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დაკავშირებული დევნა, არაადამიანური ან 

ღირსების შემლახველი მოპყრობა ან სასჯელი, 
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ტერიტორიაზე დარჩენის უფლება (სუსპენზიური 

ეფექტი), გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი 

კუთვნილება, დათქმა გეოგრაფიულ შეზღუდვაზე, 

მანდატისეული ლტოლვილები, მესამე ქვეყანაში 

გადასახლება, სანდოობის შემოწმება. 

 

რელევანტური სამართლებრივი ნორმები: 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მუხლები 3; 13 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1 

ა. განმცხადებლის შესვლა თურქეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე  და დაკავება 

განმცხადებელი არის ირანის მოქალაქე ჰოდა ჯაბარი, რომელმაც 1998 წლის 26 

თებერვალს მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპულ კომისიას თურქეთის 

რესპუბლიკის წინააღმდეგ და განაცხადა, რომ (ა) თურქეთიდან გაძევების 

შემთხვევაში იგი აღმოჩნდებოდა არასათანადო მოპყრობისა და ჩაქოლვის გზით 

სიკვდილით დასჯის საფრთხის ქვეშ, და (ბ) რომ მისთვის არ იყო ხელმისაწვდომი 

დაცვის ეფექტიანი საშუალებები, რათა გაესაჩივრებინა მისი თურქეთიდან ირანში 

გაძევებასთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება. განმცხადებელმა თავისი 

მოთხოვნები დააყრდნო ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის (შემდგომში 

                                                           
1 ჯაბარი თურქეთის წინააღმდეგ (განაცხადი № 40035/98), ¶¶ 1-21. 
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კონვენცია) მე-3 (წამების აკრძალვა) და მე-13 (სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი 

საშუალების უფლება) მუხლებს. 2  1998 წლის 1 ნოემბერს განცხადება გადაეცა 

ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს (შემდგომში სასამართლო). 3 1999 

წლის 28 ოქტომბერს სასამართლომ საქმე ნაწილობრივ დასაშვებად ცნო და დაიწყო 

საქმის განხილვა.4 

ჰოდა ჯაბარი ირანში 1997 წლის ოქტომბერს დააკავეს დაქორწინებულ მამაკაცთან 

ინტიმური ურთიერთობის გამო. 5  მას შემდეგ რაც ოჯახის დახმარებით იგი 

გაათავისუფლეს პატიმრობიდან, განმცხადებელი 1997 წლის ნოემბერში უკანონოდ 

შევიდა თურქეთის ტერიტორიაზე, რათა სტამბულიდან საფრანგეთის გავლით, 

ყალბი კანადური პასპორტის მეშვეობით, გაფრენილიყო კანადაში.6 როდესაც ჰოდა 

ჯაბარი პარიზში ჩაფრინდა, პოლიციის ოფიცრებმა აღმოაჩინეს მისი ყალბი 

კანადური პასპორტი და 1998 წლის 4 თებერვალს იგი დააბრუნეს სტამბულში, სადაც 

1998 წლის 5 ნოემბერს ჩაფრენისთანავე დააკავეს თურქეთის ტერიტორიაზე ყალბი 

პასპორტით შესვლის საფუძვლით. 7  თუმცა განმცხადებელი პროკურორმა 

გაათავისუფლა, ვინაიდან იგი თურქეთის ტერიტორიაზე არანებაყოფლობით შევიდა. 

