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საქმის სახელწოდება: დ.ბ. თურქეთის წინააღმდეგ (განაცხადი N27765/09) 

განმცხადებლის 

წარმოშობის ქვეყანა: 

ირანი 

გადაწყვეტილების თარიღი:  13-10-2010 

ციტირების წესი:  D.B. v Turkey, Application no. 33526/08, 13 October 

2010 

სასამართლოს 

სახელწოდება:  

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 

საკვანძო სიტყვები:   

 

ეფექტური დაცვის უფლება, დაკავება, 

ლტოლვილის სტატუსი, არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობა ან სასჯელი, 

საფუძვლიანი შიში, პოლიტიკური შეხედულება 

 

მნიშვნელოვანი სამართლებრივი დოკუმენტები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მუხლები: მე-2, მე-3, მე-13, 34-ე. 

 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1 

განმცხადებელი დ.ბ. არის ირანის მოქალაქე, რომელიც დაიბადა 1984 წელს.  

 

ა) განმცხადებლის ჩასვლა თურქეთში და დროებითი თავშესაფრის მოთხოვნასთან 

დაკავშირებული პროცედურა2 

განმცხადებელი იყო „ირანის მუშათა კომუნისტური პარტიის“ და „თავისუფლებისა 

და თანასწორობისკენ სწრაფვის სტუდენტური მოძრაობის“ აქტიური წევრი, ასევე 

ცნობილი სტუდენტური ჟურნალის რედაქტორთა საბჭოს წევრი. მისი განცხადებით, 

2007 წელს სტუდენტთა დღეზე, რომელიც ირანში ყოველწლიურად აღინიშნება 

სტუდენტთა მიერ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, 50-ზე მეტი სტუდენტი დააკავეს და 

განათავსეს ევინის საპატიმროს იზოლატორში, თეირანში. დაკავებულთა შორის 

                                                      
1 დ.ბ. თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2010, განაცხადი 

33526/08, პარაგრაფები: 12-23. 

2 დ.ბ. თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2010, განაცხადი 

33526/08, პარაგრაფები: 13-23. 
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იყვნენ იმ სტუდენტური ჟურნალის რედაქტორთა საბჭოს წევრებიც, რომლისთვისაც 

განმცხადებელი მუშაობდა. 

2008 წლის დასაწყისში (თარიღი დაუზუსტებელია) განმცხადებელი არალეგალურად 

ჩავიდა თურქეთში. 2008 წლის 5 აპრილს განმცხადებელი დააკავა თურქეთის 

უსაფრთხოების სამსახურმა, როცა იგი არალეგალურად ცდილობდა თურქეთის 

დატოვებას, და მოათავსეს ედირნეს უცხოელთა მიღებისა და განსახლების ცენტრში.  

2008 წლის 22 აპრილს დ.ბ.-მ თურქეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს (შემდგომში 

„სამინისტრო") მიმართა განცხადებით დროებითი თავშესაფრის მოთხოვნის 

თაობაზე.  

2008 წლის 17 ივლისს დ.ბ.-მ ასევე საჩივარი შეიტანა ადამიანის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოში. განმცხადებლის მტკიცებით, მისი ირანში გაბრუნება დააყენებდა 

არაადამიანური მოპყრობის ან სიცოცხლის მოსპობის რეალური რისკის წინაშე. იგი 

ასევე ამტკიცებდა, რომ თურქეთის მიერ მისი დაკავება იყო უკანონო და არღვევდა 

კონვენციის მე-5 მუხლს (თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება). ასევე მას 

არ ჰქონდა წვდომა ადგილობრივი სამართლებრივი დაცვის ეფექტიან საშუალებაზე, 

მე-13 მუხლის (სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება) 

შესაბამისად.  იგი სასამართლოში განცხადების შეტანის დროს, თურქეთის 

არალეგალურად დატოვების მცდელობისას, დაკავებული იყო თურქეთის 

უცხოელთა მიღებისა და განთავსების ცენტრში.  

 სასამართლომ, მხარეთა ინტერესებიდან გამომდინარე და სათანადო 

სამართალწარმოების ჩასატარებლად, თურქეთის მთავრობას მიუთითა 

სასამართლოს რეგლამენტის 39-ე მუხლზე, რომლის მიხედვითაც, განმცხადებლის 

დეპორტაცია ირანში 2008 წლის 29 აგვისტომდე არ უნდა განხორციელებულიყო. 

2008 წლის 24 ივლისს განმცხადებელს თურქეთის მთავრობის მიერ უარი ეთქვა 

თავშესაფრის მინიჭებაზე, ეროვნული უსაფრთხოებისათვის საფრთხის შექმნის 

საფუძვლით. განმცხადებელს იმავე დღეს ჩაბარდა დროებითი თავშესაფრის 

მოთხოვნაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება და ეცნობა, რომ თუკი ორი 

დღის განმავლობაში არ გაასაჩივრებდა გადაწყვეტილებას, სამშობლოში 

განხორციელდებოდა მისი დეპორტაცია. განმცხადებელმა მეორე დღეს, 2008 წლის 25 

ივლისს გაასაჩივრა გადაწყვეტილება. 

