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შეფასება, წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაცია, 

ინდივიდუალური საფრთხე, არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობა ან სასჯელი,  წარსულში 

დევნა, მტკიცების სტანდარტი, შიდა დაცვა, 
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რელევანტური სამართლებრივი ნორმები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მუხლები: 3; 6.  

 ევროკავშირის მაკვალიფიცირებელი დირექტივა (2011/95/EC), მუხლები: 4, 7, 8, 

15, 24, 25, 26.  

 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1 

განმცხადებლები, დაქორწინებული წყვილი და მათი ვაჟიშვილი, არიან ერაყის 

მოქალაქეები. 2011 წელს განმცხადებლებმა შვედეთის სამეფოში შეიტანეს განაცხადი 

თავშესაფრის მოთხოვნით. თავშესაფრის მოთხოვნის საფუძველს წარმოადგენდა ალ-

ქაიდას მხრიდან დევნის შიში. განმცხადებლებმა სასამართლოში შეიტანეს სარჩელი 

2012 წელს. ისინი ამტკიცებდნენ, რომ მათი ერაყში დეპორტაცია გამოიწვევდა 

კონვენციის მე-3 მუხლის (წამების აკრძალვა) დარღვევას. 
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1990-იანი წლებიდან ქმარს ჰქონდა საკუთარი ბიზნესი, ექსკლუზიურად ამერიკელ 

კლიენტებთან, რომლის ოფისიც მდებარეობდა ამერიკულ ბაზაზე. 2004 წელს, 

განმცხადებელი გადაურჩა ალ-ქაიდას მხრიდან მკვლელობის მცდელობას და სამი 

თვის განმავლობაში საავადმყოფოში იმყოფებოდა.  

2005 წელს, ალ-ქაიდამ განმცხადებლის ძმა გაიტაცა და განმცხადებლის 

ამერიკელებთან თანამშრომლობის გამო მისი მოკვლით იმუქრებოდა. გამოსასყიდის 

გადახდის შემდეგ, თავშესაფრის მაძიებელთა ოჯახი იორდანიაში გადავიდა 

საცხოვრებლად, სანამ 2006 წელს კვლავ ერაყში დაბრუნდებოდნენ. 

მალევე, ალ-ქაიდამ, განმცხადებლების სახლთან  ასაფეთქებელი მოწყობილობა  

მოათავსა, რაც  მეუღლემ აღმოაჩინა. ამერიკელებმა დაიჭირეს დამნაშავე, რომელმაც 

დაკითხვისას აღიარა, რომ მას ალ-ქაიდამ გადაუხადა ქმარი განმცხადებლის 

მკვლელობისთვის. ოჯახი რამდენიმე წლით სირიაში გადავიდა, თუმცა, 

განმცხადებელი ქმარი კვლავ აგრძელებდა თავის ბიზნეს საქმიანობას ერაყში. ამ 

დროის განმავლობაში ტერორისტულმა ორგანიზაციამ გაანადგურა მათი სახლი და 

ბიზნეს ქსელები. 

2008 წელს ბაღდადში დაბრუნების შემდეგ, ქმარ განმცხადებელსა და მის ქალიშვილს 

ცეცხლი გაუხსნეს, რის შედეგადაც ქალიშვილი გარდაიცვალა. ასევე რამდენჯერმე 

თავს დაესხნენ ბიზნეს ქსელებს, რის გამოც მთელი ოჯახი გამუდმებით იცვლიდა 

საცხოვრებელ ადგილს. 

