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წინააღმდეგ (განაცხადი C-648/11)  

განმცხადებლის 

წარმოშობის ქვეყანა: 

ერიტრეა, ერაყი  

გადაწყვეტილების 

თარიღი:  

06-06-2013 

ციტირების წესი:   C-648/11 The Queen on the application of MA, BT, DA 

v Secretary of State for the Home Department 

სასამართლოს 

სახელწოდება:  

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო 

(CJEU)  

საკვანძო სიტყვები:   

 

ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, კანონიერი 

წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილი 

არასრულწლოვანი  

 

რელევანტური სამართლებრივი ნორმები: 

 რელევანტური სამართლებრივი ნორმები: 1951 წლის 28 ივლისის კონვენცია 

ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ, მუხლი1; 

 ევროკავშირის პროცედურული დირექტივა 2005/85/EC; 

 ევროკავშირის ფუნდამენტურ უფლებათა ქარტია, მუხლი 24. 

 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1 

არასრულწლოვნები - მ.ა და ბ.ტ წარმოშობით ერიტრეიდან, ხოლო დ.ა წარმოშობით 

ერაყიდან არიან, რომლებსაც არ ჰყავთ ოჯახის წევრები ევროკავშირის წევრი 

ქვეყნების ტერიტორიაზე. თავდაპირველად, მ.ა.-მ და ბ.ტ.-მ იტალიის, ხოლო დ.ა.-მ 

ნიდერლანდების სამეფოს უფლებამოსილ ორგანოებს მიმართეს თავშესაფრის 

მიღების მოთხოვნით, შემდგომში, გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე 

ყოფნისას, მსგავსი განცხადებები შეიტანეს ამავე სამეფოს უფლებამოსილ ორგანოში.  

გაერთიანებული სამეფოს უფლებამოსილმა ორგანოებმა  უარი განუცხადეს 

                                                           
1  მ.ა. ბ.ტ. და დ.ა.  შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ (განაცხადი C-648/11), პარაგრაფები: 1; 2: 

14; 15; 19; 20; 22; 24; 27; 28. 
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აღნიშნულ პირებს თავშესაფრის მინიჭებაზე, რადგან მათ განცხადება თავშესაფრის 

მიღებაზე უკვე შეტანილი ჰქონდათ ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოში.    No 

343/2003 რეგულაციის დებულებების შესაბამისად და იმ არგუმენტით, რომ ეს 

სახელმწიფოები წარმოადგენდნენ არასრულწლოვნებისთვის უსაფრთხო ქვეყნებს, 

გაერთიანებული სამეფოს უფლებამოსილმა ორგანოებმა იტალიის ხელისუფლებას 

მ.ა-სა და ბ.ტ-ს იტალიაში დაბრუნება მოსთხოვეს, ხოლო  ნიდერლანდების სამეფოს 

დ.ა-ს - ნიდერლანდებში დაბრუნება. მოთხოვნა ორივე ქვეყნის მიერ დაკმაყოფილდა. 

ბ.ტ იტალიაში გადაიყვანეს. მ.ა-ს და დ.ა-ს გადაყვანა  არ განხორციელებულა, რადგან 

მათ გაასაჩივრეს გადაყვანის ბრძანების კანონიერება ინგლისისა და უელსის უზენაეს 

სასამართლოში - ქუინსის განყოფილებაში. დ.ა-ს შემთხვევაში სასამართლომ 

გადაწყვიტა არ აღსრულებულიყო გადაყვანის ბრძანება და ამის შემდგომ 

სახელმწიფო მდივანმა გადაწყვიტა  განეხილა დ.ა-ს განცხადება თავშესაფარზე 

დუბლინის რეგულაციის (No 343/2003) მიხედვით. ბ.ტ იტალიაში გადაიყვანეს, 

თუმცა, მან მისი გადაყვანის ბრძანების კანონიერება გაასაჩივრა ინგლისისა და 

უელსის უზენაეს სასამართლოში - ქუინსის განყოფილებაში. სასამართლოს 

გადაწყვეტილების საფუძველზე, ბ.ტ-მ შეძლო გაერთიანებულ სამეფოში დაბრუნება 

2010 წლის 26 თებერვალს. ინგლისისა და უელსის უზენაესი სასამართლოს - ქუინსის 

განყოფილებამ სამივე საქმე ერთად განიხილა, არ დააკმაყოფილა მოსარჩელეთა 

მოთხოვნა და დაადგინა, რომ კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილი 

არასრულწლოვანი, რომლის ოჯახის წევრი არ იმყოფება ლეგალურად ევროკავშირის 

წევრი ერთ-ერთი ქვეყნის ტერიტორიაზე, გადაყვანილი უნდა იქნას  ევროკავშირის 

იმ წევრი ქვეყნის  ტერიტორიაზე, რომელსაც თავდაპირველად მიმართა 

თავშესაფრის მინიჭების მოთხოვნით. არასრულწლოვანმა განმცხადებლებმა 

გაასაჩივრეს აღნიშნული გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში.  

