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განმცხადებლის წარმოშობის 

ქვეყანა: 

სომალი 
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8319/07 and 11449/07 

სასამართლოს 

სახელწოდება:  

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო  

საკვანძო სიტყვები:   

 

შეიარაღებული კონფლიქტი, დევნის განმახორციელებელი 

და სერიოზული ზიანის მიმყენებელს სუბიექტები, 

წარმოშობის ქვეყანა, არ-გაძევების პრინციპი, დევნის 

განმახორციელებელი არასახელმწიფო სუბიექტები, 

განურჩეველი ძალადობა, ინდივიდუალური საფრთხე, 

არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა ან სასჯელი, 

დაბრუნება, ჰუმანიტარული სტატუსი/დამატებითი დაცვა, 

სერიოზული ზიანი 

 

რელევანტური სამართლებრივი ნორმები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მუხლები 2, 3, 8; 

 ევროკავშირის მაკვალიფიცირებელი დირექტივა (2004/83/EC), მუხლი 15(გ) 

(შემდგომში - მაკვალიფიცირებელი დირექტივა). 
 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1 

ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს განცხადებით მიმართეს აბდისამად ადოვ 

სუფიმ და აბდიაზიზ იბრაჰიმ ელმიმ შესაბამისად 2007 წლის 21 თებერვალს და 14 მარტს.  

განმცხადებლების მოსაზრებით, სომალიში დაბრუნების შემთხვევაში ისინი დადგებოდნენ 

არაადამიანური მოპყრობის რეალური რისკის წინაშე კონვენციის მე-3 ან/და მე-2 მუხლების 

დარღვევით. ისინი ასევე აცხადებდნენ, რომ მათი გაძევება წარმოადგენდა კონვენციის მე-8 

მუხლით დაცულ უფლებებში არაპროპორციულ ჩარევას. 

პირველ განმცხადებელთან - აბდისამად ადოვ სუფისთან დაკავშირებული საქმის 
ფაქტობრივი გარემოებები 
 

პირველი განმცხადებელი, აბდისამად ადოვ სუფი, დაბადებული 1987 წელს, წარმოშობით 

იყო სომალიდან და სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის დროისთვის დაკავებული იყო 

გაერთიანებული სამეფოს საემიგრაციო დაკავების ცენტრში, დასავლეთ დრაიტონში.  
                                                           
1 სუფი და ელმი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (განაცხადი N8319/07 და N11449/07), 28. 06.2011, 

პარაგრაფები 11-26. 
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2003 წლის 30 სექტემბერს მან ფარულად, ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით, გადაკვეთა 

გაერთიანებული სამეფოს საზღვარი და 3 ოქტომბერს მოითხოვა თავშესაფრის მინიჭება. მისი 

განცხადებით, იგი იყო უმცირესობაში მყოფი აჰანსი კლანის ქვე-კლანის რეერ-ჰამარის წევრი, 

რის გამოც იდევნებოდა ჰავიეს პოლიციის მიერ. ბატონი სუფის განცხადებით, ჰავიეს 

პოლიციამ მოკლა მისი ოჯახის წევრები (მამა და და), რის შედეგადაც მას ცოცხალი ნათესავი 

სომალიში აღარ დარჩა, ხოლო თავად ბატონ სუფის მიაყენეს დაზიანებები.  

გაერთიანებული სამეფოს სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელმწიფო მდივნის 2005 წლის 15 

აპრილის გადაწყვეტილებით, ბატონი სუფის მოთხოვნა თავშესაფრის მინიჭებაზე არ 

დაკმაყოფილდა, ვინაიდან ეჭქვეშ დადგა მისი  წევრობა უმცირესობის კლანში. 2005 წლის 16 

მაისს მან გაასაჩივრა გადაწყვეტილება თავშესაფრის და ადამიანის უფლებების დარღვევის 

საფუძვლით (კერძოდ, კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლების საფუძველზე), თუმცა 29 ივნისს 

ორივე საჩივარზე უარი ეთქვა იმ მოტივით, რომ მის მიერ მიწოდებული ფაქტები არ  იქნა 

სანდოდ მიჩნეული. 

2005 წლის 7 ოქტომბერს ბატონი სუფი დამნაშავედ სცნეს ძარცვის ორი შემთხვევისთვის, 

მოტყუებით პროდუქციის ძარცვის ხუთი შემთხვევისთვის და ძარცვის მცდელობის ერთი 

შემთხვევისთვის. 2005 წლის 29 ნოემბერს მას მიესაჯა თვრამეტი თვით თავისუფლების 

აღკვეთა.  

2006 წლის 14 თებერვალს მას დამატებით მიესაჯა ექვსი თვით თავისუფლების აღკვეთა 

„ახალგაზრდა დამნაშავეთა დაწესებულებაში“ მკვლელობის მუქარისთვის. 2006 წელს 

ბატონი სუფის მიმართ სახელმწიფო მდივანმა გამოიტანა გადაწყვეტილება მისი 

დეპორტაციის შესახებ, სადაც აღნიშნული იყო მის მიერ ჩადენილი დანაშაულების 

სერიოზულობა და სერიოზული დანაშაულებისა და მათი შედეგებისგან საზოგადოების 

დაცვის საჭიროება. სახელმწიფო მდივანმა თავის გადაწყვეტილებაში ასევე აღნიშნა, რომ 

ბატონი სუფი იყო 19 წლის, ჯანმრთელი და მარტოხელა. მიუხედავად იმისა, რომ ის 

ცხოვრობდა დიდ ბრიტანეთში ორი წლის მანძილზე, მას თავისი ახალგაზრდობა და 

ჩამოყალიბების პერიოდი გატარებული ჰქონდა სომალში. ასეთი გარემოებების 

გათვალისწინებით, არაგონივრულად ვერ იქნება მიჩნეული ის არგუმენტი, რომ ბატონი 

სუფი  სომალში დაბრუნების შემთხვევაში მოსალოდნელია, რომ თავიდან შეეგუება იქ 

არსებულ ცხოვრების პირობებს. სახელმწიფო მდივანმა აგრეთვე მხედველობაში მიიღო 

კონვენციის მე-8 მუხლი, თუმცა დაასკვნა, რომ ბატონი სუფის დეპორტაცია არ იქნებოდა 

არაპროპორციული ჩარევა მის ოჯახურ და პირად ცხოვრებაში. 

