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მნიშვნელოვანი სამართლებრივი დოკუმენტები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მუხლი 3; 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-4 დამატებითი ოქმი, მუხლი 

4;  

 1951 წლის ჟენევის კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ, მუხლები 1, 33 

 ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის 2011 წლის №1821 რეზოლუცია, 27-ე 

პარაგრაფი; 

 ევროკავშირის ქარტია ფუნდამენტურ უფლებათა შესახებ, მუხლი 19. 
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საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1 

განმცხადებლები, თერთმეტი სომალის მოქალაქე და ცამეტი ერიტრეის მოქალაქე იმ 

200 ადამიანში იყვნენ, რომლებმაც 2009 წელს ლიბია სამი საზღვაო ხომალდით 

დატოვეს იტალიის სანაპირომდე მიღწევის მიზნით. 2009 წლის 6 მაისს, როცა 

ხომალდები იყვნენ მალტის სამძებრო და სამაშველო არეალის პასუხისმგებლობის 

ქვეშ, მათი გაჩერება მოხდა იტალიის შემოსავლების პოლიციისა და სასაზღვრო 

დაცვის მიერ. ხომალდის წევრები იტალიის სამხედრო გემებით დააბრუნეს 

ტრიპოლიში, ლიბია.  განმცხადებელთა მტკიცებით, გადაყვანისას იტალიის 

უფლებამოსილმა ორგანოებმა განმცხადებლებს არ მიაწოდეს ინფორმაცია რეალური 

დანიშნულების ადგილის შესახებ და არ მიიღეს ზომები მათი 

იდენტიფიცირებისთვის. განმცხადებლებს ჩამოერთვათ პირადი ნივთები, მათ შორის 

საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები. 10 საათიანი მგზავრობის შემდეგ, ტრიპოლის 

პორტში ჩასვლისას, მიგრანტები გადასცეს ლიბიის უფლებამოსილ ორგანოებს. 

განმცხადებელთა მტკიცებით, ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ მათი ლიბიის 

უფლებამოსილი ორგანოებისთვის გადაცემას, თუმცა იძულებით დაატოვებინეს 

იტალიის ხომალდები. მომდევნო დღეს, იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა 

კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ხომალდების გაჩერების ოპერაცია და მიგრანტთა 

ლიბიაში დაბრუნება იტალისა და ლიბიას შორის 2009 წლის ორმხრივი შეთანხმების 

საფუძველზე განხორციელდა და წარმოადგენდა მნიშვნელოვან ნაბიჯს არაკანონიერ 

მიგრაციასთან, უკანონო გადაყვანასა და ტრეფიკინგთან საბრძოლველად. 

2009 წელს იტალიამ ღია ზღვაში არარეგულარული მიგრანტების აღმოსაჩენად ცხრა 

ოპერაცია განახორციელა ლიბიასთან დადებული ორმხრივი შეთანხმებების 

შესაბამისად. აღსანიშნავია, რომ ორი განმცხადებელი ზემოთ აღნიშნული 

მოვლენების შემდგომ უცნობ ვითარებაში გარდაიცვალა. თოთხმეტ განმცხადებელს 

2009 წლის ივნისიდან ოქტომბრამდე გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის 

ტრიპოლის ოფისის მიერ მიენიჭათ ლტოლვილის სტატუსი. 

 

სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი დასაბუთება:  

იურისდიქციის საკითხი კონვენციის 1-ლი მუხლის მიხედვით2 

                                                      
1 ჰირსი ჯამა და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2012, 

განაცხადი 27765/09, პარაგრაფები: 9-14. 
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 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის პირველი მუხლის თანახმად, „მაღალი 

ხელშემკვრელი მხარეები თავიანთი იურისდიქციის ფარგლებში ყველასათვის 

უზრუნველყოფენ კონვენციით განსაზღვრული უფლებებისა და თავისუფლებების 

დაცვას.“ 

იტალიის მთავრობის პოზიციით, უფლებამოსილი ორგანოები ახორციელებდნენ 

იტალიის სამხედრო ხომალდებით ღია ზღვაში გადარჩენის ოპერაციას, თუმცა მათ 

განაცხადეს, რომ არ ჰქონდათ აბსოლუტური და ექსკლუზიური კონტროლი 

განმცხადებლებზე. ხოლო განმცხადებლები თავის მხრივ ამტკიცებდნენ, რომ ამ 

შემთხვევაში იტალიას ჰქონდა იურისდიქცია და შესაბამისად ექსკლუზიური და 

აბსოლუტური კონტროლი, რადგანაც ისინი გადაყვანილნი იყვნენ იტალიის დროშის 

ქვეშ მცურავ გემებზე და შესაბამისად, ამ შემთხვევაში დროშის სახელმწიფოს 

ეკისრება ვალდებულება შეასრულოს კონვენციისა და მისი დამატებითი ოქმის 

მოთხოვნები. 

სასამართლომ ამასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ იურისდიქციის ცნება 1-ლი 

მუხლის თანახმად, არსებითად ტერიტორიულ პრინციპს ეყრდნობა.3 თუმცა, 

გარკვეულ საქმეებში სასამართლომ დაადგინა სახელმწიფოს  იურისდიქციის 

არსებობა ტერიტორიის ფარგლებს გარეთაც. მაგალითად, ლოიზიდუს საქმეში,4 

სასამართლომ განაცხადა, რომ ხელშემკვრელი სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა 

შესაძლოა დადგეს, იმ შემთხვევაში, როდესაც სახელმწიფო - კანონიერად ან 

არაკანონიერად - ახორციელებს ეფექტურ კონტროლს ეროვნული ტერიტორიის 

ფარგლებს გარეთ. სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალში არსებობს ასევე სხვა 

შემთხვევები, როდესაც დადგინდა ექსტრატერიტორიული იურისდიქციის 

არსებობა.5 მაგალითად, სახელმწიფოს საქმიანობის განხორციელება მისი 

დიპლომატიური ან საკონსულო წარმომადგენლობის მეშვეობით უცხოეთში და იმ 

                                                                                                                                                                           
2 ჰირსი ჯამა და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2012, 

განაცხადი 27765/09, პარაგრაფები: 63-82. 

3 ბანკოვიჩი და სხვები ბელგიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,  

განაცხადი  52207/99, 2001, პარაგრაფები: 61,67; ასანიძნე საქართველოს წინააღმდეგ, ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლო [დიდი პალატა], განაცხადი 71503/01, 2004, პარაგრაფი 139. 

4 ლოიზიდუ თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, განაცხადი 

15318/89, სერია A, N310, 1995, პარაგრაფი 62. 

5 ბანკოვიჩი და სხვები ბელგიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,  

განაცხადი  52207/99, 2001. 
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გემებსა და ხომალდებზე, რომლებიც ამ სახელმწიფოში არიან რეგისტრირებულნი ან 

გადაადგილდებიან ამ სახელმწიფოს დროშის ქვეშ. 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ საზღვაო სამართლის რელევანტური ნორმებიდან 

გამომდინარე, ღია ზღვაში მცურავი ხომალდები ექცევიან იმ სახელმწიფოს 

ექსკლუზიურ იურისდიქციაში, რომლის დროშის ქვეშაც ისინი ცურავენ. აღნიშნული 

წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლით აღიარებულ პრინციპს. ამასთან, დროშის 

სახელმწიფოს პრინციპს ითვალისწინებს იტალიის სანაოსნო კოდექსიც. აღნიშნული 

საერთაშორისო პრინციპი სასამართლოს მიერ აღიარებულ იქნა იმ შემთხვევებში, 

როდესაც ქმედებები ხორციელდება სახელმწიფო დროშის ქვეშ მცურავ ხომალდზე, 

სახელმწიფოში რეგისტრირებულ მფრინავ ხომალდზე, ასევე, სახელმწიფოს მიერ 

იურისდიქციის ექტრატერიტორიული გამოყენების შემთხვევებზე. მაშინ, როდესაც 

სახეზეა კონტროლი ერთი სუბიექტის მიერ მეორე სუბიექტზე, ეს წარმოადგენს 

სახელმწიფოს მიერ დე იურე კონტროლის განხორციელებას შესაბამის ინდივიდებზე. 

