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საქმის სახელწოდება: მექი ელგაფაჯი და ნურ ელგაფაჯი იუსტიციის 

სახელმწიფო მდივნის წინააღმდეგ (განაცხადი C 

465/07) 

განმცხადებლის 

წარმოშობის ქვეყანა: 

ერაყი 

გადაწყვეტილების თარიღი:  17-02-2009 

ციტირების წესი: Meki Elgafaji and Noor Elgafaji v Staatssecretaris van 

Justitie, C- 465/07, 17 February 2009 

სასამართლოს 

სახელწოდება:  

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო 

(დიდი პალატა) 

საკვანძო სიტყვები:  

 

შეიარაღებული კონფლიქტი, განურჩეველი 

ძალადობა, ინდივიდუალური საფრთხე, 

ჰუმანიტარული სტატუსი/დამატებითი დაცვა, 

სერიოზული ზიანი.  

 

რელევანტური სამართლებრივი ნორმები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მუხლი 3; 

 ევროკავშირის საკვალიფიკაციო დირექტივა (2004/83/EC), მუხლები: 2, 6, 10, 15, 24, 

25, 26 (შემდგომში ციტირებულია როგორც - საკვალიფიკაციო დირექტივა). 

 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1 

2006 წლის 13 დეკემბერს მექი და ნურ ელგაფაჯებმა ნიდერლანდების სამეფოში 

წარადგინეს განცხადება დროებითი ბინადრობის ნებართვის მისაღებად, რასაც თან 

დაურთეს მტკიცებულებები მათი წარმოშობის ქვეყანაში, ერაყში, გაძევების 

შემთხვევაში მათი სიცოცხლისათვის საფრთხის შექმნის რეალური რისკის 

არსებობასთან დაკავშირებით. საკუთარი განაცხადის გასამყარებლად, ისინი 

დაეყრდნენ პირად გარემოებებზე დაფუძნებულ ფაქტებს. მათ აღნიშნეს, რომ ბატონი 

ელგაფაჯი, შიიტი მუსლიმი, 2004 წლის აგვისტოდან 2006 წლის სექტემბრამდე 

მუშაობდა ბრიტანულ ფირმაში, რომელიც უზრუნველყოფდა საკუთარი 

თანამშრომლების დაცვას აეროპორტსა და „მწვანე ზონას“ შორის გადაადგილებისას. 

მათ განაცხადეს, რომ ბატონი ელგაფაჯის ბიძა, რომელიც ამავე ფირმაში მუშაობდა, 

ერაყის პოლიციამ მოკლა. მცირე ხნის შემდეგ, ბატონი ელგაფაჯის და მისი სუნიტი 

                                                           
1 მექი ელგაფაჯი და ნურ ელგაფაჯი იუსტიციის სახელმწიფო მდივნის წინააღმდეგ (განაცხადი C 

465/07), პარაგრაფები: 17-27. 
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მეუღლის საერთო საცხოვრებლის კარზე მუქარის წერილი დახვდათ, რომელიც 

ბრიტანული ფირმის თანამშრომლების სიკვდილით იმუქრებოდა. 

 

ნიდერლანდების სამეფოს მიგრაციის და ინტეგრაციის სამინისტროს (შემდგომში 

მოხსენიებულია როგორც - სამინისტრო) 2006 წლის 20 დეკემბრის ბრძანებით 

განმცხადებლებს დროებითი ბინადრობის ნებართვის მინიჭებაზე უარი ეთქვათ. 

სამინისტროს დასაბუთებით, განმცხადებლებმა სათანადოდ ვერ დაადასტურეს ის 

გარემოებები, რომლებსაც ეყრდნობოდნენ და შესაბამისად, ვერ დადგინდა 

სერიოზული და ინდივიდუალური ზიანის რეალური რისკი, რომლის წინაშეც ისინი 

წარმოშობის ქვეყანში გაძევების შემთხვევაში აღმოჩნდებოდნენ. რამდენადაც 

ელგაფაჯების განაცხადში არ გამოიკვეთა „ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“ 1951 

წლის ჟენევის კონვენციით გათვალისწინებული დევნა, სამინისტროს მიერ 

ელგაფაჯებისთვის ჰუმანიტარული სტატუსის/დამატებითი დაცვის მინიჭების 

შესახებ განაცხადზე გადაწყვეტილების მიღებისას განხილულ იქნა იმ დროს მოქმედი 

საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტი, რომელიც 

განსაზღვრავდა, თუ ვის შეიძლებოდა მინიჭებოდა ჰუმანიტარული 

სტატუსი/დამატებითი დაცვა და მე-15 მუხლი, რომელიც განსაზღვრავდა, თუ რა 

შეიძლებოდა მიჩნეულიყო სერიოზულ ზიანად. 

