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სასამართლოს 

სახელწოდება:  

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო  

საკვანძო სიტყვები:   

 

დისკრიმინაცია, სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი 

საშუალების უფლება, წარმოშობის ქვეყნის შესახებ 

ინფორმაცია, დაკავება, დეპორტაცია, წარმოშობის 

ქვეყანა, დევნა, არაადამიანური ან დამამცირებელი 

მოპყრობა ან სასჯელი, სუსპენზიური ეფექტი. 

 

რელევანტური სამართლებრივი ნორმები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მუხლები: 3, 5(1), 5(2), 5(4), 13; 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მე-4 დამატებითი ოქმი, 

მუხლი 4. 

 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1 

ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს კვიპროსის რესპუბლიკის 

წინააღმდეგ განცხადებით მიმართა თოთხმეტმა განმცხადებელმა, მათგან 

თორმეტი განმცხადებელი იყო სირიის მოქალაქე, რომლებიც იყვნენ ქურთული 

წარმომავლობის, ხოლო ორი განმცხადებელი -  სირიის აჯანიბი ქურთები, 

რომლებიც დარეგისტრირებულნი იყვნენ მოქალაქეობის არმქონე პირებად. 

განმცხადებლების მტკიცებით, სირიაში დეპორტაციის შემთხვევაში ისინი 

აღმოჩნდებოდნენ კონვენციის მე-3 მუხლის (წამების აკრძალვა) საწინააღმდეგო 

მოპყრობის რეალური რისკის წინაშე. ამასთან დაკავშირებით, მათ ასევე აღნიშნეს, 

რომ მათთვის არ იყო ხელმისაწვდომი კონვენციის მე-13 მუხლით 

(სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება) გათვალისწინებული 

სამართლებრივი დაცვის საშუალებები. განმცხადებლებმა აგრეთვე მიუთითეს, 

რომ კვიპროსის ხელისუფლებამ მათი დაკავებით დაარღვია კონვენციის მე-5  

მუხლის (თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება) პირველი ნაწილის (ვ) 

                                                 
1 ჰ.ს. და სხვები კვიპროსის წინააღმდეგ (განაცხადი N41753/10), 28-06-2011, პარაგრაფები 1, 3, 8, 10-

166, 174-175, 183-185, 190-192, 197-233, 248. 
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პარაგრაფი, ისევე როგორც მე-2 და მე-4 ნაწილები.2 და ბოლოს, მათი მტკიცებით, 

დეპორტაცია დაარღვევდა კონვენციის მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლს 

(უცხოელთა კოლექტიური გაძევების აკრძალვა). 

 

განმცხადებლებთან დაკავშირებული საქმეების ფაქტობრივი გარემოებები 

განმცხადებლებმა 2002-2009 წლების განმავლობაში სხვადასხვა გარემოებების 

გამო დატოვეს სირია და მათმა დიდმა ნაწილმა უკანონოდ გადაკვეთა კვიპროსის 

საზღვარი თურქეთის გავლით.  

თითოეულმა განმცხადებელმა თავშესაფრის უწყებაში შეიტანა განცხადება 

თავშესაფრის მინიჭების თაობაზე, თუმცა ამ განცხადებებზე უარი ეთქვათ.   

სამმა განმცხადებელმა ვერ გაასაჩივრა თავშესაფრის უწყების გადაწყვეტილება, 

ვინაიდან მათი მითითებით, განცხადებაზე უარის თქმის შესახებ მათი 

ინფორმირება არ მომხდარა. ამის მიზეზად კი დასახელდა ის ფაქტი, რომ მათ 

არასწორი მისამართი ან/და არასწორი ტელეფონის ნომერი მიუთითეს 

განცხადებაში. 

რაც შეეხება დანარჩენ თერთმეტ განმცხადებელს, მათ შეძლეს ლტოლვილთა 

საკითხების განსახილველ ორგანოში თავშესაფრის უწყების გადაწყვეტილების 

გასაჩივრება, თუმცა ამ შემთხვევაშიც მათ უარი ეთქვათ საჩივარზე.  

განმცხადებლებმა არ ან ვერ შეძლეს ლტოლვილთა საკითხების განსახილველი 

ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება, ვინაიდან ზოგის მტკიცებით, მათ არ 

ჰქონდათ ამის ფინანსური საშუალება; ან ადვოკატმა ურჩია, რომ გასაჩივრება 

იქნებოდა ტყუილად დროის ფლანგვა, ან არ ფლობდნენ გასაჩივრების 

უფლებასთან დაკავშირებით შესაბამის ინფორმაციას. 

 

განმცხადებლების დაპატიმრება და დაკავება 

2010 წლის 17 მაისს იეკიტის პარტიამ და სხვა სირიელმა ქურთებმა მოაწყვეს 

მსვლელობა ნიქოზიაში (კვიპროსი), ევროკომისიის წარმომადგენლობასთან, 

შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და სამთავრობო სტამბასთან 

ახლოს. ისინი აპროტესტებდნენ კვიპროსის თავშესაფრის სამსახურის 

შემზღუდველ პოლიტიკას საერთაშორისო დაცვის მინიჭებასთან დაკავშირებით. 

