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საქმის სახელწოდება:  მოჰამედ ემ ბოჯი ბელგიის სამეფოს წინააღმდეგ 

(განაცხადი C-542/13)  

განმცხადებლის წარმოშობის 

ქვეყანა:  

მავრიტანია 

გადაწყვეტილების თარიღი:   18-12-2014  

ციტირების წესი:  Mohamed M’Bodj v État belge, C-542/13, 18 Decemeber 2014  

სასამართლოს სახელწოდება:   ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლო  

(დიდი პალატა)  

საკვანძო სიტყვები:   

  

ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის უფლება, მოწყვლადი 

პირი, სერიოზული ზიანი, წამება. 

   

რელევანტური სამართლებრივი ნორმები:   

 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მუხლი 3;   

 ევროკავშირის მაკვალიფიცირებელი დირექტივა (2004/83/EC), მუხლები: 2(ე), 3, 15, 18, 

28, 29.  

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1  

განმცხადებელი, მოჰამედ ემ ბოჯი მავრიტანიიდან ბელგიაში ჩავიდა 2006 წლის 3 იანვარს. 

მან სამედიცინო საფუძვლების მითითებით, წარადგინა განცხადებები თავშესაფრის 

მინიჭებისა და ბინადრობის ნებართვის შესახებ, რომელთაგან არცერთი არ დაკმაყოფილდა. 

2008 წლის 27 მაისს, ბატონმა ემ ბოჯიმ, ბელგიის 1980 წლის 15 დეკემბრის კანონის 9-ე „ბ“ 

მუხლის 2  შესაბამისად, მოითხოვა ბინადრობის ნებართვა სამედიცინო საფუძვლებზე 

დაყრდნობით; კერძოდ იგი მიუთითებდა მისი ავადმყოფობის შემდგომ გართულებებზე, 

რომელიც გამოწვეული იყო იმ თავდასხმის შედეგად, რომლის მსხვერპლიც გახდა ბელგიაში. 

შემოსავლების შემცირებისა და ეკონომიკური დამოუკიდებლობის შესახებ მოწმობის მიღების 

შემდგომ, 2009 წლის 21 აპრილს,  ბატონმა ემ ბოჯიმ შეიტანა განცხადება შემწეობის 

მისაღებად. 5 ოქტომბერს, ბელგიის სოციალური უზრუნველყოფის ფედერალური ორგანოს 

მიერ არ დაკმაყოფილდა აღნიშნული განცხადება, რამდენადაც იგი ვერ აკმაყოფილებდა 

                                                 
1 მოჰამედ ემ  ბოჯი ბელგიის სახელმწიფოს წინააღმდეგ(განაცხადი C-542/13), პარაგრაფები 16-24. 
2 ამ კანონის მე-9 ბ მუხლი აყალიბებს იმ პირობებს, რომლის მიხედვითაც პირს შესაძლოა მიენიჭოს 

ბინადრობის ნებართვა სამედიცინო საფუძვლებზე დაყრდნობით. 
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შესაბამისი კანონმდებლობით 3  გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. უწყებამ ასევე განაცხადა, 

რომ ბატონი ემ ბოჯი დარეგისტრირებული იყო უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა რეესტრში და, 

შესაბამისად, არ მიეცა ბელგიაში დასახლების უფლება. 31 დეკემბერს ემ ბოჯიმ შრომითი 

დავების სასამართლოში შეიტანა სარჩელი  აღნიშნული გადაწყვეტილების გაუქმების შესახებ. 

ამ სარჩელისგან დამოუკიდებლად, 2010 წლის 17 მაისს ემ ბოჯის მისცეს ბელგიაში 

განუსაზღვრელი ვადით დარჩენის ნებართვა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო.  

შრომითი დავების სასამართლომ, 2012 წლის 8 ნოემბრის გადაწყვეტილებით, წინასწარი 

გამოკვლევისათვის, შეკითხვით მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს, რისი მიზანიც იყო, 

დადგენილიყო, არღვევს თუ არა 1987 წლის 27 თებერვლის კანონის მე-4 მუხლი ბელგიის 

კონსტიტუციას, მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 28(2) მუხლთან კავშირში, იმდენად, 

რამდენადაც იგი გამორიცხავს შრომისუუნარობის შემწეობის მინიჭებას იმ პირებისთვის, 

რომლებიც ბელგიაში ცხოვრობენ 1980 წლის 15 დეკემბრის კანონის 9(ბ) მუხლის საფუძველზე 

და, შესაბამისად, სარგებლობენ ამ დირექტივით გათვალისწინებული საერთაშორისო 

დაცვით, მაშინ, როცა ეს ნორმა ითვალისწინებს ასეთი დახმარების მიცემას 

ლტოლვილებისთვის, რომლებიც იმავე საერთაშორისო დაცვით სარგებლობენ. 

საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტებით, რამდენადაც მას გამოცემული ჰქონდა 

გადაწყვეტილება ორი კატეგორიის უცხოეთის მოქალაქეების მიმართ განსხვავებული 

მოპყრობის შესახებ, მას აღარ მოეთხოვებოდა მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 

გათვალისწინება. საკონსტიტუციო სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ შეეჩერებინა 

სამართალწარმოება  და წინასწარი გადაწყვეტილებისათვის მიემართა ევროკავშირის 

მართლმსაჯულების სასამართლოსთვის შემდეგი შეკითხვებით: 

(1) როგორ უნდა იქნეს გაგებული მაკვალიფიცირებელი დირექტივის  2(ე)(ვ), 15, 18, 28 და 

29 მუხლები - ამავე დირექტივის 28-ე და 29-ე მუხლებით გათვალისწინებულ 

სოციალურ უზრუნველყოფასა და ჯანდაცვაზე ხელი უნდა მიუწვდებოდეს მხოლოდ 

იმ პირს, რომელსაც ბელგიის მიერ მინიჭებული აქვს საერთაშორისო დაცვა თუ უცხო 

ქვეყნის მოქალაქესაც, რომელსაც ბელგიაში აქვს ბინადრობის ნებართვა და იტანჯება 

ისეთი დაავადებისგან, რომელიც რისკის წინაშე აყენებს მის სიცოცხლეს ან ფიზიკურ 

ჯანმრთელობას ან არსებობს არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის რეალური 

რისკი, რამდენადაც მისი  წარმოშობის ან ბინადრობის ქვეყანაში არ არსებობს 

შესაბამისი მკურნალობის შესაძლებლობა? 

(2) თუ პირველი შეკითხვის პასუხი არის ის, რომ ზემოაღნიშნული  ორი კატეგორიის 

პირები უფლებამოსილნი არიან, ხელი მიუწვდებოდეთ სოციალურ უზრუნველყოფასა 

და ჯანდაცვაზე, მაშინ საკითხი დგას ამგვარად: ეკისრება თუ არა 

მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 20(3), 28(2) და 29(2) მუხლების თანახმად, ბელგიას 

ვალდებულება, რომ  მხედველობაში მიიღოს პირის მოწყვლადობა პირისთვის 1987 

                                                 
3 ბელგიის 1987 წლის 27 თებერვლის კანონი ქმედუუნაროთა/შრომისუუნაროთა შემწეობის შესახებ. მე-

4 მუხლის 1-ლი პუნქტი. 
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წლის 27 თებერვლის კანონით გათვალისწინებული შემწეობის მისანიჭებლად, 

რომელიც გამორიცხავს შრომისუუნარობის შემწეობის მინიჭებას იმ პირებისთვის, 

რომლებიც სარგებლობენ ამ დირექტივით გათვალისწინებული საერთაშორისო 

დაცვით. 

 

სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი დასაბუთება:4   

პირველი შეკითხვით სასამართლოს აინტერესებს, მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 28-ე და 

29-ე მუხლები მე-2(ე), მე-3, მე-15 და მე-18 მუხლებთან მიმართებაში ავალდებულებს თუ არა 

წევრ სახელმწიფოს, მიანიჭოს სოციალური უზრუნველყოფისა და ჯანდაცვის შეღავათები 

მესამე ქვეყნის მოქალაქეს, რომელსაც მინიჭებული აქვს ამ წევრი სახელმწიფოს 

ტერიტორიაზე ცხოვრების უფლება, იმ საფუძვლით, რომ მისი დაავადება რეალური რისკის 

წინაშე აყენებს მის სიცოცხლეს ან ფიზიკურ მთლიანობას; ან არსებობს არაადამიანური ან 

დამამცირებელი მოპყრობის რისკი, რამდენადაც მის წარმოშობის ქვეყანაში ან მესამე 

სახელმწიფოში, რომელშიც ის მანამდე ცხოვრობდა, არ არსებობს  სათანადო მკურნალობა.  

მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 28-ე და 29-ე მუხლებიდან ნათლად ჩანს, რომ ეს ნორმები 

გამოიყენება ლტოლვილის სტატუსის მქონე პირებისა და დამატებითი 

დაცვის/ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირების მიმართ. მოცემულ შემთხვევაში, შემწეობის 

გაცემასთან დაკავშირებული ეროვნული კანონმდებლობა არ არეგულირებს მესამე ქვეყნის 

მოქალაქეების ბინადრობის უფლებას, რომლებსაც აქვთ დევნის საფუძვლიანი შიში 

მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 2(გ) მუხლიდან გამომდინარე და მისი მიზანი არ არის 

მიანიჭოს საერთაშორისო დაცვა მესამე ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებსაც, ამ 

კანონმდებლობის საფუძველზე, მინიჭებული აქვთ ბინადრობის უფლება.  

აქედან გამომდინარეობს, რომ ბელგიის სამეფო ვალდებული იქნებოდა, მაკვალიფიცირებელი 

დირექტივის 28-ე და 29-ე მუხლების შესაბამისად მიენიჭებინა ამ ნორმებით 

გათვალისწინებული გარანტიები მესამე ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რომელთაც, ეროვნული 

კანონმდებლობის საფუძველზე, აქვთ ბელგიაში ბინადრობის ნებართვა მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ ბინადრობის ნებართვა ამავე დროს გულისხმობს დამატებითი 

დაცვის/ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებასაც. მაკვალიფიცირებელი დირექტივის მე-18 

მუხლი ითვალისწინებს, რომ წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა მიანიჭონ ეს სტატუსი მესამე 

ქვეყნის მოქალაქეს, რომელიც უფლებამოსილია დამატებით დაცვაზე /ჰუმანიტარულ 

სტატუსზე. უნდა აღინიშნოს, რომ მაკვალიფიცირებელი დირექტივის მე-15 მუხლში 

განმარტებული სამი სახის სერიოზული ზიანი ქმნის პირობებს, რომლებიც უნდა 

შესრულდეს, რომ პირი უფლებამოსილი იყოს დამატებით დაცვაზე /ჰუმანიტარულ 

სტატუსზე, როდესაც ამ დირექტივის 2(ე) მუხლის შესაბამისად, წარმოდგენილია არსებითი 

საფუძველი იმის დასადასტურებლად, რომ წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში, 

                                                 
4 მოჰამედ ემ  ბოჯი ბელგიის სახელმწიფოს წინააღმდეგ (განაცხადი C-542/13), პარაგრაფები 25-48. 
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განმცხადებელი დგას ასეთი ზიანის რეალური რისკის წინაშე.5 ჯანმრთელობის გაუარესების 

რისკები, რომელთა წინაშეც დგას ეროვნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

დაცვით მოსარგებლე მესამე ქვეყნის მოქალაქე და რომლებიც არ არის იმის შედეგი, რომ პირს 

განზრახ ჩამოერთვა ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის უფლება - არ არის გათვალისწინებული 

მაკვალიფიცირებელი დირექტივის მე-15 მუხლის (ა) და (გ) პუნქტებით, რამდენადაც ზიანი, 

როგორც ამ ნორმებშია განმარტებული, მოიცავს სასიკვდილო განაჩენს ან სიკვდილით 

დასჯას და სერიოზულ და ინდივიდუალურ საფრთხეს სამოქალაქო პირთა ცხოვრების ან 

პიროვნების მიმართ საერთაშორისო ან შიდა კონფლიქტის სიტუაციებში განურჩეველი 

ძალადობის გამო. 