2011 წელს 22 ნოემბერს მიგრაციის საბჭომ უარი თქვა განცხადების განხილვაზე, 

როგორც საბჭომ აღნიშნა, განმცხადებელმა ამერიკელებთან  ურთიერთობა  2008 წელს 

დაასრულა და ბაღდადში ყოფნის 2 წლის განმავლობაში არ ყოფილა რაიმე 

თავდასხმის ობიექტი, თუ არ ჩავთვლით ბიზნეს ქსელების წინააღმდეგ 

განხორციელებულ მიმდინარე მუქარას. საბჭომ აღიარა, რომ განმცხადებლები 

ნამდვილად იყვნენ სასტიკი ძალადობის და შევიწროების მსხვერპლები, მაგრამ 

დაადგინა, რომ მათ შიდასახელმწიფოებრივი ორგანოებისგან რაიმე დაცვა არ 

მოუთხოვიათ. მიუხედავად იმისა, რომ, მართალია, ალ-ქაიდამ შეაღწია 

შიდასახელმწიფოებრივ ორგანოებში, მათი გავლენა მნიშვნელოვნად შემცირდა. 

შესაბამისად, საბჭომ დაასკვნა, რომ განმცხადებლებმა საკმარისად ვერ დაასაბუთეს, 

რომ ისინი ვერ შეძლებდნენ, მოეთხოვათ შიდასახელმწიფოებრივი დაცვა.  უფრო 

მეტიც, მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ იყო იმდენად ცუდი, რომ  მათთვის 

მიენიჭებინათ თავშესაფარი. 

თავშესაფრის მაძიებლებმა მიმართეს მიგრაციის სასამართლოს და აღნიშნეს, რომ 

ისინი დაუკავშირდნენ პოლიციას 2006 წელს, მათ სახლსა და ბიზნეს ქსელებზე 
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თავდასხმის შემდეგ და 2008 წელს, თავიანთი ქალიშვილის მკვლელობის შემდეგ, 

მაგრამ მას შემდეგ ისინი აღარ დაკავშირებიან ხელისუფლებას, მათი საცხოვრებელი 

ადგილის გამჟღავნების რისკის გამო. განცხადებას თან ერთვოდა ბაღდადში მათი 

მეზობლის წერილობითი, თარგმნილი და დამოწმებული  ჩვენება, რომლის 

თანახმადაც, განმცხადებელს 2011 წლის 10 სექტემბერს ეძებდა ნიღბიან 

ტერორისტთა ჯგუფი, რომლის შესახებაც მეზობელმა მაშინვე აცნობა 

განმცხადებელს. მათ ასევე წარმოადგინეს პოლიციის ანგარიში, რომელიც 

სავარაუდოდ ადასტურებდა, რომ 2011 წლის 12 ნოემბერს ტერორისტთა ჯგუფმა 

დაწვა განმცხადებლის სახლი. ამას გარდა, განმცხადებლებმა წარმოადგინეს საჯარო 

დებატების ჩანაწერი, რომელიც ეხებოდა კორუფციას და ერაყის ადმინისტრაციაში 

ალ-ქაიდას წევრების შეღწევას. განმცხადებლებმა აღნიშნეს, რომ ქმარმა 

განმცხადებელმა მონაწილეობა მიიღო საჯარო დებატებში, რომელიც 2008 წლის 12 

თებერვალს უჩვენეს ერაყში ერთ-ერთ სატელევიზიო არხზე. განმცხადებლებმა 

დამატებით აღნიშნეს, რომ ქმარი განმცხადებელი, საჯარო დებატებში მონაწილეობის 

გამო, ერაყის ხელისუფლების მხრიდან დევნის რისკის წინაშეცაა, ან საუკეთესო 

შემთხვევაში, ხელისუფლებას არ ექნება მისი დაცვის სურვილი, რადგან მან 

დებატების დროს საჯაროდ გააკრიტიკა ერაყის მთავრობა. საბოლოოდ, 

განმცხადებლებმა წარმოადგინეს ჯანმრთელობის მდგომარების შესახებ რამდენიმე 

ცნობა, რომლითაც ისინი ამტკიცებდნენ, რომ ქმარი განმცხადებლის ჯანმრთელობა 

გაუარესდა და ვერ შეძლებდა ადეკვატური სამედიცინო დახმარების მიღებას ერაყში.  