                                                 
2
  კონვენციის მე-5 მუხლის §§1 ჩამოთვლის იმ შემთხვევებს, როდესაც  პირს შეიძლება აღეკვეთოს 

თავისუფლება.  (ვ) პუნქტის მიხედვით: „პირის კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება ქვეყანაში 
მისი უნებართვოდ შესვლის აღსაკვეთად, ან იმ პირის დაკავება თუ დაპატიმრება, რომლის 
წინააღმდეგაც ხორციელდება ღონისძიებები დეპორტაციისა თუ ექსტრადიციის მიზნით.“ 
5(2): „ყველა დაკავებულ პირს მისთვის გასაგებ ენაზე დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მისი 
დაკავების მიზეზები და მისთვის წაყენებული ყველა ბრალდება.“ 
5(4): „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.“ 
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დაახლოებით 150 ქურთი, მათ შორის განმცხადებლებიც, მუდმივად 

იმყოფებოდნენ მსვლელობის ტერიტორიაზე, სადაც გაშლილი ჰქონდათ 

დაახლოებით ოთხმოცი კარავი. მთავრობის მიხედვით, მსვლელობის 

მონაწილეებმა გადაკეტეს ქუჩა და შეაფერხეს მოძრაობა. კარვების დადგმა კი 

მავნებელი აღმოჩნდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვისთვის და გამოიწვია საჯარო 

მღელვარება. მსვლელობის მონაწილეები მსვლელობის ტერიტორიაზე 

ახორციელებდნენ თავიან ყოველდღიურ საქმიანობას, არ უფრთხილდებოდნენ და 

ანაგვიანებდნენ გარემოს, ნაგვის ურნები გავსებული იყო, რაც შემაწუხებელ სუნს 

იწვევდა. ამასთანავე, მსვლელობის მონაწილეები სტამბიდან უკანონოდ 

იყენებდნენ ელექტროენერგიას. საზოგადოების წევრებმა, რომლებიც მიმდებარე 

ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ, საჩივრით მიმართეს შესაბამის ორგანოებს.  

კვიპროსის მთავრობამ განაცხადა, რომ მსვლელობის მონაწილეების ტერიტორიის 

დატოვებაზე დაყოლიების მცდელობებმა ფუჭად ჩაიარა და შედეგად, შესაბამისმა 

ორგანოებმა მიიღეს  ამ პირების ტერიტორიიდან გაყვანის გადაწყვეტილება. 

2010 წლის 28 მაისს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ბრძანება გასცა იმ პირების 

დაკავებასა და დეპორტაციასთან დაკავშირებით, რომლებმაც ვერ მოიპოვეს 

თავშესაფარი კვიპროსში. 

დადგინდა, რომ სამოცდათექვსმეტი სრულწლოვანი პირი, ამასთან მათი 

ოცდაათი შვილი, უკანონოდ იმყოფებოდა რესპუბლიკის ტერიტორიაზე. მათ 

თავშესაფრის მინიჭებასთან დაკავშირებით განცხადებებზე ან უარი ეთქვათ ან 

მათი საქმეები დახურეს. საჩივარზე უარი ეთქვათ მათაც, ვინც გაასაჩივრა 

გადაწყვეტილება ლტოლვილთა საკითხების განმხილველ ორგანოში. 23 მათგანზე 

კი უკვე გაცემული იყო ბრძანებები დეპორტაციის შესახებ. 

22 ადამიანი იქნა დეპორტირებული, ხოლო 44 ადამიანი იქნა დაკავებული, მათ 

შორის იყვნენ განმცხადებლებიც, რომლებიც სხვა დაკავებულებთან ერთად, 

გადაყვანილნი იქნენ სხვადასხვა დაკავების ცენტრებში კვიპროსის მასშტაბით, 

მათ შორის საგანგებო რეაგირების განყოფილების მთავარ ოფისში. ხოლო 

დაკავებულთა ის ნაწილი, რომლებიც კანონიერად იმყოფებოდნენ კვიპროსის 

ტერიტორიაზე - გაათავისუფლეს. 

მთავრობის მითითებით, განმცხადებლები და მათთან ერთად სხვა 

დაკავებულებიც ზეპირსიტყვიერად ინფორმირებულები იყვნენ იმის შესახებ, რომ 

ისინი დააკავეს კვიპროსის ტერიტორიაზე უკანონოდ დარჩენის გამო და 

შესაბამისად, იყვნენ „უკანონო მიგრანტები“. მათ ასევე განუმარტეს მათი 

უფლებები კვიპროსის სამართლის მიხედვით, კერძოდ სატელეფონო ზარის 

განხორციელების უფლების შესახებ. განმცხადებლებმა აღნიშნეს, რომ მათ იმ 

დღეს არანაირი შეტყობინება არ მიუღიათ მათი დაპატიმრებისა და დაკავების 

მიზეზების თაობაზე.  

მთავრობის მითითებით, განმცხადებლებისთვის დაკავებისა და დეპორტაციის 

შესახებ ინფორმაციის შემცველი წერილობითი შეტყობინების გადაცემის 

მცდელობას ორჯერ ჰქონდა ადგილი, თუმცა, მათ ამ წერილობითი შეტყობინების 

ჩაბარებაზე უარი განაცხადეს. 
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განმცხადებლების მტკიცებით, მათ უარი არ უთქვამთ რაიმე სახის წერილობითი 

ინფორმაციის ჩაბარებაზე.  მათ სირიაში დეპორტაციის შესახებ ინფორმაცია 

ზეპირსიტყვიერად მიიღეს 2010 წლის 14 ივნისს, ხოლო დეპორტაციისა და 

დაკავების შესახებ ბრძანების გამოცემის თაობაზე მათ შეიტყვეს თავიანთი 

ადვოკატისგან. 

მთავრობის მიერ სასამართლოსთვის მიწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 2010 

წლის 14 ივნისს უნდა მომხდარიყო სულ ცოტა კიდევ თოთხმეტი დაკავებულის 

დეპორტაცია. 2010 წლის დეკემბერში მოხდა ცამეტი განმცხადებლის 

დეპორტაცია, ხოლო ერთი განმცხადებელი ნებაყოფლობით დაბრუნდა სირიაში. 