განმცხადებლის მტკიცებით, „ირანის მუშათა კომუნისტური პარტიის“ და 

„თავისუფლებისა და თანასწორობისკენ სწრაფვის სტუდენტური მოძრაობის“ 

ფარგლებში ის აქტიურად მონაწილეობდა რამდენიმე დემონსტრაციაში, რისი 

დამადასტურებელი ფოტომასალაც მოეპოვებოდა. დ.ბ.-მ განაცხადა, რომ ირანი 

დატოვა მისი მეგობრების დაკავებისა და დაპატიმრების შემდგომ, რომლებიც 

აღნიშნული ორგანიზაციების სახელით იმავე საქმიანობაში იყვნენ ჩართული. 
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განმცხადებელმა თურქეთის შესაბამისი უწყებებისგან მოითხოვა, შესაბამისი 

დოკუმენტების და ირანში მის საქმიანობასთან დაკავშირებით დეტალური 

ინფორმაციის მისაღებად, დაკავშირებოდნენ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი 

კომისრის ოფისს, ასევე, მის ადვოკატს და ადგილობრივ არასამთავრობო 

ორგანიზაცია „ჰელსინკის მოქალაქეთა ასამბლეას“. 

2008 წლის 9 სექტემბერს სამინისტრომ კვლავ არ დააკმაყოფილა განმცხადებლის 

საჩივარი. სამინისტრომ, განმცხადებლის სამხედრო წარსულის გათვალისწინებით, 

მიიჩნია, რომ არსებობდა მისი ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადაყვანის რეალური 

რისკი, სადაც იგი გაივლიდა სამხედრო წვრთნას და გახდებოდა იმ სამხედრო 

ოპერაციების მონაწილე, რომლებიც მიმართული იქნებოდა ირანისკენ. 

2008 წლის 4 ნოემბერს, სანამ განმცხადებელი დაკავებული იყო თურქეთის უწყებების 

მიერ, გასაუბრება ჩაუტარდა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ანკარას 

ოფისის წარმომადგენლების მიერ. 2009 წლის 20 მარტს კი დ.ბ.-ს მიენიჭა 

ლტოლვილის სტატუსი გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის მანდატის 

ფარგლებში. 

 

ბ) განმცხადებლის განთავსება ქირქლარელის უცხოელთა მიღებისა და განსახლების 

ცენტრში და ამასთან დაკავშირებული პროცედურები3 

1) განმცხადებლის პოზიცია 

განმცხადებლის თქმით, უცხოელთა მიღებისა და განთავსების ცენტრში განთავსების 

შემდგომ, მან დაიწყო შიმშილობა, მისი დაკავებისა და თავშესაფრის პროცედურაზე 

ხელმიუწვდომლობის გაპროტესტების მიზნით. დ.ბ.-მ დამატებით განაცხადა, რომ ამ 

ცენტრში იგი მოთავსებული იყო იზოლატორში, სადაც მან სცადა თვითმკვლელობა. 

2008 წლის 25 ივლისს განმცხადებელი გადაიყვანეს ქირქლარელის უცხოელთა 

მიღებისა და განსახლების ცენტრში. მისი განცხადებით, იზოლირებული დაკავება ამ 

ცენტრშიც გაგრძელდა. 

2008 წლის ოქტომბერში, ცენტრში განმცხადებლის ადვოკატი იმყოფებოდა 

განმცხადებელთან ვიზიტზე, რის შემდგომაც მან სასამართლოსთან დაადასტურა, 

რომ განმცხადებელი საკანში მარტო იყო განთავსებული. როგორც განმცხადებელმა 

ადვოკატს აცნობა, იგი არ ექვემდებარებოდა არასათანადო მოპყრობას და მას არ 

სჭირდებოდა ფსიქოლოგის ან ფსიქიატრის ვიზიტი.  

                                                      

3 დ.ბ. თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2010, განაცხადი 

33526/08, პარაგრაფები: 24-39. 
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2008 წლის 3 სექტემბერს თურქეთში არსებულმა „ადამიანის უფლებათა დაცვისა და 

რეპრესირებულ ხალხთა სოლიდარობის ორგანიზაციამ“ (Mazlum-Der) 

საცხოვრებელი პირობების შეფასების მიზნით განახორციელა ცენტრში ვიზიტი.. 

ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით, მათ არ მიეცათ ცენტრში შესვლისა და 

განმცხადებელთან შეხვედრის უფლება. პერსონალმა მათ განუცხადა, რომ შინაგან 

საქმეთა სამინისტროსგან მიღებული წერილობითი ინსტრუქციის შესაბამისად, 

განმცხადებელთან ვიზიტი შეზღუდული იყო. ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ 

ცენტრის ადმინისტრაცია განმცხადებელს, რომელიც ფსიქოლოგიურად 

იტანჯებოდა, არ აძლევდა სხვა დაკავებულებთან საუბრის საშუალებას. მას, ასევე, არ 

ჰქონდა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისის წარმომადგენლებთან 

შეხვედრის უფლება. 

 

2) მთავრობის პოზიცია 

მთავრობის მტკიცებით, ქირქლარელის უცხოელთა მიღებისა და განსახლების 

ცენტრი, სადაც განმცხადებელი იმყოფებოადა, არ წარმოადგენდა ციხეს ან დაკავების 

ცენტრს. შესაბამისად, ცენტრში არ იყო საკნები, ისევე როგორც სხვა სპეციალურად 

გამოყოფილი ადგილები, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა განმცხადებლის 

იზოლირებული დაკავება; ასევე, არ არსებობდა რაიმე მსგავსი სახის ინსტრუქცია, 

განმცხადებლის იზოლირებული დაკავების შესახებ. 

 

3) ადმინისტრაციული პროცედურები 

2009 წლის აპრილში განმცხადებლის ადვოკატმა ადმინისტრაციულ უწყებებს 

მიმართა მოთხოვნით, რომ უზრუნველეყოთ განმცხადებლის გათავისუფლება, მისი 

თურქეთიდან გამგზავრების ხელშეწყობისთვის, ვინაიდან, შვედეთის მთავრობას 

მიღებული ჰქონდა დ.ბ.-ს განაცხადი შვედეთის მიერ მისაღებ ლტოლვილთა კვოტის 

ფარგლებში და გამგზავრებისთვის ბილეთი დაჯავშნილი იყო 2009 წლის 27 

მაისისთვის.  

ამის შემდეგ, განმცხადებლის ადვოკატმა მიმართა ანკარას ადმინისტრაციულ 

სასამართლოს დ.ბ.-ს გათავისუფლების შესახებ და 2009 წლის 19 ნოემბერს 

სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება ცენტრიდან განმცხადებლის 

გათავისუფლების შესახებ, შვედეთში მისი გადაყვანის და იმ ფაქტის 

გათვალისწინებით, რომ იგი ფლობდა ლტოლვილის სტატუსს გაეროს უმაღლესი 

კომისრის მანდატის ფარგლებში. 

2009 წლის 24 ნოემბერს განმცხადებელი ცენტრიდან გაიქცა. მოგვიანებით კი იგი 

პოლიციას ჩაბარდა, რათა სასამართლოს გადაწყვეტილების შესაბამისად 

გათავისუფლებულიყო ქირქლარელის ცენტრიდან. 2010 წლის 26 იანვარს დ.ბ 



დ.ბ. თურქეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ 

5 

 

გაათავისუფლეს უცხოელთა მიღებისა და განსახლების ცენტრიდან და, როგორც 

თურქეთის მთავრობამ აღნიშნა, განმცხადებელს შვედეთში გამგზავრებამდე მიენიჭა 

ბინადრობის ნებართვა ხუთი თვის ვადით. იგი შვედეთში გაემგზავრა 2010 წლის 4 

მარტს, სადაც მიიღო ლტოლვილის სტატუსი. 

 

სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი დასაბუთება:  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, 2017 წლის 17 ივლისს დ.ბ. ადამიანის უფლებათა 

ევროპულ სასამართლოში შეიტანა სარჩელი თურქეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ. 

განმცხადებლის პოზიციით, კონვენციის მე-2 (სიცოცხლის უფლება)  და მე-3 მუხლის 

(წამების აკრძალვა) მიხედვით, ირანში დეპორტაციის გამო იგი დაექვემდებარებოდა 

სიკვდილის რეალურ რისკს ან არასათანადო მოპყრობას. ხოლო მე-13 მუხლის 

(სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება) შესაბამისად, მას არ 

ჰქონდა წვდომა ადგილობრივი სამართლებრივი დაცვის ეფექტიან საშუალებაზე, 

სადაც გაასაჩივრებდა ირანში დეპორტაციის შესახებ გადაწყვეტილებას. დ.ბ.-ს 

აზრით, მას ასევე არ მიეცა უფლება, ესარგებლა თავშესაფრის პროცედურით.  

თურქეთის მთავრობამ უარყო დ.ბ.-ს განცხადებები. 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ განცხადების აღნიშნული ნაწილი დ.ბ.-ს თურქეთიდან 

ირანში შესაძლო დეპორტაციას ეხება. უფრო მეტიც, განმცხადებელი გათავისუფლდა 

და მიენიჭა დროებითი ბინადრობის ნებართვა შვედეთში გამგზავრებამდე. 

