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ქვეყანა:  

ავღანეთი 

გადაწყვეტილების თარიღი:   04-11-2014 
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სასამართლოს 

სახელწოდება:   

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო   

კონვენციის მუხლების 

სავარაუდო დარღვევა:  

კონვენციის მე-3 მუხლი, კონვენციის მე-13 მუხლი  

საკვანძო სიტყვები:   

  

დუბლინის პროცედურა, არასრულწლოვნის სპეციფიკური 

საჭიროებები, ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, 

ინდივიდუალური შეფასება, ოჯახის ერთიანობა, 

განმცხადებლის ინდივიდუალური გარემოებები, 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა ან სასჯელი, 

განცხადების განხილვის ვალდებულება, მიღების 

პირობები, გაძევება, მოწყვლადი პირი, ინდივიდუალური 

გარანტიები, სპეციალური დაცვა.  

  

რელევანტური სამართლებრივი ნორმები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია (შემდეგ - „კონვენცია“), მუხლები 3; 13.  

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1 

პირველი განმცხადებელი - ავღანეთის მოქალაქე გორაჯან თარახელი, დაბადებული 1971 

წელს, თავისი წარმოშობის ქვეყნიდან გაემგზავრა პაკისტანში, სადაც დაქორწინდა მეორე 

განმცხადებელზე - მარიამ ჰაბიბიზე, რომელიც დაბადებულია 1981 წელს. წყვილი 

საცხოვრებლად ირანში გადავიდა, სადაც 15 წელი გაატარეს. სასამართლოსთვის 

დაუდგენელ თარიღში, განმცხადებელები, თავიანთ შვილებთან ერთად, ირანიდან 

                                                 
1  თარახელი შვეიცარიის წინააღმდეგ (განაცხადი №29217/12), ¶¶ 1-21.  
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გაემგზავრნენ თურქეთში, შემდეგ - იტალიაში, სადაც მათ თავშესაფარი მოითხოვეს. 2011 

წლის 16 ივლისს კალაბრიას კუნძულზე, არასწორი საიდენტიფიკაციო მონაცემების 

მიწოდების შემდეგ, განმცხადებლები EURODAC-ის საიდენტიფიკაციო პროცედურას 

დაექვემდებარნენ, რაც გულისხმობს ფოტოების გადაღებას და თითის ანაბეჭდების აღებას. 

იმავე დღეს, განმცხადებლები, ხუთ შვილთან ერთად გადაიყვანეს მიმღებ დაწესებულებაში, 

სადაც 26 ივლისამდე იმყოფებოდნენ. როდესაც მათი იდენტობა დადგინდა, ოჯახი 

გადაყვანილი იქნა თავშესაფრის მაძიებელთა მიმღებ ცენტრში - ქ. ბარიში.  

განმცხადებლების თქმით, ცენტრში ცუდი საცხოვრებელი პირობები იყო. განსაკუთრებით, 

სანიტარული მდგომარეობის კუთხით, კონფიდენციალურობა ნაკლებად იყო დაცული და  

არსებობდა ძალადობრივი ატმოსფერო მობინადრეებს შორის.  

2011 წლის 28 ივლისს განმცხადებლები უნებართვოდ გაემგზავრნენ ქ. ბარიდან ავსტრიაში, 

სადაც მოითხოვეს თავშესაფარი, თუმცა მათი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. ამავე წლის 

პირველ აგვისტოს ავსტრიამ განმცხადებლებზე პასუხიმგებლობის აღება მოსთხოვა 

იტალიის ხელისუფლებას, რომელსაც იგი 2011 წლის 17 აგვისტოს ფორმალურად 

დათანხმდა. შემდგომში, განმცხადებლები შვეიცარიაში გაემგზავრნენ და 2011 წლის 3 

ნოემბერს შვეიცარიაში მოითხოვეს თავშესაფარი. 15 ნოემბერს მათთან გასაუბრება ჩაატარა 

შვეიცარიის ფედერალურმა საიმიგრაციო ოფისმა, რომელმაც დაადგინა, რომ იტალიაში 

მათთვის რთული საცხოვრებელი  პირობები იყო და შეუძლებელი იყო იქ პირველ 

განმცხადებელი დასაქმებულიყო. 22 ნოემბერს ოფისმა იტალიის უფლებამოსილ 

ორგანოებს თხოვნით მიმართა განმცხადებლებთან დაკავშირებით პასუხიმგებლობის 

აღების თაობაზე, რაზეც იტალიის მთავრობა დუმილით დათანხმდა.   