მსგავსი ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებების არსებობის გამო, 

სასამართლომ გადაწყვიტა რომ გაეერთიანებინა აღნიშნული თოთხმეტი 

განცხადება. 

 

სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი დასაბუთება:3  

კონვენციის მე-3 მუხლის სავარაუდო დარღვევა, როგორც განცალკევებით, ისე მე-
13 მუხლთან ერთად 

კონვენციის მე-3 მუხლზე დაყრდნობით, განმცხადებლებმა იჩივლეს მათი 

სირიაში დეპორტაციის შესახებ. მათ აგრეთვე განაცხადეს, რომ მე-13 მუხლის 

(სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება) მიხედვით, მე-3 

მუხლის (წამების აკრძალვა) კონტექსტში, მათ არ მიუწვდებოდათ ხელი 

მოსალოდნელი დეპორტაციის წინააღმდეგ ეროვნულ დონეზე არსებული 

სამართლებრივი დაცვის ეფექტიან საშუალებებზე.  

მე-3 მუხლის საფუძველზე შეტანილ საჩივართან დაკავშირებით, მათი 

კონკრეტული გარემოებების გარდა, განმცხადებლებმა წარმოადგინეს რიგი 

საერთო მიზეზები, თუ რატომ ემუქრებოდათ სირიაში დაბრუნებისას მათ 

არასათანადო მოპყრობა ან წამება. პირველ რიგში, მათ მიუთითეს ქურთების, 

როგორც ეთნიკური უმცირესობის, ზოგადი მდგომარეობა სირიაში. 

კონკრეტულად,  აცხადებდნენ, რომ ისინი იდგნენ დევნის რისკის ქვეშ მათი 

ქურთული წარმოშობის გამო, ვინაიდან ქურთები წარმოადგენდნენ სირიაში 

ზოგადად შევიწროებულ უმცირესობას, რომელთა უფლებებიც სისტემატურად 

ირღვეოდა. 

განმცხადებლებმა, აგრეთვე, მიუთითეს, რომ, როგორც წარუმატებელი 

თავშესაფრის მაძიებლები, რომლებთაგან ზოგმა უკანონოდ დატოვა წარმოშობის 

ქვეყანა, სირიაში დაბრუნების შედეგად ისინი იდგნენ დაპატიმრების რისკის 

წინაშე. 

დაბოლოს, განმცხადებლები დაეყრდნენ მათ კავშირებს იეკიტის პარტიასთან ან 

სხვა პოლიტიკურ აქტივობებთან. განმცხადებლებმა, ამასთან დაკავშირებით ასევე 

                                                 
3 ჰ.ს. და სხვები კვიპროსის წინააღმდეგ (განაცხადი N41753/10), 28-06-2011, პარაგრაფები 249-265, 

269-270, 274-303, 310, 313-314, 316, 319-320, 323, 325-326, 328-335. 
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მიუთითეს, რომ მათ მიიღეს მონაწილეობა კვიპროსში იეკიტის პარტიის და 

სირიელი ქურთების მიერ გამართულ მსვლელობაში 2010 წლის 17 მაისს. 

ზოგიერთი მათგანი კვიპროსში ჩასვლის დროიდანვე იყო პარტიის აქტიური 

წევრი და მონაწილეობდა პარტიის მიერ ორგანიზებულ სხვა მსვლელობებში. მათ 

მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, მათი აქტივობები ცნობილი იყო 

კვიპროსში მდებარე სირიის საელჩოსთვის და ზოგადად სირიული 

უწყებებისთვის. 

რამდენადაც ეს კონვენციის მე-13  მუხლს (სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი 

საშუალების უფლება) შეეხება, განმცხადებლების მოსაზრებით, მე-3 მუხლის 

(წამების აკრძალვა) მიხედვით წარდგენილ საჩივართან დაკავშირებით მათ არ 

მიუწვდებოდათ ხელი ეროვნულ დონეზე არსებული სამართლებრივი დაცვის 

ეფექტიან საშუალებებზე. კონკრეტულად, მათი მტკიცებით, გადაწყვეტილების 

გასაჩივრებაზე მიმართვას, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი იყო 

განმხილველი უწყების გადაწყვეტილებების და დეპორტაციისა და დაკავების 

ბრძანებების გასაჩივრება, არ ჰქონდა ავტომატური სუსპენზიური ეფექტი და არ 

მოიაზრებდა ადმინისტრაციული გადაწყვეტილებების ფაქტობრივი 

გარემოებების გამოკვლევას. 

სასამართლომ, საქმის დასაშვებობის გამოსაკვლევად, განმცხადებლები დაყო ორ 

ჯგუფად, აქედან პირველ ჯგუფს ამოწურული არ ჰქონდა 

შიდასახელმწიფოებრივი დაცვის ეფექტური საშუალებები, ხოლო 

განმცხადებლების მეორე ჯგუფთან მიმართებით ყურადღება გაამახვილა 

გაძევების შემთხვევაში მე-3 მუხლის სავარაუდო დარღვევაზე და აღნიშნა, რომ ამ 

შემთხვევაში არ არის საჭირო  შიდასახელმწიფოებრივი დაცვის საშუალებების 

ამოწურვისა და სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანობის ნაკლებობის შესწავლა. 

 

განმცხადებლები ჰ.ს., მ.ს., ჰ.ჰ., და ჰ.სვ. 