საიმიგრაციო საქმეების განმხილველმა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ბატონი სუფის 

საჩივარი  სახელმწიფო მდივნის მიერ თავშესაფრის საკითხზე მის მიმართ მიღებულ 

გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით და 2006 წლის 1 ნოემბერს მიღებული იქნა 

გადაწყვეტილება ბატონი სუფის დეპორტაციის შესახებ, რომელიც ბატონმა სუფიმ ეროვნულ 

სასამართლოში გაასაჩივრა, თუმცა მისი მოთხოვნა აქაც არ დაკმაყოფილდა.  

2007 წლის 21 თებერვალს ბატონი სუფის მიერ ადამიანის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოში განცხადების შეტანის შემდეგ, 2007 წლის 27 თებერვალს ევროპულმა 

სასამართლომ „სასამართლოს წესების“ 39-ე მუხლზე დაყრდნობით, გამოიყენა დროებითი 

ღონისძიება და შეაჩერა ბატონი სუფის სომალში დეპორტაციის გადაწვეტილების 

აღსრულება.  
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საქმის ეროვნულ სასამართლოში განხილვის პერიოდში, 2007-2009 წლებში ბატონ სუფის 

დაემატა სამი თვით და ოცდათორმეტი თვით თავისუფლების აღკვეთა, ყაჩაღობისა და  

ქურდობის სხვადასხვა ნაწილში. ამდენად, 2005-2009 წლებში განმცხადებელი სხვადასხვა 

დანაშაულისთვის რამდენჯერმე იქნა მსჯავრდებული, მათ შორის იყო: ქურდობა 

(სხვადასხვა ნაწილში), ძარცვა, ყაჩაღობა (სხვადასხვა ნაწილში) და მკვლელობის მუქარა.  

მეორე განმცხადებელთან - აბდიაზიზ იბრაჰიმ ელმისთან დაკავშირებული საქმის 
ფაქტობრივი გარემოებები 

მეორე განმცხადებელი, იყო აბდიაზიზ იბრაჰიმ ელმი, დაბადებული 1969 წელს, 

წარმოშობით სომალი ლენდიდან. სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის დროისთვის ის 

დაკავებული იყო გაერთიანებული სამეფოს საემიგრაციო დაკავების ცენტრში. 

ბატონი ელმი დაიბადა ჰარგეისაში, რომელიც ახლა სომალი ლენდის თვითგამოცხადებული 

სახელმწიფოს დედაქალაქია. როდესაც ის იყო ორი წლის, მისი ოჯახი საცხოვრებლად 

გადავიდა მოგადიშუში (სომალი) და ის არასდროს დაბრუნებულა ქვეყნის ჩრდილოეთში.  

1988 წელს მამამისი, ბარეს რეჟიმის  მაღალი რანგის ოფიცერი, დაინიშნა სამხედრო ატაშედ 

ლონდონში, სომალის საელჩოში. ბატონი ელმი მამასთან საცხოვრებლად გადმოვიდა 1988 

წლის 18 ოქტომბერს, როდესაც მას ექვსი თვით გაერთიანებულ სამეფოში დარჩენის უფლება 

მიეცა. 1989 წლის პირველ მარტს ბატონი ელმის მამა გარდაიცვალა და 26 აპრილს მან 

გაერთიანებულ სამეფოში მოითხოვა თავშესაფარი სომალის ჯარში მამამისის მიერ 

დაკავებული თანამდებობის და სომალში დაწყებული სამოქალაქო ომის საფუძველზე. 31 

ოქტომბერს მას მიენიჭა ლტოლვილის სტატუსი და მიეცა ქვეყანაში დარჩენის უფლება 1993 

წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით, ხოლო 1994 წლის 7 იანვარს მას მიენიჭა გაერთიანებულ 

სამეფოში განუსაზღვრელი ვადით დარჩენის უფლება. 

1992 წლიდან 2004 წლამდე ბატონი ელმი მსჯავრდებული იქნა გაერთიანებულ სამეფოში 

რამდენჯერმე სხვადასხვა დანაშაულისთვის, მათ შორის: საგზაო დანაშაული, მოტყუებით 

ქონების მითვისება, ქურდობა, ძარცვა, ყალბი ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით 

დანაშაულის ჩადენა, მართლმსაჯულებისთვის ხელის შეშლა და ნარკოტიკული 

საშუალებებით მომარაგება. 

2006 წლის 21 ივნისს გაერთიანებული სამეფოს 1971 წლის საიმიგრაციო აქტის 3(5) ნაწილის 

საფუძველზე გამოტანილ იქნა გადაწყვეტილება ბატონი ელმის დეპორტაციის შესახებ, რა 

დროსაც ის მიიწვიეს, რათა დაემტკიცებინა, რომ გაერთიანებულ სამეფოში მისი ყოფნა და 

ცხოვრება საფრთხეს არ უქმნიდა საზოგადოებას.  

მან აღიარა, რომ იყო ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე დამოკიდებული, მაგრამ განაცხადა, რომ 

გასწია ძალისხმევა, რათა დაეძლია თავისი მდგომარეობა და აღიარა თავისი წარსული 

შეცდომები, შესაბამისად, მისი აზრით, იგი აღარ წარმოადგენდა საფრთხეს 

საზოგადოებისთვის. მიუხედავად ამისა, 2006 წლის 4 სექტემბერს მთავარი სამმართველოს 

სახელმწიფო მდივანმა დაადგინა, რომ ბატონი ელმი გაერთიანებულ სამეფოში ყოფნით 

საფრთხეს უქმნიდა საზოგადოებას. კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლებთან დაკავშირებით, 

სახელმწიფო მდივნის გადაწყვეტილებით, ბატონი ელმის გაერთიანებულ სამეფოში 

ცხოვრების ფაქტი ხელს არ უშლიდა მის სომალში დაბრუნების შესაძლებლობას, ვინაიდან ის 
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იყო უმრავლესობის - ისააკის კლანის წევრი და შესაბამისად, არ დადგებოდა რაიმე სახის 

რისკის ქვეშ. რაც შეეხება მის უფლებებს კონვენციის მე-8 მუხლთან დაკავშირებით, 

სახელმწიფო მდივანმა მიიღო მხედველობაში ის ფაქტი, რომ ბატონ ელმის ჰყავდა დედა და 

სამი და გაერთიანებულ სამეფოში, თუმცაღა არ მიიჩნია ეს ურთიერთობა ოჯახურ 

ცხოვრებად მე-8 მუხლის მიზნებისთვის, რადგანაც არ არსებობდა სხვა დამოკიდებულება 

გარდა ჩვეულებრივი ემოციური კავშირისა. შედეგად, სახელმწიფო მდივნის 

გადაწყვეტილებით მისი დეპორტაცია არ დაარღვევდა კონვენციის მე-2, მე-3 და მე-8 

მუხლებს. 