საბოლოოდ, დ.ბ.-მ 2010 წლის 4 მარტს დატოვა თურქეთი და ჩავიდა შვედეთში. 

აღნიშნული გარემოებებიდან გამომდინარე, სასამართლო მიიჩნევს, რომ 

განმცხადებელს აღარ შეუძლია ამტკიცოს, რომ კონვენციის 34-ე მუხლის 

(ინდივიდუალური განაცხადი)  ფარგლებში მე-2 (სიცოცხლის უფლება), მე-3 (წამების 

აკრძალვა) და მე-13 (სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება)  

მუხლების დარღვევის მსხვერპლია.4 

 

II. კონვენციის მე-3 და მე-5 მუხლების სავარაუდო დარღვევა5 

                                                      

4 მოჰამედი თურქეთის წინააღმდეგ (dec.), ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2007, 

განაცხადი  3373/06; აიაში (Ayashi) თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო, 2008, განაცხადი 3083/07, და რანჯბარი (Ranjbar) და სხვები თურქეთის წინააღმდეგ,  
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2010, განაცხადი 37040/07, პარაგრაფები: 26-27. 

5 დ.ბ. თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2010, განაცხადი 

33526/08, პარაგრაფი 45. 
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განმცხადებლის მტკიცებით, ედირნესა და ქირქლარელის უცხოელთა მიღებისა და 

განსახლების ცენტრებში მისი დაკავება იყო უკანონო და არღვევდა კონვენციის მე-5 

მუხლს (თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება). დ.ბ.-მ ასევე განაცხადა, 

რომ ამავე მუხლის მიხედვით, მისთვის არ იყო ხელმისაწვდომი სამართლებრივი 

დაცვის საშუალება, კერძოდ, მას არ შეეძლო გაესაჩივრებინა მისი თავისუფლების 

აღკვეთა. დაბოლოს, განმცხადებელმა, კონვენციის მე-3 მუხლზე მითითებით, 

გაასაჩივრა 8 თვის განმავლობაში ორივე ცენტრის იზოლატორში მისი მოთავსების 

ფაქტი. 

სახელმწიფოს პოზიციით, განმცხადებელი არ ყოფილა დაკავებული, არამედ იგი 

შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით განთავსებული იყო ედინესა და 

ქირქლარელის მიღებისა და განსახლების ცენტრებში,. განმცხადებლის განთავსება ამ 

ცენტრებში არ წარმოადგენდა დაკავებას და დაპატიმრებას, არამედ იგი გამოწვეული 

იყო უფლებამოსილი უწყების საჭიროებით, მეთვალყურეობის ქვეშ ჰყოლოდათ 

უცხოელები მათთვის დროებითი თავშესაფრის მინიჭების საკითხის განხილვის 

პერიოდში გადაწყვეტილების მიღებამდე. 

განმცხადებლის მტკიცებით, იგი იყო დაკავებული და მისი დაკავება არ იყო 

გამყარებული ეროვნული კანონმდებლობის სათანადო სამართლებრივი საფუძვლით. 

სასამართლომ მიუთითა, რომ აღნიშნულ საკითხზე სასამართლოს მანამდე ნამსჯელი 

ჰქონდა აბდოლხანისა და კარიმნიას საქმეში, სადაც სასამართლოს მიერ დადგინდა, 

რომ ცენტრში განმცხადებელთა დაკავება წარმოადგენდა თავისუფლების აღკვეთას. 

სასამართლოს მოსაზრებით, მკაფიოდ განსაზღვრული სამართლებრივი საფუძვლის 

გარეშე, დეპორტაციის მიზნით პირის დაკავება და ამ დაკავების ვადის 

გახანგრძლივება არ შეიძლება მიჩნეულ იქნეს „კანონიერად“ კონვენციის მე-5 

მუხლის მიზნებისთვის.  

სასამართლოს მოსაზრებით, თურქეთის მთავრობამ არაპირდაპირ აღიარა 

განმცხადებლისთვის თავისუფლების აღკვეთის ფაქტი, როდესაც სასამართლოს 

თურქეთის მთავრობის მიერ ეცნობა ცენტრიდან განმცხადებლის გაქცევის შესახებ. 

სასამართლომ განმცხადებლის საქმის გარემოებები და აბდოლხანისა და კარიმნიას 

საქმის გარემოებები თითქმის იდენტურად მიიჩნია და, შესაბამისად, საჭიროდ არ 

ჩათვალა მათი ხელახალი განხილვა. შესაბამისად, სასამართლოს მოსაზრებით, 

ადგილი ჰქონდა კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის დარღვევას. 