სასამართლომ დაადგინა, რომ აღნიშნული შემთხვევა ნამდვილად წარმოადგენს 

იტალიის მიერ ექსტრატერიტორიული იურისდიქციის განხორციელებას, რაც 

გულისხმობს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას კონვენციიდან გამომდინარე. 

შესაბამისად, სასამართლომ დაადგინა, რომ: იტალიის სამხედრო ხომალდებზე 

განმცხადებელთა აყვანიდან, მათი ლიბიის უფლებამოსილ ორგანოებზე 

გადაცემამდე შუალედში, იტალიის უფლებამოსილ ორგანოებს ჰქონდათ 

განგრძობადი და ექსკლუზიური დე იურე და დე ფაქტო კონტროლი 

განმცხადებლებზე. 

კონვენციის მე-3 მუხლის სავარაუდო დარღვევა 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლის თანახმად, „არავინ 

შეიძლება დაექვემდებაროს წამებას, არაადამიანურ ან ღირსების შემლახველ 

მოპყრობას ან სასჯელს.“ 

სასამართლო შეისწავლის მე-3 მუხლით დაცული უფლების  ორ სხვადასხვა ასპექტს, 

კერძოდ: ა) რისკი იმისა, რომ განმცხადებლები დაქვემდებარებოდნენ არაადამიანურ 

და დამამცირებელ მოპყრობას ლიბიაში; და ბ) წარმოშობის ქვეყანაში მათი 

დაბრუნების საფრთხე. 
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ა) კონვენციის მე-3 მუხლის სავარაუდო დარღვევა, ლიბიაში დაბრუნებით 

განმცხადებლების არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის შესაძლო 

დაქვემდებარების რისკის შესახებ 6 

განმცხადებელთა პოზიციით, ისინი თვითნებურად, კონვენციის დარღვევით იყვნენ 

გაძევებულნი და არ ჰქონდათ შესაძლებლობა გაესაჩივრებინათ აღნიშნული ქმედება 

და მოეთხოვათ საერთაშორისო დაცვა. მათთვის უცნობი იყო მგზავრობის 

მიმართულება და ისინი დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ მათი გადაყვანა იტალიაში 

ხდებოდა. განმცხადებელთა მტკიცებით, არ განხორციელებულა დაკავებულ 

მიგრანტთა იდენტიფიცირება და არ მომხდარა მათი ინდივიდუალური 

გარემოებების გამორკვევა. შესაბამისად, ასეთ პირობებში მათ არ ჰქონდათ 

შესაძლებლობა ფორმალურად/ოფიციალურად მოეთხოვათ საერთაშორისო დაცვა. 

მიუხედავად ამისა, ლიბიის სანაპიროებთან მიახლოებისას, განმცხადებლებმა  

იტალიის სამხედრო პერსონალს სთხოვეს, არ მომხდარიყო მათი ტრიპოლის პორტში 

დაბრუნება, საიდანაც ისინი გამოიქცნენ და წაეყვანათ ისინი იტალიაში.  

განმცხადებლები ამტკიცებდნენ, რომ მათ სრულიად ნათლად გამოხატეს თავიანთი 

სურვილი იმასთან დაკავშირებით, რომ არ მომხდარიყო მათი გადაცემა ლიბიის 

უფლებამოსილი ორგანოებისთვის. განმცხადებლები აღნიშნავნდნენ, რომ მათი 

დაბრუნება მოხდა ქვეყანაში, სადაც არსებობდა საკმარისი საფუძველი, რომ ისინი 

დაექვემდებარებოდნენ კონვენციის საწინააღმდეგო მოპყრობას. მათ მიუთითეს 

არაერთ საერთაშორისო წყაროზე და დაადასტურეს, რომ არარეგულარული 

მიგრანტები, განსაკუთრებით სომალიდან და ერიტრეიდან, იმყოფებოდნენ 

არაადამიანურ და დამამცირებელ პირობებში.   გარდა ამისა დადასტურდა ის, რომ 

განმცხადებელთა შიში იყო საფუძვლიანი, კერძოდ: მათ მიუთითეს დაკავებისას 

არაადამიანური და დამამცირებელი პირობების არსებობაზე, ხოლო 

გათავისუფლებისას იმ მძიმე პირობების არსებობაზე, რომელშიც, მათ როგორც 

უკანონო იმიგრანტებს, მოუწევდათ ცხოვრება.  

გარდა ამისა, განმცხადებლები ამტკიცებდნენ, რომ მათი, როგორც ღია ზღვაში 

დაკავებული უკანონო მიგრანტების, ლიბიაში დაბრუნების შესახებ გადაწყვეტილება 

იყო იტალიის ხელისუფლების წმინდა პოლიტიკური არჩევანი, რომელიც მიზნად 

ისახავდა უკანონო იმიგრანტების კონტროლის შესახებ პოლიციისთვის სრული 

                                                      
6 ჰირსი ჯამა და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2012, 

განაცხადი 27765/09, პარაგრაფები: 85-138. 
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უფლებამოსილების გადაცემას, ამ პირთა ფუნდამენტური უფლებების დაცვის 

გაუთვალისწინებლად. 

სახელმწიფომ თავის პოზიციაში განაცხადა, რომ განმცხადებლებმა სათანადოდ ვერ 

დაადასტურეს ის, რომ ისინი დაექვემდებარებოდნენ ისეთ მოპყრობას, რომელიც 

სავარაუდოდ ეწინააღმდეგება კონვენციას.  

იტალიის მთავრობამ ყურადღება გაამახვილა ევროკავშირის წევრი 

სახელმწიფოებისთვის წარმოშობისა და ტრანზიტის ქვეყნებთან თანამშრომლობის 

ვალდებულებაზე, ევროკავშირის საგარეო საზღვრების კონტროლის გაძლიერებისა 

და არალეგალურ იმიგრაციასთან ბრძოლის კუთხით; ასევე, სახელმწიფომ 

რეფერირება გააკეთა ევროკავშირის ფარგლებში მიღებულ შესაბამის 

დოკუმენტებზე.7 აღნიშნული გათვალისწინებით, სახელმწიფომ განაცხადა, რომ ამ 

შემთხვევაში განხორციელდა საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად სამაშველო 

ოპერაცია ღია ზღვაში, რათა მოეგვარებინათ ხომალდებისთვის გარდაუვალი 

საფრთხის შემცველი სიტუაცია და გადაერჩინათ მიგრანტთა სიცოცხლე. 