სასამართლოში განხილვა ეხებოდა ევროკავშირის რეგულაციას,2 რომელიც აწესებს 

კრიტერიუმებსა და მექანიზმებს იმ სახელმწიფოს დასადგენად, რომელმაც უნდა 

განიხილოს ევროკავშირის ერთ-ერთ წევრ სახელმწიფოში მესამე ქვეყნის მოქალაქის 

მიერ შეტანილი განცხადება თავშესაფრის მიღების თაობაზე.   

ინგლისისა და უელსის სააპელაციო სასამართლომ გადაწყვიტა შეეჩერებინა 

პროცედურები და მიემართა მართლმსაჯულების სასამართლოსთვის  შემდეგი 

კითხვით: ევროკავშირის რეგულაციის მიხედვით, ევროკავშირის რომელი წევრი 

სახელმწიფო არის პასუხისმგებელი კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილი 

არასრულწლოვნის საერთაშორისო დაცვაზე განცხადების განხილვაზე მაშინ, 

                                                           
2 2003 წლის 18 თებერვლის No 343/2003 რეგულაციის მეექვსე მუხლის მეორე პარაგრაფი. 
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როდესაც იგი ითხოვს თავშესაფარს ევროკავშირის წევრ ორ ან მეტ სახელმწიფოში და 

მისი ოჯახის არც ერთი წევრი ლეგალურად არ იმყოფება ევროკავშირის რომელიმე 

სახელმწიფოში. 

 

სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი დასაბუთება: 3 

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს დღის წესრიგში დადგა ისეთი 

საკითხის გადაწყვეტა, რომელიც ეხებოდა  კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე 

დარჩენილ არასრულწლოვნებს. მათი ოჯახის წევრები ევროკავშირის არც ერთ წევრ 

ქვეყანაში არ იმყოფებოდნენ და მათ თავშესაფარი მოითხოვეს ევროკავშირის წევრ 

ორ სხვადასხვა ქვეყანაში მსგავსი გარემოებების გამო. საქმის განხილვისას 

სასამართლოს წინაშე დაისვა შემდეგი საკითხი: დუბლინის რეგულაციის მე-6 

მუხლის მეორე პარაგრაფის მიხედვით, როდესაც კანონიერი წარმომადგენლის 

გარეშე დარჩენილ არასრულწლოვანს არ ჰყავს ოჯახის რომელიმე წევრი 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე და მას შეტანილი აქვს განცხადება 

თავშესაფარზე ევროკავშირის წევრ ერთზე მეტ სახელმწიფოში, ამ შემთხვევაში 

თავშესაფრის განცხადების განმხილველ „პასუხისმგებელ წევრ სახელმწიფოს“ 

წარმოადგენს ის წევრი სახელმწიფო, სადაც არასრულწლოვანმა პირველად შეიტანა 

განცხადება თუ ის წევრი სახელმწიფო, სადაც შეიტანა ბოლო განცხადება და ამის 

შემდგომ იმყოფება ამ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე? მსგავსი გარემოებების გამო, 

სასამართლომ ერთობლივად განიხილა სამივე არასრულწლოვნის საქმე.  

სასამართლომ, ევროკავშირის ფუნდამენტურ უფლებათა ქარტიის 24-ე მუხლის მე-2 

პუნქტის მიხედვით,  დაადგინა, რომ როგორც კერძო, ასევე საჯარო უწყებების 

მხრიდან, ბავშვებთან დაკავშირებული საკითხის განხილვისას პრიორიტეტი უნდა 

მიენიჭოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესს. 

