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საქმე№3/4756-20

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა
საქართველოს სახელით

3 ივნისი, 2021 წელი

ქ. თბილისი

შ ე ს ა ვ ა ლ ი ნ ა წ ი ლ ი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია

მოსამართლე - დიანა ფარქოსაძე

სხდომის მდივანი -თამთა კაკიაშვილი

მოსარჩელე - ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეი

წარმომადგენელი - ანზორ ხატიაშვილი

მოპასუხე - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის

დეპარტამენტი

წარმომადგენელი - თამარ ნავერიანი

თარჯიმანი - ქეთევან ჭარხალაშვილი

დავის საგანი - ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის

ბათილად ცნობა, ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი

აქტის გამოცემის დავალება

ა ღ წ ე რ ი ლ ო ბ ი თ ი ნ ა წ ი ლ ი

1. სასარჩელო მოთხოვნა

1.1. ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს

მიგრაციის დეპარტამენტის 2020 წლის 29 ივნისის MIA 7 20 01449561

გადაწყვეტილება;

1.2. დაევალოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის

დეპარტამენტს გამოსცეს ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტი ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეისთვის

ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების თაობაზე.

2. მოპასუხის პოზიცია

მოპასუხე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის
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დეპარტამენტის წარმომადგენელმა წარმოდგენილი შესაგებლით სარჩელი არ ცნო

და მიუთითა, რომ სარჩელის დაკმაყოფილების ფაქტობრივი და სამართლებრივი

საფუძვლები არ არსებობს.

3. დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები

3.1. ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მოქალაქე - ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი

ელკორაეიმ (WAGDY ALI ALI MOHAMED ALI ELKORAEI; დაბ. 15.11.1988წ.) 2017 წლის

9 იანვარს განცხადებით მიმართა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან

იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა

სამინისტროს და საერთაშორისო დაცვა მოითხოვა.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ

პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ ვაგდი ალი ალი მოჰამედ

ალი ელკორაეის ჩაუტარა ანკეტირება და განმცხადებელი დაარეგისტრირა

თავშესაფრის მაძიებელ პირად.

ასევე, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით

გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრომ ვაგდი

ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეისთან ჩაატარა გასაუბრება.

გასაუბრების შედეგად გამოირკვა, რომ ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მოქალაქე,

ეთნიკურად არაბი, ისლამიდან ქრისტიანობაზე კონვერტირებული ვაგდი ალი

ალი მოჰამედ ალი ელკორაეი დაიბადა 1988 წლის 15 ნოემბერს ქალაქ კაიროში,

ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში. თავშესაფრის მაძიებელი პირი 2006-2010

წლებში სწავლობდა ალმაარიფის ენისა და თარგმნის უნივერსიტეტში,

ინგლისური ენის ფაკულტეტზე, პროფესიით არის ინგლისური ენის თარჯიმანი.

ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეი წარმოშობის ქვეყნის დატოვებამდე,

მამასთან, მამიდასთან და ძმასთან ერთად, ცხოვრობდა ქალაქ კაიროში, იოსეფის

ქუჩაზე. მშობლები განქორწინებულები არიან და დედა გაერთიანებულ სამეფოში

ცხოვრობს, სადაც ერთ-ერთ ბრიტანულ კომპანიაში მუშაობს.

ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეი წარმოშობის ქვეყანაში მუშაობდა

თარჯიმნად, ამზადებდა ბავშვებს და პარალელურად, მუშაობდა ,,ვოდაფონის"

ფილიალში - ქოლ-ცენტრის ოპერატორად. ამასთან, მას ჰქონდა საკუთარი

მაღაზია, სადაც ყიდდა შინაური ცხოველების საკვებს.

მოსარჩელის განმარტებით, ის დაახლოებით 7 წლის იყო, როდესაც მისი

მშობლები განქორწინდნენ. ეგვიპტური კანონმდებლობის თანახმად,

თავშესაფრის მაძიებელი მამასთან დარჩა. იმის გამო, რომ მისი მამა დაკავებული

იყო სამსახურით, ქრისტიანულ კერძო სკოლა "NEW BABY GARDEN"-ში შეიყვანეს.

თავშესაფრის მაძიებლის თქმით, ეს სკოლა ბანაკივითაა, მოსწავლეები იქვე

ცხოვრობენ. ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის განმარტებით, მართალია

მისი მამა მუსლიმი იყო, მაგრამ მას პრობლემას არ უქმნიდა ის ფაქტი, რომ შვილი

ქრისტიანულ სკოლაში დაჰყავდა, ვინაიდან ეგვიპტეში კარგი განათლების მიღება

ქრისტიანულ კერძო სკოლებშია შესაძლებელი. მოსარჩელე განმარტავს, რომ

მართალია ოფიციალურად საბუთებში უწერია, რომ მუსლიმია, თუმცა
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რეალურად, ისლამური წესით არასდროს უცხოვრია, არც ულოცია და არც მარხვა

დაუცავს. სკოლის პერიოდიდან ჰყავდა ქრისტიანი მეგობრები და დადიოდა

ეკლესიაში; უნდოდა ოფიციალურად მონათლულიყო, თუმცა ეგვიპტეში ეს ვერ

შეძლო, რადგან მუსლიმური ოჯახიდან იყო.

მოსარჩელის განმარტებით, ის არის განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის

პირი. თინეიჯერობის ასაკიდან გააცნობიერა, რომ ბიჭები იზიდავდნენ.

მოსარჩელე აღნიშნავს, რომ ეგვიპტეში განსხვავებული ორიენტაციის ხალხს

პრობლემები ექმნებათ, ამიტომ ცდილობდა მისი სექსუალური ორიენტაციის

შესახებ არავის შეეტყო. მან თავისი რელიგიური შეხედულებებისა და

სექსუალური ორიენტაციის შესახებ მეგობარ ალ-შარონს უამბო, რომელმაც ვერ

გაუგო და დაახლოებით 2010-2011 წელს ოჯახთან დაასმინა. მოსარჩელე

აღნიშნავს, რომ ოჯახის წევრები გაბრაზდნენ, ეჩხუბნენ და ფიზიკური

შეურაცხყოფა მიაყენეს. ამასთან, ოჯახის წევრებმა დაიქირავეს კრიმინალური

ჯგუფი, რომლებმაც დაშინების მიზნით, მასზე განახორციელეს ფიზიკური

ზეწოლა. აღნიშნულის შემდეგ, მუდმივად ხორციელდებოდა მისი მისამართით

ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა, როგორც ოჯახის წევრების, ისე უცხო

ხალხის მხრიდან.

მოსარჩელის განმარტებით, 2017 წელს მის წინააღმდეგ სასამართლოში აღიძრა

საქმე, ადამიანებზე თავდასხმის, ძარცვის, რელიგიის შეცვლისა და სექსუალური

ორიენტაციის გამო. აღნიშნულთან დაკავშირებით, მოსარჩელე განმარტავს, რომ

მისი ოჯახის წევრებმა დაიქირავეს ე.წ. ცრუ მოწმეები, რომლებმაც განაცხადეს,

რომ თითქოს განმცხადებელი მათ თავს დაესხა და გაძარცვა. მოსარჩელე

აღნიშნავს, რომ 27 დღის განმავლობაში იყო დაკავებული. მას შემდეგ კი, რაც

მისმა ადვოკატმა თანხა გადაიხადა და სასამართლოს გადაწყვეტილება დაკავების

თაობაზე გაასაჩივრა, იგი გაათავისუფლეს. მოსარჩელე განმარტავს, რომ

გათავისუფლების შემდეგ, მან უპრობლემოდ მოახერხა ქვეყნის დატოვება და 2017

წლის 2 იანვარს საქართველოში გამოემგზავრა. საქართველოში ჩამოსვლის

შემდეგ, მაისის თვეში სასამართლომ საბოლოო განაჩენი გამოიტანა, რომლის

თანახმად, სამი წლით თავისუფლების აღკვეთა და ფულადი ჯარიმის სახით 1000

ეგვიპტური გინეის გადახდა დაეკისრა. მოსარჩელის თქმით, აღნიშნული

გადაწყვეტილების შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა მამამ, რომელთანაც არც თუ ისე

კარგი ურთიერთობა აქვს.

მოსარჩელე აღნიშნავს, რომ 2017 წლის 12 მარტს ქ. თბილისში, სამების

საკათედრო ტაძარში მართლმადიდებელ ქრისტიანად მოინათლა. წარმოშობის

ქვეყანაში დაბრუნების საფრთხეებზე საუბრისას, მოსარჩელე აღნიშნავდა, რომ

მას დააპატიმრებენ ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში მის წინააღმდეგ მიმდინარე

სისხლისსამართლებრივი დევნის გამო. ამასთან, შიშობდა, რომ რელიგიისა და

სექსუალური ორიენტაციის გამო, ეგვიპტეში მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება.

ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის 2017 წლის 9 იანვრის განცხადების

საფუძველზე მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში,

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის
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დეპარტამენტის 2017 წლის 22 ივნისის MIA 6 17 01484376 წერილით

სამინისტროს ეცნობა, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების

სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის

მოქალაქე - ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეისთვის საქართველოს

ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება მიზანშეუწონლად მიაჩნია.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ

პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 2017 წლის 14 ივლისის N02-

01/05/18285 გადაწყვეტილებით (შეტყობინება), არ დაკმაყოფილდა ვაგდი ალი ალი

მოჰამედ ალი ელკორაეის განცხადება საქართველოში საერთაშორისო დაცვის

მინიჭების თაობაზე. სამინისტრომ მიიჩნია, რომ ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი

ელკორაეი აკმაყოფილებდა ,,საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს

კანონის მე-15 მუხლით განსაზღვრულ საფუძვლებს ლტოლვილის სტატუსის

მინიჭებასთან დაკავშირებით. თუმცა, არსებობდა საკმარისი საფუძველი

ვარაუდისთვის, რომ ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეი საფრთხეს

შეუქმნიდა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას, რასაც არეგულირებს

,,საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის პირველი

პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ

პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 2017 წლის 14 ივლისის N02-

01/05/18285 გადაწყვეტილება (შეტყობინება) ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი

ელკორაეიმ გაასაჩივრა თბილისის საქალაქო სასამართლოში.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2017

წლის 20 დეკემბრის გადაწყვეტილებით (საქმე N3/5369-17), ვაგდი

ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ;

სადავო საკითხის გადაუწყვეტლად ბათილად იქნა ცნობილი საქართველოს

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 2017 წლის 14 ივლისის

№02-01/05/18285 გადაწყვეტილება (შეტყობინება) და მოპასუხე - საქართველოს

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,

განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს დაევალა საქმისათვის არსებითი

მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა შესწავლისა და გამოკვლევის შემდეგ ახალი

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა ვაგდი ალი

ალი მოჰამედ ალი ელკორაეისათვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების

საკითხთან დაკავშირებით.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2017

წლის 20 დეკემბრის გადაწყვეტილება

(საქმე N3/5369-17) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის

დეპარტამენტმა გაასაჩივრა სააპელაციო საჩივრით, თბილისის სააპელაციო

სასამართლოში.

