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საკვანძო სიტყვები:   

 

არასათანადო მოპყრობა, წამება, სიცოცხლის 

უფლება, წამების აკრძალვა 

 

რელევანტური სამართლებრივი ნორმები: 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, მუხლები: 2; 3. 

  

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები:1 

განმცხადებელი არის ეთნიკურად თამილი, 1975 წელს, შრი-ლანკაში დაბადებული 

მამაკაცი. განმცხადებლის თქმით, 1990-1997 წლებში იგი შრი-ლანკის არმიამ 6-ჯერ 

დააკავა და დააპატიმრა მისი „თამილ ეელამის განმათავისუფლებელ ვეფხვებთან“ 

(შემდგომში -თამილი ვეფხვები) შესაძლო კავშირის გამო. ბოლო პატიმრობის 

შემდგომ იგი იმალებოდა, რის შემდეგაც ოჯახის ფინანსური მხარდაჭერით 1999 

წლის 17 აგვისტოს მოახერხა გაერთიანებულ სამეფოში გამგზავრება და 

არალეგალურად შესვლა. გამცხადებელმა გაერთიანებულ სამეფოში ჩასვლიდან 

მეორე დღესვე მოითხოვა თავშესაფარი იმ საფუძვლით, რომ შრი-ლანკაში 

დაბრუნებისას იგი დადგებოდა არასათანადო მოპყრობის საფრთხის წინაშე, როგორც 

შრი-ლანკის არმიისგან, ასევე თამილი ვეფხვების მხრიდან. განმცხადებელს ეშინია 

თამილი ვეფხვების, რადგან ისინი მტრულად იყვნენ განწყობილნი განმცხადებლის 

მამის მიმართ, რომელსაც გარკვეული სამუშაო ჰქონდა შესრულებული შრი-ლანკის 
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არმიისთვის. ორჯერ, 1997 და 1998 წლებში „თამილმა ვეფხვებმა“ სცადეს 

განმცხადებლის რეკრუტირებაც.  

2002 წლის 30 ოქტომბერს გაერთიანებული სამეფოს სახელმწიფო მდივანმა განიხილა 

განმცხადებლის მოთხოვნა თავშესაფრის საკითხზე და მისი გადაწყვეტილებით 

განმცხადებელს უარი ეთქვა თავშესაფრის მინიჭებაზე. მან აღნიშნული 

გადაწყვეტილება გაასაჩივრა ეროვნულ სასამართლოში, თუმცა 2003 წლის 27 

ივლისის გადაწყვტილებით სასამართლომ განაცხადი დაუშვებლად სცნო. თუმცა 

აღსანიშნავია, რომ საქმის სასამართლოში განხილვისას, თავშესაფრის მაძიებლის 

მიერ მითითებული რამდენიმე გარემოება სანდოდ იქნა მიჩნეული, კერძოდ: სანდოდ 

იქნა მიჩნეული მისი კავშირი „თამილ ვეფხვებთან“; სანდოდ იქნა მიჩნეული ის, რომ 

ამ კავშირის გამო ის ექვსჯერ დააკავეს და დააპატიმრეს; ასევე, დაკავებისას მას 

მოეპყრნენ არასათანადოდ; და 1997 წელს, დაკავებისას, განმცხადებელს გადაუღეს 

ფოტოები და მისგან აიღეს თითის ანაბეჭდები, რის შემდეგაც ის გაათავისუფლეს. 

მიუხედავად ამისა, მოსასამართლემ განმცხადებლის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა, 

რასაც ჰქონდა შემდეგი საფუძველი: განმცხადებლის შიში იმასთან დაკავშირებით, 

რომ დაბრუნების შემთხვევაში მას საფრთხე ემუქრებოდა სახელმწიფო არმიის 

მხრიდან არ იყო დასაბუთებული, რადგან განმცხადებლის შრი-ლანკიდან 

გამომგზავრების შემდეგ არმიასა და “თამილ ვეფხვებს“ შორის შედგა შეთანხმება 

ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ, მოხდა საგუშაგოების დემონტაჟი და “თამილ ვეფხვებს“ 

