الاكيف يف التحقيق آأو نتاجئه، حىت يتاح للجمهور حق . جيب آأن 161

هذا املبدآأ حد اشرتاط آأن تكون مجيع االإجراءات اليت تعقب التحقيقات يف الوفيات العنيفة   يبلغالنظرية. ومع ذكل، ال 

تقارير الرشطة واملواد املتعلقة ابلتحقيقات آأو نرشها اإىل حدوث ذات طابع عام. عىل سبيل املثال، قد يؤدي االإفصاح عن  

فراد آأو ابلنس بة خطرية وخماطر آأخرى ذات عواقب ضارة  مشألك هذا  لتحقيقات الأخرى، وابلتايل ال ميكن اعتبار ا للأ

رامساهاي ) ىاإىل آأخر  املطلوبة من حاةلامجلهور درجة تدقيق  وقد ختتلفهذا . 2املادة  عنتلقائيًا  انش ئاً  اً رشط االإفصاح

يطاليا؛ 353]الغرفة الكربى[، الفقرة  ا وآ خرون ضد هولند  (.304]الغرفة الكربى[، الفقرة  جولياين وغاجيو ضد اإ

آأقارب الضحية يف االإجراءات ابلقدر الالزم محلاية مصاحلهم املرشوعة  اإرشاك. ولكن، يف مجيع احلاالت، جيب 162

التحقيق  املسؤوةل عن سلطات ال ومع ذكل، فاإن (. 167الكربى[، الفقرة  الغرفة] السكيين وآ خرون ضد اململكة املتحدة)

رامساهاي وآ خرون ضد  ) التحري معلية آأحد الأقارب آأثناء يقدمهلأي طلب الإجراء حتقيق قد  ابالس تجابةليست ملزمة 

يطاليا؛  348الكربى[، الفقرة    الغرفة]  هولندا  عالوة عىل ذكل، ميكن (.  304الكربى[، الفقرة    الغرفة]  جولياين وغاجيو ضد اإ

ماكنية الوصولتحقيقات الرشطة ل  تدقيق امجلهورتعويض  جمهور آأو آأقارب للراحل االإجراء الأخرى مالالزم اإىل  بتوفري اإ

 (.121، الفقرة هيو جوردان ضد اململكة املتحدةالضحية )

قارب آأو آأنه مل   الوصول اإىل آأن  الأوروبية حلقوق االإنسان . يف القضااي التالية، رآأت احملمكة 163 التحقيق مل يكن متاحًا للأ

 : للجمهور مناسبتدقيق يسمح بأأي 

( 92، الفقرة الكربى[ الغرفة] آأور ضد تركياالوصول اإىل التحقيق آأو واثئق احملمكة ) منعائةل الضحية  تمتكنمل  ▪

بالغها   (؛88، الفقرة بيتاييف وبيتاييفا ضد روس ياابلتطورات املهمة يف التحقيق )آأو مل يمت اإ

ومل يمت تقدمي  جيدامللف بشلك  دراسة تمتكن منمل ومل تتلق زوجة الضحية آأي معلومات عن سري التحقيق؛  ▪

جراءات حتقيق آأخرى )آأي مواد لها، سواء اكنت آأقوال شهود   (؛75، الفقرة ميساايفا ضد روس ياآأو اإ

سقاط  ▪ بالغ وادل الضحية ابإ  (؛82، الفقرة غوليتش ضد تركيا) ادلعوىمل يمت اإ

جراءات التحقيق، اكن عىل الأقارب تقدمي شكوى  يف  اإرشاكهممن آأجل   ▪ سلاميين )  دينابحلق امل  مصحوبة ابدعاء اإ

 (؛47، الفقرة ضد فرنسا

 (؛193، الفقرة  بيزنر وآ خرون ضد تركياسعى مكتب املدع  العام اإىل منع املدعني من اس تالم ملف التحقيق ) ▪

ال   ،الوصول اإىل مستندات ملف التحقيق اجلنايئ آأو االإداري  منوادل املتوىف    يمتكنمل   ▪ بالغه بوفاة ابنه اإ ومل يمت اإ

 (.96، الفقرة  فونتاس ضد اليواننس بقًا )م   بعد ترشحي اجلثة، عىل الرمغ من آأنه قد مت التعرف عىل جثة املتوىف

ماكنية وصول الأقارب آأو آأنالأوروبية حلقوق االإنسان . يف احلاالت التالية، وجدت احملمكة 164 ه ال توجد مشلكة يف اإ

 امجلهور اإىل التحقيق: 

يطاليا ▪ ، اليت تتعلق ابلتحقيق بشأأن متظاهر قُتل من طرف 315الكربى[، الفقرة    الغرفة]  جولياين وغاجيو ضد اإ

 (؛G8قوات الأمن آأثناء مقة مجموعة الامثين )
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من طرف الرشطة يف شقته بعد حصار دام   املدع ، حيث قُتل شقيق  161، الفقرة  بيزن ضد اململكة املتحدةاب ▪

 ساعتني؛ 

، اليت تتعلق ابلتحقيق يف اختفاء زوج املدعية آأثناء احلرب يف 69، الفقرة ابليتش ضد البوس نة والهرسك ▪

 البوس نة والهرسك؛

جراءات جنائية ضد 95، الفقرة ضد بولندا  ويرش ياك  ▪ ، اليت تتعلق ابلقيود املطبقة عىل آأقارب الضحية يف اإ

 قارص.

 والتعويض   العقوابت و   ابدلعاوى القضائية  مسائل تتعلق   . ز 

 فارغةحتقيق ما اإىل نتاجئ  انهتاءعد ي، وال آأاي اكنتعقوبة  عن دانة، آأو حىتاالإ هتم آأو ال توجيه نعآأي حق ال يرتتب . 165

يطالياغجولياين و ) قصور آأو اإخفاقحمدودة مؤرشاً يف حد ذاته عىل  آأو  (.306، الفقرة الكربى[لغرفة ]ا  اجيو ضد اإ

ذا   2االإجرايئ للامدة    الشق. ومع ذكل، فاإن املتطلبات الناش ئة عن  166 متتد اإىل ما بعد مرحةل التحقيق الرمس . وابلتايل، اإ

احملامكة، هو اذلي جيب  طورذكل  يف، مبا يف مجمهلآأمام احملامك الوطنية، فاإن االإجراء  دعوى قضائية رفعآأدى التحقيق اإىل 

؛ 95، الفقرة الكربى[ الغرفة]ضد تركيا  يدلزري آأونجيايب حبامية احلياة عن طريق القانون )متطلبات الالزتام االإ  يس تويفآأن 

 (.61، الفقرة عيل وعائشة دوران ضد تركيا

آأمام قاٍض مس تقل وحمايد عىل آأهنا   الوجاهيةاالإجراءات اجلنائية  النظر اإىل. يف هذا الصدد، وكقاعدة عامة، جيب 167

س ناد املسؤولية اجلنائية )ابإ   يتعلقفعالية فاميعىل ال توفر ضامانت قوية للغاية  ر ضد اململكة املتحدةو مكخ ثبات الوقائع واإ

بشلك   تقوض(. ومع ذكل، ال ميكن استبعاد آأن آأوجه القصور يف التحقيق، عىل سبيل املثال، ميكن آأن  134(، الفقرة  قرار)

 (.102رة ، الفقضد تركيا شدا آ  وفاة )الحاةل  احملاس بة يفخطري قدرة احملمكة عىل 

سوء املعامةل والقتل. ومع جراء ادلوةل  موظف العقوابت اليت تُفرض عىل  حتديداحملمكة بدور احملامك الوطنية يف  تقر. 168

وتتدخل يف احلاالت اليت يوجد فهيا تفاوت واحض بني اجلرمية املرتكبة والعقوبة  الرقابيةذكل، جيب آأن حتتفظ بوظيفهتا 

 (.285الكربى[، الفقرة  الغرفة] آأرماين دا س يلفا ضد اململكة املتحدةاملفروضة )

اللزتامات االإجرائية الناش ئة  اب  ه قد مت الوفاءاعتبار آأن  اإطالقاً   ميكن  ال  آأنه  شددت احملمكة، عىل سبيل املثال، عىلفقد  .  169

هناء التحقيق    2عن املادة   رابطة السلطات )  تقاعس  نتيجة  ابلتقادم   املسؤولية اجلنائية  سقوط  بسببمن االتفاقية عندما يمت اإ

 (.144، الفقرة " وآ خرون ضد رومانيا1989ديسمرب  21"

  ية عقوابت السجن الادلوةل، رآأت احملمكة آأن تعليق تنفيذ    موظفو. وابملثل، يف حاةل وفاة انمجة عن سوء معامةل مارسها  170

فقة مع جزيئ وآأن هذه االإجراءات ال ميكن اعتبارها متوا خاص مبثابة عفو  هو املفروضة عىل ضباط الرشطة املدانني

دانهتم ) آأفلتوا بشلك ش به اكمل من العقابقد  املوظفنيالقضايئ لأن هؤالء  هااجهتاد عيل وعائشة دوران عىل الرمغ من اإ

 (.69، الفقرة ضد تركيا

ن املراجعة اليت آأجرهتا احملمكة ال 171 تقترص عىل خطورة العقوابت اليت فرضهتا احملامك احمللية يف . وابالإضافة اإىل ذكل، فاإ

نوكيدزي وجريغفلياينا فامي بعد )هب ذنفَّ تُ   اليت  البداية، بل تشمل آأيضًا الطريقة ، حيث 275و  269، الفقراتن  ضد جورجيا  اإ

حيث مت منحهم  نياملدان املعقول معغري  هلاالإجرايئ، ال س امي بسبب التسا شقها يف 2وجدت احملمكة آأنه مت انهتاك املادة 
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 خلصت، حيث  33، الفقرة  دونيا اليوغوسالفية السابقةكيتانوفساك س تانويكوفيتش وآ خرون ضد مجهورية مقاالإفراج املبكر؛  

رة يف تنفيذ عقوبة السجن(. ويف هذا الصدد،   يف شقها  2انهتاك للامدة    اإىل وجود  احملمكة االإجرايئ بسبب التأأخريات غري املربَّ