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2018

წლის 30 ნოემბრის განჩინებით (საქმე N3ბ/1775-18), საქართველოს შინაგან
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საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის სააპელაციო საჩივარი არ

დაკმაყოფილდა; უცვლელად დარჩა თბილისის საქალაქო სასამართლოს

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2017 წლის 20 დეკემბრის

გადაწყვეტილება.

სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებებს:

- საერთაშორისო დაცვის მინიჭების თაობაზე თავშესაფრის საკითხთა

სამმართველოს სტატუსის დადგენის განყოფილების დასკვნა (ტ.1, ს.ფ. 289-297);

- საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის

დეპარტამენტის 2017 წლის 22 ივნისის MIA 6 17 01484376 წერილი (ტ.1, ს.ფ. 298);

- საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ

პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს 2017 წლის 14 ივლისის N02-

01/05/18285 გადაწყვეტილება (შეტყობინება) (ტ.1, ს.ფ. 56-57);

- თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2017

წლის 20 დეკემბრის გადაწყვეტილება (საქმე N3/5369-17) (ტ.1, ს.ფ.
299-310);

- თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2018

წლის 30 ნოემბრის განჩინება (საქმე N3ბ/1775-18) (ტ.1, ს.ფ. 58-79).

3.2. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის

2017 წლის 20 დეკემბრის კანონიერ ძალაში შესული

გადაწყვეტილებისა (საქმე N3/5369-17) და თბილისის სააპელაციო სასამართლოს

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2018 წლის 30 ნოემბრის განჩინების

(საქმე N3ბ/1775-18) საფუძველზე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს

მიგრაციის დეპარტამენტმა დაიწყო ხელახალი ადმინისტრაციული წარმოება,

რომლის ფარგლებშიც 2020 წლის 15 ივნისს, ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი

ელკორაეისთან ჩატარდა გასაუბრება.

გასაუბრების შედეგად გამოირკვა, რომ ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მოქალაქე,

ეროვნებით და ეთნიკურად ეგვიპტელი. რელიგიით, როგორც თავად აცხადებს

ისლამის სუნიტური მიმდინარეობიდან ქრისტიანობის მართლმადიდებლურ

მიმდინარეობაზე კონვერტირებული ქრისტიანი ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი

ელკორაეი 1988 წლის 15 ნოემბერს ქალაქ კაიროში დაიბადა.

მოსარჩელის ძირითად საცხოვრებელ ადგილს ქ. კაირო წარმოადგენდა,

სადაც მამასთან, დედინაცვალთან, მამიდასთან და ნახევარძმასთან ერთად

ცხოვრობდა, ხოლო დრო და დრო კი მარტო.

თავშესაფრის მაძიებლის განცხადებით, მან დაწყებითი და საშუალო განათლება

მიიღო ერთ ქრისტიანულ სკოლაში, რომლიც ორ სხვადასხვა ნაწილად იყოფოდა.

კერძოდ, თინეიჯერობის ასაკამდე ,,new baby gardens“-ში სწავლობდა, რის

შემდეგაც სწავლა განგრძო მეორე ფილიალში, რომელსაც ,,castle of dubara“ ერქვა.

უმაღლესი განათლება მოსარჩელემ 2005-2010 წლებში ქ. კაიროს უმაღლესი

განათლების თარგმნისა და ენების ინსტიტუტში მიიღო, სადაც ინგლისური ენის

ფაკულტეტზე სწავლობდა. თავშესაფრის მაძიებლის თქმით, იგი პროფესიით

თარჯიმანია. რაც შეეხება სამუშაო გამოცდილებას, ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი
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ელკორაეი 2010-2011 წლებში ქ. კაიროში კომპანია ,,ვოდაფონში“ ქოლ-ცენტრის

ოპერატორად მუშაობდა, ხოლო 2015-2016 წლებში ქ. კაიროს ერთ-ერთ სკოლაში

ინგლისური ენის მასწავლებლად. გარდა ამისა, ქ. კაიროში ჰქონდა ზოომაღაზია,

რომლის 50%-ის მფლობელი იყო.

მოსარჩელის განმარტებით, მას ერთი ნახევარძმა, დედინაცვალი და ბიოლოგიური

დედა ჰყავს, რომელთაგანაც, ბიოლოგიური დედა გაერთიანებულ სამეფოში, ქ.

ლონდონში ცხოვრობს და შვეულმფრენების ერთ-ერთ კომპანიაში ინჟინერის

პოზიციაზე მუშაობს; ნახევარძმა მომღერალია, ქართველი ცოლი ჰყავს და

ცხოვრობს საქართველოში; თავად ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეი

ამჟამად ქ. თბილისში თავის დედინაცვალთან ერთად ცხოვრობს, მამა კი

გარდაცვლილი ჰყავს. თავშესაფრის მაძიებლის თქმით, დედინაცვალსა და მამას,

მის გამო შექმნილი პრობლემების გამო, ეგვიპტის დატოვება მოუწიათ,

საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ კი 2018 წლის 1 ოქტომბერს საერთაშორისო

დაცვაზე განცხადებით მიმართეს სამინისტროს, თუმცა მოსარჩელის მამა - ალი

ალი მოჰამედ ალი ელკორაეი (ALI ALI MOHAMED ALI ELKORAEY) (დაბ.: 01.01.1956წ.)

საქართველოში 2019 წლის 26 თებერვალს გარდაიცვალა, დედინაცვალი - ჯიჰან

ვაგდი ბასტავი ბეიოუმი (GIHAN WAGDY BASTAWY BAYOUMY) (დაბ.: 14.01.1962 წ.)

კი კვლავ რჩება თავშესაფრის მაძიებლად.

ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის განცხადებით, მის მიერ წარმოშობის

ქვეყნის დატოვება მისმა სექსუალურმა ორიენტაციამ (გეი) და ქრისტიანობის

მიმართ არსებულმა ინტერესმა განაპირობა, რის გამოც ეგვიპტეში ყოფნისას

სხვადასხვა სახის პრობლემებს აწყდებოდა. თავშესაფრის მაძიებლის თქმით,

ქრისტიანობის მიმართ ინტერესი ჯერ კიდევ ბავშვობიდან გაუჩნდა, რაც

ქრისტიანი მეგობრების გარემოცვითა და ქრისტიანულ სკოლებსა და

უნივერსიტეტში სწავლით იყო განპირობებული, ხოლო რაც შეეხება, მის

სექსუალურ ორიენტაციას, მისი განცხადებით, ის ფაქტი, რომ ტრადიციულისგან

განსხვავებული ორიენტაცია ჰქონდა, ჯერ კიდევ 13 წლის ასაკში გაიაზრა, როცა

მიხვდა, რომ თავისი თანატოლებისგან განსხვავებით გოგონების ნაცვლად ბიჭები

მოსწონდა. გარდა ამისა, მისივე თქმით, იგი ბავშობიდანვე განსხვავებული იყო,

რაც მაკიაჟის მიმართ ინტერესითა და თოჯინებით თამაშის სურვილებში

გამოიხატებოდა, რაც მისი თქმით, ოჯახის წევრებისთვისაც შესამჩნევი იყო,

თუმცა ოჯახის წევრებისთვის მოსარჩელის სექსუალური ორიენტაციის შესახებ

ცნობილი ოფიციალურად დაახლოებით 2014-2015 წელს გახდა, როცა ვაგდი ალი

ალი მოჰამედ ალი ელკორაეი მისი სექსუალური ორიენტაციისა და

ქრისტიანობაზე კონვერტაციის თაობაზე მისმა მეგობარმა ალშარუნმა პოლიციაში

დაასმინა. თავშესაფრის მაძიებლის განცხადებით, ალშარუნი მისი ერთ-ერთი

საუკეთესო მეგობარი იყო, რომელთანაც თავისი ორიენტაციის და ქრისტიანობის

მიმართ ინტერესის შესახებ ისაუბრა, ალშარუნმა კი იგი დაასმინა, რასაც

მოსარჩელე ეგვიპტის ტრადიციებისა და ისლამის შეურაცხყოფის

ალშარუნისეული ხედვითა და მისი ძველ ტრადიციებზე დაბრუნების სურვილით

ხსნის. მისივე თქმით, მას შემდეგ, რაც ოჯახის წევრებისთვის მისი სექსუალური

ორიენტაციის შესახებ გახდა ცნობილი, ოჯახის წევრებთან ურთიერთობა დაეძაბა,
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ხშირად უწევდა კამათი, გარდა ამისა, იხსენებს ერთ-ერთ ფაქტს, როცა მისმა

ოჯახის წევრებმა უცხო პირები მიიყვანეს სახლში და მოსარჩელეს ფიზიკური

შეურაცხყოფა მიაყენეს.

თავშესაფრის მაძიებლის განცხადებით, ალშარუნის მიერ წარდგენილი

აუდიოჩანაწერის საფუძველზე პოლიციამ იგი დააკავა, თუმცა, იმის გამო, რომ

წარდგენილი აუდიოჩანაწერით მოსარჩელის იდენტიფიცირება ვერ შეძლეს,

მტკიცებულებების არარსებობის გამო იგი 5-6 დღეში გაათავისუფლეს.

მოსარჩელე აღნიშნავს, რომ მის მიმართ არსებული ეჭვების გამო მუდმივად

კონტროლდებოდა, რაც პოლიციის წარმომადგენლების მის სახლში ხშირ ვიზიტსა

და მის რამდენიმე დღით განყოფილებაში გადაყვანაში გამოიხატებოდა.