ჰქონდათ პოლიტიკური ოფისებისა და გზების გახსნის შესაძლებლობა ქვეყნის 

ჩრდილოეთ ნაწილში. ამასთან, ნაკლებად სავარაუდო იყო, რომ განმცხადებლის 

დაბრუნების შემთხვევაში მის მიმართ ხელისუფლების მხრიდან იქნებოდა ინტერესი 

„თამილ ვეფხვებთან“ კავშირის გამო. გარდა ამისა, არ არსებობდა არანაირი ჩანაწერი 

იმის შესახებ, რომ იგი ოდესმე დაკავშირებული იყო „თამილ ვეფხვებთან“ და არც 

იმის შესახებ, რომ იგი იძებნებოდა ხელისუფლების მიერ. მოსამართლემ ასევე 

მხედველობაში მიიღო ის ფაქტი, რომ განმცხადებლის ძმას „თამილი ვეფხვებისთვის“ 

შესრულებული ჰქონდა არასაბრძოლო სამუშაო და ის არასოდეს ყოფილა 

ორგანიზაციის წევრი. მისი ძმა დაკავებული იქნა სახელმწიფო არმიის მიერ, მაგრამ 

ბრალის წაყენების გარეშე გაათავისუფლეს და 1997 წელს შრი-ლანკიდან გადავიდა 

საუდის არაბეთში. სასამართლოს მტკიცებით ნაკლებად სავარაუდო იყო, რომ 

„თამილ ვეფხვებს“ ჰქონოდათ რაიმე ინტერესი განმცხადებელის მიმართ.  ნებისმიერ 

შემთხვევაში, განმცხადებელს შეეძლო მიემართა ხელისუფლებისთვის დაცვის 

სათხოვნელად.  

შესაბამისად, 2006 წლის აპრილში გაიცა ბრძანება განმცხადებლის გაძევების შესახებ. 

განმცხადებელმა, აღნიშნული გადაწყვეტილება გაასაჩივრა და კვლავ მოითხოვა 
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თავშესაფარი  გაერთიანებულ სამეფოში. თუმცა განმცხადებლის მოთხოვნა არც ამ 

შემთხვევაში იქნა დაკმაყოფილებული, რადგან  ზოგადი სიტუაცია შრი-ლანკაში არ 

მიანიშნებდა რაიმე ინდივიდუალურ ან არასათანადო-მოპყრობის რისკზე და არ 

არსებობდა რაიმე მტკიცებულება, რომ დაბრუნების შემთხვევაში განმცხადებელი 

პირადად აღმოჩნდებოდა არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლი.  

2007 წლის იანვარში განმცხადებელმა გაასაჩივრა თავისი გაძევების ბრძანება 

კონვენციით გარანტირებულ უფლებებთან შეუსაბამობის საფუძვლით. შესაბამისად, 

2007 წლის 25 ივნისს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ თავისი 

წესების 39-ე მუხლის შესაბამისად მიიღო გადაწყვეტილება და გაერთიანებული 

სამეფოს მთავრობას დაავალა, არ გაეძევებინათ განმცხადებელი შემდგომ 

დაკვირვებამდე. 

სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი დასაბუთება:2 

აღსანიშნავია, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქმის 

დასაშვებობისთვის განმცხადებელს ამოწურული უნდა ჰქონდეს ეროვნულ დონეზე 

არსებული სამართლებრივი დაცვის საშუალება და ეროვნული საკანონმდებლო 

სისტემით შეთავაზებული სამართლებრივი საშუალებები. თუმცა, მოპასუხე 

სახელმწიფოს მიერ შიდა სამართლებრივი საშუალებების ამოწურვის არარსებობის 

მტკიცების დროს, უნდა დადგინდეს, რომსახელმწიფოს მიერ შეთავაზებული 

საშუალებები იყო ეფექტიანი და განმცხადებლისთვის როგორც თეორიულად ისე 

პრაქტიკულად ხელმისაწვდომი. გარდა ამისა, უნდა დადგინდეს, რომ 

განმცხადებლის საქმეს ეროვნულ დონეზე ჰქონდა წარმატების გონივრული შანსი.3 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ მაშინ, როდესაც შეტანილ საჩივარს ეროვნულ დონეზე 

არ აქვს წარმატების არანაირი  შანსი,  არ მიიჩნევა, რომ ეროვნულ დონეზე არსებობს 

სამართლებრივი დაცვის ეფექტური საშუალება4. აღნიშნულის გათვალისწინებით, 

სასამართლომ განმცხადებლის განაცხადი დასაშვებად სცნო, რადგან მას არ მიეცა 

შესაძლებლობა, ეროვნულ დონეზე ესარგებლა სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი 

საშუალებით.  

