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საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1 

ა. განმცხადებლისთვის გაერთიანებული სამეფოში დროებითი ყოფნის უფლების 

მინიჭება  

განმცხადებელი არის ერაყის მოქალაქე- შაიან ბარამ საადი, რომელმაც 2003 წლის 18 

აპრილს მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს (შემდგომში 

სასამართლო) გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ და განაცხადა, რომ იგი 

დაკავებულ იქნა ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

ევროპული კონვენციის (შემდგომში კონვენცია) მე-5 მუხლის პირველი ნაწილისა 

(ყველას აქვს თავისუფლებისა და პირადი ხელშეუხებლობის უფლება..) და მე-14 

მუხლის (დისკრიმინაციის აკრძალვა) დარღვევით. განმცხადებლის მტკიცებით, 

ვინაიდან მას არ აცნობეს დაკავების ადეკვატური მიზეზების შესახებ, აღნიშნული 

აქტით ასევე დაირღვა კონვენციის მეხუთე მუხლის მეორე ნაწილი.2 

შაიან ბარამ საადი არის საავადმყოფოს ერაყელი ქურთი ექიმი, რომელმაც თავისი 

პროფესიული მოვალეობის ფარგლებში უმკურნალა, შემდგომ კი გაქცევაში 

დაეხმარა,  შეტაკების დროს დაშავებულ ერაყის მუშათა კომუნისტური პარტიის სამ 

ახალგაზრდა წევრს. შემდეგ იგი გაიქცა ერაყიდან, ქურთების ავტონომიური 

რეგიონიდან და 2000 წლის 30 დეკემბერს ჩავიდა ჰითროუს აეროპორტში, 

გაერთიანებულ სამეფოში, სადაც დაუყოვნებლივ მოითხოვა თავშესაფარი. 3 

იმიგრაციის ოფიცერი დაუკავშირდა ოკინგტონის მიმღებ ცენტრს, სადაც უნდა 

მოეთავსებინათ განმცხადებელი, თუმცა, ვინაიდან, იმ მომენტისთვის ვერ მოხერხდა 

ცენტრში საჩქაროდ შესაბამისი ადგილის მოძებნა, განმცხადებელს მიეცა 

გაერთიანებული სამეფოს ტერიტორიაზე დროებით ყოფნის უფლება. იგი უნდა 

დარჩენილიყო მის მიერ არჩეულ სასტუმროში და მეორე დილით გამოცხადებულიყო 

აეროპორტში. მას შემდეგ რაც განმცხადებელი მოთხოვნისამებრ რამდენჯერმე 

(სამჯერ) გამოცხადდა აეროპორტში და რამდენჯერმე ისევ მიანიჭეს დროებით 

ყოფნის უფლება 2001 წლის 2 იანვარს, უკანასკნელი გამოცხადების დროს, იგი 

დააკავეს და გადაიყვანეს ოკინგტონში.4 

 

 

                                                           
1
 იქვე, ¶¶ 1-25. 

2 იქვე, ¶¶ 1, 3. 
3 იქვე, ¶10. 
4 იქვე, ¶¶11, 12. 
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ბ. ოკინგტონის მიმღები ცენტრი და თავშესაფრის პროცედურები გაერთიანებულ 