სასამართლომ გაიმეორა, რომ ეროვნულ დონეზე სამართლებრივი დაცვის 

საშუალებების ამოწურვა რაც გათვალისწინებულია კონვენციის 35-ე მუხლის §1-

ით, მოითხოვს, რომ განმცხადებლებმა პირველ რიგში გამოიყენონ ეროვნული 

სამართლებრივი სისტემით გათვალისწინებული სამართლებრივი საშუალებები, 

რაც შესაბამისად ათავისუფლებს სახელმწიფოებს სასამართლოს წინაშე 

პასუხისგან, იმ ქმედებებისთვის, რისი გადაწყვეტაც მათ შეუძლიათ თავიანთი 

ეროვნული საკანონმდებლო სისტემის მიხედვით. ამ წესს საფუძვლად უდევს 

ვარაუდი, რაც ასევე ასახულია კონვენციის მე-13 მუხლში, რომლის მიხედვითაც, 

ეროვნულ სისტემაში ხელმისაწვდომია სავარაუდო დარღვევისთვის შესაბამისი 

სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალება. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანია ის, 

რომ კონვენციის მიერ დაფუძნებული დაცვის მექანიზმი ატარებს დამხმარე 

ხასიათს4 ეროვნული სისტემებისთვის, რომელთა საქმიანობაც უკავშირდება 

ადამიანის უფლებების დაცვას. 

                                                 
4 ვუჩკოვიჩი და სხვები სერბეთის წინააღმდეგ, განაცხადი N17153/11, ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლო, 2014, პარაგრაფი § 69. 
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იმისათვის, რომ სამართლებრივი დაცვის საშუალება იყოს ეფექტიანი, ის 

თეორიაში და პრაქტიკაში უნდა იყოს ხელმისაწვდომი შესაბამის დროს, რაც 

ნიშნავს, რომ მისი მეშვეობით შესაძლებელი უნდა იყოს განმცხადებლის 

პრეტენზიებთან დაკავშირებით  გამოსწორების/დაკმაყოფილების 

უზრუნველყოფა და უნდა სთავაზობდეს მას წარმატების გონივრულ 

პერსპექტივას. 

რაც შეეხება წინამდებარე საქმეებს, სასამართლომ არ ჩათვალა რომ 

განმცხადებლებმა ეროვნულ დონეზე ამოწურეს შესაბამისი სამართლებრივი 

დაცვის საშუალებები ამ თავის ქვეშ მოყვანილ პრეტენზიებთან დაკავშირებით. 

სასამართლომ განაცხადა, რომ თავშესაფრის უწყება პირველი ინსტანციაა 

ეროვნულ დონეზე თავშესაფართან დაკავშირებული საკითხების წარმოებისას და 

აგრეთვე, ხელმისაწვდომია გასაჩივრების შესაძლებლობა. ლტოლვილთა 

საკითხების განმხილველ ორგანოში ორივე პროცესი ამომწურავია და 

თავშესაფრის მაძიებლებს უფლება აქვთ იმყოფებოდნენ კვიპროსში შესაბამისი 

უწყებების მიერ მათი განცხადების განხილვამდე.  

ეროვნული უწყებების მიერ შეწყდა განმცხადებლების: ჰ.ს.-მ, მ.ს.-მ და ჰ.ჰ.-მ 

განცხადებების განხილვის პროცესი, რადგან არცერთი არ გამოცხადდა ჩანიშნულ 

გასაუბრებაზე. ამის მიზეზად, კი დასახელდა ის ფაქტი, რომ განმცხადებლებმა 

შესაბამისი უწყებების შეტყობინების გარეშე შეიცვალეს მისამართი. ხოლო, მ.ს.-მ 

გაასაჩივრა თავშესაფრის უწყების მიერ გამოტანილი გადაწყვეტილება 

ლტოლვილთა საკითხების განსახილველ ორგანოში, რაზეც შემდგომში უარი 

ეთქვა, რადგან მისი საჩივარი არსებითად უფრო მეტად ეხებოდა მის განაცხადს 

თავშესაფარზე, ვიდრე საქმისწარმოების შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების 

საფუძვლების გასაჩივრებას. 

მიუხედავად იმისა, რომ ჰ.ს.-მ და ჰ.ჰ.-მ განაცხადეს, რომ  უწყებებმა მათ არ 

შეატყობინეს გასაუბრების შესახებ, მათ არ დაუყენებიათ ეჭვქვეშ თავშესაფრის 

უწყების დასკვნა. ამასთან, არცერთ მათგანს არ გაუსაჩივრებია გადაწყვეტილება 

მას შემდეგ, რაც შეიტყვეს განცხადებაზე უარის თქმის შესახებ. რაც შეეხება ჰ.სვ.-ს, 

მისი საჩივარი უარყოფილ იქნა ლტოლვილთა საკითხების განსახილველ ორგანოს 

მიერ  საჩივრის წარდგენისთვის განკუთვნილი დროის გადაცილების გამო. 

სასამართლოს მოსაზრებით, განმცხადებლებმა ვერ წარმოადგინეს კანონიერი 

საფუძველი იმის გასამართლებლად, თუ რატომ არ ამოწურეს შესაბამისი 

სამართლებრივი დაცვის საშუალება.  

სასამართლომ ვერ დაადგინა ეროვნულ სისტემაში არსებული სამართლებრივი 

დაცვის საშუალებების არაეფექტიანობის ან არაადეკვატურობის ფაქტი. აგრეთვე, 

ვერ აღმოაჩინა ვერცერთი განსაკუთრებული გარემოება, რომელიც 

განმცხადებლებს მოუხსნიდა ეროვნულ დონეზე სამართლებრივი დაცვის 

საშუალებების ამოწურვის ვალდებულებას. 