მოსარჩელის თქმით, პოლიციის განყოფილებაში ვიზიტისას იქ მყოფი

სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლის მიერ მამაკაცებთან სექსუალური

ურთიერთობის დადასტურების მიზნით მუდმივად ხორციელდებოდა მისი

სამედიცინო შემოწმება, თუმცა უშედეგოდ, რასაც მოსარჩელე იმით ხსნის, რომ

თავს მუდმივად იცავდა. მისი თქმით, ყოველი მსგავსი გადაყვანის დროს მას

განყოფილებაში 3-4 დღე ტოვებდნენ ან ქრთამის გადახდის შემთხვევაში მალევე

ათავისუფლებდნენ. ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეი აღნიშნავს მისი

დაკავების სხვა შემთხვევებსაც. კერძოდ, დაახლოებით 2015 წელს, მისმა

მეგობარმა ალშარუნმა პოლიციის განყოფილებაში მოწმის სახით მიიყვანა ვინმე

შეიხ იუსეფი, რომელმაც მოსარჩელეს ცემისა და ფულის წართმევის ბრალდებით

უჩივლა, თუმცა, მისი თქმით, იგი შეხ იუსეფს არ იცნობდა. მისივე განმარტებით,

მტკიცებულებათა არქონისა და ასევე ქრთამის გადახდის საფუძველზე, იგი 2

კვირაში გაათავისუფლეს.

ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის თქმით, დაახლოებით 2016 წლამდე 10

თვით ადრე დარეგისტრირდა აპლიკაციაში „გრინდერ“, რომელიც გეების გაცნობის

აპლიკაციას წარმოადგენდა. მისი თქმით, აღნიშნულ ქსელში მიმოწერა ჰქონდა

ერთ-ერთ პირთან, რომელიც სინამდვილეში პოლიციელი აღმოჩნდა. მისივე

თქმით, ერთ დღეს, როცა მას თავის მაღაზიაში შეხვედრა დაუნიშნა,

ზემოხსენებული პირი მის მაღაზიაში პოლიციელებთან ერთად გამოცხადდა, რა

დროსაც მოსარჩელე დააკავეს. ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის თქმით,

აღნიშნულ დაკავებამდე დაახლოებით ერთი კვირით ადრე, ზემოხსენებულ

აპლიკაციაში პირადი მონაცემები ჰქონდა განთავსებული, მათ შორის

ფოტოსურათიც, გარდა ამისა, დაკავების მომენტისთვის აღნიშნული აპლიკაცია

ტელეფონში ჰქონდა ჩაწერილი. ასევე, კვლევისას დადგინდა, რომ მობილურ

აპლიკაციაში „ვოთსაფ“ არსებულ რელიგიურ ჯგუფში იყო გაწევრიანებული.

თავშესაფრის მაძიებლის განცხადებით, ახალი სამხილებისა და წარსულში

ალშარუნის საჩივრის საფუძველზე საქმეები გაერთიანდა და მოსარჩელეს ბრალი

განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციისა და რელიგიის შეცვლის ბრალდებით

წაუყენეს, რის საფუძველზეც ჰილვანის რაიონში არსებულ წინასწარი დაკავების

იზოლატორში 6 თვის განმავლობაში იმყოფებდა. მისივე თქმით, დაახლოებით

200 დოლარის ექვივალენტი ეგვიპტური გინეის ქრთამის სახით გადახდის

საფუძველზე, 6 თვის შემდეგ იგი ჰილვანის წინასწარი დაკავების
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იზოლატორიდან გამოიპარა, გამოპარვიდან ერთ დღეში კი, რაკი ქვეყნის

დატოვება აკრძალული ჰქონდა, ქ. კაიროს აეროპორტიდან ასევე ქრთამის

გადახდის საფუძველზე შეძლო საქართველოში გამომგზავრება. მისი თქმით,

საქართველოს ელექტრონული ვიზა ჯერ კიდევ წინასწარი დაკავების

იზოლატორში ყოფნისას მისმა ბიძაშვილმა დაუმზადა, ხოლო ქრთამის საკითხები

კი მამამ მოუგვარა. მოსარჩელე მისი ოჯახის წევრების მის მიმართ

დამოკიდებულების ცვლილებას იმით ხსნის, რომ მათი გაზრდილია, შესაბამისად,

უყვართ. მოსარჩელე საქართველოში 2017 წლის 2 იანვარს ჩამოვიდა, რის

შემდეგაც საქართველოს ტერიტორია არ დაუტოვებია.

თავშესაფრის მაძიებლის განცხადებით, საქართველოში ყოფნის დროს, ეგვიპტის

პირველი ინსტანციის სასამართლომ აღვირახსნილობის, სახელმწიფო წეს-

ჩვეულებათა და ტრადიციათა დარღვევის ბრალდებით 3 წლით თავისუფლების

აღკვეთა და 1000 ეგვიპტური გინეის გადახდა მიუსაჯა, რაც ადვოკატის მეშვეობით

გაასაჩივრა, თუმცა, სააპელაციო სასამართლომ პირველი ინსტანციის

სასამართლოს გადაწყვეტილება უცვლელად დატოვა, რის გამოც, მოსარჩელის

თქმით, ეგვიპტეში თუნდაც 10 წლის შემდეგ დაბრუნების შემთხვევაშიც,

პატიმრობა, წამება და ღირსების შემლახავი მოპყრობა ელის.

თავშესაფრის მაძიებელი ეგვიპტეში ცხოვრებისას შექმნილი პრობლემების

მაგალითად სხვადასხვა შემთხვევას ასახელებს, კერძოდ, ეგვიპტეში ცხოვრებისას

იგი დადიოდა მუცლის ცეკვებზე, რომლის კურსებიც ერთ ქალბატონს

არაოფიციალურად სახლში ჰქონდა გახსნილი. მისი თქმით, იგი ცეკვის ამსახველ

ვიდეოებსა და ფოტოებს სოციალურ ქსელში „ფეისბუქი“ ავრცელებდა, რის გამოც

სხვადასხვა სახის პრობლემა შეექმნა. კერძოდ, მისი ოჯახის წევრებს მეზობლები

ეკამათებოდნენ, ასევე, ერთ დღეს, როცა მის ცეკვის ჯგუფელთან ერთად იყო,

უცნობმა პირებმა გააჩერეს, სცემეს, მისი ჯგუფელი კი გააუპატიურეს. მომხდარი

ფაქტის გამო პოლიციისთვის არ მიუმართავთ, რადგან ფიქრობდა, რომ შესაძლოა

პოლიციასთან პრობლემები თავადვე შეჰქმნოდა. გარდა ამისა, ცეკვების გამო

ერთხელ მისმა მეზობელმა პოლიციას აცნობა, თუმცა, ქრთამის საფუძველზე

პოლიცია მალევე წავიდა. აღნიშნული ფაქტის შემდეგ, სოციალურ ქსელში ახალი

არაფერი აუტვირთავს.

განმცხადებელი ქრისტიანობასთან მიმართებით აღნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ

ეგვიპტეში ყოფნისას, 2011 წელს ქრისტიანად მონათვლა სცადა, მაგრამ

მოსალოდნელი პრობლემების გამო ნათლობაზე უარი განუცხადეს. მისი თქმით,

ეგვიპტეში ყოფნის დროს სოციალურ ქსელებში წმინდანების სურათებს

აზიარებდა. დაახლოებით 2013 წელს, ფეისბუქზე ღიად დაწერა შემდეგი

შინაარსის ტექსტი: „არავინ მკითხოს მუსლიმი ვარ თუ ქრისტიანი, ეს მხოლოდ

ჩემი და უფლის საქმეა“, რასაც სოციალურ სივრცეში მის მიმართ

შეურაცხმყოფელი გამოხმაურებები მოჰყვა. გარდა ამისა, იგი ღიად აღნიშნავდა

ქრისტიანულ დღესასწაულებს. ყოველივე ზემოხსენებულის გამო მას ქუჩაში

მეზობლები და ნაცნობები ფიზიკურად უსწორდებოდნენ, თუმცა, ქრისტიანობის

საფუძველზე არსებული პრობლემების გამო სამართალდამცავებისთვის

არასდროს მიუმართავს.

თავშესაფრის მაძიებლის განცხადებით, საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ თავის
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სექსუალურ ორიენტაციას არც მალავს და არც ღიად აფიშირებს, რაც

გარკვეულწილად თავდაცვით არის განპირობებული, რადგან მას შემდეგ, რაც

საქართველოში მის შესახებ ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ზე 2017 წელს გავიდა

სიუჟეტი, რომელშიც იგი თავის სექსუალურ ორიენტაციასა და რელიგიაზე

საუბრობს, საქართველოში მცხოვრები ეგვიპტელებისგან პრობლემები შეექმნა,

კერძოდ, მას საქართველოში მყოფი ეგვიპტელები სახლში თავს დაესხნენ, რის

შესახებაც მისმა მეზობელმა პოლიციას მიმართა. მოსარჩელე და თავდამსხმელი

პირები პოლიციამ განყოფილებაში გადაიყვანა, სადაც მას თავდამსხმელი

პირების მიმართ შემაკავებელი ორდერის გამოცემა შესთავაზეს, რაზეც

მოსარჩელემ ვითარების შესაძლო გართულებისა და პრობლემების თავიდან

არიდების მიზნით უარი განაცხადა. აღნიშნულის შემდეგაც იგი განყოფილებიდან

მალევე გაუშვეს, ხოლო ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ საკითხი როგორ

დასრულდა, არ ფლობს. გარდა ამისა, მისი განცხადებით, სოციალურ ქსელებში

ზემოხსენებული სიუჟეტი გაავრცელეს, რასაც მისი მისამართით

შეურაცხმყოფელი კომენტარები და მუქარები მოჰყვა. ასევე, მოსარჩელე

განმარტავს, რომ უცნობმა პირებმა „რუსთავი 2“-ზე გასული სიუჟეტი ეგვიპტის

უსაფრთხოების სამსახურის ოფიციალურ გვერდზე ატვირთეს და მის დაკავებას

მოითხოვდნენ. განმცხადებლის განმარტებით, იგი დარწმუნებულია, რომ

ეგვიპტეში დაბრუნების შემთხვევაში, მთავრობის მხრიდან გამოხმაურება

აუცილებლად მოჰყვება.

თავშესაფრის მაძიებლის განცხადებით, ხსენებული პრობლემების მიუხედავად,

წარმოშობის ქვეყნის დატოვება არ სურდა, რადგან ვერ წარმოედგინა, რომ მსგავსი

პრობლემები შეექმნებოდა. მისი განცხადებით, ოჯახის წევრებს პრობლემები

შეექმნათ მასთან კონტაქტის აღადგენის გამო, კერძოდ, მამა და დედინაცვალი

მუდმივი შეურაცხყოფის გამო იძულებულნი გახდნენ ეგვიპტე დაეტოვებინათ.

