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საქმის სახელწოდება: სალაჰ შეეხი ნიდერლანდების სამეფოს წინააღმდეგ 

განმცხადებლის 

წარმოშობის ქვეყანა: 

სომალი 

გადაწყვეტილების თარიღი:  11-01-2007 

ციტირების წესი:  Salah Sheekh v. The Netherlands, Application no. 

1948/04, 11 January, 2007 

სასამართლოს 

სახელწოდება:  

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო  

საკვანძო სიტყვები:   

 

 

სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალებით 

სარგებლობის უფლება, ინდივიდუალური შეფასება, 

დაცვა წარმოშობის ქვეყანაში, ინდივიდუალური 

მუქარა, არაადამიანური ან დამამცირებელი 

მოპყრობა ან დასჯა, შიდა გადაადგილების 

ალტერნატივა 

 

რელევანტური სამართლებრივი ნორმები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია,  მუხლები: 3, 13, 41. 

 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1 

განმცხადებელი იყო სომალის მოქალაქე, მოგადიშუდან და მიეკუთვნებოდა აშრაფის 

უმცირესობათა ჯგუფს. 1991 წელს სამოქალაქო ომის გამო, განმცხადებლი და მისი 

ოჯახი იძულებული გახდა შეეცვალა საცხოვრებელი, რის შედეგადაც მათ 

პრიმიტიულ პირობებში უწევდათ ცხოვრება. განმცხადებლის ახალ საცხოვრებელს, 

სოფელ ტუულო ნუჰს, აკონტროლებდა აბგალის კლანი. ამ კლანისთვის ცნობილი 

იყო ის, რომ განმცხადებელსა და მის ოჯახს დაცვა არ ჰქონდა, რადგან ისინი 

მიეკუთვნებოდნენ უმცირესობას. ამ მიზეზეზის გამო მას კლანის შეიარაღებული 

პირები დევნიდნენ.  ისინი ხშირად მიდიოდნენ განმცხადებლის სახლში და 

ემუქრებოდნენ მას და მისი ოჯახის წევრებს. ხშირად ძარცვავდნენ ოჯახს, რის გამოც 

                                                           
1 სალაჰ შეეხი ნიდერლადების სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,  

განაცხადი N 1948/04, 2007, პარაგრაფები: 6-40. 
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ყოფილა შემთხვევები, როდესაც განმცხადებელი და მისი ოჯახის წევრები საკვების 

გარეშეც დარჩენილან.  

1995 წელს აბგალის კლანის წარმომადგენლებმა განმცხადებლის მამა მოკლეს. 1998 

წელს კი მის სახლში შეიჭრნენ, არასათანადოდ მოეპყრნენ განმცხადებლის ოჯახის 

წევრებს, მის ძმას ხელი მოსტეხეს, განმცხადებლის დედა და და გაიტაცეს, სოფლის 

გარეთ გაიყვანეს და გააუპატიურეს, რის შემდეგაც მომდევნო დღეს გაათავისუფლეს. 

2001 წელს კლანის შეიარაღებულმა პირებმა განმცხადებელი და მისი ერთ-ერთი ძმა 

დაიჭირეს და  არასათანადოდ მოეპყრნენ. 2002 წლის ივნისსა და ივლისში აბგალის 

კლანის წარმომადგენლებმა განმცხადებლის და კვლავ გაიტაცეს და გააუპატიურეს. 

ბოლო შემთხვევა დაფიქსირდა 2003 წლის მარტში, ვიდრე განმცხადებელი 

დატოვებდა ქვეყანას, რა დროსაც აბგალის კლანის წარმომადგენლებმა ის და მისი 

ოჯახის წევრები სცემეს და დაემუქრნენ, რომ თუ ფულს არ გადაუხდიდა მათ, ამას 

მძიმე შედეგები მოჰყვებოდა. განმცხადებელი და მისი ოჯახის წევრები დიდი ხნის 

განმავლობაში ცდილობდნენ ქვეყნის დატოვებას, თუმცა არ ჰქონდათ ამის 

ფინანსური შესაძლებლობა. 2003 წლის მაისში განმცხადებელმა და მისმა ოჯახის 

წევრებმა მოახერხეს ნიდერლანდების სამეფოში გამგზავრება, სადაც მოითხოვეს 

თავშესაფარი. 

იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ  განმცხადებელმა ვერ წარმოადგინა 

დოკუმენტები, რომლებიც დაადასტურებდა მის იდენტობას, მოქალაქეობას და 

მგზავრობის მარშრუტს; ამასთან, მისი განცხადებები არ იქნა სანდოდ მიჩნეული, მის 

მიმართ თავშესაფრის მინიჭების საკითხზე უარყოფითი გადაწყვეტილება იქნა 

მიღებული. ამასთან, სომალში არსებული მდგომარეობა, თუნდაც იმ თავშესაფრის 

მაძიებლებისთვის, რომლებიც აშრაფის  უმცირესობას წარმოდგენდნენ, არ იყო 

იმგვარი, რომ მისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების საფუძველი გამხდარიყო.  

მთავრობამ თავის გადაწყვეტილებაში, განმცხადებლისთვის თავშესაფრის 

მინიჭებასთან დაკავშირებით, დაასკვნა, რომ განმცხადებელი არ დადგებოდა 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის წამების შესახებ მე-3 მუხლის 

დარღვევის რეალური რისკის წინაშე სომალიში დაბრუნების შემთხვევაში. 

განმცხადებელმა გაასაჩივრა თავშესაფრის საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილება 

ჰააგის რეგიონულ სასამართლოში თუმცა, მისი მოთხოვნა არც სასამართლოს მიერ 

იქნა გაზიარებული. აღსანიშნავია, რომ რეგიონულმა სასამართლომ დაადგინა, რომ 

განმცხადებელს შეეძლო  სომალის „შედარებით უსაფრთხო“ ტერიტორიებზე 

(სომალილენდი, პუნტლენდი) დაბრუნება. სასამართლოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილების შემდეგ, განმცხადებლის მიმართ გაიცა ევროკავშირის სამგზავრო 
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დოკუმენტი, რის საფუძველზეც მოხდებოდა  მისი დეპორტაცია სომალის 

„შედარებით უსაფრთხო“ ტერიტორიაზე. ამასთან დაკავშირებით, განმცხადებელმა 

აღნიშნა, რომ არ იყო ნათელი, თუ რამდენად დაუშვებდნენ ევროკავშირის მიერ 

გაცემული პასპორტით მას სომალის „შედარებით უსაფრთხო“ ტერიტორიაზე, ხოლო, 

დაშვების შეთხვევაში, მას მოუწევდა იძულებით გადააგილებულ პირთა ბანაკში 

ცხოვრება, სადაც მის მიმართ ადგილი ექნებოდა ადამიანის უფლებათა დარღვევას. 

შედეგად, განმცხადებელმა კვლავ მიმართ ჰააგის რაიონულ სასამართლოს და 

გაასაჩივრა მის მიმართ დეპორტაციის საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილება. თუმცა 

სასამართლომ არც ამ შემთხვევაში დააკმაყოფილა განმცხადებლის მოთხოვნა და 

მიიჩნია, რომ სომალილენდსა და პუნტლენდში არსებული სიტუაცია არ იყო ისეთი, 

რომ განმცხადებლის დეპორტაცია უკანონო ყოფილიყო და ის ფაქტი, რომ 

განმცხადებელი თვითმფრინავით გადაფრენისას ცოტა ხნით უნდა გაჩერებულიყო 

მოგადიშუშს აეროპორტში, არ ქმნიდა კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევის რეალურ 

რისკს.  

საბოლოო ჯამში, 2004 წლის 15 იანვარს განმცხადებელმა აღნიშნულთან 

დაკავშირებით მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს (შემდგომში 

- სასამართლო) და ასევე მოითხოვა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილების 

მიღებამდე, არ მომხდარიყო მისი გაძევება.   

სასამართლოს შეფასება/გადაწყვეტილება:2 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლის თანახმად: 

„არავინ შეიძლება დაექვემდებაროს წამებას ან არაადამიანურ ან დამამცირებელი 

მოპყრობას ან სასჯელს“.  

განმცხადებლის არგუმენტაცია 

განმცხადებელი ამტკიცებდა, რომ სომალში მისი გაძევებით, იგი აღმოჩნდებოდა მე-3 

მუხლის დარღვევის რეალური რისკის წინაშე, რადგან ის იყო უმცირესობის 

წარმომადგენელი და სომალში არსებული ადამიანის უფლებების ზოგადი 

მდგომარეობა არ იყო დამაკმაყოფილებელი. ამასთან, ის ამტკიცებდა, რომ სომალის 

ჩრდილოეთ ნაწილში ის დადგებოდა წამების ან არაადამიანური მოპყრობის 

რეალური რისკის წინაშე, რადგან მიეკუთვნებოდა რეერ ჰამარის უმცირესობის 

ჯგუფს. იმის გათვალისწინებით, რომ ის არ იყო რომელიმე კლანის წევრი და არ 

ჰქონდა ოჯახური კავშირები ე.წ. „შედარებით უსაფრთხო“ ტერიტორიაზე, 

                                                           
2 სალაჰ შეეხი ნიდერლადების სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო,  