 

1. კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის6 სავარაუდო დარღვევა 

                                                      

6 ადამიანის უფლებაა ევროპული კონვენცია, მუხლი 5: „4.ყველას, ვისაც დაკავებით ან დაპატიმრებით 

აღეკვეთა თავისუფლება, უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს, რომელიც სწრაფად განიხილავს მისი 
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თურქეთმა თავის პოზიციაში განაცხადა, რომ პირის ცენტრში განთავსების შესახებ 

გადაწყვეტილების გასაუქმებლად ადმინისტრაციული სასამართლოებისთვის 

მიმართვა წარმოადგენდა სამართლებრივი დაცვის ეფექტიან საშუალებას კონვენციის 

მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად. ამასთან დაკავშირებით, განმცხადებელმა 

აღნიშნა, რომ თავდაპირველად მას არ შეეძლო მიემართა სასამართლოებისთვის, 

ვინაიდან იგი ვერ სარგებლობდა ადვოკატის მომსახურებით მოქმედი 

საიდენტიფიკაციო დოკუმენტების უქონლობის გამო. ხოლო მოგვიანებით, 

ადვოკატის სანოტარო წესით დამოწმებული უფლებამოსილების საშუალებით, 

ადვოკატს მიენიჭა სამართალწარმოებაში ჩართვის უფლება, თუმცა, 

ადმინისტრაციული სასამართლოსადმი მიმართვისას პროცესი არ იყო სათანადოდ 

სწრაფი.  

სასამართლო აღნიშნულთან დაკავშირებით მიუთითებს, რომ განმცხადებელის 

წარმომადგენელმა 2009 წლის 26 ივნისს მიმართა ანკარას ადმინისტრაციულ 

სასამართლოს, რათა გაეუქმებინა სამინისტროს გადაწყვეტილება განმცხადებლის 

გათავისუფლებაზე უარის თქმის შესახებ, თუმცა პირველი ინსტანციის 

სასამართლოს გლუკისთვის 2009 წლის 21 აგვისტომდე არ მოუთხოვია 

განმცხადებელთან დაკავშირებით შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდება. ხოლო 

გადაწყვეტილება მისი გათავისუფლების შესახებ  თითქმის ხუთი თვის შემდეგ, 2009 

წლის 19 ნოემბერს იქნა მიღებული. შესაბამისად სასამართლომ მიიჩნია, რომ 

პირველი ინსტანციის სასამართლოს აღნიშნული ქმედება არ წარმოადგენდა 

განცხადებაზე სწრაფ რეაგირებას. 

სასამართლო მიუთითებს მის მიერ დადგენილ ფაქტებზე მე-5 მუხლის 1-ლი 

პუნქტის კონტექსტში დაკავების პროცედურის მარეგულირებელი სამართლებრივი 

ნორმების არ არსებობასთან დაკავშირებით და მიიჩნევს, რომ ანკარას 

ადმინისტრაციულ სასამართლოს უკეთესი შესაძლებლობა ჰქონდა, განეხილა 

აღნიშნული საკითხი, ვიდრე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. 

მიუხედავად ამისა, ანკარას ადმინისტრაციულ სასამართლოს ამ საკითხზე არ 

უმსჯელია და შეეხო მხოლოდ განმცხადებლის ლტოლვილად ცნობის ფაქტს. გარდა 

ამისა, 2009 წლის 26 ივნისიდან 2009 წლის 19 ნოემბრამდე გასულ დროსთან 

დაკავშირებით სასამართლო ადგენს, რომ მოცემულ საქმეში სასამართლო განხილვა 

არ შეიძლება ჩაითვალოს როგორც „სწრაფი“ რეაგირება დ.ბ.-ს განაცხადზე.7  

                                                                                                                                                                           
დაპატიმრების მართლზომიერების საკითხს და გამოსცემს ბრძანებას მისი გათავისუფლების შესახებ, 

თუ დაპატიმრება არ არის კანონიერი“. 

7 ხუდიაკოვა რუსეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2009, განაცხადი 

13476/04, პარაგრაფი 99; და კადემი მალტის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო, 2003, განაცხადი 55263/00, პარაგრაფები: 43-45, სადაც სასამართლომ დაადგინა, რომ 
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აღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლომ დაადგინა, რომ თურქეთის 

სამართლებრივი სისტემა განმცხადებელს არ უზრუნველყოფდა სამართლებრივი 

დაცვის საშუალებით, რომლითაც ის შეძლებდა, მიეღო სწრაფი სასამართლო 

განხილვა მისი დაკავების კანონიერებასთან დაკავშირებით, კონვენციის მე-5 მუხლის 

მე-4 პუნქტის შესაბამისად.8 ამდენად, სასამართლო მიიჩნევს, რომ ადგილი ჰქონდა 

კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის დარღვევას. 