განმცხადებელმა თავისი მშობლების მიმართ შექმნილი პრობლემის მაგალითად

რამდენიმე შემთხვევა დაასახელა. კერძოდ, მეზობლები მამამისს ეჩხუბნენ, რა

დროსაც ერთ-ერთმა მეზობელმა მამამისს ხის საგანი ჩაარტყა, მოსარჩელე

მომხდარი ფაქტის თარიღს ვერ იხსენებს. გარდა ამისა, თითქოსდა ძაღლებისგან

შეწუხების გამო პოლიციას უსაფუძვლოდ მიმართავდნენ. ხოლო, მას შემდეგ, რაც

,,რუსთავი 2“-ზე სიუჟეტი გავიდა, მისი დედინაცვალი სამსახურიდან

გაათავისუფლეს, რის გამოც მამამ დაზღვევით სარგებლობა ვეღარ შეძლო,

ჯანმრთელობის პრობლემების გამო კი იძულებული გახდნენ საქართველოში

ჩამოსულიყვნენ.

თავშესაფრის მაძიებელი მის მიმართ მოსალოდნელი დისკრიმინაციისა თუ

პრობლემების საილუსტრაციოდ განმარტავს, რომ თავისი ორიენტაციისა თუ

რელიგიის ღიად აფიშირებამ პრობლემები საქართველოშიც შეუქმნა, მაგალითად,

მამის გარდაცვალების შემდეგ მემკვიდრეობის გადაცემის პროცედურების

დასაწყებად აუცილებელი იყო ქართული მხარის მიერ გაცემული მამის

გარდაცვალების მოწმობის ეგვიპტის მხარის მიერ შესაბამისი ბეჭდით დამოწმება.

აღნიშნულთან დაკავშირებით ეგვიპტის საელჩოს წარმომადგენელმა ,,სკაიპის“

მეშვეობით საუბრის დროს დახმარებაზე უარი განუცხადა, მიზეზად კი

საქართველოში მოსარჩელის ცუდი რეპუტაცია დაასახელა.
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თავშესაფრის მაძიებელი ამჟამად ქ. თბილისში, მის დედინაცვალთან ერთად

ცხოვრობს და როგორც თვითონ განმარტავს, ფინანსური თვალსაზრისით

მეტწილად მის დედინაცვალზე არის დამოკიდებული. მისი განცხადებით,

საქართველოში არსებულ სპარსულ ტელევიზია ,,TVS”-ზე მუშაობს, თუმცა კოვიდ-

19-ის გამო შექმნილი გარემოებების გამო, დროებით უმუშევარია.

სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებას:

- თავშესაფრის მაძიებელ პირთან გასაუბრების ოქმი (ტ.1, ს.ფ. 167-202).

3.3. ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის 2017 წლის 9 იანვრის განცხადების

საფუძველზე მიმდინარე ხელახალი ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში,

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის

დეპარტამენტის 2020 წლის 26 ივნისის SSG 9 20 00075486 წერილით საქართველოს

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტს ეცნობა, რომ

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის

დეპარტამენტს ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მოქალაქე - ვაგდი ალი ალი

მოჰამედ ალი ელკორაეისთვის (დაბ. 15.11.1988წ) ,,საერთაშორისო დაცვის შესახებ“

საქართველოს კანონის 69-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, ლტოლვილის

სტატუსის მინიჭება მიზანშეუწონლად მიაჩნია.

სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებას:

- საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის

დეპარტამენტის 2020 წლის 26 ივნისის SSG 9 20 00075486 წერილი (ტ.1, ს.ფ. 205).

3.4. საერთაშორისო დაცვის მინიჭების თაობაზე საერთაშორისო დაცვის საკითხთა

სამმართველოს სტატუსის დადგენის განყოფილებამ ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი

ელკორაეის საქმეზე შეადგინა დასკვნა. დასკვნაში განმარტებულია, რომ კვლევის

პროცესში, საქმეში არსებული ფაქტობრივი გარემოებების შეფასების შედეგად

გამოვლინდა ისეთი სახის არსებითი ფაქტები, რომლებიც თავისი არსით

მიეკუთვნება „ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“ ჟენევის 1951 წლის კონვენციის

1A(2) მუხლის მე-2 პუნქტითა და „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს

კანონის მე–15 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ორ ნიშანს - რელიგია

და სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილება.

დასკვნაში მიეთითა, რომ წარმოშობის ქვეყნის შესახებ მოპოვებული

ინფორმაციის თანახმად, მიწერილი რელიგიური ნიშნის შემთხვევაში

(ისლამიდან ქრისტიანობაზე კონვერტირებულად მიჩნეული პირები) ასეთ

პირებთან მიმართებით დამოკიდებულება იგივეა, როგორც კონვერტირებული

პირების მიმართ, რადგან თუ ხელისუფლება ან საზოგადოება მიიჩნევს, რომ

პირმა ისლამი უარყო და ქრისტიანობა მიიღო, კონკრეტული პირი მათთვის

კონვერტირებული ქრისტიანია, რომელმაც ისლამი უარყო, შესაბამისად, მის

მიმართ ხელისუფლებისა და საზოგადოების დამოკიდებულება არის იგივე.

კონვერტაციის თემასთან მიმართებით მოპოვებული ინფორმაციის მიხედვით კი,

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი რელიგიის თავისუფლების შესახებ 2020 წელს

გამოქვეყნებულ ანგარიშში წერს, რომ ეგვიპტის კონსტიტუციით რწმენის

თავისუფლება აბსოლუტურ უფლებადაა აღიარებული და რელიგიური
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რიტუალების აღსრულების უფლება ე.წ. ,,წიგნიერი“ რელიგიებისთვის კანონითაა

დარეგულირებული. ეგვიპტის უზენაესი კანონი ადგენს, რომ ყველა მოქალაქე

კანონის წინაშე თანასწორია და დაუშვებელია დისკრიმინაცია რელიგიის,

რწმენის, სქესის, წარმოშობის, რასის თუ სხვა ნიშნით. კონსტიტუცია ასევე

ადგენს, რომ ისლამი სახელმწიფო რელიგიაა და ისლამური შარიათის პრინციპები

არის კანონმდებლობის ძირითადი წყარო. მთავრობა ოფიციალურად აღიარებს

სუნიტურ ისლამს, ქრისტიანობას და იუდაიზმს და მათ მიმდევრებს ანიჭებს

უფლებას საჯაროდ აღასრულონ საკუთარი რწმენა და ააშენონ სალოცავები.

დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ეგვიპტის კონსტიტუცია, ისევე როგორც სამოქალაქო

და სისხლის სამართლის კოდექსი არ კრძალავს არც ისლამისგან განდგომას და

არც სხვა რელიგიის ქადაგებას. კანონი ადგენს, რომ პირს შეუძლია შეიცვალოს

რელიგია; მიუხედავად ამისა, მთავრობა აღიარებს მხოლოდ სხვა რელიგიიდან

ისლამზე კონვერტაციას და არა პირიქით. მთავრობა ისლამიდან სხვა რელიგიაზე

კონვერტაციას აღიარებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირი მუსლიმად არ

დაბადებულა და მოგვიანებით კონვერტირდა ისლამზე.

დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს საშინაო საქმეთა ოფისი თავის

უკანასკნელ ანგარიშში ეგვიპტეში ქრისტიანების შესახებ, რომელიც 2017 წელსაა

გამოქვეყნებული, წერს, რომ ისლამიდან სხვა რელიგიაზე კონვერტაცია,

ზოგადად, ოფიციალურად სანქცირებული ძალადობის, დაკავების ან

თვალთვალის საბაბს არ წარმოადგენს. მიუხედავად ამისა, ისლამიდან

კონვერტირებულები აწყდებიან მნიშვნელოვან სოციალურ დისკრიმინაციას, რაც

გამოიხატება ოჯახისა და საზოგადოების მხრიდან უარყოფით, განდევნით და

ხანდახან ძალადობითაც. ასეთი დისკრიმინაციული მიდგომა უფრო მწვავეა

ღარიბ და პერიფერიულ ზონებში, სადაც უფრო კონსერვატიული და მკაცრი

მიდგომებია. დისკრიმინაციის ხარისხი უფრო მაღალია თუ კონვერტირებული

პირი ასევე ქადაგებს ახალ რელიგიას. ისლამიდან კონვერტირებული პირის

მიმართ ოფიციალური დისკრიმინაციის რისკი საშუალოა. როგორც წესი, ისინი

კონვერტაციის ფაქტს ოფიციალურად ვერ ასახავენ პირადობის დამადასტურებელ

დოკუმენტში, რასაც ნეგატიური შედეგები ახლავს როგორც მათთვის, ასევე, მათი

შვილებისთვის.

,,Amnesty International 2016/2017“ წლების ანგარიშში ეგვიპტის შესახებ წერს, რომ

ქვეყნის კანონმდებლობით, ეგვიპტის ყველა მოქალაქე კანონის წინაშე

თანასწორია და დაუშვებელია დისკრიმინაცია რელიგიის, რწმენის, სქესის,

წარმოშობის, რასის თუ სხვა ნიშნით. თუმცა, ამავდროულად, კონსტიტუცია

ადგენს, რომ ისლამი სახელმწიფო რელიგიაა და ისლამური შარიათის პრინციპები

არის კანონმდებლობის ძირითადი წყარო. ანგარიშში ნათქვამია, რომ ქვეყანაში

ადამიანის უფლებების მნიშვნელოვან დარღვევას, მათ შორის, წარმოადგენს

ძალადობა ლგბტ პირების მიმართ. ხელისუფლება აქტიურად იყენებს

კანონმდებლობას ლგბტ პირების თვითნებური დაკავებისა და სისხლის

სამართლებრივი დევნის მიზნით. 1961 წლის მე-10 კანონის მიხედვით,

გარყვნილების ბრალდებით აპატიმრებენ, აკავებენ და ასამართლებენ პირებს

მათი რეალური თუ მიწერილი სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერის

საფუძველზე. როგორც ანგარიშიდან ირკვევა, მიუხედავად იმისა, რომ ეგვიპტის
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კანონმდებლობაში არ არსებობს ჩანაწერი, რომელიც კონკრეტულად

ერთსქესიანთა კავშირს განსაზღვრავს დანაშაულად, პოლიციას აქვს

შესაძლებლობა ლგბტ პირები დააპატიმროს ისეთი ბრალდებებით, როგორიცაა

„გარყვნილება“, „პროსტიტუცია“ და „ისლამური სწავლებების დარღვევა“. ასეთი

დანაშაულებისთვის 10 წლამდე პატიმრობაა გათვალისწინებული. 2013 წლიდან

მოყოლებული მსგავსი ბრალდებებით დაპატიმრებების 250 შემთხვევაზე მეტია

დაფიქსირებული. ხელისუფლება არ ავრცელებს ანტიდისკრიმინაციულ კანონს

ლგბტ პირებზე.

