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საქმის სახელწოდება: თათარი შვეიცარიის კონფედერაციის წინააღმდეგ 

(განაცხადი N65692/12)  

განმცხადებლის 

წარმოშობის ქვეყანა: 

თურქეთი 

გადაწყვეტილების თარიღი:  14-04-2015 

ციტირების წესი: Case of Tatar v. Switzerland, Application no. 65692/12 

სასამართლოს 

სახელწოდება:  

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო  

საკვანძო სიტყვები:  

 

არ-გაძევების პრინციპი, დაცვის სტატუსის გაუქმება, 

ლტოლვილის სტატუსი, უსაფრთხო წარმოშობის 

ქვეყანა, წამება.   

 

რელევანტური სამართლებრივი ნორმები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მუხლები: 2, 3, 6; 

 ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ 1951 წლის კონვენცია, მუხლები: 1, 32, 33. 

 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1 

განმცხადებელი მეჰმეთ ალი თათარი არის თურქეთის მოქალაქე, რომელიც 

ამტკიცებდა, რომ მისი თურქეთში გაძევება  მას დააყენებდა არაადამიანური და 

დამამცირებელი მოპყრობის რისკის წინაშე და საფრთხეს შეუქმნიდა მის ფიზიკურ 

და მორალურ ხელშეუხებლობას. იგი ასევე აცხადებდა, რომ შვეიცარიის 

კონფედერაციის ფედერალური ტრიბუნალის გადაწყვეტილებამ დაარღვია მისი 

უფლება სამართლიანი სასამართლო განხილვის შესახებ. განმცხადებელი 

ეყრდნობოდა კონვენციის მე-2 (სიცოცხლის უფლება), მე-3 (წამების აკრძალვა), მე-6 

(სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება) და მე-8 (პირადი და ოჯახური 

ცხოვრების პატივისცემის უფლება) მუხლებს.  

1994 წელს განმცხადებელს და მის ორ შვილს შვეიცარიის კონფედერაციაში მიენიჭათ 

ლტოლვილის სტატუსი თურქეთის კომუნისტურ პარტიაში პოლიტიკური 

                                                           
1 თათარი შვეიცარიის წინააღმდეგ (განაცახადი N656925/12) 14.04.2015, პარაგრაფები 1-24.  
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ჩართულობის გამო. მოგვიანებით, როდესაც განმცხადებელმა მიიღო ბინადრობის 

მოწმობა, მისი ცოლი და დანარჩენი შვილებიც შვეიცარიაში გადავიდნენ.    

2001 წელს განმცხადებელმა მოკლა მეუღლე და 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა 

მიესაჯა. გამოძიების პროცესის განმავლობაში მას დაუდგინდა შიზოფრენია. 

2009 წლის მარტში, შვეიცარიის ფედერალურმა ოფისმა განმცხადებელს  სტატუსი 

გაუუქმა, დამნაშავედ ცნობის გამო, და მისი ფსიქიკური მდგომარეობის 

გათვალისწინებით,  3 წლის განმავლობაში ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში დარჩენა 

დაავალა. როგორც ექსპერტის დასკვნიდან ჩანდა, ის ვერ შეძლებდა 

დამოუკიდებლად ცხოვრებას. 2010 წლის ივნისში,  მიგრაციის ოფისმა გაუუქმა 

განმცხადებელს ბინადრობის ნებართვაც და უბრძანა შვეიცარიის კონფედერაციის 

დატოვება. განმცხადებელმა გაასაჩივრა გადაწყვეტილება და ამტკიცებდა, რომ მას 

არ-გაძევების პრინციპი იცავდა, ხოლო თურქეთში დეპორტაციის შემთხვევაში 

ფსიქიკური  მდგომარეობა გაუარესდებოდა და მისი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ 

აღმოჩნდებოდა. უფრო მეტიც, განმცხადებლის მტკიცებით, არსებობდა მეუღლის 

ნათესავების და თურქეთის ხელისუფლების ორგანოების მხრიდან ზიანის მიყენების,   

წამების ან არაადამიანური მოპყრობის  რისკი.  

მიუხედავად იმისა, რომ განმცხადებლის პრობაციის ვადა გაგრძელდა 2016 წლის 

ივლისამდე, ქვეყნის დატოვების ბრძანება, დეპორტაციის კონკრეტული თარიღის 

მითითების გარეშე, კვლავ ძალაში რჩებოდა.  