ამგვარად, სასამართლომ კონვენციის მე-3 და მე-13 მუხლებთან დაკავშირებული 

განცხადებები უარყო,  კონვენციის 35-ე მუხლის 1-ლი და მე-4 ნაწილის და 35-ე 
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მუხლის მე-3 (ა) და მე-4 ნაწილების მიხედვით, სამართლებრივი დაცვის 

საშუალებების არ ამოწურვის და დაუსაბუთებლობის მოტივით. 

 

განმცხადებლები ა.ტ., ფ.ტ., მ.ჯ., ა.მ., ა.ჰუ., ა.აბ.,მ.კ., ჰ.მ., ი.კ. და მ.ი. 

სასამართლოს მითითებით, ამ ათი განმცხადებლის მოთხოვნები არსებითად 

განიხილა როგორც თავშესაფრის უწყებამ, ასევე ლტოლვილთა საკითხების 

განმხილველმა ორგანომ. მათი ყველა განცხადება უარყოფილ იქნა და მათ 

წინააღმდეგ გამოიცა დეპორტაციის ბრძანებები. არცერთ განმცხადებელს არ 

მიუმართავს უზენაესი სასამართლოსთვის ლტოლვილთა საკითხების 

განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილებების, დეპორტაციისა და დაკავების 

ბრძანებების გასასაჩივრებლად. 

სასამართლოს მითითებით, ხელშემკვრელი სახელმწიფოს მიერ პირის 

დეპორტაციამ შეიძლება გამოიწვიოს კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევა და 

შესაბამისად, დადგეს ამ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხი, თუ არსებობს 

არსებითი საფუძვლები იმის დასამტკიცებლად, რომ პირი დეპორტაციის 

შემთხვევაში, მიმღებ ქვეყანაში აღმოჩნდება მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო 

მოპყრობის რეალური რისკის ქვეშ, მიუხედავად იმისა, თუ რისგანაა გამოწვეული 

ეს რისკი - ქვეყანაში არსებული ზოგადი მდგომარეობისგან, პირის პიროვნული 

მახასიათებლებისგან თუ ორივე ზემოხსენებულისაგან.5 ასეთი გარემოებების 

არსებობისას, მე-3 მუხლი ხელშემკვრელ სახელმწიფოს უწესებს ვალდებულებას, 

რომ არ მოახდინოს პირის დეპორტაცია აღნიშნულ ქვეყანაში.6 

რეალური რისკის არსებობისთვის საჭირო არსებითი საფუძვლების შეფასებისას 

სასამართლომ უნდა შეაფასოს მიმღებ ქვეყანაში არსებული პირობები კონვენციის 

მე-3 მუხლით დადგენილ სტანდარტებთან მიმართებით.7 ამ სტანდარტების 

მიხედვით, იმისათვის რომ ქმედება მოექცეს მე-3 მუხლით დაცული უფლების 

ფარგლებში, განმცხადებლის მიერ დასახელებულმა სავარაუდო არასათანადო 

მოპყრობამ უნდა მიაღწიოს სისასტიკის მინიმალურ ზღვარს. ამის შეფასება 

შედარებითია, ვინაიდან ის დამოკიდებულია საქმის შემადგენელ ყოველ 

გარემოებაზე.8 

აქვე, სასამართლოს არ გამოურიცხავს შესაძლებლობა, რომ წარმოშობის ქვეყანაში 

არსებული ძალადობის ზოგადმა სიტუაციამ შესაძლოა მიაღწიოს ინტენსივობის 

ისეთ დონეს, როდესაც ნებისმიერი პირის გაძევება აღნიშნულ ქვეყანაში 

გამოიწვევს კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევას. მიუხედავად ამისა, სასამართლო 

ასეთ მიდგომას იყენებს მხოლოდ ზოგადი ძალადობის ყველაზე უკიდურეს 

                                                 
5 ვილვარაჯა და სხვები გაერთიანბული სამეფოს წინააღმდეგ, განაცხადი: 13163/87, 13164/87, 

13165/87, 13447/87, 13448/87, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 1991, პარაგრაფი 102. 
6 საადი იტალიის წინააღმდეგ, განაცხადი N37201/06, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო, 2008, პარაგრაფი 125. 
7 მამატკუროვი და ასკაროვი თურქეთის წინააღმდეგ, განაცხადი N46827/99 და N46951/99, 

ადამიანის უფლებატა ევროპული სასამართლო, 2005, პარაგრაფი 67. 
8 ჰილალი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, განაცხადი N45276/99, ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლო, 2001, პარაგრაფი 60. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["46827/99"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["46951/99"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["45276/99"]}
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შემთხვევებში, სადაც პირის ქვეყანაში დაბრუნებისას მის წინააღმდეგ 

არასათანადო მოპყრობის რეალური რისკი დგება.  

სასამართლოს მითითებით, შესაბამის დროს არ არსებობდა იმის რაიმე ნიშანი, 

რომ სირიაში ქურთებთან დაკავშირებით არსებობდა იმდენად მძიმე ზოგადი 

სიტუაცია, რომ განმცხადებლების იქ დაბრუნება თავისთავად გამოიწვევდა მე-3 

მუხლის დარღვევას. სასამართლომ გამოიკვლია მოცემულ პერიოდში სირიაში 

ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტები ქურთების უმცირესობასთან, მათ 

შორის მოქალაქეობის არმქონე ქურთებთან კავშირშიც. მიუხედავად იმისა, რომ ეს 

მიუთითებდა  სირიაში ქურთების მიმართ დისკრიმინაციულ და შემზღუდველ 

მოპყრობაზე, ისინი არ იყო ისეთი სახის ან ინტენსივობის, რაც მოცემულ დროს ამ 

პირების სირიაში დეპორტაციის შემთხვევაში გამოიწვევდა კონვენციის 

დარღვევას.  სასამართლოსთვის არსებული მასალის საფუძველზე, ასევე რთული 

იყო იმის განსაზღვრა, გამოიწვევდა თუ არა საზღვარგარეთ თავშესაფრის 

მინიჭების შესახებ განცხადებაზე უარის  თქმა განმცხადებლის  დევნას ან დევნის 

სხვა სახეებს სირიაში.  