სახელმწიფოს პოზიციით, ღია ზღვაში მოქმედებს თავისუფალი ნაოსნობის 

პრინციპი. შესაბამისად, აღნიშნულ შემთხვევაში არ იყო პირთა იდენტიფიცირების 

საჭიროება, რადგან იტალიის ხელისუფლების მიერ მხოლოდ საჭირო 

ჰუმანიტარული დახმარება იქნა გაწეული. პირთა იდენტიფიცირება მინიმალურ 

დონეზე განხორციელდა, რადგან საზღვაო პოლიციის არცერთი ოპერაცია არ 

ითვალისწინებს აღნიშნულის განხორციელებას გემბანზე.  

სახელმწიფო მიუთითებდა, რომ ლიბიაში გადაყვანის დროს განმცხადებლებს არც 

ერთხელ არ მოუთხოვიათ თავშესაფარი ან საერთაშორისო დაცვის რომელიმე ფორმა. 

მთავრობა ამტკიცებდა, რომ განმცხადებელთა მოთხოვნა, არ გადაეცათ ისინი 

ლიბიის უფლებამოსილი ორგანოებისათვის, ვერ იქნებოდა განმარტებული, როგორც 

თავშესაფრის მოთხოვნა. 

სახელმწიფო ასევე ამტკიცებდა, რომ ლიბია წარმოადგენდა უსაფრთხო მიმღებ 

ქვეყანას. აღნიშნულის დასასაბუთებლად მიუთითებდა ისეთ ფაქტებზე, 

როგორებიცაა: ლიბიის მიერ ადამიანის უფლებათა დაცვის მნიშვნელოვანი 

                                                      
7 ევროპარლამენტის №2006/2250 რეზოლუცია და ევროკავშირის საბჭოს 2008 წლის 24 სექტემბრის 

პაქტი იმიგრაციისა და თავშესაფრის შესახებ.  
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დოკუმენტების რატიფიცირება;8  ამასთან, სახელმწიფოს მიერ აღინიშნა, რომ 

ლიბიაში არსებობდა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრისა და მიგრაციის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლობები, რომელბიც ანიჭებდნენ 

ლტოლვილის სტატუსს და გარანტირებულს ხდიდნენ საერთაშორისო დაცვას. 

შესაბამისად, იტალიას არ ჰქონდა მიზეზი ჩაეთვალა, რომ ლიბია თავს აარიდებდა 

თავისი ვალდებულებების შესრულებას. 

სასამართლომ შეფასებისას ყურადღება გაამახვილა გაძევების დროს ხელშემკვრელი 

სახელმწიფოების ვალდებულებაზე და იმ სტანდარტებზე, რომლებიც გამოიყენება 

კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევით გამოწვეული მოპყრობის რისკის 

შეფასებისთვის. 

სასამართლო დაეყრდნო თავის პრეცედენტულ სამართალს9 და აღნიშნა, რომ 

კონვენციის ხელშემკვრელ მხარეებს უფლება აქვთ, საერთაშორისო სამართლის და 

შესაბამისი სახელშეკრულებო ვალდებულებების, მათ შორის ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენციის შესაბამისად, გააკონტროლონ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე 

უცხოელთა შესვლა, ბინადრობა და ტერიტორიიდან/საზღვრებიდან გაძევება. 

მიუხედავად ამისა, გაძევება, ექსტრადიცია ან სხვაგვარი სახით უცხოელის გადაცემა 

წარმოშობს მე-3 მუხლით განსაზღვრულ ვალდებულებას, რის მიხედვითაც პირი არ 

უნდა იქნეს გაძევებული, თუკი გაძევების შემთხვევაში, არსებობს რეალური რისკი, 

რომ იგი დაექვემდებარება მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო მოპყრობას.10 ასეთ 

შემთხვევებში, სასამართლო ვალდებულია შეაფასოს მიმღებ ქვეყანაში არსებული 

                                                      
8 1948 წლის ადამიანის უფლებათა უნივერსალური დეკლარაცია,  1966 წლის სამოქალაქო და 

პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი; გაეროს კონვენცია წამებისა და სხვა 

სასტიკი, არაადამიანური. ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ და ა. შ. 

9აბდულაზიზი, კაბალესი და ბალკანდალი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლო, განაცხადი  9214/80; 9473/81; 9474/81, სერია A N94, 1985, 

პარაგრაფი 67; ბუჯლიფა საფრანგეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,  

განაცხადი 25404/94, 1997, პარაგრაფი 42.   

10 სოერინგი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 

1989, პარაგრაფები: 90-91; ვილივარაჯა და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლო, 1991, სერია A, N215, პარაგრაფი: 103; აჰმედი ავსტრიის 

წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 1995, პარაგრაფი 39; ჰ. ლ. რ. 

საფრანგეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 1997, ანგარიში 1997–III, 

პარაგრაფი: 34; ჯაბარი თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2000,  

განაცხადი N40035/98, პარაგრაფი: 38; სალაჰ შეეკი ნიდერლანდების სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2007, განაცხადი 1948/04, პარაგრაფი:135. 
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სიტუაცია მე-3 მუხლის მოთხოვნების მიხედვით. როდესაც არსებობს ან შეიძლება 

დადგეს  პასუხისმგებლობა კონვენციის დარღვევისთვის, სახელმწიფოს 

პასუხიმგებლობა წარმოიშვება იმ ქმედების გამო, რომლის  პირდაპირი შედეგიც 

არის ინდივიდისთვის არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის საფრთხის 

შექმნა.11 

არასათანადო მოპყრობის  რისკის არსებობის დასადგენად უნდა შეფასდეს 

განმცხადებელთა გაძევების მოსალოდნელი შედეგები მიმღებ ქვეყანაში არსებული 

ზოგადი სიტუაციისა და მისი ინდივიდუალური გარემოებების გათვალისწინებით.12 

კონკრეტულ ქვეყანაში არსებული ზოგადი სიტუაციის შეფასებისას, სასამართლო 

მხედველობაში იღებს ადამიანის უფლებათა დამცველი დამოუკიდებელი 

საერთაშორისო ორგანიზაციების, როგორიცაა „Amnesty International“ ან 

სახელისუფლებო წყაროების ანგარიშებში ასახულ ინფორმაციას.13 

სასამართლო მესამე მუხლის ამოქმედებას განიხილავს მაშინ, როდესაც 

განმცხადებელი არის გარკვეული ჯგუფის წევრი, რომლის მიმართაც სისტემატურად 

ადგილი აქვს არასათანადო მოპყრობის პრაქტიკას და განმცხადებელი 

ზემოხსენებული წყაროების საფუძველზე დაადასტურებსასეთი პრაქტიკის 

არსებობას და მის წევრობას ამ ჯგუფისადმი.14 

აღნიშნული პრინციპების გამოყენება მოცემულ საქმეში 

სასამართლო მიუთითებს იმ სირთულეებზე, რომლებიც დაკავშირებულია 

მიგრაციასთან და საზღვრების კონტროლთან. ამასთანავე აღნიშნავს, რომ მე-3 

მუხლის აბსოლუტური ხასიათის გათვალისწინებით, ამან არ შეიძლება 

გაათავისუფლოს სახელმწიფოები ნაკისრი ვალდებულებებისაგან. 

                                                      
11 საადი იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო (დიდი პალატა), 

განაცხადი 37201/06, პარაგრაფი: 126. 

12 ვილივარაჯა და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო,  1991, სერია A, N 215, პარაგრაფი: 108. 

13 ჩაჰალი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 1996, 

განაცხადი 22414/93, პარაგრაფები: 99-100; მუსლიმი თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლო, 2005, განაცხადი 53566/99, პარაგრაფი: 67; საიდი ნიდერლანდების სამეფოს 

წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2005, პარაგრაფები: 54, 131. 