 

სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი დასაბუთება:2 

კონვენციის მე-3 მუხლთან დაკავშირებული ზოგადი პრინციპები3  

სასამართლომ კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ სახელმწიფოებს  საერთაშორისო 

სამართალით დადგენილი და მათი სახელშეკრულებო ვალდებულებების, მათ 

შორის, კონვენციის შესაბამისად უფლება აქვთ, გააკონტროლონ უცხოელთა  

შესვლის, ყოფნისა და გაძევების საკითხი. თუმცა გაძევების პროცედურის 

ამოქმედების შესაძლებლობამ, შესაძლოა, წარმოშვას მე-3 მუხლის გამოყენების 

საჭიროება და აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა ადამიანის 

უფლებათა ევროპული კონვენციის შესაბამისად, როდესაც არსებობს საკმარისი 

საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ პირი, დეპორტაციის შემთხვევაში, 

                                                           
2 თათარი შვეიცარიის წინააღმდეგ (განაცახადი N656925/12) 14.04.2015, პარაგრაფები 39-61. 

3 იქვე, პარაგრაფები 39-45. 
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დაექვემდებარება წამებას, არაადამიანურ ან  ღირსების შემლახველ მოპყრობას ან 

სასჯელს. ასეთი პირობების არსებობისას, მე-3 მუხლი მოიცავს  სახელმწიფოს 

ვალდებულებას, არ მოახდინოს ამ  პირის შესაბამის ქვეყანაში გაძევება.  

სასამართლოს მოსაზრებით, მე-3 მუხლით გათვალისწინებული აკრძალვა წამების, 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის აკრძალვასთან 

დაკავშირებით აბსოლუტურია და პირის ქმედებები, როგორი არასასურველი ან 

სახიფათოც არ უნდა იყოს ისინი, ვერ იქნება ერთადერთი არსებითად 

გათვალისწინებული საფუძველი, რომელსაც შესაძლოა დაემყაროს პირის გაძევება. 

შესაბამისად, სასამართლოს განმარტებით, მე-3 მუხლით გათვალისწინებული დაცვა 

არის უფრო ფართო, ვიდრე ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ 1951 წლის ჟენევის 

კონვენციის 32-ე და 33-ე მუხლებით  გათვალისწინებული.   

განმცხადებლის წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში მისი არასათანადო 

მოპყრობის რეალურ რისკთან დაქვემდებარების შეფასებისას, სასამართლომ 

მიზანშეწონილად  მიიჩნია მიმღებ ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შეფასება მე-3 

მუხლის სტანდარტებთან მიმართებით.  სასამართლოს მოსაზრებით,  არასათანადო 

მოპყრობამ, რომელსაც განმცხადებელი თვლის რომ დაბრუნების შემთხვევაში 

დაექვემდებარება, უნდა მიაღწიოს სისასტიკის მინიმალურ დონეს, რათა იგი მოექცეს 

მე-3 მუხლით დაცული უფლების ფარგლებში. აღნიშნული საკითხის შეფასებისას, 

გათვალისწინებული უნდა იყოს საქმის ყველა გარემოება. მე-3 მუხლით დაცული 

უფლების აბსოლუტური ხასიათის გათვალისწინებით, მე-3 მუხლი შეიძლება 

გამოიყენებოდეს მიუხედავად იმისა, საფრთხე მომდინარეობს 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. 

საფრთხის რისკის დადგენის დროს კი, ჩვეულებრივ, განმცხადებელს მოეთხოვება იმ 

მტკიცებულების წარმოდგენა, რომელიც დაადასტურებს, რომ არსებობს საკმარისი 

საფუძველი  ვარაუდისთვის, რომ იგი დგას კონვენციის მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო 

მოპყრობის რეალური რისკის წინაშე. 