 

ბ) კონვენციის მე-3 მუხლის სავარაუდო დარღვევა9 

თურქეთის მთავრობა არ დაეთანხმა განმცხადებლის ბრალდებას იზოლატორში 

განთავსების შესახებ, იმ საფუძვლით, რომ ედირნესა და ქირქლარელის ცენტრებში 

არ არსებობდა იზოლირებული ციხის საკნები, სადაც შესაძლებელი იქნებოდა 

განმცხადებლის განცალკევებით განთავსება. სახელმწიფომ ასევე განაცხადა, რომ 

იზოლატორში განთავსების გასაჩივრებასთან  დაკავშირებით განმცხადებელს 

მოთხოვნით უნდა მიემართა ეროვნული უწყებებისთვის. შესაბამისად, კონვენციის 

35-ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით დ.ბ.-ს ეროვნული სამართლებრივი 

დაცვის საშუალებები არ ამოუწურავს.  

ამასთან დაკავშირებით სასამართლო მიუთითებს განმცხადებლის მიერ 

წარმოდგენილ Mazlum-Der-ის ორგანიზაციის ანგარიშზე, რომლის მიხედვითაც 

ცენტრში სხვა დაკავებულები ადასტურებდნენ დ.ბ.-ს იზოლატორში ყოფნას. 

მიუხედავად ამისა, განმცხადებელს არ წარმოუდგენია დეტალური ინფორმაცია მისი  

ფიზიკური გარემოს შესახებ, რომელიც სასამართლოს საშუალებას მისცემდა, 

შეეფასებინა მოთხოვნის სანდოობა მისი იზოლატორში განთავსების შესახებ. 

განმცხადებელმა ასევე ვერ დაასაბუთა, რომ იზოლატორში ყოფნამ ნეგატიურად 

იმოქმედა მის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. უფრო მეტიც, მისი ადვოკატის 

                                                                                                                                                                           
ექსტრადიციის დროს დაკავების გასაჩივრების განხილვისთვის 54 და 17 დღიანი პროცესი ძალიან 

დიდია. 

8 ს.დ. საბერძნეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2009, განაცხადი 

53541/07, პარაგრაფი 76; აბდულხანი და კარიმნია პარაგრაფი 142. 

9 დ.ბ. თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2010, განაცხადი 

33526/08, პარაგრაფები: 56-60. 
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განცხადებით, 2008 წლის 21 ოქტომბრის შეხვედრისას, მას არ ესაჭიროებოდა 

ფსიქიატრი ან ფსიქოლოგი.10  

სასამართლო ასევე ადგენს, რომ მთავრობამ ვერ წარმოადგინა მნიშვნელოვანი 

დასაბუთება განმცხადებლის აღნიშნულ ბრალდებასთან დაკავშირებით. მთავრობა 

აცხადებდა, რომ განმცხადებელს არ ჰქონდა ამოწურული შიდა სამართლებრივი 

დაცვის საშუალებები, თუმცა არ მიუთითებია რა საშუალებები არსებობდა და რა 

სახის კომპენსაციის მიღების შესაძლებლობა ჰქონდა განმცხადებელს. სახელმწიფოს 

ასევე არ წარმოუდგენია რაიმე სახის ინფორმაცია განმცხადებლის ცენტრში 

განთავსების პირობების შესახებ, ის მხოლოდ ამტკიცებდა, რომ უცხოელთა მიღებისა 

და განსახლების ცენტრები არ იყო ციხეები და იქ არ იყო საკნები.  

მიუხედავად ამისა, სასამართლომ დაადგინა, რომ განმცხადებლის აღნიშნულ 

ცენტრებში განთავსება რეალურად წარმოადგენდა დაკავებას და ამ მხრივ დაირღვა 

კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი ნაწილი. განმცხადებლის დაკავების 

უკანონობასთან დაკავშირებით11 სასამართლო მიიჩნევს, რომ სრული ინფორმაციის 

არარსებობის გამო, იგი მოკლებულია შესაძლებლობას, ეფექტურად შეაფასოს 

იზოლატორთან დაკავშირებული საკითხი კონვენციის მე-3 მუხლის ფარგლებში, 

თუმცა სასამართლოს წინაშე არსებული მთავარი სამართლებრივი საკითხი არის 

დაკავების საკითხი. შესაბამისად, სასამართლომ საჭიროდ არ მიიჩნია, შეეფასებინა 

მთავრობის პირველადი შესაგებელი ან დაედგინა, განმცხადებელი ნამდვილად იყო 

თუ არა განთავსებული იზოლატორში ამ ცენტრებში ყოფნის დროს. 

 

კონვენციის მე-34 მუხლის სავარაუდო დარღვევა12 

                                                      

10 იხილეთ, დ.ბ. თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2010, 

განაცხადი 33526/08, პარაგრაფი 26. 

11 იხილეთ, დ.ბ. თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2010, 

განაცხადი 33526/08, პარაგრაფი 50. 