14 სალაჰ შეეკი ნიდერლანდების სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 

2007, განაცხადი 1948/04, პარაგრაფები: 138-49. 
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სასამართლო აღნიშნავს, რომ საერთაშორისო ინსტიტუტებისა და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მოხსენებებში აღნიშნულია უკანონო მიგრანტების მიმართ ლიბიაში 

არსებული შემაშფოთებელი მდგომარეობის შესახებ. ნებისმიერი პირი, რომელიც 

უკანონოდ შედიოდა ქვეყანაში, მიიჩნეოდა უკანონო მიგრანტად და არანაირი 

განსხვავება არ კეთდებოდა არარეგულარულ მიგრანტებსა და თავშესაფრის 

მაძიებლებს შორის. შესაბამისად, ხდებოდა აღნიშნული პირების სისტემატური 

დაპატიმრება და არაადამიანურ პირობებში მოთავსება. უკანონო მიგრანტები 

იმყოფებოდნენ რისკის ქვეშ, რომ ნებისმიერ დროს მოხდებოდა მათი დაბრუნება 

წარმოშობის ქვეყანაში. თავისუფლების მოპოვების შემთხვევებშიც კი, ისინი 

აწყდებოდნენ მძიმე საცხოვრებელ პირობებს, რომელიც უკავშირდებოდა მათ 

დაურეგულირებელ სტატუსს. არარეგულარული იმიგრანტები, როგორებიც იყვნენ 

განმცხადებლები, იმყოფებოდნენ განსაკუთრებულად მოწყვლად მდგომარეობაში 

მათ წინააღმდეგ განხორციელებული ქსენოფობიური და რასისტული ქმედებების 

გათვალისწინებით.15 

ამასთან, სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს, საერთაშორისო ანგარიშებში ლიბიის 

მიერ  საერთაშორისო ვალდებულებების შეუსრულებლობაზე. სასამართლო 

აღნიშნავს, რომ შესაბამისი კანონმდებლობის არსებობა და საერთაშორისო 

ხელშეკრულებათა რატიფიცირება, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის 

საფრთხისაგან სათანადო დაცვისთვის საკმარისი არ არის. ასევე, იტალიას არ 

შეუძლია აიცილოს თავიდან პასუხისმგებლობა ლიბიასთან ორმხრივი 

ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე ვალდებულებებზე მითითებით. 

რაც შეეხება, ტრიპოლიში გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისის 

არსებობას, სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს, რომ ოფისის საქმიანობა, მათ 

შორის ოფისის დახურვამდე, ლიბიის ხელისუფლების მიერ არ ყოფილა 

აღიარებული. შესაბამისად, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის მიერ ამ 

პირებისათვის მინიჭებული ლტოლვილის სტატუსი არ წარმოადგენდა ლიბიაში 

რაიმე სახის დაცვის გარანტიას. 

სასამართლო მიიჩნევს, რომ განმცხადებელთა დაბრუნებისას იტალიის 

ხელისუფლებამ იცოდა ან უნდა სცოდნოდა რომ, განმცხადებელები, როგორც 

არარეგულარული მიგრანტები, ლიბიაში დაექვემდებარებოდნენ კონვენციის 

                                                      
15 ჰირსი ჯამა და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2012, 

განაცხადი 27765/09, პარაგრაფები: 35-41. 
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საწინააღმდეგო მოპყრობას და არ მოხდებოდა მათთვის რაიმე სახის დაცვის 

მინიჭება.  

სასამართლო აღნიშნავს, რომ ის ფაქტი, რომ განმცხადებელთა მიერ შესაბამისი 

ფორმით არ მომხდარა თავშესაფრის მოთხოვნა, არ ათავისუფლებდა იტალიას მე-3 

მუხლით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებისგან. 

სასამართლო მიუთითებს, რომ იტალიის მიერ მითითებული საერთაშორისო 

სამართლის არც ერთი დებულება, არ ამართლებდა განმცხადებელთა ლიბიაში უკან 

დაბრუნებას. უფრო მეტიც, ღია ზღვაში პირთა გადარჩენის დებულებები 

სახელმწიფოებს აკისრებენ საერთაშორისო ლტოლვილთა სამართლის 

ვალდებულებათა, მათ შორის „არ გაძევების“ პრინციპის შესრულების 

პასუხისმგებლობას.16 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლომ დადგინა, რომ დაირღვა 

კონვენციის მე-3 მუხლი. 

ბ) კონვენციის მე-3 მუხლის სავარაუდო დარღვევა განმცხადებელთა ერიტრეაში და 

სომალიში თვითნებური რეპატრიაციის რისკის გამო17 

განმცხადებელთა პოზიციით, მათი ლიბიაში დაბრუნება, სადაც ლტოლვილებისა და 

თავშესაფრის მაძიებლებისათვის არ იყო უზრუნველყოფილი რაიმე სახის დაცვა, 

განმცხადებლებს უქმნიდა საფრთხეს, რომ მოხდებოდა მათი  დაბრუნება 

წარმოშობის ქვეყანაში: სომალისა და ერიტრეაში, სადაც საერთაშორისოდ 

აღიარებული წყაროების მიხედვით, ადგილი ჰქონდა ადამიანის უფლებებათა 

დარღვევებს. განმცხადებელთა მტკიცებით, ლიბიაში ჩასვლის შემდგომ, გაეროს 

ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისის მიერ მათთვის ლტოლვილის სტატუსის 

მინიჭება, ადასტურებდა, რომ ისინი საერთაშორისო დაცვას საჭიროებდნენ.  

იტალიის მტკიცებით, ლიბია წარმოადგენდა ადამიანის უფლებათა დაცვის 

სხვადასხვა საერთაშორისო დოკუმენტების ხელმომწერს და ხაზს უსვამდა ლიბიაში 

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისის არსებობას, ასევე განმარტავდა, 

                                                      
16 ჰირსი ჯამა და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2012, 

განაცხადი 27765/09, პარაგრაფი: 23. 

17 ჰირსი ჯამა და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2012, 

განაცხადი 27765/09, პარაგრაფები: 139-158. 
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რომ განმცხადებელთა ნაწილისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება 

გამორიცხავდა მათ თვითნებურ რეპატრიაციას.  

სასამართლო მიუთითებს უცხოელთა არაპირდაპირი გაძევების აკრძალვის 

პრინციპზე, რომელიც სახელმწიფოს აკისრებს ვალდებულებას, რომ შესაბამისი პირი 

არ დაექვემდებაროს მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო მოპყრობის რეალურ რისკს 

სამშობლოში რეპატრიაციის შემთხვევაში.18 სახელმწიფო ვალდებულია 

გაითვალისწინოს, რომ შუალედური ქვეყანა უზრუნველყოფს სათანადო გარანტიებს, 

რათა არ მოხდეს პირის სამშობლოში დაბრუნება, ასეთი დაბრუნების შედეგად 

საფრთხის შეფასების გარეშე. აღნიშნული ვალდებულება განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია, როდესაც შუალედური სახელმწიფო არ არის კონვენციის 

ხელშემკვრელი მხარე. 