მაკვალიფიცირებელი დირექტივის მე-15(ბ) მუხლი განმარტავს სერიოზულ ზიანს, როგორც 

წამებას ან არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობას ან სასჯელს მესამე ქვეყნის მოქალაქის  

მიმართ მისი წარმოშობის ქვეყანაში.  ამ ნორმიდან აშკარაა, რომ იგი შეიძლება გამოყენებულ 

იქნეს მხოლოდ არაადამიანურ ან დამამცირებელ მოპყრობასთან დაკავშირებით, რომელსაც 

შეიძლება ადგილი ჰქონდეს წარმოშობის ქვეყანაში. აქედან გამომდინარეობს, რომ 

ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანომ ჩათვალა, რომ დამატებითი დაცვა /ჰუმანიტარული 

სტატუსი მინიჭებული უნდა იქნეს  მხოლოდ ისეთ შემთხვევებში, როცა ადგილი ჰქონდა 

ასეთ მოპყრობას განმცხადებლის წარმოშობის ქვეყანაში. ამის მსგავსად, მაკვალიფიცირებელი 

დირექტივის პრეამბულის 26-ე პარაგრაფი ადგენს, რომ რისკები, რომელთა  წინაშეც 

ზოგადად დგას ქვეყნის მოსახლეობა ან მოსახლეობის ნაწილი, როგორც წესი, თავისთავად არ 

ქმნის ინდივიდუალურ საფრთხეს, რომელიც დაკვალიფიცირდებოდა, როგორც სერიოზული 

ზიანი. მხოლოდ ის ფაქტი, რომ სერიოზული დაავადების მქონე განმცხადებლის 

ჯანმრთელობის მდგომარეობა წარმოშობის ქვეყანაში გაუარესდება, რადგან ქვეყანაში არ 

არსებობს მკურნალობისთვის სათანადო პირობები, არ არის საკმარისი, იმისათვის, რომ მას 

დამატებითი დაცვა/ჰუმანიტარული სტატუსი მიენიჭოს, თუ მას მიზანმიმართულად არ 

ჩამოართვეს ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის უფლება.  

ეს განმარტება ასევე განმტკიცებულია მაკვალიფიცირებელი დირექტივის პრეამბულის მე-5, 

მე-6, მე-9 და 24-ე პუნქტებით, საიდანაც ცხადია, რომ, რამდენადაც დირექტივის მიზანია, 

დამატებითი დაცვის /ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებით შეავსოს ჟენევაში 1951 წლის 

ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ კონვენციით გათვალისწინებული დაცვა იმ პირების 

იდენტიფიცირების გზით, რომლებიც ნამდვილად საჭიროებენ საერთაშორისო დაცვას. მისი 

მოქმედება არ ვრცელდება პირებზე, რომლებსაც მინიჭებული აქვთ წევრი სახელმწიფოების 

ტერიტორიებზე ბინადრობის ნებართვა სხვა მიზეზების გამო. ადამიანის უფლებათა 

ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის მიხედვით, გათვალისწინებულია 

შემთხვევები, როცა მოქალაქეობის არმქონე პირებს არ შეუძლიათ აღძრან სარჩელი იმ 

გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომელიც მათ დეპორტაციას ეხება, სახელმწიფოს 

                                                 
5 საქმე ელგაფაჯი, C-465/07, EU:C:2009:94, პარაგრაფი 31 და  დიაკიტე, C-285/12, EU:C:2014:39, პარაგრაფი 

18. 
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ტერიტორიაზე დარჩენის შესახებ სახელმწიფოს მიერ უზრუნველყოფილი სამედიცინო, 

სოციალური ან დახმარების თუ მომსახურების სხვა ფორმებით სარგებლის მიღების მიზნით. 

ასეთ შემთხვევებში გადაწყვეტილებამ, რომელიც ეხება სერიოზული ფიზიკური ან 

ფსიქიკური დაავადების მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქის დეპორტაციას იმ ქვეყანაში, სადაც 

მკურნალობის საშუალებები უფრო ცუდია ვიდრე გადამცემ სახელმწიფოში, შეიძლება 

წარმოშვას კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევის საკითხი. აღნიშნული შესაძლოა მოხდეს 

მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში და მაშინ, როდესაც არსებობს მყარი საფუძვლები 

დეპორტაციის წინააღმდეგ.    