საიმიგრაციო ოფისმა 2012 წლის 24 იანვარს მიიღო გადაწყვეტილება თავშესაფრის 

განცხადებაზე უარის თქმის შესახებ და გამოსცა განმცხადებლების იტალიაში დაბრუნების 

ბრძანება. უფლებამოსილმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ დაადგინა, რომ იტალიაში 

რთული საცხოვრებელი პირობები დეპორტაციის ბრძანების აღსრულებას შეუძლებელს არ 

ხდიდა და იტალიის უფლებამოსილ ორგანოებს ევალებოდათ უზრუნველეყოთ 

განმცხადებლებისთვის მხარდაჭერა, რამდენადაც შვეიცარიის ორგანოებს არ ჰქონდათ 

კომპეტენცია ჩაენაცვლებინათ იტალიის შესაბამისი ორგანოები. ყოველივე 

ზემოაღნიშნულის საფუძველზე მიჩნეული იქნა, რომ განმცხადებლების იტალიაში გაძევება 

მათ სიცოცხლეს საფრთხეს არ შეუქმნიდა.  

განმცხადებლებმა აღნიშნული გადაწყვეტილება გაასაჩივრეს ფედერალურ 

ადმინისტრაციულ სასამართლოში. მათ საჩივრის დასასაბუთებლად ყურადღება 

გაამახვილეს იმ გარემოებაზე, რომ იტალიაში თავშესაფრის მაძიებელთა მიღების პირობები 
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არღვევდა კონვენციის მე-3 მუხლს და სახელისუფლებო ორგანოების მიერ ამ საკითხთან 

დაკავშირებით არ განხორციელებულა სათანადო განხილვა. 

ფედერალურმა ადმინისტრაციულმა სასამართლომ 2012 წლის 9 თებერვლის 

გადაწყვეტილებით საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარი თქვა და ძალაში დატოვა  

საიმიგრაციო ოფისის გადაწყვეტილება. სასამართლომ მიიჩნია, რომ არ არსებობდა 

მტკიცებულება იმისა, რომ იტალია ვერ ასრულებდა მის მიმართ საერთაშორისო 

სამართლით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს.  

2012 წლის 13 მარტს განმცხადებლებმა მიმართეს საიმიგრაციო ოფისს, რათა მას 

განეახლებინა პროცედურები და  მიეცა მათთვის თავშესაფარი. განმცხადებლები 

აღნიშნავდნენ, რომ  მათი ინდივიდუალური მდგომარეობა არ იყო დეტალურად 

გამოკვლეული. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, ფედარული ადმინისტრაციული 

სასამართლოს მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომელმაც დაადგინა, რომ 

განმცხადებლებს არ წარმოუდგენიათ რაიმე მტკიცებულება ახალი გარემოებების 

არსებობის შესახებ, რომლებიც ძირითადი პროცედურების დროს  ვერ იქნებოდა 

გათვალისწინებული.  

ამის შემდეგ, განმცხადებლებმა მიმართეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს 

და დროებითი ღონისძიების გამოყენებით, მოითხოვეს, რომ შვეიცარიის ხელისუფლებას არ 

მოეხდინა მათი დეპორტაცია იტალიაში სასამართლო პროცედურების დასრულებამდე, რაც 

დაკმაყოფილდა კიდეც.    

 

სასამართლოს გადაწყევტილება და შესაბამისი დასაბუთება:2 

კონვენციის მე-3 მუხლზე დაყრდნობით, განმცხადებლებმა აღნიშნეს, რომ იტალიაში მათი 

გაძევების შემთხვევაში ინდივიდუალური გარანტიების არარსებობის პირობებში ისინი 

დაექვემდებარებოდნენ არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას ქვეყანაში 

თავშესაფრის მაძიებელთა მიღების კუთხით არსებული სისტემური პრობლემების გამო.  