ამის შემდეგ ჰოდა ჯაბარი გადასცეს სტამბულის უსაფრთხოების დირექტორატს, 

დეპორტაციისთვის.8 

როდესაც ჯაბარმა გააცნობიერა მისი ირანში დეპორტაციის საფრთხე, მან განაცხადა, 

რომ იყო ირანელი და უცხოელთა დეპარტამენტში შეიტანა განცხადება 

თავშესაფარზე, თუმცა, მისი განცხადება არ იქნა მიღებული თავშესაფრის 

მოთხოვნისთვის დაწესებული ვადის გაშვების გამო. როგორც ჯაბარს განემარტა, 

ეროვნული კანონმდებლობის, კერძოდ, 1994 წლის თავშესაფრის შესახებ 
რეგულაციის მეოთხე სექციის მიხედვით, მას განცხადება უნდა შეეტანა 5 დღის 

ვადაში, რომელიც აითვლებოდა განმცხადებლის თურქეთის ტერიტორიაზე შესვლის 

დღიდან.9 

განმცხადებლის მტკიცებით 1998 წლის 26 მარტამდე იგი იმყოფებოდა თურქეთის 

უსაფრთხოების დირექტორატის უცხოელთა დეპარტამენტში, სანამ გაეროს 

ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისის (შემდგომში: გლუკი) ჩარევის შედეგად 

იგი არ მოათავსეს სტამბულის სასტუმროში. 1998 წლის 12 თებერვალს გლუკის 

წარმომადგენელმა, უფლებამოსილი პირების თანხმობით, ჩაატარა გასაუბრება ჰოდა 

ჯაბართან მის მიერ თავშესაფრის მოთხოვნასთან (ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ 

                                                           
2 იქვე, ¶ 3. 
3 იქვე, ¶ 4. 
4 იქვე, ¶ 7. 
5 იქვე, ¶¶ 9-11. 
6 იქვე, ¶¶ 12,13. 
7 იქვე, ¶¶ 14,15. 
8 იქვე, ¶ 16. 
9 იქვე, ¶ 16. 
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ჟენევის 1951 წლის კონვენციის 10  საფუძველზე) დაკავშირებით და 1998 წლის 16 

თებერვალს, ორგანიზაციამ განმცხადებელს მიანიჭა ლტოლვილის სტატუსი, 

ვინაიდან მას ჰქონდა დევნის საფუძვლიანი შიში, რომ ირანში დაბრუნების 

შემთხვევაში აღმოჩნდებოდა არაადამიანური სასჯელის დაქვემდებარების საფრთხის 

ქვეშ, როგორიც არის  ჩაქოლვით სიკვდილი, გამათრახება ან გაროზგვა.11 

1998 წლის 8 მარტს ჰოდა ჯაბარმა შეიტანა განცხადება ანკარის ადმინისტრაციულ 

სასამართლოში დეპორტაციის წინააღმდეგ და ასევე მოითხოვა დეპორტაციის 

აღსრულების შეჩერება.12 ანკარის ადმინისტრაციულმა სასამართლომ უარყო ჯაბარის 

შუამდგომლობები იმ მოტივით, რომ არ არსებობდა მისი დეპორტაციის შეჩერების 

საჭიროება, ვინაიდან მისი დეპორტაცია არ იყო აშკარად უკანონო და დეპორტაციის 

აღსრულება არ მიაყენებდა განმცხადებელს გამოუსწორებელ ზიანს. 131998 წლის 4 

ნოემბერს კი ანკარის ადმინისტრაციულმა სასამართლომ გამოიტანა შემდეგი 

გადაწყვეტილება: ვინაიდან ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ 

განმცხადებლის საქმის განხილვის დასრულებამდე ჯაბარს მიენიჭა თურქეთის 

რესპუბლიკის ტერიტორიაზე დროებით ყოფნის უფლება, არ არსებობდა მისი 

დეპორტაციის რეალური რისკი. სასამართლოს გაცხადებით, მას არ მოეთხოვებოდა 

დეპორტაციის ბრძანების შეჩერება, ვინაიდან ასეთი ბრძანება ჯერ გამოცემული არ 

იყო.14 

სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი დასაბუთება:15  

კონვენციის მუხლების სავარაუდო დარღვევა: 

კონვენციის მე-3 მუხლის სავარაუდო, პოტენციური დარღვევა: 

კონვენციის მესამე მუხლის, რომელიც კრძალავს წამებას, არაადამიანურ ან ღირსების 

შემლახველ მოპყრობას ან სასჯელს, სავარაუდო პოტენციურ დარღვევაზე 

მსჯელობისას სასამართლომ მოიხმო მისი  ადრეული პრაქტიკა, კერძოდ საქმეები: 