განაცხადი N 1948/04, 2007, პარაგრაფები: 114-157. 
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არსებობდა შესაძლებლობა იმისა, რომ ის იცხოვრებდა იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა ბანაკში, სადაც არსებული პირობები არაადამიანური იყო. გარდა ამისა, 

განმცხადებელს არ ჰქონდა არანაირი გარანტია იმისა, რომ დაშვებული იქნებოდა ამ 

„შედარებით უსაფრთხო“ ტერიტორიაზე სომალში, სადაც მისი გაძევება იყო 

განზრახული. ამ შემთხვევაში, გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ სომალი 

ლენდისა და პუნტლენდის ხელისუფლება არ დაუშვებს იმ სომალელებს, რომლებსაც 

არ აქვთ ოჯახი ან კლანური კავშირები ამ ტერიტორიაზე. გარდა ამისა, ისინი არ 

აღიარებენ ევროკავშირის სამგზავრო დოკუმენტს, რომელიც ნიდერლანდების 

სამეფოს მიერ გაცემული იქნა განმცხადებელზე. უფრო მეტიც, მთავრობას არანაირი 

შეთანხმება არ აქვს ამ ტერიტორიის დე ფაქტო ხელისუფლებასთან. ამასთან, 

განმცხადებელი აღნიშნავდა, რომ მგზავრობისას მას მოუწევდა მოგადიშუს 

ტერიტორიის გავლა, სადაც ხშირად ძარცვავდნენ თვითმფრინავებს და 

ნიდერლანდების სამეფოდან წამოსულ თავშესაფრის მაძიებლებს აიძულებდნენ, 

თვითმფრინავი დაეტოვებინათ. განმცხადებლის წინა გამოცდილების მიხედვით, 

ნათელი იყო ის, რომ  იგი, როგორც რეერ ჰამარის უმცირესობის ჯგუფის წევრი, იდგა 

მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო მოპყრობის რეალური რისკის წინაშე.  

მთავრობის არგუმენტაცია 

მთავრობა ამტკიცებდა, რომ გაძევების შემთხვევაში, განმცხადებელი არ 

აღმოჩნდებოდა კონვენციის მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო მოპყრობის რეალური 

რისკის წინაშე, რადგან ის პრობლემები, რაც მას შეექმნა, არ უკავშირდებოდა მის 

ინდივიდუალურ გარემოებებს, არამედ უსაფრთხოების კუთხით სომალში ზოგადად 

არსებული არასტაბილური სიტუაციით იყო განპირობებული. შესაბამისად, 

მთავრობა ამტკიცებდა, რომ არ შეიძლება მხოლოდ ქვეყანაში არსებულ ზოგად 

სიტუაციაზე დაყრდნობით გამოტანილი იყოს დასკვნა, რომ კონკრეტული პირი 

აღმოჩნდება კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევის რეალური რისკის წინაშე; არამედ, 

საჭიროა ინდივიდმა დაადასტუროს, რომ მას დევნა ემუქრება. შესაბამისად, 

მთავრობა საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ქვეყნის შესახებ მომზადებული 

ანგარიშების საფუძველზე ამტკიცებდა, რომ სომალილენდისა და პუნტლენდის 

ტერიტორიაზე არსებული უმცირესობები არ ექვემდებარებოდნენ დევნას  და მათი 

უსაფრთხოება რისკის ქვეშ არ იყო. წარმოშობის ქვეყნის შესახებ მოპოვებული 

ინფორმაციის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ მათი სოციოეკონომიკური 

სიტუაცია ხშირად გაურკვეველია, ისინი მაინც ახერხებენ ადგილობრივ შრომით 

ბაზარზე ყველანაირ სამსახურში დასაქმებას.  
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რაც შეეხება „შედარებით უსაფრთხო“ ტერიტორიაზე (სომალილენდი, პუნტლენდი) 

დაშვებას, მთავრობამ აღნიშნა, რომ სომალელებს შეეძლოთ თავისუფლად 

შესულიყვნენ და დაეტოვებინათ ქვეყნის ტერიტორია, რადგანაც სახელმწიფო 

საზღვარი ნაკლებად კონტროლდებოდა. მთავრობას არანაირი შეთანხმება არ 

გაუფორმებია სომალის დე ფაქტო ხელისუფლებასთან ტერიტორიაზე არდაშვებული 

პირების დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ამ მიმართულებით, შესაბამისი 

