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სასამართლოს 

სახელწოდება:  
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 

საკვანძო სიტყვები:   

 

პროცედურებზე ეფექტური ხელმისაწვდომობა, 

სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალებით 

სარგებლობის უფლება, დაკავება, ლტოლვილის 

სტატუსი, მიღების მატერიალური პირობები, 

მიღების პირობები 

 

მნიშვნელოვანი სამართლებრივი დოკუმენტები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მუხლები: 3, 5.  

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1 

1. განმცხადებლების დაკავება და ადმინისტრაციული პატიმრობა 

დეპორტაციასთან დაკავშირებით 

საქმე ეხება 14 განმცხადებელს, რომლებიც სხვადასხვა დროს არალეგალურად 

შევიდნენ საბერძნეთის ტერიტორიაზე და 2011 წლის 20 ნოემბრიდან 2012 წლის 4 

იანვრის პერიოდში მოხდა მათი დაკავება. 2011 წლის 23 ნოემბრიდან 2012 წლის 7 

იანვრის პერიოდში ორესტიადას პოლიციის სამმართველოს დირექტორმა, 

სხვადასხვა ბრძანებით, მიიღო განმცხადებელთა დეპორტაციის და მათი ფილაკიოს 

                                                      
1 მაჰამადი და სხვები საბერძნეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2015, 

განაცხადი 48352/12, პარაგრაფები: 5-22. 



მაჰამადი და სხვები საბერძნეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ 

2 

 

დაკავების ცენტრში პატიმრობის ვადის არაუმეტეს 6 თვემდე გაგრძელების 

გადაწყვეტილება, იმ საფუძვლით, რომ მოსალოდნელი იყო მათი ქვეყნიდან გაქცევა. 

2011 წლის 17 დეკემბრიდან 2012 წლის 8 მარტის შუალედში სხვადასხვა დროს 

განმცხადებლებმა მოითხოვეს თავშესაფარი. ამავე, თარიღებში ორესტიადას 

პოლიციის სამმართველოს დირექტორმა თავშესაფრის მოთხოვნაზე 

გადაწყვეტილებათა მიღებამდე მოითხოვა მათი დაკავება არაუმეტეს 90 დღისა. 

აღნიშნული ბრძანების მიხედვით, განმცხადებლებს არ გააჩნდათ მათი 

იდენტიფიცირებისთვის და საბერძნეთში შესვლის საფუძვლის დასადასტურებლად 

საჭირო სამგზავრო დოკუმენტები. გადაწყვეტილებაში ასევე აღნიშნული იყო, რომ 

განმცხადებელთა დაკავება აუცილებელი იყო თავშესაფარზე განაცხადთა სწრაფი და 

ეფექტიანი განხილვისთვის. 

2012 წლის 22 თებერვალს განმცხადებლებმა ალექსანდრეპოლის ადმინისტრაციულ 

სასამართლოში გაასაჩივრეს დაკავების გადაწყვეტილება. საჩივარი ეფუძნებოდა 

კონვენციის მე-3 (წამების აკრძალვა) და მე-5 მუხლის (თავისუფლებისა და 

ხელშეუხებლობის უფლება) დარღვევებს. მე-5 მუხლთან დაკავშირებით ისინი 

ასაჩივრებდნენ გაძევების გადაწყვეტილების კანონიერებას, ხოლო მე-3 მუხლთან 

მიმართებით, განმცხადებლები მიუთითებდნენ დაკავების დაუშვებელ პირობებზე: 

შენობიდან გასვლის შეუძლებლობა, სანიტარიისა და საკვების სავალალო 

მდგომარეობა და თითოეულ საკანში პატიმართა განთავსების დასაშვებზე მეტი 

რაოდენობა. 

ადმინისტრაციული სასამართლოს 2012 წლის 2 მარტის გადაწყვეტილებით 

განმცხადებელთა საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. გადაწყვეტილების მიხედვით, 6 

განმცხადებელი ჯერ კიდევ 2012 წლის 24 თებერვალს გათავისუფლდა. 