სასამართლო აღნიშნავს, რომ მას გააჩნია გარკვეული ინფორმაცია განმცხადებელთა 

წარმოშობის ქვეყნებში არსებული ზოგადი მდგომაროების შესახებ.19 სასამართლო 

მხედველობაში იღებს, რომ აღნიშნული ინფორმაცია prima facie (იმთავითვე) 

მიუთითებს, რომ სომალისა და ერიტრეაში არსებული ვითარება იყო და არის 

საფრთხის სერიოზული რისკის შემცველი.20 

სასამართლო, აღნიშნავს რომ ლიბია არ წარმოადგენს ლტოლვილთა სტატუსის 

შესახებ 1951 წლის ჟენევის კონვენციის მხარეს და კვლავ აღნიშნავს, რომ გაეროს 

ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარის ოფისის ტრიპოლიში არსებობა, იქიდან 

გამომდინარე, რომ ლიბიის უფლებამოსილი ორგანოები  არ აღიარებდნენ მათ 

                                                      
18 ტ. ი. გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2000, 

განაცხადი 43844/98; მ. ს. ს. ბელგიისა და საბერძნეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო, 2011, განაცხადი 30696/09, პარაგრაფი: 342. 

19 ჰირსი ჯამა და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2012, 

განაცხადი 27765/09,  პარაგრაფები: 43-44. 

20 სასამართლო მიუთითებს, რომ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარმა  და Human Rights 

Watch-ის მიხედვით, ერიტრეაში იძულებით რეპატრირებული პირები დაექვემდებარნენ წამებას და 

არაადამიანურ პირობებში მოთავსებას ქვეყნის უკანონოდ დატოვების გამო. რაც შეეხება სომალიში 

არსებულ მდგომარეობას, როგორც სასამართლომ საქმეში სუფი და ელმი გაერთიანებული სამეფოს 

წინააღმდეგ აღნიშნა, მოგადიშუში არსებული ძალადობის მაღალი დონე და მზარდი რისკი, რომ 

ქვეყანაში დაბრუნებული პირები, იძულებულნი იყვნენ რომ გადაევლოთ სამხედრო კონფლიქტის 

ტერიტორია ან მოეთხოვათ თავშესაფარი დევნილთა ან ლტოლვილთა შემზარავი საცხოვრებელი 

პირობების მქონე ბანაკებში. 
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საქმიანობას, არ წარმოადგენდა რაიმე გარანტიას თვითნებური რეპატრიაციის 

საწინააღმდეგოდ. 

შესაბამისად, სასამართლო მიიჩნევს, რომ განმცხადებელთა ლიბიაში გადაყვანისას 

იტალიის უფლებამოსილმა ორგანოებმა იცოდნენ ან უნდა სცოდნოდათ ლიბიაში 

სათანადო გარანტიების არარსებობის, ისევე როგორც განმცხადებელთა წარმოშობის 

ქვეყანაში თვითნებური რეპატრიაციის რისკის შესახებ. სასამართლო კვლავ 

მიუთითებს, რომ ის ფაქტი, რომ  განმცხადებელთა მიერ არ იქნა მოთხოვნილი 

საერთაშორისო დაცვა ან მათ მიერ სათანადოდ არ მომხდარა მოსალოდნელი რისკის 

აღწერა  ლიბიაში თავშესაფრის სისტემის არარსებობის გამო, აღნიშნული იტალიას 

არ ათავისუფლებს  კონვენციის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული 

ვალდებულებების შესრულებისგან. სასამართლო ხაზს უსვამს, რომ იტალიის 

უფლებამოსილ ორგანოებს უნდა შეეფასებინათ, რამდენად სრულდებოდა ლიბიის 

მიერ ლტოლვილთა დაცვასთან დაკავშირებული ვალდებულები. 

სასამართლომ დაადგინა, რომ განმცხადებელთა ლიბიაში დაბრუნებით დაირღვა 

კონვენციის მე-3 მუხლი, რამაც წარმოშვა განმცხადებელთათვის თვითნებური 

რეპატრიაციის საფრთხე. 

კონვენციის მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლის სავარაუდო დარღვევა21 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-4 ოქმის მე-4 მუხლის თანახმად 

აკრძალულია უცხოელთა კოლექტიური გაძევება. 

სახელმწიფოს პოზიციით, მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლით 

უზრუნველყოფილი გარანტია მოქმედებდა მხოლოდ პირთა სახელმწიფოს 

ტერიტორიიდან გაძევებისას ან იმ პირთა გაძევებისას, რომლებმაც უკანონოდ 

გადაკვეთეს სახელმწიფოს საზღვარი.  მოცემულ საქმეში, სახელმწიფოს მიერ 

მიღებული ღონისძიება წარმოადგენდა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შესვლაზე უარს 

და არა - „გაძევებას“. 

განმცხადებელთა პოზიციით, კოლექტიური გაძევების აკრძალვის მიზანს 

წარმოადგენს, უცხოელთა ჯგუფების გაძევების (იძულებითი გადაყვანის) აკრძალვა 

მათი ინდივიდულური გარემოებების (თუნდაც მოკლედ) განხილვის გარეშე. მათი 

მტკიცებით, აღნიშნული აკრძალვა ასევე ვრცელდება ღია ზღვაში მყოფი 

                                                      
21 ჰირსი ჯამა და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2012, 

განაცხადი 27765/09, პარაგრაფები: 159-186. 
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მიგრანტების უკან დაბრუნების შემთხვევებზეც, რომლებიც პირველადი 

ოფიციალური გამოკვლევის გარეშე მიიჩნეულ უნდა იყოს „ფარულ გაძევებად“. 

განმცხადებელთა პოზიციით, იმ შემთხვევაშიც კი, თუკი სასამართლო აღნიშნულ 

მუხლს მხოლოდ ტერიტორიულ ჭრილში განიხილავს, მათი ლიბიაში დაბრუნება 

ნებისმიერ შემთხვევაში ექცევა მოცემული მუხლის მოქმედების სფეროში, რადგან 

გადაყვანა განხორციელდა იტალიის დროშის ქვეშ მცურავი ხომალდით, რომელიც  

წარმოადგენს „იტალიის ტერიტორიას“. 

სასამართლომ პირველ რიგში შეაფასა რამდენად მოიცავდა მე-4 დამატებითი ოქმის 

მე-4 მუხლი შემთხვევას, როდესაც უცხოელთა გაძევება მესამე სახელმწიფოში ხდება 

ეროვნული ტერიტორიის ფარგლებს გარეთ და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, 

განმცხადებელთა გადაყვანა ლიბიაში, რამდენად წარმოადგენდა „უცხოელთა 

კოლექტიურ გაძევებას“ აღნიშნული მუხლის კონტექსტში.  

