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განმცხადებლები ჰ. (შემდგომში პირველი განმცხადებელი) და ბ. (შემდგომში მეორე 
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ა. პირველი განმცხადებელი 

                                                           
1ჰ. და ბ. გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (განაცხადი N 70073/10 და N44539/11), ¶¶ 1-23. 
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პირველი განმცხადებელი, რომელიც წარმოშობით არის ავღანეთის ცენტრალურ 

ნაწილში მდებარე ვარდაკის პროვინციიდან, 2008 წლის 30 ოქტომბერს ჩავიდა დიდ 

ბრიტანეთში და ამავე წლის 3 ნოემბერს მოითხოვა თავშესაფარი, ვინაიდან 

ავღანეთის მთავრობასა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან (შემდგომში 

გაერო) მისი გაცხადებული კავშირის გამო ჰქონდა შიში თალიბანისა და ავღანეთის 

ისლამური პარტიის „ჰიზბ-ი-ისლამის“ (HII)   მიმართ.2 

პირველი განმცხადებლის მტკიცებით, მისი დაბადებიდან 1 წლის შემდეგ, იგი, 

ოჯახთან ერთად გადავიდა ქაბულში, ხოლო 1996 წელს ისინი გადავიდნენ 

პაკისტანში, რადგან მათ პრობლემები ჰქონდათ თალიბანთან თავიანთი ეთნიკური 

წარმომავლობის გამო, რადგან ისინი იყვნენ ხაზარელები. 2001 წელს ისინი 

დაბრუნდნენ ქაბულში და იქ ცხოვრობდნენ პირველი განმცხადებლის ავღანეთიდან 

წამოსვლის დრომდე. თავშესაფრის მაძიებლის მტკიცებით, იგი 2004-2005 წლებში 

მუშაობდა ავღანეთში გაეროს დახმარების მისიის (UNAMA), ხოლო 2005-2008 

წლებში, კონკრეტულად ქაბულში, გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 

მძღოლად. 2008 წლის აგვისტოში, ავღანეთის დატოვებამდე 10 დღით ადრე, მას 

ტელეფონით დაუკავშირდა უცნობი პიროვნება (სავარაუდოდ თალიბანის წევრი), 

რომელიც საუბრობდა პუშტურ ენაზე და დაემუქრა  მისი და მისი ოჯახის წევრების 

სიცოცხლის მოსპობით, თუ არ შეწყვეტდა  არამუსლიმ უცხოელებთან მუშაობას. 

პირველმა განმცხადებელმა გადაწყვიტა ამ ზარის უგულვებელყოფა. რამდენიმე 

დღის შემდეგ, პირის მტკიცებით, მისი არ ყოფნისას თალიბები მივიდნენ მასთან 

სახლში, დაემუქრნენ და გაიტაცეს მისი ბიძაშვილი. ზემოაღნიშნული მოვლენებიდან 

გამომდინარე, ოჯახის რჩევით, თავშესაფრის მაძიებელი გაიქცა პაკისტანში, სადაც 5 

დღის შემდეგ შეუერთდნენ მისი ოჯახის წევრები, თუმცა, პაკისტანში 

განმცხადებელი გრძნობდა, რომ იგი კვლავ თალიბების სამიზნედ რჩებოდა და, 

გამომდინარე აქედან, ევროპის გავლით გაემგზავრა გაერთიანებულ სამეფოში.3 

2008 წლის 17 დეკემბერს, გაერთიანებული სამეფოს სახელმწიფო მდივანმა პირველ 

განმცხადებელს არ მიანიჭა თავშესაფარი, ვინაიდან მიიჩნია, რომ მისი მონათხრობის 

გარკვეული ნაწილი გამოგონილი იყო. განმცხადებლის სანდოობას ეჭვქვეშ აყენებდა 

ის ფაქტიც, რომ მან არ მოითხოვა თავშესაფარი იმ ევროპულ ქვეყნებში, რომლებიც 

გაიარა  გაერთიანებულ სამეფოში ჩასვლამდე. გადაწყვეტილების მიღებისას სხვა 

ფაქტორებთან ერთად სახელმწიფო მდივანმა ასევე გაითვალისწინა შემდეგი ფაქტი: 

განმცხადებელს დახმარებისთვის არ მიუმართვს ავღანეთის შესაბამისი ორგანოების, 

                                                           
2 იქვე, ¶¶ 8-9. 
3 იქვე, ¶ 9. 
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გაეროსა თუ ავღანეთში სხვა რომელიმე დაწესებულებისთვის. შესაბამისად, მან ვერ 