კონვენციასთან დაკავშირებულ საკითხებთან დაკავშირებით, სასამართლომ 

განაცხადა, რომ შეუძლებელი იყო დაკავებასთან შედარებით ნაკლებად 

შემზღუდველი ზომების მიღება. ხოლო დაკავების პირობებთან დაკავშირებული 

საკითხი სასამართლომ დაუშვებლად მიიჩნია, რადგან გასაჩივრების პროცედურისას 

მხოლოდ დაკავების კანონიერების საკითხი განიხილებოდა. ამასთანავე, 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ რიგ შემთხვევებში შესაძლებელია დაკავების გაუქმება, 

გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პირი დაკავებულია საზოგადოებრივი 

წესრიგისთვის საფრთხის შექმნის საფუძვლით ან არსებობს მისი მიმალვის რისკი. 

2012 წლის მარტსა და მაისში სხვადასხვა დროს უფლებამოსილი უწყების მიერ არ 

დაკმაყოფილდა განმცხადებელთა მოთხოვნა თავშესაფრის მიღებაზე. ერთ-ერთი 
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განმცხადებელი, რომელიც 2011 წლის ნოემბრიდან იყო დაკავებული, 2012 წლის 30 

იანვარს გადასცეს, თურქეთის ხელისუფლებას, ხოლო დანარჩენი განმცხადებლები 

გათავისუფლდნენ სხვადასხვა დროს 2012 წლის მარტში. 

2. განმცხადებელთა დაკავების პირობები 

განმცხადებელთა პოზიციით, ისინი, სხვა მრავალ პატიმართან ერთად 

მოთავსებულნი იყვნენ პატარა საკნებში ფილაკიოს დაკავების ცენტრში. საკნები იყო 

ბინძური, სკამებისა და მაგიდის გარეშე. დაკავებულებისთვის უზრუნველყოფილი 

არ ყოფილა თეთრეული, პირადი ჰიგიენის პროდუქტები და ცხელი წყალი, ასევე 

შეუძლებელი იყო საპირფარეშოთი სარგებლობა. ისინი იღებდნენ  საკვებს, რომლის 

ღირებულებაც დღიურად 5.85 ევროს შეადგენდა. განმცხადებელთა მტკიცებით, 

გარეთ გასვლის შესაძლებლობა მათ მხოლოდ კვირაში ერთხელ, ორჯერ ან საერთოდ 

არ ეძლეოდათ. დაკავების ცენტრში არ იყო რადიო ან ტელევიზორი, ასევე 

შეუძლებელი იყო ფიზიკური ან გასართობი აქტივობით დაკავება.  

საბერძნეთის მთავრობის პოზიციით, ორესტიადას პოლიციის დეპარტამენტის მიერ 

დაკავებული ყველა უკანონო მიგრანტი მოთავსებულ იქნა ფილაკიოს დაკავების 

ცენტრში, რომელიც განკუთვნილი იყო გაძევების პროცედურაში მყოფი 

უცხოელებისთვის, და რომელიც იყენებდნენ ასევე როგორც კანონიერი 

წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილი არასრულწლოვანის განთავსების ადგილს. 

ცენტრს გააჩნდა 7 ოთახი, 348 ადამიანის განთავსების შესაძლებლობით. მთავრობის 

მტკიცებით, თუ ოთახებს არ გააჩნდათ სკამები და მაგიდები, ეს გამოწვეული იყო 

მხოლოდ უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე. თითოეულ ოთახში 

მოთავსებული იყო სატელეფონო აპარატი. საბერძნეთის მთავრობამ ასევე აღნიშნა, 

რომ ცენტრის კედლების შეღებვა საჭიროების შემთხვევაში ხდებოდა, ხოლო 

დეზინფექცია და დეჰელმინტიზაცია კერძო კომპანიის მიერ ხორციელდებოდა. 