კონვენციის დებულებათა განმარტებისთვის სასამართლომ მითითება გააკეთა 

სახელშეკრულებო სამართლის შესახებ 1969 წლის ვენის კონვენციაზე22  და აღნიშნა, 

რომ კონვენციის მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლი წარმოადგენდა  კონვენციის 

ნაწილს ადამიანის უფლებათა ეფექტიანი დაცვისთვის და კონვენცია წაკითხული და 

განმარტებული უნდა იყოს, როგორც ერთიანი ინსტრუმენტი, იმგვარად, რომ ხელი 

შეეწყოს შიდა კანონმდებლობის შესაბამისობას კონვენციის სხვადასხვა 

დებულებასთან. 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ პრაქტიკაში განხილული საქმეები, ეხებოდა პირებს, 

რომლებიც სხვადასხვა ფორმით იმყოფებოდნენ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, 

თუმცა მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლის ფორმულირება არ ქმნიდა ბარიერს მისი 

ექსტრატერიტორიული გამოყენებისთვის - ამ შემთხვევაში გემების მიმართ, 

რომლებიც იტალიის დროში ქვეშ ცურავდნენ ღია ზღვაში. ამასთან, აღსანიშნავია, 

რომ მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლი არ შეიცავს მითითებას „ტერიტორიის“ 

შესახებ, თუმცა ამ ოქმში სხვადასხვა დებულებები აშკარა მითითებას აკეთებენ 

ტერიტორიაზე:  მე-4 ოქმის მე-3 მუხლი პირდაპირ მიუთითებს პირთა გაძევების 

აკრძალვას იმ სახელმწიფოს ტერიტორიიდან, რომლის მოქალაქეებიც არიან; მე-7 

                                                      
22 გოლდერი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 

1975, სერია A, განაცხადი 4451/70; დემირი და ბაიკარა თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლო [დიდი პალატა], 2008, განაცხადი 34503/97, პარაგრაფი: 65;  საადი 

გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო [დიდი 

პალატა, 2008, განაცხადი 13229/03, პარაგრაფი: 62. 
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დამატებითი ოქმის 1-ლი მუხლი მიუთითებს იმ უცხოელთა გაძევებასთან 

დაკავშირებულ პროცედურულ გარანტიებზე, რომლებიც კანონიერად ცხოვრობდნენ 

სახელმწიფოს ტერიტორიაზე. სასამართლომ განაცხადა, რომ აღნიშნული მუხლების  

უგულვებელყოფა არ უნდა მომხდარიყო. 

გარდა ამისა, ექსპერტთა კომიტეტის განმარტებითი კომენტარების მიხედვით, ამ 

მუხლის მიზნებისთვის უცხოელები, რომლებზეც მუხლი მითითებას აკეთებს, 

გულისხმობს არა მხოლოდ ამ ტერიტორიაზე კანონიერად მცხოვრებლებს, არამედ 

„ყველას, ვისაც არ აქვს ამ სახელმწიფოს მოქალაქეობა, კვეთს სახელმწიფოს 

ტერიტორიას, იმყოფება ან ცხოვრობს მის ტერიტორიაზე, არის რა ლტოლვილი ან 

ქვეყანაში შევიდა თავისი ინიციატივით, ან არის მოქალაქეობის არ მქონე პირი ან აქვს 

სხვა ქვეყნის მოქალაქეობა“. ამასთან, ექსპერტთა კომიტეტის მიხედვით, სიტყვა 

„გაძევება“ უნდა განიმარტოს, როგორც „ტერიტორიიდან გაყვანა“. ასევე, კონვენციის 

მოსამზადებელი სამუშაოები 23 არ გამორიცხავს მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლის 

ექსტრატერიტორიულ გამოყენებას.24 მიუხედავად ამისა, საჭიროა დადგინდეს, 

რამდენად არის ასეთი განმარტება მიზანშეწონილი. აღნიშნული დებულება 

გაანალიზებული უნდა იქნეს სასამართლოს პრეცედენტული სამართლით 

დანერგილი პრინციპის კონტექსტში, რომლის მიხედვითაც კონვენცია წარმოადგენს 

ცოცხალ ინსტრუმენტს, რომელიც განმარტებული უნდა იყოს არსებული 

მდგომარეობის  გათვალისწინებით.25 

სასამართლო აღნიშნავს, რომ ევროპაში ბოლოდროინდელი გაზრდილი მიგრაციის 

ფონზე, სახელმწიფოები მიგრაციის კონტროლის გამოწვევის წინაშე დგანან. 

შესაბამისად,  მიგრანტების ღია ზღვაში აღმოჩენა  და ტრანზიტის ან წარმოშობის 

                                                      
23 აღნიშნული ტერმინით განიმარტება კონვეციის შექმნის პროცესში მხარეთა მიერ წარმოდგენილი 

მოსამზადებელი სამუშაოები, რომლებიც კონვენციაში მოცემული მუხლების განმარტების ერთ-ერთ 

საშუალებას წარმოადგენს.  

24 ჰირსი ჯამა და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2012, 

განაცხადი 27765/09, პარაგრაფი: 174 

25 სოერინგი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 

1989, პარაგრაფი: 102; დადჯენი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლო, 1981, სერია A, განაცხადი 7525/76, პარაგრაფი: 45; X, Y და Z გაერთიანებული 

სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 1997, განაცხადი 21830/93; ვ. 

გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო [დიდი 

პალატა], 1999, განაცხადი 24888/94, პარაგრაფი: 72; მათეუსი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო [დიდი პალატა], 1999, განაცხადი 24833/94, პარაგრაფი 

39. 
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ქვეყნებში დაბრუნება წარმოადგენს არამხოლოდ სახელმწიფოს მიერ მიგრაციული 

ნაკადების კონრტოლის მექანიზმს, არამედ უკანონო მიგრაციის წინააღმდეგ 

ბრძოლოს მეთოდსაც.  აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულმა 

მოვლენებმა, კერძოდ, ეკონომიკურმა კრიზისმა, უახლესმა პოლიტიკურმა და 

სოციალურმა ცვლილებებმა, იმიგრაციის კონტროლის კუთხით ევროპის 

სახელმწიფოები ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენეს.  

სასამართლომ, აღნიშნა, რომ პრეცედენტული სამართლის მიხედვით, აღნიშნული 

კონვენციის მე-4 დამატებით ოქმის მე-4 მუხლის მიზანია, აღმოფხვრას 

სახელმწიფოების მიერ უცხოელთა დაბრუნება  მათი ინდივიდუალური 

გარემოებების შეფასების გარეშე და შესაბამისად, მისცეს მათ შესაძლებლობა,  

წარადგინონ არგუმენტები უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გამოყენებული ზომის 

წინააღმდეგ. იმ შემთხვევაში, თუკი მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლი 

გავრცელდება მხოლოდ კონვენციის წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიიდან 

კოლექტიური გაძევების შემთხვევებზე, ბოლოდროინდელი მიგრაციული ნაკადის 

მნიშვნელოვანი ნაწილი ვერ მოხვდებოდა ამ მუხლის დაცვის ქვეშ. მითუმეტეს რომ 

ქმედება, რომელსაც ეს დებულება კრძალავს, შესაძლოა ეროვნული ტერიტორიის 

გარეთ განხორციელდეს, როგორც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში - ღია ზღვაში.  სხვა 

შემთხვევაში, აღნიშული მუხლი არაეფექტიანი იქნებოდა, რაც შედეგად 

გამოიწვევდა, იმას რომ მიგრანტები, რომლებიც ზღვით გადაადგილდებიან, ხშირად 

სიცოცხლეს რისკის ქვეშ აყენებენ და ვერ ახერხებენ მიაღწიონ სახელმწიფოს 

საზღვრამდე, არ იქნებოდნენ უფლებამოსილნი ესარგებლათ მათი ინდივიდუალური 

გარემოებების შეფასების შესაძლებლობით გაძევებამდე, განსხვავებით მათგან, 

რომლებიც ხმელეთით გადაადგილდებიან. 

მიგრაციული ნაკადების მართვის პრობლემებით ვერ გამართლდება ისეთი 

პრაქტიკის გამოყენება, რაც შეუსაბამოა კონვენციით გათვალისწინებულ 

სახელმწიფოს ვალდებულებებთან. 