من ادلوةل   يس توجبميكن آأيضًا تفسريه عىل آأنه    2املادة    الناشئ عنشددت احملمكة عىل آأن رشط فعالية التحقيق اجلنايئ 

تنفيذ الأحاكم الهنائية دون تأأخري. ويف الواقع، حسب رآأي احملمكة، جيب اعتبار تنفيذ العقوبة املفروضة يف س ياق احلق 

كيتانوفساك س تانويكوفيتش وآ خرون ضد  يف احلياة جزءاً ال يتجزآأ من الالزتام االإجرايئ اذلي تفرضه هذه املادة عىل ادلوةل )

 ، حيث مل جتد احملمكة، يف ضوء التدابري85، الفقرة  آأكيلييين ضد ليتوانيا؛  32، الفقرة  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 االإجرايئ(. شقها يف 2، آأي انهتاك للامدة اتسلميهل يف حاةل فرار بعد صدور احلمك و  ةاليت اختذهتا ادلوةل للعثور عىل املدان

ملرتكيب جرامئ القتل آأو اإساءة معامةل املدنيني يتعارض مع الزتامات ادلول اخلاص . وترى احملمكة ابلتايل آأن منح العفو 172

من االتفاقية عندما يكون من شأأن هذا االإجراء آأن مينع التحقيق يف مثل هذه الأفعال ويؤدي ابلرضورة    2املادة    الناش ئة عن

من   س يكون،(. وابملثل، 127، الفقرة الكربى[ الغرفة] مارغوش ضد كرواتيااإىل السامح ملرتكبهيا ابالإفالت من العقاب )

وسيبعث   مناسب عىل االإطالقيف املس تقبل غري    معوميةحيث املبدآأ، السامح ملرتكيب اجلرامئ اخلطرية جداً بتقدل مناصب  

 (.171، الفقرة اجملرماكوش يان وميناس يان ضد آأذربيجان و رساةل خاطئة اإىل امجلهور )

، رآأت احملمكة آأنه يف حني آأن دوةل حمكوم عليهنقل خشص  اإطارول يف ادل. ويف قضية حديثة آأاثرت مسأأةل الزتامات 173

ىل  عقوبة مبجرد نقلل)اجملر( قد فعلت لك ما يف وسعها من آأجل ضامن التنفيذ الاكمل ل االإدانة خر ال  بدل ال احملتجز اإ

ىل اإفالت احملتجز من العقاب فعليًا، و ع مل تكن متوافقة م ابلتايل)آأذربيجان(، فقد آأدت التدابري اليت اختذهتا هذه الأخرية اإ

ماكوش يان وميناس يان  ابلثين عن ارتاكب جرامئ ضد آأرواح الأشخاص )  2الالزتام املفروض عىل تكل ادلوةل مبوجب املادة  

 عىل التوايل(. 173اإىل  163ومن  197اإىل  195 من ، الفقراتضد آأذربيجان واجملر

 قضية حديثة مل تأأذن فهيا احملامك احمللية للمدع  ابلتدخل بصفته طرفًا مدنيًا يف االإجراءات اجلنائية املتعلقة . وآأخرياً، يف174

صول عىل تعويض، اعتربت احملمكة آأن الزتام ادلوةل بوضع نظام قضايئ قادر عىل تقدمي  احلبقتل شقيقه عىل يد خشص آأو 

بصفته العضو  -سبيل انتصاف من شأأنه متكني الشخص املعين  اكن يفرض توفر 2"تعويض مناسب" لأغراض املادة 

من احلصول عىل تعويض عن الرضر غري   –، واذلي اكن مقراًب جداً منه  لأخيه املتوىف  وريث الوحيدالرسة و الأ الوحيد يف  

  (.66، الفقرة فانيو تودوروف ضد بلغاراياملادي اذلي ميكن آأن يكون قد تعرض هل )

حياء   .ح  عادة اإ  الالزتام االإجرايئ   اإ

. يُفرض الالزتام االإجرايئ عىل ادلوةل طوال الفرتة اليت يُتوقع فهيا بشلك معقول من السلطات آأن تتخذ تدابري لتوضيح  175

ال آأنه يف بعض احلاالت، 157الفقرة  الكربى[،    الغرفة]  يليه ضد سلوفينياش  ظروف الوفاة وحتديد املسؤوليات احملمتةل ) (. اإ

لقاء ضوء جديد عىل  عنارصقد تظهر يف وقت الحق  بعد   تساؤل املطروحهذه الوفيات. فيصبح ال  مالبساتمن شأأهنا اإ

ذا اكن الالزتام االإجرايئ ابلتحقيق قد نشأأ من جديد و  حول ذكل يف هذا الصدد، لكام و .اذلي سيتخذه شلك ما هوما اإ

لهيم االهتامات آأو تعاقهبم يف  ظهر ادعاء آأو دليل آأو معلومة معقوةل وموثوق هبا ميكن آأن تسمح بتحديد املسؤولني وتوجه اإ

جراءات التحقيق )هناية املطاف، فاإن السلطات تكون ملَزمة ابختاذ م  (.71، الفقرة بريكنيل ضد اململكة املتحدةزيد من اإ

لك حاةل بعيهنا وقد ومالبسات آأي حتقيق اإضايف يتطلبه الالزتام االإجرايئ حامتً عىل ظروف  نطاقطبيعة و  تتوقف. 176

 (.51(، الفقرة قرار) هاريسون وآ خرون ضد اململكة املتحدةبعد حدوث الوفاة مبارشة )خيتلفان متامًا عام هو متوقع 
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. كام ميكن اكن الشهود وقدرهتم عىل تذكر الأحداث جيدًا مب، عىل سبيل املثال،  فامي يتعلقعقبة    وسيشلك مرور الوقت حامتً 

ثبات  احبقترص الأ تآأن  ث من هذا النوع يف بعض الأحيان بشلك معقول عىل التحقق من مصداقية املصدر آأو وس يةل االإ

س يكون خمتلفًا متامًا عن  ابالإضافة اإىل ذكل، فاإن رشط الرسعة يف بعض احلاالت  (.65، الفقرة رف ضد تركياجااجلديدة )

وقع مالترصف برسعة للحفاظ عىل الأدةل احلامسة يف غالبًا ذكل املطبق عىل احلوادث احلديثة حيث يكون من الرضوري 

(، الفقرة قرار) تكني وآ خرون ضد قربصغورمجيع التفاصيل جيدًا ) حني يكون مبقدورمه تذكرآأو اس تجواب الشهود ما 

 واملراجع املذكورة(. 21

جراء حتقيق، حيق للسلطات آأن تأأخذ يف احلس بان احامتالت  177 . ابلنظر اإىل الغرض الأسايس املمتثل يف اس تئناف آأي اإ

 (.71، الفقرة بريكنيل ضد اململكة املتحدةجناح احملامكة )

ال آأنه ال يوجد  178 ماكنية وجود الزتام ابلتحقيق يف جرامئ القتل غري املرشوع بعد س نوات    للتشديد املبالغ فيه عىل  داعٍ . اإ اإ

دانة مرتكيب اجلرامئ اجلنائية توجيه الهتم املصلحة العامة يف عندما تكونعديدة من حدوهثا  ، ال س امي فامي يتعلق راخسة واإ

 (.52، الفقرة ضد كرواتيا تشيليي جبرامئ احلرب واجلرامئ ضد االإنسانية )

 الكراهية   بدافع واجلرامئ  اجلنس    نوع   العنف القامئ عىلحاالت  يف    التحقيق  . ط

عنف قامئ عىل نوع اجلنس، جيب عىل السلطات آأن تس تجيب ذلكل   اإىل وجودالاعتداء  مالبسات تشري. عندما 179

اعتبارات من هذا القبيل،  ينطوي عىلخاص. ومبجرد الاشتباه يف آأن ادلافع وراء الهجوم  مع تويخ حرصوجتري حتقيقًا 

جراء التحقيق  نه يكون من املهم بشلك خاص اإ  (.160*، الفقرة تورشاان ضد آألبانيا) حبزم فاإ

يق حبزم ونزاهة ، من املهم بشلك خاص آأن جُيرى التحقةعنرصيبدافع ال . يف حاةل ورود ادعاءات حبدوث آأعامل عنف  180

دانةعىل  التشديد املس مترنظرًا لرضورة  لعنرصية واحلفاظ عىل ثقة الأقليات يف قدرة السلطات عىل حاميهتم من ل اجملمتع  اإ

 (.118، الفقرة جيكوندي وآ خرون ضد اليوانن(؛ قرار) مينسون ضد اململكة املتحدة)ة العنرصيالقامئ عىل خطر العنف 

ذا مت التعامل مع آأعامل العنف والوحش ية القامئة عىل العنرصية عىل قدم املساواة مع احلاالت اليت ال حتمل آأبعادًا 181 . اإ

رة للحقوق الأساس ية بشلك خاص. وقد عنرصية، فس يكون ذكل مبثابة غض الطرف عن الطبيعة اخل اصة للأعامل املدم ِ

رة تتعارض مع املادة  احلاالتيشلك عدم المتيزي يف الطريقة اليت تمت هبا معاجلة  من  14اخملتلفة جوهراًي معامةل غري مربَّ

 (.160الكربى[، الفقرة  الغرفة] انتشوفا وآ خرون ضد بلغاراي) 2مع املادة وكذكل االتفاقية، 

 الالزتامات االإجرائية يف القضااي العابرة للحدود   . ي 

من حيث املبدآأ عىل    يقع  2احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان التأأكيد عىل آأن الالزتام االإجرايئ الناشئ عن املادة    دد. جت182

اإميني وآ خرون ضد قربص واليوانن واململكة لواليهتا القضائية وقت وفاهتا )  خاضعةعاتق ادلوةل املتعاقدة اليت اكنت الضحية  

، رانتس يف ضد قربص وروس ياعدة العامة )ظروف خاصة معينة عدم التقيد هبذه القا تقتيض((، ما مل قرار) املتحدة

 (. 242و 241الفقراتن 

قامةمن ادلول الأطراف  2املادة  تقتيض. عالوة عىل ذكل، ال 183  رعاايهاوفاة آأحد  يف حاةلوالية قضائية عاملية  اإ

  (.244، الفقرة رانتس يف ضد قربص وروس يا)
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جراء. غري آأنه، حىت يف حاةل عدم وجود ظروف خاصة، ترى احملمكة آأن الزتام ادلوةل اليت 184 التحقيق ابحلصول  تتوىل اإ

ادلوةل اليت توجد هذه الأدةل عىل آأراضهيا بتقدمي آأي مساعدة  عىل آأدةل يف والية قضائية آأخرى اكن نتيجة طبيعية اللزتام 

، الفقرة رانتس يف ضد قربص وروس ياللمساعدة املتبادةل، يف حدود صالحياهتا ومواردها )  نظايممطلوبة عن طريق طلب  

245.) 