2012 წლის 23 აპრილს, მიგრაციის სასამართლომ ძალაში დატოვა მიგრაციის საბჭოს 

გადაწყვეტილება. სასამართლომ განმარტა, რომ ალ-ქაიდამ კრიმინალური ქმედებები 

რამდენიმე წლის წინ ჩაიდინა და განმცხადებელს ამერიკელებთან ბიზნეს კავშირი 

აღარ ჰქონდა. იმ შემთხვევაში, თუ მუქარა განმცხადებლის მიმართ კვლავ 

იარსებებდა, სასამართლომ მოსალოდნელად მიიჩნია, რომ ერაყის უფლებამოსილ 

ორგანოებს ჰქონდათ სურვილი და შესაძლებლობა დაეცვათ ისინი. განმცხადებლის 

ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, სასამართლომ აღნიშნა, რომ მისი მდგომარეობა 

არ იყო განსაკუთრებით მძიმე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, არ არსებობდა 

შვედეთის სამეფოში თავშესაფრის ან ბინადრობის ნებართვის მინიჭების 

საფუძვლები. 

განმცხადებლებმა მიმართეს მიგრაციის სააპელაციო სასამართლოს; მათ 2012 წლის 9 

აგვისტოს უარი ეთქვათ გასაჩივრების მოთხოვნაზე. მოგვიანებით, 2012 წლის 29 

აგვისტოს მათ შეიტანეს განცხადება მიგრაციის საბჭოში ხელახალი განხილვისთვის, 

თუმცა, 2012 წლის 26 სექტემბერს მოთხოვნაზე კვლავ უარი ეთქვათ.  



ჯ.კ. და სხვები შვედეთის სამეფოს წინააღმდეგ 
 

4 
 

შვედეთის მთავრობის პოზიციით, ადამიანის უფლებების კუთხით ერაყში არსებული 

მდგომარეობის შეფასების საფუძველზე, განმცხადებლების ერაყში, მათ შორის, 

ბაღდადში, იძულებით გაძევება არ გამოიწვევდა კონვენციის მე-3 მუხლის 

დარღვევას. მიგრაციის საბჭომ წარმოდგენილი დოკუმენტები მიიჩნია ზოგადი 

ხასიათის და სუსტი მტკიცებულებითი ძალის მქონედ. როგორც მთავრობამ აღნიშნა, 

მიგრაციის სააპელაციო სასამართლოში და შემდეგ მიგრაციის საბჭოში ხელახალი 

განხილვის მოთხოვნისას განმცხადებლებმა პოზიცია შეცვალეს და განაცხადეს, რომ 

დებატები ჩატარდა 2010 წელს, თუმცა, როგორც ვიდეო ფაილი უჩვენებდა, 

უკანასკნელი ცვლილება განხორციელდა 2008 წლის 4 მარტს, შესაბამისად, 

მთავრობის მოსაზრებით ამ საკითხზე ეჭვქვეშ დადგა განმცხადებლის სანდოობა. 

შვედეთის სამეფოს მთავრობა ამტკიცებდა, რომ განმცხადებლებისთვის არსებობდა 

შიდა გადაადგილების ალტერნატივა ქურთისტანის რეგიონში, თუმცა 

განმცხადებლების მტკიცებით, მათი გადასახლება ქურთისტანის რეგიონში არ უნდა 

მიჩნეულიყო მიზანშეწონილად, რამდენადაც ისინი არ ლაპარაკობდნენ ქურთულ 

ენაზე; არ ჰყავდათ ოჯახი და არ ჰქონდათ სოციალური კავშირები ჩრდილოეთ 

ერაყში და მათ არ ექნებოდათ თავიანთი უზრუნველყოფისთვის რაიმე წყარო. 