2006 წლის 27 ოქტომბერს ბატონმა ელმიმ გაასაჩივრა სახელმწიფო მდივნის 

გადაწყვეტილება, რომელიც არ იქნა დაკმაყოფილებული თავშესაფრის და იმიგრაციის 

ტრიბუნალის (შემდგომში „ტრიბუნალი“) მიერ. მათი აზრით, ბატონ ელმის შეეძლო 

მოეპოვებინა კლანის მფარველობა სომალის ნებისმიერ ნაწილში, ვინაიდან ის წარმოადგენდა 

უმრავლესობის კლანის წევრს. მიუხედავად იმისა, რომ ტრიბუნალმა მხედველობაში მიიღო 

ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულების მხრივ სომალში დახმარების მიღების 

შეუძლებლობა, მაინც ჩათვალა, რომ ეს არ იყო საკმარისი დეპორტაციის გადაწყვეტილების 

გასაუქმებლად. კონვენციის მე-8 მუხლთან დაკავშირებით კი ტრიბუნალმა განაცხადა, რომ 

ბატონმა ელმიმ ვერ წარმოადგინა საკმარისი მტკიცებულება თავის დედმამიშვილებთან 

არსებული ოჯახური ცხოვრების დასამტკიცებლად, და რომც მოეხერხებინა ამის 

დამტკიცება, მან ვერ დაუმტკიცა ტრიბუნალს, რომ მისი გარემოება ნამდვილად 

წარმოადგენდა გამონაკლისს და დეპორტაცია დაარღვევდა კონვენციის მე-8 მუხლით 

გათვალისწინებულ უფლებას. საბოლოოდ, ტრიბუნალმა დაასკვნა, რომ ნარკოტიკული 

ნივთიერებების გაყიდვა საფრთხეს წარმოადგენდა საზოგადოებისთვის და არსებობდა 

ბატონი ელმის მიერ დანაშაულის ხელახლა ჩადენის რეალური შესაძლებლობა. 

ბატონი ელმის წინააღმდეგ მოგადიშუში (სომალი) დეპორტაციის ბრძანება მიღებულ იქნა  

2007 წლის 8 იანვარს. ბატონ ელმის 6 მარტს გადაეცა ქვეყნის დატოვების მითითებები. 

სასამართლოს წესების 39-ე მუხლის საფუძველზე ბატონმა ელმიმ მოითხოვა სასამართლოს 

მიერ დროებითი ღონისძიებების გატარება, რათა არ მომხდარიყო მისი გაძევება 

სასამართლოს მიერ მისი განცხადების განხილვამდე. 

პირველი განმცხადებლის მოთხოვნა სასამართლოსადმი: 

პირველი განმცხადებელი - ბატონი სუფი მიუთითებდა, რომ მისი დაბრუნება სომალში არ 

შეიძლებოდა რამდენიმე მიზეზის გამო: 

 დაბრუნების შემთხვევაში ის იქნებოდა წამების და სასტიკი მოპყრობის რისკის ქვეშ 

ვინაიდან წარმოადგენდა უმცირესობის კლანს - რეერ ჰამარს. ამის 

დასადასტურებლად, ის ეყრდნობოდა დოქტორ ვირჯინია ლულინგის დასკვნას, 

სადაც აღნიშნული იყო, რომ ბატონი სუფი მიეკუთვნებოდა ბენადირი შანშიას (რეერ-

ჰამარის ქვე-კლანი), ამ კლანის შესახებ ფაქტების ცოდნაზე, დიალექტზე, გარეგნობასა 

და მამამისის ვინაობის შესახებ მესამე პირის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის 

საფუძველზე. როგორც უმცირესობის კლანის წევრისთვის, მისთვის რთული 

იქნებოდა სომალში რომელიმე სხვა კლანის მფარველობის მოპოვება; 
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 დაბრუნების შემთხვევაში, სომალში მას მიიღებდნენ როგორც პრო-დასავლური 

იდეოლოგიის მქონე უცხო პირს, ვინაიდან ის თექვსმეტი  წლიდან ცხოვრობდა 

გაერთიანებულ სამეფოში; 

 ის განიცდიდა პოსტ-ტრავმულ სტრესულ აშლილობას, რის დასტურადაც  წარადგინა 

ფსიქიატრიული დასკვნა, რომლის მიხედვითაც, პოსტ-ტრავმულ სტრესულ 

აშლილობის მიზეზი იყო ის ფაქტი, რომ ბატონი სუფი შეესწრო დედის 

გაუპატიურებას და მამისა და დის მკვლელობას. მისი სიმპტომები მოიცავდა 

დეპრესიას, რაც გამწვავდა მისი დაკავებით და საკუთარი მომავლის გაურკვევლობით 

გამოწვეული სტრესით. ფსიქიატრიულმა პრობლემებმა გამოხატულება ჰპოვეს ისეთ 

ქმედებებში, როგორიცაა, საკუთარი თავისთვის ზიანის მიყენება და 

თვითმკვლელობა. თუმცა აქვე აღნიშნული იყო, რომ პოსტ-ტრავმული სტრესული 

აშლილობის სიმპტომები ნაწილობრივ აღარ არსებობდა. 

თავის მხრივ, გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ აღნიშნა, რომ რისკის დონე, რომლის 

წინაშეც ბატონი სუფი დადგებოდა სამხრეთ ან ცენტრალურ სომალში დაბრუნების 

შემთხვევაში არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევა 

გამოეწვია, კერძოდ: 

 მთავრობამ სანდოდ არ მიიჩნია ბატონი სუფის უმცირესობის კლანის წევრობა. 

