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ვასისი და სხვები საფრანგეთის წინააღმდეგ - 62736/09
გადაწყვეტილება 27.6.2013 [სექცია V]

მუხლი 5
მუხლი 5-3
მოსამართლის ან სხვა მოხელის წინაშე დაუყოვნებლივ წარდგენა
ღია ზღვაში დაკავებულ ხომალდზე 18-დღიანი თავისუფლების აღკვეთის შემდეგ 48 საათი
პოლიციის იზოლატორში ყოფნა: დარღვევა

ფაქტები – მომჩივნები იყვნენ ეკიპაჟის წევრები იმ გემისა, რომელიც ხელში ჩაიგდო
ფრანგულმა საზღვაო ფლოტმა აფრიკის სანაპიროსგან მოშორებით ნარკოტიკების
ტრანსპორტირების ეჭვის საფუძველზე. ხომალდს ესკორტირება/ბადრაგირება გაუწიეს
საფრანგეთამდე, სადაც ის ჩავიდა 18 დღის შემდეგ. მომჩივნების ჩასვლისას, დაიწყო
წინასწარი გამოძიება და ისინი გადაიყვანეს პოლიციის იზოლატორში. ისინი წარუდგინეს
მოსამართლეს, დაახლოებით ორმოცდარვა საათის შემდეგ.

სამართალი – მუხლი 5 § 3: პოლიციის იზოლატორში დაკავება მოჰყვა თვრამეტდღიან
თავისუფლების აღკვეთას კონვენციის მე–5 მუხლის გაგებით, და მომჩივნებს მოუწიათ
მომდევნო ორმოცდარვა საათი ლოდინი, რომ პირველად წარედგინათ ისინი
„მოსამართლის ან სხვა მოხელის’’ წინაშე, როგორც წარმოდგენილია მე–5(3) მუხლში, მისი
ავტონომიური მნიშვნელობით. საქმის გარემოებები არ ამართლებდა ამგვარ (პოლიციის
იზოლატორში დაკავებას) შეფერხებას. ხომალდის ხელში ჩაგდება წინასწარ იყო
დაგეგმილი და გემზე, რომელიც ეჭვმიტანილი იყო ნარკოტიკების საერთაშორისო
გადაზიდვებზე, ხორციელდებოდა ფარული მეთვალყურეობა 2008 წლის იანვრიდან.
უფრო მეტიც, არ არსებობდა ეჭვი იმის თაობაზე, რომ 18 დღე, რომელიც დასჭირდათ
ფრანგულ მიწაზე მომჩივანების მისაყვანად, საჭირო იყო იმისთვის, რომ საკმარისად
მომზადებულიყვნენ. პერიოდის ხანგრძლოვობასთან დაკავშირებით, სასამართლოს
ზედამხედველობის გარეშე არ არსებობდა მომჩივნების პოლიციის იზოლატორში
შემდგომი 48-საათიანი დაკითხვის გამართლება; ამას გარდა, იმ კონკრეტული
გარემოებების არსებობამ უფრო მკაცრი გახადა კონვენციის მე-5(3) მუხლით
გათვალისწინებული ოპერატიულობის მოთხოვნა, ვიდრე უფრო ჩვეულებრივ
სიტუაციებში, როცა თავისუფლების აღკვეთა თავისმხრივ იწყებოდა
პოლიციის
იზოლატორიდან. ამგვარად, მომჩივნები
როგორც კი საფრანგეთში
ჩავიდოდნენ,
დაყოვნების გარეშე უნდა წარედგინათ „მოსამართლის ან სასამართლო ხელისუფლების
განხორციელებისათვის
კანონით გათვალისწინებული
სხვა მოხელის’’ წინაშე.
პრეცედენტული სამართალი, რომლის მიხედვითაც მოსამართლის წინაშე პირველი
წარდგენა შეიძლება მოხდეს ორი ან სამი დღის შემდეგ, დაუყოვნებლობის შესახებ წესის
დარღვევის გარეშე, არ ნიშნავს რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეეძლოთ
თავისუფლად
განესაზღვრათ
ეს
პერიოდი,
რათა
დაესრულებინათ
სისხლისსამართლებრივი დევნის საქმის მასალები.

დასკვნა: დარღვევა (ერთხმად).
მუხლი 41: 5 000 ევრო თითოეულს, როგორც არამატერიალური ზიანი.

(იხილეთ Medvedyev and Others v. France [GC], 3394/03, 29 მარტი 2010,
საინფორმაციო ბარათი 128; და Rigopoulos v. Spain (dec.), 37388/97, 12 იანვარი
1999, საინფორმაციო ბარათი 2)
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