დაასაბუთა წარმოშობის ქვეყანაში სათანადო დაცვის მიღების შეუძლებლობა ან 

ქაბულის სხვა ნაწილში შიდა გადაადგილების ალტერნატივის არარსებობა.4 

პირველმა განმცხადებელმა გაასაჩივრა სახელმწიფო მდივნის გადაწყვეტილება, რაც 

არ იქნა დაკმაყოფილებული თავშესაფრის და იმიგრაციის ტრიბუნალის (AIT 

შემდგომში „ტრიბუნალი“) მიერ. ერთი მხრივ, საიმიგრაციო საქმეების განმხილველმა 

მოსამართლემ სანდოდ მიიჩნია განმცხადებლის მიერ მიწოდებული გარკვეული 

ინფორმაცია, რომ იგი ეკუთვნოდა ხაზარის ეთნიკურ ჯგუფს, 2005-2008 წლებში 

მუშაობდა გაეროს მძღოლად და სავარაუდოდ მართლაც მიიღო ფარული 

სატელეფონო ზარი თალიბანის მოძრაობის წევრისგან. თუმცა, მეორე მხრივ, 

მოსამართლის  განცხადებით, პირის მიერ ზემოაღნიშნული სატელეფონო ზარის 

უგულვებელყოფა ცხადყოფდა, რომ მას იმ დროისთვის არ ჰქონდა შიში თალიბების 

მიმართ. ამასთანავე, მოსამართლემ სიცრუედ მიიჩნია პირველი განმცხადებლის 

განაცხადი, რომ იგი წარმოადგენდა თალიბების სამიზნეს, რომელთაც მის ნაცვლად 

გაიტაცეს მისი ბიძაშვილი. მეტიც, მოსამართლის განცხადებით, ვინაიდან 

თავშესაფრის მაძიებელს შეეძლო ევროპაში გაქცევამდე სახლში დაბრუნება და 

პაკისტანში წასვლა, აშკარა იყო, რომ მას არ ემუქრებოდა სპეციფიკური საფრთხე 

აღნიშნული მოძრაობისგან. ტრიბუნალმა ასევე გაიზიარა სახელმწიფო მდივნის 

არგუმენტაცია შიდა გადაადგილების ალტერნატივასთან დაკავშირებით და 

განაცხადა, რომ მაშინაც კი, თუ პირველი განმცხადებლის მთლიანი მონათხრობი იყო 

სიმართლე, არ არსებობდა რაიმე მიზეზი იმისა, რომ იგი ვერ შეძლებდა ავღანეთში, 

კონკრეტულად ქაბულში უვნებლად გადასახლებას. 

ამის შემდეგ, განმცხადებელმა მიმართა ტრიბუნალს საიმიგრაციო საქმეების 

განმხილველი მოსამართლის გადაწყვეტილების ხელახალი განხილვის მოთხოვნით 

და განაცხადა, რომ ავღანეთში არსებული ძალადობის დონის გათვალისწინებით იგი 

დეპორტაციის შემთხვევაში სერიოზული ზიანის რისკის წინაშე დადგებოდა. 

ტრიბუნალმა არ დააკმაყოფილა მისი საჩივარი, რადგან მხედველობაში მიიღო 

ფაქტი, რომ პირველი განმცხადებელი, საიმიგრაციო მოსამართლის მიერ მის 

საქმესთან დაკავშირებით დადგენილი რომელიმე ფაქტის გასაჩივრების მაგივრად, 

უბრალოდ დაეყრდნო მაკვალიფიცირებელი დირექტივის მე-15 მუხლს (სერიოზული 

ზიანის შესახებ).5  

                                                           
4 იქვე, ¶ 10. 
5 იქვე, ¶ 12. 
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საბოლოოდ, 2010 წლის 15 ივნისს უზენაესმა სასამართლომ უარყო განმცხადებლის 

შემდგომი მოთხოვნა ტრიბუნალის გადაწყვეტილების ხელახალი განხილვის შესახებ. 

მან გაითვალისწინა ინფორმაცია წარმოშობის ქვეყანაში არსებული ზოგადი 

სიტუაციის შესახებ 6  და დაასკვნა, რომ პირველი განმცხადებლის მსგავსი 

ახალგაზრდა მამაკაცის ქაბულში დაბრუნება ვერ იქნებოდა მიჩნეული სასტიკ ან 

არაგონივრულ გადაწყვეტილებად.7 

(ბ) მეორე განმცხადებელი 

მეორე განმცხადებელმა ავღანეთი 2011 წლის 30 აპრილს დატოვა, 2011 წლის 2 ივნისს 

ჩავიდა გაერთიანებულ სამეფოში 8  და მეორე დღესვე მოითხოვა თავშესაფარი. 

თავშესაფრის მოთხოვნის საფუძველი იყო განმცხადებლის შიში თალიბანის მიმართ, 

განპირობებული იმ ფაქტით, რომ 2009 წლის თებერვლიდან 2011 წლის აპრილამდე 

იგი მუშაობდა ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალებისა და 

საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების (ISAF) თარჯიმნად. 9  მან 

წარმოადგინა აშშ-ს სამხედრო ძალების ხელმძღვანელი ოფიცრების წერილები, 

რომლებიც ადასტურებდა, რომ იგი ამ ძალებთან ერთად მუშაობდა ავღანეთის 

ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში, კუნარის პროვინციაში. მეორე განმცხადებლის 

მტკიცებით მას თალიბანის მოძრაობის წევრები სიცოცხლის მოსპობით 

ემუქრებოდნენ, თუ გააგრძელებდა უცხოელებთან მუშაობას. თავშესაფრის 

მაძიებელი ასევე აცხადებდა, რომ 2010 წლის ოქტომბერს იგი, როგორც თარჯიმანი, 

ჩართული იყო ჰუმანიტარული მისიის მონაწილის ძებნისა და გადარჩენის 

ოპერაციაში, რასაც ემსხვერპლა აღნიშნული მონაწილე და თალიბანის 8 წევრი. პირის 

განცხადებით, თალიბებისთვის ცნობილი იყო, თუ რამდენად დიდი როლი ჰქონდა 

მას ამ ოპერაციებში და ამან გაამწვავა განმცხადებლისადმი მათი ინტერესი. 