ზოერინგი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Soering v. the United Kingdom, 

განცხადება№14038/88); კრუზ ვარასი შვედეთის სამეფოს წინააღმდეგ (Cruz Varas and 

Others v. Sweden, განცხადება №15576/89) და ჩაჰალი გაერთიანებული სამეფოს 
წინააღმდეგ (Chahal v. the United Kingdom, განცხადება №22414/93) და მათზე 

დაყრდნობით განაცხადა, რომ კონვენციის წევრი ქვეყნის მიერ პირის 

გაძევებამშეიძლება დააყენოს მისი პასუხისმგებლობა მესამე მუხლის 

                                                           
10 ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ ჟენევის 1951 წლის კონვენცია, მიღებული 1951 წლის 28 ივლისს, 

ძალაშია 1954 წლის 22 აპრილიდან. 
11 იქვე, ¶¶ 17-18. 
12 იქვე, ¶ 19. 
13 იქვე, ¶ 20. 
14 იქვე, ¶ 21. 
15 ჯაბარი თურქეთის წინააღმდეგ (განაცხადი № 40035/98), ¶¶ 38-50. 

https://www.google.ge/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjp--TUg5PUAhXDWxoKHQQLD18QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fcatalog.supremecourt.ge%2Fblog%2Findex.php%2F2014-05-22-16-39-43%2F278-2014-07-01-06-57-06&usg=AFQjCNG1U8U2KJdfltARpQ7_h-OPydEh_Q&sig2=e1UQb_pdmV9l-D9xE07s0w
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{
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დარღვევისთვის, თუ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ გაძევების შემთხვევაში პირი 

დაექვემდებარება აღნიშნული მუხლით აკრძალულ ქმედებებს. ასეთ შემთხვევაში, 

მესამე მუხლი მოიცავს პირის არ-გაძევების ვალდებულებასაც. სასამართლომ, 

მხედველობაში მიიღო რა მესამე მუხლის აბსოლუტური ხასიათი და ფაქტი, რომ ეს 

მუხლი იცავს დემოკრატიული საზოგადოების უზენაეს ღირებულებებს, განაცხადა, 

რომ აუცილებელია, განსაკუთრებული სიფრთხილითა და ყურადღებით იქნას 

განხილული და გამოკვლეული იმ პირის მიერ თავშესაფრის მოთხოვნა, რომელიც 

აცხადებს, რომ დეპორტაციის შემთხვევაში შეიძლება დაექვემდებაროს მესამე 

მუხლით აკრძალულ ქმედებას.16 

აღნიშნულ საქმესთან მიმართებით, სასამართლომ მიუთითა, რომ განმცხადებლის 

მიერ პროცედურული მოთხოვნის შეუსრულებლობის გამო (5 დღიანი ვადის გაშვება) 

მას უარი ეთქვა, გამოეკვლიათ თუ რამდენად საფუძვლიანი იყო მისი შიში ირანში 

გაძევებასთან დაკავშირებით. სასამართლომ დაასკვნა, რომ თავშესაფრის შესახებ 

განცხადების შეტანისთვის დადგენილი 5 დღიანი ვადა იყო მცირე და მისი 

მექანიკური და ავტომატური გამოყენება ეწინააღმდეგებოდა იმ ფუნდამენტური 

ღირებულებების დაცვის მოთხოვნას, რომელიც განმტკიცებულია კონვენციის მესამე 

მუხლით. სასამართლოს განცხადებით, ანკარის ადმინისტრაციულმა სასამართლომ 

ჯაბარის საჩივრის განხილვისას იმსჯელა მხოლოდ მისი დეპორტაციის ფორმალურ 

კანონიერებაზე და უგულვებელყო უფრო მნიშნველოვანი საკითხი - მისი შიშის 

საფუძვლიანობის შეფასება.17 

სასამართლომ განაცხადა, რომ მან ჯეროვანი მნიშვნელობა უნდა მიანიჭოს გლუკის 

დასკვნას განმცხადებლის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. უნდა აღინიშნოს, რომ 