 

საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად, 

„ჰუმანიტარული სტატუსი/დამატებითი დაცვა შესაძლოა მიენიჭოს მესამე ქვეყნის 

მოქალაქეს ან მოქალაქეობის არმქონე პირს, რომელიც ვერ აკმაყოფილებს 

ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების პირობებს, მაგრამ რომლის მიმართ არსებობს 

არსებითი საფუძვლები ვარაუდისთვის, რომ მისი წარმოშობის ქვეყანაში 

დაბრუნების, ხოლო მოქალაქეობის არმქონე პირის - ყოფილ მუდმივ საცხოვრებელ 

ადგილზე დაბრუნების შემთხვევაში, აღნიშნული პირი დადგება სერიოზული 

ზიანის რეალური რისკის წინაშე, როგორც ეს მე-15 მუხლშია განსაზღვრული, და 

რომელზეც არ ვრცელდება მე-17 მუხლის პირველი და მეორე პუნქტები, ან არ 

შეუძლია, ან, ამგვარი შიშის გამო, არ სურს მიიღოს ამ ქვეყნისაგან დაცვა.“ 

სერიოზული ზიანი, როგორც ეს განსაზღვრულია ამავე დირექტივის მე-15 მუხლში 

მოიცავს შემთხვევებს, როდესაც განმცხადებელს  წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნების 

შემთხვევაში ემუქრება: (ა) სასიკვდილო განაჩენი ან სიკვდილით დასჯა; ან (ბ) წამება 

ან არაადამიანური მოპყრობა ან დასჯა; ან (გ) სერიოზული და ინდივიდუალური 

საფრთხე სამოქალაქო პირთა სიცოცხლის ან პიროვნების მიმართ საერთაშორისო ან 

შიდა კონფლიქტის სიტუაციებში განურჩეველი ძალადობის გამო. 
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რაც შეეხება ნიდერლანდების სამეფოს შიდა კანონმდებლობას, რომელზეც ასევე 

მოხდა მითითება სამინისტროს მიერ, უცხოელთა შესახებ 2000 წლის ცირკულარის 

C 1/4.3.1 პარაგრაფის მიხედვით: „ამავე კანონის 29-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ 

ქვეპუნქტის საფუძველზე უცხოელს ბინადრობის ნებართვა ეძლევა მაშინ, როდესაც 

იგი დაადასტურებს, რომ გაძევების შემთხვევაში შესაძლოა გახდეს წამების, 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის მსხვერპლი.“ 

 

სამინისტროს პოზიციის თანახმად, საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლის „ბ“ 

და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დაცვის მინიჭებისთვის საჭირო 

მტკიცების სტანდარტი იდენტურია. სამინისტროს გადაწყვეტილების თანახმად, 

აღნიშნული ნორმები, უცხოელთა შესახებ 2000 წლის ცირკულარის 29-ე მუხლის 

პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის მსგავსად, რომლის საფუძველზეც შესაძლებელია 

პირის მიმართ გაიცეს ბინადრობის მოწმობა, მოითხოვენ, განმცხადებლის მიერ 

თავისი ინდივიდუალური გარემოებების გათვალისწინებით, სერიოზული და 

ინდივიდუალური ზიანის რეალური რისკის დადასტურებას იმ შემთხვევაში, თუ 

მოხდება მისი წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნება; შესაბამისად, რადგანაც ბატონმა და 

ქალბატონმა ელგაფაჯებმა სათანადოდ ვერ დაადასტურეს აღნიშნული, ისინი ვერ 

დაეყრდნობიან საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტს.  