12 დ.ბ. თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2010, განაცხადი 

33526/08, პარაგრაფები: 61-67. 
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თურქეთის ეროვნული უწყებების მიერ განმცხადებლისთვის წარმომადგენელთან ან 

სხვა ადვოკატთან ცენტრში შეხვედრის შესაძლებლობის შეზღუდვასთან 

დაკავშირებით, სასამართლომ საკუთარი ინიციატივით დასვა საკითხი თურქეთის 

მიერ კონვენციის 34-ე მუხლით (ინდივიდუალური განაცხადი) გათვალისწინებული 

ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით. 

სასამართლოს რეგლამენტის 39-ე მუხლის თანახმად: 

„1. სამართალწარმოებაში მონაწილე მხარის ან ნებისმიერი სხვა 

შესაბამისი პირის მოთხოვნის საფუძველზე პალატას თავისი 

ინიციატივით, ან, როდესაც ეს საჭიროა, პალატის პრეზიდენტს 

შეუძლიათ, მიუთითონ მხარეებს იმ დროებითი 

ღონისძიებების გატარების შესახებ, რომლებსაც პალატა ან მისი 

პრეზიდენტი მხარეთა ინტერესებიდან გამომდინარე ან 

სასამართლოს წინაშე მიმდინარე სამართალწარმოების 

ჯეროვნად წარმართვისათვის საჭიროდ მიიჩნევენ; 

2. შეტყობინება ხსენებულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით 

უნდა გაეგზავნოს მინისტრთა კომიტეტს; 

3. პალატას შეუძლია, მოითხოვოს ინფორმაცია მხარეებისაგან 

მის მიერ მითითებულ ნებისმიერ დროებით ღონისძიებასთან 

დაკავშირებით.“ 

დ.ბ.-ს განცხადებით, მიუხედავად სასამართლოს მიერ რეგლამენტის 39-ე მუხლის 

შესაბამისად დროებითი ზომის მიმართვისა, 2008 წლის 21 ოქტომბრამდე ედირნესა 

და ქირქლარელის უცხოელთა მიღებისა და განსახლების ცენტრებში დაკავების 

პერიოდში მას არ ჰქონდა ადვოკატთან შეხვედრის უფლება.    

მთავრობის პოზიციით, 2008 წლის 16 ოქტომბერს ქირქლარელის ადმინისტრაციას 

შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან მიუვიდათ შესაბამისი მოთხოვნა, დაეშვათ 

განმცხადებლისა და ადვოკატის შეხვედრა. მთავრობამ ასევე დაამატა, რომ 2008 წლის 

4 ნოემბერს გლუკის წარმომადგენელს მიეცა განმცხადებელთან გასაუბრების 

ჩატარების შესაძლებლობა. მათი მტკიცებით, არ არსებობდა რაიმე შეზღუდვა 

ცენტრში განთავსებული პირებისთვის მათ ადვოკატთან ან ადვოკატთა ასოციაციის 

მიერ დანიშნულ ადვოკატთან შეხვედრასთან დაკავშირებით. 
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კონვენციის 34-ე მუხლით (ინდივიდუალური განაცხადი) გათვალისწინებულ 

ვალდებულებასთან დაკავშირებით სასამართლო, თავის პრეცედენტულ სამართალზე 

დაყრდნობით, განმეორებით აღნიშნავს, რომ  სახელმწიფომ ხელი არ უნდა 

შეუშალოს განმცხადებლის მიერ სასამართლოსადმი მიმართვის უფლების ეფექტურ 

გამოყენებას; სასამართლო, ასევე, ყურადღებას ამახვილებს სასამართლოს 

რეგლამენტის 39-ე მუხლით გათვალისწინებული დროებითი ზომების 

შეუსრულებლობის შედეგებზეც.13 სასამართლო, შესაბამის პრეცედენტულ 

სამართალზე დაყრდნობით, შეისწავლის, რამდენად შეასრულა სახელმწიფომ 34-ე 

მუხლით გათვალისწინებული ვალდებულები, რომლის მიხედვითაც ხელშემკვრელი 

მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, არაფრით შეუშალონ ხელი 34-ე მუხლით 

გარანტირებული უფლების ეფექტიან განხორციელებას. 

