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საქმის სახელწოდება: მოჰამედი საბერძნეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ 

(განაცხადი  70586/11)  

განმცხადებლის 

წარმოშობის ქვეყანა: 

ერაყი 

გადაწყვეტილების თარიღი:  11-12-2014 

ციტირების წესი:  Mohamad v. Greece, Application no. 70586/11 

სასამართლოს 

სახელწოდება:  

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო  

საკვანძო სიტყვები:   

 

პროცედურებზე ეფექტიანი ხელმისაწვდომობა, 

ბავშვის საუკეთესო ინტერესი, სამართლებრივი 

დაცვის საშუალება, დაკავება, იურიდიული 

დახმარება კანონიერი წარმომადგენლობა, 

განმცხადებლის ინდივიდუალური გარემოებები, 

არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობა 

ან დასჯა, პროცედურული გარანტიები, 

მდგომარეობა მიმღებ ცენტრში, კანონიერი 

წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილი 

არასრულწლოვანი. 

 

რელევანტური სამართლებრივი ნორმები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მუხლები მე-3; მე-5; მე-13; 

 ევროკავშირის  დირექტივა მიღების პირობების შესახებ (2003/9/EC); 

 ევროკავშირის დირექტივა დაბრუნების შესახებ (2008/115/EC). 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები: 

განმცხადებელი დააკავეს სუფლის რეგიონში, 2010 წლის 15 ნოემბერს, როდესაც მან 

უკანონოდ გადაკვეთა საბერძნეთის ტერიტორია. FRONTEX-ის ოფიცერმა  

გამოიკვლია მის იდენტობასა და ეროვნებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია. ამ 

კვლევის მიხედვით, განმცხადებელი დაიბადა 1990 წლის პირველ იანვარს ქ. ზახოში, 

ერაყი. 



მოჰამედი საბერძნეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ 

2 
 

2010 წლის 17 ნოემბერს ალექსანდროპოლის სისხლის სამართლის სასამართლოს 

გადაწყვტილებით, ის გათავისუფლდა პასუხისმგებლობისგან საზღვრის უკანონო 

კვეთისთვის და დადგინდა, რომ შეიძლებოდა განმცხადებლის დაბრუნება 

წარმოშობის ქვეყნაში. შესაბამისად, ალექსანდროპოლის პოლიციის დეპარტამენტის 

მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ განმცხადებელი გადასულიყო 

თურქეთში იმისათვის, რომ მომხდარიყო იქედან მისი წარმოშობის ქვეყნაში 

დაბრუნება. თუმცა, ამ გადაწყვეტილების აღსრულება ვერ მოხერხდა, რადგან 

თურქეთის ხელსუფლებამ უარი განაცხადა განმცხადებლის მიღებაზე. აღსანიშნავია, 

ისიც, რომ ალექსანდროპოლის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ მიღებულ 

გადაწყვეტილებაში განმცხადებლის ასაკი არასწორად იყო მითითებული, როგორც 

1990 წლის პირველი იანვარი.  

2010 წლის 20 ნოემბერს ალექსანდროპოლის პოლიციის დეპარტამენტის 

დირექტორის მიერ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ განმცხადებლის 

დეპორტაცია უნდა მომხდარიყო, რადგან მან უკანონოდ გადაკვეთა სახელმწიფო 

საზღვარი და ამასთან, უნდა მომხდარიყო განმცხადებლის დაკავება 6 თვემდე 

ვადით.  განმცხადებელს მისი დაკავების მიზეზების და უფლებების შესახებ ეცნობა 

ინგლისურად - მისთვის გასაგებ ენაზე. თუმცა, განმცხადებელი აღნიშნავდა, რომ 

მსგავსი სახის შეტყობინება მას არ მიუღია.  