 

განმცხადებლებმა დროებითი ბინადრობის ნებართვის მინიჭებაზე სამინისტროს 

უარი გაასაჩივრეს ჰააგის რაიონულ სასამართლოში. 

 

ჰააგის რაიონულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ მექი ელგაფაჯისთვის დროებითი 

ბინადრობის მოწმობის მინიჭება შესაძლებელი იყო საკვალიფიკაციო დირექტივის 

მე-15 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, რამდენადაც წარმოშობის ქვეყანაში 

არსებული შეიარაღებული კონფლიქტი ზრდიდა სერიოზული საფრთხისა და 

ინდივიდუალური მუქარის არსებობას, რაც შეიძლება გამხდარიყო პირისთვის 

დროებითი ბინადრობის მინიჭების საფუძველი დირექტივის მე-15 მუხლის 

ფარგლებში. სასამართლოს მოსაზრებით, დირექტივის მე-15 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი, 

რომელიც ითვალისწინებს განმცხადებლის წარმოშობის ქვეყანაში არსებულ 

შეიარაღებულ კონფლიქტს, განსხვავებით მე-15 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტისგან, ისევე 

როგორც უცხოელთა შესახებ 2000 წლის ცირკულარის 29-ე მუხლის პირველი 

ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტისაგან,  არ ითხოვს ინდივიდუალური მუქარის მაღალ 

ხარისხს. ამდენად, სერიოზული და ინდივიდუალური მუქარის არსებობა უფრო 
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მარტივად შეიძლება დამტკიცდეს  მე-15 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში, ვიდრე 

მე-15 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის ფარგლებში. 

 

ჰააგის რაიონული სასამართლოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, 

ნიდერლანდების სამეფოს სახელმწიფო საბჭომ მიიჩნია, რომ არსებობდა 

საკვალიფიკაციო დირექტივის შესაბამისი ნორმების განმარტების სირთულე, შეაჩერა 

პროცედურები და წინასწარი გამოკვლევისთვის ევროკავშირის მართლმსაჯულების 

სასამართლოს ორი კითხვით მიმართა: 

(1) მოიაზრება თუ არა საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლის „გ“ 

ქვეპუნქტით განსაზღვრულ სერიოზულ ზიანში მხოლოდ ადამიანის 

უფლებათა  ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლით გარანტირებული 

წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის 

აკრძალვის შესახებ უფლების დარღვევა, როგორც ამ მუხლს განმარტავს 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო თავისი პრაქტიკით. თუ 

კონვენციის მე-3 მუხლისგან გასხვავებით, დირექტივის მე-15 მუხლის „გ“ 

ქვეპუნქტი  ითვალისწინებს დამატებით ან სხვა სახის დაცვას?  

(2) თუკი საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი,  

კონვენციის მე-3 მუხლისგან განსხვავებით, სთავაზობს დამატებით ან 

სხვა სახის დაცვას, რა კრიტერიუმი არსებობს იმის დასადგენად, რომ 

პირი, რომელიც ამტკიცებს, რომ აკმაყოფილებს ასეთი დამატებითი 

დაცვის მინიჭების კრიტერიუმებს, განურჩეველი ძალადობის გამო 

დადგება სერიოზული და ინდივიდუალური საფრთხის რეალური 

რისკის წინაშე,  საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლის „გ“ 

ქვეპუნქტის ფარგლებში და მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის 

გათვალისწინებით?  

 

სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი დასაბუთება:2  

თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ ევროკავშირის მართლმსაჯულების 

სასამართლო საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული საფუძვლით დაცვის მინიჭებისას ხელმძღვანელობს ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციის მე-3 მუხლთან დაკავშირებით გაკეთებული განმარტებებით. 