 

სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი დასაბუთება:  

ა. კონვენციის მე-3 მუხლი2 

სასამართლომ გაიმეორა, რომ ხელშემკვრელ სახელმწიფოებს  უფლება აქვთ, 

დამკვირდებული საერთაშორისო სამართლის და საკუთარი სახელშეკრულებო 

ვალდებულებების, მათ შორის, ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა 

დაცვის ევროპული კონვენციის შესაბამისად  გააკონტროლონ უცხოელთა შესვლა, 

ცხოვრება და გაძევება. თუმცა, ხელშემკვრელი სახელმწიფოს მიერ უცხოელის 

გაძევებამ შესაძლოა წამოჭრას კონვენციის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული 

საკითხები და აქედან გამომდინარე, კონვენციის შესაბამისად წარმოშვას 

ხელშემკვრელი სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა, მაშინ, როცა არსებობს საკმარისი 

საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ შესაბამისი პირი, მიმღებ ქვეყანაში დეპორტაციის 

შემთხვევაში დაექვემდებარება წამების, არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი 

მოპყრობის ან დასჯის რეალურ რისკს მე-3 მუხლის საწინააღმდეგოდ. მსგავს 

შემთხევაში, ზემოთაღნიშნული მუხლი ითვალისწინებს სახელმწიფოს 

                                                           
2
  ჯ.კ. და სხვები შვედეთის წინააღმდეგ, (განაცხადი Nº 59166/12), პარაგრაფები: 49-60. 
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ვალდებულებას, არ განახორციელოს ამ პირის აღნიშნულ სახელმწიფოში 

დეპორტაცია.3 

შეფასება - არის თუ არა საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ განმცხადებელი 

დაექვემდებარება რეალურ რისკს - მოითხოვს, სასამართლომ შეაფასოს მიმღებ 

სახელმწიფოში არსებული მდგომარეობა კონვენციის მე-3 მუხლით დადგენილ 

სტანდარტთან მიმართებით.4 სტანდარტები გულისხმობს, რომ არასათანადო 

მოპყრობამ, რომელსაც განმცხადებელი თვლის რომ დაექვემდებარება, უნდა 

მიაღწიოს სისასტიკის მინიმალურ დონეს იმისათვის, რომ მოექცეს მე-3 მუხლის 

ფარგლებში.  შეფასება ფარდობითია და დამოკიდებულია საქმის გარემოებებზე.5 ამ 

უფლების აბსოლუტური ხასიათის გათვალისწინებით, ეს მუხლი გამოიყენება 

მაშინაც, როცა საფრთხე გამომდინარეობს პირებისგან ან პირთა ჯგუფისგან, 

რომლებიც არ არიან საჯარო მოხელეები, თუმცა აუცილებელია, ნაჩვენები იყოს,  რომ 

რისკი არის რეალური და მიმღები სახელმწიფოს უფლებამოსილ ორგანოებს არ 

შეუძლიათ მისი თავიდან აცილება შესაბამისი დაცვის უზრუნველყოფით.6 

რეალური რისკის არსებობის შეფასება უნდა იყოს ზუსტი. განმცხადებლის 

ინტერესია, წარმოადგინოს მტკიცებულება, რომელსაც შეუძლია დაადასტუროს, 

საკმარისი საფუძვლის არსებობა ვარაუდისთვის, რომ ის დაექვემდებარება მე-3 

მუხლის საწინააღმდეგო მოპყრობას. სასამართლო აღიარებს, რომ იმ 

განსაკუთრებული გარემოების გამო, რომელშიც თავშესაფრის მაძიებელი იმყოფება, 

წარმოდგენილი დოკუმენტების და განცხადებების სანდოობის შეფასებისას ხშირად 

აუცილებელია ეჭვის განმცხადებლის სასარგებლოდ გადაწყვეტა. თუმცა, თუკი, 

წარმოდგენილი ინფორმაცია ქმნის საფუძველს, ეჭვქვეშ დადგეს თავშესაფრის 

მაძიებლის განცხადების უტყუარობა, პირმა დამაკმაყოფილებლად უნდა ახსნას 

შესაძლო შეუსაბამობები. 