ცენტრი აღჭურვილი იყო ცენტრალური გათბობის სისტემით, მუდმივი ცხელი 

წყლითა და დერეფნებში ვენტილაციის სისტემით. საბერძნეთის მთავრობამ 

მითითება გააკეთა დღეში ერთი საათით გასეირნების შესაძლებლობაზე. მთავრობის 

განცხადებით, 2011 წლის თებერვლიდან ივლისამდე ცენტრთან თანამშრომლობდა 

დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის ჯგუფი, რომელიც 

დაკომპლექტებული იყო ორი ექიმისგან, ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკისა და 

სამი თარჯიმნისგან. სპეციალური მკურნალობის აუცილებლობის შემთხვევაში კი, 

ხდებოდა დაკავებულთა საავადმყოფოებში გადაყვანა. რაც შეეხება კვებას, 

მთავრობის პოზიციით, დაკავებულები უზრუნველყოფილნი იყვნენ სამჯერადი 
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კვებით, რომელიც საკმარისად ფარავდა დაკავებულთა კვებით მოთხოვნებს. 

საჭიროების შემთხვევაში დაკავებულებს შეეძლოთ დამატებით საკვების მოთხოვნა. 

სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი დასაბუთება:  

კონვენციის მე-3 მუხლის (წამების აკრძალვა) სავარაუდო დარღვევა2 

განმცხადებლები ასაჩივრებდნენ დაკავების პირობებს, რომელიც ფილაკიოს 

დაკავების ცენტრში 3 თვეზე დიდხანს გაგრძელდა და ამტკიცებდნენ, რომ დაირღვა 

კონვენციის მე-3 მუხლი (წამების აკრძალვა). 

საბერძნეთის მთავრობის პოზიციით, განმცხადებელთა საჩივარი იყო ზოგადი 

ხასიათის და არ ეფუძნებოდა კონკრეტულ ფაქტებს, რომელიც გამოიწვევდა მე-3 

მუხლის დარღვევას. სახელმწიფო მიუთითებდა 2012 წლის მარტიდან მაისის 

ჩათვლით ცენტრში ჩატარებულ სამუშაოებზე, რომლის გამოც ცენტრის მუშაობა 2013 

წლის აპრილში შეჩერებული იყო. 2013 წლის თებერვალში უფლებამოსილი 

სამინისტროს მიერ დაკავებულთათვის შესყიდულ იქნა ტელევიზორები, წიგნები და 

სამაგიდო თამაშები. 

განმცხადებელთა მტკიცებით, ისინი მნიშვნელოვნად დაზარალდნენ ცენტრში 

საკვების, საკმარისი სივრცის, სათანადო სველი წერტილების პირობების 

არარსებობის და ფიზიკური აქტივობების განხორციელების შეუძლებლობის გამო. 

განცხადების გასამყარებლად, მათ წარმოადგინეს საერთაშორისო და ადგილობრივ 

ორგანიზაციათა მიერ მომზადებული რამდენიმე ანგარიში, როგორიცაა გაეროს 

სპეციალური მომხსენებლის ანგარიში წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის შესახებ; წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის 

(CPT), გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისის, ადამიანის უფლებათა 

ეროვნული კომისიისა და სახალხო დამცველის ანგარიშები. ასევე ისეთი 

არასამთავრობო ორგანიზაციების, როგორიცაა საბერძნეთის ლტოლვილთა საბჭო და 

ProAsyl ანგარიშები. ყველა მათგანის წარმომადგენლობა ვიზიტით იმყოფებოდა 

ფილაკიოს დაკავების ცენტრში. 

სასამართლომ მე-3 მუხლის გამოყენებასთან დაკავშირებულ ზოგად პრინციპებთან 

მიმართებით მითითება გააკეთა რელევანტურ პრეცედენტულ სამართალზე.3 

                                                      
2 მაჰამადი და სხვები საბერძნეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2015, 

განაცხადი 48352/12, პარაგრაფები: 39-49. 
3 იხილეთ, კუდლა (Kudła) პოლონეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 

განაცხადი 30210/96, 2000, პარაგრაფები: 90-94; პიირსი (Peers) საბერძნეთის წინააღმდეგ, ადამიანის 
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სასამართლომ პირველ რიგში აღნიშნა, რომ რამდენიმე განმცხადებელი დაკავების 

ცენტრში იმყოფებოდა თითქმის სამი თვის განმავლობაში, ხოლო რამდენიმე - 

დაახლოებით ორი თვის ვადით. სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ განმცხადებელთა 

და მთავრობის ვერსიები დაკავების ცენტრის პირობების შესახებ განსხვავდებოდა 

ერთმანეთისგან. 