სასამართლომ კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ჯანმრთელობის სერიოზული 

პრობლემების მქონე უცხოელები, ჩვეულებრივ, ვერ მოითხოვენ მიმღები 

სახელმწიფოს ტერიტორიაზე დარჩენის უფლებას, ამ ქვეყნაში უზრუნველყოფილი 

სამედიცინო, სოციალური დახმარების სხვა ფორმების და მომსახურებით 

სარგებლობის საფუძვლით. ის ფაქტი, რომ, ზემოაღნიშნული მიზეზებიდან 

გამომდინარე, მიმღები სახელმწიფოდან გაძევების შემთხვევაში, განმცხადებლის 
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სიცოცხლის სავარაუდო ხანგრძლივობა, შესაძლოა, მნიშვნელოვნად შემცირდეს, 

თავისთავად არ არის საკმარისი იმის სამტკიცებლად, რომ პირის გაძევება 

აღნიშნული საფუძვლებით იწვევს მე-3 მუხლის დარღვევას. იმ უცხოელის გაძევების 

შესახებ მიღებულმა გადაწყვეტილებამ, რომელიც იტანჯება სერიოზული ფსიქიკური 

თუ ფიზიკური ავადმყოფობისგან, წარმოშობის ქვეყანაში, სადაც ავადმყოფობის 

მკურნალობისთვის არსებული პირობები მიმღებ სახელმწიფოში არსებულ 

პირობებზე უარესია, შეიძლება წარმოშვას მე-3 მუხლით გათვალისწინებული 

უფლების დაცვის აუცილებლობა, მაგრამ მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში, 

როდესაც პირის გაძევების საპირისპიროდ არსებობს მყარი ჰუმანიტარული 

საფუძვლები.  

ზემოაღნიშნული პრინციპები ასევე გამოიყენება კონვენციის მე-2 მუხლთან 

(სიცოცხლის უფლება) დაკავშირებითაც.  

 

ზოგადი პრინციპების გამოყენება ამ საქმეში4 

მოცემულ საქმეში სასამართლომ აღნიშნა, რომ განმცხადებელი იტანჯებოდა 

ხანგრძლივი ფსიქიკური დაავადებისგან. არსებული ფსიქიკური ავადმყოფობის 

კიდევ უფრო გაუარესება,  რაც შესაძლოა გამოხატული ყოფილიყო ასევე ძველი 

ავადმყოფობის რეციდივით, გამეორებითაც, ზიანის მომტანი იქნებოდა როგორც 

განმცხადებლისთვის, ასევე სხვებისთვისაც. დაავადების რეციდივთან და საკუთარი 

თავისათვის ზიანის მიყენებასთან დაკავშირებული ტანჯვა კი ზოგადად, შესაძლოა 

მოქცეულიყო მე-3 მუხლით დაცული უფლების ფარგლებში.  

მე-3 მუხლით დაწესებული მაღალი სტანდარტის გათვალისწინებით, კერძოდ, 

როდესაც საქმე არ ეხება სახელმწიფოს უშუალო პასუხისმგებლობას ზიანის 

მიყენებისთვის, სასამართლომ მოცემულ საქმეში ვერ დაადგინა საკმარისი რეალური 

რისკის არსებობა, რომ ამ პირობებში განმცხადებლის გაძევება იქნებოდა მე-3 

მუხლით გათვალისწინებული სტანდარტების საწინააღმდეგო. სასამართლომ 

აღნიშნა, რომ განმცხადებლი შეძლებდა თურქეთში მკურნალობას. მთავრობამ 

წარმოადგინა ინფორმაცია თურქეთის დიდი ქალაქების საავადმყოფოებში 

ფსიქიატრიული მკურნალობის ზოგად ხელმისაწვდომობაზე.  მიუხედავად იმისა, 

რომ დაავადებას არ მკურნალობდნენ განმცხადებლის ყოფილ საცხოვრებელ 

ადგილას (ნურკაში), ის ხელმისაწვდომი იყო აღნიშნული ქალაქიდან დაახლოებით 

150 კილომეტრში და თურქეთის სხვა ნაწილებშიც. ის ფაქტი, რომ  თურქეთში, 

                                                           
4 თათარი შვეიცარიის წინააღმდეგ (განაცახადი N656925/12) 14.04.2015, პარაგრაფები 46-54. 
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განმცხადებლის ხანგრძლივი დაავადების მკურნალობასთან დაკავშირებული 

გარემოებები მისთვის ნაკლებად სასურველი იყო, ვიდრე შვეიცარიაში 

ხელმისაწვდომი მკურნალობის საშუალებები, აღნიშნული საკითხი არ იყო 

გადამწყვეტი კონვენციის მე-3 მუხლის ჭრილში.  