ვინაიდან გლუკის წარმომადგენელი გაესაუბრა განმცხადებელს, მას ჰქონდა 

შესაძლებლობა შეემოწმებინა ჯაბარის შიშის საფუძვლიანობა და მონათხრობის 

სანდოობა, ირანში ღალატის საფუძველზე მის წინააღმდეგ აღძრულ სისხლის 

სამართლებრივ პროცედურებთან დაკავშირებით. ამასთანავე სასამართლომ 

გაითვალისწინა ფაქტი, რომ მთავრობამ არ განიხილა ჯაბარის მიერ საკუთარი 

მოთხოვნის დასასაბუთებლად Amnesty International-ის ანგარიშები იმ ქალთა 

შესახებ, რომელთაც ირანში ბრალი ედებათ მრუშობაში. აღნიშნული ანგარიშები 

ეხებოდა სასჯელებს, რომლებიც გათვალისწინებულია ირანში იმ ქალებისთვის, 

რომელთაც დამნაშავედ ცნობენ აღნიშნულ ქმედებაში. სასამართლომ ასევე 

მხედველობაში მიიღო უახლესი კვლევები, ანგარიშები ირანში არსებული 

მდგომარეობის შესახებ და განაცხადა, რომ ისლამური კანონმდებლობა ისევ 

ითვალისწინებდა მრუშობისთვის ჩაქოლვას, როგორც სასჯელის ფორმას.18 

                                                           
16 იქვე, ¶¶ 38-39. 
17 იქვე, ¶ 41. 
18 იქვე, ¶ 42. 
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ყოველივე ზემოაღნიშნულზე დაყრდნობით, სასამართლომ განაცხადა, რომ 

განმცხადებლის ირანში დეპორტაციის გადაწყვეტილების აღსრულებით 

დაირღვეოდა კონვენციის მესამე მუხლი.19 

კონვენციის მე-13 მუხლის სავარაუდო დარღვევა:20 

კონვენციის მე-13 მუხლის მიხედვით: „ყველას ვისაც დაერღვა ამ კონვენციით 

გათვალისწინებული უფლებები და თავისუფლებები, უნდა ჰქონდეს 

სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალება ეროვნული ხელისუფლებისაგან, 

თუნდაც ეს დარღვევა ჩაიდინოს პირმა, რომელიც სამსახურებრივ 

უფლებამოსილებას ახორციელებდა.’’ 

კონვენციის მე-13 მუხლის სავარაუდო დარღვევაზე მსჯელობისას, სასამართლომ 

განმარტა: მე-13 მუხლი მოითხოვს, ეროვნულ დონეზე სამართლებრივი დაცვის 

ისეთი საშუალებების არსებობას, რომლებიც შესაბამის ადგილობრივ უფლებამოსილ 

უწყებას საშუალებას მისცემს, ერთი მხრივ, განიხილოს პირის საჩივრის 

შინაარსობრივი მხარე, ხოლო, მეორე მხრივ, საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისად 