დუბლინის რეგულაციის მეექვსე მუხლის მიხედვით,  იმ შემთხვევაში, თუ 

არასრულწლოვანთა მშობლები, ოჯახის წევრები იქნებოდნენ ევროკავშირის 

რომელიმე წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე, მაშინ აღნიშნულ წევრ ქვეყანას უნდა 

გადაეწყვიტა თავშესაფრის მინიჭების საკითხი, რა თქმა უნდა, ბავშვის საუკეთესო 

ინტერესის გათვალისწინებით. მოცემულ შემთხვევაში, რადგანაც, მათი 

მშობლები/ოჯახის წევრები არ იმყოფებოდნენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების 

ტერიტორიაზე, განცხადების განხილვაზე პასუხისმგებელი უნდა ყოფილიყო ის 

                                                           
3  მ.ა. ბ.ტ. და დ.ა.  შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ (განაცხადი C-648/11), პარაგრაფები: 3; 11; 

12; 22; 29; 30; 31; 33; 42; 55-59; 65. 
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სახელმწიფო, სადაც არასრულწლოვნებმა შეიტანეს განაცხადი თავშესაფარზე. ამ 

შემთხვევაში, აღნიშნული დებულება არ აკონკრეტებს ეს იქნება ის სახელმწიფო, 

სადაც არასრულწლოვანმა პირველად მოითხოვა თავშესაფარი თუ ევროკავშირის 

წევრი სხვა რომელიმე სახელმწიფო, სადაც განმცხადებელმა მოგვიანებით მოითხოვა 

თავშესაფარი. 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ დუბლინის რეგულაციის მე-6 მუხლის პირველი 

პარაგრაფის თანახმად, რადგანაც ამ შემთხვევაში განმცხადებლების ოჯახის წევრები 

საერთოდ არ იმყოფებიან ევროკავშირის რომელიმე წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე. 

განაცხადის განხილვის წესთან დაკავშირებით გამოიყენება დუბლინის რეგულაციის 

მე-6 მუხლის მე-2 პარაგრაფი, რომლის მიხედვითაც კანონიერი წარმომადგენლის 

გარეშე დარჩენილი არასრულწლოვანის თავშესაფრის შესახებ განცხადებას 

განიხილავს ის სახელმწიფო, სადაც არასრულწლოვანმა თავშესაფარი მოითხოვა. ამ 

შემთხვევაში, აღნიშნული დებულება არ აკონკრეტებს ეს იქნება ის სახელმწიფო, 

სადაც არასრულწლოვანმა პირველად მოითხოვა თავშესაფარი თუ ევროკავშირის 

წევრი სხვა რომელიმე სახელმწიფო, სადაც განმცხადებელმა მოგვიანებით მოითხოვა 

თავშესაფარი. 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილი 

არასრულწლოვნები წარმოადგენენ განსაკუთრებით მოწყვლად კატეგორიას. 

მნიშვნელოვანია, რომ მათი საქმის განხილვა არ გაგრძელდეს, თუ ეს არ არის 

განპირობებული განსაკუთრებით მკაცრი პროცედურული საჭიროებით, რაც ამ 

კონკრეტული საქმის გარემოებების გათვალისწინებით ნიშნავს იმას, რომ მათი საქმე 

არ უნდა გადაეცეს სხვა წევრ სახელმწიფოს. აღნიშნული ვალდებულება 

მომდინარეობს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებიდან და იმ პრინციპებიდან, 

რომლებიც განმტკიცებულია ქარტიაში. ასეთ ფუნდამენტურ უფლებას წარმოადგენს 

ქარტიის 24-ე მუხლის მე-2 პარაგრაფი, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერი ქმედება, 

რომელსაც საჯარო ხელისუფლება ახორციელებს არასრულწლოვანის მიმართ, 

პირველ რიგში უნდა ითვალისწინებდეს ბავშვის საუკეთესო ინტერესს. შესაბამისად, 

მე-6 მუხლის მე-2 პარაგრაფი არ უნდა იყოს განმარტებული ისე, რომ უგულებელყოს 

ასეთი ფუნდამენტური უფლება.4 სასამართლომ ასევე, აღნიშნა, რომ ბავშვის 

საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინება უნდა მოხდეს ევროკავშირის ყველა წევრი 

სახელმწიფოს მიერ არასრულწლოვანთან დაკავშირებით ნებისმიერი 

გადაწყვეტილების მიღებისას.  