თავშესაფრის მაძიებლის გაძევების საკითხებზე მსჯელობისას, სასამართლო არ 

განიხილავს უშუალოდ თავშესაფრის განცხადებებს ან არ ამოწმებს თუ როგორ 

ასრულებენ სახელმწიფოები ჟენევის კონვენციიდან გამომდინარე ლტოლვილის 

სტატუსთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს, თუმცა უნდა დარწმუნდეს, რომ 

ხელშემკვრელი სახელმწიფოების უფლებამოსილი ორგანოების შეფასებები არის 

                                                           
3  ასევე იხილეთ: Saadi v. Italy [დიდი პალატა], (განაცხადი Nº 37201/06), პარაგრაფები: 124-125. 

4 ასევე იხილეთ: Mamatkulov and Askarov v. Turkey [დიდი პალატა], (განაცხადი Nº Nº 46827/99 და  

46951/99), პარაგრაფი: 67. 

5  ასევე იხილეთ: Hilal v. the United Kingdom, (განაცხადი Nº 45276/99), პარაგრაფი: 60.  

6  ასევე იხილეთ: H.L.R. v. France, (განაცხადი Nº 24573/94), პარაგრაფი: 40. 
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შესაბამისი და საკმარისად დასაბუთებული, როგორც შიდა კანონმდებლობით, ასევე 

ნორმებით, რომელიც გამომდინარეობს სხვა სანდო და ობიექტური წყაროებიდან, აქ 

იგულისხმება, მაგალითად, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სააგენტოები და 

აღიარებული არასამთავრობო ორგანიზაციები.7 

როგორც სასამართლომ აღნიშნა, ძალადობის ზოგადი მდგომარეობა გაძევების 

შემთხვევაში ჩვეულებრივ არ იწვევს მე-3 მუხლის დარღვევას,8 თუმცა არასდროს 

გამოურიცხავს შესაძლებლობა, რომ დანიშნულების ქვეყანაში არსებული  

ძალადობის ზოგადი მდგომარეობა შესაძლოა აღწევდეს ინტენსიურობის (Intensity) 

საკმარის დონეს, იმისათვის, რომ ნებისმიერი გაძევება აუცილებლად ჩაითვალოს 

კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევად. აღსანიშნავია, სასამართლო ამ მიდგომას 

გამოიყენებს მხოლოდ ზოგადი ძალადობის განსაკუთრებულ შემთხვევებში, 

როდესაც არსებობს არასათანადო მოპყრობის რეალური რისკი, მხოლოდ იმის გამო, 

რომ პირი დაბრუნებით დაექვემდებარება ამგვარ მოპყრობას.9  

როგორც სასამართლომ მსგავს საქმეებში დაადგინა, ბოლო ხუთი წლის 

განმავლობაში, იმ მრავალრიცხოვან საქმეებში, რომელიც ეხებოდა ერაყში 

დეპორტაციას, ქვეყანაში არსებული ზოგადი მდგომარეობა არ იყო იმდენად 

სერიოზული, რომ  პირის ამ ქვეყანაში დაბრუნება თავისთავად გამოიწვევდა 

კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევას.10  

სასამართლომ აღნიშნა, რომ მდგომარეობა მნიშვნელოვნად გაუარესდა 2014 წლის 

ივნისიდან,  მას შემდეგ, რაც დაეშმა (ISIS) და გაერთიანებულმა ძალებმა, ერაყის 

მთავრობის წინააღმდეგ ჩრდილოეთ ერაყზე დაიწყეს შეტევების განხორციელება, 

რომლის შედეგადაც დაიკავეს სამარა, მოსული და ტიკრიტი. სასამართლომ ასევე 

აღნიშნა, რომ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის ოფისი მოუწოდებს 

სახელმწიფოებს, იძულებით არ დააბრუნონ ერაყიდან წამოსული პირები, სანამ არ 

იქნება მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებათა 

მდგომარეობის კუთხით. ასევე არ არსებობდა საერთაშორისო მოხსენებები ერაყზე, 

რომელიც სასამართლოს საფუძველს მისცემდა, დაედგინა, რომ პირის ამ ქვეყანში 

დაბრუნდება თავისთავად გამოიწვევდა კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევას.  