საბოლოოდ,  მას შემდეგ, რაც მეორე განმცხადებელმა დაინახა მის სახლთან მდგარი 

თალიბანის მოძრაობის შეიარაღებული წევრები, გაიქცა ავღანეთიდან. 

განმცხადებლის მტკიცებით, მას ასევე არ ჰქონდა ქაბულში შიდა გადაადგილების 

ალტერნატივა, ვინაიდან იქ მცხოვრები მისი ნათესავები იყვნენ ჰიზბ-ი-იზლამის 

(HII)   პარტიის წევრები და შეეცდებოდნენ თავიანთ სამხედრო ძალებში 

განმცხადებლის იძულებით რეკრუტირებას.10  

                                                           
6 იქვე, ¶ 13. 
7 იქვე, ¶ 13. 
8 იქვე, ¶ 14. 
9 იქვე, ¶ 15. 
10 იქვე, ¶ 15. 



ჰ. და ბ.  გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ 
 

5 
 

სახელმწიფო მდივანმა 2011 წლის 20 ივნისს მეორე განმცხადებელს თავშესაფარი არ 

მიანიჭა. ყველა ფაქტობრივი მონაცემების გათვალისწინებით, სახელმწიფო მდივანმა 

სარწმუნოდ არ მიიჩნია, რომ განმცხადებელს წარსულში ჰქონდა რაიმე პრობლემა 

თალიბანის მოძრაობასთან და, შესაბამისად, მეორე განმცხადებლის შიში ამ 

მოძრობის მიმართ მიიჩნია უსაფუძვლოდ. გადაწყვეტილების მიღებისას, სხვა 

ფაქტორებთან ერთად სახელმწიფო მდივანმა გაითვალისწინა, რომ განმცხადებელმა 

ვერ შეძლო დაემტკიცებინა, ავღანეთის მთავრობის მხრიდან თალიბებისგან მისი 

დაცვის შეუძლებლობა. ბოლოს, სახელმწიფო მდივანმა მიიჩნია, რომ თავშესაფრის 

მაძიებელს ჰქონდა ქაბულში შიდა გადაადგილების ალტერნატივა, რადგან არ 

დაეთანხმა მეორე განმცხადებლის მონათხრობს მისი იძულებითი რეკრუტირების 

საფრთხის შესახებ, ვინაიდან პირი არც კი იყო დარწმუნებული, იყვნენ თუ არა მისი 

ნათესავები ცოცხლები. 11 მეორე განმცხადებლის სანდოობა ასევე ეჭვქვეშ დააყენა 

ფაქტმა, რომ გაერთიანებულ სამეფოში ჩასვლამდე საფრანგეთში გატარებული  22 

დღის განმავლობაში აღნიშნულმა პირმა იქ არ მოითხოვა თავშესაფარი.12 

მეორე განმცხადებელმა გაასაჩივრა სახელმწიფო მდივნის გადაწყვეტილება, თუმცა 

პირველი ინსტანციის ტრიბუნალმა არ დააკმაყოფილა მისი საჩივარი. ერთი მხრივ, 

საიმიგრაციო საქმეების განმხილველმა მოსამართლემ სანდოდ მიიჩნია 

განმცხადებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მის მიერ აშშ-ს სამხედრო 

ძალებისთვის კუნარის პროვინციაში თარჯიმნად მუშაობის შესახებ, თუმცა, მეორე 

მხრივ, სანდოდ არ იქნა მიჩნეული ჰუმანიტარული მისიის მონაწილის ძებნისა და 

გადარჩენის ოპერაციაში განმცხადებლის მონაწილეობის ფაქტი. მოსამართლემ 

დაასკვნა, რომ მეორე განმცხადებელმა მოთხოვნის გასამყარებლად, გამოიგონა 

თავისი ისტორიის ნაწილი და გამოიყენა ცნობილი, ფართოდ გაშუქებული 

შემთხვევა. მოსამართლემ მეორე განმცხადებლის მოთხოვნა ასევე განიხილა 

წარმოშობის ქვეყანაში არსებული ზოგადი სიტუაციის შესახებ ინფორმაციის 

გათვალისწინებით. დეტალური გამოკვლევის შემდეგ, მოსამართლემ განაცხადა, რომ 

ვინაიდან მრავალი ავღანელი მოქალაქე მუშაობდა აშშ-სა და საერთაშორისო 

სამხედრო ძალებისთვის, განმცხადებელი, აშშ-ს ძალებისთვის თარჯიმნად მუშაობის 

გამო არ მიეკუთვნებოდა განსაკუთრებულ რისკ  ჯგუფს.  