სასამართლომ მხედველობაში მიიღო განმცხადებელთა დაკავების პერიოდში 

მომზადებული ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წყაროების 

ანგარიშებში ასახული ინფორმაცია, რომელთა მიხედვითაც ცენტრი იყო 

გადატვირთული და დაკავებულები იძულებულები იყვნენ დაეძინათ იატაკზე; 

ოთახები, საწოლები და სანიტარული მოწყობილობები იყო ანტისანიტარიული და 

არამუშა მდგომარეობაში; პატიმრებისთვის შეუძლებელი იყო შენობის დატოვება, 

გამონაკლის შემთხვევაში - მხოლოდ მოკლე დროით; არასაკმარისი იყო პირადი 

ჰიგიენის საგნები; ზოგიერთი მონაცემის თანახმად, გარკვეულ შემთხვევაში, საკვები 

არასაკმარისი იყო.4 

სასამართლომ შეფასებისას, ასევე, გაითვალისწინა მთავრობის პოზიცია ცენტრის 

რეკონსტრუქციასთან და განახლებასთან დაკავშირებით, მაგრამ აღნიშნა, რომ ასეთი 

სამუშაოები ჩატარდა ან უნდა ჩატარებულიყო განმცხადებელთა გათავისუფლების 

შემდგომ, 2012 წლის 8 მარტიდან 15 მაისამდე და 2013 წლის 1 აპრილიდან 10 

აპრილამდე. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლომ მიიჩნია, რომ განმცხადებლები 

დაკავებულები იყვნენ ხალხით გადატვირთულ საკანში და ჰიგიენის დაუშვებელ 

პირობებში, რომელიც წარმოადგენდა კონვენციის მე-3 მუხლთან შეუთავსებელ 

არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას. შესაბამისად, სასამართლომ დაადგინა 

მე-3 მუხლის დარღვევა. 

 

                                                                                                                                                                           
უფლებათა ევროპული სასამართლო, განაცხადი 28524/95, 2001, პარაგრაფები: 67-68; კალაშნიკოვი 

რუსეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, განაცხადი 47095/99, 2002, 

პარაგრაფი 95; რიადი და იდიაბი (Riad and Idiab) ბელგიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლო, განაცხადი 29787/03 და 29810/03, 2008, პარაგრაფი 97; ტაბეში, ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლო, განაცხადი 8256/07, 2009, პარაგრაფები: 34-37; რაჰიმი 

საბერძნეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, განაცხადი 8687/08, 2011, 

პარაგრაფები: 59-62; (RU) საბერძნეთის წინააღმდეგ, განაცხადი 2237/08, 2011, პარაგრაფები: 54-56. 
4 მაჰამადი და სხვები საბერძნეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2015, 

განაცხადი 48352/12, პარაგრაფები: 24-38. 
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კონვენციის მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტის სავარაუდო დარღვევა5 

განმცხადებლები ასაჩივრებდნენ დაკავების კანონიერებას იმ საფუძვლით, რომ მათი 

დეპორტაცია სამგზავრო დოკუმენტების არქონის გამო შეუძლებელი იყო. მათ 

მიაჩნდათ, რომ აღნიშნულით დაირღვა კონვენციის მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტი 

(ყველას აქვს თავისუფლებისა და პირადი ხელშეუხებლობის უფლება). 

