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საქმის სახელწოდება: ფ. გ. შვედეთის წინააღმდეგ (განაცხადი N43611/11)  

განმცხადებლის 

წარმოშობის ქვეყანა: 

ირანი  

გადაწყვეტილების თარიღი:  23-03-2016 

ციტირების წესი:  F.G. v. Sweden, Application no. 43611/11, 23 March 

2016 

სასამართლოს 

სახელწოდება:  

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 

(დიდი პალატა) 

საკვანძო სიტყვები:   

 

მტკიცების ტვირთი, ფაქტებისა და გარემოებების 

შეფასება, წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია, 

საბოლოო გადაწყვეტილება, ინდივიდუალური 

შეფასება, არ გაძევება,  განმცხადებლის 

ინდივიდუალური გარემოებები, არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობა ან სასჯელი, 

ლტოლვილის სტატუსი, sur place ლტოლვილი, 

დაბრუნება, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი 

კუთვნილება, დევნის საფუძვლები/მიზეზები,  

პოლიტიკური შეხედულება, რელიგია. 

 

რელევანტური სამართლებრივი ნორმები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მუხლები: მე-2, მე-3; 

 ჟენევის კონვენცია ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ; მუხლი 1. 

 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1 

განმცხადებელი იყო ირანის მოქალაქე, რომელმაც 2010 წელს თავშესაფარი მოითხოვა 

შვედეთში. ის აცხადებდა, რომ, მუშაობდა ირანის სახელისუფლებლო რეჟიმის 

ცნობილ მოწინააღმდეგეებთან და ირანის ხელისუფლების მიერ 2007-2009 წლებში 

მცირე ხნით, სამჯერ იქნა დაკავებული. აღნიშნული დაკავებები უკავშირდებოდა 

განმცხადებლის მიერ ინტერნეტის საშუალებით ინფორმაციის გამოქვეყნებასა და მის 

                                                           
1 ფ. გ. შვედეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო (დიდი პალატა), 

განაცხადი N43611/11, 2016, პარაგრაფები: 10-37, 59-84. 
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მონაწილეობას დემონსტრაციებში. ამასთან, განმცხადებელი არ დაემორჩილა  

სასამართლოს უწყებას და არ გამოცხადდა სასამართლოს წინაშე, რადგან ამ 

შემთხვევაში, მოუწევდა, ეთანამშრომლა ხელისუფლებასთან თავისი მეგობრების 

წინააღმდეგ.  

2009 წელს განმცხადებელმა დატოვა თავისი წარმოშობის ქვეყანა და  გაემგზავრა 

შვედეთში, სადაც  შეიცვალა რელიგია, კონვერტირდა ქრისტიანობაზე და 2010 წელს 

მოითხოვა თავშესაფარი. თუმცა, მან არ ისურვა, რომ თავისი განაცხადი 

თავშესაფარზე ამ გარემოებას ანუ კონვერტაციის ფაქტს დაფუძნებოდა, რადგან ამას 

პირად საკითხად მიიჩნევდა. განმცხადებლის მოთხოვნა თავშესაფრის მინიჭების 

შესახებ არ იქნა დაკმაყოფილებული შვედეთის მიგრაციის საბჭოს მიერ, 

განმცხადებლის პოლიტიკური აქტივობის ნაკლები სანდოობის გამო. საბჭოს 

მოსაზრებით, ნებისმიერ შემთხვევაში, მისი ქმედებები არ იყო ისეთი ინტენსივობის, 

რომ წარმოშობის ქვეყნაში დაბრუნების შემთხვევაში სერიოზული რისკის წყარო 

გამხდარიყო.  გარდა ამისა, შვედეთის მიგრაციის საბჭომ მიიჩნია, რომ ე. წ. „მწვანე 

მოძრაობის“ დემონსტრაციებში მონაწილეობა და ამ მოძრაობასთან ასოცირება არ 

წარმოშობდა დევნის, არასათანადო მოპყრობისა და დასჯის საფრთხეს ირანში 

დაბრუნების შემთხვევაში. რაც შეეხება განმცხადებლის ახალ რელიგიურ რწმენას, 

მიგრაციის საბჭომ აღნიშნა, რომ მას კონვერტაცია არ გამოუყენებია თავშესაფრის 

მოთხოვნის საფუძვლად და შესაბამისად, განმცხადებლის მიერ თავისი რწმენის 

პირადი მიმდევრობა (რელიგიურ შეკრებებზე სიარული,  ბიბლიის კითხვა) არ ქმნის 

იმის დამაჯერებელ საფუძველს, რომ  წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნების 

შემთხვევაში ასეთი პირადი მიმდევრობა გამოიწვევს დევნის რისკს განმცხადებლის 

მიმართ.  