سلطات   قد يُطلب منوجود عنرص آأجنيب يف حاةل عنف غري قانوين آأدى اإىل وفاة،  . وعىل وجه اخلصوص، يف حاةل  185

جراءات فعاةل 2اجلرمية، مبوجب املادة    خبصوص واليت ميكن العثور عىل آأراضهيا عىل آأدةل    اينادلوةل اليت فر مهنا اجل ، اختاذ اإ

  الولني وآ خرون ضد اململكة املتحدة آأو(؛ قرار) كوميزن وآ خرون ضد اململكة املتحدة) حسب احلاجةيف هذا الصدد، 

 ((.قرار)

. عندما تتطلب فعالية التحقيق يف جرمية قتل غري مرشوعة حدثت يف والية دوةل متعاقدة مشاركة آأكرث من دوةل  186

متعاقدة واحدة، ترى احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان آأن الطابع الفردي لالتفاقية، بصفهتا معاهدة للضامن امجلاع ، يس تتبع 

حاةل القتل و جرمية  مالبساتاملعنية ابلتعاون الفعال فامي بيهنا من آأجل توضيح من حيث املبدآأ الزتامًا من جانب ادلول  اإ

عىل ادلولتني الزتامًا ثنائيًا ابلتعاون مع بعضهام البعض، مما ينشأأ عنه  2اإىل العداةل. وابلتايل، ميكن آأن تفرض املادة  امرتكبهي

طبيعة ومدى هذه الالزتامات ابلرضورة عىل   توقفوست املساعدة والزتام بتقدمي املساعدة يف نفس الوقت. بطلبالزتام 

ىل سبيل املثال، ع(. 233و 232الكربى[، الفقراتن  الغرفة] غوزيليورتلو وآ خرون ضد قربص وتركياظروف لك قضية )

ابلتعاون مع دوةل عضو آأخرى مبوجب نظام مذكرة التوقيف   الأورويب  دوةل عضواً يف الاحتاديطالب  مؤخراً    مت اإصدار حمك

ماكنية تسلمي  EAWالأوروبية ) رهاب   ابرتاكبه آأعامالً مشتبه    فار من العداةل( والتفكري بشلك معقول يف اإ قاضاته  من آأجل م  يةاإ

 (.82اإىل  79 منو  42و 41، الفقرات ياكروميو اكس تانيو ضد بلج )

ال آأن يكون الزتامًا ابلوسائل وليس ابلنتيجة. وهذا   احملمكة. يف هذا الصدد، آأكدت  187 آأن هذا الالزتام ابلتعاون ال ميكن اإ

يعين آأنه جيب عىل ادلول املعنية آأن تتخذ اكفة التدابري املعقوةل املمكنة للتعاون فامي بيهنا وتستنفد حبسن نية االإماكنيات 

دة القانونية املتبادةل والتعاون يف املسائل اجلنائية. وابلتايل، لن يكون اليت تتيحها لها الصكوك ادلولية السارية املتعلقة ابملساع

ذا مل تقم هذه الأخرية بتفعيل تقدمي طلب  هناك خرق لاللزتام االإجرايئ ابلتعاون من جانب ادلوةل املطلوب مهنا   ال اإ التعاون اإ

ذا مل  املتلقية للطلبآأو، من جانب ادلوةل آ ليات التعاون املناس بة املنصوص علهيا يف املعاهدات ادلولية ذات الصةل،  ال اإ اإ

تس تجب هذه الأخرية بشلك مناسب آأو مل تمتكن من التذرع بأأي سبب مرشوع لرفض التعاون املطلوب مبوجب هذه 

(. عىل سبيل املثال، 236و 235الكربى[، الفقراتن  غرفةال] غوزيليورتلو وآ خرون ضد قربص وتركيااملعاهدات ادلولية )

القامئ عىل   التنفيذ ، بناء عىل حاةل امك احمل اس تنتاجعد يآأوروبية، ال  توقيف عن طريق مذكرة  طلب تسلمي خشصيف حاةل 

مة الطلببأأن ظروف الاعتقال يف ادلوةل    ،مستندات غري مكمتةل ومتقادمة ِ نسانية وهمينة  مقد  آأساسًا رشعيًا   ،س تكون غري اإ

اًن دوةل متعاقدة وكيا تشمليف احلاالت اليت آأما (. 90اإىل  85 من ، الفقراتروميو اكس تانيو ضد بلجياكلرفض التعاون )

حتت الس يطرة الفعلية دلوةل متعاقدة آأخرى حبمك الواقع، فاإن الالزتام ابلتعاون، يف حاةل عدم وجود عالقات دبلوماس ية    يقع

 آأخرىرمسية، ميكن آأن يدفع ادلول اإىل اللجوء اإىل قنوات تعاون آأقل رمسية آأو غري مبارشة، مثل الوساطة من قبل دوةل 

ذا اكنت ادلول املعنية  آأو منظمة دولية. ويف مثل هذه احلاةل، جيب عىل احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان آأن تتحقق مما اإ

قد استنفدت مجيع قنوات التعاون غري الرمسية آأو اخملصصة اليت اختذهتا ادلول املعنية خارج آ ليات التعاون املنصوص علهيا 

املعايري واملبادئ  هذه الأخرية در ما تعكسيف املعاهدات ادلولية املعمول هبا، مع الاسرتشاد بأأحاكم هذه املعاهدات بق

 (. 238و 237الكربى[، الفقراتن  الغرفة] غوزيليورتلو وآ خرون ضد قربص وتركيااملطبقة يف القانون ادلويل )
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 النامجة عن االإهامل   االإجرائية فامي يتعلق ابلوفاة آأو االإصابة اخلطرية   الالزتامات   .ك 

لتشمل حاالت    2. كام ذكران آأعاله، وسعت احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان نطاق الالزتامات االإجرائية مبوجب املادة  188

املبادئ العامة، وال س امي معايري الالزتام ابلتحقيق   عامتدقامت ابلحياة آأو الوفاة بسبب االإهامل. وبذكل، ل  املهددةاالإصابة 

 املذكورة آأعاله، مع تكييفها مع ظروف مثل هذه القضااي.

 املبادئ العامة   .1

 من االتفاقية عندما يكون النظام القانوين ادلاخيل غري قادر عىل  2. قد تُثار مسأأةل مسؤولية ادلوةل مبوجب املادة 189

ىل يفيضآأو  هيدد احلياةاالإهامل اذلي قد  احملاس بة عىل  (.70ة ، الفقر ابنيل ضد ليتوانيا) الوفاة اإ

هامل الفرد 190 ذا اكن اإ ن الزتام ادلوةل ابختاذ مجيع  يف سببت  قد. وابلتايل، اإ صابهتا جبروح بليغة، فاإ وفاة الضحية آأو اإ

قامة نظام قضايئ فعال ومس تقل يقدم س بل انتصاف  التدابري الالزمة محلاية حياة الأشخاص اخلاضعني لواليهتا يفرض علهيا اإ

ثبات احلقائ ضد  شتيغ فر قصري وحماس بة املسؤولني وتقدمي تعويض مناسب للضحااي ) آأجلق يف غضون قانونية تسمح ابإ

، تش يكوينساك ضد بولندا ، بشأأن فعالية االإجراءات اليت بدآأت عقب انفجار قنبةل يدوية يف مطعم بيزتا؛  32، الفقرة  اكرواتي

، آ ان تودوروفا ضد بلغاراي، بشأأن االإجراءات املتعلقة بوفاة زوج املدعية نتيجة سقوط جشرة يف مركز رعاية؛ 66الفقرة 

، الفقرة آأوليب كاميلوغلو ومريي كاميلوغلو ضد تركيا، بشأأن االإجراءات املتعلقة بوفاة ابن املدعية يف حادث سري؛ 72الفقرة 

ىل املزنل ، بش38 عاصفة ثلجية؛  خاللأأن وفاة ابن املدعيني اذلي جتمد حىت املوت يف سن السابعة آأثناء حماولته العودة اإ

 ، حيث آأصيب املدع  جبروح بليغة يف حادث سري(.101اإىل  99من ، الفقرات كوتيلنيكوف ضد روس يا

فرض يعىل آأنه  2يف جمال الصحة، فرست احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان الالزتام االإجرايئ الناشئ عن املادة و. 191

قامةعىل ادلول  سواء يف  القطاع الصح نظام قضايئ فعال ومس تقل وقادر، يف حاةل وفاة فرد حتت مسؤولية همنيي  اإ

 الغرفة] يليه ضد سلوفينياش  آأفعاهلم ) عىلالقطاع العام آأو اخلاص، عىل حتديد سبب الوفاة وحماس بة املسؤولني احملمتلني 

 (.214الكربى[، الفقرة  الغرفة] لوبزي دي سوزا فراننديز ضد الربتغال؛ 192الكربى[، الفقرة 

ذا مل يكن املساس ابحلق يف احلياة آأو السالمة اجلسدية متعمداً، فاإن الالزتام  احملمكة. يف هذا الصدد، رآأت 192 آأنه اإ

االإجيايب بوضع "نظام قضايئ فعال" ال يتطلب ابلرضورة يف مجيع احلاالت سبيل انتصاف ذا طبيعة جنائية وميكن حتقيق 

ع سبيل انتصاف آأمام احملامك اجلنائية، مما يسمح  آأمام احملامك املدنية، سواء مبفردها آأو ابالقرتان م رفع دعوىذكل من خالل 

جراء مدين  يطاليا) جلرب الرضرابحملاس بة عن آأي مسؤولية واعامتد آأي اإ الكربى[، الفقرة  الغرفة] اكلفييل وتش يليو ضد اإ