მიუხედავად ამისა, ფაქტი, რომ სერიოზული დაავადების მქონე მესამე ქვეყნის მოქალაქე, 

გამონაკლის შემთხვევებში, კონვენციის მე-3 მუხლის საფუძველზე არ შეიძლება 

დეპორტირებული იქნეს იმ სახელმწიფოში, სადაც სათანადო მკურნალობა არ არის 

ხელმისაწვდომი, არ ნიშნავს, რომ ამ პირზე უნდა გაიცეს ბინადრობის ნებართვა 

მაკვალიფიცირებელი დირექტივით გათვალისწინებული დამატებითი 

დაცვის/ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების გზით. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, 

მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 15(ბ) მუხლი უნდა განიმარტოს ისე, რომ სერიოზული 

ზიანი, როგორც ეს განმარტებულია დირექტივით, არ მოიცავს სიტუაციას, როდესაც 

განმცხადებელი წარმოშობის ქვეყნაში დაბრუნების შემთხვევაში შეიძლება დაექვემდებაროს 

არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას, რადგან ამ ქვეყანაში სათანადო მკურნალობა არ 

არის ხელმისაწვდომი, თუ განმცხადებელს განზრახ არ ჩამოერთვა ჯანდაცვაზე 

ხელმისაწვდომობის უფლება.  

ზემოაღნიშნული მსჯელობიდან გამომდინარე, ლტოლვილის სტატუსის და დამატებითი 

დაცვის /ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭება მესამე სახელმწიფოს მოქალაქისათვის ისეთ 

სიტუაციებში, რომლებსაც კავშირი არ აქვს საერთაშორისო დაცვასთან,  წინააღმდეგობაში 

მოვიდოდა მაკვალიფიცირებელი დირექტივის ზოგად სტრუქტურასა და მიზნებთან. აქედან 

გამომდინარე, არ უნდა იქნეს მიჩნეული, რომ, მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 

მიზნებისთვის, იმ სასამართლოს წინაშე არსებული კანონმდებლობა, რომელმაც მიმართვა 

განახორციელა, ითვალისწინებს უფრო დაბალ სტანდარტს იმის დასადგენად, თუ ვინ არის 

უფლებამოსილი დამატებით დაცვაზე /ჰუმანიტარულ სტატუსის მინიჭებაზე. მესამე 

სახელმწიფოს მოქალაქეები, რომლებსაც შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის 

საფუძველზე ასეთი ჰუმანიტარული მიზნებით  აქვთ ბინადრობის ნებართვა, შესაბამისად, არ 

წარმოადგენენ დამატებითი დაცვის/ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირებს, რომელთა 

მიმართაც შეიძლება, გამოყენებულ იქნეს დირექტივის 28-ე და 29-ე მუხლები. 

ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, პირველ შეკითხვაზე პასუხი მდგომარეობს იმაში, რომ 

მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 28-ე და 29-ე მუხლები, ამავე დირექტივის მე-2(ე)(ვ), მე-3, 

მე-15 და მე-18 მუხლებთან ერთად, უნდა იქნეს განმარტებული ისე, რომ წევრ სახელმწიფოს 

არ მოეთხოვოს, ამ ზომებით გათვალისწინებული სოციალური უზრუნველყოფისა და 

ჯანდაცვის გარანტიები/შეღავათები მიანიჭოს მესამე ქვეყნის მოქალაქეს, რომელსაც 
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ეროვნული კანონმდებლობის საფუძველზე მიენიჭა ამ წევრი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე 

ცხოვრების ნებართვა.  

რაც შეეხება სასამართლოს წინაშე წარდგენილ მეორე შეკითხვას, პირველი კითხვის 

პასუხიდან გამომდინარე არ არსებობს ამ უკანასკნელზე პასუხის გაცემის საჭიროება. 

 

შედეგი:6  

მაკვალიფიცირებელი დირექტივის 28-ე და 29-ე მუხლები ამავე დირექტივის მე-2(ე)(ვ), მე-3, 

მე-15 და მე-18 მუხლებთან ერთად განიმარტება ისე, რომ წევრ სახელმწიფოს ეკისრება 

ვალდებულება მესამე ქვეყნის მოქალაქეს მიანიჭოს დროებითი დაცვა/ჰუმანიტარული 

სტატუსი, მაშინ როდესაც განმცხადებელს აქვს ისეთი დაავადება, რომელიც მას წარმოშობის 

ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში აყენებს სერიოზული ზიანის რეალური რისკის წინაშე, 

რადგან წარმოშობის ქვეყანაში არ არსებობს მკურნალობის სათანადო საშუალებები და 

განმცხადებელს განზრახ ჩამოერთვა ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობის უფლება.  

 

 

 

                                                 
6 მოჰამედ ემ  ბოჯი ბელგიის სახელმწიფოს წინააღმდეგ(განაცხადი C-542/13), პარაგრაფი 49.   