2011 წლის 6 ივლისს, განმცხადებლის სააპელაციო საჩივარი დასაშვებად არ იქნა 

ცნობილი საიმიგრაციო საქმეების განმხილველი მთავარი მოსამართლის მიერ, 

რამდენადაც, მისი განცხადებით საიმიგრაციო საქმეების განმხილველ მოსამართლეს 

                                                           
11 იქვე, ¶ 17. 
12 იქვე, ¶ 16. 
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წარმოდგენილი ჰქონდა დამაჯერებელი მიზეზები, რათა დაესკვნა, რომ მეორე 

განმცხადებელს არ დაუტოვებია ავღანეთი დევნის საფუძვლით და რომ მას შეეძლო 

იქ დაბრუნება სერიოზული ზიანის რეალურ რისკს დაქვემდებარების გარეშე.13 

2010 წლის 30 ნოემბერს პირველმა განმცხადებელმა, ხოლო 2011 წლის 21 ივლისს 

მეორე განმცხადებელმა მიმართეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს 

(შემდგომში სასამართლო) გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ და განაცხადეს, რომ 

აღნიშნული ქვეყნიდან ავღანეთში დეპორტაციის შემთხვევაში ისინი 

დაექვემდებარებოდნენ არასათანადო მოპყრობის რეალურ რისკს, ადამიანის 

უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის 

(შემდგომში კონვენცია) მე-3 მუხლის (წამების აკრძალვა) საწინააღმდეგოდ. მეორე 

განმცხადებლის მტკიცებით, მისი დეპორტაცია ასევე დაარღვევდა კონვენციის მე-2 

მუხლით დაცულ სიცოცხლის უფლებას და არაპროპორციულად შეზღუდავდა 

კონვენციის მე-8 მუხლით (პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება) 

დაცულ უფლებებს.14 

სასამართლოს გადაწყვეტილება და შესაბამისი დასაბუთება:15  

მსგავსი ფაქტობრივი გარემოებებისა და სამართლებრივი მდგომარეობის 

გათვალისწინებით სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ პირველი და მეორე 

განმცხადებლების საქმეები განეხილა ერთობლივად, სასამართლოს 42-ე წესის 

პირველი პარაგრაფის თანახმად.16  

ამასთანავე, სასამართლომ გაითვალისწინა მის მიერ საქმეში: ნ.ა. გაერთიანებული 

სამეფოს წინააღმდეგ (განაცხადი no. 25904/07, 17.07.2008, ¶ 95) მიღებული 

გადაწყვეტილება და განაცხადა, რომ უფრო მართებული იყო, მეორე განმცხადებლის 

საჩივარი კონვენციის მე-2 მუხლის დარღვევასთან დაკავშირებით განეხილა 

კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევის განხილვის კონტექსტში. 17 

იმის შეფასებისას, დაამტკიცეს თუ არა განმცხადებლებმა, რომ ისინი ავღანეთში 

აღმოჩნდებოდნენ არასათანადო მოპყრობის რეალური რისკის წინაშე, სასამართლომ 

საწყის ეტაპზე აღნიშნა შემდეგი: არც ერთი მათგანის განცხადებით ავღანეთში 

ძალადობის საერთო დონე არ იყო იმდენად მაღალი, რომ ნებისმიერი პირის 

გაძევებით დაირღვეოდა კონვენციის მე-3 მუხლი. სასამართლომ ასევე 

                                                           
13 იქვე, ¶ 23. 
14 იქვე, ¶¶ 1,2,4. 
15იქვე, ¶¶ 61, 64; ¶¶ 91-118. 
16 იქვე, ¶ 61. 
17 იქვე, ¶ 64. 
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გაითვალისწინა, რომ ავღანეთში არსებული ძალადობის დონე  გამოკვლეულ იქნა 

თავშესაფრისა და იმიგრაციის და ზემდგომი ტრიბუნალის მიერ ავღანეთში 

არსებული ზოგადი სიტუაციის შესწავლისას. სასამართლოს განცხადებით ამ 

ტრიბუნალების დასკვნა, რომელთა მიხედვით ავღანეთში არსებული მდგომარეობა არ 

ქმნის არასათანადო მოპყრობის ზოგად რისკს  იქ დაბრუნებული ყველა პირისთვის, 

ეფუძნება რელევანტურ მტკიცებულებებს. შესაბამისად, მან გაიზიარა 

ზემოაღნიშნული ტრიბუნალების დასკვნები. 18 

სასამართლომ ამასთანავე მხედველობაში მიიღო ის ფაქტი, რომ ორივე 

განმცხადებლის თავშესაფრის მოთხოვნა ეფუძნებოდა თალიბანის მიერ მათ მიმართ 

არასათანადო მოპყრობის რისკს, რომელიც განპირობებული იყო განმცხადებლების 

საერთაშორისო საზოგადოებისადმი მხარდაჭერით. თავშესაფრის მაძიებელთა 

მტკიცებით, მათ მიერ გაეროსა და აშშ-ს ძალებისთვის გაწეული სამსახურის 

შედეგად, ისინი მთელ ავღანეთში, ქაბულის ჩათვლით, ავტომატურად 

აღმოჩნდებოდნენ არასათანადო მოპყრობის რისკის ქვეშ.19 

იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა გეგმავდა 

განმცხადებელთა ქაბულში დაბრუნებას, ხოლო არცერთმა განმცხადებელმა არ 

დაასაბუთა, რომ  ვერ შეძლებდა ქაბულში შესვლის უფლების მოპოვებასა და იქ 

დასახლებას, სასამართლომ საჭიროდ არ მიიჩნია, შეეფასებინა, 

დაექვემდებარებოდნენ თუ არა განმცხადებლები არასათანადო მოპყრობის რისკს 

ქაბულის გარდა სხვა ადგილზე დასახლებით.20 

შესაბამისად, სასამართლომ  პირველ რიგში შეაფასა, არსებობდა თუ არა საკმარისი 

საფუძვლები ვარაუდისათვის, რომ დაბრუნების შემთხვევაში განმცხადებლები 

აღმოჩნდებოდნენ კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევის რეალური რისკის წინაშე, 

მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ გარკვეული პერიოდის წინ ჩართულნი იყვნენ ავღანეთში 

მოქმედ საერთაშორისო ძალებში, ხოლო შემდეგ, განიხილა, მათი მოთხოვნების  

ინდივიდუალური მახასიათებლები, მათ შორის მათი ქაბულში დარჩენის  

შესაძლებლობა.21 

სასამართლომ პირველ რიგში აღნიშნა, რომ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი 

კომისრის 2010 წლის სახელმძღვანელო პრინციპების მიხედვით, იმ დროისთვის 

ავღანეთში ანტი-სამთავრობო შეიარაღებული ჯგუფების მიერ მიზნობრივი 

                                                           
18 იქვე, ¶¶ 92-93. 
19 იქვე, ¶ 94. 
20 იქვე, ¶ 95. 
21 იქვე, ¶ 95. 
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თავდასხმებისა და მკვლელობების უმრავლესობა ხორციელდებოდა ამ ჯგუფების 

მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე. „ლენდინფო“-ს (Landinfo) მოხსენების 

მიხედვით კი, ავღანეთის ისეთ ტერიტორიებზე, სადაც ზემოაღნიშნულ ჯგუფებს არ 

ჰქონდათ კონტროლი, მაგალითად, როგორიც იყო ქაბული, არ ვრცელდებოდა 

ინფორმაცია დაბალი რანგის თანამშრომლების მკვლელობების შესახებ. მიუხედავად 

იმისა, რომ გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის 2010 წლის სახელმძღვანელო 

პრინციპების  მიხედვით, ადრე უფრო უსაფრთხოდ მიჩნეულ ქალაქებში, ქაბულის 

ჩათვლით, გაიზარდა მიზნობრივი თავდასხმების რიცხვი, სასამართლოს 

განცხადებით, არ არსებობდა საკმარისი მტკიცებულება იმის დასასაბუთებლად, რომ 

თალიბებს ჰქონდათ მოტივაცია ან შესაძლებლობა, რომ ქაბულში ან მათ კონტროლს 

გარეთ მყოფ სხვა ტერიტორიებზე განეხორციელებინათ დაბალი რანგის 

თანამშრომლების დევნა.22  

მეორეც, სასამართლომ მხედველობაში მიიღო „ლენდინფო“-ს (Landinfo)  მოხსენება, 

რომლის მიხედვით, ისინი, ვინც აღარ თანამშრომლობენ საერთაშორისო ძალებთან,  

წარმოადგენენ ნაკლებად პრიორიტეტულ სამიზნეებს თალიბებისთვის.23 

შესაბამისად, სასამართლოს განცხადებით, განმცხადებლებმა ვერ დაასაბუთეს, რომ 

ყველა, ვისაც ჰქონდა კავშირი გაეროსა და აშშ-ს ძალებთან, ქაბულშიც კი 

იმყოფებოდა კონვენციის მე-3 მუხლის საწინააღმდეგოდ არასათანადო მოპყრობის 

რისკის ქვეშ, მათი თანამდებობისა და იმ ფაქტორის მიუხედავად, კვლავ 

აგრძელებდნენ, თუ არა ისინი საერთაშორისო საზოგადოებისთვის მუშაობას.24 

ზემოაღნიშნულ დასკვნაზე დაყრდნობით, სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ უნდა 

გამოეკვლია, იყო თუ არა განმცხადებელთა თანამდებობა და მათი კავშირი 

საერთაშორისო ძალებთან ისეთი სახის, რომ განმცხადებელთა ავღანეთში 

დაბრუნებით დაირღვეოდა კონვენციის მე-3 მუხლი.25  

პირველი განმცხადებელი:26 

პირველი განმცხადებლის საქმის განხილვისას სასამართლომ, პირველ რიგში აღნიშნა 

შემდეგი: განმცხადებელი არ ამტკიცებდა, რომ თავისი ეთნიკური კუთვნილების 

გამო იგი შესაძლოა დამდგარიყო გარკვეული რისკის წინაშე ან რომ მას ჰქონდა შიში 

ჰიზბ-ი-ისლამის მოძრაობისადმი. ამის ნაცვლად თავშესაფრის მაძიებლის 

                                                           
22 იქვე, ¶ 97. 
23 იქვე, ¶ 98. 
24 იქვე, ¶ 100. 
25 იქვე, ¶ 101. 
26 იქვე, ¶¶ 102-109. 
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ინდივიდუალური განაცხადი ეფუძნებოდა მხოლოდ მის შიშს თალიბანის მიმართ, 