შვედეთის მიგრაციის სასამართლომ დაუშვებლად ცნო განმცხადებლის საჩივარი მის 

მიმართ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით. შვედეთის მიგრაციის 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ განმცხადებლის პოლიტიკური აქტივობების სანდოდ 

მიჩნევის შემთხვევაშიც კი, ისინი იმდენად უმნიშვნელო და ნაკლებად ინტენსიური 

იყო, რომ ვერ განიხილებოდა, როგორც არასათანადო მოპყრობის საფუძველი ირანში 

დაბრუნების შემთხვევაში. გარდა ამისა, სასამართლომ თავისი გადაწყვეტილება 

დააფუძნა იმ გარემოებასაც, რომ განმცხადებელმა უარი თქვა  დაყრდნობოდა 

კონვერტაციას, როგორც საერთაშორისო დაცვაზე  განცხადების საფუძველს.  

განმცხადებელმა სასამართლოში წარადგინა ბაპტისტის სერთიფიკატი, თუმცა არ 

ისურვა მისი განაცხადი თავშესაფარზე კონვერტაციას დაფუძნებოდა.  

განმცხადებელმა განმარტა, რომ არ სურდა კონვერტაციისგან რაიმე სარგებლის 

მიღება თავშესაფრის მიზნებისთვის, რადგან ეს დააკნინებდა მის მიერ კონვერტაციის 
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ფაქტს. გარდა ამისა, მან წარმოადგინა თავისი რელიგიური ჯგუფის წერილი, 

რომელიც მხარს უჭერდა მის ახსნა-განმარტებას და ადასტურებდა კონვერტაციის 

ფაქტს. გარდა ამისა, მან აღნიშნა, რომ ზოგიერთი რელიგიური ცერემონია, რომელშიც 

მან მონაწილეობა მიიღო, ინტერნეტით იყო გავრცელებული. ეს კი უფრო ზრდიდა 

იმის რისკს, რომ მას ირანის ხელისუფლება იცნობდა.  

დაბოლოს, მიგრაციის საბჭომ არ დააკმაყოფილა განმცხადებლის თხოვნა, მისი 

გაძევების შესახებ ბრძანების აღუსრულებლობის  და თავშესაფარზე მისი განაცხადს 

ხელახალი გამოკვლევის შესახებ, სადაც ახალი გარემოების სახით წარმოდგენილი 

იყო ქრისტიანობაზე კონვერტაციის ფაქტი. საბჭომ დაადგინა, რომ კონვერტაცია არ 

წარმოადგენდა ახალ გარემოებას  და განმცხადებელმა უკვე უარი განაცხადა, 

დაყრდნობოდა ამ გარემოებას თავშესაფრის განაცხადის განხილვისას.  

ამის შემდეგ, განმცხადებელმა მიმართა ადამიანის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოს. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პალატამ (შემდგომში 

პალატა) გადაწყვეტილება მიიღო 2014 წლის იანვარში და დააგინა, რომ  გაძევების 

ბრძანების აღსრულება არ გამოიწვევდა ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლების დარღვევას. მოგვიანებით, პალატის მიერ 

მიღებული გადაწყვეტილება გადაეცა ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს დიდ პალატას (შემდგომში - დიდი პალატა) იმ საფუძვლით, რომ საქმე 

წამოჭრის კონვენციის ან მისი ოქმების განმარტების ან გამოყენებისათვის 

სერიოზულ საკითხს, ან ზოგადი მნიშვნელობის სხვა სერიოზულ საკითხს. 