სამეფოში 

2000 წლის 16 მარტს დიდი ბრიტანეთის იმიგრაციისა და თავშესაფრის სახელმწიფო 

მინისტრის მიერ პარლამენტისთვის  წერილობითი ფორმით გაცემულ პასუხში 

გამოცხადდა გაერთიანებულ სამეფოში თავშესაფრის მიმართულებით პოლიტიკის 

ცვლილება მინისტრის განცხადებით,  დაკავების სხვა უკვე არსებულ 

კრიტერიუმებთან  ერთად, ოკინგტონის მიმღებ ცენტრში მოხდებოდა ასევე იმ 

თავშესაფრის მაძიებელთა დაკავება, რომელთა განცხადების განხილვა შესაძლებელი 

იყო დაჩქარებული წესით. მინისტრის წერილობითი პასუხის მიხედვით, დაკავების 

საწყისი ვადა იყო 7 დღე, რათა შესაძლებელი ყოფილიყო განმცხადებლებთან 

გასაუბრების დროულად ჩატარება და გადაწყვეტილების მიღება.5  

დაექვემდებარებოდა თუ არა კონკრეტული განმცხადებელი ოკინგტონის 

პროცედურას ძირითადად დამოკიდებული იყო მის ეროვნებაზე.6 

ოკინგტონის დაკავების ცენტრი  მდებარეობს Cambridgeshire-ში, სადაც ძველად 

სამხედრო ბარაკები იყო მოთავსებული. ცენტრი გარშემორტყმულია მაღალი 

ღობეებით და ექვემდებარება 24 საათიან კონტროლს დაცვის სამსახურის 

თანამშრომლების მიერ. ოკინგტონი მოიცავს საკმაოდ დიდ ტერიტორიას: 

გამოყოფილია რეკრეაციული ზონა, სივრცე სოციალური შეკრებებისთვის, 

განმცხადებელთათვის ადგილზევე ხელმისაწვდომია იურიდიული დამხარება. 

ცენტრში ფუნქციონირებს სასადილო, ბიბლიოთეკა, სამედიცინო პუნქტი, 

სპეციალურად გამოყოფილი ოთახები შეხვედრებისა და რელიგიური რიტუალების 

შესრულებისთვის.  განმცხადებლები თავისუფლად გადაადგილდებიან ცენტრის 

ტერიტორიაზე, თუმცა ვალდებულები არიან ფიქსირებულ დროს ჭამონ და 

დაბრუნდნენ თავიანთ ოთახებში. ასევე ვალდებული არიან, მოთხოვნის 

შემთხვევაში, საკუთარი მიმოწერა და საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები წარუდგინონ 

დაცვის სამსახურის თანამშრომლებს.7  

როდესაც განმცხადებელი გადაიყვანეს ოკინგტონის დაკავების ცენტრში , მას 

გადასცეს სტანდარტული ფორმა, სადაც ნათქვამი იყო, რომ  “დაკავება’’,  

ხორციელდებოდა მხოლოდ მაშინ, როდესაც არ არსებობდა სხვა გონივრული 

ალტერნატივა. აღნიშნულ ფორმაში ასევე მოცემული იყო დაკავების სავარაუდო 

მიზეზებისა და დაკავებულის უფლებების ჩამონათვალი. სტანდარტულ ფორმაში არ 

                                                           
5 იქვე, ¶ 23. 
6 იქვე, ¶ 24. 
7 იქვე, ¶ 25. 
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იყო არავითარი მინიშნება, რომ განმცხადებელი შესაძლოა დაკავებული ყოფილიყო 

მისი განცხადების დაჩქარებული წესით განხილვის მიზნით.8 2011 წლის 4 იანვარს 

განმცხადებელი ოკინგტონის ცენტრში შეხვდა ადვოკატს (ლტოლვილთა დახმარების 

სამართლებრივი ცენტრის ადვოკატს), რომელიც დაუკავშირდა დიდი ბრიტანეთის 

სახელმწიფო სამსახურს (საიმიგრაციო კონტროლზე, უსაფრთხოებასა და წესრიგზე 

პასუხისმგებელი უწყება), რათა გაერკვია საადის დაკავების მიზეზი და მოეთხოვა 

მისი გათავისუფლება. განმცხადებლისთვის დაკავების მიზეზი ცნობილი გახდა 2001 

წლის 5 იანვარს, როდესაც მისი  ადვოკატი დაუკავშირდა იმიგრაციის ოფიცერს, 

რომელმაც სატელეფონო საუბრისას განუმარტა, რომ განმცხადებელი დააკავეს 

ვინაიდან იგი იყო ერაყელი და აკმაყოფილებდა “ოკინგტონის კრიტერიუმებს’’. ამ 

დროისთვის განმცხადებელი უკვე 76 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა 