ამასთან, იმის გათვალისწინებით, რომ  თავშესაფრის საკითხზე განცხადება 
                                                           
4 Detiček, პარაგრაფი 54; 55, და საქმე C 400/10 PPU McB. [2010] ECR I 8965, პარაგრაფი 60 
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განხილული უნდა იყოს ევროკავშირის წევრი ერთი სახელმწიფოს მიერ იმ 

შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო დუბლინის რეგულაციის მე-6 მუხლის მე-2 

პუნქტის საფუძველზე დაიწყებს  თავშესაფრის საკითხზე განაცხადის განხილვას, მან 

უნდა შეატყობინოს სხვა წევრ ქვეყნებს.  

სასამართლომ აღნიშნა, რომ ეს საქმე პრიორიტეტული იყო იმდენად, რამდენადაც 

ეხებოდა არასრულწლოვანებს, რომლის დაცვაც უნდა უზრუნველყოს სახელმწიფომ.  

ზემოაღნიშნულ გარემოებებზე დაყრდნობით, სასამართლომ დაადგინა, რომ 

სამართალწარმოებისას იმ გარემოებების დროს, როდესაც კანონიერი 

წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილ არასრულწლოვანს არ ჰყავს ოჯახის რომელიმე 

წევრი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე და მას შეტანილი აქვს 

განცხადება თავშესაფარზე ევროკავშირის წევრ ერთზე მეტ სახელმწიფოში, ამ 

შემთხვევაში „პასუხისმგებელ წევრ სახელმწიფოს“ წარმოადგენს ის წევრი 

სახელმწიფო, სადაც არასრულწლოვანმა შეიტანა განცხადება და ამის შემდგომ 

იმყოფება ამ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. 

  

შედეგი:5 

სასამართლომ დაადგინა, რომ დუბლინის რეგულაციის მე-6 მუხლის მეორე 

პარაგრაფი, რომელიც აწესებს კრიტერიუმებსა და მექანიზმებს იმ პასუხისმგებელი 

სახელმწიფოს დასადგენად, რომელიც განიხილავს ევროკავშირის ერთ-ერთ წევრ 

სახელმწიფოში მესამე ქვეყნის მოქალაქის მიერ შეტანილ განცხადებას თავშესაფრის 

მიღებაზე, უნდა განიმარტოს შემდეგნაირად: განხილვისას ისეთი გარემოებების 

არსებობისას, როდესაც კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილ 

არასრულწლოვანს არ ჰყავს ოჯახის რომელიმე წევრი ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფოს ტერიტორიაზე და მას შეტანილი აქვს განცხადება თავშესაფარზე 

ევროკავშირის წევრ ერთზე მეტ სახელმწიფოში, ამ შემთხვევაში „პასუხისმგებელ 

წევრ სახელმწიფოს“ წარმოადგენს ის წევრი სახელმწიფო, სადაც არასრულწლოვანმა 

შეიტანა განცხადება და ამის შემდგომ იმყოფება ამ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. 

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო ვალდებულია განიხილოს მესამე სახელმწიფოს 

მოქალაქის განცხადება თავშესაფრის მინიჭების მოთხოვნის შესახებ ამ პირის 

კონკრეტულ გარემოებებზე დაყრდნობით, თუ საქმე წარმომადგენლის გარეშე 

დარჩენილ არასრულწლოვანს ეხება, რომლის მშობელი/ოჯახის წევრი  არ იმყოფება 

ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში, ხოლო თუ არასრულწლოვანმა ევროკავშირის სხვა 
                                                           
5  მ.ა. ბ.ტ. და დ.ა.  შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ (განაცხადი C-648/11), პარაგრაფი: 67 
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წევრ ქვეყანაშიც მოითხოვა თავშესაფარი, მაშინ თავშესაფრის მოთხოვნის შესახებ 

განცხადებას განიხილავს ის წევრი ქვეყანა, რომლის ტერიტორიაზეც იმყოფება 

არასრულწლოვანი. შესაბამისად, აღნიშნულ ქვეყანას ეკისრება ვალდებულება, რომ 

დაიცვას ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა ქარტია და შესაბამისად, მისი 24-ე 

მუხლის მე-2 პარაგრაფიც.   

სასამართლო ადგენს, არასრულწლოვნის შეტანილი განცხადების დროს, მით უმეტეს, 

როდესაც ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე მისი ოჯახის წევრი არ 

იმყოფება, თავად კი წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილი არასრულწლოვანია, 

თითოეული წევრი ქვეყანა იღებს ვალდებულებას გადაწყვიტოს არასრულწლოვნის 

საკითხი და აღნიშნული აუწყოს  იმ ქვეყანას, სადაც თავდაპირველად გაკეთდა 

განაცხადი. 

 

 

 

 

 