შეთანხმებები იმიგრაციის სამსახურს გაფორმებული ჰქონდა არაბთა გაერთიანებულ 

საემიროებთან (დუბაიში) და კენიასთან (ნაირობიში). აღნიშნული ქვეყნები 

წარმოადგენდნენ სატრანზიტო ქვეყნებს, სადაც სომალელ თავშესაფრის მაძიებლებს 

ეძლეოდათ შესაძლებლობა, აერჩიათ „შედარებით უსაფრთხო“ ტერიტორიის რომელ 

ნაწილში დაბრუნდებოდნენ. იმიგრაციის სამსახურს ორივე ქალაქში ჰყავდა 

წარმომადგენელი, რომლის დახმარებითაც სომალელი თავშესაფრის მაძიებლები 

ბრუნდებოდნენ სომალის „შედარებით უსაფრთხო“ ტერიტორიაზე.  მთავრობის მიერ 

არაერთხელ იქნა დაბრუნებული განმცხადებლის მსგავსი პროფილის პირები და მათ 

მიერ ვერ იქნა იდენტიფიცირებული ვერცერთი შემთხვევა, როდესაც სომალელებს 

უარი ეთქვათ ტერიტორიაზე დაშვებაზე იმის გამო, რომ ისინი 

გადაადგილდებოდნენ ევროკავშირის ფარგლებში გაცემული დოკუმენტით; ვერც 

მოგადიშუში თვითმფრინავის გაძარცვისა და თავშესაფრის მაძიებელთა იძულებით 

ჩამოყვანის შემთხვევები იქნა იდენტიფიცირებული. 

ზოგადი პრინციპები კონვენციის მე-3 მუხლთან დაკავშირებით 

სასამართლო კვლავ აღნიშნავს, რომ კონვენციის წევრ სახელმწიფოებს 

საერთაშორისო სამართლიდან და კონვენციის შესაბამისად ნაკისრი 

ვალდებულებების გათვალისწინებით, აქვთ უფლებამოსილება, აკონტროლონ 

უცხოელთა ყოფნა და გაძევება თავიანთი ტერიტორიიდან. მართალია პოლიტიკური 

თავშესაფრის უფლება არ არის გარანტირებული კონვენციის მუხლებითა და 

დამატებითი ოქმებით, თუმცა, წევრმა სახელმწიფოებმა უცხოელის გაძევებისას უნდა 

გაითვალისწინონ კონვენციის მე-3 მუხლი, რომლითაც გარანტირებული 

დემოკრატიული საზოგადოებს ფუნდამენტური ღირებულებები. აღსანიშნავია, რომ 

უცხოელის გაძევების საკითხის განხილვისას, სახელმწიფოს, შესაძლებელია, 

დაეკისროს პასუხიმგებლობა მაშინ, როდესაც არსებობს  არსებითი საფუძვლები, 

რომ, გაძევების შემთხვევაში, პირი აღმოჩნდება კონვენციის მე-3 მუხლის 

საწინააღმდეგო მოპყრობის რეალური რისკის წინაშე. ასეთ, შემთხვევებში, 

კონვენციის მე-3 მუხლი სახელმწიფოებს აკისრებს ვალდებულებას, არ გააძევონ პირი 

იმ ქვეყანაში, სადაც ასეთი საფრთხე ემუქრება.  
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იმისათვის, რომ სასამართლომ დააგინოს, არსებობს თუ არა კონვენციის მე-3 მუხლის 

საწინააღმდეგო მოპყრობის რეალური რისკი, ფასდება სასამართლოს წინაშე 

არსებული ყველა მტკიცებულება და საჭიროების შემთხვევაში, თავადაც აგროვებს 

მტკიცებულებებს მესამე მხარეთა მხრიდან, როგორც ეს გათვალისწინებულია 

სასამართლოს პროცედურით. სასამართლო აღნიშნავს, რომ ხელისუფლების 

ეროვნული ორგანოების მიერ გაკეთებული შეფასება, კონვენციის მე-3 მუხლთან 

დაკავშირებით, უნდა იყოს ადეკვატური და დამაკმაყოფილებელი; გარდა ამისა, ის 

უნდა ეყრდნობოდეს სანდო და ობიექტურ წყაროებს, როგორიცაა მაგალითად: 

გაეროს სპეციალური ორგანოებისა და ავტორიტეტული არასამთავრობო 

ორგანიზაციების მეირ მომზადებული ინფორმაცია.  