დასკვნა, რომლის საფუძველზეც დასტურდებოდა პირველი ბატონი სუფის რეერ 
ჰამარას  უმცირესობის კლანის წევრობა ეფუძნებოდა გასაუბრებას, რომელიც 

ჩატარდა 2007 წელს, მისი გაერთიანებულ სამეფოში ჩასვლიდან დაახლოებით ოთხი 

წლის შემდგომ და ორი წლის შემდგომ, რაც მოსამართლემ უარყო მისი წევრობა 

კლანში. შესაბამისად, მას ჰქონდა საკმარისი დრო და შესაძლებლობა იმისა, რომ 

გასაუბრებამდე მოეძიებინა ინფორმაცია რეერ ჰამარის კლანის შესახებ და მისი 

პასუხებიც  ქვე-კლანის შესახებ საჯაროდ ხელმისაწვდომ  ინფორმაციას ეფუძნებოდა; 

 მთავრობამ ეჭვქვეშ დააყენა ბატონი სუფის მიერ ჰამარის დიალექტის ცოდნა და 

თარჯიმნის კომპეტენტურობა, რომ მას ასეთი შეფასება გაეკეთებინა.  კერძოდ, 

მთავრობა დაეყრდნო ნორვეგიის საიმიგრაციო სამსახურის ანგარიშს იმასთან 

დაკავშირებით, რომ სხვა სომალელები, რომლებიც იზრდებიან იგივე გარემოცვაში, 

სადაც ბატონი სუფი გაიზარდა, ასევე, ფლობენ ჰამარის დიალექტს; 

 მთავრობამ აგრეთვე დაადგინა, რომ ბატონი სუფი იყო ქორიოლეიდან - პატარა ქალაქი 

სამხრეთ მოგადიშუში (სომალი), რომელიც ალ-შაბააბის მიერ კონტროლირებად 

ტერიტორიაზე იმყოფებოდა.  

მეორე განმცხადებლის მოთხოვნა სასამართლოსადმი: 

მეორე განმცხადებელი - ბატონი ელმი მიუთითებდა, რომ მისი დაბრუნება სომალში არ 

შეიძლებოდა რამდენიმე მიზეზის გამო: 

 ალ-შაბააბის  კონტროლირებად ტერიტორიებზე დაბრუნების შემთხვევაში იქნებოდა 

მაღალი რისკის ქვეშ, ვინაიდან მას აღიქვამდნენ, როგორც პრო-დასავლურ პირს, 

შესაბამისად, ანტი-ისლამური იდეოლოგიის მქონედ. ის იყო ახალგაზრდა, როდესაც 

გაერთიანებულ სამეფოში გაემგზავრა და მას შემდეგ იქ ცხოვრობდა; ეკეთა საყურე, 

რის გამოც ის აღქმული იქნებოდა ჰომოსექსუალად; ამასთან, ცუდად საუბრობდა 

სომალიზე და ჰქონდა „ლონდონური“ აქცენტი; 
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 თუ აღმოაჩენდნენ, რომ ის იყო ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე დამოკიდებული პირი 

ან ქურდობისთვის მსჯავრდებული, მას ელოდა ორმაგი ამპუტაცია (ტერფების 

მოკვეთა), საჯარო გაროზგვა ან სიკვდილით დასჯა; 

 მიუხედავად იმისა, რომ ბატონი ელმი იყო უმრავლესობის კლანის წევრი, მას 

გაუჭირდებოდა მფარველობის მოპოვება, ვინაიდან კლანი იშლებოდა და მას აღარც 

ჰქონდა კავშირი თავის კლანთან; 

თავის მხრივ, გაერთიანებული სამეფოს მთავრობამ აღნიშნა: 

 ვინაიდან ბატონი ელმი იყო ისააკის კლანის წევრი, მოგადიშუში (სომალი) 

დაბრუნების შემთხვევაში ის შეძლებდა თავისი კლანის სხვა წევრებთან კონტაქტის 

დამყარებას ან მათგან დახმარების მიღებას;  

 მაშინაც კი, თუ ბატონი ელმი მოგადიშუში (სომალი) დაბრუნების შემთხვევაში  

აღმოჩნდებოდა მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო არასათანადო მოპყრობის რეალური 

რისკის წინაშე, ასეთი შედეგი არ დადგებოდა თუ ის დაბრუნდებოდა თავი დაბადების 

ადგილას - ჰარგეისაში (სომალი ლენდი); 

 შესაძლებელი იყო საჰაერო გადაადგილება მოგადიშუსა (სომალი) და ჰარგეისას 

(სომალი ლენდი) შორის. 

სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი დასაბუთება: 2 

იმის გათვალისწინებით, რომ პირველი და მეორე განმცხადებლების საქმის ფაქტობრივი 

გარემოებები და სამართლებრივი მდგომარეობა ერთმანეთის მსგავსი იყო, ადამიანის 

უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება გაეერთიანებინა მათი 

განაცხადები და მიღო საერთო გადაწყვეტილება სასამართლოს 42-ე წესის პირველი 

პარაგრაფის თანახმად.  

ზოგადი პრინციპები გაძევებასთან დაკავშირებით 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ საერთაშორისო სამართალში აღიარებული წესის და 

საერთაშორისო დონეზე მათ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად, სახელმწიფოებს 

აქვთ უფლებამოსილება გააკონტროლონ თავიანთ ტერიტორიაზე უცხოელის შესვლის, 

ყოფნისა და გაძევების საკითხი.3 თუმცა გაძევების პროცედურის ამოქმედების 

შესაძლებლობამ, შესაძლოა, მე-3 მუხლის გამოყენების საჭიროება წარმოშვას, რაც იწვევს 

სახელმწიფოს პასუხიმგებლობას ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის საფუძველზე 

მაშინ, როდესაც არსებობს საკმარისი საფუძველი იმის ვარაუდისათვის, რომ განმცხადებლის 

                                                           
2 სუფი და ელმი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ  (განაცხადი N8319/07 და N11449/07), 28. 

06.2011, პარაგრაფები 196, 212-226, 293-312. 