 

სასამართლოს გადაწყევტილება და შესაბამისი დასაბუთება:2 

პალატის გადაწყვეტილება 

2014 წლის 16 იანვრის გადაწყვეტილებაში პალატამ დაადგინა, რომ განმცხადებლის 

მიმართ გაძევების ბრძანების ამოქმედება არ გამოიწვევდა კონვენციის მე-2 და მე-3 

მუხლების დარღვევას. სასამართლომ აღნიშნა, რომ არ არსებობდა ინფორმაცია, 

რომელიც მიუთითებდა, რომ განმცხადებლის პოლიტიკური აქტივობასა და 

პოლიტიკურ საქმიანობაში მის ჩართულობას ჰქონდა მნიშვნელოვანი ხასიათი. რაც 

შეეხება, განმცხადებლის ქრისტიანობაზე კონვერტაციას, სასამართლომ განმარტა, 

რომ განმცხადებელმა ნათლად აღნიშნა ეროვნული სახელისუფლებლო ორგანოს 

წინაშე, რომ მას არ სურდა მისი თავშესაფრის განცხადება დაყრდნობოდა რელიგიურ 

                                                           
2 ფ. გ. შვედეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო (დიდი პალატა), 

განაცხადი N43611/11, 2016, პარაგრაფები: 85-158. 
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საფუძვლებს, რადგანაც ამას პირად საკითხად მიიჩნევდა და ამასთან, არ არსებობდა 

არანაირი მითითება იმასთან დაკავშირებით, რომ ირანის ხელისუფლებას ჰქონდა 

ინფორმაცია განმცხადებლის ქრისტიანობაზე კონვერტაციის შესახებ. შესაბამისად, 

განმცხადებელმა ვერ დაადასტურა მის მიმართ არასათანადო მოპყრობის რეალური 

და კონკრეტული რისკის არსებობა ირანში მისი დაბრუნების შემთხვევაში.  

 

საქმის დასაშვებობის შეფასება დიდი პალატის მიერ 

დასაშვებობის შეფასებისას, სასამართლოს საქმე არ ამოუღია განსახილველი 

საქმეების სიიდან და არც დაუშვებლად გამოუცხადებია, როგორც ეს მოითხოვა 

შვედეთის მთავრობამ. სასამართლომ აღნიშნა, რომ დეპორტაციის ბრძანებას 

მოქმედების ვადა აღარ ჰქონდა შვედეთის კანონმდებლობის („უცხოელთა შესახებ 

აქტის“) თანახმად და შეუძლებელი იყო მისი აღსრულება; შესაბამისად, არ 

არსებობდა იმის საფრთხე, რომ მოხდებოდა განმცხადებლის გაძევება უახლოეს 

მომავალში. სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ საქმეში არსებობდა მნიშვნელოვანი 

საკითხები, რომლებსაც ჰქონდა ისეთი ეფექტი, რომ სცდებოდა მხოლოდ 

განმცხადებლის სიტუაციას. იმ საფუძვლით, რომ განმცხადებელს არ ჰქონდა 

მსხვერპლის სტატუსი საქმის დაუშვებლად გამოცხადების მოთხოვნა სასამართლომ 

არ გაითვალისწინა და აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დეპორტაციის 

ბრძანებას ამოეწურა მოქმედების ვადა, განმცხადებელი იმყოფებოდა 

„საპყრობილეში“, რადგან მასზე არ გაიცა ბინადრობის ნებართვა შვედეთში.  ცხადია, 

ის რჩებოდა ასეთ გაურკვეველ მდგომარეობაში თავშესაფრის ნებისმიერი ახალი 

პროცედურის განმავლობაში.  შესაბამისად, სასამართლომ საქმე დასაშვებად ცნო.  

დიდმა პალატამ აღნიშნულ საქმეში შეაფასა, რამდენად გამოიწვევდა განმცხადებლის 

პოლიტიკური საქმიანობა და რელიგია კონვენციის მე-2 მუხლისა (სიცოცხლის 

უფლება) და მე-3 მუხლის დარღვევას (წამების აკრძალვა), რომლებიც ერთობლივად 

განიხილა.  