გარდა ამისა, სასამართლო ახორციელებს სრულ ე.წ. ex nunc3, რადგანაც 

დანიშნულების ქვეყანაში შესაძლებელია დროთა განმავლობაში სიტუაცია 

შეიცვალოს. სასამართლო აღნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში, რისკის არსებობა პირველ 

რიგში უნდა შეფასდეს იმ ფაქტებზე დაყრდნობით, რომელიც თავშესაფრის 

მაძიებლის მიმღები სახელმწიფოსთვის ცნობილია ან ცნობილი უნდა ყოფილიყო 

გაძევების მომენტში. ამ საქმეში კი, რადგანაც პირის გაძევება არ მომხდარა, 

სასამართლო აფასებს საქმის განხილვის მომენტისათვის არსებულ ვითარებას.    

სასამართლომ აღნიშნა, რომ არასათანადო მოპყრობა უნდა აღწევდეს სისასტიკის 

მინიმალურ ზღვარს იმისათვის, რომ მასზე გავრცელდეს კონვენციის მე-3 მუხლის 

მოქმედება. აღნიშნულის შეფასება შედარებითია და დამოკიდებულია საქმის ყველა 

გარემოებაზე. ამასთან, კონვენციის მე-3 მუხლის აბსოლუტური ბუნების 

გათვალისწინებით, მისი მოქმედება შეიძლება გავრცელდეს ისეთ შემთხვევებზე, 

როდესაც საფრთხე მომდინარეობს ინდივიდებისგან ან ინდივიდთა ჯგუფისგან, 

რომლებიც არ არიან სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლები. თუმცა, ამ 

შემთხვევაში, უნდა დადასტურდეს, რომ რისკი რეალურია და მიმღებ სახელმწიფოს, 

არ შეუძლია ასეთი რისკის წინააღმდეგ სათანადო დაცვის უზრუნველყოფა. 

მე-3 მუხლთან დაკავშირებული ზოგადი პრინციპების გამოყენება აღნიშნულ საქმეში 

სასამართლო აღნიშნავს, რომ მთავრობის განზრახვას წარმოადგენდა განმცხადებლის 

გაძევება მხოლოდ „შედარებით უსაფრთხო“ ტერიტორიებზე და არა სომალის სხვა 

რომელიმე ნაწილში. შესაბამისად, სასამართლოს წინაშე დგას საკითხი, გამოიწვევდა 

                                                           
3 ეხება შემთხვევებს, როდესაც განმცხადებელი წარმოშობის ქვეყნის დატოვების შემდეგ 

განახორციელებს ისეთ ქმედებებს, რამაც მისი დაბრუნების შემთხვევაში, შეიძლება, გამოიწვიოს მე-3 

მუხლის დარღვევა. 
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თუ არა განმცხადებლის გაძევება „შედარებით უსაფრთხო“ ტერიტორიებზე მე-3 

მუხლის დარღვევას. 

სასამართლო აღნიშნავს, რომ სომალის შესახებ  მომზადებული უახლესი 

ანგარიშების მიხედვით,  „შედარებით უსაფრთხო“ ტერიტორიებს წარმოადგენდა 

სომალილენდი და პუნტლენდი (გარდა ქ. გალკაიოსა) და სომალის სამხრეთის  

ნაპირებთან მდებარე კუნძულები. სასამართლოს საკმარისი რაოდენობის 

ინფორმაცია ჰქონდა, საიდანაც ირკვეოდა, რომ აღნიშნული ტერიტორიები უფრო 

სტაბილური და მშვიდი იყო, ვიდრე სამხრეთი და ცენტრალური სომალის 

ტერიტორიები. მიუხედავად ამისა, აშკარა განსხვავება არსებობდა, ერთი მხრივ, იმ 

სომალელებს შორის, რომლებიც წარმოშობით ზემოთ ხსენებული ტერიტორიებიდან 

იყვნენ ან ჰქონდათ იქ ოჯახური ან/და კლანური კავშირები, მეორე მხრივ, იმ 

სომალელებს შორის, რომლებიც არც ამ ტერიტორიებიდან იყვნენ წარმოშობით და 

არც მსგავს კავშირებს ფლობდნენ. სასამართლომ აღნიშნა, რომ სომალი ლენდსა და 

პუნტლენდში იმ პირების დაბრუნება, რომლებიც წარმოადგენდნენ პირველ ჯგუფს, 

მათ არ უქმნიდა კონვენციის მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო მოპყრობის საფრთხეს. რაც 