რომელიც განპირობებული იყო იმ ფაქტით, რომ  2005-2008 წლებში იგი ქაბულში 

მუშაობდა გაეროს მძღოლად.27  

სასამართლომ მიიჩნია, რომ სახელმწიფო მდივანმა და იმიგრაციისა და თავშესაფრის 

ტრიბუნალმა საფუძვლიანად გამოიკვლია პირველი განმცხადებლის საქმე, რაც 

მოიცავდა მასთან სულ მცირე ორჯერ გასაუბრებას. სასამართლოს განცხადებით, არ 

არსებობადა არანაირი საფუძველი რათა ამ უწყებების გადაწყვეტილებები მიეჩნია 

დაუსაბუთებლად.28 

იმ რისკის შეფასებისას, რომელსაც დაექვემდებარებოდა განმცხადებელი ავღანეთში 

დეპორტაციის შემთხვევაში, სასამართლომ მხედველობაში მიიღო შემდეგი 

საკითხები:29 

პირველ რიგში, 4 წელი გავიდა რაც, თალიბების მოთხოვნისამებრ, პირველმა 

განმცხადებელმა შეწყვიტა გაეროსთვის მუშაობა და დატოვა ავღანეთი. მან ვერ 

წარმოადგინა რაიმე მტკიცებულება, იმის დასასაბუთებლად, რომ იმ შემთხვევაშიც 

კი, თუ მის მიმართ 2008 წელს მართლაც განხორციელდა თალიბების მიერ 

სატელეფონო მუქარა, იგი კვლავ წარმოადგენდა მათი ინტერესის ობიექტს. 

განმცხადებლის მტკიცებით, მასზე, როგორც გაეროს მძღოლზე, ინფორმაცია მთელ 

ავღანეთში იყო გავრცელებული, თუმცა თავშესაფრისა და იმიგრაციის ტრიბუნალმა 

უარყო ეს ფაქტი, განმცხადებელს კი არ წარმოუდგენია დამატებითი მტკიცებულება 

ტრიბუნალის დასკვნის დაუსაბუთებლობის დასამტკიცებლად. პირის ჩვენებით, 

ავღანეთის დატოვებამდე იგი ძირითადად ქაბულში მუშაობდა. სასამართლოს 

მოსაზრებით, არ არსებობდა მიზეზი ვარაუდისთვის, თითქოს მას ჰქონდა ისეთი 

მაღალი თანამდებობა ქაბულში, რომ გარკვეული დროის გასვლის შემდეგაც, 

განმცხადებელი კვლავ ცნობადი იქნებოდა ქალაქში ან რომ განმცხადებელს 

(თალიბები) ამოიცნობდნენ, მისი სამუშაოდან გამომდინარე, ავღანეთის სხვა 

რომელიმე რეგიონსა თუ ქალაქში.  

ვინაიდან გაერთიანებული სამეფოს მთავრობა აპირებდა განმცხადებლის ქაბულში 

დეპორტაციას, სასამართლომ ასევე არ მიიღო, რომ იმ რისკის შეფასებისას, რომლის 

წინაშეც განმცხადებელი აღმოჩნდებოდა ავღანეთში დეპორტაციისას, მხედველობაში 

უნდა მიეღოთ ვარდაკის პროვინციაში მისი უსაფრთხოების მდგომარეობა. ამავე 

საფუძვლით, უარყოფილ იქნა განმცხადებლის არგუმენტები, რომ მისთვის ვარდაკის 

                                                           
27 იქვე, ¶ 102. 
28 იქვე, ¶ 103. 
29 იქვე, ¶ 104. 
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პროვინციიდან ქაბულში გადასახლება (როგორც შიდა გადაადგილების 

ალტერნატივა) არაპროპორციულად მკაცრ მოთხოვნას წარმოადგენდა.30 

პირველი განმცხადებლის საქმის სრულად გამოკვლევის შემდეგ სასამართლომ 

გამოიტანა შემდეგი დასკვნა: განმცხადებელმა ვერ წარმოადგინა საკმარისი 

მტკიცებულებები, რათა დაესაბუთებინა გონივრული ეჭვის არსებობა, რომ 

ავღანეთში დეპორტაციის შედეგად იგი დაექვემდებარებოდა კონვენციის მე-3 

მუხლის საწინააღმდეგო ქმედებას.31 

მეორე განმცხადებელი32  

მეორე განმცხადებლის საქმის შეფასებისას სასამართლომ პირველ რიგში 

გაითვალისწინა, რომ პირი სასამართლოს წინაშე თავის მოთხოვნას აფუძნებდა არა იმ 

რისკის არსებობას, რომ დაბრუნების შემთხვევაში უცნობი ქაბულელი ნათესავები 

განახორციელებდნენ მის რეკრუტირებას ჰიზბ-ი-იზლამის რიგებში, არამედ მის 

შიშს, თალიბანისა და ავღანეთის სახელმწიფო უწყებების მიმართ, რომელიც 

განპირობებული იყო 2009 და 2011 წლებში განმცხადებლის აშშ-ს ძალებისთვის 

კუნარის პროვინციაში თარჯიმნად მუშაობით. 