يطاليا؛ 51 آ ان تودوروفا ضد ؛ 90الكربى[، الفقرة  الغرفة] فو ضد فرنسا؛ 90الكربى[، الفقرة  الغرفة] ماسرتوماتيو ضد اإ

الكربى[، الفقراتن  الغرفة] ضد الربتغالز  يلوبزي دي سوزا فرانند؛ 54، الفقرة جيفريوغلو ضد تركيا؛ 73، الفقرة بلغاراي

جراءات تأأديبية 215و 137 (. وعندما يتعلق الأمر مبوظف  ادلوةل آأو آأعضاء يف همن معينة، ميكن آأيضًا النظر يف اختاذ اإ

 (.32*، الفقرة زيناتولني ضد روس يا؛ 159[، الفقرة الكربىالغرفة ] نيكوالي فريجيليو اتانيس ضد رومانيا)

ضامن الامتثال لاللزتامات االإجيابية الناش ئة  اليت تسمح ب. شددت احملمكة آأيضًا يف هذه النقطة عىل آأن اختيار الوسائل  193

ىل تنوع الوسائل املتاحة لضامن هو من حيث املبدآأ مسأأةل تقع مضن هامش تقدير ادلول املتعاقدة.  2عن املادة  وابلنظر اإ

ا من الوفاء ابلزتاهما  تدبري حمدد ينص عليه القانون احمليل ال مينعهل ادلوةل املعنية  عدم تنفيذ  ها االتفاقية، فاإن  كفلاحلقوق اليت ت

 غري آأنه من آأجل الوفاء هبذا الالزتام، جيب آأال تكون آ ليات امحلاية املنصوص علهيا يف القانون احمليل  االإجيايب بطريقة آأخرى.
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؛ 55و 53، الفقراتن جيفريوغلو ضد تركياآأيضًا بشلك فعال من الناحية العملية ) طبيقهات  يتعني ، بلحرب عىل ورق جمرد

 (.216الكربى[، الفقرة  الغرفة] لوبزي دي سوزا فراننديز ضد الربتغال

ذا اكن ميكن اعتبار س بل الانتصاف املتاحة يف 194 . ذلكل، فاإن احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان مدعوة للنظر فامي اإ

ثبات الوقائع  يف مجملهاالقانون واملامرسة  مرتكيب اجلرامئ ومنح الانتصاف للضحااي. بعبارة  ومساءةل طرقًا قانونية متكن من اإ

ذا اكن    معاينةانوين بصورة جمردة، جيب بشلك عام  آأخرى، بدالً من تقيمي النظام الق الأخري قد مكن من حل الزناع هذا  ما اإ

 (.67، الفقرة فالريي فولكيف ضد آأوكرانيابشلك حصيح )

ال آأنه، حىت يف قضااي املساس غري املتعمد  195 جراء حتقيق حلق يف احلياة، قد  اب. اإ تكون هناك ظروف اس تثنائية تتطلب اإ

سوزا فراننديز لوبزي دي ؛ 54، الفقرة جيفريوغلو ضد تركيامن االتفاقية ) 2جنايئ فعال من آأجل تلبية متطلبات املادة 

يف القضااي التالية عىل سبيل املثال بأأن مثل هذه الظروف   احملمكة. فقد قضت  (215الكربى[، الفقرة    الغرفة]  ضد الربتغال

 اإىل املساس ابحلق يف احلياة بشلك خاص كونه خطأً بس يطًا يف احلمك آأو سهوًا: املفيضتتوفر عندما يتعدى االإهامل 

 (؛71، الفقرة الكربى[ الغرفة] ضد تركيا آأونرييدلزيف مسائل الأنشطة الصناعية اخلطرة ) ▪

 (؛73، الفقرة ضد تركيا تشين غ آ س يي العالج ) تقدمي يف مسائل رفض  ▪

 (؛65و 50، الفقراتن آأوروك ضد تركيايف مسائل الأنشطة العسكرية ) ▪

 (.64اإىل  62 من ، الفقراتس ينمي ضد تركيايف مسائل نقل البضائع اخلطرة ) ▪

آ خر   متعمدآأنه عندما ال يثبت بشلك مبارش وواحض آأن الوفاة نتجت عن حادث آأو فعل غري  احملمكةابملثل، تقر و. 196

جراء حتقيق   تقتيض، يف ظل احلقائق احمليطة ابلقضية، فاإن االتفاقية عىل الأقل آأطروحة القتل ه ميكن ادلفاع عنوآأن اإ

لقاء الضوء عىل من آأجل  املعايري ادلنيا للفعالية يس تويف ن كون التحقيق يقبل يف الهناية آأطروحة. الوفاة مالبساتاإ آأن  اإ

آأو تأأكيد الأطروحات   دحضادث ليس هل عالقة هبذه املسأأةل لأن الغرض من الالزتام ابلتحقيق هو حتديداً  الأمر يتعلق حب

 نيكوالي فريجيليو اتانيس ضد رومانيا؛ 133، الفقرة الكربى[ الغرفة] تركياضد   طونتشريمصطفى طونتش وجفالواردة )

  (.غزيرة يف هذا الصددتطورات  احملمكةفيه  كرست حمك، وهو 164اإىل  160 من الفقرات الكربى[ الغرفة]

آأويل من هذا النوع آأن الرضر اذلي حيمتل آأن يكون قاتاًل مل حيدث معدًا، فاإن الانتصاف . مبجرد آأن يثبت يف حتقيق  197

جراء حتقيق جنايئ فعال ) نيكوالي فريجيليو اتانيس املدين يُعترب اكفيًا من حيث املبدآأ، ما مل تتطلب ظروف اس تثنائية اإ

 (.35*، الفقرة زيناتولني ضد روس يا؛ 163الفقرة  الكربى[ الغرفة] مانياضد رو

نه  احملمكة. يف جمال الصحة، قالت 198 آأن يكون النظام املطبق عىل املس توى الوطين لتحديد سبب وفاة  يتعني مضنياً اإ

وهذا ال يفرتض فقط غياب الارتباط الهريم آأو املؤسيس ولكن مس تقاًل.  ةالصحطاع قالأفراد اخلاضعني ملسؤولية همنيي 

مجيع الأطراف املسؤوةل و حداث  الأ آأيضًا الاس تقاللية الرمسية وامللموسة عىل حد سواء فامي يتعلق ابلأشخاص املتورطني يف  

هذا  كتيسوي (.90، الفقرة ابغيتش ضد كرواتياعن تقيمي احلقائق يف س ياق االإجراء املؤدي اإىل حتديد سبب الوفاة )

((، لأنه من احملمتل  قرار) اكربيس يفيتش ضد بولندا آأمهية خاصة عندما يتعلق الأمر ابحلصول عىل اخلربة الطبية ) املقتىض

جداً آأن تلعب تقارير اخلرباء الطبيني دوراً حاسامً يف التقيمي اذلي س تجريه حممكة عن مسائل االإهامل الطيب املعقدة للغاية، 

 ز ضد الربتغاليلوبزي دي سوزا فرانند؛  95، الفقرة  ابغيتش ضد كرواتيااالإجراءات ) ما مينحهم دوراً همامً بشلك خاص يف

 (.217الكربى[، الفقرة  الغرفة]
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جناز 199  الغرفة] ضد سلوفينيا ش يليهاالإجراءات يف غضون فرتة زمنية معقوةل )هذه . يف حاةل وجود اإهامل، جيب اإ

 (.38، الفقرة ضد كرواتيا شغيتفر ؛ 115، الفقرة انرلوغلو ضد تركياوجافيت ت؛ 196الكربى[، الفقرة 

جراءات آأقميت لتحديد ظروف الوفاة،   ترتبطو   2املادة  اعتبارها    تدخل يف، يف قضااي  احملمكةقالت  و .  200 بشلك خاص ابإ

ن طول االإجراءات هو مؤرش قوي عىل اإخفاق يشلك انهتأاكً من قبل ادلوةل املدعى علهيا اللزتاماهتا االإجيابية مبوجب اإ 

؛ 107، الفقرة يفيتش ضد كرواتياز بيلبيا وبالاالتفاقية، ما مل تقدم ادلوةل مربرات مقنعة جدًا ومعقوةل لتفسري هذا البطء )

 (.219الكربى[، الفقرة  الغرفة، ]لوبزي دي سوزا فراننديز ضد الربتغال

يف قضية ما،  2عىل آأنه، ابالإضافة اإىل مسأأةل احرتام احلقوق الناش ئة عن املادة  احملمكة. يف جمال الصحة، شددت 201

جراء حفص رسيع حلاالت االإهامل الطيب تدعو بعض الاعتبارات الأ  ىل اإ وتُعد معرفة  بيئة املستشفى. داخلكرث معومية اإ

كني املرافق املعنية واملوظفني الطبيني من معاجلة احلقائق والأخطاء احملمتل ارتاكهبا يف تقدمي الرعاية الطبية آأمراً رضوراًي لمت

حاالت الفشل احملمتةل ومنع حدوث آأخطاء مماثةل. ذلكل، يُعد النظر الفوري يف مثل هذه احلاالت همامً لسالمة مس تخديم  

 (.76رة ، الفقآأوايل ضد تركيامجيع اخلدمات الصحية )

. ويف حني آأنه جيب عىل السلطات اخملتصة آأن ترشع يف التحقيق من تلقاء ذاهتا يف احلاالت اليت تنطوي عىل 202

ن  اإىل املوت  ةاملفضياس تخدام القوة   حاالت االإهامل الطيب اليت تؤدي اإىل الوفاة يف    همن قبل موظف  ادلوةل آأو احلوادث، فاإ

ال عند رفع آأقارب املتوالالزتام االإجر  ال يصبحعن غري قصد،   ضد سلوفينيا ش يليه دعوى قضائية ) ىفايئ لدلوةل مفعَّاًل اإ

 (.220الكربى[، الفقرة  الغرفة] لوبزي دي سوزا فراننديز ضد الربتغال؛ 156الكربى[، الفقرة  الغرفة]

، الفقرة ابنيل ضد ليتوانياليس ابلنتيجة )فقط و لزتام ابلوسائل  ابآأن املسأأةل تتعلق    احملمكة، تعترب  . ويف هذا اجملال آأيضاً 203