განმცხადებლის თურქეთში დაბრუნების პროცედურა გაძევების შესახებ 

გადაწყვეტილების მიღებიდან 3 თვის განმავლობაში უნდა დასრულებულიყო. 2010 

წლის 17 დეკემბერს მოხდა ასაკთან დაკავშირებული შეცდომის გასწორება და 

განმცხადებლის დაბადების თარიღად მითითებული იქნა 1993 წელი. შესაბამისად, 

განმცხადებელი ცნობილ იქნა კანონიერი წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილ 

არასრულწლოვნად.  აღნიშნულის შემდეგ, პროცესში ჩაერთო შესაბამისი ორგანოები 

და მოხდა განმცხადებლის დეპორტაციის პროცედურის შეჩერება, რადგან ის იყო 

არასრულწლოვანი. განმცხადებელი ამ პერიოდის განმავლობაში დაკავებული იყო 

სუფლის რეგიონის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე, საიდანაც მოთხოვნილ იქნა მისი 

გადაყვანის საჭიროება არასრულწლოვანთათვის განკუთვნილ ცენტრში. გარდა ამისა, 

განმცხადებელს ჩაუტარდა სამედიცინო გამოკვლევა, რის შედეგადაც დადგინდა, 

რომ მას გადამდები დაავადება ჰქონდა. 2011 წლის 5 თებერვალს განმცხადებლი 

სრულწლოვანი გახდა, თუმცა ის ამ პერიოდისთვისაც დაკავებული იყო სუფლის 

სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე. 

2011 წლის 18 აპრილს განმცხადებელმა საბერძნეთის ლტოლვილთა საბჭოს 

დახმარებით მიმართა ალექსანდროპოლის ადმინისტრაციულ სასამართლოს, სადაც 

გაასაჩივრა მისი დაკავება; განმცხადებელმა მიუთითა, რომ ის 6 თვეზე მეტი ხნის 
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განმავლობაში იყო დაკავებული, მას არ ჰქონდა სათანადო პირობები და 

განთავსებული იყო სრულწლოვანთა დაკავების ადგილზე, მიუხედავად იმისა, რომ 

არასრულწლოვანი იყო. განმცხადებელი აღნიშნავდა, რომ მის მიმართ დაირღვა 

ევროპული კონვენციის მე-3 და მე-5 მუხლები, რაც დასტურდებოდა საბერძნეთის 

მიმართ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებებითაც. აღნიშნულის საფუძველზე 2011 წლის 4 მაისს 

ალექსანდროპოლის ადმინისტრაციული სასამართლოს პრეზიდენტმა მიიღო 

გადაწყვტილება (რომელიც სულ 5 ხაზი იყო) განმცხადებლის გათავისუფლების 

შესახებ, იმ საფუძვლით, რომ განმცხადებელს ჰყავდა ძმა გერმანიაში და სურდა იქ 

ძმასთან გამგზავრება. განმცხადებელს ქვეყნის ტეროტორიის დატოვებისთვის 

განესაზღვრა 30 დღიანი ვადა, ხოლო წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდებოდა მისი 

დეპორტაციის ბრძანების აღსრულება. 

ხსენებული გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, განმცხადებელმა მიმართა ადამიანის 

უფლებათა ევროპულ სასამართლოს და მიუთითა, რომ მის მიმართ ადგილი ჰქონდა 

კონვენციის მე-3, მე-5 და მე-13 მუხლების დარღვევას.  

სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი დასაბუთება1:  

კონვენციის მე-3 მუხლის სავარაუდო დარღვევა 

განმცხადებელი აღნიშნავდა, რომ მისი, როგორც არასრულწლოვანის მდგომარეობა 

არ იქნა გათვალისწინებული მაშინ, როდესაც ის სუფლის რეგიონის საზღვრის 

გადაკვეთისას დააკავეს. გარდა ამისა, ის ჩიოდა დაკავების პირობებთან 

დაკავშირებით და აღნიშნავდა, რომ მის მიმართ ადგილი ჰქონდა კონვენციის მე-3 

მუხლის დარღვევას.  

სასამართლომ  განმცხადებლის საქმეში ყურადღება გაამახვილა ადამიანის 

უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 და მე-13 მუხლზე. კონვენციის მე-3 მუხლის 

თანახმად,  

„არავინ შეიძლება დაექვემდებაროს წამებას ან არაადამიანურ ან დამამცირებელ 

მოპყრობას ან დასჯას.“ 

კონვენციის მე-13 მუხლის თანახმად,  

„ყველას, ვისაც დაერღვა ამ კონვენციით გათვალისწინებული უფლებები და 

თავისუფლებები, უნდა ჰქონდეს სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალება 

                                                           
1 მოჰამადი საბერძნეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, განაცხადი: 

70586/11, პარაგრაფები:42-89. 