3 უნერი ნიდერლანდების სამეფოს წინააღმდეგ, [დიდი პალატა], განაცხადი: 46410/99, ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2006, პარაგრაფი 54; აბდულაზიზი, კაბალესი და ბალკანდალი 

გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 1985, სერია A, 

no. 94, გვერდი 34, პარაგრაფი 67;  ბოჯლიფა საფრანგეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლო 1997,  ანგარიში 1997-VI, გვ. 2264, პარაგრაფი 42.  
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დეპორტაციის შემთხვევაში, ის დადგება კონვენციის მე-3 მუხლით აკრძალული მოპყრობის 

რეალური რისკის წინაშე. ასეთ დროს, კონვენციის მე-3 მუხლი სახელმწიფოს აკისრებს 

ვალდებულებას, არ გადასცეს პირი,4 რადგან წამების, არაადამიანური მოპყრობის ან 

დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის აკრძალვას აქვს აბსოლუტური ხასიათი, 

მიუხედავად განმცხადებლის მიერ ჩადენილი ქმედებისა და ამ ქმედების ბუნებისა.5  

იმისათვის, რომ სასამართლომ დაადგინოს, არსებობს თუ არა საკმარისი საფუძველი იმის 

ვარაუდისთვის, რომ განმცხადებელი აღმოჩნდება კონვენციის მე-3 მუხლით დაცული 

უფლების დარღვევის რეალური რისკის წინაშე, სასამართლო აფასებს მიმღებ ქვეყანაში 

არსებული პირობების შესაბამისობას კონვენციის მე-3 მუხლით გარანტირებულ 

უფლებასთან.6 ამ მხრივ ფასდება, არასათანადო მოპყრობა, რომლის წინაშეც შეიძლება 

დადგეს განმცხადებელი დაბრუნების შემთხვევაში, აღწევს თუ არა სიმძიმის იმ მინიმალურ 

სტანდარტს, რომ მოექცეს კონვენციის მე-3 მუხლის მოქმედების ფარგლებში. აღნიშნულის 

შეფასება დამოკიდებულია საქმის ფაქტობრივ გარემოებებზე.7 კონვენციის მე-3 მუხლის 

აბსოლუტური ხასიათის გათვალისწინებით, ფასდება ასევე ისიც, თუ ვისგან მომდინარეობს 

საფრთხე: საჯარო თუ კერძო პირებისგან. თუმცა, ამ შემთხვევაში, დადასტურებული უნდა 

იყოს ის, რომ საფრთხე არის რეალური და მიმღები სახელმწიფოს ორგანოებს არ შეუძლიათ 

განმცხადებლის ეფექტიანი დაცვის უზრუნველყოფა.8  

რეალური რისკის არსებობის შეფასება უნდა მოხდეს ზედმიწევნით:9 ამ შემთხვევაში, 

პირველ რიგში, განმცხადებელს მოეთხოვება იმ მტკიცებულების წარმოდგენა, რომელიც 

დაადასტურებს, რომ არსებობს საკმარისი საფუძველი იმის ვარაუდისა, რომ  იგი დგას 

კონვენციის მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო მოპყრობის რეალური რისკის წინაშე.10 ამგვარი 

მტკიცებულების განმცხადებლის მიერ წარმოდგენის შემთხვევაში, სახელმწიფოს ეკისრება 

არსებული ეჭვების გაბათილების ვალდებულება. 

                                                           
4 საადი იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო [დიდი პალატა], 2008, 

განაცხადი 37201/06, პარაგრაფი 125. 

5 ჩაჰალი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 1996, 

ანგარიში 1996-V, პარაგრაფი 79; საადი იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო [დიდი პალატა], 2008, განაცხადი 37201/06, პარაგრაფი 127. 

6 მამატკულოვი და ასკაროვი თურქეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 

[დიდი პალატა], 2005 განაცხადები:  46827/99 და 46951/99, პარაგრაფი 67. 

7ჰილალი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2001, 

განაცხადი 45276/99, პარაგრაფი 60. 

8 ჰ. ლ. რ. საფრანგეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 1997, ანგარიში 

1997 –III, პარაგრაფი 40.  

9 ჩაჰალი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 1996, 

ანგარიში 1996-V, პარაგრაფი 96; საადი იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო [დიდი პალატა], 2008, განაცხადი 37201/06, პარაგრაფი 128. 

10 ნ. ფინეთის წინააღმდეგ , ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2005, განაცხადი 38885/02, 

პარაგრაფი167. 
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აღნიშნული პრინციპები უნდა შეფასდეს საქმის ყველა გარემოების გამოკვლევის 

კვალდაკვალ და გადაწყვეტილების მიღებისას ასევე გათვალისწინებული უნდა იყოს ის 

შედეგები, რაც შესაძლებელია მოჰყვეს მომავალში განმცხადებლის გადაცემას მიმღებ 

სახელმწიფოში. გადაცემისას გათვალიწინებული უნდა იყოს როგორც ქვეყანაში არსებული 

მდგომარეობა, ასევე, განმცხადებლის პირადი გარემოებები.11 აღნიშნულთან კავშირში და 

საჭიროების შემთხვევაში, სასამართლო ითვალისწინებს დაბრუნების ქვეყანაში არსებულ 

ზოგად სიტუაციას.  

საქმეში ვილივალჯარი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ სასამართლომ აღნიშნა, რომ 

ქვეყანაში არსებული მხოლოდ ზოგადი არასტაბილური სიტუაცია ქმნის კონვენციის მე-3 

მუხლის დარღვევის საფუძველს იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს მტკიცებულება, რომ 

განმცხადებლის ინდივიდუალური მდგომარეობა გაცილებით მძიმეა, ვიდრე ზოგადად იმ 

ჯგუფისა, რომელსაც განმცხადებელი წარმოადგენს.12 თუმცა, საქმეში ნ. ა. გაერთიანებული 
სამეფოს წინააღმდეგ სასამართლომ აღნიშნა, რომ განმცხადებელს არ მოეთხოვება 

სპეციალური განმასხვავებელი მახასიათებლების დადასტურება მასთან მიმართებით, თუ მას 

სხვაგვარად შეუძლია დაადასტუროს ის, რომ მიმღებ ქვეყანაში არსებული ზოგადი სიტუაცია 

თავისი ხარისხით საკმარისი ინტენსივობისაა იმისათვის, რომ გადაცემის შემთხვევაში 

ქმნიდეს კონვენციის მე-3 მუხლის დარღევის რეალურ რისკს.13 ასეთ შემთხვევებში, 

განმცხადებლის მიერ სპეციფიკური განმასხვავებელი მახასიათებლების დადასტურება 

კონვენციის მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ დაცვას გახდიდა მიუწვდომელს.14  უფრო 

მეტიც, ასეთი მიდგომა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებდა კონვენციის მე-3 მუხლის 

აბსოლუტურ ბუნებას, რაც აბსოლუტურად კრძალავს წამებას, არაადამიანურ, ღირსების 

შემლახავ მოპყრობას ან სასჯელს.  