 وابلتايل، فاإن جمرد كون نتيجة االإجراءات احمللية  (.221الكربى[، الفقر    الغرفة]  لوبزي دي سوزا فراننديز ضد الربتغال؛  66

من االتفاقية  2املادة  الناشئ عنغري مواتية للشخص املعين ال يعين آأن ادلوةل املدعى علهيا قد آأخلت ابلزتاهما االإجيايب 

.م. وآ رتون ضد رومانيا؛ 221، الفقرة املرجع نفسه)  (.50(، الفقرة قرار)  اإ

 آأمثةل   .2

 ادعاءات االإهامل الطيب  . آأ 

. رآأت احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان عىل وجه اخلصوص يف القضااي التالية آأن النظام القانوين مل ينص عىل حل  204

 :2لزتامات االإجرائية املفروضة عىل ادلوةل مبوجب املادة الا يتوافق معمالمئ و رسيع 

 ش يليه؛  116اإىل    114  من  ، الفقراتبريزيكوفسيك ضد بولندا )  طوياًل للغاية  وقتاً االإجراءات احمللية    اس تغرقت ▪

؛ 57و 56، الفقراتن ظافر آأوزتورك ضد تركيا؛ 210اإىل  202 من الفقراتالكربى[،  الغرفة] ضد سلوفينيا

 (؛107اإىل  105 من ، الفقراتيفيتش ضد كرواتياز بيلبيا وبال

ابغيتش ملهتم تسمح ابعتبار اخلرباء حمايدين من الناحية املوضوعية )مل تكن العالقة املهنية بني اخلرباء الطبيني وا  ▪

 ((؛قرار) اكربيس يفيتش ضد بولندا ؛ وعىل العكس من ذكل، 102اإىل  98 من ، الفقراتضد كرواتيا
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يوجينيا الزار مل يكن هناك تعاون بني خرباء الطب الرشع  وهيئات التحقيق، كام مل يمت تعليل آ راء اخلرباء ) ▪

 (؛85اإىل  81 من ، الفقراتنياضد روما

الباقني عىل قيد احلياة بطلب التعويض واحلصول عليه  اة مل يسمح النظام القانوين احمليل لأقارب الضحية املتوف ▪

 (.98اإىل  90 من ، الفقراتضد جورجيا يبولكفادز -ساريشفييل)

 اجلنائية آأو التأأديبية آأو املدنية: املساءةلآ لية متكن من  غياب، يف القضااي التالية، مل تس تنتج احملمكة ابملقابل. 205

 للحمل(؛  املتعمد)االإهناء غري  95الكربى[، الفقرة  الغرفة] فو ضد فرنسا ▪

 (؛احتشاء عضةل القلب( )وفاة بسبب قرار) و ضد رومانيارسآأو  ▪

 ( )وفاة طفل خالل خضوعه لعملية جراحية يف القلب(؛قرار) ماروس يفا ضد روس يا ▪

 ( )وفاة مريض مسن يف املستشفى بسبب الالهتاب الرئوي القصيب(؛قرار) س يفمي غونغور ضد تركيا ▪

ثر( )وفاة وادلة املدعية قرار) بزين ضد تركيا ▪  ية(؛معلية جراح اإ

 )وفاة بسبب فشل عىل مس توى القلب والرشايني واجلهاز التنفيس(؛  41(، الفقرة  قرار)  فاكريلوف ضد بلغاراي ▪

 )وفاة يف املستشفى بسبب عدوى بكتريية بعد اجلراحة(؛ 56(، الفقرة قرار) م. وآ خرون ضد رومانياإ. ▪

 رضيع بسبب ورم محيد يف الكبد مل يمت تشخيصه(. )وفاة  16و 15 (، الفقراتنقرار) بوساك ضد بولندا  ▪

 احلوادث  . ب 

. خلصت احملمكة، عىل وجه اخلصوص يف القضااي التالية، اإىل آأن ادلوةل مل توفر حاًل قضائيًا فعاالً فامي يتعلق بوفاة 206

 خشص يف حادث:

، آ ان تودوروفا ضد بلغارايبسبب تقاعس السلطات الوطنية )  للغايةطويالوقتا االإجراءات احمللية  اس تغرقت ▪

يغور ش يفتشينكو ضد آأكرانيا؛ 83الفقرة  موتشيبابيتش ؛ 67، الفقرة س تارتش يفيتش ضد كرواتيا؛ 61، الفقرة اإ

 (؛42و 41، الفقراتن ضد كرواتيا شتيغ فر ؛ 67، الفقرة ضد تركياصديقة معران ؛ 135، الفقرة ضد رصبيا

ثبات وقائع القضية و عيوب    معلية آأخذ الأدةل  ختلل ▪ مسؤوليات املهتمني يف االإجراءات حتديد  آأعاقت آأي فرصة الإ

د فوفك وبوغدانوف ض ؛ 50، الفقرة آأنتونوف ضد آأوكرانيا؛ 75، الفقرة تش يكوينساك ضد بولندا الالحقة ) 

 (.77*، الفقرة روس يا

اجلنائية آأو التأأديبية آأو املدنية ملن   للمساءةل. من انحية آأخرى، يف القضااي التالية، مل تس تنتج احملمكة عدم وجود آ لية 207

 ميكن اعتبارمه خمطئني: 

 متسلق جبال(؛( )وفاة قرار) فورديك ضد سلوفاكيا ▪

 حسقًا جراء)وفاة فتاة يف ساحة لعب    28(، الفقرة  قرار)  كوتشيسيك ضد مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة  ▪

 (؛ات خرسانية ثقيةلدعام اهنيار
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)اإصاابت خطرية آأصيب هبا املدع  بعد آأن صدمه قارب مبحرك آأثناء   125، الفقرة  انرلوغلو ضد تركياوجافيت ت ▪

 يف منطقة س باحة غري حمددة(؛ تهس باح

عرضًا جواًي  يشاهدون)حتطم طائرة عسكرية تسبب يف وفاة آأشخاص اكنوا  151، الفقرة آأوكرانياميكنو ضد  ▪

 يف ماكن عام(؛

آأكواز الصنوبر  ه)تعرض آأحد آأقارب املدعني لصعقة كهرابئية آأثناء التقاط 34(، الفقرة قرار) تشاكامك ضد تركيا ▪

 من جشرة يف حديقة مدرسة ابتدائية(؛

 )وفاة ابن املدع  اذلي اصطدم بشاحنة صغرية آأثناء ركوب ادلراجة(. 29(، الفقرة قرار) آأكتاش ضد تركيا ▪
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 قامئة القضااي املذكورة 

قرارات الصادرة عن احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان، الكورة يف هذا ادلليل اإىل الأحاكم و تشري الاجهتادات القضائية املذ

لهيا بـابالإضافة اإىل قرارات وتقارير صادرة عن املفوضية الأوروبية حلقوق االإنسان )  "املفوضية"(.املشار اإ

عن   ًا در اص املوضوع يفحكامً  عادًة ما هيمامس القضية، فاإن املرجع املذكور  حتديداً عقبخالف ذكل  تمت االإشارة اإىلما مل و 

ىل قرار صادر عنقرارتشري عبارة ")حيث ، احملمكة اإحدى غرف ا عبارة احملمكة هذه (" اإ مفعناها " [الكربى الغرفة"]، آأمَّ

 القضية.يف  بتت يه اليت آأن الغرفة الكربى

اترخي هذا  اإىل غايةمن االتفاقية،  44غري "الهنائية"، ابملعىن املقصود يف املادة و  الغرفالصادرة عن حاكم الأ  هذا وترد

احلمك   يصبحمن االتفاقية عىل ما ييل: "  44املادة    من  2الفقرة    تنصو   عالمة النجمة )*(.ل  حامةلً القامئة آأدانه    مضنالتحديث  

حاةل القضية عىل آأ( عندما تعلـن الأطر : هنائياً  غرفةالصادر عن  الكربى؛ ب( آأو  الغرفةاف عزوفها عن التقدم بطلــب اإ

حاةل القضية عىل  ذا لــم تُطلب اإ هيئة قضاة  ترفضالكربى؛ ج( آأو عندما  الغرفةبعــد ثالثة آأشهر من صــدور احلمك، اإ

ذا قبلت هيئة قضاة .43الكربى طلب االإحاةل املتقدم به معاًل ابملادة  الغرفة لكربى طلب االإحاةل، فاإن حمك ا  الغرفة" اإ

 الكربى الحقًا حكامً هنائيًا.  الغرفةوتصدر  الغياً  الغرفة يصبح

ن ىل القالروابط التشعبية  اإ ىل قاعدة بياانت احملمكة حُتيل عادلليل  هذا  ضااي املذكورة يف النسخة االإلكرتونية مناملوصةل اإ

اليت تتيح الوصول اإىل الاجهتادات القضائية   (http://hudoc.echr.coe.int/fre)(  HUDOCالأوروبية حلقوق االإنسان )

وامللخصات القانونية   راء الاستشاريةواللجان، والقضااي املبلغ عهنا، وال    ائرةالكربى، وادل  الغرفةحاكم وقرارات الأ للمحمكة )

)قرارات والتقارير(  املفوضيةتكل الصادرة عن  اإىلحول الاجهتادات القضائية(، وكذكل  الإعالميةا ذكرة املاملأأخوذة من 

ن بعض قرارات املفوضية ليست واردة يف قاعدة بياانت احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان  وقرارات جلنة الوزراء. اإ

(HUDOC ويه متوفرة فقط يف اجملدل ذي الصةل من حولية ).االتفاقية الأوروبية حلقوق االإنسان 

( HUDOCآأحاكهما وقراراهتا ابللغتني االإجنلزيية و/آأو الفرنس ية، وهام لغتاها الرمسيتان. وتوفر قاعدة البياانت )   احملمكةتصدر  

ماكنية الوصول اإىل ترجامت لبعض القضااي الرئيس ية للمحمكة   تضمن ابالإضافة  أأكرث من ثالثني لغة غري رمسية، كام آأهنا ت بآأيضًا اإ

 .هجات آأخرىصادرة عن القضائية عىل االإنرتنت ال من الاجهتادات مجموعة 100اإىل ذكل روابط لأكرث من 