იმ ფაქტს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ლგბტ პირების მიმართ დევნის ინტერესი

მაღალია, ის ფაქტიც ამტკიცებს, რომ ანგარიშის მიხედვით, ხშირია შემთხვევები,

როდესაც ხელისუფლება ახორციელებს სოციალური მედიის და ინტერნეტ

გაცნობის გვერდების მონიტორინგს ლგბტ პირების იდენტიფიცირებისა და მათი

დაპატიმრების მიზნით. გარდა ამისა, მოპოვებული ინფორმაციიდან ირკვევა ისიც,

რომ ლგბტ პირებს სახელმწიფოს მხრიდან მიზანმიმართულად ეზღუდებათ

თავდაცვის შესაძლებლობები. კერძოდ, ანგარიშში ნათქვამია, რომ

სამართლებრივი დისკრიმინაცია და სოციალური სტიგმა ბარიერებს უქმნის ლგბტ

პირებს, საჯაროდ დაიცვან თავიანთი უფლებები. ანგარიშში ნათქვამია, რომ

ინფორმაცია არ იყო ხელმისაწვდომი სექსუალური ორიენტაციის ან გენდერული

ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტების შესახებ დასაქმების, განსახლების,

განათლებასა და ჯანდაცვაზე წვდომის კუთხით. მედიის უზენაესი საბჭო

(ნახევრად სამთავრობო უწყება) კვლავ უწესებს აკრძალვებს ისეთ

მედიასაშუალებებს, რომლებიც ლგბტ პირებსა და მათ უფლებებს იცავს.

ლგბტ პირების მიმართ არსებულ პრობლემებს ცხადყოფს დროის დინამიკაც,

რომელშიც მუდმივად იკვეთება აღნიშნული პირების მიმართ საფრთხეები.

კერძოდ, 2019 წლის განმავლობაში კვლავ ვრცელდებოდა ინფორმაცია ლგბტ

პირების დაპატიმრებისა და მათი შევიწროვების ფაქტების შესახებ. დაშინებამ და

დაპატიმრების შიშმა ხელი შეუწყო თვითცენზურის გაძლიერებას. ადამიანის

უფლებათა დამცველი ჯგუფების ინფორმაციით, ხშირია პოლიციის მხრიდან

შევიწროვება, მათ შორის ფიზიკური შეურაცხყოფა და დაპატიმრების თავიდან

აცილების სანაცვლოდ, სხვა ლგბტ პირების დასმენა ან ქრთამის გამოძალვა.

მთავრობა იტოვებს უფლებას ქვეყანაში არ შეუშვას ან ქვეყნიდან გააძევოს უცხო

ქვეყნის მოქალაქე ლგბტ პირი. უფლებადამცველი ჯგუფების ინფორმაციით,

ხელისუფლება მიმართავს იძულებით ანალურ გამოკვლევებს. კანონით

დაშვებულია მსგავსი პრაქტიკა „გარყვნილების“ შემთხვევებში.

საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია „Freedom House“

2020 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშში ეგვიპტის შესახებ წერს, რომ ქვეყნის

კონსტიტუცია და კანონმდებლობა ყველა მოქალაქეს, განურჩევლად რელიგიისა,

გენდერული კუთვნილებისა, რასისა თუ სხვა ნიშნისა, ანიჭებს პოლიტიკურ

უფლებებს. თუმცა, ქალები, ქრისტიანები, შიიტი მუსლიმები, ფერადკანიანები და

ლგბტ პირები აწყდებიან დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმას, რაც ზღუდავს მათ

პოლიტიკურ ჩართულობას.

საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია „Amnesty
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International“ 2020 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშში ეგვიპტის შესახებ წერს,

რომ ხელისუფლება განაგრძობს ლგბტ პირების დაპატიმრებას და სისხლის

სამართლებრივ დევნას მათი რეალური ან მიწერილი სექსუალური ორიენტაციისა

და გენდერული იდენტობის საფუძველზე. ასევე, ხშირად ლგბტ პირები ხდებიან

იძულებითი ანალური გამოკვლევისა და სქესის დადგენის ტესტის ობიექტები;

მსგავსი პრაქტიკა, გავრცელებული მოსაზრებით, წამების ტოლფასია. 2019 წლის

იანვარში, გეი მამაკაცთან ინტერვიუს ჩაწერის გამო, ტელეწამყვან მოჰამედ ალ-

დიეტის სასამართლომ ერთი წლით პატიმრობა მიუსაჯა. მსგავსი სასჯელების

მიზანია, დააშინოს ხალხი, რათა მათ ლგბტ თემებზე საჯარო დისკუსია

შეწყვიტონ.

მითითებული გარემოებებიდან გამომდინარე, საერთაშორისო დაცვის მინიჭების

თაობაზე საერთაშორისო დაცვის საკითხთა სამმართველოს სტატუსის დადგენის

განყოფილების მიერ მომზადებულ დასკვნაში რეკომენდაციის სახით მიეთითა,

რომ ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მოქალაქე - ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი

ელკორაეი (WAGDY ALI ALI MOHAMED ALI ELKORAEI; დაბ. 15.11.1988წ.)

აკმაყოფილებს „ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ“ 1951 წლის ჟენევის კონვენციის

1A(2) მუხლითა და „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე–15

მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს ლტოლვილის

სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით, თუმცა ამავე დასკვნაში დამატებითი

გარემოების სახით მიეთითა, რომ თავშესაფრის მაძიებლის მიმართ არსებობს

საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ მისი საქართველოში ყოფნა მნიშვნელოვანი

გარემოებების გამო, ეწინააღდეგება ქვეყნის ინტერესებს, რასაც არეგულირებს

,,საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის პირველი

პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი. აღნიშნული მუხლის თანახმად, ლტოლვილის სტატუსი

არ მიენიჭება პირს, თუ არსებობს საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ იგი

საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებას, ტერიტორიულ

მთლიანობას ან საზოგადოებრივ წესრიგს.

ამდენად, ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საერთაშორისო დაცვის საკითხთა

სამმართველომ საბოლოო რეკომენდაციით, მიიჩნია, რომ ეგვიპტის არაბთა

რესპუბლიკის მოქალაქეს - ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის (WAGDY ALI

ALI MOHAMED ALI ELKORAEI; დაბ. 15.11.1988წ.) უარი უნდა ეთქვას ლტოლვილის

სტატუსის მინიჭებაზე.

სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებას:

- საერთაშორისო დაცვის მინიჭების თაობაზე საერთაშორისო დაცვის საკითხთა

სამმართველოს სტატუსის დადგენის განყოფილების დასკვნა (ტ.1, ს.ფ. 232-275).

3.5. გასაუბრების მასალების, წარმოშობის ქვეყნის შესახებ მოპოვებული

ინფორმაციისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის

დეპარტამენტის წერილის გათვალისწინებით, საქართველოს შინაგან საქმეთა

სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ 2020 წლის 29 ივნისს მიღებული

იქნა MIA 7 20 01449561 გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად, ვაგდი ალი ალი

მოჰამედ ალი ელკორაეის უარი ეთქვა საქართველოში ლტოლვილის სტატუსის

მინიჭებაზე.
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სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებას:

- საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის 2020

წლის 29 ივნისის MIA 7 20 01449561 გადაწყვეტილება (ტ.1, ს.ფ. 32);

3.6. საქმის მასალებში მოსარჩელე მხარის მიერ წარმოდგენილია გენერალური

პროკურატურის ჰელუანის პროკურატურის (კაიროს გუბერნიის) კრიმინალური

განყოფილების უფროსის მიერ 2021 წელს გაცემული ცნობა (ცნობა

ხელმოწერილია ასევე რეესტრის მდივნის მიერ), რომლის თანახმად,

სამართალდარღვევათა რეესტრის გაცნობის შედეგად დადგინდა, რომ 2017 წელს

ჰელუანის პროკურატურაში აღძრული იყო საქმე N1982 ბრალდებულის - ბატონი

ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის წინააღმდეგ, რომლის მიმართაც

03.05.2017 წელს, ოთხშაბათ დღეს, ჰელუანის პროკურატურის განყოფილებაში

საქმე აღიძრა უზნეობის, გარყვნილებისა და საზოგადოების წეს-ჩვეულებების

დარღვევის ბრალდებით.

ამავე ცნობის მიხედვით, 27.04.2018 წელს, ხუთშაბათ დღეს შემდგარ სხდომაზე,

ბატონ ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის მიმართ გამოტანილი იქნა

განაჩენი: თავისუფლების აღკვეთა (პატიმრობა) 3 წლის ვადით და ფულადი

ჯარიმის გადახდა 1000 ეგვიპტური ფუნტი სტერლინგის ოდენობით. აღნიშნული

განაჩენი კვლავ მოქმედებს ბრალდებულის მიმართ და ძალაშია, ვიდრე იგი არ

იქნება დაკავებული და სასჯელი - აღსრულებული.

სასამართლო ეყრდნობა შემდეგ მტკიცებულებას:

- გენერალური პროკურატურის ჰელუანის პროკურატურის (კაიროს გუბერნიის)

კრიმინალური განყოფილების უფროსის მიერ 2021 წელს გაცემული ცნობა (ცნობა

ხელმოწერილია ასევე რეესტრის მდივნის მიერ) (ტ.2, ს.ფ. 2-4).

ს ა მ ო ტ ი ვ ა ც ი ო ნ ა წ ი ლ ი

4. შემაჯამებელი დასკვნა

სასამართლო გაეცნო სასარჩელო განცხადებას, მოისმინა სასამართლო სხდომაზე

გამოცხადებულ მხარეთა ახსნა-განმარტებები, შეაფასა საქმეში არსებული

მტკიცებულებები და მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ სარჩელი უნდა

დაკმაყოფილდეს.

5. ნორმატიული აქტები, რომლითაც სასამართლომ იხელმძღვანელა

,,ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ” 1951 წლის კონვენცია, ,,საერთაშორისო დაცვის

შესახებ” საქართველოს კანონი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული

კოდექსი, ,,კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონი.

6. სამართლებრივი შეფასება

6.1. სასამართლო განმარტავს, რომ საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო

კოდექსის 22-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, სარჩელი შეიძლება აღიძრას

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის მოთხოვნით, ხოლო
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23-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, სარჩელი შეიძლება აღიძრას

ადმინისტრაციული აქტის გამოცემის მოთხოვნით.

სასამართლო მიიჩნევს, რომ მოსარჩელის მიერ სადავოდ ქცეული საქართველოს

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის 2020 წლის 29 ივნისის

MIA 7 20 01449561 გადაწყვეტილება წარმოადგენს ინდივიდუალურ

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს. შესაბამისად, გასაჩივრებული აქტის

კანონიერების შემოწმებისას, გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მისი შესაბამისობა

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნებთან,

ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით

წარმოშობილ სამართლებრივი ურთიერთობების მარეგულირებელ აქტებთან -

,,ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ” 1951 წლის კონვენციასთან, ,,ლტოლვილთა

სტატუსის შესახებ” 1967 წლის ოქმსა და ,,საერთაშორისო დაცვის შესახებ”

საქართველოს კანონთან.