მოჰამედი საბერძნეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ 

4 
 

ეროვნული ხელისუფლებისაგან, თუნდაც ეს დარღვევა ჩაიდინოს პირმა, რომელიც 

სამსახურებრივ უფლებამოსილებას ახორციელებდა“. 

მხარეთა მიერ წარმოდგენილი არგუმენტები 

 მთავრობა აღნიშნავდა, რომ სასამართლოს განაცხადი არ უნდა ეცნო 

დასაშვებად, რადგან განმცხადებელს სახელმწიფოში არ ჰქონდა ამოწურული 

შიდა სამართლებრივი მექანიზმები.  

 განმცხადებელი აღნიშნავდა, რომ დაკავების შემთხვევაში გადაწყვეტილების 

გასაჩივრება არ იყო ხელმისაწვდომი და არ იყო ეფექტიანი; განმცხადებელი 

ამავე დროს მიუთითებდა, რომ საინფორმაციო ბროშურა, რომელიც 

განკუთვნილი იყო დაკავებული პირებისთვის არ შეიცავდა საკმარის 

ინფორმაციას გასაჩივრების საკითხებზე. ამასთან, განმცხადებელმა მიუთითა 

გასაჩივრების პროცედურის ხანგრძლივობაზე და აღნიშნა, რომ პირველი 

ინსტანციის განხილვა საშუალოდ 5 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. 

დაბოლოს, აღსანიშნავია, რომ განმცხადებელს არ შეეძლო ასეთი პროცედურის 

წარმართვა, რადგან ამისათვის საჭირო იყო ადვოკატის მონაწილეობა, თუმცა  

კანონმდებლობაში არ იყო მითითებული სამართლებრივი დახმარების 

შესაძლებლობაზე . 

სასამართლოს შეფასება 

სასამართლომ, ამ შემთხვევაში სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების არსებობასთან 

დაკავშირებით გაითვალისწინა ის სამართლებრივი და პოლიტიკური კონტექსტი, 

რომელშიც ეს მექანიზმები არსებობენ; ასევე, სასამართლომ გაითვალისწინა 

განმცხადებლის საქმის ინდივიდუალური გარემოებები; ისიც, რომ განმცხადებელი 

ისეთ პირობებში იყო დაკავებული, რომელიც სავარაუდოდ ეწინააღმდეგებოდა 

კონვენციის მე-3 მუხლს და ასეთ პირობებში უწევდა ეროვნულ დონეზე არსებული 

სამართლებრივი დაცვის მექანიზმების ამოწურვა. გარდა ამისა, განმცხადებლის 

როგორც არასრულწლოვნის მიმართ არ იქნა მიღებული შესაბამისი ზომები 

იმისათვის, რომ ის განთავსებულიყო არასრულწლოვნებისთვის ადაპტირებულ 

ადგილას. ნაცვლად ამისა, ის დაკავებული იქნა როგორც სრულწლოვანი პირი. 

სასამართლომ დაასკვნა, რომ განმცხადებლისთვის არ იქნა შეთავაზებული სათანადო 

სამართლებრივი დაცვის საშუალება, რომელიც ქმნის გონივრულ შესაძლებლობას 

იმისათვის, რომ განმცხადებლის საჩივარი წარმატებული იქნება. შესაბამისად, 

სასამართლოს მიერ განმცხადებლის მოთხოვნა კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევის 

საკითხის განხილვასთან დაკავშირებით დასაშვებად გამოცხადდა.  
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საქმის დასაშვებად ცნობის შემდეგ, სასამართლოს მიერ შეფასდა კონვენციის მე-3 

მუხლის დარღვევის საკითხი განმცხადებლის მიმართ. 

სასამართლო აღნიშნავს, რომ მთავრობის პოზიციის მიხედვით, განმცხადებლის 

მიღებასა და განთავსებასთან დაკავშირებით, მიღებული იქნა ყველა საჭირო ზომა, 

რაც გათვალისწინებულია საერთაშორისო ხელშეკრულებებსა და შესაბამის 

ეროვნულ კანონმდებლობაში. თავის მხრივ, განმცხადებელი აღნიშნავდა, რომ მის 

მიმართ არ იქნა გათვალისწინებული არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესი, ის 

მუდმივად იმყოფებოდა დაკავების ცენტრში ნაცვლად იმისა, რომ გადაეყვანათ 

ახალგაზრდების საერთო საცხოვრებელში.  