კონვენციის მე-3 მუხლის თანახმად:  

„არავინ შეიძლება დაექვემდებაროს წამებას ან არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას 

ან დასჯას“ 

განმცხადებლებმა მიუთითეს კონვენციის მე-8 მუხლზე, რომელიც ადგენს პირადი და 

ოჯახური ცხოვრების, საცხოვრებლის და მიმოწერის უფლებას და აღნიშნეს, რომ თუ მათ 

                                                 
2 თარახელი შვეიცარიის წინააღმდეგ (განაცხადი №29217/12), ¶¶ 53-113. 
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იტალიაში გააძევებდნენ, მოხდებოდა მათ ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლების 

დარღვევა, რადგან ამ ქვეყანაში არავითარი კავშირები არ გააჩნდათ და არც ენას ფლობდნენ.   

კონვენციის მე-8 მუხლის თანახმად: 

„1. ყველას აქვს უფლება, პატივი სცეს მის პირად და ოჯახურ ცხოვრებას, მის 

საცხოვრებელსა და მიმოწერას. 

2. დაუშვებელია ამ უფლების განხორციელებაში საჯარო ხელისუფლების ჩარევა, გარდა 

ისეთი შემთხვევებისა, როდესაც ასეთი ჩარევა ხორციელდება კანონის შესაბამისად და 

აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეროვნული უშიშროების, საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოების ან ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობის ინტერესებისათვის, 

უწესრიგობის ან დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად, ჯანმრთელობის ან მორალისა თუ 

სხვათა უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად.“ 

მე-3 მუხლთან ერთად მე-13 მუხლზე დაყრდნობით, განმცხადებლები აღნიშნავდნენ, რომ 

შვეიცარიის მთვარობამ სათანადოდ არ შეაფასა მათი ინდივიდუალური გარემოებები და 

გაძევების პროცედურა იყო უკანონოდ ფორმალური და თვითნებური.  

შესაბამისად, სასამართლომ დაადგინა, რომ  აღნიშნული განაცხადის განიხილვა 

მოხდებოდა მხოლოდ კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევის ჭრილში. 

 

ზოგადი პრინციპების ანალიზი 

სასამართლომ კვლავ აღნიშნავს, რომ დამკვიდრებული პრაქტიკის შესაბამისად 

ხელშემკვრელი სახელმწიფოს მიერ თავშესაფრის მაძიებლის გაძევებამ შესაძლოა 

წარმოშვას კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევის საკითხი და შესაბამისად, გამოიწვიოს 

სახელმწიფოს პასუხიმგებლობა კონვენციის საფუძველზე, როდესაც სახეზეა არსებითი 

საფუძვლები, რომ  მიმღებ სახელმწიფოში პირი აღმოჩნდება წამების ან არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის რეალური საფრთხის წინაშე. ასეთ შემთხვევაში, 

მე-3 მუხლი ამ სახელმწიფოს აკისრებს ვალდებულებას, არ გააძევოს პირი.  

სასამართლომ, არაერთხელ აღნიშნა, რომ იმისათვის, რათა არასათანადო მოპყრობა მე-3 

მუხლის მოქმედების ფარგლებში მოექცეს, საჭიროა იგი აღწევდეს სიმძიმის მინიმალური 

ზღვარს. აღნიშნული ზღვრის შეფასება შედარებითია და დამოკიდებულია საქმის ყველა 

გარემოებაზე ერთობლივად, როგორიცაა, მოპყრობის ხანგრძლივობა და მისი ფიზიკური 

თუ ფსიქოლოგიური ზეგავლენა, ასევე, ზოგ შემთხვევაში, მსხვერპლის სქესი, ასაკი და 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ამასთანავე, როგორც სასამართლომ აღნიშნა, რომ  მე-3 
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მუხლი არ შეიძლება განიმარტოს იმგვარად, რომ იგი ავალდებულებდეს ხელშემკვრელ 

მხარეს, თავისი იურისდიქციის ფარგლებში, ყველა უზრუნველყოს სახლით ან 

ლტოლვილებს გაუწიოს ფინანსური დახმარება, რათა შეინარჩუნონ ცხოვრების გარკვეული 

სტანდარტი.  