განმცხადებელი ამტკიცებდა, რომ შრი-ლანკაში დაბრუნების შემთხვევაში, მის 

მიმართ დაირღვა კონვენციის მე-2 (სიცოცხლის უფლება) და მე-3 მუხლები (წამების 

აკრძალვა), თუმცა სასამართლომ განაცხადი მხოლოდ კონვენციის მე-3 მუხლის 

                                                           
2
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კონტექსტში განიხილა.  

განმცხადებელი თავისი არგუმენტაციის წარდგენისას დაეყრდნო სხვადასხვა 

საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშს, მათ შორის UNHCR-ის პოზიციას და 

Amnesty International-ისა და Human Rights Watch-ის ანგარიშებს,5 რათა 

დაედასტურებინა შრი-ლანკაში ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით არსებული 

ზოგადი მდგომარეობის გაუარესება. განმცხადებელმა ყურადღება გაამახვილა 

რამდენიმე გარემობაზე, რომლის საფუძველზეც აღნიშნავდა, რომ მას საფრთხე 

ემუქრებოდა: 

 ის იყო ახალგაზრდა თამილი ქვეყნის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან და ამ მხრივ 

იგი იყო დევნის მაღალი რისკის ქვეშ ორივე მხრიდან, როგორც „თამილი 

ვეფხვების“ ასევე, შრი-ლანკის არმიის მხრიდან; 

 მასზე, როგორც „თამილი ვეფხვების“ სავარაუდო წევრზე არსებობდა 

ადრინდელი ჩანაწერი, ის დაკავებული/დაპატიმრებული იყო 6-ჯერ, რა 

დროსაც არასათანადოდ მოეპრყნენ აღნიშნული ეჭვის გამო. მას გადაუღეს 

ფოტოსურათი და აიღეს თითის ანაბეჭდები, რაც ნიშნავდა იმას, რომ მისი 

დაკავების შესახებ არსებობდა ჩანაწერი; 

 იგივე საფუძვლებით, ნასამართლეობის ან დაპატიმრების ორდერის რისკის 

ფაქტორი ასევე ესადაგებოდა მას; 

 განმცხადებლის გათავისუფლება მოხდა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მამამისმა 

შეავსო გარკვეული სახის დოკუმენტები, რომლებიც მიანიშნებენ, რომ მისი 

გათავისუფლება მოხდა არასწორი გზით და ამ მხრივაც განმცხადებელი იყო 

რისკის ქვეშ, რადგან გაიქცა პატიმრობიდან; 

 განმცხადებლის მამამ შეავსო გარკვეული სახის დოკუმენტაცია, ამ ფაქტით 

იგი მოექცა იმ პირთა კატეგორიაში, ვინც ხელი მოაწერა აღიარებით ჩვენებას; 

 განმცხადებელს ნათლად ეტყობოდა არასათანადო მოპყრობის საფუძველზე 

დარჩენილი შრამები; 

 რისკებს ხელს უწყობდა კუმულატიურად ის ფაქტორიც, რომ ხელისუფლების 

მხრიდან ეჭვქვეშ იყვნენ პირები, რომლებიც ლონდონიდან შრი-ლანკაში 

ბრუნდებოდნენ; ამასთან, გასათვალისწინებელი იყო ისიც, რომ 

განმცხადებელმა უცხოეთში თავშესაფარი მოითხოვა; 

 მისი ნათესავების კავშირი, კერძოდ მისი ძმის კავშირი „თამილ ვეფხვებთან“;  

                                                           
5  ნ. ა. ბრიტანეთის სამეფოს წინააღმდეგ. პარაგრაფები: 30–46, 65–68, 76 და 78–79. 
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ამის საპირისპიროდ, მთავრობა აღნიშნავდა, რომ განმცხადებელს არ წარმოუდგენია 

არანაირი მკიცებულება არც მათთვის და არც სასამართლოსთვის, რომლის 

მიხედვითაც დადგინდებოდა ზემოხსენებული საფრთხეების წინაშე, რასაც თავის 

მხრივ შეეძლო გამოეწვია კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევა.  