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის შესაბამისი მუხლები 

მე-2 მუხლი 

„1. ყოველი ადამიანის სიცოცხლის უფლება კანონით არის დაცული. არავის 

სიცოცხლე არ შეიძლება განზრახ იყოს ხელყოფილი. სიცოცხლის ხელყოფა 

დასაშვებია მხოლოდ სასამართლოს მიერ გამოტანილი სასიკვდილო განაჩენის 

აღსრულების შედეგად, ისეთი დანაშაულის ჩადენისათვის, რომლისთვისაც კანონი 

ითვალისწინებს ამ სასჯელს. 
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2. სიცოცხლის ხელყოფა არ ჩაითვლება ამ მუხლის საწინააღმდეგოდ ჩადენილ 

ქმედებად, თუ ის შედეგად მოჰყვა ძალის გამოყენებას, რომელიც აბსოლუტურ 

აუცილებლობას წარმომადგენდა: 

ა) ნებისმიერი პირის დასაცავად არამართლზომიერი ძალადობისაგან; 

ბ) კანონიერი დაკავებისათვის ან კანონიერად დაპატიმრებული პირის გაქცევის 

აღსაკვეთად; 

გ) კანონიერ ღონისძიებათა განხორციელებისას აჯანყების ან ამბოხების ჩასახშობად.“ 

მე-3 მუხლი 

„არავინ შეიძლება დაექვემდებაროს წამებას, არაადამიანურ ან ღირსების შემლახველ 

მოპყრობას ან სასჯელს.“ 

 

ზოგადი მიმოხილვა  

სასამართლომ აღნიშნა, როდესაც არსებობს საკმარისი საფუძველი იმისა, რომ პირი 

გაძევების შემთხვევაში დადგება სიკვდილით დასჯის, წამების ან არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობის რეალური რისკის წინაშე იმ ქვეყანაში, სადაც ხდება მისი 

გაძევება კონვენციის როგორც მე-2 ასევე, მე-3 მუხლი კრძალავს გაძევებას. 

შესაბამისად, სასამართლო ამ ორ მუხლს ერთად განიხილავს. 

იმისათვის, რომ სასამართლომ დაადგინოს არსებობს თუ არა ასეთი რეალური 

რისკის არსებითი საფუძველი, ის იკვლევს სამიზნე ქვეყანაში არსებული 

მდგომარეობის შეფასებას, კონვენციის მე-3 მუხლით დადგენილი სტანდარტების 

გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში, ხდება იმის განსაზღვრა აღწევს თუ არა 

სისასტიკის მინიმალურ ზღვარს, კონვენციის მე-3 მუხლის ფარგლებში, ის მოპყრობა, 

რასაც შეიძლება განმცხადებელი დაექვემდებაროს წარმოშობის ქვეყნაში 

დაბრუნებისას. ამ შემთხვევაში, გათვალისწინებული უნდა იყოს საქმის 

ინდივიდუალური გარემოებები. 

სასამართლო მიუთითებს, რომ რეალური რისკის არსებობის შეფასება მკაცრად უნდა 

მოხდეს. ამ შემთხვევაში, პრინციპულად მნიშვნელოვანია, განმცხადებელმა 

წარმოადგინოს ისეთი მტკიცებულება, რომელიც დაამტკიცებს, რომ არსებობს 

არსებითი საფუძველი იმისა, რომ განმცხადებლის დაბრუნების შემთხვევაში, ის 

დაექვემდებარება კონვენციის მე-3 მუხლის საწინააღმდეგო მოპყრობას.  თუმცა, 

როდესაც სახეზეა ინფორმაცია, რომელიც კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს თავშესაფრის 
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მაძიებლის განცხადებებს, მან უნდა წარმოადგინოს სათანადო ახსნა-განმარტება 

არსებულ შეუსაბამობებთან დაკავშირებით.  

აღსანიშნავია, რომ შეფასებისას ყურადღება უნდა გამახვილდეს განმცხადებლის 

დაბრუნების წინასწარ განჭვრეტად შედეგებზე, რა დროსაც გათვალისწინებული 

უნდა იყოს ქვეყანაში არსებული მდგომარება და განმცხადებლის საქმის 

ინდივიდუალური გარემოებები.3 იმ შემთხვევაში, თუ არ მომხდარა განმცხადებლის 

დეპორტაცია, სასამართლო ახდენს სრულ ex nunc4 (მოცემული მომენტიდან) 

შეფასებას, რა დროსაც გათვალისწინებულია ის ინფორმაცია, რომელიც ეროვნულ 

დონეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ გახდა ხელმისაწვდომი.5 თუ 

ასეთი შეფასებისას დადასტურდება რეალური რისკის არსებობა, მაშინ, 

განმცხადებლის დაბრუნება გამოიწვევს კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევას.  