 

 —آأ —

 2020يونيو  2، 48831/16و 48442/16، رمق آأ وب ضد رومانيا

.م. وآ خرون ضد رومانيا  2014يونيو  3، 20192/07(، رمق قرار) اإ

 2010ديسمرب  2، 27065/05، رمق آأبوييفا وآ خرون ضد روس يا

 2006آأبريل  27، 46252/99، رمق آأاتمان ضد تركيا

 2004آأبريل   6، 21689/93، رمق آأمحد آأوزاكن وآ خرون ضد تركيا

دواردز ضد اململكة املتحدة  ب-247، السلسةل آأ رمق 1992ديسمرب  16، اإ

 2010فرباير  9، 58933/00(، رمق قرار) آأدايمان ضد تركيا

 2006آأبريل  25، 19807/92، رمق ردوغان وآ خرون ضد تركيااإ 
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 2013ديسمرب  5، 45076/05، رمق آأرساكاي ضد آأوكرانيا

رغ  ضد تركيا  IV-1998، مجموعة الأحاكم وقرارات 1998يوليو  28، اإ

 2016مارس  30، 08/ 5878. رمق ]الكربى الغرفة[ آأرماين دا س يلفا ضد اململكة املتحدة

 2012ديسمرب  18، ىخر آأ  آأرقام   4و 2944/06، رمق آأسالخانوفا وآ خرون ضد روس يا

 2015يناير  27، 24109/07، رمق ضد تركيا تشين غ آ س يي 

 2004يوليو  27، 34592/97، رمق آ داش ضد تركيا

 2020مايو  26، 999/19، رمق آأفتاانش ضد رومانيا

 (طفات)مقت VII-2001، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 94/ 25657، رمق آأفشار ضد تركيا

 ات(طف)مقت V-2003، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 24351/94، رمق آأكتاش ضد تركيا

 2005آأكتوبر  18، 46747/99، رمق آأكدودو ضد تركيا

 2001مايو  31، 23954/94، رمق آأكدنزي وآ خرون ضد تركيا

 ات(تطف)مق II-2005، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 21894/93، رمق آأكوم وآ خرون ضد تركيا

 2018آأكتوبر  16، 54917/13، رمق آأكيلييين ضد ليتوانيا

 2008آأكتوبر  9، 68216/01، رمق آألبيكوف وآ خرون ضد روس يا

 2015يونيو  30، 32086/07، رمق آألتو وآ خرون ضد تركيا

 2010، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 61498/08، رمق  ضد اململكة املتحدةيضالسعدون ومف

 2011االإنسان ، احملمكة الأوروبية حلقوق 55721/07، رمق ]الكربى الغرفة[ السكيين وآ خرون ضد اململكة املتحدة

 2009آأكتوبر  13، 75588/01، رمق آألكني ضد تركيا

 2014يوليو  24، 28761/11، رمق النشريي ضد بولندا 

مراس ضد   2014نومفرب  18، 22412/08، رمق التفيااإ

 2010نومفرب  25، 06/ 17321، رمق آأموييفا وآ خرون ضد روس يا

 2011مايو  24، 23302/03، رمق آ ان تودوروفا ضد بلغاراي

 2011نومفرب  3، 28096/04، رمق آأنتونوف ضد آأوكرانيا

 1997، مجموعة الأحاكم وقرارات 1997آأكتوبر  9، آأندرونيكو وكونسطانتينو ضد قربص

 IV-2002االإنسان ، احملمكة الأوروبية حلقوق 38361/97، رمق آأنغيلوفا ضد بلغاراي

 2009، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 33401/02، رمق آأوبوز ضد تركيا

 III-1999احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان ، 21594/91، رمق ]الكربى الغرفة[ آأور ضد تركيا

 2005مايو  3، 58670/00(، رمق قرار) آأورسو ضد رومانيا

 2002يونيو  18، 25656/94، رمق آأورهان ضد تركيا

 2014فرباير  4، 33647/04، رمق آأوروك ضد تركيا

 2004آأبريل  8، 96/ 32457، رمق آأوزالب وآ خرون ضد تركيا

 2012آأبريل  10، 06/ 19986، رمق آأوليب كاميلوغلو ومريي كاميلوغلو ضد تركيا

 2005آأغسطس  25، 23274/04(، رمق قرار) وآ خرون ضد اململكة املتحدةالولني آأو

 2019سبمترب  5، 20147/15، رمق شيبلينساك وآأوليفنيك ضد بولندا -آأوليفنيك
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 XII-2004، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 48939/99، ]الكربى الغرفة[ اضد تركي يدلزري آأون

   2010مارس  23، 4864/05، رمق آأوايل ضد تركيا

 2016غشت  30، 06/ 40448، رمق آأيدودو ضد تركيا

 ات(طف)مقت II-2004، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 25760/94، رمق يك ضد تركياب اإ 

يرميياشوفا وبيخوفا ضد مجهورية التش يك  2013يونيو  20، 23944/04)مراجعة(، رمق  اإ

س تامريوف وآ خرون ضد روس يا  2006آأكتوبر  12، 60272/00، رمق اإ

يغور ش يفتشينكو ضد آأوكرانيا  2012يناير  12، 22737/04، رمق اإ

يفانس ضد اململكة املتحدة  I-2007حلقوق االإنسان  ة، احملمكة الأوروبي6339/05، رمق ]الكربى الغرفة[ اإ

فرمي آأوكتمي ضد تركيا  2008نومفرب  4، 9207/03، رمق اإ

كينجيسوي ضد تركيا  2004يوليو  27، 26144/95، رمق اإ

لهان ضد تركيا  VII-2000، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 22277/93، رمق ]الكربى الغرفة[ اإ

 2010يونيو  3آأرقام آأخرى،   6و 59623/08(، رمق قرار) واململكة املتحدةليوانن اإميني وآ خرون ضد قربص وا 

نزييل آأوزدمري ضد تركيا  2008يناير  8، 54169/00، رمق اإ

نوكيدزي وجريغفلياين  2011آأبريل  26، 25091/07، رمق ضد جورجيا اإ

يورغا ضد مودلوفا  2010مارس  23، 12219/05، رمق اإ

 

 —ب —

 2010يوليو  6آ خرين،   4و 24027/07(، رمق قرار) ابابر آأمحد وآ خرون ضد اململكة املتحدة

 2012نومفرب  13، 41108/10، رمق ابجيتش ضد كرواتيا

 2004آأكتوبر  5، 46430/99، رمق ابربو آأنغيليسكو ضد رومانيا

 2006يوليو  27، 69481/01، رمق ابزوركينا ضد روس يا

يرول ضد تركيا يراكن اإ  2006ديسمرب  12، 51358/99، رمق ابشا واإ

 2007يونيو  12، 50939/99، رمق اباكن ضد تركيا

 2011فرباير   15، 4704/04، رمق والهرسك ابليتش ضد البوس نة

 2013يونيو  18، 14326/11، رمق ابنيل ضد ليتوانيا

 V-2000احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان ، 45305/99(، رمق قرار) ابول ضد اململكة املتحدة

 2006يناير  12، 42771/98، رمق وآ خرون ضد تركيا بريق

 2007آأبريل  5، 01/ 74237، رمق ابيساييفا ضد روس يا

 2009يناير  15، 06/ 46598، رمق برانكو توماش يتس وآ خرون ضد كرواتيا

 III-2002، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 2346/02، رمق برييت ضد اململكة املتحدة

 2007نومفرب  27، 32457/04، رمق بريكنيل ضد اململكة املتحدة

 2014يوليو  24آ خرين،   4و 60908/11، رمق بريناكت وآ خرون ضد مالطا

 2014سبمترب  18، 74448/12، رمق بليأاكج وآ خرون ضد كرواتيا

 ات(طف)مقت II-2005، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 99/ 50196، رمق بيزن ضد اململكة املتحدةاب
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 (مقتطفات) 2008آ خرين، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان  4و 02/ 15339، رمق بوداييفا وآ خرون ضد روس يا

 2016مايو  31، 75749/13(، رمق قرار) بوساك ضد بولندا 

يطاليا  2002سبمترب  5، 50490/99(، رمق قرار) بوسو ضد اإ

 2017نومفرب  16، 30059/15، رمق بوكرورو وآ خرون ضد فرنسا

 2004آأبريل  20، 28298/95، رمق بودلان ضد تركيا

يدوارد  II-2002، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 46477/99، رمق ضد اململكة املتحدة زبول وآأودري اإ

 2009يوليو  30، 34393/03، رمق بيتاليف ضد روس يا

 2008مايو  29، 37315/03، رمق بيتاييف وبيتاييفا ضد روس يا

 2006يونيو  27، 11562/05، رمق بريزيكوفسيك ضد بولندا 

 2006مارس  28، 50739/99، رمق وآ خرون ضد تركيا كبري 

 2006مايو   9، 60255/00، رمق برييرا هيرنيكزي ضد لوكسمبورغ

 2014آأبريل  24، 39583/05، رمق برييفيدينتس يف  ضد روس يا

 2012يونيو  19 ،48915/09(، رمق قرار) بيسني ضد تركيا

 2010آأبريل  20، 10036/03، رمق بيكتاش وآأوزالب ضد تركيا

 2011سبمترب  27، 07/ 31564، رمق بيكسلطانوفا ضد روس يا

   2009مارس  24، 03/ 27866، رمق بيكري ضد تركيا

  2016يناير  12، 62870/13، رمق وبالزيفيتش ضد كرواتيابيلبيا 

 I-2005، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 14462/03(، رمق قرار) بينتياكوفا وآ خرون ضد مودلوفا

 2013نومفرب  12، 23502/06، رمق بيزنر وآ خرون ضد تركيا

 2017سبمترب  19، 10/ 28678، رمق بينور آأوزون وآ خرون ضد تركيا

 

 —ت —

 ت(طفا)مقت XV-2006، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 4353/03، رمق اترارييفا ضد روس يا

 2017آأبريل  13آأرقام آأخرى،  6و 26562/07، رمق اتغاييفا وآ خرون ضد روس يا

 ات(طف)مقت III-2001، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 26129/95، رمق ضد تركيا واتنل