პატიმრობაში. ადვოკატმა მიმართა სახელმწიფო სამსახურს და მოითხოვა 

განმცხადებლის უკანონო დაკავებისგან გათავისუფლება. მოთხოვნაზე უარის თქმის 

შემდეგ განმცხადებელმა გაასაჩივრა გადაწყვეტილება და მოითხოვა  მისი 

გადასინჯვა.9  

2002 წლის 31 ოქტომბერს ლორდთა პალატამ მხედველობაში მიიღო რა  გარემოება, 

რომ ოკინგტონში წელიწადში განიხილებოდა დაახლოებით 13,000 თავშესაფრის 

მაძიებლის მოთხოვნა, რაც მოითხოვდა დღიურად 150 გასაუბრების ჩატარებას, 

განაცხადა, რომ ოკინგტონის პროცედურა იყო პროპორციული და რაციონალური.10  

რაც შეეხება განმცხადებლის თავშესაფრის მოთხოვნას, 2001 წლის 8 იანვარს მას უარი 

ეთქვა თავშესაფრის მინიჭებაზე და მომდევნო დღესვე გაათავისუფლეს 

ოკინგტონიდან. ვინაიდან მან შემდეგ გაასაჩივრა გადაწყვეტილება, მისი საჩივრის 

განხილვამდე ისევ მიეცა გაერთიანებულ სამეფოში დროებით ყოფნის უფლება.  2003 

წლის 14 იანვარს კი განმცხადებელს მიანიჭეს თავშესაფარი.11 

  

სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი დასაბუთება:12  

პალატის მიერ საქმის განხილვა: 

კონვენციის მუხლების სავარაუდო დარღვევა: 

მე-5 მუხლის პირველი ნაწილის სავარაუდო დარღვევა (მე-14 მუხლთან ერთად): 

                                                           
8 იქვე, ¶ 13. 
9 იქვე, ¶¶ 13, 14. 
10 იქვე, ¶ 18. 
11 იქვე, ¶ 15. 
12

 იქვე, ¶¶ 41-93. 
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2006 წლის 11 ივლისს საქმის განმხილველმა პალატამ გამოიტანა გადაწყვეტილება (4 

ხმით 3-ის წინააღმდეგ), რომ განმცხადებლის დაკავება დასაშვები იყო  კონვენციის 

მე-5 მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“(„f“) პუნქტის შესაბამისად. პალატამ განაცხადა, 

რომ აღნიშნული შედიოდა სახელმწიფოს აბსოლუტურ უფლებამოსილებაში,   

აკონტროლონ საკუთარ ტერიტორიაზე უცხოელთა შესვლა და ბინადრობა.13  

პალატამ ასევე ერთხმად გადაწყვიტა, რომ არ იყო საჭირო მე-14 მუხლის 

განცალკევებით განხილვა.14 

 

მე-5 მუხლის მე-2 ნაწილის სავარაუდო დარღვევა: 

განმცხადებელი ამტკიცებდა, რომ დაკავებიდან 76 საათის განმავლობაში, მისი 

ადვოკატისთვის ზეპირი განმარტების მიცემამდე (2001 წლის 5 დეკემბერი), იგი არ 

იყო ინფორმირებული მისი დაკავების რეალური მიზეზის შესახებ. 15  მთავრობა 

საპასუხოდ მიუთითებდა ოკინგტონის დაკავების რეჟიმთან დაკავშირებით 

გაკეთებულ ზოგად ფორმალურ განცხადებებზე. იგი თანხმდებოდა, რომ 

სტანდარტული ფორმა, რომელიც გადაეცემოდათ ოკინგტონის დაკავების ცენტრში 

გადაყვანილ განმცხადებლებს   იყო არასრული, მაგრამ აცხადებდა, რომ შემდგომში  

განმცხადებლის წარმომადგენლისთვის გაკეთებული ზეპირი განმარტება (2001 წლის 

5 დეკემბერს) საკმარისი იყო, რათა მისთვის მიეცათ საშუალება, გაესაჩივრებინა 

დაკავების კანონიერება კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად.16 

სასამართლომ, შეისწავლა რა საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და მის წინაშე 

წარდგენილი მტკიცებულებები, განაცხადა, რომ ადგილი ჰქონდა მეხუთე მუხლის 

მეორე ნაწილის დარღვევას, ვინაიდან უფლებამოსილმა უწყებებმა განმცხადებელს 

დაუყოვნებლივ არ მიაწოდეს ინფორმაცია მისი დაკავების მიზეზის შესახებ. 