შეეხება მეორე ჯგუფს - პირებს, რომლებიც არ იყვნენ მითითებული 

ტერიტორიებიდან და არ ჰქონდათ იქ ოჯახური ან/და კლანური კავშირი - 

სასამართლო ვერ დარწმუნდა, რომ კლანური დაცვის მნიშვნელობა „შედარებით 

უსაფრთხო“ ტერიტორიაზე შემცირებული იყო, როგორც ამას ნიდერლანდების 

სამეფოს მთავრობა ამტკიცებდა. სასამართლომ მიუთითებს, რომ გაეროს 

ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის მოსაზრების თანახმად, პირის სომალის იმ 

ტერიტორიაზე გაძევებისას, საიდანაც ის არ არის წარმოშობით,  განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება საქმის განხილვისას გაბატონებული კლანური სისტემების 

გათვალიწინებას.  

სასამართლომ მიიჩნია, რომ განმცხადებელს, რომელიც აშრაფის  უმცირესობათა 

ჯგუფს (თავის მხრივ, შეადგენდა რეერ ჰამარს) მიეკუთვნებოდა და წარმოშობით 

სომალის სამხრეთ ნაწილიდან იყო,  ნაკლები შანსი ჰქონდა „შედარებით უსაფრთხო” 

ტერიტორიაზე კლანის დაცვით ესარგებლა. მთავრობის ანგარიშის თანახმად, 

პირები, რომლებიც წარმოშობით პუნტლენდიდან ან სომალი ლენდიდან არ იყვნენ 

და რომლებსაც არ შეეძლოთ კლანის დაცვით ესარგებლათ, თითქმის ყველა 

შემთხვევაში, საბოლოოდ აღმოჩნდებოდნენ გადაადგილებულ პირთა ბანაკში, სადაც 

არ არსებობდა სათანადო ინტეგრაციის რეალური შესაძლებლობა. ისინი 

მარგინალიზებული და საზოგადოებისგან იზოლირებული იყვნენ, რაც მათ ხდიდა 

მოწყვლადს და აქცევდა დანაშაულის მსხვერპლებად. სასამართლომ მიუთითა, რომ 

სომალში არსებობდა სამი ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი: უმცირესობები, 
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გადასახლებიდან დაბრუნებულნი და იძულებით გადაადგილებული პირები. 

„შედარებით უსაფრთხო“ ტერიტორიებზე დაბრუნების შემთხვევაში, განმცხადებელი 

სამივე კატეგორიაში მოექცეოდა. მიუხედავად იმისა, რომ განმცხადებლის ეთნიკური 

ჯგუფი „შედარებით“ უსაფრთხო ტერიტორიაზე მცირე რაოდენობით არის 

წარმოდგენილი და მათ მდგომარეობაზე განზოგადებული საუბარი შესაძლებელი 

იყო, სასამართლომ მიიჩნია, რომ როდესაც პირის გაძევება ხდება, ნებისმიერ 

შემთხვევაში, აუცილებელია პირის გაძევების საკითხის კონვეციის მე-3 მუხლთან 

შესაბამისობის განსაზღვრა.  

სასამართლომ აღნიშნა, რომ მოცემულ საქმეში შიდა გადაადგილების ალტერნატივის 

გამოსაყენებლად, საჭირო იყო გარკვეული გარანტიების არსებობა:  პირს, რომელსაც 

აძევებენ, უნდა შეეძლოს კონკრეტულ ტერიტორიაზე გამგზავრება, შესვლის 

ნებართვის მიღება და იქ დასახლება. თუ სახეზე არ არის ეს გარანტიები, პირის 

დაბრუნების შემთხვევაში, სასამართლოს მოსაზრებით, ის შეიძლება 

დაექვემდებაროს არასათანადო მოპყრობას. 

სასამართლომ დაადგინა, რომ სომალი ლენდის ხელისუფლებამ გამოსცა ბრძანება, 

რომელიც აღსრულებული არ არის; ბრძანების მიხედვით, იძულებით 

გადაადგილებული ყველა პირი, რომელიც წარმოშობით არ იყვნენ 

სომალილენდიდან, უნდა დაეტოვებინათ ქვეყნის ტერიტორია; ხოლო პუტლენდის 

ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ისინი თავის ტერიტორიაზე მიიღებდნენ მხოლოდ 

იმ პირებს, ვისაც ჰქონდათ მათი მსგავსი კლანური კავშირები ან ვინც ადრე 

ცხოვრობდა ამ ტერიტორიაზე. აღსანიშნავია, რომ ორივე ტერიტორიის 

ხელისუფლებამ მთავრობას აცნობა, რომ ისინი ეწინააღმდეგებოდნენ იძულებით 

დეპორტაციას, თუმცა  სომალილენდმა და პუნტლენდმა, აგრეთვე, მიუთითეს, რომ 

არ იღებდნენ ევროკავშირის სამგზავრო დოკუმენტს.  