                                                           
7
  ასევე იხილეთ: NA. v. the United Kingdom, (განაცხადი Nº 25904/07), პარაგრაფი: 119. 

8  ასევე იხილეთ: H.L.R. v. France, (განაცხადი Nº 24573/94), პარაგრაფი:  41.  

9  ასევე იხილეთ: NA. v. the United Kingdom, (განაცხადი Nº 25904/07), პარაგრაფი: 115.  

10 ასევე იხილეთ: F.H. v. Sweden, (განაცხადი Nº 32621/06), პარაგრაფი: 93. M.Y.H. and Others v. Sweden, 

(განაცხადი Nº  50859/10), პარაგრაფი: 57 
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მიგრაციის საბჭოს წინაშე ქმარმა განმცხადებელმა დაადასტურა, რომ ალ-ქაიდასგან 

პირადი მუქარა არ მიუღია 2008 წლიდან. თუმცა, თავშესაფარზე უარის მიღების 

შემდგომ, შეცვალა პოზიცია და ამტკიცებდა, რომ 2011 წლის 10 სექტემბერს 

ტერორისტული ორგანიზაცია მას ეძებდა და 2011 წლის 12 ნოემბერს მისი სახლი 

დაწვეს. სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა, რომ განმცხადებელს მიგრაციის 

საბჭოსთან პირველი შემთხვევა არ უხსენებია მიუხედავად იმისა, რომ სამჯერ 

ჩაუტარდა გასაუბრება. უფრო მეტიც, სასამართლომ აღნიშნა, რომ მიგრაციის 

სასამართლოს წინაშე წარდგენილი დოკუმენტები, კერძოდ, მეზობლის ჩვენება, 

რომელიც იყო ნათარგმნი  და  ბინადრობის ნათარგმნი მოწმობა/პოლიციის ანგარიში 

მიიჩნია ძალიან ზოგადი ხასიათის მქონედ, რაც ეჭვქვეშ აყენებდა მათ ნამდვილობას.  

სასამართლომ ასევე გაიზიარა შვედეთის სამეფოს უფლებამოსილი ორგანოების 

პოზიცია, რომ განმცხადებელმა ვერ შეძლო სატელევიზიო ჩანაწერის 2008 წლის 4 

მარტის შემდეგ  შექმნის დადასტურება, რის გამოც იდგა ერაყის ხელისუფლების 

მხრიდან დევნის რისკის წინაშე.  

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლო ადასტურებს შვედეთის სამეფოს 

უფლებამოსილი ორგანოების შეფასებას, რეალური რისკის დასადგენად საკმარისი 

მტკიცებულების არარსებობის შესახებ, რომ განმცხადებლები ერაყში დაბრუნების 

შემთხვევაში დაექვემდებარებიან წამებას, არაადამიანურ ან ღირსების შემლახველ 

მოპყრობას ან დასჯას. 

 

ბ. კონვენციის მე-6 მუხლი11  

განმცხადებლების მოსაზრებით, დაირღვა კონვენციის მე-6 მუხლით 

გათვალისწინებული სამართლიანი სასამართლოს უფლება, მაგრამ სასამართლომ 

აღნიშნა, რომ აღნიშნული მუხლი არ ვრცელდება თავშესაფრის პროცედურებზე, 

ვინაიდან ეს უკანასკნელი არ ეხება არც სამოქალაქო უფლებებს და მოვალეობებს და 

არც რაიმე სისხლისსამართლებრივ ბრალდებას. შესაბამისად, სასამართლომ 

განცხადება ამ ნაწილში კონვენციის მოქმედების სფეროს ფარგლებთან 

შეუთავსებლად მიიჩნია და 35-ე მუხლის შესაბამისად უარი თქვა განხილვაზე. 

 

                                                           
11

 ჯ.კ და სხვები შვედეთის წინააღმდეგ (J.K and others v. Sweden), (განაცხადი Nº59166/12), 

პარაგრაფები: 61-62.  



ჯ.კ. და სხვები შვედეთის სამეფოს წინააღმდეგ 
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