შიდა გადაადგილების ალტერნატივასთან დაკავშირებით განმცხადებელმა აღნიშნა, 

რომ „თამილი ვეფხვების“ მხრიდან არსებული რისკიდან გამომდინარე, მისთვის არ 

არსებობდა აღნიშნული ალტერნატივა, რადგან მას ასევე საფრთხე ემუქრებოდა შრი-

ლანკის მთავრობის მხრიდანაც. თავის მხრივ,  მთავრობამ განაცხადა, რომ 

განმცხადებელისთვის შრი-ლანკის არცერთ ნაწილში არ არსებობდა რეალური 

საფრთხე და განმცხადებელს შეეძლო დაბრუნებულიყო კოლომბოში. 

აღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლომ შეაფასა განმცხადებლის წარმოშობის 

ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის შესაბამისობა კონვენციის მე-3 მუხლით 

დადგენილ სტანდარტებთან.6 სასამართლომ აღნიშნა, რომ იმისათვის, რომ 

დადგინდეს კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევა, პირისადმი არასათანადო 

მოპყრობის რისკი უნდა აღწევდეს სიმძიმის მინიმალურ დონეს. მე-3 მუხლი, თავისი 

აბსოლუტური ხასიათიდან გამომდინარე, გამოიყენება მაშინაც, როდესაც საფრთხე 

მომდინარეობს პიროვნებებიდან ან პიროვნებათა ჯგუფებისგან, რომლებიც არ არიან 

საჯარო პირები, თუმცა, ნაჩვენები უნდა იყოს, რომ რისკი არის რეალური და მიმღები 

ქვეყნის მთავრობავერ აიცილებს ამ რისკს თავიდან.7 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ გათვალისწინებული უნდა იყოს როგორც ზოგადი 

სიტუაცია, ასევე განმცხადებლის ინდივიდუალური გარემოებები.8 ამასთან 

დაკავშირებით, სასამართლო განიხილავს განმცხადებლის წარმოშობის ქვეყანაში 

ზოგადი სიტუაცია არის თუ არა ძალადობრივი თუმცა, ზოგადად ძალადობრივი 

სიტუაცია თავის თავში არ მოიცავს მე-3 მუხლის დარღვევას გაძევების შემთხვევაში.9 

სასამართლოგამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, რომ გაძევებისას წარმოშობის 

ქვეყანაში არსებული ზოგადი მდგომარეობა აღწევდეს ინტენსიურობის ისეთ დონეს, 

რომ ნებისმიერი პირის იქ გაძევებამ გამოიწვიოს  კონვენციის მე-3 მუხლის 

დარღვევა. 

სასამართლო აღნიშნავს, რომ მიუხედავად მრავალი ანგარიშის არსებობისა 

მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა გამახვილდეს იმ ანგარიშებზე, რომელიც 

                                                           
6  მამატკულოვი და ასკაროვი თურქეთის რესპუბლიკის წინააღმდეგ. განცხადებები N 46827/99 და 

46951/99, 
7  ჰ.ლ.რ. საფრანგეთის წინააღმდეგ. 1997წ. 29 აპრილი. ანგარიში 1997-III 
8 ვილვარაჯა და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ. 1991წ. 30 ოქტომბრის გადაწყვეტილება. 
9  ჰ.ლ.რ. საფრანგეთის წინააღმდეგ. 1997წ. 29 აპრილი. ანგარიში 1997-III 
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მიმოიხილავს ადამიანის უფლებების კუთხით არსებულ სიტუაციას განმცხადებლის 

წარმოშობის ქვეყანაში და პირდაპირ ეხმიანება შესაძლო არასათანადო მოპყრობის 

რისკებს. ამის საპირისპიროდ, UNHCR-ი უფრო მეტად ყურადღებას ამახვილებს 

სოციალურ-ეკონომიკურ სიტუაციაზე და ჰუმანიტარულ საკითხებზე. შესაბამისად, 

სასამართლო მას ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებს, რადგან მსგავსი შეფასება პირდაპირ 

არ პასუხობს კითხვას, იქნება თუ არა განმცხადებელი არასათანადო მოპყრობის 

რეალური რისკის წინაშე კონვენციის მე-3 მუხლის ფარგლებში. UNHCR-ის პოზიცია 

არის შრი-ლანკის სხვადასხვა ეთნიკური ჯგუფის მიმართ მოსალოდნელი სხვადასხვა 

რისკის ზოგადი კვლევა. ამ პოზიციაში ასახული ხედვა თავისთავად შესაძლოა არ 

იყოს გადამწყვეტი სახელმწიფოსთვის ან სასამართლოსთვის შრი-ლანკაში 

დაბრუნების საკითხთან დაკავშირებით. 