იმისათვის, რომ განისაზღვროს დაბრუნების განჭვრეტადი შედეგები, სასამართლო 

მხედველობაში იღებს ქვეყანაში არსებულ ზოგად მდგომარეობას, განმცხადებლის 

საქმის სპეციფიკურ გარემოებებს და მის განცხადებებს სხვა მტკიცებულებებთან 

ერთობლიობაში. თუ განმცხადებელი არის გარკვეულ ჯგუფის წევრი, რომლის 

წინააღმდეგაც სისტემატიურად ადგილი აქვს არასათანადო მოპყრობას, მე-3 მუხლით 

გათვალისწინებული დაცვა ამოქმედდება, თუ განმცხადებელი დაადასტურებს, რომ 

არსებობს სერიოზული საფუძველი ჯგუფის მიმართ ასეთი მოპყრობისა და 

განმცხადებელი ნამდვილად არის ჯგუფის წევრი. 

ამასთან, სასამართლო აღნიშნავს, რომ როდესაც სახეზეა ე. წ. sur place  საქმიანობა6 

ძალიან რთულია იმის განსაზღვრა თუ რამდენად კეთილსინდისიერად იყო პირი 

ჩართული ასეთ ქმედებებში, რომელმაც გამოიწვია პოლიტიკური თუ რელიგიური 

შედეგები, თუ ის მხოლოდ იმ მიზნით იყო ჩართული ამ ქმედებებში, რომ ქვეყნის 

დატოვების შემდეგ შეექმნა ისეთი საფუძვლები, რაც მის დაბრუნებას შეუძლებელს 

                                                           
3 ვილივარაჯა და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

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

4 ლათინური სიტყვა, რომელიც სამართლებრივ ლექსიკაში გამოიყენება იმის გამოსახატად, რომ 

გარკვეული სამართლებრივი მოქმედების ძალა მხოლოდ მომავალს უკავშირდება. 

5 სუფი და ელმი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლო, განაცხადი N8319/07 და N11449/07, 2011, პარაგრაფები 215. 

6 ეხება შემთხვევებს, როდესაც განმცხადებელი წარმოშობის ქვეყნის დატოვების შემდეგ 

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

მუხლის დარღვევა. 
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გახდიდა.7 გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის სახელმძღვანელო პრინციპები 

რელიგიური საფუძვლით გაკეთებული განაცხადების განხილვასთან დაკავშირებით 

მიუთითებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ sur place  საქმიანობასთან დაკავშირებით 

გამოიკვეთება სანდოობის პრობლემა, გარემოებებისა და განმცხადებლის 

კონვერტაციის ნამდვილობის/კეთილსინდისიერად განხორციელების შეფასება უნდა 

მოხდეს ზუსტად და ღრმად; არაკეთილსინდისიერი ქმედებები არ ქმნის ჟენევის 1951 

წლის კონვენციით გათვალიწინებულ დევნის საფუძვლიან შიშს, თუ ასეთი 

უპრინციპო/ოპორტუნისტული ქმედებები ცნობილი არ გახდება წარმოშობის ქვეყნის 

შესაბამისი ორგანოებისთვის და ის არ გამოიწვევს სერიოზულ შედეგებს პირის 

ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში.  

სასამართლომ აღნიშნა, რომ პრინციპულად მნიშვნელოვანია თავშესაფრის 

მაძიებელმა დროულად მოითხოვოს თავშესაფარი მიმღებ ქვეყანაში და 

წარმოადგინოს არგუმენტაცია და მტკიცებულებები, რომელიც ადასტურებს, რომ 

სახეზეა სერიოზული საფუძველი იმისა, რომ დაბრუნების შემთხვევაში, არსებობს 

რეალური და კონკრეტული რისკი იმისა, რომ დაირღვევა კონვენციის მე-2 ან მე-3 

მუხლები. იმ შემთხვევაში, როდესაც თავშესაფარზე განაცხადი ეფუძნება 

საზოგადოდ ცნობილ საფრთხეს, რომლის შესახებაც ინფორმაცია თავისუფლად 

ხელმისაწვდომია სხვადასხვა წყაროებიდან, უკვე სახელმწიფოს ეკისრება 

ვალდებულება, კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლების თანახმად, რომ თავად, საკუთარი 