სასამართლოს განმარტებით, ზოგადი განცხადება, რომელსაც არსებულ საქმეში 

წარმოადგენდა საპარლამენტო განცხადებები ოკინგტონის პროცედურის 

ამოქმედებასთან დაკავშირებით, ვერ ჩაანაცვლებდა კონვენციის მეხუთე მუხლის 

მეორე ნაწილის მოთხოვნას, რომლის თანახმად პირი ინდივიდუალურად უნდა იყოს 

ინფორმირებული მისი დაკავების მიზეზის შესახებ. პალატის განცხადებით, 

დაკავების რეალური მიზეზების შესახებ საადს პირველად ეცნობა 2001 წლის 5 

იანვარს, თავისი კანონიერი წარმომადგენლის მეშვეობით მაშინ, როდესაც იგი უკვე 

                                                           
13 იქვე, ¶ 44. 
14 იქვე, ¶ 4. 
15 იქვე, ¶ 81. 
16 იქვე, ¶ 82. 



საადი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ 
 

6 
 

76 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა პატიმრობაში. სასამართლომ მიიჩნია, რომ 

განმცხადებლის კანონიერი წარმომადგენლისთვის ზეპირი განმარტების მიცემა 

აკმაყოფილებდა კონვენციის მეხუთე მუხლის მეორე ნაწილის მოთხოვნებს, თუმცა, 

ვინაიდან, აღნიშნული განმარტება გაკეთდა პირის დაკავებიდან 76 საათის შემდეგ, 

სასამართლომ მიიჩნია, რომ დაყოვნება შეუსაბამო იყო მე-5 მუხლით განმტკიცებულ 

მოთხოვნასთან, რომლის მიხედვით დაკავების მიზეზები პირს უნდა ეცნობს 

“დაუყოვნებლივ’’.  

შესაბამისად, პალატამ დაადგინა მე-5 მუხლის მე-2 ნაწილის დარღვევა.17 

2006 წლის 11 დეკემბერს, განმცხადებლის მოთხოვნის საფუძველზე საქმე 

განსახილველად გადაეცა დიდ პალატას.18 

 

დიდი პალატის მიერ საქმის განხილვა: 

კონვენციის მუხლების სავარაუდო დარღვევა: 

მე-5 მუხლის პირველი ნაწილის სავარაუდო დარღვევა: 

სასამართლომ მე-5 მუხლის პირველი ნაწილის სავარაუდო დარღვევა განიხილა 2 

ეტაპად:  

ა. პირველ რიგში მან განსაზღვრა, იყო თუ არა დაკავება მიმართული განმცხადებლის 

უნებართვო შესვლის აღსაკვეთად. 

განხილულ საქმეში სასამართლომ პირველად განმარტა კონვენციის მეხუთე მუხლის 

პირველი ნაწილის „ვ“(„f“) ქვეპუნქტში მოცემული სიტყვები:  “პირის კანონიერი 

დაკავება  ქვეყნის ტერიტორიაზე მისი უნებართვოდ შესვლის აღსაკვეთად’’ 19 . 