 

                                                           
2 მექი ელგაფაჯი და ნურ ელგაფაჯი იუსტიციის სახელმწიფო მდივნის წინააღმდეგ (განაცხადი C 

465/07), პარაგრაფები: 27-43. 
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ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლომ პირველ რიგში დაადასტურა, რომ 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლით გარანტირებული 

უფლება წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის 

შესახებ წარმოადგენს ევროკავშირის სამართლის ზოგადი პრინციპების განუყოფელ 

ნაწილს. ამ უფლების გარანტირება უზრუნველყოფილია ევროკავშირის 

მართლმსაჯულების სასამართლოს მიერ. მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირის 

სამართლებრივი სისტემის მიზნებისთვის ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციის მე-3 მუხლის განმარტებისას მხედველობაში მიიღება ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა, აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული 

მუხლი ასახვას ჰპოვებს საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტში. 

ხოლო საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი არის ნორმა, 

რომლის შინაარსიც განსხვავდება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 

მუხლისგან და მისი განმარტება უნდა მოხდეს დამოუკიდებლად, თუმცა, რა თქმა 

უნდა, გათვალისწინებული უნდა იყოს ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციით გარანტირებული ძირითადი უფლებები. 

 

წინასწარი გამოკვლევისა და საქმის გარემოებების გათვალისწინებით, ევროკავშირის 

მართლმსაჯულების სასამართლოს წინაშე დადგა საკითხი: საკვალიფიკაციო 

დირექტივის მე-15 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტთან კავშირში 

უნდა იყოს თუ არა განმარტებული ისე, რომ განმცხადებელმა, რომელსაც შეიძლება 

მიენიჭოს ჰუმანიტარული სტატუსი/დამატებითი დაცვა, სიცოცხლის ან პირისთვის 

სერიოზული და ინდივიდუალური საფრთხის არსებობის დასადასტურებლად  უნდა 

წარმოადგინოს მტკიცებულება იმისა, რომ, თავისი პირადი გარემოებების 

გათვალისწინებით, ის ინდივიდუალურად წარმოადგენს სამიზნეს; და თუ ეს ასე არ 

არის, სასამართლომ პასუხი უნდა გასცეს შეკითხვას, თუ რა კრიტერიუმების 

საფუძველზე მოხდება ასეთი საფრთხის (სიცოცხლის ან პირისთვის სერიოზული და 

ინდივიდუალური საფრთხის) არსებობის დადგენა. 

 

სასამართლოს წინაშე დასმულ კითხვებზე პასუხის გასაცემად მნიშვნელოვნად 

მიიჩნა ერთმანეთს შედარებულიყო საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლში 

მოცემული სერიოზული ზიანის სამი ტიპი, რომელთა საფუძველზეც პირს შეიძლება 

მიენიჭოს ჰუმანიტარული სტატუსი/დამატებითი დაცვა და რომლის დროსაც 

საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად, არსებობს 

საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ განმცხადებელი შესაბამის ქვეყანაში 

დაბრუნების შემთხვევაში დადგება სერიოზული ზიანის რეალური რისკის წინაშე.  
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ამ მხრივ უნდა აღინიშნოს, რომ საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლის „ა“ და 

„ბ“ ქვეპუნქტებში გათვალისწინებული „სასიკვდილო განაჩენი“, „სიკვდილით 

დასჯა“ და „განმცხადებლის წარმოშობის ქვეყანაში წამება ან არაადამიანური ან 

ღირსების შემლახავი მოპყრობა ან დასჯა“ მოიცავს შემთხვევებს, როდესაც 

განმცხადებელი ინდივიდუალურად დგას კონკრეტული ტიპის ზიანის რისკის 

წინაშე. ამისგან განსხვავებით, საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლის „გ“ 

ქვეპუნქტით განსაზღვრული „[განმცხადებლის] სიცოცხლის ან პიროვნების 

სერიოზული და ინდივიდუალური საფრთხე,“ მოიცავს ზიანის უფრო ზოგად რისკს. 

ამ შემთხვევაში, მითითება ხდება ზოგად საფრთხეზე, როგორიცაა, „მუქარა ... 