სასამართლომ მიუთითა კონვენციის მე-3 მუხლთან დაკავშირებით არსებულ ზოგად 

პრინციპებზე, რომელიც განმტკიცებულია სასამართლო პრაქტიკით და აღნიშნა, რომ 

დაკავების პირობები შესაძლებელია იწვევდეს კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევას 

უცხოელების მიმართ. სასამართლომ რამდენიმე საქმეში საბერძნეთის წინააღმდეგ 

უკვე დაადგინა დარღვევა მსგავს სიტუაციებში, კერძოდ, ფერესა და სუფლის 

სასაზღვრო პუნქტებზე არსებული დაკავების ადგილებში არსებული პირობების 

გამო. 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ განმცხადებელი 5 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში იყო 

დაკავებული სუფლის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე. ამასთან, სასამართლომ 

მხედველობაში მიიღო წამების პრევენციის კომიტეტის 2012 წლის 10 იანვრის 

ანგარიში, 2011 წლის 15 მარტის განცხადება და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი 

კომისრის ვიზიტი 2010 წლის 29 სექტემბრიდან 1 ოქტომბრამდე. სასამართლომ 

აღნიშნა, რომ ამ პერიოდის შემდეგ იმ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე, სადაც 

განმცხადებელი იყო დაკავებული, არაფერი შეცვლილა, შესაბამისად, ეს ინფორმაცია 

რელევანტური იყო.  ამასთან, მთავრობამ ვერ წარმოადგინა ვერანაირი 

არგუმენტაცია, რაც გააქარწყლებდა აღნიშნულ ინფორმაციას და, რაც სასამართლოს 

მისცემდა საშუალებას, რომ  ამ საქმეში საბერძნეთის წინააღმდეგ არსებული სხვა 

მსგავსი საქმეებისგან განსხვავებული დასკვნები გამოეტანა. შესაბამისად, 

სასამართლომ დაასკვნა, რომ განმცხადებლის დაკავება წარმოადგენდა 

არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას კონვენციის მე-3 მუხლის ფარგლებში 

და ამ საქმეში ადგილი ჰქონდა ამ მუხლის დარღვევას.  

კონვენციის მე-3 და მე-13 მუხლების სავარაუდო დარღვევა დაკავების პირობებთან 

დაკავშირებით 

როგორც სასამართლო აღნიშნავს, განმცხადებელი კონვენციის მე-3 და მე-13 

მუხლებზე კუმულატიურად დაყრდნობით აღნიშნავდა, რომ მას დაკავებისას არ 
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მიეცა საშუალება ესარგებლა სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალებებით. 

თავის მხრივ, მთავრობა აღნიშნავს, რომ  უცხოელებს ჩვეულებრივ, გადაეცემათ 

მათთვის გასაგებ ენაზე შედგენილი ბროშურა, რომელშიც მითითებულია, რომ მათ 

აქვთ უფლება გაასაჩივრონ დაკავების პირობები. გარდა ამისა, მთავრობამ მიუთითა, 

რომ განმცხადებელს გამოეყო ორი ადვოკატი, რათა გაესაჩივრებინა დაკავება. 

მთავრობამ დამატებით განმარტა, რომ არა ადვოკატების მიერ შესაბამისი 

პროცედურის განხორციელებაზე 4 თვით დაგვიანება, განმცხადებელი დიდი ხნით 

ადრე იქნებოდა გათავისუფლებული. 

განმცხადებელმა დამატებით აღნიშნა, რომ ეროვნულ კანონმდებლობაში, დაკავების 

პირობების გასაჩივრების მიზნით, არ არსებობდა ნათელი მითითება სამართლებრივი 

დაცვის ეფექტიანი საშუალებით სარგებლობასთან დაკავშირებით, იმ 

მიგრანტებისთვის, რომლებიც დაკავებულები იყვნენ.  განმცხადებელი ასევე 

აღნიშნავდა, რომ არ იყო დაცული სამართლებრივი სიცხადის პრინციპი, რადგან 

კანონმდებლობით ნათლად არ იყო გათვალისწინებული ის, რომ დაკავებულს 

შეეძლო დაკავების კანონიერებასა და პირობებთან დაკავშირებით საჩივარი 

წარედგინა; ასეთ შემთხვევაში კი მომხდარიყო პირის გათავისუფლება ან სხვა 

ადგილას გადაყვანა . 