სასამართლო ვერ ხედავდა ეჭვის შეტანის მიზეზს მთავრობის განცხადებაში, რომ 

ისინი ყველა ღონეს მიმართავდნენ, რათა გაძევების შემთხვევაში განმცხადებელი 

იძულებული არ გამხდარიყო  შეეჩერებინა მკურნალობა  და თურქეთში დაბრუნების 

შემთხვევაში ჰქონოდა სამედიცინო დახმარებაზე წვდომა.  

სასამართლომ მხედველობაში მიიღო განმცხადებლის სამედიცინო მდგომარეობის 

სერიოზული ხასიათი, რეციდივის/განმეორების რისკის გათვალისწინებით, თუმცა, 

მიიჩნია, რომ ამ საქმეში პირის გაძევების საპირისპიროდ, მისი დარჩენისთვის 

საკმარისი ჰუმანიტარული საფუძვლები არ იყო მყარი. მოცემულ საქმეში არ 

გამოიკვეთა ის გამონაკლისი გარემოებები, რაც აღნიშნული იყო საქმეში დ. 

გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, სადაც  განმცხადებელი იმყოფებოდა 

ტერმინალური დაავადების, აივ ინფექციის, ბოლო სტადიაზე და გაძევების 

შემთხვევაში არ გააჩნდა სამედიცინო დახმარების შესაძლებლობა ან ოჯახის 

მხარდაჭერა.5 

სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ განმცხადებელი ჩიოდა, ცოლის ნათესავების 

მხრიდან შურისძიებაზე (სისხლის აღებაზე). მიუხედავად იმისა, რომ 

განმცხადებლის თანახმად, თურქეთის პოლიცია ვერ შეძლებდა ნურკაში შესაბამისი 

დაცვის უზრუნველყოფას, განმცხადებელმა ვერ დაასაბუთა საფრთხის არსებობა და 

ის, თუ როგორ მიემართებოდა ეს საფრთხე მთელ ქვეყანას. სასამართლო აღნიშნავს, 

რომ განმცხადებელს სადავო არ გაუხდია უზენაესი ფედერალური სასამართლოს 

მსჯელობა, რომ ცოლის ნათესავები სტუმრობდნენ შვეიცარიას და ადგილი არ ჰქონია 

რაიმე ინციდენტს. იმის გათვალისწინებით, რომ ოჯახის წევრები შეძლებენ 

განმცხადებლის დახმარებას, სასამართლო მიიჩნევს, რომ ქვეყნის სხვა ნაწილში მისი 

გადასვლა შესაძლოა მიჩნეული ყოფილიყო გამოსავლად. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 

ადგილობრივი პოლიცია ნურკაში ვერ შეძლებდა განმცხადებლის დაცვას, არ 

არსებობდა მინიშნება, რომ ეს უკანასკნელი ვერ მოახერხებდა საცხოვრებელი 

ადგილის პოვნას თურქეთის სხვა ნაწილებში. სასამართლომ დაასკვნა, რომ ამ 

საკითხთან დაკავშირებით განმცხადებელმა ვერ დაამტკიცა თურქეთში დაბრუნების 

შემთხვევაში მე-2 და მე-3 მუხლებთან დაკავშირებული საფრთხე.  

                                                           
5  იხ. დ. გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, 146/1996/767/964. 
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უფრო მეტიც, სასამართლომ აღნიშნა, რომ განმცხადებლის თქმით, არსებობდა რისკი, 

რომ  წარსულში თურქეთის კომუნისტურ პარტიაში მისი პოლიტიკური აქტივობების 

გამო, ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში, სახელმწიფოს  მხრიდან 

დაქვემდებარებოდა წამებას ან არაადამიანურ მოპყრობას. ამ საკითხთან 

დაკავშირებით, სასამართლომ გაითვალისწინა, რომ განმცხადებელს არ უარუყვია 

ფაქტი, რომ იგი 20 წელზე მეტია პოლიტიკურად აქტიური არ ყოფილა და მისი 

ოჯახის წევრები, რომლებიც შვეიცარიაში ცხოვრობდნენ, თურქეთში დაბრკოლების 

გარეშე გადაადგილდებოდნენ. ამასთან დაკავშირებით, სასამართლომ დაადგინა, რომ 

განმცხადებელმა ვერ დაასაბუთა კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლის საწინააღმდეგოდ 

განმცხადებლის მიმართ პერსონალური საფრთხის არსებობა. 