სასამართლო ითვალისწინებს, რომ განმცხადებელთა ლიბიაში გადაყვანა იტალიის 

უფლებამოსილი ორგანოების მიერ მოხდა იმ მიზნით, რომ აერიდებინათ 

არარეგულარული მიგრანტების იტალიის ტერიტორიაზე შესვლა. ამასთან 

დაკავშირებით, სასამართლო განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს მომხდარი 

მოვლენების შემდგომ იტალიის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებას, სადაც მან 

განმარტა ღია ზღვაში უკან დაბრუნების ოპერაციების მნიშვნელობა უკანონო 

მიგრაციასთან საბრძოლველად და ხაზი გაუსვა 2009 წლის მაისში 
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განხორციელებული ოპერაციების შედეგად ტერიტორიაზე უკანონო შესვლის 

შემთხვევათა შემცირებას. 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლომ დაადგინა, რომ ამ შემთხვევაში 

არსებობს მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლის გამოყენების შესაძლებლობა. 

სასამართლო არსებითი განხილვის ეტაპზე აღნიშნავს,  ჩონკას საქმეს26, რომელშიც 

დადგენილია მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლის დარღვევა და რომელშიც 

სასამართლომ გამოიკვლია, რამდენად იყო გათვალისწინებული ინდივიდუალური 

გარემოებები დეპორტაციის გადაწყვეტილებების მიღების დროს. სასამართლომ 

აღნიშნა, რომ იმ შემთხვევებში, როდესაც უცხოელების მიმართ ხდება მსგავსი 

გადაწყვეტილებების გამოტანა, ეს თავისთავად არ გულისხმობს, რომ საქმე გვაქვს 

კოლექტიურ გაძევებასთან, მაშინ როდესაც, თითოეულ პირს ჰქონდა 

ინდივიდუალური შესაძლებლობა წარედგინათ არგუმენტები უფლებამოსილი 

ორგანოების წინაშე მისი გაძევების საწინააღმდეგოდ.27 სასამართლომ ასევე განმარტა, 

რომ ადგილი არ აქვს კონვენციის მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლის დარღვევას 

თუ გაძევების გადაწყვეტილების არარსებობა განმცხადებელთა დანაშაულებრივი 

ქმედების შედეგია.28 

სასამართლომ მოცემულ საქმეში დაადგინა, რომ ლიბიაში განმცხადებლების 

გადაყვანა მოხდა მათი ინდივიდუალურ შემთხვევათა განხილვის გარეშე, სადავო არ 

არის, რომ იტალიის უფლებამოსილ ორგანოებს არ ჩაუტარებიათ რაიმე პროცედურა 

იდენტიფიცირებისთვის, რაც ზღუდავდა იტალიის ხელისუფლებას, რომ უკანონო 

მიგრანტები ერთად მოეთავსებინა სამხედრო გემებზე და გადაეყვანა ისინი ლიბიის 

ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, სასამართლო აღნიშნავს, რომ სამხედრო გემის ეკიპაჟი 

არ იყო გაწვრთნილი ინდივიდუალური გასაუბრების ჩატარებაზე და მათ არ 

ჰქონდათ თარჯიმნისა და სამართლებრივი კონსულტაციის მიღების საშუალება. 

                                                      
26 ჩონკა ბელგიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2002, განაცხადი 

51564/99. 

27 კ. გ.  გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო, კომისიის გადაწყვეტილება 1977, განაცხადი 40/72, პარაგრაფი:  81. 

28 ბერიშა და ჰალჯიტი იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა მაკედონიის წინააღმდეგ, ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2005, განაცხადი  18670/03. 
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აღნიშნული საკმარისია, რომ სასამართლომ გამორიცხოს სათანადო გარანტიების 

არსებობა, იმისათვის, რომ თითოეული პირის მიმართ განხორციელდა  

ინდივიდუალური გარემოებების დეტალური შესწავლა.  

სასამართლომ დაადგინა, რომ გამცხადებლების გაძევებას ჰქონდა კოლექტიური 

ხასიათი. შესაბამისად, დაადგინა კონვენციის მე-4 დამატებითი ოქმისმე-4 მუხლის 

დარღვევა. 

კონვენციის მე-13 მუხლის სავარაუდო დარღვევა მე-3 და მე-4 დამატებითი ოქმის მე-

4 მუხლებთან მიმართებით29 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-13 მუხლის თანახმად, „ყველას, 

ვისაც დაერღვა ამ კონვენციით გათვალისწინებული უფლებები და თავისუფლებები, 

უნდა ჰქონდეს სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალება ეროვნული 

ხელისუფლებისაგან, თუნდაც ეს დარღვევა ჩაიდინოს პირმა, რომელიც 

სამსახურებრივ უფლებამოსილებას ახორციელებდა“. 

განმცხადებლების პოზიციით, მათ არ ჰქონიათ, კონვენციის მე-13 მუხლის 

შესაბამისად და იტალიის კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ეფექტიანი 

სამართლებრივი დაცვის საშუალება, კერძოდ, იტალიის მიერ განხორციელებული 

ღონისძიების კანონიერების შემოწმება არ მომხდარა ეროვნული უფლებამოსილი 

ორგანოების მიერ. შესაბამისად, ისინი მოკლებულნი იყვნენ შესაძლებლობას 

წარედგინათ საჩივარი ლიბიაში მათი დაბრუნების შესახებ მიღებული 

გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, ასევე, გაეკეთებინათ მოთხოვნა საერთაშორისო 

დაცვაზე. აღნიშნულის შესაძლებლობის შემთხვევაშიც, მათთვის კანონით 

გათვალისწინებული გარანტიების მინიჭება - ხელმისაწვდომობა სასამართლოზე - 

სამხედრო გემზე ყოფნის გამო შეუძლებელი იყო. ამასთან, განმცხადებელთა 

პოზიციით, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოს შეუძლია გამოიყენოს 

ტერიტორიული სუვერენინტეტის პრინციპი იმიგრაციის პოლიტიკის 

განსაზღვრისას, ეს არ ათავისუფლებს მას კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების 

შესრულებისაგან; მათ შორის ეროვნულ დონეზე ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის 

საშუალების უფლების თავის იურისდიქციაში უზრუნველყოფისაგან. სახელმწიფოს 

პოზიციით, განმცხადებლებისთვის ხომალდზე ყოფნისას შეუძლებელი იყო  

სასამართლოზე ხელმისაწვდომობის უფლების უზრუნველყოფა. სახელმწიფოს 

                                                      
29 ჰირსი ჯამა და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2012, 

განაცხადი 27765/09, პარაგრაფები: 187-207. 
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მტკიცებით, განმცხადებლების მიერ უნდა მომხდარიყო პირველ რიგში ეროვნული 

სასამართლოებისათვის მიმართვა, რათა დადგენილიყო კონვენციის სავარაუდო 

დარღვევა და საჭიროებისამებრ კომპენსირების საკითხი. მათი პოზიციით, ასეთ 

შემთხვევაში ასევე განიხილებოდა სამხედრო პერსონალის პასუხისმგებლობის 

საკითხი. იმ განმცხადებლებს, რომლებსაც მიენიჭათ ლტოლვილის სტატუსი გაეროს 

ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის მიერ, შეეძლოთ იტალიის ტერიტორიაზე 

ნებისმიერ დროს შესვლა და კონვენციით მინიჭებულ უფლებათა, მათ შორის 

სასამართლო ორგანოებისთვის მიმართვის უფლების გამოყენება. 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ მე-13 მუხლით უზრუნველყოფილი ეროვნული 

სამართლებრივი დაცვის საშუალება უნდა იყოს ეფექტიანი. თუმცა, „ეფექტიანი“ არ 

გულისხმობს, განმცხადებლისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილების გამოტანას. ასევე, 

მუხლში აღნიშნული „უფლებამოსილი ორგანო“, აუცილებლად არ გულისხმობს  

სასამართლო ორგანოს, თუმცა მნიშვნელოვანია ამ ორგანოს უფლებამოსილება და 

გარანტიები სამართლებრივი დაცვის საშუალების ეფექტიანობის დადგენის დროს.  

სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის მიხედვით, განმცხადებელთა მესამე 

ქვეყანაში გადაყვანით კონვენციის მე-3 მუხლის სავარაუდო დარღვევის შესახებ 

საჩივარი „დეტალურად უნდა იქნეს განხილული „ეროვნული უფლებამოსილი 

ორგანოების“ მიერ“.30 სასამართლომ ასევე დაადგინა, რომ მე-3 მუხლთან ერთად, მე-

13 მუხლის მიხედვით „ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის საშუალების“ განხილვა 

მოითხოვს პირველ რიგში „დამოუკიდებელ და ზედმიწევნით შეფასებას“ იმ პირის 

მიერ წარმოდგენილ ნებისმიერ საჩივარზე, სადაც „არსებობს რეალური საფუძვლები 

მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო მოპყრობის რეალური რისკისთვის“ და მეორე მხრივ, 

„გასაჩივრებული ღონისძიების აღსრულების შეჩერების შესაძლებლობას.“31 

აღსანიშნავია, რომ მე-13 მუხლისა მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლთან 

მიმართებაში სასამართლომ ჩონკას საქმეში, დაადგინა, რომ სამართლებრივი დაცვის 

საშუალება არ აკმაყოფილდებდა ზემოხსენებული მუხლების მოთხოვნებს, რადგან 

მას არ გააჩნდა შეჩერების ეფექტი. „სასამართლო მიიჩნევს, რომ კონვენციის მე-13 

მუხლის შესაბამისად, სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების 

                                                      
30 შამაევი და სხვები საქართველოსა და რუსეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო, 2005, განაცხადი 36378/02, პარაგრაფი: 448. 

31 ჰირსი ჯამა და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2012, 

განაცხადი 27765/09, პარაგრაფი 198.  
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არსებობისთვის აუცილებელია, მან შეაჩეროს კონვენციის საწინააღმდეგო  ისეთი 

ზომის გამოყენების შესაძლებლობა, რომლის შედეგიც გამოუსწორებელია ... 

შესაბამისად, ასეთი ზომის აღსრულება არ შეესაბამება კონვენციის მე-13 მუხლს 

ვიდრე ეროვნული ხელისუფლების ორგანოების მიერ არ იქნება სათანადოდ 

გამოკვლეული მისი კონვენციასთან შესაბამისობა“.32 მე-3 მუხლის მნიშვნელობიდან 

გამომდინარე და მისი დარღვევით დამდგარი ზიანის გამოუსწორებლობის 

გათვალისწინებით, სასამართლომ დაადგინა, რომ შემაჩერებელი ეფექტი ასევე უნდა 

გავრცელდეს ისეთ შემთხვევებზეც, როდესაც წევრი სახელმწიფო გადაწყვეტილებას 

იღებს უცხოელის მესამე ქვეყანაში გადაყვანის შესახებ, სადაც არსებობს რეალური 

საფუძველი, რომ ის დაექვემდებარება მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო ქმედებას.33 

სასამართლო მიუთითებს, სამართლებრივი გარანტიების მნიშვნელობაზე ყველა იმ 

პირისთვის, ვისაც ემუქრება გაძევება, რომლის პოტენციური შედეგიც 

გამოუსწორებელია. კერძოდ, სასამართლო მიუთითებს საკმარისი ინფორმაციის 

მიღების უფლებაზე, რათა მას მიეცეს  შესაძლებლობა ხელი მიუწვდებოდეს 

შესაბამის პროცედურებზე და დაასაბუთოს თავისი საჩივარი.34 აღნიშნული 

გარემოებების გათვალისწინებით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ განმცხადებლებს არ 

ჰქონდათ რაიმე სამართლებრივი დაცვის საშუალების გამოყენების შესაძლებლობა, 

რომელიც მისცემდა კონვენციის მე-3 მუხლისა და მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 

მუხლის საფუძველზე საჩივრის წარდგენის საშუალებას შესაბამის კომპეტენტურ 

უფლებამოსილ ორგანოში, ასევე მომხდარიყო მათი მოთხოვნების სრულფასოვანი და 

საფუძვლიანი შეფასება გაძევების ღონისძიების აღსრულებამდე. 

სასამართლოს მოსაზრება იტალიის პოზიციასთან დაკავშირებით - სასამართლოს 

აზრით, განმცხადებლებს შეეძლოთ ლიბიაში ჩასვლის შემდეგ მიემართათ იტალიის 

სისხლის სამართლის სასამართლოსთვის. სასამართლო აღნიშნავს, რომ იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ ასეთი სამართლებრივი დაცვის საშუალება ხელმისაწვდომი 

                                                      
32 ჰირსი ჯამა და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2012, 

განაცხადი 27765/09, პარაგრაფი 199. 

33 გებრემედჰინ საფრანგეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2007,  

განაცხადი 25389/05, პარაგრაფი: 66; მ. ს. ს. ბელგიისა და საბერძნეთის წინააღმდეგ, ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2011, განაცხადი 30696/09, პარაგრაფი: 293. 

34 სასამართლომ საქმეში მ. ს. ს. ბელგიისა და საბერძნეთის წინააღმდეგ  დაადგინა რომ 

ინფორმაციისადმი ხელმისაწვდომობის არ არსებობა არის უმნიშვნელოვანესი ბარიერი თავშესაფრის 

პროცედურებისადმი ხელმისაწვდომობაზე. 
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იქნებოდა, სისხლის სამართლის პროცედურების დაწყება სამხედრო პერსონალის 

წინააღმდეგ კონვენციის მე-13 მუხლის მოთხოვნებს არ შეესაბამება, რადგან 

გასაჩივრებული ღონისძიების აღსრულების შეჩერება, არ შეიძლება მიჩნეულ იქნეს 

დამატებითი დაცვის საშუალებად.35 სასამართლომ დაადგინა, მე-13 მუხლის 

დარღვევა მე-3 მუხლთან და მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლთან მიმართებით და 

აღნიშნა, რომ განმცხადებლები არ უნდა იყვნენ გაკრიტიკებულნი შიდა 

სამართლებრივი დაცვის საშუალებების არ ამოწურვის გამო. 

 

შედეგი: 

 დადგინდა, რომ განმცხადებლები ექცეოდნენ იტალიის იურისდიქციის ქვეშ 

კონვენციის 1-ლი მუხლის შესაბამისად. 

 დადგინდა კონვენციის მე-3 მუხლის ორი ასპექტით დარღვევა, 

განმცხადებლები ლიბიაში დაბრუნებით დაექვემდებარნენ: ლიბიაში 

არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის რისკს და სომალისა და 

ერიტრეაში რეპატრიაციის რისკს. 

 დადგინდა კონვენციის მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლის დარღვევა. 

 დადგინდა კონვენციის მე-13 მუხლის დარღვევა, მე-3 მუხლთან და მე-4 ოქმის 

მე-4 მუხლთან მიმართებით. 

 

                                                      
35  მ. ს. ს. ბელგიისა და საბერძნეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 

2011, განაცხადი 30696/09, პარაგრაფი: 388. 