სასამართლომ აღნიშნა, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია განმცხადებლის, როგორც 

თავშესაფრის მაძიებლის სტატუსი, რადგან ის იმყოფება განსაკუთრებით 

არაპრივილეგირებულ მდგომარეობაში და მიეკუთვნება მოწყვლად ჯგუფს, რომელიც 

საჭიროებს სპეციფიკურ დაცვას. რაც შეეხება მატერიალურ სიღარიბეს, სასამართლომ არ 

გამორიცხა, იმის შესაძლებლობა, რომ მე-3 მუხლის მიხედვით ამ საფუძვლით დამდგარიყო 

სახელმწიფოს პასუხიმგებლობა. სასამართლომ აღნიშნა, რომ ეს არის შემთხვევა, როდესაც 

განმცხადებელი მთლიანად არის დამოკიდებული სახელმწიფოს მხარდაჭერაზე და 

აღმოჩნდება ისეთ მდგომარეობაში, რომელიც სერიოზულად ხელყოფს მის ღირსებას.  

 

აღნიშნული პრინციპების გამოყენება მოცემულ საქმეში 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ მოცემულ საქმეში განმცხადებლები აცხადებდნენ, რომ 

იტალიაში დაბრუნების შემთხვევაში მათი მზრუნველობის კუთხით არ არსებობდა 

ინდივიდუალური გარანტიები, რაც განპირობებული იყო თავშესაფრის მაძიებელთა 

მიღების კუთხით არსებული სისტემური პრობლემებით და ისინი დაექვემდებარებოდნენ 

არაადამიანურ და დამაცირებელ მოპყრობას. აღნიშნულის შესაფასებლად, სასამართლომ 

დაადგინა, რომ განმცხადებლის ინდივიდუალური გარემობები განხილული უნდა 

ყოფილიყო ქვეყანაში არსებული ზოგადი მდგომარეობის კონტექტსში.  

სასამართლო განმარტავს - პრეზუმპცია, რომ სახელმწიფო, რომელიც „დუბლინის“ 

სისტემის მონაწილეა, პატივს სცემს კონვენციით გათვალისწინებულ ფუნდამენტურ 

უფლებებს, არ არის უდავო. შეიძლება არსებობდეს შემთხვევა, როდესაც გაძევება ხდება 

„დუბლინის“ სისტემის ფარგლებში და  არსებობს არსებითი საფუძვლები იმის 

დასადასტურებლად, რომ გაძევებული პირი მიმღებ სახელმწიფოში აღმოჩნდება ამ მუხლის 

საწინააღმდეგო მოპყრობის რეალური რისკის წინაშე. შესაბამისად, სახელმწიფო არ 

თავისუფლდება ვალდებულებისგან, განახორციელოს პირის მდგომარეობის დეტალური 

და ინდივიდუალური განხილვა და არ თავისუფლდება იმ ვალდებულებისგან, რომ 

შეაჩეროს გაძევების ბრძანების აღსრულება არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის 

რისკის დადგენის შემთხვევაში.  

აღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლოს მიერ შეფასებული იქნა, იტალიაში 

თავშესაფრის მაძიებელთა მიღების კუთხით არსებული ზოგადი მდგომარეობა ქმნიდა თუ 
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არა საკმარის საფუძველს იმისათვის, რომ განმცხადებლები, იქ დაბრუნების შემთხვევაში, 

აღმოჩნდებოდნენ კონვენციის მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო მოპყრობის რისკის წინაშე.  

სასამართლომ ამ შემთხვევაში გაითვალისწინა რამდენიმე გარემოება, კერძოდ: 

 გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის რეკომენდაციები და ადამიანის 

უფლებათა უმაღლესი კომისრის ანგარიში, სადაც  მითითებული იყო დარღვევებზე. 