მთავრობის მტკიცებით, იმ შემთხვევაში, თუ სომალილენდი და პუნტლენდი არ 

მიიღებდნენ პირს, მას მიეცემოდა შესაძლებლობა, დაბრუნებულიყო 

ნიდერლანდების სამეფოში. თუმცა სასამართლომ აღნიშნა, რომ განმცხადებლის 

პუნტლენდის და სომალი ლენდის მიერ მიუღებლობის შემთხვევაში, არ არსებობდა 

იმის გარანტია, რომ იგი წარმატებით იქნებოდა დაშვებული ნიდერლანდების 

სამეფოს ტერიტორიაზე. სასამართლომ სომალილენდისა და პუნტლენდის 

ხელისუფლებათა პოზიციებიც გაითვალისწინა და დაასკვნა, რომ უფრო 

მოსალოდნელი იყო ის, რომ განმცხადებელი ვერ შეძლებდა ამ ტერიტორიაზე 

დასახლებას. შესაბამისად, სასამართლოს მოსაზრებით, არსებობდა რეალური შანსი 

იმისა, რომ განმცხადებელი შესაძლებელია მოხვედრილიყო სომალის ისეთ ნაწილში, 
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რომელსაც მთავრობაც და გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისიც 

უსაფრთხოდ არ მიიჩნევდა.  

რაც შეეხება სომალის სამხრეთ სანაპიროდან მდებარე კუნძულებს, რომლებსაც 

მთავრობა ასევე „შედარებით უსაფრთხო“ ტერიტორიად მიიჩნევდა, სასამართლომ 

მიუთითა, რომ ეს ტერიტორიები დასახლებული იყო დაროდის/მარეჰანის კლანის 

წარმომადგენლებით და უმცირესობათა ჯგუფით, რომელსაც განმცხადებელი არ 

მიეკუთვნებოდა. ისევე როგორც სომალილენდისა და პუნტლენდის შემთხვევაში, 

აქაც არ არსებობდა იმის გარანტია, რომ განმცხადებელი შეძლებდა ამ კუნძულებზე 

დასახლებას.  

შესაბამისად, უნდა დადგენილიყო, განმცხადებლის სომალის სხვა ტერიტორიაზე 

დაბრუნების შემთხვევაში,  გარდა სომალილენდისა და პუნტლენდისა, დადგებოდა 

თუ არა იგი კონვენციის მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო მოპყრობის რეალური რისკის 

წინაშე. სასამართლოსთვის ცნობილია, რომ მთავრობა სომალის გარკვეულ 

ტერიტორიებს არ მიიჩნევდა „შედარებით უსაფრთხოდ“ ამ ტერიტორიებზე 

არსებული ზოგადი მდგომარეობიდან გამომდინარე, შესაბამისად, ასეთ 

ტერიტორიებზე დაბრუნება  პირისათვის განსაკუთრებით მკაცრ ზომად 

ჩაითვლებოდა. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლო მიიჩნევს, რომ ის ქმედებები, რასაც 

განმცხადებელი დაექვემდებარა სომალის დატოვებამდე: კლანის წევრების ცემა, 

გაძარცვა, ხშირი დაშინება და ძალადობა და მისი იძულებით შრომით საქმიანობაში 

ჩართვა,  წარმოადგენდა არაადამიანურ მოპყრობას  მე-3 მუხლის მნიშვნელობით. 

იმავე კლანის წევრებმა მოკლეს განმცხადებლის მამა და გააუპატიურეს მისი და. 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ მსგავსი სახის ადამიანის უფლებათა დარღვევის მიმართ 

განსაკუთრებით მოწყვლადია აშრაფის უმცირესობის წარმოამდგენლები, რაც 

დოკუმენტურადაც არის დადასტურებული.  

სასამართლომ კვლავ აღნიშნა, რომ კონვენციის მე-3 მუხლი გამოიყენება იმ 

შემთხვევაში, როდესაც პირს საფრთხე ემუქრება ინდივიდის ან ინდივიდთა 

ჯგუფისგან, რომლებიც არ არიან სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენლები.  