სასამართლო აღნიშნავს, რომ მეორე განმცხადებლის მოთხოვნა დეტალურად 

გამოიკვლიეს ეროვნულმა უწყებებმა. პირველი ინსტანციის ტრიბუნალმა, 

განმცხადებელთან გასაუბრების შემდეგ, განაცხადა, რომ იგი არ წარმოადგენდა 

სანდო მოწმეს. სასამართლომ მიიჩნია, რომ პირველი ინსტანციის ტრიბუნალის 

არგუმენტები ზემოაღნიშნული დასკვნის გამოსატანად იყო სრულყოფილი, 

რაციონალური და დამაჯერებელი. სასამართლომ გაითვალისწინა რა მისი 

გადაწყვეტილება საქმეში: კლაასი გერმანიის წინააღმდეგ (განაცხადი no. 15473/89, 

1993, ¶30) განაცხადა, რომ იმისათვის, რათა კონვენციის საფუძველზე შექმნილმა 

ორგანოებმა გადაუხვიოს ეროვნული სასამართლოების მიერ დადგენილ ფაქტებს, 

მათ წინაშე წარმოდგენილი უნდა იყოს დამაჯერებელი მიზეზები. მეორე 

განმცხადებლის საქმის განხილვისას, კი სასამართლომ მიიჩნია, რომ მის წინაშე 

ასეთი მიზეზები არ იქნა წარმოდგენილი.33 სასამართლომ არ მიიღო განმცხადებლის 

განაცხადი, რომ ავღანეთში  დაბრუნების შემთხვევაში მას საფრთხე ემუქრებოდა 

სახელმწიფო ორგანოებიდანაც. სასამართლოს განცხადებით, პირველ რიგში, 

თავშესაფრის მაძიებელს არასდროს დაუყენებია ეს საკითხი ეროვნული უწყებების 

                                                           
30 იქვე, ¶ 106. 
31 იქვე, ¶ 109. 
32 იქვე, ¶¶ 110-116. 
33 იქვე, ¶ 111. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{
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წინაშე და მეორეც, მან ვერ წარმოადგინა რაიმე მტკიცებულება, რათა დაესაბუთებინა, 

რომ ავღანეთის სახელმწიფო ორგანოებს ექნებოდათ რაიმე ინტერესი 

განმცხადებლის საწინააღმდეგოდ.34 

რაც შეეხება, მეორე განმცხადებლის განაცხადს, რომ მისი დაბრუნების შემდეგ, იგი 

ვერ შეძლებდა ქაბულში გადასახლებას, ვინაიდან იქ აღმოჩნდებოდა ძალიან მძიმე 

მატერიალურ მდგომარეობაში, სასამართლომ ამ საკითხის განხილვისას 

გაითვალისწინა შემდეგი ფაქტორები: (ა) პირველ რიგში სასამართლომ მოიხმო რა 

მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საქმეში ნ. გაერთიანებული სამეფოს 

წინააღმდეგ (განაცხადი no. 26565/05, 2008, ¶ 42) აღნიშნა, რომ იმ ქვეყნის 

ჰუმანიტარულმა პირობებმა, სადაც ხდება პირის დეპორტაცია, შეიძლება გამოიწვიოს 

კონვენციის მესამე მუხლის დარღვევა მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში. (ბ) 

შემდგომ სასამართლომ განიხილა გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის 

ოფისის 2010 წლის სახელმძღვანელო პრინციპებში გამოთქმული მოსაზრება, რომ 

შიდა გადაადგილების ალტერნატივა გონივრულია, როდესაც პირისთვის 

გადასახლების ადგილას, იქ მყოფი ოჯახის, საზოგადოების ან ტომის მიერ, 

უზრუნველყოფილია მისი დაცვა. ამავე მოსაზრების მიხედვით, მარტოხელა 

მამაკაცებს, გარკვეულ პირობებში, შეუძლიათ ოჯახისა და საზოგადოების 

მხარდაჭერის გარეშე თავი ირჩინონ ურბანულ და ნახევრად ურბანულ ადგილებში, 

სადაც არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ეფექტური სამთავრობო კონტროლი. 

გამომდინარე აქედან, სასამართლომ მიიჩნია, რომ მეორე განმცხადებელმა, რომელიც 

არის ინგლისურად სრულყოფილად მოსაუბრე 24 წლის ჯანმრთელი მამაკაცი, 

რომელმაც სრულწლოვანების ასაკში დატოვა ავღანეთი, ვერ შეძლო დაესაბუთებინა, 

რომ ქაბულში, მთავრობის კონტროლქვეშ მყოფ ურბანულ ტერიტორიაზე მისი 

დეპორტაცია გამოიწვევდა კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევას, ასევე იმის 

გათვალისწინებით, რომ ამ ტერიტორიაზე კვლავ ცხოვრობდნენ მისი ოჯახის 

წევრები, ორი დის ჩათვლით.35 

ბოლოს სასამართლომ სანდოდ არ მიიჩნია მეორე განმცხადებლის განაცხადი იმის 

შესახებ, რომ იგი, საერთაშორისო საზოგადოებისთვის გაწეული სამსახურის გამო, 

ქაბულში  უსაფრთხოდ ვერ იცხოვრებდა. სასამართლომ აღნიშნა, რომ 2011 წლის 

დასაწყისამდე განმცხადებელი მუშაობდა თარჯიმნად კუნარის პროვინციაში, სადაც 

არ ჰქონდა განსაკუთრებული თანამდებობა. მას არ წარმოუდგენია რაიმე 

არგუმენტაცია ან მტკიცებულება, იმის დასასაბუთებლად, რომ თალიბები 

                                                           
34 იქვე, ¶ 112. 
35 იქვე, ¶ 114. 
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მოახდენდნენ მის იდენტიფიცირებას ქაბულში, მათ კონტროლს გარეთ დარჩენილ 

ტერიტორიაზე ან რომ იგი მოხვდებოდა თალიბების არასასურველი ყურადღების 

ცენტრში.36 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლომ გამოიტანა შემდეგი 