სასამართლო კვლავ იმეორებს, რომ კონვენციის მე-13 მუხლის ფარგლებში 

იგულისხმება ეროვნულ დონეზე ისეთი სამართლებრივი მექანიზმების არსებობა, 

რომელიც კონვენციის საფუძველზე არსებული ნებისმიერი სადავო საკითხის 

სათანადო გამოკვლევას უზრუნველყოფს. ამასთან, სასამართლო მიუთითებს, რომ 

კონვენციის მე-13 მუხლის ფარგლებში არსებული სამართლებრივი დაცვის 

საშუალება უნდა იყოს ეფექტიანი პრაქტიკაში და არსებობდეს საკანონმდებლო 

დონეზე. 

სასამართლო მიიჩნევს, რომ როდესაც პირს აქვს სადავო საკითხი კონვენციის მე-3 

მუხლთან დაკავშირებით,  სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალება 

გულისხმობს სახელმწიფოს მიერ ეფექტიანი გამოძიებით საქმის დასრულებას 

სავარაუდო დარღვევასთან დაკავშირებით. როგორც სასამართლომ აღნიშნა,  

მიუხედავად იმისა, რომ განმცხადებელი გაათავისუფლეს პატიმრობიდან, 

სასამართლოს მიერ არ მომხდარა მისი დაკავების პირობების შესწავლა. აღნიშნულის 

გათვალისწინებით, სასამართლომ მიიჩნია, რომ განმცხადებლისთვის არ იქნა 

უზრუნველყოფილი სამართლებრივი დაცვის სათანადო საშუალება მას შემდეგ, რაც 

ის გაათავისუფლეს. შესაბამისად, სასამართლომ დაადგინა კონვენციის მე-13 მუხლის 

დარღვევა მე-3 მუხლთან კავშირში.  
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კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი ნაწილის დარღვევა 

მოცემულ მუხლთან დაკავშირებით, განმცხადებელი აღნიშნავდა, რომ  მისი 

დაკავებისას არ მოხდა მის მიმართ იმ სტატუსის აღიარება, რომ იყო კანონიერი 

წარმომადგენლის გარეშე დარჩენილი არასრულწლოვანი. მეორე მხრივ, როდესაც 

განმცხადებელი გახდა სრულწლოვანი, ის კვლავ დაკავებული იყო და 

ხელისუფლებას არ გადაუდგამს არანაირი ნაბიჯი მის გასათავისუფლებლად.  

განმცხადებელი აღნიშნავდა, რომ კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის 

თანახმად, „1. ყველას აქვს თავისუფლებისა და პირადი ხელშეუხებლობის უფლება. 

არავის შეიძლება აღეკვეთოს თავისუფლება, გარდა შემდეგი შემთხვევებისა და 

კანონით განსაზღვრული პროცედურის შესაბამისად, ესენია: (...) „ვ“ პირის კანონიერი 

დაკავება ან დაპატიმრება ქვეყანაში მისი უნებართვოდ შესვლის აღსაკვეთად, ან იმ 

პირის დაკავება თუ დაპატიმრება, რომლის წინააღმდეგაც ხორციელდება 

ღონისძიებები დეპორტაციისა თუ ექსტრადიციის მიზნით“. 