შესაბამისად, სასამართლომ საჭიროდ ჩათვალა მიეთითებინა, რომ 

განმცხადებლების დეპორტაციის დროისთვის, 2010 წელს, სირიაში ამბოხება და 

მიმდინარე შეიარაღებული კონფლიქტი ჯერაც არ იყო დაწყებული. 

ამასთან, სასამართლომ დაასკვნა, რომ განმცხადებლებმა ვერ დაამტკიცეს, რომ 

არსებობდა რეალური რისკი სირიული უწყებებისგან/ხელისუფლებისგან, რომ 

მათ იცოდნენ კვიპროსში განმცხადებლების საქმიანობისა და 17 მაისის 

მსვლელობაში მათი მონაწილეობის შესახებ. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ აქციაში 

დაახლოებით 150 სირიელი ქურთი იღებდა მონაწილეობას. შეუძლებელი იყო 

სირიულ უწყებებს სცოდნოდათ განმცხადებლების შესახებ ან შესძლებოდათ მათი 

იდენტიფიცირება. 

რაც შეეხება განმცხადებლების ინდივიდუალურ მდგომარეობას, სასამართლომ 

დაადგინა, რომ მათი მოთხოვნები გულმოდგინედ განიხილა როგორც 

თავშესაფრის უწყებამ, ისე ლტოლვილთა საკითხების განმხილველმა ორგანომ და 

შესაბამისად, ამ უწყებებმა წარმოადგინეს დასაბუთებული გადაწყვეტილებები. 

ზემოთქმულის გათვალისწინებით, სასამართლომ უარყო განმცხადებლების 

მოთხოვნა მე-3 მუხლზე დაყრდნობით და დაადგინა, რომ იგი იყო აშკარად 

დაუსაბუთებელი. 

კონვენციის მე-5 § 4 მუხლის სავარაუდო დარღვევა 

განმცხადებლების მტკიცებით, მათთვის არ იყო ხელმისაწვდომი სამართლებრივი 

დაცვის ეფექტიანი საშუალება, რათა კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებინათ მათი 

დაკავების კანონიერება. ისინი დაეყრდნენ კონვენციის მე-5(4) მუხლს.9 

                                                 
9
 5(4): „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.“ 
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მხარეების მოთხოვნები ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო იგივე, რაც საქმეში მ.ა. 

კვიპროსის წინააღმდეგ.10 

სასამართლომ მიიჩნია, რომ წამოჭრილი საკითხი საქმეში მ.ა. კვიპროსის 

წინააღმდეგ მოცემული საკითხის იდენტური იყო. 

სასამართლომ არ გადაუხვია ზემოხსენებულ საქმეში გამოტანილ 

გადაწყვეტილებას და შესაბამისად, დაადგინა კონვენციის მე-5(4) მუხლის 

დარღვევის ფაქტი. 

განმცხადებლების მოსაზრებით, მათი დაკავება იყო უკანონო და შესაბამისად 

ეწინააღმდეგებოდა კონვენციის მე-5(1)(ვ) მუხლს.11 

სასამართლოს მოსაზრებით, განმცხადებლების მოთხოვნები შეიძლება დაიყოს ორ 

ნაწილად, რომლებიც საჭიროებენ განცალკევებით განხილვას: 

- პირველი შეეხება მათ გადაყვანას საგანგებო რეაგირების განყოფილების 

მთავარ ოფისში 2010 წლის 11 ივნისს და მათ იქ დარჩენას თითოეულის 

იდენტიფიცირებამდე. 

- მეორე შეეხება მათ დაკავებას დეპორტაციის საფუძვლით და მათ 

წინააღმდეგ დაკავების ბრძანებების გამოცემას.  

 

განმცხადებლების გადაყვანა საგანგებო რეაგირების განყოფილების მთავარ 
ოფისში 2010 წლის 11 ივნისს 

სასამართლომ ჩათვალა, რომ განმცხადებლების მოთხოვნა ამ პერიოდთან 

დაკავშირებით გამომდინარეობს იგივე ფაქტობრივი გარემოებებიდან რაც 

მოყვანილია საქმეში მ.ა. კვიპროსის წინააღმდეგ. 

ამ საქმეში სასამართლომ განმცხადებლის განცხადება დასაშვებად მიიჩნია და 

დაადგინა, რომ განმცხადებლის საგანგებო რეაგირების განყოფილების მთავარ 

ოფისში გადაყვანა და მისი იქ დაკავება იყო დე ფაქტო თავისუფლების აღკვეთა 

მე-5 მუხლის პირველი პარაგრაფის მიხედვით. 