დასკვნა: მეორე განმცხადებელმა ვერ დაასაბუთა, რომ მისი ავღანეთში დაბრუნებით  

დაირღვეოდა კონვენციის მე-3 მუხლი.37 

მე-8 მუხლის სავარაუდო დარღვევა38:  

მეორე განმცხადებლის მტკიცებით, მას გაერთიანებულ სამეფოში ჰქონდა კონვენციის 

მე-8 მუხლით დაცული პირადი და ოჯახური ცხოვრების უფლება. იმის 

გათვალისწინებით, რომ იგი არასდროს ყოფილა გაერთიანებულ სამეფოში 

ნასამართლევი, თავშესაფრის მაძიებელი დაობდა, რომ მისი დაბრუნება, იქნებოდა 

არაპროპორციული ჩარევა კონვენციის მე-8 მუხლით დაცული პირადი და ოჯახური 

ცხოვრების პატივისცემის უფლებაში.39 

სასამართლომ გაითვალისწინა თავისი გადაწყვეტილება საქმეში უნერი ჰოლანდიის 

წინააღმდეგ (განაცხადი no. 46410/99, 2006. ¶54) და აღნიშნა, რომ ხელშემკვრელ 

სახელმწიფოებს, დამკვიდრებული საერთაშორისო სამართლის თანახმად და მათი 

სახელშეკრულებო, მათ შორის კონვენციის შესაბამისად აღებული ვალდებულებების 

გათვალისწინებით, აქვთ უფლება, აკონტროლონ ქვეყნის ტერიტორიაზე  უცხოელთა 

შესვლა, ბინადრობა და გაძევება. შესაბამისად, მე-8 მუხლი სახელმწიფოს არ აკისრებს 

ზოგად ვალდებულებას, პატივი სცეს ემიგრანტის გადაწყვეტილებას ბინადრობის 

ქვეყნის არჩევასთან დაკავშირებით. თუმცა, როგორც სასამართლომ აღნიშნა 

საქმეებში: უნერი ჰოლანდიის წინააღმდეგ (განაცხადი no. 46410/99, 2006. ¶59) და  

ნიანზი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (განაცხადი no. 21878/06, 2008, ¶72), 

პირის ქვეყნიდან დეპორტაციამ, მისი საქმის ინდივიდუალური გარემოებებიდან 

გამომდინარე, შესაძლოა გამოიწვიოს განმცხადებლის მე-8 მუხლით დაცული 

უფლების დარღვევა.40 

თუმცა, მოცემული საქმის ანალიზის შედეგად, სასამართლომ განაცხადა, რომ 

თუნდაც განმცხადებელს ჰქონოდა პირადი და ოჯახური ცხოვრება გაერთიანებულ 

სამეფოში, მისი გაძევება შეესაბამებოდა კანონს და ჰქონდა ლეგიტიმური მიზანი, 

                                                           
36 იქვე, ¶ 115. 
37 იქვე, ¶ 116. 
38 იქვე, ¶¶ 117-120. 
39 იქვე, ¶ 117. 
40 იქვე, ¶ 118. 
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კერძოდ საემიგრაციო კონტროლის დამყარება და უზრუნველყოფა.  რაც შეეხება 

ჩარევის აუცილებლობას, სასამართლომ განაცხადა, რომ მოცემულ შემთხვევაში, 

განმცხადებლის პირად ცხოვრებაში ჩარევა, ზემოაღნიშნული ლეგიტიმური საჯარო 

ინტერესის გათვალისწინებით, ვერ იქნებოდა მიჩნეული არაპროპორციულად. 

აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისას სასამართლომ გაითვალისწინა ის ფაქტი, 

რომ განმცხადებლისთვის არასდროს მიუნიჭებიათ გაერთიანებულ სამეფოში 

ბინადრობის უფლება, ხოლო მისი გაერთიანებულ სამეფოში ყოფნა, თავშესაფარზე 

განცხადებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებამდე, იყო დროებითი. 

შესაბამისად, სასამართლომ პირის საჩივარი მე-8 მუხლთან დაკავშირებით აშკარად 

დაუსაბუთებლად, და შესაბამისად დაუშვებლად ცნო.41 

შედეგი:42 

 საბოლოოდ სასამართლომ ორივე განმცხადებელთან დაკავშირებით (6 ხმით 1-

ის წინააღმდეგ) დაასკვნა, რომ მათი ავღანეთში დეპორტაციით 

გაერთიანებული სამეფო არ დაარღვევდა კონვენციის მე-3 მუხლით დაცულ 

უფლებებს.   

დაკავშირებული საქმეები: 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო -  ნ. ა. გაერთიანებული სამეფოს 

წინააღმდეგ (განაცხადი no. 25904/07); 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - უნერი ჰოლანდიის 

წინააღმდეგ (განაცხადი no. 46410/99); 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - ნიანზი გაერთიანებული 

სამეფოს წინააღმდეგ (განაცხადი no. 21878/06); 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - ნ. გაერთიანებული სამეფოს 

წინააღმდეგ (განაცხადი no. 26565/05, 2008); 

 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო - კლაასი გერმანიის 

წინააღმდეგ (განაცხადი no. 15473/89). 

                                                           
41 იქვე, ¶ 118. 
42 იქვე, გვ. 31. 