ინიციატივით შეაფასოს ასეთი რისკის არსებობა.8 აღნიშნულისგან განსხვავებით, იმ 

შემთხვევაში, როდესაც თავშესაფრის მაძიებლის განაცხადი ეფუძნება 

ინდივიდუალურ რისკს/საფრთხეს, მან თავად უნდა დაადასტუროს ასეთი 

რისკის/საფრთხის არსებობა. შესაბამისად, იმ შემთხვევაში, როდესაც თავშესაფრის 

მაძიებელი არ ამჟღავნებს თავშესაფრის მინიჭების სპეციფიკურ ინდივიდუალურ 

საფუძველს და განზრახ იკავებს თავს საფუძვლის ხსენებისაგან, სახელმწიფოს 

შესაბამის ორგანოს არ უნდა ჰქონდეს მოლოდინი იმისა, რომ ეს  საფუძველი 

თავისთავად გამოვლინდება. კონვენციის მე-2 და მე-3 მულების ფარგლებში დაცული 

უფლებების აბსოლუტური ხასიათიდან გამომდინარე და ზოგადად თავშესაფრის 

მაძიებელთა მოწყვლადი მდგომარეობის გათვალისწინებით, თუ სახელმწიფოსთვის 

ცნობილი გახდება გარკვეული ფაქტები, რომლებიც ინდივიდუალურია 

                                                           
7 ა. ა. შვეიცარიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, განაცხადი 58802/12, 

2014, პარაგრაფი 41. 

8 ჰირსი ჯამა და სხვები იტალიის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2012, 

განაცხადი 27765/09, პარაგრაფები: 131-133; მ. ს. ს. ბელგიისა და საბერძნეთის წინააღმდეგ, ადამიანის 

უფლებათა ევროპული სასამართლო, 2011, განაცხადი 30696/09, პარაგრაფი: 366. 
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განმცხადებლისთვის და რომელიც მას წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნების 

შემთხვევაში დააყენებს არასათანადო მოპყრობის საფრთხის წინაშე, უკვე 

სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება, რომ თავად შეაფასოს ასეთი რისკის 

არსებობა. ეს ვალდებულება მოქმედებს ასევე იმ შემთხვევაში, როდესაც 

სახელმწიფოს შესაბამისი ორგანოებისთვის ცნობილი გახდება, რომ განმცხადებელი 

მიეკუთვნება იმ ჯგუფს, რომლის წინააღმდეგაც ადგილი აქვს სისტემატურ 

არასათანადო მოპყრობას. 

 

დევნა პოლიტიკური ნიშნით 

სასამართლომ დაადგინა, რომ განმცხადებლის მიმართ, თავისი პოლიტიკური 

საქმიანობის გამო, არ დაირღვეოდა კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლები მისი ირანში 

დაბრუნების შემთხვევაში.  ამასთან დაკავშირებით, სასამართლომ ხაზგასმით 

აღნიშნა, რომ  შვედეთის ხელისუფლებამ მხედველობაში მიიღო განმცხადებლის 

მიერ წარმოდგენილი არაერთი ფაქტობრივი გარემოება ამ კუთხით, მათ შორის, ის 

ფაქტი, რომ განმცხადებელი მეგობრობდა რეჟიმის სხვა ოპონენტებთან და დააკავეს 

სამჯერ სხვადასხვა შემთხვევაში. მეორე მხრივ, სასამართლომ დაადასტურა 

შვედეთის ხელისუფლების დასკვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ განმცხადებლის 

საქმიანობას რეჟიმის წინააღმდეგ არ ჰქონდა მაღალი პროფილი ანუ მისი საქმიანობა 

არ იყო მნიშვნელოვანი, რაც თავის მხრივ არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ 

განმცხადებელს განეცადა ის საფრთხე, რომელიც საკმარისია კონვენციის მე-2 და მე-3 

მუხლების დარღვევის დასადგენად. 

ამასთან, სასამართლომ არ მიიჩნია, რომ შვედეთის ხელისუფლების ორგანოების 

მიერ განხორციელებული პროცედურა იყო არაადეკვატური და არასაკმარისი. უფრო 

მეტიც, სასამართლომ რისკის შეფასებასთან დაკავშირებით აღნიშნა, რომ არ 

არსებობდა მტკიცებულება იმისა, რომ განმცხადებელი იყო მაღალი პროფილის 

მქონე აქტივისტი  ან პოლიტიკური ოპონენტი. 