თავის მხრივ, მთავრობა აღნიშნავდა, რომ განმცხადებლისთვის ხელმისაწვდომი და 

ეფექტიანი იყო სამართლებრივი დაცვის საშუალება, თუმცა განმცხადებელმა 

არასაპატიო მიზეზის გამო გვიან წარადგინა მისი საჩივარი ადმინისტრაციულ 

სასამართლოში. მთავრობა აღნიშნავდა, რომ  დეპორტაციისთვის 

გათვალისწინებული პროცედურების მიხედვით, პატიმრობისათვის 

გათვალისწინებულია 6 თვიანი მაქსიმალური ვადა, რაც ამ შემთხვევაში 

განმცხადებლის მიმართ დაცული იყო. ამ შემთხვევაში, განმცხადებლის დაკავება 

მოხდა იმიტომ, რომ მან უკანონოდ გადმოკვეთა ქვეყნის საზღვარი და გარდა ამისა, 

დაკავების პერიოდი შეესაბამებოდა იმ მინიმალურ პერიოდს, რაც დეპორტაციასთან 

დაკავშირებული ფორმალობისთვის იყო საჭირო და ემსახურებოდა კანონიერ 

მიზანს. 

როგორც სასამართლომ აღნიშნა, იმისათვის, რომ კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი 

პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის მიზნებისთვის დაკავება არ იყოს თვითნებური, ის 

სახელმწიფოს მიერ უნდა განხორციელდეს კეთილსინდისიერად; ის ასევე უნდა 

უკავშირდებოდეს იმ მიზანს, რომ მოხდეს პირის ტერიტორიაზე უკანონო შესვლის 

აღკვეთა; დაკავების ადგილები უნდა იყოს სათანადო, ხოლო დაკავების პერიოდი 

უნდა იყოს გონივრული მისი მიზნის გათვალისწინებით.  

სასამართლო აღნიშნავს, რომ კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის “ვ“ 

ქვეპუნქტი არ ავალდებულებს სახელმწიფოს, რომ დაკავება არის გონივრულად 

საჭირო ღონისძიება იმ პირისადმი ვის მიმართაც მიმდინარეობს გაძევების 

პროცედურა.   
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მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებას, ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად, 

ჰქონდა ვალდებულება, განმცხადებელი განეთავსებინა არასრულწლოვანთა 

განთავსებისთვის განკუთვნილ ადგილას, არანაირი ღონისძიება არ იქნა 

გატარებული ამის უზრუნველსაყოფად. სასამართლო აღნიშნავს, რომ მთავრობას არ 

წარმოუდგენია არანაირი ახსნა-განმარტება იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ 

გახანგრძლივდა საზღვარზე განმცხადებლის დაკავება და არ უზრუნია 

განმცხადებლის სხვა ადგილას განთავსებაზე მისი ასაკიდან გამომდინარე. გარდა 

ამისა, მთავრობას არ განუხორციელებია არანაირი ღონისძიება იმისათვის, რომ 

რეალურად მომხდარიყო განმცხადებლის დაბრუნება: მიუხედავად იმისა, რომ 

განმცხადებელს არ ჰქონდა სამგზავრო დოკუმენტი, ხელისუფლება არ დაკავშირებია 

ერაყის საელჩოს ათენში, იმისათვის, რომ აეღო სამგზავრო დოკუმენტი. სასამართლო 

აღნიშნავს, იმის გათვალისწინებით, რომ განმცხადებელი არ იყო განთავსებული 

არასრულწლოვანთა განთავსების ადგილას, როგორც ეს გათვალისწინებულია 

შესაბამისი კანონმდებლობით. გარდა ამისა, განმცხადებლის დეპორტაცია ვერ მოხდა 

იმ პერიოდში, როდესაც ის არასრუწლოვანი იყო და ხელისუფლების ორგანოებმა 

ვერც მისი სრულწლოვანების პერიოდში მოახერხეს მისი დაბრუნება. შესაბამისად, 

სასამართლო მიიჩნევს, რომ განმცხადებელის დაკავება არ იყო კანონიერი 

კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში და ადგილი 

ჰქონდა განმცხადებლის მიმართ ამ მუხლის დარღვევას. 

 

შედეგი: 

 სასამართლომ დაადგინა, რომ მოცემულ საქმეში ადგილი ჰქონდა კონვენციის 

მე-3 მუხლის დარღვევას; 

 სასამართლომ დაადგინა, რომ მოცემულ საქმეში ადგილი ჰქონდა კონვენციის 

მე-3 მუხლის დარღვევას მე-13 მუხლთან კავშირში; 

 სასამართლომ დაადგინა, რომ მოცემულ საქმეში ადგილი ჰქონდა მე-5 მუხლის 

პირველი პუნქტის დარღვევას; 

 

 