6.2. ,,საერთაშორისო დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის

თანახმად, ამ კანონის მიზანია: ა) შექმნას თავშესაფრის პროცედურისთვის

საჭირო სამართლებრივი ჩარჩო; ბ) ამ კანონით დადგენილი წესით უზრუნველყოს

თავშესაფრის მაძიებლის, ლტოლვილის, ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირისა

და დროებითი დაცვის ქვეშ მყოფი პირის უფლებების დაცვა; გ) უზრუნველყოს

თავშესაფრის პროცედურა ამ კანონით გათვალისწინებული საერთაშორისო

დაცვის მექანიზმების გამოყენებით.

მოცემული კანონის მე-15 მუხლი ადგენს ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების

საფუძვლებს. აღნიშნული მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ლტოლვილის

სტატუსი ენიჭება უცხოელს ან მოქალაქეობის არმქონე პირს, რომელიც იმყოფება

წარმოშობის ქვეყნის გარეთ, აქვს საფუძვლიანი შიში, რომ იგი შეიძლება გახდეს

დევნის მსხვერპლი რასის, რელიგიის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური

ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური შეხედულების გამო, და არ შეუძლია

ან არ სურს, შიშიდან გამომდინარე, დაბრუნდეს თავის წარმოშობის ქვეყანაში ან

ისარგებლოს ამ ქვეყნის მფარველობით.

სასამართლო მითითებული მუხლის დეფინიციის განმარტებისათვის ასევე

მოიხმობს ,,ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ” 1951 წლის 28 ივლისის კონვენციის

1-ლი მუხლს, რომლის თანახმად ამ კონვენციის მიზნებისათვის ,,ლტოლვილი”

ვრცელდება ნებისმიერ პირზე, რომელიც: (1) მიიჩნევა ლტოლვილად 1926 წლის 12

მაისისა და 1928 წლის 30 ივნისის ან 1933 წლის 28 ოქტომბრისა და

1938 წლის 10 თებერვლის კონვენციებით, 1939 წლის 14 სექტემბრის ოქმით

ან ლტოლვილთა საერთაშორისო ორგანიზაციის წესდებით; ლტოლვილთა

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ მისი საქმიანობის პერიოდში მიღებული

დადგენილებები სტატუსზე არაუფლებამოსილების შესახებ ხელს არ შეუშლის

იმას, რომ ლტოლვილების სტატუსი მიენიჭოს იმ პირებს, რომლებიც

აკმაყოფილებენ ამ ნაწილის მე-2 პუნქტით დადგენილ პირობებს; (2) 1951 წლის

1 იანვრამდე მომხდარი მოვლენების შედეგად და საფუძვლიანი შიშის გამო, რომ

იგი შეიძლება გახდეს დევნის მსხვერპლი რასის, რელიგიის, აღმსარებლობის,

ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური



16

მრწამსის გამო, იმყოფება თავისი მოქალაქეობის ქვეყნის გარეთ და არ შეუძლია

ან არ სურს ამგვარი შიშის გამო ისარგებლოს ამ ქვეყნის მფარველობით, ან არ

გააჩნია რა გარკვეული მოქალაქეობა და მსგავს მოვლენათა შედეგად იმყოფება რა

თავის ადრინდელი საცხოვრებელი ქვეყნის გარეთ, არ შეუძლია ან ამგვარი შიშის

გამო არ სურს იქ დაბრუნება.

სასამართლო განმარტავს, რომ ,,ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ” 1951 წლის

კონვენცია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით გათვალისწინებულ

ადამიანის ფუნდამენტური უფლებებისა და თავისუფლებების რეალიზაციის

ერთ-ერთ მექანიზმს წარმოადგენს, ამასთან, 1951 წლის კონვენციისეული ზემოთ

მოყვანილი ცნება შედგება დამდგენი პირობებისგან, რომლებიც აყალიბებს იმის

განსაზღვრის კრიტერიუმებს, არის თუ არა თავშესაფრის მაძიებელი პირი

ლტოლვილი, რომელზე დაყრდნობითაც განისაზღვრება ლტოლვილის სტატუსთან

აღნიშნული პირის შესაბამისობა. ეს პირობები ადგენს შემდეგ საფუძვლებს:

დევნის საფუძვლიანი შიში; დევნა, რასის, რელიგიის, აღმსარებლობის,

ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების ან პოლიტიკური

მრწამსის მიზეზით; მოქალაქეობის/ყოფილი საცხოვრებელი ქვეყნის ფარგლებს

გარეთ ყოფნა.

დევნა, ასევე დევნის საფუძვლიანი შიში უკავშირდება პიროვნების ისეთ

პირობებში ყოფნას, როდესაც მის მიმართ სისტემატურად ხორციელდება

ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციით აღიარებული უფლებების

დარღვევა, ხოლო პირი ქვეყნის ხელისუფლებისგან ვერ იცავს თავს, ერთ

შემთხვევაში იმის გამო, რომ თავად ხელისუფლებისგან მოდის აღნიშნული

ქმედებები, ხოლო მეორე შემთხვევაში ხელისუფლება ვერ ან არ იცავს მას.

პიროვნება, რომელიც უარს განაცხადებს წარმოშობის ან საცხოვრებელი ქვეყნის

დაცვაზე, მხოლოდ მაშინ მიიჩნევა ლტოლვილად, თუ სურვილის არქონა

უკავშირდება დევნის დასაბუთებულ შიშს.

შიშის სუბიექტური ხასიათის გამო, კონვენციისეული განმარტება მოიცავს

თავშესაფრის მაძიებელი პირის სუბიექტურ ელემენტს. შიშის ელემენტს -

განწყობა და სუბიექტური მდგომარეობა - ემატება კვალიფიკაცია „საფუძვლიანი“.

ეს ნიშნავს, რომ პირის ლტოლვილის სტატუსს განსაზღვრავს არა მხოლოდ

შესაბამისი პირის განწყობა, არამედ ისიც, რომ მისი განწყობა გამყარებულია

ობიექტური გარემოებებით. ამდენად, ტერმინი ,,საფუძვლიანი შიში“ შედგება

სუბიექტური და ობიექტური ელემენტებისგან და საფუძვლიანი შიშის არსებობის

განსაზღვრისას აუცილებელია ორივე ელემენტის გათვალისწინება.

ამასთან, გარდა ზემოაღნიშნულისა, იმ მნიშვნელობის გამო, რომელსაც

განმარტება ანიჭებს სუბიექტურ ელემენტს - შიშს, აუცილებელია, შეფასდეს,

რამდენად სარწმუნოა თავშესაფრის მაძიებელი პირის მიერ მოწოდებული

ინფორმაცია, განსაკუთრებით თუ წარმოდგენილი ფაქტებიდან გამომდინარე

საქმეში არსებული ფაქტები არ არის საკმარისად მკაფიო, აუცილებელი იქნება

თავშესაფრის მაძიებლის პირადი და ოჯახური ვითარების, მისი კონკრეტული

რასობრივი, რელიგიური, ეროვნული, სოციალური ან პოლიტიკური ჯგუფისადმი

კუთვნილების, სიტუაციის მისეული განმარტების და მისი პირადი
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გამოცდილების გათვალისწინება - ანუ ყველა იმ ფაქტორის გათვალისწინება, რაც

შეიძლება მიანიშნებდეს იმაზე, რომ აღნიშული პირის განცხადების ძირითადი

მოტივი შიშია. შიში უნდა იყოს გონივრული. თუმცა გადაჭარბებული შიშიც

შეიძლება იყოს საფუძვლიანი იმ შემთხვევაში, თუ საქმის ყველა გარემოების

გათვალისწინებით შესაძლებელია ამგვარი განწყობის დასაბუთება და

გამართლება.

მანამ, სანამ სასამართლო დაადგენს შიშის ობიექტურს საფუძველს, სასამართლო

განმარტავს, რომ ლტოლვილის ცნებიდან გამომდინარე, ლტოლვილის სტატუსის

მაძიებელ პირს არ აქვს არჩევანის შესაძლებლობა, დატოვოს თუ არა თავისი

წარმოშობის ქვეყანა. იგი იძულებულია მოიქცეს ასე დევნის საფუძვლიანი შიშის

გამო. შესაბამისად ზემოთხსენებულ სუბიექტურ და ობიექტურ გარემოებასთან -

საფუძვლიან შიშთან ერთად სახეზე უნდა იყოს დევნა.

დადგენილია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის

დეპარტამენტის მიერ 2020 წლის 29 ივნისის MIA 7 20 01449561 გადაწყვეტილებით,

ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის უარი ეთქვა საქართველოში

ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებაზე. აღნიშნული გადაწყვეტილების თანახმად,

სამინისტრომ მიიჩნია, რომ მოსარჩელე აკმაყოფილებს ,,ლტოლვილთა სტატუსის

შესახებ“ 1951 წლის ჟენევის კონვენციის 1A(2) მუხლითა და ,,საერთაშორისო

დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლით განსაზღვრულ

კრიტერიუმებს ლტოლვილის სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით. კერძოდ,

საერთაშორისო დაცვის მინიჭების თაობაზე საერთაშორისო დაცვის საკითხთა

სამმართველოს სტატუსის დადგენის განყოფილების დასკვნის მიხედვით, ეს

კრიტერიუმებია: რელიგია და სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილება, თუმცა

გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში აღინიშნა, რომ არსებობს საკმარისი

საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის

კავშირი აქვს ,,საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 69-ე

მუხლის მე-2 პუნქტით დადგენილ გარემოებებთან, რის გამოც მოსარჩელის

საქართველოში ყოფნა ეწინააღდეგება ქვეყნის ინტერესებს.

ამდენად, მითითებული გადაწყვეტილების მიღების არსებითი საფუძველი გახდა

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის

დეპარტამენტის 2020 წლის 26 ივნისის SSG 9 20 00075486 წერილი, რომლის

თანახმადაც, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის

დეპარტამენტს ეცნობა, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების

სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის

მოქალაქე - ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეისთვის (დაბ. 15.11.1988წ)

,,საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 69-ე მუხლის მე-2

პუნქტის საფუძველზე, ლტოლვილის სტატუსის მინიჭება მიზანშეუწონლად

მიაჩნია.