სასამართლო მიუთითებს, რომ 2008 წლის 21 ივლისსა და 5 სექტემბერს ცენტრის 

ადმინისტრაციისგან  განმცხადებელთან შეხვედრის უფლება არ მიეცათ ედირნესა და 

ქირქლარელის ადვოკატთა ასოციაციის იურისტებს. შემდგომი შეხვედრა დაიგეგმა 

სასამართლოს რეგლამენტის 39-ე მუხლით დადგენილი დროებითი ზომების 

მიღების შემდეგ.14 სასამართლოს მიერ დადგენილი ვადის გასვლიდან 13 დღის 

შემდეგ, თურქეთის მთავრობამ სასამართლოს შეატყობინა, რომ უფლებამოსილ 

უწყებებს შესაბამისი ინსტრუქცია მიღებული ჰქონდათ განმცხადებლისა და 

ადვოკატის შეხვედრასთან დაკავშირებით. 2008 წლის 21 ოქტომბერს სასამართლოს 

მიერ დადგენილი ვადის გასვლიდან 18 დღის შემდეგ, განმცხადებელმა შეძლო, 

შეხვედროდა ადვოკატს და გაეფორმებინა რწმუნებულების დამადასტურებელი 

დოკუმენტი, რათა შესძლებოდა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 

განმცხადებლის წარმოდგენა. აქედან გამომდინარე, მთავრობამ შესაბამისად ვერ  

                                                      

13 მამატკულოვი და ასკაროვი თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 

2005, განაცხადი 46827/99 და 46951/99, პარაგრაფი 100; შამაევი და სხვები საქართველოს და რუსეთის 

წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2005, განაცხადი 36378/02, პარაგრაფი 

470; პალადი მოლდოვას წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2009, 

განაცხადი 39806/05, პარაგრაფები: 84-92; გრორი ალბანეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლო, 2009, განაცხადი 25336/04, პარაგრაფები: 181-195; და ჩებოტარი 

(Cebotari) მოლდოვას წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2007, განაცხადი 

35615/06, პარაგრაფები: 60-68. 

14 იხილეთ, დ.ბ. თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2010, 

განაცხადი 33526/08, პარაგრაფები 4-6. 
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უზრუნველყო სასამართლოს რეგლამენტის 39-ე მუხლის მიხედვით დადგენილი 

დროებითი ზომების შესრულება. 

სასამართლომ ასევე შეაფასა, არსებობდა თუ არა ობიექტურად დამაბრკოლებელი 

გარემოებები, რომლებიც ხელს უშლიდა მთავრობას დროებითი ღონისძიების  

დროულად შესრულებაში. ამასთან დაკავშირებით, სასამართლო მიუთითებს 

მთავრობის განაცხადზე, რომ პრაქტიკაში არ არსებობდა შეზღუდვა განმცხადებლისა 

და ადვოკატის შეხვედრასთან დაკავშირებით და შეხვედრის დაგეგმვის მეორე 

მცდელობა იყო 2008 წლის 5 სექტემბერს, რადგან ადვოკატმა ვერ წარმოადგინა 

ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ის 

იყო განმცხადებლის წარმომადგენელი. შესაბამისად, სასამართლო ვერ მიიღებს ამ 

არგუმენტს, რომ განმცხადებლის ადვოკატთან შეხვედრა ვერ მოხერხდა 

მინდობილობის მიღების მიზნით, რადგან ადვოკატს არ გააჩნდა მინდობილობა, 

რომელიც დაადასტურებდა მის წარმომადგენლობას. აღნიშნული 

ადმინისტრაციული გაუგებრობების გამო, სასამართლომ მიიჩნია, რომ 

განმცხადებელი საფრთხეში იქნა ჩაგდებული, ვინაიდან მას არ შეეძლო ხელი 

მოეწერა მინდობილობაზე და მოეწოდებინა დეტალური ინფორმაცია სავარაუდო 

საფრთხეების შესახებ, რომლის წინაშეც იგი შეიძლება ირანში აღმოჩენილიყო.  

სასამართლომ დაასკვნა, რომ სერიოზულად იქნა დაბრკოლებული განმცხადებლის 

ეფექტიანი წარმომადგენლობა სასამართლოს წინაშე. სასამართლოს შეხედულებით, 

ის ფაქტი, რომ შემდგომში განმცხადებელმა შეძლო ადვოკატთან შეხვედრა, 

მინდობილობაზე ხელის მოწერა და ირანში მის მდგომარეობასთან დაკავშირებით 

ინფორმაციის მიწოდება, არ ცვლის  ფაქტს, რომ უწყებათა დროული მოქმედების 

არარსებობა შეუსაბამო იყო კონვენციის 34-ე მუხლით გათვალისწინებულ მოპასუხე 

სახელმწიფოს ვალდებულებებთან. აქედან გამომდინარე, სასამართლომ დაადგინა 

კონვენციის 34-ე მუხლის დარღვევა. 

შედეგი: 

 დადგინდა კონვენციის მე-5 მუხლის 1-ლი და მე-4 პუნქტების დარღვევა. 

 დადგინდა კონვენციის მე-34 მუხლის დარღვევა. 

 დადგინდა, რომ არ არსებობს საჭიროება მე-3 მუხლის ფარგლებში  

ცალკე/დამოუკიდებლად განიხილოს განმცხადებლის საჩივარი მის 

დაკავებასთან დაკავშირებით. 

 