დაბოლოს, სასამართლომ არ გაიზიარა განმცხადებლის არგუმენტაცია იმ საკითხთან 

დაკავშირებით, რომ ირანის ხელისფლებას შეეძლო განმცხადებლის 

იდენტიფიცირება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებით და ამის გამო, მის მიმართ დევნა განეხორციელებინა.,. 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ განმცხადებელის ანონიმურობა სასამართლოს 

პროცედურის დაწყებიდანვე დაცული იყო და არ არსებობდა ინდიკატორები იმისა, 

რომ განმცხადებლის იდენტიფიცირება მოხდებოდა მიერ მის სასამართლოსთვის 

მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე.  
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აღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლომ დაადგინა, რომ განმცხადებლის 

ირანში გაძევების შემთხვევაში არ დაირღვეოდა კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლები 

მისი პოლიტიკური წარსულის საფუძველზე/გათვალისწინებით..  

 

დევნა რელიგიური ნიშნით   

განმცხადებლის sur place  რელიგიური კონვერტაციასთან დაკავშირებით 

სასამართლომ არ მიიღო ის არგუმენტი, რომ განმცხადებელს არ ჰქონდა 

გაცნობიერებული იმ რისკების შესახებ, რის წინაშეც კონვერტირებული ქრისტიანები 

აღმოჩნდებოდნენ ირანში, რადგან ის კარგად საუბრობდა ინგლისურად; თითქმის 

მთელი თავისი ცხოვრება ირანში ცხოვრობდა და კარგად იყო გაცნობიერებული 

ირანის კანონმდებლობაში (რომელიც კრძალავდა „რელიგიისგან  განდგომას“ 

სიკვდილით დასჯით). სასამართლო ვერც იმაში დარწმუნდა, რომ შვედეთის 

ხელისუფლებამ განმცხადებელს გაუწია სათანადო სამართლებრივი კონსულტაცია ამ 

საკითხთან დაკავშირებით. ცხადია, სხვა ფაქტებთან ერთად, სასამართლომ აღნიშნა, 

რომ მიგრაციის საბჭოს წინაშე მოსმენისას, განხილვის მიმდინარეობა შეწყვიტეს 

კიდეც უფლებამოსილმა თანამდებობის პირებმა სწორედ იმ საფუძვლით, რომ 

განმცხადებელს შესაძლებლობა მისცემოდა, მოლაპარაკებოდა თავის 

წარმომადგენელს ამ კონკრეტულ საკითხთან (კონვერტაციის ფაქტთან) 

დაკავშირებით. 

სასამართლომ მთლიანობაში შეაფასა განმცხადებლის კონვერტაციასთან 

დაკავშირებული  ფაქტობრივი გარემოებები. კერძოდ მან აღნიშნა, რომ:  

 შვედეთის მიგრაციის საბჭომ არ დააკმაყოფილა განმცხადებლის მოთხოვნა 

თავშესაფრის შესახებ მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ განმცხადებელი 

არ აპირებდა მისი მოთხოვნა კონვერტაციის გარემოებას დაფუძნებოდა, 

რადგან მას პირად საკითხად მიიჩნევდა;  

 მიგრაციის საბჭომ დაასკვნა, რომ განმცხადებლის მიერ თავისი რწმენის 

პირადად გამოხატვა/განხორციელება არ ქმნიდა დამაჯერებელ საფუძველს 

იმისა, რომ განმცხადებელი დაბრუნების შემთხვევაში დაექვემდებარებოდა 

დევნას;  

 საიმიგრაციო საქმეთა განმხილველმა სასამართლომაც არ დააკმაყოფილა 

განმცხადებლის საჩივარი მიგრაციის საბჭოს წინააღმდეგ. საიმიგრაციო 

საქმეთა განმხილველმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ განმცხადებელი არ 

ეყრდნობოდა თავის რელიგიურ შეხედულებებს, როგორც დევნის საფუძველს 
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და შესაბამისად, არც შეაფასა ის საფრთხე, რაც შეიძლება განმცხადებელს 

დამუქრებოდა ირანში დაბრუნების შემთხვევაში კონვერტაციის გამო;  

 მოგვიანებით არ იქნა დაკმაყოფილებული განმცხადებლის მოთხოვნა 

დაბრუნების ბრძანების ამოქმედების შეჩერებასთან დაკავშირებით. 