შესაბამისად, მ.ა-ს საქმეში არსებული მიზეზების მსგავსად, სასამართლომ 

განმცხადებლების წინამდებარე საქმეები დასაშვებად ცნო და აღნიშნა, რომ 

ადგილი ჰქონდა მე-5 მუხლის პირველი პარაგრაფის დარღვევას. 
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  5(1) 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.“ 



ჰ.ს. და სხვები კვიპროსის წინააღმდეგ 

 

განმცხადებლების დაკავება მათ წინააღმდეგ გამოცემული დეპორტაციის და 
დაკავების ბრძანებების საფუძველზე 

განმცხადებლებმა მიუთითეს, რომ:  

 მათი დაკავება იყო თვითნებური და კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი 

პარაგრაფის საწინააღმდეგო. 

 განმცხადებლების მტკიცებით, ხანგრძლივი ვადით მათი დაკავება 

წარმოადგენდა თვითნებურ ქმედებას და უტოლდებოდა სასჯელს. ისინი 

სასჯელის სახით დააკავეს, ვინაიდან მონაწილეობას იღებდნენ მთავრობის 

წინააღმდეგ გამართულ მსვლელობაში. 

თავის მხრივ, კვიპროსის მთავრობამ განაცხადა, რომ:  

 განმცხადებლები დააკავეს კანონიერად დროის გარკვეული პერიოდის 

განმავლობაში მათი დეპორტაციის მიზნით კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი 

პარაგრაფის „ვ“ ნაწილის და სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის 

მიხედვით. ამასთან დაკავშირებით, მთავრობამ განაცხადა, რომ განმცხადებლების 

დაპატიმრება და დაკავება განხორციელდა ქვეყანაში უკანონო დარჩენის 

საფუძველზე. აღნიშნული ქმედება იყო კანონიერი, ვინაიდან ის 

გამომდინარეობდა ეროვნული სამართლიდან და პროცედურიდან.  

 აგრეთვე, მთავრობამ მიუთითა, რომ სასამართლოს 39-ე წესის საფუძველზე 

სასამართლოს მითითების მიხედვით, არ უნდა განხორციელებულიყო 

განმცხადებლების დეპორტაცია სირიაში, მანამ სანამ, სასამართლო არ მიიღებდა 

და გამოიკვლევდა ყველა შესაბამის დოკუმენტაციას. 

სასამართლომ, პირველ რიგში, განიხილა ცხრა განმცხადებლის მოთხოვნა. 

სასამართლოს მოსაზრებით, განმცხადებლების დაკავება იყო კანონიერი 

ეროვნული სამართლის მიხედვით და შესრულებული იყო „კანონით დადგენილი 

წესით“. 

პირველ რიგში სასამართლომ აღნიშნა, რომ როგორც საქმეში მ.ა. კვიპროსის 

წინააღმდეგ, დროის გარკვეულ პერიოდში ცხრა განმცხადებლის თავისუფლების 

აღკვეთა ჯდებოდა კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი პარაგრაფის „ვ“ ნაწილის 

ფარგლებში, ვინაიდან ისინი დააკავეს კვიპროსიდან მათი დეპორტაციის მიზნით. 

ეს დებულება არ მოითხოვს, რომ პირის დეპორტაციის მიზნით დაკავება 

დასაბუთებულად უნდა იყოს აუცილებლად მიჩნეული, მაგალითად იმისთვის, 

რომ თავიდან იქნეს აცილებული მის მიერ დანაშაულის ჩადენა ან მიმალვა; ამ 

დებულების მიხედვით, მხოლოდ ისაა სავალდებულო, რომ „განხორციელდეს 

ქმედება დეპორტაციასთან დაკავშირებით“. შესაბამისად, კონვენციის მე-5 

მუხლის პირველი პარაგრაფის „ვ“ ნაწილის მიზნებისთვის, მნიშვნელობა არ აქვს 

რის საფუძველზე შეიძლება დეპორტაციის გადაწყვეტილების გამართლება, 

ეროვნული სამართლის თუ კონვენციის. 
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სასამართლომ აგრეთვე დასძინა, რომ კვიპროსის ეროვნული კანონმდებლობა 

ითვალისწინებს დეპორტაციასთან დაკავშირებით პირის დაკავების 

შესაძლებლობას და შესაბამისად, განმცხადებლების მიმართ გამოცემული 

დაკავების და დეპორტაციის ბრძანებებიც ამას ეფუძნებოდა. 

ამასთან, როგორც განისაზღვრა საქმეში მ.ა კვიპროსის წინააღმდეგ, უნდა 

დადგენილიყო, იყო თუ არა განმცხადებლების დაკავება „კანონიერი“ და 

შესრულებული იყო თუ არა ის „კანონით დადგენილი წესით“. 

ამასთან დაკავშირებით სასამართლომ აღნიშნა, რომ ცხრავე განმცხადებელი 

დაკავებული იყო მათი შემდგომი დეპორტაციის მოტივით. ყველა ბრძანება 

გამოცემული იყო კვიპროსის ეროვნული კანონმდებლობის, კერძოდ უცხოელთა 

და საემიგრაციო სამართლის 6 (1) (ლ) ქვეპუნქტის შესაბამისად, იმ საფუძვლით, 

რომ განმცხადებლები იყვნენ „უკანონო ემიგრანტები“. რვა განმცხადებელს უარი 

ეთქვა თავშესაფრის შესახებ განცხადებაზე და ერთი განმცხადებლის საქმე 

დახურეს. ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით, განმცხადებლებს არ ჰქონდათ 

კვიპროსში დარჩენის კანონიერი საფუძვლები. 

სასამართლომ თავდაპირველად აღნიშნა, რომ ცხრავე განმცხადებლის 

დეპორტაცია მოხდა ზომის მიღებიდან სამიდან ათი დღის განმავლობაში და რომ 

მათი დაკავების ხანგრძლივობა გონივრულობის ფარგლებს არ სცდებოდა (სამი 

თვე და თოთხმეტი დღე, სამი თვე და თხუთმეტი დღე, სამი თვე და ოცი დღე). 