აღნიშნული დარღვევები იყო სისტემური და განპირობებული იყო იმით, რომ 

იდენტიფიცირების პროცედურა იყო ხანგრძლივი, სახელმწიფოს არ ჰქონდა 

საკმარისი შესაძლებლობა თავშესაფრის მაძიებელთა მიღებისთვის შესაბამისი 

დაწესებულებების უზრუნველსაყოფად და არსებულ შენობებში იყო ცხოვრების 

შეუსაბამო პირობები.  

 არსებობდა შეუსაბამობა თავშესაფრის მაძიებელთა რაოდენობასა და მათი 

განთავსებისთვის არსებული ადგილების რაოდენობას შორის. ამასთან 

დაკავშირებით იტალიის ხელისუფლების მიერ გამოყენებული დაანგარიშების 

მეთოდები არ არის ნათელი და არც ის არის ნათელი თუ რა რაოდენობის 

თავშესაფრის მაძიებელია დაუბინავებელი. 

 განმცხადებლები მიუთითებდნენ, რომ გარკვეულ საცხოვრებელ ცენტრებში 

პრობლემას წარმოადგენდა პირადი ცხოვრების უფლების შელახვა, არსებობდა 

ჯანმრთელობისთვის მავნე პირობები და ადგილი ჰქონდა ძალადობას. 

განმცხადებლები იმასაც აღნიშნავდნენ, რომ თავად გახდნენ ძალადობის 

შემთხვევების მოწმენი ქ. ბარიში ცხოვრების დროს. ამასთანავე, მათი თქმით, ასეთ 

ცენტრებში ხდებოდა ოჯახების გაყოფა. 

ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლომ განმარტა, რომ რამდენადაც 

მოწყობა და მიღების ღონისძიებებთან დაკავშირებული ზოგადი მდგომარეობა იტალიაში 

თავისთავად არ შეიძლება იწვევდეს ამ ქვეყანაში თავშესაფრის მაძიებელთა გაძევების 

აკრძალვას, მიუხედავად ამისა, ზემოაღნიშნული ინფორმაცია წარმოშობს სერიოზულ 

ეჭვებს არსებულ სისტემასთან მიმართებით. შესაბამისად, სასამართლოს მოსაზრებით, 

არსებობდა შესაძლებლობა იმისა, რომ თავშესაფრის მაძიებელთა დიდი რაოდენობა 

შეიძლება დარჩენილიყო საცხოვრებლის გარეშე ან აღმოჩენილიყო ზედმეტად 

გადატვირთულ დაწესებულებაში, სადაც მათი პირადი ცხოვრება არ იქნებოდა დაცული და 

მათ მოუწევდათ ძალადობრივ ატმოსფეროში ყოფნა.  
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განმცხადებლის ინდივიდუალური მდგომარეობის შეფასება  

სასამართლომ კვლავ აღნიშნა, რომ კონვენციის მე-3 მუხლის ამოქმედებისთვის საჭიროა, 

რომ არასათანადო მოპყრობის დონემ მიაღწიოს სისასტიკის მინიმალურ ზღვარს.  ამ 

მინიმალური ზღვრის განსაზღვრა შეფასებითია და დამოკიდებულია საქმის ყველა 

გარემოებაზე, როგორც ეს ზემოთ იქნა აღნიშნული. სასამართლომ მიუთითა, რომ 

თავშესაფრის მაძიებელთა განსაკუთრებით არაპრივილეგირებული და მოწყვლადი 

მდგომარეობა სპეციალურ დაცვას საჭიროებს ამ მუხლის ფარგლებში.  თავშესაფრის 

მაძიებელთა მიმართ სპეციალური დაცვის მოთხოვნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

ბავშვების შემთხვევაში, მათი სპეციფიკური საჭიროებისა და ექსტრემალური 

მოწყვლადობის გათალისწინებით. ეს მოთხოვნა მოქმედებს იმ შემთხვევაში, როდესაც 

ბავშვებს თან ახლავთ თავიანთი მშობლები, ისევე როგორც წინამდებარე საქმეში. 

შესაბამისად, თავშესაფრის მაძიებელთა მიღების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს მათ ასაკს 

და უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ისეთი პირობები, რომლებიც არ ქმნის მათთვის 

სტრესისა და მღელვარების სიტუაციას, რასაც შეიძლება განსაკუთრებით ტრავმული 

შედეგები მოჰყვეს.  