დაუკმაყოფილოს პირს მოთხოვნა.21 

განხილულ საქმესთან მიმართებით სასამართლომ იმსჯელა და დაასკვნა, რომ 

უფლებამოსილი ორგანოების მიერ არ მომხდარა განმცხადებლის მითითების (რომ 

დეპორტაცის შემთხვევაში იდგა საფრთხის წინაშე) შეფასება. სასამართლოს 

განმარტებით, ვინაიდან განმცხადებელს პროცედურული ნორმების დარღვევის გამო 

(5-დღიანი ვადის გაშვება) უარი ეთქვა მისი თავშესაფარზე განცხადების განხილვაზე, 

ასეთი უარი, ადგილობრივი კანონმდებლობის მიხედვით, ვერ გასაჩივრდებოდა 

ჯაბარის მიერ.22 

რაც შეეხება ჯაბარისთვის დეპორტაციის აღსრულების წინააღმდეგ არსებულ 

ხელმისაწვდომ სამართლებრივ საშუალებებს, სასამართლოს განმარტებით, 

მიუხედავად იმისა, რომ განმცხადებელს, როგორც მთავრობა აღნიშნავდა, 

ფორმალურად შეეძლო უზენაესი ადმინისტრაციული სასამართლოსთვის მიმართვის 

გზით გაესაჩივრებინა დეპორტაციის კანონიერება, ამ გზით იგი ვერც 

გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერებას მიაღწევდა  და ვერც მისი მოთხოვნის 

შინაარსობრივ გამოკვლევას. როგორც ანკარის ადმინისტრაციულმა სასამართლომ 

განაცხადა, ჯაბარის დეპორტაცია სრულ შესაბამისობაში იყო ეროვნულ 

კანონმდებლობასთან. თურქეთის კონსტიტუციის 125-ე მუხლის მიხედვით კი 

ხელისუფლების ყველა ქმედება ან გადაწყვეტილება ექვემდებარება სასამართლო 

განხილვას თუ ადმინისტრაციული აქტის განხორციელება გამოიწვევს 
                                                           
19 იქვე, ¶ 42. 
20 იქვე, ¶¶ 43-50. 
21 იქვე, ¶ 48. 
22 იქვე, ¶ 49. 
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გამოუსწორებელ ზიანს და ამასთანავე აქტი არის აშკარად უკანონო. დიდი პალატის 

განცხადებით, ნათელი იყო, რომ ვინაიდან ანკარის ადმინისტრაციული სასამართლო 

მივიდა ზემოაღნიშნულ გადაწყვეტილებამდე, მან აღარ ჩათვალა საჭიროდ, ემსჯელა 

განმცახდებლის მოთხოვნის შინაარსობრვ მხარეზე. 

სასამართლომ დაასკვნა: იმ გამოუსწორებელი ზიანიდან გამომდინარე, რომელიც 

შესაძლოა დეპორტაციის შემთხვევაში მიეღო განმცხადებელს, კონვენციის მე-13 

მუხლით უზრუნველყოფილი სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალება 

სახელმწიფოსგან მოითხოვდა განმცხადებლის მოთხოვნის შინააარსობრივი მხარის 

დამოუკიდებელ და დეტალურ გამოკვლევას. დიდი პალატის განცხადებით, 

ვინაიდან ანკარის ადმინისტრაციულმა სასამართლომ ვერ შეძლო აღნიშნული 

მოთხოვნების დაცვა, სასამართლო მივიდა დასკვნამდე, რომ განმცხადებლისთვის 

ხელმისაწვდომი სამართლებრვი დაცვის საშუალებები არ აკმაყოფილებდა 

კონვენციის მე-13 მუხლის მოთხოვნებს.23 

შედეგი:24 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სასამართლომ ერთხმად დაადგინა, რომ: 

1. განმცხადებლის ირანში დეპორტაციის გადაწყვეტილების აღსრულება 

გამოიწვევდა მე-3 მუხლის დარღვევას. 

2. ადგილი ჰქონდა მე-13 მუხლის დარღვევას.  

დაკავშირებული საქმეები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - ზოერინგი გაერთიანებული 

სამეფოს წინააღმდეგ (განაცხადი №14038/88); 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - ჩაჰალი გაერთიანებული 

სამეფოს წინააღმდეგ (განაცხადი №22414/93); 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - კრუზ ვარაზი და სხვები 

შვედეთის სამეფოს წინააღმდეგ (განაცხადი №15576/89); 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - ვივარაჯა და სხვები 

გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (განაცხადები №3163/87; 13164/87; 

13165/87; 13447/87; 13448/87). 

                                                           
23 იქვე, ¶ 50. 
24 იქვე, გვ. 11. 

http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-soering-v-united-kingdom-application-no-1403888
http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-chahal-v-united-kingdom-application-no-2241493