 VIII-2005، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 65899/01، رمق ش وآ خرون ضد تركياو اتن

 III-2004احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان ، 95/ 26307، رمق ]الكربى الغرفة[ ار ضد تركياآأجحتسني 

 2005يوليو  5، 99/ 49790، رمق تروبنيكوف ضد روس يا

 2011يونيو  14، 30812/07، رمق تريفاليك ضد بلجياك

 2017نومفرب  21، 34872/09(، رمق قرار) تشاكامك ضد تركيا

 2017مايو  2، 3952/11(، رمق قرار) تشاكامكتيش ضد تركيا

 2011يونيو  14، 19776/04، رمق تش يكوينساك ضد بولندا 

 2020آأغسطس  4، 48756/14*، رمق تورشاان ضد آألبانيا

 2013يونيو  20، 63638/09، رمق تورلوييفا ضد روس يا
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 2017سبمترب  5، 37795/13، رمق  وآأرسالن ضد بلجياكنيتك

 VI-2000، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 23531/94، رمق تميوراتش ضد تركيا

 

 —ج—

يطاليا  2009ديسمرب  1، 43134/05، رمق ج.ن. وآ خرون ضد اإ

 2016مايو  3، 12938/07، رمق رف ضد تركيااج

 2016فرباير  2، 3648/04، رمق انرلوغلو ضد تركياوافيت تج

 2014، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 47708/08، رمق ]الكربى الغرفة[ جالود ضد هولندا 

 2020مارس  31، 82284/17*، رمق جانيت ضد بلجياك

يطاليا  ات(طف)مقت 2011االإنسان ، احملمكة الأوروبية حلقوق 23458/02، رمق ]الكربى الغرفة[ جولياين وغاجيو ضد اإ

 2016آأكتوبر  4، 69546/12، رمق يوغلو ضد تركيار فيج 

 2017ديسمرب  21، 17249/10، رمق جيكوندي وآ خرون ضد اليوانن

 

 —ح—

 2014، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 29750/09، رمق ]الكربى الغرفة[ حسن ضد اململكة املتحدة

 

 —خ—

 2005فرباير  24، 57945/00و 57942/00، رمق خاتش يف وآأاكييفا ضد روس يا

 2017ديسمرب   19، 29729/09، رمق خايرولينا ضد روس يا

 ات(طف)مقت 2012، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 358/12و  47039/11، رمق خريس توزوف وآ خرون ضد بلغاراي

 

 —د—

 2008ديسمرب  9، 01/ 77766، رمق دجيتشاك ضد بولندا 

 2008يناير  17، 59548/00، رمق دودوف ضد بلغاراي

 2018آأكتوبر  16، 71506/13رمق ، (قرار) التفياضد  دوميب

 2011ديسمرب  6، 8595/06، رمق ي ودي لكيبيل ضد بلجياكددي دون

 V-2001، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 27207/95و 94/ 25321-25316، رمق دينزييج وآ خرون ضد قربص

 

 —ر—

 2012 ديسمرب  4، 19400/11، رمق ر.ر. وآ خرون ضد اجملر

 2011مايو  24، 18817/08و 33810/07، رمق " وآ خرون ضد رومانيا1989ديسمرب  21رابطة "

 2007 نومفرب 24، 02/ 37393(، رمق قرار) كوفساك ضد بولندا يرا 

 II-2007، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 52391/99، رمق ]الكربى الغرفة[ رامساهاي وآ خرون ضد هولندا 

 (طفات)مقت 2010، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 25965/04، رمق رانتس يف ضد قربص وروس يا
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   2008ديسمرب  16، 58478/00، رمق (1رواب ضد رومانيا )رمق 

 2019يوليو  9، 8351/17، رمق روميو اكس تانيو ضد بلجياك

 ( طفات)مقت 2008، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 5608/05، رمق نودل ضد فرنساور 

 2012مارس  13، 08/ 2694، رمق ضد اململكة املتحدة زرينودل

 

 —ز—

 2012نومفرب  13، 46132/08، رمق ز ضد بولندا 

 2017يوليو  6، 80960/12، رمق زدييالر وآ خرون ضد كرواتيا

 2020يناير  28، 10551/10*، رمق زيناتولني ضد روس يا

 2004آأكتوبر  28، 46928/99، رمق زينغني ضد تركيا

 

 —س —

 2020يونيو  30، 23405/16، رمق ف. ضد سويرسا  س.

 2018يوليو  19، 58240/08، رمق بولكفادزي ضد جورجيا-ساريشفييل

نسان ، احملمكة الأورو 49382/06، رمق ساشو غورغيف ضد مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة بية حلقوق االإ

 ات( تطف)مق 2012

 2014نومفرب  13، 80909/12، رمق س تارتش يفيتش ضد كرواتيا

 2010نومفرب  9، 42980/04، رمق س تواينويف ضد بلغاراي

 2007آأكتوبر  9، 9375/02، رمق سعود ضد فرنسا

 2006فرباير  7، 98/ 41773، رمق هاغر وآ خرون ضد سويرسا -ساكفوزو

 VII-2000، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 21986/93، رمق ]الكربى الغرفة[ سلامن ضد تركيا

 ت(طفا)مقت IX-2004، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 57671/00، رمق سلاميين ضد فرنسا

 2011فرباير  22، 24329/02، رمق سواري وآ خرون ضد رومانيا

 2020يناير  14، 30878/16*، رمق سواريز اكمبوس ضد الربتغال

 2018سبمترب  20، 31083/17و 30491/17، رمق اك ضد بولندا تسسولساك وريبي 

 2004نومفرب  2، 33384/96، رمق ان ضد تركياس هي

 2006آأبريل  4، 32478/02، رمق سريغ  ش يفتشينكو ضد آأوكرانيا

 2003آأغسطس  26، 60255/00(، رمق قرار)  سيس يليا برييريا هرنيكيس وآ خرون ضد لوكسمبورغ

 2009آأبريل  14، 75173/01(، رمق قرار) س يفمي غونغور ضد تركيا

 2018يونيو  21، 36083/16، رمق س اميش ضد فرنسا

 2017يونيو  6، 9441/10، رمق س ينمي ضد تركيا

 

 —ش —

 2012مايو  3، 49379/09، رمق شافييفا ضد روس يا
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 2009ديسمرب  8، 22465/03، رمق اندرو وآ خرون ضد رومانياش

 2004يوليو  29، 35875/97، رمق ين يلامز ضد تركياري ش

 2012يناير  17، 08/ 46846، رمق شوريفتاكيس وشوريفتايك ضد اليوانن

 IV-2001، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 25781/94، رمق ]الكربى الغرفة[ ش يرب ضد تركيا

 2009آأبريل  9، 71463/01، رمق ]الكربى الغرفة[ نياي ضد سلوف  يهش يل 

 2005يو ل يو  26، 37194/97و  35072/97، رمق ش ميش يك وآ خرون ضد تركيا

 

 —ص —

 2016سبمترب  13، 47384/11، رمق صديقة معران ضد تركيا

 2015يونيو  23، 15028/09، رمق صالح ادلين دميرياتش ضد تركيا

 

 —ظ—

 2015يوليو  21، 25774/09، رمق ظافر آأوزتورك ضد تركيا

 
 —ع —

 VIII-1998، مجموعة الأحاكم وقرارات 1998آأكتوبر  28، عصامن ضد اململكة املتحدة

 2008يناير  24، 48804/99، رمق عصامنوغلو ضد تركيا

 2008آأبريل  8، 42942/02، رمق عيل وعائشة دوران ضد تركيا

 2005فرباير  24ورمقان آ خران،  57947/00، رمق ساييفا وآ خرون ضد روس ياعي 

 

 —غ —

 2017يونيو  27، 39793/17(، رمق قرار) ململكة املتحدةغارد وآ خرون ضد ا 

 2003مارس  18، 00/ 61827(، رمق قرار) غالس ضد اململكة املتحدة

 2014مارس  11ورمقان آ خران،  13/ 60441(، رمق قرار) غورتيكني وآ خرون ضد قربص

 2012يناير  12، 42418/05و 36146/05، رمق ارا ضد آأوكرانياغغوروفينيك وبو 

 2019يناير  29، 36925/07، رمق ]الكربى الغرفة[ غوزيليورتلو وآ خرون ضد قربص وتركيا

 2015مايو  19، 66309/09)قرار(، رمق  غوكدميري ضد تركيا

 IV-1998، مجموعة الأحاكم وقرارات 1998يوليو  27، ضد تركيا  تشغولي

 XI-2005، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 34056/02، رمق غونغادزي ضد آأوكرانيا

 2005 سبمترب 22، 04/ 19215(، رمق قرار)   ضد رومانياغورغي

 

 —ف—

 2016مارس  23، 43611/11، رمق ]الكربى الغرفة[ ضد السويد غ.ف.