როგორც საქმის განმხილველმა პალატამ სასამართლოს მიერ ადრე გამოტანილ 

გადაწვეტილებებზე, (ჩაჰალი გაერთიანებული სამეფოს წინაააღმდეგ (Chahal v. The 

United Kingdom, 70/1995/576/662), ამუური საფრანგეთის წინააღმდეგ (Amuur v. France, 

Application no 19776/92, 1996), დაყრდნობით განაცხადა: “ქვეყნებს აქვთ შეუზღუდავი 

სუვერენული უფლება გააკონტროლონ  მათ ტერიტორიაზე უცხოელთა შესვლა და 

ბინადრობა’’. პალატის განმარტებით, ეს უფლება ამავდროულად გულისხმობს, რომ 

სახელმწიფოები ნებადართული არიან დააკავონ პოტენციური იმიგრანტები, 

რომლებიც თავშესაფარზე განცხადების  შეტანითა თუ სხვა ფორმით, ითხოვენ 

                                                           
17 იქვე, ¶ 84. 
18 იქვე, ¶ 5. 
19 იქვე, ¶ 61. 
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ქვეყნის ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვას. სასამართლოს აზრით, ამუურის საქმეში 

მიღებული გადაწყვეტილების არსიდან გამომდინარე აშკარაა, რომ პოტენციური 

იმიგრანტების, მათ შორის, თავშესაფრის მაძიებლების დაკავება, არ ეწინააღმდეგება 

მე-5 მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ („f“) ქვეპუნქტს.20  

დიდმა პალატამ გაიზიარა პალატის ზემოაღნიშნული პოზიცია, რომლის მიხედვით,  

სანამ ქვეყანა არ მისცემს პირს მის ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვას, ითვლება, რომ 

იგი “უნებართვოდ’’ იმყოფება ტერიტორიაზე. შესაბამისად, დიდი პალატის 

განმარტებით, იმ პირის დაკავება, რომელიც ცდილობს შემოვიდეს ქვეყანაში და 

სჭირდება, მაგრამ ჯერ არ აქვს ნებართვა, ჩაითვლება “ქვეყანაში მისი უნებართვოდ 

შესვლის აღმკვეთ’’ ქმედებად.  დიდი პალატა არ იზიარებს მოსაზრებას, რომ  პირის 

მიერ ნებაყოფლობითი ჩაბარება იმიგრაციის სამსახურის უფლებამოსილი 

უწყებებისთვის, ავტომატურად გულისხმობს ქვეყნის ტერიტორიაზე მის კანონიერ 

შესვლას და შესაბამის შედეგს, რომ მისი დაკავება ვერ გამართლდება კონვენციის მე-

5 მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ („f“)  ქვეპუნქტით. სასამართლოს არგუმენტაციის 

მიხედვით: კონვენცის მე-5 მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ („f“)  ქვეპუნქტის იმგვარი 

განმარტება, თითქოს ნებადართულია მხოლოდ იმ პირთა დაკავება, რომლებიც 

ცდილობენ თავიდან აირიდონ ქვეყანაში შესვლასთან დაკავშირებული შეზღუდვები, 

ძალიან ავიწროებს მუხლის არსს და სახელმწიფოს საკუთარ ტერიტორიაზე 

კონტროლის განხორციელების ზემოთ განხილულ აბსოლუტურ უფლებას. 21 

სასამართლომ განაცხადა, რომ კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ („f“)  

ქვეპუნქტი ნებას რთავს სახელმწიფოს, დააკავოს თავშესაფრის მაძიებელი, თუ სხვა 

იმიგრანტი, სანამ ამ უკანასკნელს არ მიანიჭებს ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვას.  

დიდმა პალატამ ხაზი გაუსვა, რომ ასეთი დაკავება აუცილებლად უნდა 

შეესაბამებოდეს მე-5 მუხლის ზოგად მიზნებს, რაც გულისხმობს, რომ 

უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პირთა თავისუფლების უფლება და არავის უნდა 

ჩამოერთვას აღნიშნული თვითნებურად.22  

 

ბ. შემდგომ სასამართლომ განმარტა რას გულისხმობდა ცნება: “თვითნებური 

დაკავება’’ და იყო თუ არა განმცხადებლის დაკავება “თვითნებური’’. 