სამოქალაქო პირის სიცოცხლისთვის ან პიროვნებისთვის,“ ვიდრე, კონკრეტული 

სახის ძალადობრივ ქმედებაზე, მაგალითად, როგორიცაა სიკვდილით დასჯა ან 

სასიკვდილო განაჩენი. უფრო მეტიც, აღნიშნული მუქარა საერთაშორისო და შიდა 

შეიარაღებულ კონფლიქტში არსებული ზოგადი სიტუაციისთვისაა 

დამახასიათებელი. ძალადობა, რომელიც ამ საფრთხეს წარმოშობს, დახასიათებულია, 

როგორც „განურჩეველი“; ეს უკანასკნელი მიანიშნებს, რომ ძალადობა, შესაძლოა, 

გავრცელდეს ადამიანებზე, მათი ინდივიდუალური გარემოებებისგან 

დამოუკიდებლად. ამ გაგებით, საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლის „გ“ 

ქვეპუნქტის განმარტებისას, ტერმინი „ინდივიდუალური“ უნდა გავიგოთ, როგორც 

ზიანი, რომელიც ეხება მოქალაქეებს, მათი იდენტობის მიუხედავად, სადაც 

შეიარაღებული კონფლიქტისთვის დამახასიათებელი განურჩეველი ძალადობის 

ხარისხი აღწევს ისეთ დონეს, რომ არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ 

სამოქალაქო პირი შესაბამის ქვეყანაში ან შესაბამის რეგიონში დაბრუნებისას, 

მხოლოდ მისი ამ ტერიტორიაზე ყოფნის გამო დგას სერიოზული საფრთხის წინაშე, 

როგორც ესაა მითითებული მე-15 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტში. 

 

სასამართლომ დაადგინა, რომ აღნიშნული განმარტება არ ეწინააღმდეგება 

საკვალიფიკაციო დირექტივის პრეამბულის 26-ე ნაწილს, რომლის მიხედვითაც 

„პირის ან პირთა გაძევება, ჩვეულებრივ, არ შეიძლება მიიჩნეს მათდამი 

ინდივიდუალური საფრთხის არსებობის მაჩვენებლად, რაც მათდამი სერიოზულ 

საფრთხედ შეიძლება იქნეს მიჩნეული.“ აღნიშნული ნორმა ადგენს ზოგად წესს, რაც 

შეეხება მე-15 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტს, აღნიშნული მიემართება კონკრეტულ 

შემთხვევებს საერთაშორისო დაცვასთან დაკავშირებით. 
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საკვალიფიკაციო დირექტივის პრეამბულის 26-ე პარაგრაფში მითითებულია ისეთი 

რისკის არსებობის დადასტურებაზე, რომელიც დაკავშირებულია ქვეყანაში არსებულ 

ზოგად მდგომარეობასთან, თუმცა ეს საკმარისი არ არის ამავე დირექტივის მე-15 

მუხლის „გ“ ქვეპუნქტში მითითებული პირობების დასადგენად. მიუხედავად ამისა, 

პრეამბულაში გამოყენებულია ტერმინი „ჩვეულებრივ“ იმისათვის, რომ, გამონაკლის 

შემთხვევებში, როდესაც არსებობს საკმარისი საფუძველი, რომ სახეზეა რისკის 

ძალიან მაღალი ხარისხი, არსებობდეს იმის დადასტურების შესაძლებლობა, რომ 

პირი დაექვემდებარება ინდივიდუალურ რისკს/საფრთხეს. 

 

ამ შემთხვევის საგამონაკლისო ბუნება დასტურდება იმ ფაქტით, რომ შესაბამისი 

დაცვა არის დამატებითი ხასიათის და საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15  მუხლის 

„გ“ ქვეპუნქტი, თავის არსში, ამ მუხლის „ა“ და „ბ“ პუნქტებით განსაზღვრული 

ზიანის განმარტებისას, საჭიროებს ინდივიდუალურობის მკაფიო ხარისხის 

დადასტურებას. აღიარებულია, რომ საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლის „გ“ 

ქვეპუნქტის გამოყენებისას სხვადასხვა კოლექტიური ფაქტორები განსაკუთრებულ 

როლს თამაშობს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც განმცხადებლი სხვა პირების 

მსგავსად მიეკუთვნება იმ პირთა კატეგორიას, რომლებიც განურჩეველი ძალადობის 

პოტენციურ მსხვერპლს შეიძლება წარმოადგენდნენ საერთაშორისო ან 

არასაერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტის დროს. მიუხედავად ამისა, 

აღნიშნული დებულება განმარტებული უნდა იყოს საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-

15 მუხლში მოცემული სხვა ორი შემთხვევის გათვალისწინებით და მისი 

განმარტებისას რეფერირება უნდა მოხდეს საფრთხის ინდივიდუალურობაზე.  