აგრეთვე, მნიშვნელოვანია, რომ განმცხადებლების დაკავება მოხდა ეროვნული 

კანონმდებლობის მიხედვით. და ბოლოს, არ არსებობდა არანაირი მაჩვენებელი 

იმისა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები/უწყებები მოქმედებდნენ 

არაკეთილსინდისიერად. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სასამართლომ დაადგინა, რომ არ დარღვეულა 

კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი პარაგრაფის „ვ“ ნაწილი. 

რაც შეეხება დანარჩენ ხუთ განმცხადებელს, სასამართლომ აქაც დასძინა, რომ 

განმცხადებლების დაკავება მოხდა კანონიერად, ეროვნული სამართლის 

საფუძველზე და შესრულდა „კანონით დადგენილი წესით“, თუმცა შენიშნა, რომ 

განმცხადებლების დეპორტაცია მოხდა შუალედური ზომების მიღებიდან ორი 

თვის და ოცდასამი დღის შემდეგ, რა დროის მანძილზეც ისინი ისევ დაკავებულნი 

იყვნენ. აქვე მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში არ 

მიმდინარეობდა არანაირი პროცესი, რასაც შეეძლო გამოეწვია დეპორტაციის 

გადავადება. შესაბამისად, სასამართლომ ამ ხუთ განმცხადებელთან 

დაკავშირებით დაადგინა კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი პარაგრაფის „ვ“ 

ნაწილის დარღვევის ფაქტი. 



ჰ.ს. და სხვები კვიპროსის წინააღმდეგ 

 

კონვენციის მე-5 მუხლის მეორე ნაწილის12 სავარაუდო დარღვევა 

მხარეების მოთხოვნები ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო იგივე, რაც 

წარმოდგენილი იყო საქმეში მ.ა. კვიპროსის წინააღმდეგ დაპატიმრების და 

დაკავების მიზეზებთან დაკავშირებთ. 

განმცხადებლების მოსაზრებით, კვიპროსის უწყებებმა/ხელისუფლებამ დაარღვია 

კონვენციის მე-5 მუხლის მეორე ნაწილი.  

სასამართლომ მიუთითა, რომ ხსენებულ საქმეში არ დადგინდა შესაბამისი 

მუხლის დარღვევის ფაქტი, ვინაიდან არ არსებობდა ეჭვი იმასთან დაკავშირებით, 

რომ მ.ა.-მ იცოდა, რომ მისი დაპატიმრების მიზეზი ქვეყანაში უკანონო დარჩენის 

საფუძველი იყო ან რომ, სულ მცირე, მას ესმოდა, იდენტიფიცირების პროცესის 

გათვალისწინებით, რომ მისი დაპატიმრების და დაკავების მიზეზი 

უკავშირდებოდა მის საემიგრაციო სტატუსს.  

ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, სასამართლოს მოსაზრებით კონვენციის 

შესაბამისი დებულება არ დარღვეულა. 

 

კონვენციის მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლის13 სავარაუდო დარღვევა 

განმცხადებლების მოსაზრებით, შესაბამისმა უწყებებმა დაარღვიეს კონვენციის 

მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლი, როდესაც ისინი აპირებდნენ 

განმცხადებლების კოლექტიურ დეპორტაციას მათი საქმეების 

ინდივიდუალურად შეფასებისა და გამოკვლევის გარეშე. 

მხარეთა მოთხოვნები ამ საკითხთან დაკავშირებით იყო იგივე, რაც მხარეთა 

მოთხოვნები საქმეში მ.ა. კვიპროსის წინააღმდეგ. 

სასამართლომ, პირველ რიგში, მიუთითა, რომ მოცემულ საქმეში არსებული 

ფაქტობრივი გარემოებები ემთხვევა  საქმეში  მ.ა. კვიპროსის წინააღმდეგ 

მოცემულ ფაქტობრივ გარემოებებს და შესაბამისად, განსახილველი საკითხიც 

იდენტურია. 

სასამართლომ არ გადაუხვია თავის გადაწყვეტილებას რაც მიღო ზემოთხსენებულ 

საქმეში და დაადგინა, რომ მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლი არ დარღვეულა. 

 

შედეგი: 

საბოლოოდ, სასამართლომ დაასკვნა, რომ: 

1. დაირღვა კონვენციის მე-5 მუხლის მეოთხე ნაწილი; 

                                                 
12

 5(2): „ყველა დაკავებულ პირს მისთვის გასაგებ ენაზე დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მისი 
დაკავების მიზეზები და მისთვის წაყენებული ყველა ბრალდება.“ 
13

  „უცხოელთა კოლექტიური გაძევება აკრძალულია“. 



ჰ.ს. და სხვები კვიპროსის წინააღმდეგ 

13 

 

2. 2010 წლის 11 ივნისს განმცხადებლების საგანგებო რეაგირების 

განყოფილების მთავარ ოფისში დაკავებით დაირღვა კონვენციის მე-5 მუხლის 

პირველი ნაწილი; 

3. კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი ნაწილი არ დარღვეულა ცხრა 

განმცხადებელთან მიმართებით; 

4. კონვენციის მე-5 მუხლის პირველი ნაწილი დაირღვა დანარჩენ ხუთ 

განმცხადებელთან მიმართებით; 

5. არ დარღვეულა კონვენციის მე-5 მუხლის მეორე ნაწილი; 

6. არ დარღვეულა კონვენციის მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლი. 

 

 