ამასთან, სასამართლო აღნიშნავს, რომ უსაფრთხოების მხრივ შრი-ლანკაში 

არსებული სიტუაცია გაუარესებული იყო. სასამართლოსთვის ნათელია, რომ სახეზე 

არის ადამიანის უფლებების დარღვევები. სასამართლო განმარტავს, რომ შესაძლოა 

რამდენიმე ცალკე აღებულმა ფაქტორმა არ შექმნას რეალური რისკის საფრთხე, 

თუმცა, თუ მათი განხილვა მოხდება კუმულატიურად და როდესაც მხედველობაში 

მიიღება ძალადობის ზოგადი სიტუაცია, იგივე ფაქტორებმა შესაძლოა წარმოქმნან 

რეალური რისკის საფრთხე კონვენციის მე-3 მუხლის ფარგლებში. 

იმასთან დაკავშირებით, იქნებოდა თუ არა განმცხადებელი არასათანადო მოპყრობის 

რეალური რისკის წინაშე, უნდა შეფასდეს დააკავებდნენ თუ არა განმცხადებელს 

კოლომბოს აეროპორტში, როგორც მთავრობისთვის საინტერესო პიროვნებას. 

შესაბამისად,  ამ მხრივ ყველა ფაქტი განხილული უნდა იყოს კუმულატიურად.  

საბოლოოდ, სასამართლო აღნიშნავს, რომ არ შეიძლება იმის თქმა, რომ 

თამილთათვის არსებობს ზოგადი რისკი ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად 

არეალში, მაგალითად როგორიცაა კოლომბო. სასამართლო იზიარებს პოზიციას, რომ 

თამილთა გარკვეული ნაწილი შესაძლოა იყვნენ ინდივიდუალური საფრთხის ქვეშ 

„თამილი ვეფხვებისგან“ კოლომბოში, თუმცა, ასევე მხედველობაში იღებს, რომ ეს 

ეხებათ მაღალი რანგის ოპოზიციურ თამილ აქტივისტებს ან მათ, ვინც თამილებში 

ითვლებიან მოღალატეებად. 

რაც შეეხება შრი-ლანკის ხელისუფლებიდან მომდინარე საფრთხეს. სასამართლომ 

მხედველობაში მიიღო ის, რომ ხელისუფლებისთვის ხელმისაწვდომია 

კომპიუტერული ჩანაწერები. იქიდან გამომდინარე, რომ განმცხადებელი ექვსჯერ 

იყო დაკავებული და არსებობდა როგორც მინიმუმ ერთი ჩანაწერი მის დაკავებაზე, 

რომელიც ხელმისაწვდომი იქნებოდა მთავრობისთვის, განმცხადებელი იყო 



              ნ. ა. გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ 

 

რეალური რისკის წინაშე. ასევე, უსაფრთხოების მხრივ არსებული სიტუაციის 

გათვალისწინებით შესაძლოა გამოცხადებულიყო დამატებითი უსაფრთხოების 

ზომები აეროპორტში და ამ შემთხვევაში განმცხადებელი კიდევ უფრო მაღალი 

რისკის წინაშე აღმოჩნდებოდა. 

სხვადასხვა ფაქტების კუმულატიურად განხილვის შემდგომ, სასამართლომ 

დაადგინა, რომ განმცხადებლის შრი-ლანკაში დაბრუნების შემთხვევაში მას 

დააკავებდნენ აეროპორტში და გაჩხრეკდნენ; ამას მოჰყვებოდა შრამების აღმოჩენა. ამ 

ყველაფერზე დაყრდნობით სასამართლომ დაადგინა, რომ მოცემულ საქმეში 

არსებობს საკმარისი საფუძველი, რომ განმცხადებელი მოხვდებოდა მთავრობის 

ინტერესის სფეროში, „თამილ ვეფხვებთან“ მათი ბრძოლის  გათვალისწინებით და 

ასეთ პირობებში განმცხადებლის დაბრუნება გამოიწვევდა მე-3 მუხლის დარღვევას. 

 

შედეგი: 

სასამართლომ დაადგინა, რომ გაერთიანებული სამეფოდან განმცხადებლის შრი-

ლანკაში დეპორტაცია გამოიწვევდა კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევას. 

 

 