სასამართლოს მიერ დამკვიდრებული პრეცედენტული სამართლის მიხედვით, 

თავისუფლების ნებისმიერი ფორმით შეზღუდვა, გარდა იმისა, რომ 

                                                           
20 იქვე, ¶ 64. 
21 იქვე, ¶ 65. 
22 იქვე, ¶ 66. 
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გათვალისწინებული უნდა იყოს მე-5 მუხლის პირველი ნაწილის „ა“-„ვ“ („a“-„f“) 

ქვეპუნქტებში მოცემული რომელიმე გამონაკლისით, იგი ასევე უნდა იყოს 

„კანონიერი“’. “  

კანონიერება“’, მეხუთე მუხლის პირველი ნაწილი  ასევე გულისხმობს, რომ 

თავისუფლების შეზღუდვისას პირები დაცულნი უნდა იყვნენ თვითნებობისგან. რაც 

შეეხება ტერმინს - “ „თვითნებობა“, იგი არ უნდა განიმარტოს ვიწროდ, ეროვნული 

კანონმდებლობის ფარგლებში. თავისუფლების შეზღუდვა, რომელიც ადგილობრივი 

კანონმდებლობით კანონიერად არის მიჩნეული, შესაძლოა იყოს „თვითნებური“’ და 

წინააღმდეგობაში მოდიოდეს კონვენციასთან.23  

სასამართლოს აქამდე არ ჩამოუყალიბებია „თვითნებობის„ გლობალური განმარტება, 

თუმცა კონვენციის მეხუთე მუხლის მიზნებისთვის გარკვეული კრიტერიუმები 

ვითარდება სასამართლოს მიერ განხილულ კონკრეტულ საქმეებში, მაგრამ 

სასამართლოს პრაქტიკიდან უფრო ნათელი ხდება, რომ ეს კრიტერიუმები იცვლება 

და დამოკიდებულია ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განხორციელებულ 

დაკავებაზე.24  

ჩაჰალის საქმეში სასამართლომ მე-5 (1) მუხლის „ვ“(„f“)  პუნქტის მეორე ნაწილის 

განმარტებისას განაცხადა, რომ თუ თავისუფლების აღკვეთა ხორციელდებოდა  

პირის “დეპორტაციისა თუ ექსტრადიციის მიზნით“ (მე-5 (1)(ვ) მეორე ნაწილი)  არ 

იყო სავალდებულო, ეს დაკავება გონივრულად მიჩნეული ყოფილიყო როგორც 

“აუცილებელი’’ საშუალება. 25 დიდი პალატის გადაწყვეტილებით, პრინციპი, რომ 

დაკავება არ უნდა იყოს " „თვითნებური“, თანაბრად ეხება მე-5 (1) მუხლის „ვ“(„f“)  

პუნქტის ორივე ნაწილს. დიდი პალატის განმარტებით, ვინაიდან სახელმწიფოებს 

აქვთ აბსოლუტური უფლება თანაბრად გააკონტროლონ მათ ტერიტორიაზე 

უცხოელთა როგორც შემოსვლა, ასევე ბინადრობა, სხვადასხვა პროპორციულობის 

ტესტების გამოყენება პირის  დაკავების (თუნდაც სხვადასხვა მიზნით) შეფასებისას 

არაბუნებრივი იქნებოდა. 26 

იმისათვის, რომ დაკავება არ მიჩნეულიყო თვითნებურად,  ის  უნდა 

განხორციელებულიყო კეთილსინდისიერად, მჭიდრო კავშირში უნდა ყოფილიყო 

განმცხადებლის უნებართვოდ შესვლის აღკვეთის მიზანთან, ასევე დაკავების 

ადგილი და პირობები უნდა ყოფილიყო შესაბამისი იმის გათვალისწინებით, რომ  

„მიღებული ღონისძიებები გამოიყენება არა პირებთან, რომლებმაც ჩაიდინეს 

                                                           
23 იქვე, ¶ 67. 
24 იქვე, ¶ 68. 
25

 იქვე, ¶ 72. 
26

 იქვე, ¶ 73. 
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სისხლის სამართლის დანაშაული, არამედ უცხოელებთან, რომლებიც გამოიქცნენ 

საკუთარი ქვეყნიდან“. ამავდროულად დაკავების ხანგრძლივობა არ უნდა 

აღემატებოდეს იმ დროს, რომელიც გონივრულად საჭიროა მიზნის მისაღწევად. 