აღნიშნულის გათვალისწინებით, გაძევების საკითხის განხილვისას სასამართლოს წინაშე 

დაისმის საკითხი, საქმის ყველა გარემოების გათვალისწინებით, არსებობს თუ არა საკმარისი 

საფუძვლები იმის ვარაუდისათვის, რომ დაბრუნების შემთხვევაში განმცხადებელი 

აღმოჩნდება კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევის რეალური რისკის წინაშე. იმ შემთხვევაში, 

თუ ასეთი რისკის არსებობა დადასტურდება, განმცხადებლის გადაცემა გამოიწვევს 

კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევას მიუხედავად იმისა, რომ საფრთხე გამოწვეულია 

ქვეყანაში არსებული ზოგადი მდგომარეობის გამო, მისი პირადი გარემოებების 

გათვალისწინებით თუ ამ ორივეს ერთობლივად არსებობის გამო. თუმცა, ასევე აღსანიშნავია, 

რომ ქვეყანაში არსებული ზოგადი მდგომარეობა ყოველთვის არ წარმოშობს ასეთი სახის 

რისკს [რეალურ რისკს]. სასამართლომ განმარტა, რომ ქვეყანაში არსებული ზოგადი 

მდგომარეობა, თუ ის არის საკმარისი ინტენსივობის, მხოლოდ ყველაზე ექსტრემალურ 

                                                           
11 ვილივარაჯა და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო, 1991, სერია A, no. 215, პარაგრაფი 108. 

12 ვილივარაჯა და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო, 1991, სერია A, no. 215, პარაგრაფი 111. 

13 ნ. ა. გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2008, 

განაცხადი 25904/07, პარაგრაფები115 – 116. 

14 ნ. ა. გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2008, 

განაცხადი 25904/07, პარაგრაფი116. 
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შემთხვევებში წარმოშობს ასეთ რისკს. ეს არის შემთხვევები, როდესაც არასათანადო 

მოპყრობის რეალური რისკი დგება უბრალოდ იმის გამო, რომ პირი დაბრუნების 

შემთხვევაში დაუცველი იქნება ასეთი ძალადობისგან.  

კონვენციის მე-3 მუხლის მიმართება მაკვალიფიცირებელი დირექტივის მე-15 (გ) მუხლთან 

სასამართლომ განიხილა ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს გადაწყვეტილება 

ელგაფაჯის საქმესთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ  ევროკავშირის მართლმსაჯულების 

სასამართლომ ამ საქმეში დაადგინა, რომ არსებობდა არსებითი საფუძველი იმის ვარაუდისა, 

რომ სამოქალაქო პირი, რომელიც დაბრუნებული იქნებოდა ქვეყანის ტერიტორიაზე, 

აღმოჩნდებოდა სერიოზული ზიანის რეალური რისკის ქვეშ. იმისათვის, რომ დადასტურდეს 

ასეთი რისკის არსებობა, განმცხადებელს არ მოეთხოვება წარმოადგინოს მტკიცებულება 

იმისა, რომ  კონკრეტულად ის წარმოადგენს სამიზნეს თავისი ინდივიდუალური 

გარემოებების გათვალისწინებით. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირის მართლმსაჯულების 

სასამართლომ მიიჩნია, რომ აღნიშნული წარმოადგენს გამონაკლის შემთხვევას, როდესაც 

განმცხადებელს არ მოეთხოვება ინდივიდუალური საფრთხის დადასტურება და იმ 

შემთხვევაში, რაც უფრო მეტად შეუძლია განმცხადებელს იმის დადასტურება, რომ ის 

თავისი პირადი გარემოებების გათვალისწინებით, წარმოადგენს უშუალო სამიზნეს, 

განურჩეველი ძალადობის უფრო ნაკლები დონეა საჭირო იმისათვის, რომ მან მიიღოს 

დამატებითი დაცვა/ჰუმანიტარული სტატუსი.  

სასამართლომ აღნიშნა, რომ მისი იურისდიქცია შეზღუდულია კონვენციის 

ინტერპრეტაციით და ამ კუთხით ვერ განმარტავდა მაკვალიფიცირებელი დირექტივის მე-15 

(გ) მუხლს. თუმცა, სასამართლომ აღნიშნა, რომ ევროკავშირის მართლმსაჯულების 

სასამართლომ ელგაფაჯის საქმეში არ დაადასტურა, ის რომ კონვენციის მე-3 მუხლით 

გათვალისწინებული დაცვა შეესაბამება იმ დაცვას, რასაც დირექტივა სთავაზობს. კერძოდ, 

კონვენციისა და დირექტივის დებულებებში მოცემული ზღვარი, გამონაკლის შემთხვევებში, 

შესაძლებელია დაკმაყოფილდეს ისეთი დონის ზოგადი ძალადობის დროს, რომ ნებისმიერი 

პირი უბრალოდ ამ ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში აღმოჩნდება ასეთი რისკის ქვეშ 

უბრალოდ იმის გამო, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე იმყოფება.  

სასამართლომ მიიჩნია, რომ ზოგადი ძალადობის ფონი მოგადიშუში (სომალი) იყო 

საკმარისად მძიმე იმისთვის, რომ დამდგარიყო მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო არასათანადო 

მოპყრობის რეალური რისკი იქ დაბრუნებული ნებისმიერი პირის მიმართ, სულ მცირე, ამ 

პირის იქ ყოფნის საფუძველზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დამტკიცდებოდა, რომ პირი 

იყო საკმარისად დაკავშირებული ქალაქში ძალაუფლების მქონე პირებთან და შეეძლო მათი 

მფარველობის მოპოვება.  