სასამართლო მიუთითებს ,,საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს

კანონის 69-ე მუხლზე, რომლის პირველი პუნქტის თანახმად, საქართველოს

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური სამინისტროს მიმართვის საფუძველზე,

თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ახდენს თავშესაფრის მაძიებლის
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იდენტიფიკაციას და შესაბამისი სტატუსის განსაზღვრისას ამოწმებს ამ პირის

მიერ მიწოდებულ ფაქტებს, აგრეთვე სამინისტროს აძლევს რეკომენდაციას

თავშესაფრის მაძიებლის ან საერთაშორისო დაცვის მქონე პირის მიერ

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის პოტენციური საშიშროების

შექმნის საკითხზე. ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის მიხედვით, ამ მუხლის პირველი

პუნქტით გათვალისწინებული საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოებისათვის

პოტენციური საშიშროება გულისხმობს ისეთ შემთხვევას, როდესაც არსებობს

საკმარისი საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ თავშესაფრის მაძიებელს ან

საერთაშორისო დაცვის მქონე პირს კავშირი აქვს: ა) საქართველოს თავდაცვისა და

უსაფრთხოებისადმი მტრულად განწყობილი ქვეყნის/ორგანიზაციის

შეიარაღებულ ძალებთან; ბ) სხვა ქვეყნის სადაზვერვო სამსახურებთან; გ)

ტერორისტულ ან/და ექსტრემისტულ ორგანიზაციებთან; დ) სხვა დანაშაულებრივ

ორგანიზაციებთან (მათ შორის, ტრანსნაციონალურ დანაშაულებრივ

ორგანიზაციებთან) ან/და შეიარაღების, მასობრივი განადგურების იარაღის ან

მათი კომპონენტების უკანონო ბრუნვასთან.

ამასთან, ,,საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-17 მუხლის

პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტი ადგენს, რომ უცხოელს ან მოქალაქეობის

არმქონე პირს არ მიენიჭება ლტოლვილის სტატუსი, თუ არსებობს საკმარისი

საფუძველი ვარაუდისთვის, რომ იგი საფრთხეს შეუქმნის საქართველოს

სახელმწიფო უსაფრთხოებას, ტერიტორიულ მთლიანობას ან საზოგადოებრივ

წესრიგს.

სასამართლო მიუთითებს ,,კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ’’

საქართველოს კანონზე, რომლის პირველი მუხლის თანახმად, კონტრდაზვერვითი

საქმიანობა არის სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სფეროში

საქმიანობის სპეციალური სახე, რომლის მიზანია უცხო ქვეყნის სპეციალური

სამსახურების, ორგანიზაციების, პირთა ჯგუფისა და ცალკეულ პირთა

საქართველოს სახელმწიფო ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული სადაზვერვო

ან/და ტერორისტული საქმიანობიდან მომდინარე საფრთხეების გამოვლენა და

თავიდან აცილება. ამავე კანონის მე-6 მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების

თანახმად, კონტრდაზვერვითი საქმიანობა გასაიდუმლოებულია. ამ საქმიანობის

ამსახველი დოკუმენტები, მასალები და სხვა მონაცემები წარმოადგენს

სახელმწიფო საიდუმლოებას. კონტრდაზვერვითი საქმიანობის პროცესში

ოპერატიული და ოპერატიულ-ტექნიკური ღონისძიებების შედეგად მიღებული

დოკუმენტები, მასალები და სხვა მონაცემები არ შეიძლება გამოყენებული იქნეს

სამართალდაცვითი მიზნებისათვის, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით

გათვალისწინებული შემთხვევებისა, ხოლო მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის

შესაბამისად, ქვეყანაში ერთიანი კონტრდაზვერვითი საქმიანობის ორგანიზაცია

და სპეციალური სამსახურების საქმიანობის კოორდინაცია ეკისრება სპეციალურ

სამსახურს - საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის

კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს.

განსახილველ შემთხვევაში, სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს იმ

გარემოებაზე, რომ წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის, ინდივიდუალური

პროფილის, მოსარჩელის გამოცდილებისა და მსგავს მდგომარეობაში მყოფი
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ადამიანების სიტუაციის გათვალისწინებით, იკვეთება შესაძლებლობა, რომ

წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში, მოსარჩელის მიმართ

იარსებებს დევნის საფუძვლიანი შიში. წარმოშობის ქვეყანაში დევნა შესაძლოა

განხორციელდეს რელიგიისა და სექსუალური ორიენტაციის გამო, რის გამოც მას

ეგვიპტეში საფრთხე დაემუქრება, რასაც მოპასუხე მხარეც არ ხდის სადავოდ.

ამასთან, საერთაშორისო დაცვის მინიჭების თაობაზე საერთაშორისო დაცვის

საკითხთა სამმართველოს სტატუსის დადგენის განყოფილების მიერ

მომზადებული დასკვნის თანახმად, აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი რელიგიის

თავისუფლების შესახებ 2020 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშში წერს, რომ

ეგვიპტის კონსტიტუცია, ისევე როგორც სამოქალაქო და სისხლის სამართლის

კოდექსი არ კრძალავს არც ისლამისგან განდგომას და არც სხვა რელიგიის

ქადაგებას. კანონი ადგენს, რომ პირს შეუძლია შეიცვალოს რელიგია; მიუხედავად

ამისა, მთავრობა აღიარებს მხოლოდ სხვა რელიგიიდან ისლამზე კონვერტაციას

და არა პირიქით. მთავრობა ისლამიდან სხვა რელიგიაზე კონვერტაციას აღიარებს

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პირი მუსლიმად არ დაბადებულა და მოგვიანებით

კონვერტირდა ისლამზე.

გარდა ამისა, დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს საშინაო საქმეთა

ოფისი თავის უკანასკნელ ანგარიშში ეგვიპტეში ქრისტიანების შესახებ, რომელიც

2017 წელსაა გამოქვეყნებული, წერს, რომ ისლამიდან სხვა რელიგიაზე

კონვერტაცია, ზოგადად, ოფიციალურად სანქცირებული ძალადობის, დაკავების

ან თვალთვალის საბაბს არ წარმოადგენს. მიუხედავად ამისა, ისლამიდან

კონვერტირებულები აწყდებიან მნიშვნელოვან სოციალურ დისკრიმინაციას, რაც

გამოიხატება ოჯახისა და საზოგადოების მხრიდან უარყოფით, განდევნით და

ხანდახან ძალადობითაც.

,,Amnesty International 2016/2017” წლების ანგარიშში ეგვიპტის შესახებ წერს, რომ

ქვეყანაში ადამიანის უფლებების მნიშვნელოვან დარღვევას, მათ შორის,

წარმოადგენს ძალადობა ლგბტ პირების მიმართ. ხელისუფლება აქტიურად

იყენებს კანონმდებლობას ლგბტ პირების თვითნებური დაკავებისა და სისხლის

სამართლებრივი დევნის მიზნით. 1961 წლის მე-10 კანონის მიხედვით,

გარყვნილების ბრალდებით აპატიმრებენ, აკავებენ და ასამართლებენ პირებს

მათი რეალური თუ მიწერილი სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერის

საფუძველზე. როგორც ანგარიშიდან ირკვევა, მიუხედავად იმისა, რომ ეგვიპტის

კანონმდებლობაში არ არსებობს ჩანაწერი, რომელიც კონკრეტულად

ერთსქესიანთა კავშირს განსაზღვრავს დანაშაულად, პოლიციას აქვს

შესაძლებლობა ლგბტ პირები დააპატიმროს ისეთი ბრალდებებით, როგორიცაა

„გარყვნილება“, „პროსტიტუცია“ და „ისლამური სწავლებების დარღვევა“. ასეთი

დანაშაულებისთვის 10 წლამდე პატიმრობაა გათვალისწინებული. 2013 წლიდან

მოყოლებული მსგავსი ბრალდებებით დაპატიმრებების 250 შემთხვევაზე მეტია

დაფიქსირებული. ხელისუფლება არ ავრცელებს ანტიდისკრიმინაციულ კანონს

ლგბტ პირებზე. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ხელისუფლება ახორციელებს

სოციალური მედიის და ინტერნეტ გაცნობის გვერდების მონიტორინგს ლგბტ

პირების იდენტიფიცირებისა და მათი დაპატიმრების მიზნით.
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ასევე, საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაცია „Amnesty

International“ 2020 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშში ეგვიპტის შესახებ წერს, რომ

ხელისუფლება განაგრძობს ლგბტ პირების დაპატიმრებას და სისხლის

სამართლებრივ დევნას მათი რეალური ან მიწერილი სექსუალური ორიენტაციისა

და გენდერული იდენტობის საფუძველზე. ასევე, ხშირად ლგბტ პირები ხდებიან

იძულებითი ანალური გამოკვლევისა და სქესის დადგენის ტესტის ობიექტები;

მსგავსი პრაქტიკა, გავრცელებული მოსაზრებით, წამების ტოლფასია. 2019 წლის

იანვარში, გეი მამაკაცთან ინტერვიუს ჩაწერის გამო, ტელეწამყვან მოჰამედ ალ-

დიეტის სასამართლომ ერთი წლით პატიმრობა მიუსაჯა. მსგავსი სასჯელების

მიზანია, დააშინოს ხალხი, რათა მათ ლგბტ თემებზე საჯარო დისკუსია

შეწყვიტონ.

ზემოაღნიშნულ გარემოებებთან ერთად, სასამართლო ყურადღებას მიაქცევს

საქმის მასალებში წარმოდგენილ გენერალური პროკურატურის ჰელუანის

პროკურატურის (კაიროს გუბერნიის) კრიმინალური განყოფილების უფროსის

მიერ 2021 წელს გაცემულ ცნობაზე (ცნობა ხელმოწერილია ასევე რეესტრის

მდივნის მიერ), რომლის თანახმად, სამართალდარღვევათა რეესტრის გაცნობის

შედეგად დადგინდა, რომ 2017 წელს ჰელუანის პროკურატურაში აღძრული იყო

საქმე N1982 ბრალდებულის - ბატონი ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის

წინააღმდეგ, რომლის მიმართაც 03.05.2017 წელს, ოთხშაბათ დღეს, ჰელუანის

პროკურატურის განყოფილებაში საქმე აღიძრა უზნეობის, გარყვნილებისა და

საზოგადოების წეს-ჩვეულებების დარღვევის ბრალდებით. ამავე ცნობის

მიხედვით, 27.04.2018 წელს, ხუთშაბათ დღეს შემდგარ სხდომაზე, ბატონ ვაგდი

ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის მიმართ გამოტანილი იქნა განაჩენი:

თავისუფლების აღკვეთა (პატიმრობა) 3 წლის ვადით და ფულადი ჯარიმის

გადახდა 1000 ეგვიპტური ფუნტი სტერლინგის ოდენობით. აღნიშნული განაჩენი

კვლავ მოქმედებს ბრალდებულის მიმართ და ძალაშია, ვიდრე იგი არ იქნება

დაკავებული და სასჯელი - აღსრულებული.