სახელმწიფოს პოზიციით, რამდენადაც განმცხადებლები არალეგალურად შევიდნენ 

ქვეყანაში, მათი დაკავება და დაპატიმრება მოხდა №3386/2005 კანონის 76-ე მუხლის 

1-ლი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით. ის განმცხადებლები, რომლებმაც 

განაცხადი გააკეთეს თავშესაფარზე უკვე დაკავებულები იყვნენ ორესტიადას 

პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ბრძანებით, რისი კანონიერებაც შეფასდა 

ალექსანდროპოლის ადმინისტრაციული ტრიბუნალის მიერ, ხოლო 

განმცხადებელთა დეპორტაციისა და დაპატიმრების გადაწყვეტილებები და მის 

შესახებ შეტყობინების ვადები, მთავრობის მტკიცებით, ასევე შესაბამისი იყო 

ზემოაღნიშნულ ნორმასთან.  

ყველა განმცხადებელმა, გარდა მე-12 განმცხადებლისა, განაცხადა, რომ ისინი ორი ან 

სამი თვით გაუსაძლის პირობებში იყვნენ დაკავებულნი დეპორტაციის მიზნით. 

მიუხედავად იმისა, რომ მათ თავშესაფარი ჰქონდათ მოთხოვნილი, მათი 

გათავისუფლება დამოკიდებული იყო მხოლოდ ფილაკიოს ცენტრში ახალი ნაკადის 

შესვლასთან. 

მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტის ასეთ შემთხვევაში გამოყენებასთან დაკავშირებულ 

ზოგად პრინციპებთან მიმართებით, სასამართლომ მითითება გააკეთა რელევანტურ 

პრეცედენტულ სამართალზე.6 

სასამართლომ მიუთითა, რომ კონვენციის მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი 

არ მოითხოვს დაკავების, როგორც გაქცევისა და დანაშაულის ჩადენის ასაცილებლად 

აუცილებელი ზომის გამოყენებას, იმ პირებთან დაკავშირებით, ვის მიმართაც 

                                                      
5 მაჰამადი და სხვები საბერძნეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2015, 

განაცხადი 48352/12, პარაგრაფები: 50-60. 
6 იხილეთ საადი დიდი ბრიტანეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 

განაცხადი 13229/03, 2008, პარაგრაფები: 64 და 74; Mooren გერმანიის წინააღმდეგ, ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლო, განაცხადი 11364/03, 2009, პარაგრაფები 72-81; ჩაჰალი დიდი 

ბრიტანეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 1996, პარაგრაფი 73; 

ბარანოვსკი პოლონეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, განაცხადი  

28358/95, 2000, პარაგრაფები 50-52; ხუროშვილი საბერძნეთის წინააღმდეგ, პარაგრაფები: 107-108. 
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დეპორტაციის პროცედურაა დაწყებული. შესაბამისად, აღნიშნული პუნქტი არ 

უზრუნველყოფს ამავე მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის მსგავს დაცვას. იგი მხოლოდ 

მოითხოვს, რომ დეპორტაციის პროცედურა იყოს მოქმედებაში, ხოლო ის საკითხი, 

გადაწყვეტილება დასაბუთებულია ეროვნული კანონმდებლობით თუ კონვენციით, 

არარელევანტურია ამ მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტის მიზნებისთვის. სასამართლო 

აღნიშნავს, რომ ამ მუხლზე დაყრდნობით თავისუფლების შეზღუდვას მხოლოდ 

დეპორტაციის პროცედურა ამართლებს (ჩაჰალი, ¶¶ 112-113; ტაკუში საბერძნეთის 

წინააღმდეგ, 2012, №2853/09, ¶ 41; ჩხარტიშვილი საბერძნეთის წინააღმდეგ, 2013, 

№22910/10, ¶ 69).   

სასამართლომ დაადგინა, რომ განმცხადებლები, რომელთაც თავშესაფარზე 

განაცხადი შეიტანეს 2012 წლის იანვარში, თებერვალში და მარტში, დაკავებულები 

იყვნენ მხოლოდ რამდენიმე დღით. სასამართლომ ასევე დაადგინა, რომ №114/2010 

დადგენილების მე-13 მუხლის მიხედვით, დეპორტაციის მიზნით დაკავებული 

უცხოელი, რომელიც განაცხადს გააკეთებს თავშესაფარზე, უნდა დარჩეს 

პატიმრობაში, როდესაც პირს inter alia არ გააჩნია სამგზავრო დოკუმენტები რაც 

აუცილებელია მისი იდენტიფიცირებისთვის, შემოსვლის საფუძვლისა და 

წარმოშობის დასადგენად, განსაკუთრებით უცხოელთა მასობრივი ნაკადის 

არალეგალურად შემოსვლისას ან თუ იგი გაანადგურებს ასეთ დოკუმენტებს. ასევე, 

სასამართლოს მოსაზრებით ამ პირთა პატიმრობის პირობები უნდა შეესაბამებოდეს 

ამ მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილ პირობებს. 