მიუხედავად იმისა, რომ განმცხადებელი დაეყრდნო კონვერტაციას, როგორც 

ახალ გარემოებას, მიგრაციის საბჭომ და საიმიგრაციო საქმეთა განმხილველმა 

სასამართლომ არ მიიჩნია კონვერტაცია ახალ გარემოებად და უარი თქვა 

საქმის თავიდან განხილვაზე; 

სასამართლო აღნიშნავს, რომ მიგრაციის საბჭომ და საიმიგრაციო საქმეთა 

განმხილველმა სასამართლომ არ განახორციელეს სათანადო გამოკვლევა 

განმცხადებლის კონვერტაციის ფაქტთან დაკავშირებით; კერძოდ, მისი რწმენის 

სერიოზულობასა და ირანში დაბრუნების შემთხვევაში თავისი (ახალი) რწმენის 

გამოვლენასთან დაკავშირებით.  ამ შემთხვევაში, სასამართლო დაეყრდნო შემდეგ 

გარემოებებს:  

 განმცხადებელს არ მიეცა შესაძლებლობა დაყრდნობოდა კონვერტაციას, 

როგორც თავშესაფრის მოთხოვნის საფუძველს და რომ შვედეთის 

ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოებისთვის ცნობილი იყო ისლამიდან 

ქრისტიანობაზე კონვერტაციის ფაქტი;  

 ამასთან,  შესაძლებელი იყო ის, რომ განმცხადებელი მიეკუთვნებოდა ისეთ 

ჯგუფს, რომელიც, სხვადასხვა ფაქტორების გამო, შესაძლებელია 

დაქვემდებარებოდა კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლების საწინააღმდეგო 

მოპყრობას, ირანში დაბრუნების შემთხვევაში;  

 კონვერტაცია არ იქნა მიჩნეული ისეთ ახალ გარემოებად, რომელსაც შეეძლო 

გაემართლებინა საქმის თავიდან განხილვა;  

შესაბამისად, სასამართლომ დაასკვნა, რომ შვედეთის ხელისუფლების შესაბამისი 

ორგანოების მიერ არასდროს მომხდარა იმ რისკის შეფასება, რასაც შეიძლება 

განმცხადებელი დაქვემდებარებოდა კონვერტაციის გამო ირანში დაბრუნების 

შემთხვევაში. თუმცა კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლების აბსოლუტური ბუნების 

გათვალისწინებით,  ნაკლებად დამაჯერებელია ის, რომ განმცხადებელს შესაძლოა 

უარი ეთქვას ამ მუხლებით გათვალისწინებულ დაცვაზე. გარდა ამისა, სასამართლომ 

აღნიშნა, რომ მიუხედავად განმცხადებლის ქმედებისა, შესაბამის ეროვნულ 

ორგანოებს ჰქონდათ ვალდებულება იმისა, რომ გადაწყვეტილების მიღებამდე 

თავიანთი ინიციატივით შეეფასებინათ ყველა ინფორმაცია.  
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ყველა ამ გარემოების გათვალისწინებით, სასამართლომ დაასკვნა, რომ 

განმცხადებლის დაბრუნება ირანში გამოიწვევდა კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლების 

დარღვევას იმ შემთხვევაში, თუ შვედეთის ხელისუფლება სათანადოდ არ 

შეაფასებდა/გამოიკვლევდა ირანში დაბრუნების შემთხვევაში განმცხადებლის 

კონვერტაციის მოსალოდნელ შედეგებს. 

  

შედეგი:9 

 სასამართლომ ერთხმად დაადგინა, რომ განმცხადებლის დაბრუნება ირანში, 

მისი პოლიტიკური წარსულის გათვალისწინებით არ გამოიწვევდა კონვენციის 

მე-2 და მე-3 მუხლების დარღვევას.  

 თუმცა, სასამართლომ ერთხმად დაადგინა, რომ განმცხადებლის დაბრუნება 

ირანში შვედეთის ხელისუფლების ორგანოების მიერ მისი რელიგიური 

კონვერტაციის ex nunc შეფასების/გამოკვლევის გარეშე გამოიწვევდა 

კონვენციის მე-2 და მე-3 მუხლების დარღვევას. 

 

                                                           
9 ფ. გ. შვედეთის წინააღმდეგ, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო (დიდი პალატა), 

განაცხადი N43611/11, 2016, პარაგრაფი 171. 