მიუხედავად ამისა, მე-3 მუხლი არ უკრძალავს კონვენციის წევრ სახელმწიფოებს, 

დაეყრდნონ შიდა გადაადგილების ალტერნატივას, მაშინ როდესაც დაბრუნებულ პირს 

შეეძლება გადაადგილება, ქვეყანაში შესვლის ნებართვის მოპოვება და დასახლება მის 

ტერიტორიაზე, კონვენციის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული არასათანადო მოპყრობის 

რეალური რისკის დადგომის გარეშე. ამ საკითხთან დაკავშირებით სასამართლომ დაადგინა, 

რომ სამხრეთ და ცენტრალურ სომალში, შესაძლოა, არსებობდეს ისეთი ადგილები, სადაც 

დაბრუნებული პირი არ დადგება მე-3 მუხლით გათვალისწინებული არასათანადო 

მოპყრობის რეალური რისკის ქვეშ იქ არსებული ზოგადი ძალადობის მდგომარეობის 
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გათვალისწინებით. თუმცა, სომალის შემთხვევაში ეს შესაძლოა მომხდარიყო მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც განმცხადებელს ჰქონდა ახლო ოჯახური კავშირები იმ ტერიტორიაზე, სადაც მას 

შეეძლო თავის შეფარება. თუ მას არ ჰქონდა ამგვარი კავშირები15 ან თუ ეს კავშირები 

არსებობდა ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც ის უსაფრთხოდ ვერ გადაადგილდებოდა, 

სასამართლო განიხილავდა განმცხადებლის იძულებით გადაადგილებულ პირთა ბანაკში ან 

ლტოლვილთა ბანაკში დაბრუნების შესაძლებლობას. 

თუ პირს აქვს ოჯახური კავშირები ალ-შაბააბის კონტროლირებად რეგიონში ან თუ ამ 

კავშირებამდე მიღწევა შეუძლებელია ალ-შაბააბის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიის 

გავლის გარეშე, სასამართლო მიიჩნევს, რომ პირს არ შეუძლია დაბრუნება ამ ტერიტორიაზე  

არაადამიანური მოპყრობის რისკის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ დასტურდება, რომ 

მას აქვს სომალში ცხოვრების ბოლოდროინდელი გამოცდილება და შესაბამისად, არ 

მოექცევა ალ-შაბააბის ყურადღების ქვეშ. 

მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა შესაძლებლობა იმისა, რომ განმცხადებელი 

დაბრუნებული ყოფილიყო იძულებით გადაადგილებულ პირთა ბანაკში, მაგალითად, 

როგორიცაა აფგუიეს კორიდორი ან ლტოლვილთა ბანაკში, როგორიცაა დაბააბის ბანაკები 

კენიაში, სასამართლომ მიიჩნია, რომ ამ ბანაკებში არსებული ჰუმანიტარული მდგომარების 

გათვალისწინებით, განმცხადებელი მაინც აღმოჩნდებოდა კონვენციის მე-3 მუხლის 

საწინააღმდეგო მოპყრობის რეალური რისკის წინაშე.   

სასამართლოს შეფასება პირველ განმცხადებელთან - ბატონ სუფისთან დაკავშირებით: 

სასამართლომ გაითვალისწინა მის მიერ საქმე ა. მ. და ა. მ.-ში მიღებული გადაწყვეტილება, 

სადაც თავშესაფრისა და იმიგრაციის ტრიბუნალმა ღიად დატოვა საკითხი მოგადიშუში 

(სომალი) „ძალაუფლების მქონე პირებსა“ და კონკრეტულ პიროვნებებს შორის კავშირის 

ქონის შესაძლებლობის შესახებ, რის შედეგადაც ეს პირი მიიღებდა მფარველობას და 

უსაფრთხოდ იცხოვრებდა ქალაქში. სასამართლომ განაცხადა, რომ ეს იყო საკითხი, რაზეც 

სახელმწიფოს არ ჰქონდა მკვეთრად გამოხატული პოზიცია. სასამართლოს მოსაზრებით, მე-3 

მუხლი გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოსგან მოითხოვს, რომ ყურადღება გამახვილებულ 

იქნას ყოველი კონკრეტული ინდივიდის გაძევების შემთხვევაში ამის განჭვრეტად 

შედეგებზე. ის არ გამორიცხავს, რომ კავშირების მქონე პირი შესაძლოა დაცული იყოს 

მოგადიშუში (სომალი). თუმცა, სასამართლომ მიიჩნია, რომ ასეთი შემთხვევები ძალიან 

იშვიათი იქნებოდა. ტრიბუნალის გადაწყვეტილებაზე დაყრდნობით მხოლოდ კლანის 

უმაღლეს საფეხურზე მყოფი პირი შეძლებდა მსგავსი მფარველობის უზრუნველყოფას. 

მაგალითად, ამისათვის საკმარისი არ იქნებოდა მხოლოდ უმრავლესობის კლანის წევრობა. 

მაგალითად, საქმეში  ჰ. ჰ. და სხვები შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივნის 
წინააღმდეგ 16 გაერთიანებული სამეფოს თავშესაფრისა და საიმიგრაციო ტრიბუნალმა 

დაადგინა, რომ განმცხადებელს, რომელიც სომალში დიდი ხანი არ იმყოფებოდა, ნაკლებად 

ეყოლებოდა საჭირო კონტაქტები იმისთვის რომ მოეპოვებინა მფარველობა და დაცვა. 

                                                           
15 ჰ.ჰ. (სომალი) და სხვები შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივნის წინააღმდეგ, 

გაერთიანებული სამეფოს თავშესაფრისა და საიმიგრაციო ტრიბუნალმა , Civ 426. 

16 ჰ.ჰ. (სომალი) და სხვები შინაგან საქმეთა სამინისტროს სახელმწიფო მდივნის წინააღმდეგ, 

გაერთიანებული სამეფოს თავშესაფრისა და საიმიგრაციო ტრიბუნალმა, Civ 426. 
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შესაბამისად, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ხელმომწერი მხარე წარმატებულად წამოწევდა ამ 

არგუმენტს, თუ პირი ბოლოდროინდელ პერიოდში არ იმყოფებოდა სომალში. სასამართლომ 

ერთმანეთს დაუკავშირა აღნიშნული საქმისა და პირველი განმცხადებლის საქმის 

გარემოებები და ამ არგუმენტების საფუძველზე განსაზღვრა, რომ პირველი განმცხადებელი, 

ბატონი სუფი, იქნებოდა მე-3 მუხლით გათვალისწინებული სასტიკი მოპყრობის რეალურ 

რისკის ქვეშ თუ დარჩებოდა მოგადიშუში (სომალი).  