მე-13 მუხლი ასევე მოითხოვს, რომ თავშესაფარზე განცხადება განხილულ იქნას 

პრიორიტეტულად. მოცემულ საქმეში, სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს, რომ 

უწყებათა მიერ განმცხადებლებს თავშესაფარზე განცხადებაზე უარი ეთქვათ 2012 

წლის 19, 23, 29, 30 მარტს და 23, 25 და 30 მაისს, ისეთ დროს, როდესაც ისინი 

გათავისუფლებული იყვნენ, განცხადების შეტანიდან მოკლე დროში. შესაბამისად, 

ეროვნული უწყებები არ შეიძლება დადანაშაულებულნი იქნან დეპორტაციის 

პროცედურის განმავლობაში სათანადო გულმოდგინების გარეშე მოქმედებაში. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლომ დაადგინა, რომ განმცხადებელთა 

დაკავება არ იყო თვითნებური და იგი შეიძლება ჩათვლილიყო როგორც „კანონიერი“ 

კონვენციის მე-5 მუხლის 1-ლი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის მიხედვით. 
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კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის სავარაუდო დარღვევა7 

განმცხადებელთა მტკიცებით, საბერძნეთის კანონმდებლობა არ აძლევდა მათ 

საშუალებას, გამოსწორებულიყო ადმინისტრაციული პატიმრობის კანონიერების 

განხილვის პროცედურის ხარვეზები. მათი საჩივარი ეფუძნებოდა ადამიანის 

უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტს, რომლის თანახმად, 

„ყველას, ვისაც დაკავებით ან დაპატიმრებით აღეკვეთა თავისუფლება, უფლება აქვს, 

მიმართოს სასამართლოს, რომელიც სწრაფად განიხილავს მისი დაპატიმრების 

მართლზომიერების საკითხს და გამოსცემს ბრძანებას მისი გათავისუფლების 

შესახებ, თუ დაპატიმრება არ არის კანონიერი.“ 

სახელმწიფომ თავის პოზიციაში განაცხადა, რომ ადმინისტრაციული სასამართლოს 

მიერ გადაწყვეტილების მიღებისას, სასამართლომ შეაფასა დაკავების პირობები. 

აღნიშნულთან დაკავშირებით სასამართლო აფასებს ბრალდების დასაბუთებულობას, 

ხოლო თუკი დადებითი გადაწყვეტილება მიიღება და პრობლემის მოგვარება 

შეუძლებელია უფლებამოსილი უწყების მიერ, პოლიციის უფლებამოსილ ორგანოს 

უნდა დაევალოს დაკავების ადგილზე პრობლემის მოგვარება ან დაკავებულის სხვა 

დაკავების ცენტრში გადაყვანა. ამ არგუმენტის გასამყარებლად, მთავრობა 

მიუთითებს რამდენიმე შემთხვევას დაკავების გაუსაძლისი პირობების გამო 

დაკავების გაუქმების გადაწყვეტილებებზე, ასევე, დეპორტაციის ბრძანების 

გაუქმების გადაწყვეტილებაზე. 