 2020مايو  7، 43881/10، رمق ضد جورجيا يفاردوسانيدز 
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 2009 الأوروبية حلقوق االإنسانآأرقام آأخرى، احملمكة  8و 16064/90رمق  ،]الكربى الغرفة[ فارانفا وآ خرون ضد تركيا

 2010فرباير  23، 33406/04و  28975/04، رمق بولندا فاش يليفساك واكوتساك ضد 

 2012آأكتوبر  9، 18698/06(. رمق قرار) فاكريلوف ضد بلغاراي

 2014 يناير 16، 6318/03، رمق وكرانياآأ فالريي فولكيف ضد 

 2012نومفرب  13، 7678/09، رمق فان كويل ضد اململكة املتحدة

 2020يوليو  21، 31434/15، رمق فانيو تودوروف ضد بلغاراي

 VIII-2004، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 53924/00، رمق ]الكربى الغرفة[ فو ضد فرنسا

 2008ديسمرب  2، 42994/05(، رمق قرار) فورديك ضد سلوفاكيا

 2020فرباير  11، 15613/10*، رمق فوفك وبوغدانوف ضد روس يا

 2012ديسمرب  13، 62120/09، رمق نياي فوكل ضد سلوف 

 2019آأكتوبر  3، 50283/13، رمق فونتاس ضد اليوانن

 2012مايو  15، 42290/08(، رمق قرار) فياتر ضد بولندا 

 2017مايو  9، 68516/14، رمق ضد كرواتيا شتيغ فر 

 2019يناير  31، 78103/14، رمق ]ادلائرة الكربى[ ز دي آأوليفريا ضد الربتغاليفريانند

   2013ديسمرب  5، 22703/10و 52806/10 رقم، فيلنيس وآ خرون ضد الرنوجي

 VI-2000ق االإنسان ، احملمكة الأوروبية حلقو 41488/98، رمق فيليكوفا ضد بلغاراي

 2010مارس  18، 27311/03و 18299/03(، رمق قرار) ينوف وآ خرون ضد روس ياغ فينو 

 ت(طفا)مقت 2011، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 27311/03و  03/ 18299، رمق ينوف وآ خرون ضد روس ياغ فينو 

 

 —ك—

 2008ديسمرب  18، 29971/04، رمق اكتس وآ خرون ضد آأوكرانيا

 2015آأبريل  23، 36367/09، رمق ريوف ضد روس ياغاك

 2012ديسمرب  11، 14730/09(، رمق قرار) اكربيش يفيتس ضد بولندا 

 2005نومفرب  22، 38595/97، رمق اككويل ضد تركيا

 2009ديسمرب  15، 4314/02، رمق تركيااكليندر ضد  

يطاليا  I-2002، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 32967/96، رمق ]الكربى الغرفة[ اكلفييل وتش يليو ضد اإ

 I-1998، مجموعة 1998فرباير  19، تركيااكاي ضد 

 2004سبمترب  30، 50222/99، رمق كراس تانوف ضد بلغاراي

 269رمق   آأ ، السلسةل 1993سبمترب  22، الكس ضد آأملانيا

 2013آأكتوبر  22، 41107/07(، رمق قرار) كوتشيسيك ضد مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 2016يوليو  12، 05/ 45104، رمق كوتيلنيكوف ضد روس يا

 2012ديسمرب  18، 13904/07، رمق كودرا ضد كرواتيا

 2019يوليو  4، 62903/15*، رمق كورت ضد المنسا

 2010يونيو  22، 6414/02)قرار(، رمق  كوس يفا ضد بلغاراي
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 2017فرباير  21، 08/ 60806، رمق (2كوش توفا وآ خرون ضد روس يا )رمق 

 2020آأبريل  2، 41891/07و 07/ 8938*، رمق كوخاالشفييل وآ خرون ضد جورجيا 

 2005مايو  31، 27305/95، رمق كوكو ضد تركيا

 2012فرباير  28آأرقام آأخرى،  5و  17423/05، رمق كوليادينكو وآ خرون ضد روس يا

 2009نومفرب  5، 1108/02، رمق كوليف  ضد بلغاراي

 2005ديسمرب  13، 27306/05(، رمق قرار) كوميزن وآ خرون ضد اململكة املتحدة

 2016آأكتوبر  13، 2319/14، رمق كيتانوفساك س تانويكوفيتش وآ خرون ضد مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 2012يوليو  19، 09/ 38447، رمق كيرتيب ضد فرنسا

 2005مايو  31، 27306/95، رمق كيشمري ضد تركيا

 2001مايو  4،  30054/96، رمق كييل وآ خرون ضد اململكة املتحدة

 III-2000، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 22492/93، رمق كيليتش ضد تركيا

 2005يونيو  7، 40145/98، رمق تش وآ خرون ضد تركيان كيلي 

 2013آأكتوبر  17، 26824/04، رمق كيلري ضد روس يا

 III-2001، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 27229/95، رمق كينان ضد اململكة املتحدة

 

 —ل —

 III-1998، مجموعة الأحاكم وقرارات 1998يونيو  9، ب. ضد اململكة املتحدةك.ل.

 2017ديسمرب  19، 56080/13، رمق ]الكربى الغرفة[ ا فراننديز ضد الربتغالزلوبزي دي سو 

 2001يناير  16، 44617/98(، قرار) لوراي وآ خرون ضد فرنسا

 ات(طف)مقت  2015، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 46043/14، رمق ]الكربى غرفةال[ لومبري وآ خرون ضد فرنسا

 

 —م—

 2015نومفرب  17ورمقان آ خران،  14350/05، رمق م. آأوزيل وآ خرون ضد تركيا

 2011نومفرب  22، 35254/07، رمق ضد جورجياي ماخارادزي وس يخاروليدز 

 ات(طف)مقت 2014االإنسان ، احملمكة الأوروبية حلقوق 4455/10، رمق ]الكربى الغرفة[ مارغوش ضد كرواتيا

 2006يونيو  1، 28602/02(، رمق قرار) ماروس يفا ضد روس يا

 2020مارس  24، 78643/11*، رمق ماريوس آأليكساندرو ومارينيال ستيفان ضد رومانيا

 2018يوليو  17، 15086/07، رمق مازيبا وآ خرون ضد روس يا

يطاليا  VIII-2002احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان ، 37703/97، رمق ]الكربى الغرفة[ ماسرتوماتييو ضد اإ

 2007يوليو  12، 68004/01، رمق ماغومادوف ضد روس يا

 XI-2004، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 50385/99، رمق ]الكربى الغرفة[ مأاكراتزيس ضد اليوانن

 324رمق  آأ ، السلسةل 1995سبمترب  27، ن وآ خرون ضد اململكة املتحدةماكَّ 

 2020مايو  26، 17247/13*، رمق ماكوش يان وميناس يان ضد آأذربيجان واجملر

 2000آأبريل  4، 28883/95(، رمق قرار) ر ضد اململكة املتحدةو مكخ 
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 2017يونيو  1، 30500/11، رمق ماكل ابابييف ضد آأذربيجان

يطاليا  2009ديسمرب   15، 28634/06، رمق مايورانو وآ خرون ضد اإ

 2013، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 13423/09، رمق محمد ش ينتورك وبكري ش ينتورك ضد تركيا

 III-2000، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 22535/93، رمق محمود اكاي ضد تركيا

، احملمكة الأوروبية حلقوق 47848/08، رمق ]الكربى الغرفة[ نيابة عن فالنتني اكمبيانو ضد رومانياابل مركز املوارد القانونية 

 2014االإنسان 

 2013آأبريل  16، 3598/03، رمق يك وآ خرون ضد تركيامرمي تش يل 

 2015آأبريل  14، 24014/05، رمق ]الكربى الغرفة[ كيامصطفى طونتش وجفري طونتش ضد تر 

 2008فرباير  26، 43443/98، رمق منصوروغلو ضد تركيا

 2007يوليو   26، 74239/01، رمق موساييفا وآ خرون ضد روس يا

 2013يناير  17، 52013/08، رمق موسيندز ضد آأوكرانيا

 2016يوليو   12، 34661/07، رمق موشيبابيتش ضد رصبيا

  2014ورمقان آ خران، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان  10865/09، رمق ]الكربى الغرفة[ مواكنو وآ خرون ضد رومانيا

 (طفات)مقت

 2009سبمترب  1، 13754/02(، رمق قرار) مويل ضد رومانيا

 2009مارس  24، 11818/02، رمق مويشييف ضد بولندا 

 2013يناير  22، 31963/08، رمق ميتيتش ضد رصبيا

 2016سبمترب  1، 32514/12، رمق ميخنو ضد آأوكرانيا

 2009يناير  15، 25385/04، رمق ميدوفا ضد روس يا

 2015آأبريل  16، 44297، رمق ميساايفا ضد روس يا

   2009ديسمرب  17، 4762/05، رمق مياكييل مامادوف ضد آأذربيجان

 2014يناير  30آأرقام آأخرى،   4و 61536/08، رمق فا وآ خرون ضد روس يايميكي 

 2018سبمترب  4، 71428/12(، رمق قرار) ميندي ضد فرنسا

 V-2003، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 47916/99(، رمق قرار) مينسون ضد اململكة املتحدة

 

 —ن —

نسان 43579/98و 43577/98، رمق ]الكربىالغرفة [ انتشوفا وآ خرون ضد بلغاراي ، احملمكة الأوروبية حلقوق االإ

2005-VII 

 2009آأبريل  7،  19180/03، رمق انفيي تش يتني وآ خرون ضد تركيا

 2005آأكتوبر  6، 28299/95، رمق نيسيبة هاران ضد تركيا 

 2004مارس   30، 25354/94، رمق (2)رمق  نوراي شني ضد تركيا

 2002مارس  21، 65653/01(، رمق قرار) يك ضد بولندا تسنيتي 

 2019يونيو  25، 41720/13رمق الكربى[،  الغرفة] نيكوالي فريجيليو اتانيس ضد رومانيا

 2013يونيو  18، 48609/06، رمق نينش يفا وآ خرون ضد بلغاراي
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 احلق يف احلياة  – الأوروبية حلقوق االإنسان من االتفاقية 2دليل خاص ابملادة 

 62 آأصل من 62 2020آأغسطس  31آ خر حتديث:   احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان

 

 —ه—

 2014مارس  25، 44301/13(، رمق قرار) هاريسون وآ خرون ضد اململكة املتحدة

 2011، احملمكة الأوروبية حلقوق االإنسان 07/ 31322، رمق هاس ضد سويرسا 

 2016نومفرب  22، 1967/14، رمق هيلر ضد المنسا

 2013يوليو  16، 58559/09، رمق رث ضد اململكة املتحدةوهميسو 

 2001مايو  4، 94/ 24746، رمق هيو جوردان ضد اململكة املتحدة

 2007مارس  13، 57389/00، رمق ضد فنلندا  هووهفاانينني

 

 —و—

 2020مارس  10، 58558/13(، رمق قرار) ويرش ياك ضد بولندا 

 

 —ي—

 2013نومفرب  12، 43903/09، رمق ايابنسو وآ خرون ضد تركيا

 2012آأكتوبر  23، 43606/04، رمق يوتوفا ضد بلغاراي

 2010فرباير  16، 32146/05، رمق ا الزار ضد رومانياييوجين 

 2007فرباير  15، 57049/00، رمق ردوغان وآ خرون ضد تركيااإ يوكس يل 

 I-2003االإنسان ، احملمكة الأوروبية حلقوق 57420/00(، رمق قرار) يونغر ضد اململكة املتحدة

 2014يونيو  12، 57856/11، رمق ييليتش ضد كرواتيا
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