მოცემულ საქმეში სასამართლომ გაითვალისწინა როგორც იტალიაში არსებული 

მდგომარეობა, ასევე თავშესაფრის მაძიებელთა მიღების სისტემა და აღნიშნა, რომ 

არსებობდა იმის შესაძლებლობა, რომ თავშესაფრის მაძიებელთა მნიშვნელოვანი 

რაოდენობა ამ ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში დარჩებოდა ან საცხოვრებლის გარეშე ან 

მოხვდებოდა გადატვირთულ საცხოვრებელში; შესაბამისად, შესაძლოა დარღვეულიყო 

მათი პირადი ცხოვრების უფლება ან მოუწევდათ ჯანმრთელობისთვის საზიანო ან 

ძალადობრივ პირობებში ყოფნა. აქედან გამომდინარე, შვეიცარიის ხელისუფლებას 

ეკისრება ვალდებულება, მოიპოვის იტალიის ხელისუფლებისგან გარანტიები იმისა, რომ 

განმცხადებლები იქ გამგზავრების შემთხვევაში ბავშვების ასაკითვის ადაპტირებულ 

საცხოვრებელ პირობებში იქნებიან და ოჯახი დარჩება ერთად.  

სასამართლომ აღნიშნა, რომ იტალიის მთავრობის პოზიციის თანახმად, 

არასრულწლოვნები განსაკუთრებით მოწყვლად კატეგორიას წარმოადგენენ და მათზე 

ზრუნვა ხორციელდებოდა ლტოლვილთა და თავშესაფრის მაძიებელთა დაცვის სისტემის 

ფარგლებში. ცხადია, აღნიშნული სისტემის ფარგლებში ისინი უზრუნველყოფილნი 

იქნებოდნენ საცხოვრებელით, საკვებით, ჯანდაცვით, იტალიურის გაკვეთილებით, 

სოციალური მომსახურებით, იურიდიული დახმარებითა და, პროფესიული მომზადებით. 

თუმცა, იტალიის ხელისუფლებას არც წერილობით და არც ზეპირად არ მოუწოდებია 

დეტალური ინფორმაცია კონკრეტული დაწესებულების, მიღების (ფიზიკური) პირობების 

და ოჯახის ერთიანობის შენარჩუნების შესახებ. შესაბამისად, სასამართლო მიიჩნევს, რომ 
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შვეიცარიის ხელისუფლებას არ გააჩნდა სათანადო გარანტიები განმცხადებელებთან 

დაკავშირებით იტალიის ხელისუფლების მხრიდან.  

აქედან გამომდინარე, სასამართლომ დაასკვნა, რომ თუ განმცხადებლებს გააძევებდნენ 

იტალიაში ისე, რომ იტალიის მთავრობისგან მიღებული არ იქნება ინდივიდუალური 

გარანტიები განმცხადებელთა ისეთ გარემოში განთავსების შესახებ, რომელიც 

არასრულწლოვნებისთვის ადაპტირებულია და ოჯახი იქნება ერთად, ეს გამოიწვევს 

კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევას.  

 

შედეგი:3 

სასამართლომ ერთხმად დასაშვებად ცნო განაცხადი კონვენციის მე-3 მუხლის 

დარღვევასთან დაკავშირებით და 14 ხმით 3-ის წინააღმდეგ დაადგინა: თუ 

განმცხადებლებს გააძევებდნენ იტალიაში ისე, რომ შვეიცარიის მთავრობას იტალიის 

შესაბამისი ორგანოებიდან მიღებული არ ექნებოდა ინდივიდუალური გარანტიები 

განმცხადებლების ისეთ გარემოში განთავსების შესახებ, რომელიც 

არასრულწლოვნებისთვის ადაპტირებული იქნებოდა და შენარჩუნებული იქნებოდა 

ოჯახის ერთიანობა,  ეს გამოიწვევდა კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევას.4 

                                                 
3 თარახელი შვეიცარიის წინააღმდეგ (განაცხადი №29217/12), გვ. 52. 

4 თარახელი შვეიცარიის წინააღმდეგ (განაცხადი №29217/12), ¶138. 