აღნიშნულის საწინააღმდეგოდ, განმცხადებლები მიუთითებდნენ საბერძნეთთან 

დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს წინა 

გადაწყვეტილებებზე (რუ საბერძნეთის წინააღმდეგ და ლინი საბერძნეთის 

წინააღმდეგ, განაცხადი 58158/10, 2013). განმცხადებლები ყურადღებას 

ამახვილებდნენ, რომ ადმინისტრაციულმა სასამართლომ არ განიხილა დაკავების 

კანონიერება, არამედ მხოლოდ გაიმეორა, რომ განმცხადებლები წარმოადგენდნენ 

საფრთხეს საზოგადოებრივი წესრიგისთვის, რადგან მათ არ შეეძლოთ კანონის 

დარღვევის გარეშე ცხოვრება. 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ „კანონიერების“ კონცეფციას უნდა ჰქონდეს იგივე 

მნიშვნელობა მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის შემთხვევაში, რაც მას გააჩნია ამ მუხლის 1-

ლ პუნქტში, რათა დაკავებულ პირს ჰქონდეს უფლება, შემოწმდეს მისი დაკავების 

                                                      
7 მაჰამადი და სხვები საბერძნეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2015, 

განაცხადი 48352/12, პარაგრაფები: 61-69. 
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ფაქტი არა მხოლოდ ეროვნული კანონმდებლობით, ასევე კონვენციითაც. 

სასამართლოს მოსაზრებით, მას გააჩნია საკმარისად ფართო კონტროლი, რათა 

შეაფასოს ინდივიდის დაკავების კანონიერებისთვის აუცილებელი თითოეული 

პირობა 1-ლი პუნქტის მიხედვით (ჩაჰალი, ¶ 127; დუგოზი საბერძნეთის წინააღმდეგ, 

განაცხადი 40907/98, 2001, ¶ 61). 

სასამართლო მიუთითებს, რომ 2012 წლის 2 მარტს, როდესაც ადმინისტარციულმა 

სასამართლომ გადაწყვეტილება გამოიტანა განმცხადებელთა საქმეზე, ეროვნულ 

კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილება უკვე ძალაში იყო 2011 წლის 1-ლი 

იანვრიდან, რომელიც ადმინისტრაციული სასამართლოს მოსამართლეს 

შესაძლებლობას აძლევდა დაკავების კანონიერებასთან მიმართებით განეხილა 

ნებისმიერი საკითხი, მათ შორის,  დაკავების პირობების საკითხიც.8 მიუხედავად 

ამისა, მოცემულ საქმეში, ადმინისტრაციულმა სასამართლომ დაუშვებლად ცნო 

განმცხადებელთა მტკიცება დაკავების პირობებთან დაკავშირებით, იმ საფუძვლით, 

რომ დაკავების კანონიერების შეფასება გამორიცხავდა ყველა სხვა საკითხს, მათ 

შორის, დაკავების პირობებთან დაკავშირებითაც. ადმინისტრაციულმა სასამართლომ 

აღინიშნა, რომ ამ პრობლემისთვის ეფექტურ დაცვას ითვალისწინებდა 

ადმინისტრაციული და სისხლის სამართალი და აღნიშნული არ იყო გასაჩივრების 

პროცედურის საგანი. დამატებით, ადმინისტრაციულმა სასამართლომ მიუთითა, 

რომ არც ერთ შემთხვევაში ასეთი პროცედურით არ მოხდებოდა იმ პირთა 

გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება, დაკავების არასათანადო 

პირობების გამო, რომელთა დაკავებაც დასაბუთებული იყო მათი საზოგადოებრივი 

წესრიგისთვის საფრთხის შექმნით ან გაქცევის რისკით. 

სასამართლოს მოსაზრებით, მოცემულ საქმეში არ მომხდარა განმცხადებელთა 

დაკავების კანონიერების შეფასება კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის 

მოთხოვნათა შესაბამისად. აქედან გამომდინარე, სასამართლომ დაადგინა 

აღნიშნული მუხლის დარღვევა. 

შედეგი: 

 დადგინდა კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევა დაკავების ცენტრში დაკავების 

პირობების გამო. 

                                                      
8 იხილეთ, პარაგრაფი 23. 
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 დადგინდა კონვენციის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის დარღვევა პროცედურებზე 

ხელმისაწვდომობაზე მათი დაკავების კანონიერების განხილვასთან 

დაკავშირებით. 