შესაბამისად, ამ საქმეში გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე იყო ის, თუ რამდენად 

შეეძლო განმცხადებელს ესარგებლა სათანადო დაცვით იმ ქმედებების წინააღმდეგ, 

რაც მას ემუქრებოდა. სასამართლოს მის ხელთ არსებული ინფორმაციიდან 

გამომდინარე, არავითარი საფუძველი არ ჰქონდა, დარწმუნებულიყო იმ ფაქტში, რომ 

განმცხადებლისადმი მსგავსი მოპყრობისადმი დაქვემდებარების რისკი გაქრა ან 

იმაში, რომ იგი შეძლებდა ადგილობრივი ხელისუფლებისგან დაცვის მიღებას. 
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აქედან გამომდინარე, არ არსებობდა არანაირი ნიშანი იმისა, რომ განმცხადებელი 

დაბრუნების შემთხვევაში აღმოჩნდებოდა იმ მდგომარეობისგან მნიშვნელოვნად 

განსხვავებულ სიტუაციაში, რასაც იგი გამოექცა. 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ განმცხადებელი და მისი ოჯახის წევრები 

წარმოადგენდნენ აბგალის კლანის სამიზნეს, რადგანაც ისინი მიეკუთვნებოდნენ 

უმცირესობათა ჯგუფს და ამის გამო, არ ჰქონდათ  სახელმწიფოს დაცვით 

სარგებლობის შესაძლებლობა; ამასთან, იმავე სოფელში აშრაფის უმცირესობის 

წარმომადგენელი  მხოლოდ სამი ოჯახი ცხოვრობდა და ისინი აბგალის კლანის 

სამიზნეს წარმოადგენდნენ. სასამართლომ დამატებით აღნიშნა, რომ განცხადებელს 

არ უნდა მოეთხოვოს კიდევ რაიმე განმასხვავებელი, ინდივიდუალური 

მახასიათებლის დადასტურება იმისათვის, რომ დაამტკიცოს პირადად მის მიმართ 

რისკის არსებობა.  

მსგავს შემთხვევებში, როგორც წესი, არასათანადო მოპყრობის უბრალო 

შესაძლებლობა  არასაკმარისია მესამე მუხლით გათვალისწინებული დაცვის 

ასამოქმედებლად. აღნიშნულ შემთხვევაში, სასამართლომ მიიჩნია, რომ  „შედარებით 

უსაფრთხო“ ტერიტორიაზე არსებული ვითარების შესახებ ინფორმაციის მიხედვით, 

განჭვრეტადია ის, რომ აშრაფის უმცირესობათა ჯგუფის წარმომადგენლები, 

დაბრუნების შემთხვევაში, შესაძლოა დაექვემდებარონ მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო 

მოპყრობას. სასამართლო აღნიშნავს, რომ განმცხადებლისთვის იმის მოთხოვნა, რომ 

ეჩვენებინა დამატებით ინდივიდუალური მახასიათებელი, გარდა აშრაფის 

უმცირესობის ჯგუფის წევრობისა, მე-3 მუხლით გათვალისწინებულ დაცვას 

არარეალურს გახდიდა.  

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლომ დაასკვნა, რომ 

განმცხადებლის გაძევება სომალში გამოიწვევდა კონვენციის მე-3 მუხლის 

დარღვევას.  

კონვენციის მე-13 მუხლი 

განმცხადებელმა სადავო გახადა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-13 

მუხლი, რომელიც ეხება სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალებით 

სარგებლობის უფლებას. განმცხადებლის მტკიცებით, მას არ ჰქონდა სამართლებრივი 

დაცვის ეფექტიანი საშუალება, რამდენადაც ნიდერლანდების სამეფოს 

ხელისუფლებამ არ შეაჩერა მისი გაძევების შესახებ გადაწყვეტილება, ვიდრე 

გადაწყდებოდა მის საჩივართან დაკავშირებული საკითხი, რომელიც ეხებოდა მისი 

გაძევებისთვის გამოსაყენებელ მეთოდს.  
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სასამართლომ მიიჩნია, რომ სიტყვა „სამართლებრივი დაცვის საშუალება“ არ 

გულისხმობდა ამ საშუალების წარმატებულ გამოყენებას და, რომ დაგეგმილი 

გაძევების შესაბამისობა კონვენციის მე-3 მუხლთან უკვე გამოკვლეული იყო.  

შესაბამისად, სასამართლომ დაადგინა, რომ მე-13 მუხლის დარღვევას ადგილი არ 

ჰქონია. 

შედეგი: 

 სასამართლომ დააგინა, რომ განმცხადებლის სომალში გაძევება გამოიწვევდა 

მის მიმართ კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევას; 

 სასამართლომ ასევე დაადგინა, რომ ამ საქმეში არ დარღვეულა კონვენციის მე-

13 მუხლი. 

 

 

 

 