 

ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლომ 

განმარტა, რომ თუ განმცხადებელს შეუძლია აჩვენოს, რომ განსაკუთრებით 

დაზარალდა მის პირად გარემოებებთან დაკავშირებული ფაქტორების გამო, 

განურჩეველი ძალადობის უფრო ნაკლები ხარისხის მტკიცებაა საჭირო დამატებითი 

დაცვის/ჰუმანიტარული სტატუსის მისაღებად. 

 

გარდა ამისა, დამატებით უნდა აღინიშნოს, რომ ინდივიდუალურად 

განმცხადებლისთვის ჰუმანიტარული სტატუსის/დამატებითი დაცვის მინიჭების 

შეფასებისას, მხედველობაში უნდა იყოს მიღებული ერთი მხრივ, განურჩეველი 

ძალადობის გეოგრაფიული მასშტაბები და წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნებისას 

განმცხადებლის კონკრეტული ადგილმდებარეობა და მეორე მხრივ, არსებობს თუ 

არა სერიოზული საფუძველი იმისა, რომ განმცხადებელმა უკვე განიცადა 
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სერიოზული ზიანი ან ხომ არ არსებობს რეალური რისკი იმისა, რომ ასეთი 

სერიოზული ზიანი კვლავ განმეორდება. თუმცა, სასამართლოს მოსაზრებით, ამ 

შემთხვევაში, შესაფასებელი განურჩეველი ძალადობის ხარისხი, შესაძლოა, იყოს 

უფრო დაბალი, ვიდრე საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლის „ა“ და „ბ“ 

ქვეპუნქტების შემთხვევაში. 

 

შედეგი:3 

საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი მე-2 მუხლის „ე“ 

ქვეპუნქტთან ერთად უნდა განიმარტოს შემდეგნაირად: 

 დამატებითი დაცვის/ჰუმანიტარული სტატუსის მიზნებისთვის, პირის 

სიცოცხლისადმი ან მის მიმართ სერიოზული და ინდივიდუალური 

საფრთხის არსებობის დადგენისას, განმცხადებელი არ არის ვალდებული 

წარმოადგინოს მტკიცებულება, რომ პირადად/კონკრეტულად ის 

წარმოადგენს სამიზნეს პირადად მასთან დაკავშირებული გარემოებების ან 

ფაქტორების გამო. 

 ასეთი საფრთხის არსებობა, გამონაკლის შემთხვევებში, შესაძლებელია 

დადგენილად იქნეს მიჩნეული, როდესაც წარმოშობის ქვეყანაში 

არსებული განურჩეველი ძალადობის დონე, რომელიც ახასიათებს 

შეიარაღებულ კონფლიქტს, აღწევს ისეთ მაღალ ხარისხს, რომ არსებობს 

საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ სამოქალაქო პირი, ამ ქვეყანაში ან შესაბამის 

რეგიონში დაბრუნების შემთხვევაში, დადგება სერიოზული ზიანის 

რეალური რისკის წინაშე, მხოლოდ მისი ამ ქვეყნის ან რეგიონის 

ტერიტორიაზე ყოფნის გამო. 

 

გარდა ამისა, ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლომ აღნიშნა, რომ 

საკვალიფიკაციო დირექტივის მე-15 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის ამგვარი 

ინტერპრეტაცია ამავე დირექტივის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტთან კავშირში, 

სრულად შეესაბამება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

პრეცენდენტულ სამართალს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის 

მე-3 მუხლთან დაკავშირებით, რომელიც ადგენს წამების აკრძალვის 

უფლებას.  

 

 

                                                           
3 მექი ელგაფაჯი და ნურ ელგაფაჯი იუსტიციის სახელმწიფო მდივნის წინააღმდეგ (განაცხადი C 

465/07), პარაგრაფები: 44-45. 
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