ამდენად, სასამართლომ დაასკვნა, რომ ამ საქმეში არ არსებობდა არსებითი 

საფუძვლები ვარაუდისთვის, რომ განმცხადებელი, თურქეთში გაძევების 

შემთხვევაში, აღმოჩნდებოდა კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო 

მოპყრობის რეალური რისკის წინაშე. შესაბამისად, განმცხადებლის თურქეთში 

გაძევების გადაწყვეტილების აღსრულება ვერ წარმოშობდა ზემოთხსენებული 

დებულებების დარღვევას.  

 

კონვენციის მე-8 მუხლის სავარაუდო დარღვევა 

მე-8 მუხლით გათვალისწინებული უფლების დარღვევასთან დაკავშირებით, 

სასამართლომ გაიმეორა საქმეში ნ. ა. გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ 

(განაცხადი N25904/07) გაკეთებული დასკვნა, რომ სასამართლოში განაცხადის 

შეტანამდე უნდა ამოიწუროს სამართლებრივი დაცვის შიდასახელმწიფოებრივი 

საშუალებები. განმცხადებელს ფედერალურ უზენაეს სასამართლოში საქმის 

განხილვამდე არ მიუთითებია, რომ დაირღვა პირადი და ოჯახური ცხოვრების 

პატივისცემის უფლება. შესაბამისად, დაუშვებლად ცნეს მისი განცხადება მე-8 

მუხლის ნაწილში კონვენციის 35-ე მუხლის 1-ლი და მე-4 პუნქტების შესაბამისად.   

 

კონვენციის მე-6 მუხლის სავარაუდო დარღვევა 

განმცხადებელი ჩიოდა, რომ შიდა სასამართლოებისთვის ღია სასამართლო სხდომის 

ჩატარების შეზღუდვა წარმოადგენდა სამართლიანი სასამართლოს უფლების 

დარღვევას.  

როგორც სასამართლომ წინა გადაწყვეტილებებში დაასკვნა, უცხოელთა შესვლის, 

ცხოვრების და გაძევების საკითხები არ ეხება განმცხადებლის სამოქალაქო უფლებებს 
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და ვალდებულებებს ან მის მიმართ სისხლისსამართლებრივ დევნას, კონვენციის მე-6 

მუხლის 1-ლი პუნქტის (სამოქალაქო უფლებები და ვალდებულებები) ფარგლებში.  

კერძოდ, ის ფაქტი, რომ გაძევებას შესაძლოა გავლენა ჰქონდეს განმცხადებლის 

პირად და ოჯახურ ცხოვრებაზე, არ არის საკმარისი იმის სამტკიცებლად, რომ 

კონვენციის მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტით დაცული სამოქალაქო უფლებები დაირღვა. 

შესაბამისად, სასამართლომ დაასკვნა, რომ მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტი ამ საქმეში არ 

უნდა გამოყენებულიყო.  სასამართლომ დაუშვებლად ცნო განცხადების ეს ნაწილი 

35-ე მუხლის შესაბამისად. 

 

შედეგი: 

 სასამართლომ დაადგინა, რომ განმცხადებლის თურქეთში გაძევება არ 

გამოიწვევდა კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლების დარღვევას. 

 სასამართლომ ასევე დაადგინა, რომ განმცხადებლის საჩივარი მე-6 და 

მე-8 მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებით იყო უსაფუძვლო. 

 

დაკავშირებული საქმეები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - დ. გაერთანებული სამეფოს 

წინააღმდეგ (განაცხადი N30240/96)  

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - ნ. გაერთიანებული სამეფოს 

წინააღმდეგ (განაცხადი N26565/05) 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - მაუია საფრანგეთს 

წინააღმდეგ (განაცხადი N39652/98)  

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - ჩაჰალი გაერთანებული 

სამეფოს წინააღმდეგ (განაცხადი N22414/93) 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო  - საადი იტალიის წინააღმდეგ 

(განაცხადის N37201/06) 