საქმის ფაქტობრივი მონაცემების გათვალისწინებით სასამართლომ განაცხადა, რომ: 

(ა) ვინაიდან ზოგადად ოკინგტონის რეჟიმის შექმნის მიზანი იყო თავშესაფრის 

მაძიებელთა დახმარება, ადგილობრივი ხელისუფლება განმცხადებლის დაკავებისას 

მოქმედებდა კეთილსინდისიერად. (ბ) გამოდინარე იქედან, რომ  ოკინგტონში 

განმცხადებელთა თავისუფლების შეზღუდვის მიზანი იყო უწყებების ხელშეწყობა, 

სწრაფად და ეფექტურად განესაზღვრათ განმცხადებლების მოთხოვნა თავშესაფარზე, 

განხილულ საქმეში შაიან ბარამ საადის დაკავება მჭიდრო კავშირში იყო მისი 

უნებართვოდ შესვლის აღკვეთის მიზანთან. (გ) რაც შეეხება მესამე კრიტერიუმს - 

დაკავების ადგილსა და პირობებს, სასამართლომ აღნიშნა, რომ ოკინგტონის ცენტრი 

იყო ადაპტირებული თავშესაფრის მაძიებელთა განთავსებისთვის. (დ) და ბოლოს 

დაკავების ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით სასამართლომ აღნიშნა, რომ ვინაიდან 

განმცხადებელი დაკავებული იყო ოკინგტონში 7 დღის განმავლობაში და  

დაუყოვნებლივ გაათავისუფლეს, როდესაც მისი მოთხოვნა თავშესაფარზე არ 

დაკმაყოფილდა პირველ ინსტანციაში, დაკავების ხანგრძლივობა არ აღემატებოდა იმ 

რაციონალურ დროს, რაც საჭირო იყო ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად.  

შესაბამისად დიდმა პალატამ გაიზიარა პალატის დასაბუთება, დასკვნა და განაცხადა, 

რომ განმცხადებლის 7 დღით დაკავება სათანადო პირობებში, თავშესაფრის 

მოთხოვნაზე მისი განცხადების სწრაფად განხილვის მიზნით, არ ეწინააღმდეგებოდა 

მე-5 მუხლის პირველ ნაწილს. 

 

მე-5 მუხლის მე-2 ნაწილის სავარაუდო დარღვევა: 

დიდმა პალატამ გაიზიარა პალატის არგუმენტაცია, დასაბუთება და დასკვნა და 

დაადგინა, რომ სახეზე იყო კონვენციის მე-5 მუხლის მე-2 ნაწილის დარღვევა.27 

 

შედეგი:28 

დიდმა პალატამ გამოიტანა შემდეგი გადაწყვეტილება: 

1. არ დარღვეულა კონვენციის მე-5(1) მუხლი (11 ხმით 6 ის წინააღმდეგ). 

                                                           
27 იქვე, ¶ 85. 
28

 იქვე, გვ. 30. 
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2. დაირღვა კონვენციის მე-5 (2) მუხლი-(ერთხმად). 

 

დაკავშირებული საქმეები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო -  ჩაჰალი გაერთიანებული 

სამეფოს წინააღმდეგ(განაცხადი no. 22414/93)  

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - ამუური საფრანგეთის 

წინააღმდეგ-  განაცხადი No. 19776/92  

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - ვარასი და სხვები შვედეთის 

სამეფოს წინააღმდეგ (განაცხადი no. 15576/89)  

 გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი - Celepi v. Sweden, Communication No. 

456/1991 (18 July 1994), UN Doc. CCPR/C/51/D/456/1991 

 გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტი -ა. ავსტრალიის წინააღმდეგ 

Communication No. 560/1993 (30 April 1997), UN Doc. CCPR/C/59/D/560/1993 

 