აგრეთვე, მიუხედავად იმისა, რომ განმცხადებელი იყო ქორიოლეიდან და შესაძლოა 

ჰყოლოდა ახლო ნათესავები იქ, ეს ტერიტორია იყო ალ-შაბააბის კონტროლის ქვეშ და 

ვინაიდან ბატონი სუფი გაერთიანებულ სამეფოში 2003 წელს ჩავიდა, (როდესაც იყო 

თექვსმეტი წლის) სასამართლომ დაადგინა, რომ არსებობდა რეალური რისკი იმისა, რომ 

განმცხადებლი დაექვემდებარებოდა მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ არასათანადო 

მოპყრობას  ალ-შაბააბის მიერ. 

სასამართლოში წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე ბატონ სუფის არ ჰყავდა ახლო 

ნათესავები ან ოჯახის წევრები ცენტრალურ და სამხრეთ სომალში და რადგანაც ის 

უსაფრთხოდ ვერ გადაადგილდებოდა ქორიოლეიში, შესაძლებელი იყო აღმოჩენილიყო 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა დასახლებაში, როგორიცაა აფგოოიე კორიდორი ან 

ლტოლვილთა ბანაკში, როგორიცაა დაბააბის ბანაკები. სასამართლომ დაადგინა, რომ ამ 

ბანაკებში არსებული პირობები აღწევდა მე-3 მუხლის დარღვევისთვის საჭირო ზღვარს. 

სასამართლომ დამატებით აღნიშნა, რომ ბატონი სუფი იქნებოდა განსაკუთრებით 

მოწყვლადი  მისი ფსიქიკური მდგომარების გათვალისწინებით.  

საბოლოოდ სასამართლომ ბატონ სუფისთან დაკავშირებით დაასკვნა, რომ მისი გაძევება 

მოგადიშუში (სომალი) დაარღვევდა კონვენციის მე-3 მუხლით დაცულ უფლებებს. 

 

სასამართლოს შეფასება მეორე განმცხადებელთან - ბატონ ელმისთან დაკავშირებით: 

ვინაიდან ბატონ ელმის არ ჰქონდა ახლო ოჯახური კავშირები სომალის ტერიტორიაზე და 

აგრეთვე ვერ ისარგებლებდა საკუთარი კლანის მფარველობით, სასამართლომ დაადგინა, 

რომ ის იქნებოდა სასტიკი მოპყრობის რეალური რისკის ქვეშ თუ დარჩებოდა ქალაქ 

მოგადიშუში (სომალი).  

სასამართლომ დაადგინა, რომ არ არსებობდა მტკიცებულება იმისა, რომ  ბატონ ელმის 

ცენტრალურ და სამხრეთ სომალში ჰქონდა ახლო ოჯახური კავშირები, რაც მისცემდა მას 

შესაძლებლობას უსაფრთხოდ გადაადგილებულიყო ამ რეგიონში; გარდა ამისა, ბატონი ელმი 

19 წლის იყო, როდესაც გაემგზავრა გაერთიანებულ სამეფოში და 22 წლის განმავლობაში 

ცხოვრობდა იქ, ამდენად მას არ ჰქონდა ალ-შაბააბის რეპრესიული რეჟიმის ქვეშ ცხოვრების 

გამოცდილება. შედეგად, სასამართლომ დაასკვნა რომ განმცხადებლის მიმართ არსებობდა 

კონვენციის მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო მოპყრობის რეალური რისკი იმ შემთხვევაში, თუ 

იგი თავს შეაფარებდა ალ-შაბააბის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიას. მსგავსად ამისა, 

სასამართლომ დაასკვნა, რომ იგივე შედეგი დადგებოდა თუ ბატონი ელმი თავს შეაფარებდა 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა ან ლტოლვილთა ბანაკებს. 

სასამართლომ გაითვალისწინა, რომ ბატონი ელმი დაიბადა სომალი ლენდში და ის 

მიეკუთვნებოდა ისააკის კლანს და ასევე აღნიშნა, რომ წარმოშობის ქვეყნის შესახებ 
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არსებული ინფორმაციის მიხედვით, იმ პირებს, რომლებიც წარმოშობით არიან სომალიდან 

და აქვთ ძლიერი კავშირები თავიანთ კლანთან კონკრეტულ რეგიონში, მაგალითად 

როგორიცაა ისააკის კლანი, უკან დაბრუნების უფლება ეძლევათ. მიუხედავად ამისა, თუ 

ბატონ ელმის მიეცემოდა სომალი ლენდში დაბრუნების უფლება, სასამართლოსთვის 

ბუნდოვანი იყო ის ფაქტი, თუ რატომ ხდებოდა მისი დაბრუნება მოგადიშუში (სომალი) და 

არა ჰარგეისაში (სომალი ლენდი), სადაც როგორც წესი ხდება იმ პირთა დაბრუნება, ვინც 

წარმოშობით არის სომალი ლენდიდან. სასამართლოს მოსაზრებით, ნათელი იყო, რომ 

მთავრობისგან ამგვარი ნაბიჯი ეწინააღმდეგებოდა მათივე მტკიცებას, რომ ის მიღებული 

იქნებოდა სომალში, რადგანაც განმცხადებელი ჯერ უნდა ჩასულიყო მოგადიშუში (სომალი) 

და შემდეგ გადასულიყო ჰარგეისაში (სომალი ლენდი).  

ამ ყოველივეს გათვალისწინებით, სასამართლომ ეჭვქვეშ დააყენა ბატონი ელმის 

ჰარგეისასკენ (სომალი ლენდი) გადაადგილების და იქ დასახლების შესაძლებლობა. 

შესაბამისად, სასამართლომ დაასკვნა, რომ ბატონი ელმის დაბრუნება მოგადიშუში (სომალი) 

დაარღვევდა კონვენციის მე-3 მუხლს. 

შედეგი: 

 საბოლოოდ სასამართლომ პირველ განმცხადებელთან დაკავშირებით დაასკვნა, რომ 

მისი გაძევება მოგადიშუში (სომალი) დაარღვევდა კონვენციის მე-3 მუხლით დაცულ 

უფლებებს; 

 სასამართლომ დაასკვნა, რომ მეორე განმცხადებლის - ბატონი ელმის დაბრუნება 

მოგადიშუში (სომალი) დაარღვევდა კონვენციის მე-3 მუხლს. 