ამდენად, სასამართლო აღნიშნავს, რომ წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნების

შემთხვევაში ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის დააპატიმრებენ ეგვიპტის

არაბთა რესპუბლიკაში მის წინააღმდეგ გამოტანილი განაჩენის საფუძველზე, რაც

თავის მხრივ მოსარჩელის რელიგიური მრწამსს და სექსუალურ ორიენტაციას

უკავშირდება. შესაბამისად, მოსარჩელე ვერ ისარგებლებს სახელმწიფოს

მხრიდან ეფექტური დაცვით. ასევე, სასამართლო მიუთითებს იმ გარემოებაზეც,

რომ მოსარჩელის მიმართ შიდა გადაადგილების ალტერნატივის განხილვა

მიზანშეუწონელია.

სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს ლტოლვილთა სტატუსის შესახებ 1951

წლის კონვენციაზე, რომლის 33-ე მუხლის პირველ ნაწილში მითითებულია, რომ

არცერთი სახელმწიფო არ გაასახლებს ან არ დააბრუნებს ლტოლვილს იმ ქვეყნის

საზღვარზე, რომელშიც მის სიცოცხლეს ან თავისუფლებას საფრთხე ემუქრება,

რასის, რელიგიის, ეროვნების, გარკვეული სოციალური ჯგუფისადმი

კუთვნილებისა და თუ პოლიტიკური მრწამსის გამო. ამასთან, ამავე მუხლის მე-2

ნაწილის თანახმად, 33 (1) მუხლი არ შეიძლება იქნეს გამოყენებული იმ
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ლტოლვილის მიმართ, რომელიც ანგარიშგასაწევი მიზეზების გამო საფრთხეს

უქმნის სახელმწიფო უშიშროების თვალსაზრისით ქვეყანას, თუმცა მიუხედავად

ზემოთქმულისა, 1951 წლის კონვენციის 33-ე მუხლის მე-2 ნაწილი არ

ამოქმედდება, თუ ლტოლვილის გაძევების შედეგად არსებობს წამების ან

სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან სასჯელის

რეალური რისკი. 1951 წლის კონვენციის 33-ე მუხლში დაცული არ

გაძევების პრინციპი იქცა საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართლის ნორმად,

შესაბამისად იგი სავალდებულოა იმ ქვეყნებისთვისაც, რომლებიც არ არიან 1951

წლის კონვენციისა და 1967 წლის ოქმის წევრები.

ამასთან, სასამართლო მიუთითებს ადამიანის უფლებათა ევროპული

სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე საქმეზე ,,ჩაჰალი გაერთიანებული სამეფოს

წინააღმდეგ“ CASE OF CHAHAL v. THE UNITED KINGDOM (Application no. 22414/93),

სადაც სასამართლომ მიუთითა, რომ პირისათვის ლტოლვილის სტატუსის

მინიჭებაზე უარის თქმისა და დეპორტაციის გადაწყვეტილების მიღების

საფუძვლად სახელმწიფო უშიშროების მიზნების გამოყენებისას, შესაბამისმა

სახელმწიფო ორგანომ უნდა დააბალანსოს სახელმწიფო ინტერესები და რისკი,

რაც თავის ქვეყანაში დაბრუნებისას პირს ემუქრება. ამავე გადაწყვეტილების

თანახმად, სასამართლომ მიიჩნია, რომ ეროვნულ სასამართლოებს უფლება აქვთ

შეცვალონ კომპეტენტური ორგანოს მსგავსი გადაწყვეტილებები იმ შემთხვევაში,

თუ მათ მიერ არასწორად მოხდა კანონის ინტერპრეტაცია ან არ იქნა

გათვალისწინებული ის საკითხები, რაც მნიშვნელოვანია ამგვარი

გადაწყვეტილების მიღებისას ან ის არის ირაციონალური. სასამართლომ

დაადგინა, რომ განმცხადებლის დაბრუნება თავის ქვეყანაში მისი წამების,

არადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის მაღალი რისკის შემცველი იყო და

მიიჩნია, რომ პირის იძულება დაბრუნდეს ქვეყანაში, არ შეესაბამება ადამიანის

უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლს. რაც უფრო დიდია წარმოშობის

ქვეყანაში არასათანადო მოპყრობის რისკი, მით ნაკლები ყურადღება უნდა

მიექცეს ქვეყნის ინტერესებს.

ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლოს მიაჩნია, რომ საფუძველს

მოკლებულია მოპასუხე ადმინისტრაციული ორგანოს არგუმენტაცია იმასთან

დაკავშირებით, რომ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის

კონტრდაზვერვის დეპარტამენტს ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკის მოქალაქე -

ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეისთვის საქართველოს ლტოლვილის

სტატუსის მინიჭება მიზანშეუწონლად მიაჩნია. საქართველოს სახელმწიფო

უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის 2020 წლის 26

ივნისის SSG 9 20 00075486 წერილში მითითებული გარემოებებისა და

მოსარჩელის მიმართ წარმოშობის ქვეყანაში დაბრუნების შემთხვევაში

მოსალოდნელ საფრთხეთა ურთიერთშეპირისპირების საფუძველზე, საჯარო და

კერძო ინტერესების პროპორციულობის გათვალისწინებით, სასამართლოს

მიაჩნია, რომ მოცემულ შემთხვევაში, არსებობს გასაჩივრებული

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობისა და

მოსარჩელისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების საფუძველი.
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6.3. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 601 მუხლის თანახმად,

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება

კანონს ან არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის

კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები. ამავე მუხლის მეორე ნაწილის

თანახმად, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების ან გამოცემის

წესის არსებით დარღვევად ჩაითვლება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის

გამოცემა ამ კოდექსით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული წარმოების სახის

დარღვევის, სხდომათა საჯაროობის პრინციპის დარღვევა, კოლეგიური საჯარო

დაწესებულების მიერ სხდომის ჩატარების პროცედურების, ანდა კანონის ისეთი

დარღვევა, რომლის არარსებობის შემთხვევაში მოცემულ საკითხზე მიღებული

იქნებოდა სხვაგვარი გადაწყვეტილება.

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 32-ე მუხლის პირველი

ნაწილის თანახმად, თუ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ან მისი ნაწილი

კანონს ეწინააღმდეგება და ის პირდაპირ და უშუალო (ინდივიდუალურ) ზიანს

აყენებს მოსარჩელის კანონიერ უფლებას, ან ინტერესს ან უკანონოდ ზღუდავს მის

უფლებას, სასამართლო ამ კოდექსის 22-ე მუხლში აღნიშნულ სარჩელთან

დაკავშირებით გამოიტანს გადაწყვეტილებას ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი

აქტის ბათილად ცნობის შესახებ. ამავე კოდექსის 33-ე მუხლის მიხედვით, თუ

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემაზე უარი კანონს

ეწინააღმდეგება ან დარღვეულია მისი გამოცემის ვადა და ეს პირდაპირ და

უშუალო (ინდივიდუალურ) ზიანს აყენებს მოსარჩელის კანონიერ უფლებას ან

ინტერესს, სასამართლო ამ კოდექსის 23-ე მუხლში აღნიშნულ სარჩელთან

დაკავშირებით გამოიტანს გადაწყვეტილებას, რომლითაც ადმინისტრაციულ

ორგანოს ავალებს, გამოსცეს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი.

ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, სასამართლოს მიაჩნია, რომ

ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის სარჩელი უნდა დაკმაყოფილდეს;

ბათილად უნდა იქნეს ცნობილი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს

მიგრაციის დეპარტამენტის 2020 წლის 29 ივნისის MIA 7 20 01449561

გადაწყვეტილება და მოპასუხე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს

მიგრაციის დეპარტამენტს უნდა დაევალოს გამოსცეს ახალი ინდივიდუალური

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი

ელკორაეისთვის ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების თაობაზე.

7. საპროცესო ხარჯები

,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ” საქათველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი

პუნქტის ,,პ“ ქვეპუნქტის თანახმად, საერთო სასამართლოებში

განსახილველ საქმეებზე სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან თავისუფლდებიან

იძულებით გადაადგილებული პირები − დევნილები და თავშესაფრის

მაძიებლები − შესაბამისად, იძულებით გადაადგილებული პირის − დევნილის

სტატუსის მინიჭებასთან და საერთაშორისო დაცვის მოთხოვნასთან

დაკავშირებულ საჩივრებზე.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 55-ე მუხლის მე-3 ნაწილის

თანახმად, თუ ორივე მხარე გათავისუფლებულია სასამართლო ხარჯების
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გადახდისაგან, მაშინ სასამართლოს მიერ საქმის განხილვასთან დაკავშირებით

გაწეულ ხარჯებს გაიღებს სახელმწიფო. ამდენად, ვინაიდან ორივე მხარე

გათავისუფლებულია სასამართლო ხარჯების გადახდისაგან, სასამართლოს მიერ

საქმის განხილვასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯები გაღებულია

სახელმწიფოს მიერ.

ს ა რ ე ზ ოლ უ ც ი ო ნ ა წ ი ლ ი:

სასამართლომ იხელმძღვანელა ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის

პირველი, მე-13, 2125, 32-ე, 33-ე მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო

კოდექსის მე-8, მე-9, 55-ე, 243-ე, 244-ე, 248-ე, 249-ე, 364-ე, 369-ე მუხლებით და

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეის სარჩელი დაკმაყოფილდეს;

2. ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს

მიგრაციის დეპარტამენტის 2020 წლის 29 ივნისის MIA 7 20 01449561

გადაწყვეტილება;

3. დაევალოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის

დეპარტამენტს გამოსცეს ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტი ვაგდი ალი ალი მოჰამედ ალი ელკორაეისთვის

ლტოლვილის სტატუსის მინიჭების თაობაზე;

4. მხარეები გათავისუფლებულები არიან სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან;

5. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო წესით თბილისის

სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში (მდებარე: ქ.

თბილისი, გრ. რობაქიძის გამზ. №7ა) თბილისის საქალაქო სასამართლოს

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის (მდებარე: ქ. თბილისი, დავით

აღმაშენებლის ხეივანი №64) მეშვეობით 15 (თხუთმეტი) დღის ვადაში

დასაბუთებული გადაწყვეტილების მხარეთათვის გადაცემის მომენტიდან.

მოსამართლე დიანა ფარქოსაძე


