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ПРЕДГОВОР
Република Македонија географски се наоѓа на крстопатот каде се среќаваат Истокот и Западот, 

Северот и Југот и од тие причини, секое позначајно миграциско придвижување од или кон Европа, 
оставило печат на тлото на нашата земја. Во последните дваесет и пет години, Балканот и особено 
Република Македонија се соочуваат со бранови на бегалци кои под притисокот на војните најчесто 
бараат заштита во земјите на Европската Унија (ЕУ).1 Ова надоаѓање на бегалци кон европските 
земји, вклучува цели семејства, деца, жени, стари лица и лица со посебни потреби, кои бараат 
солидарност и гостопримство. Овие луѓе, бегајќи под налетот на војните, ја напуштат земјата на 
потекло во потрага по подобро место за живот, во страв по сопствениот живот и по животите 
на своите блиски, што ги става во особено ранлива положба. Многу често, тие поминувале низ 
апсења, затворања, мачења, нечовечко или понижувачко постапување, а и патот кон земјата на 
заштита пропратен е со голем број опасности, страв и неизвесност од тегобата да не се биде вратен 
назад во истиот простор на мачење и понижување. На нивниот пат кон земјите на ЕУ, Република 
Македонија сè уште е земја на поминување. На поминување низ територијата на земјата, тие треба 
да бидат прифатени и третирани согласно стандардите веќе утврдени во меѓународното право и 
не треба да се запостави веројатноста дека поради засилената контрола на границите на земјите 
членки на ЕУ, дел од тие луѓе можат да останат и да побараат азил во Република Македонија.

Овие искуства сегашни и од минатото, ги поттикнаа земјите членки на различни регионални 
и глобални организации, покрај постојните конвенции и протоколи, да работат на обврзувачки 
или препорачувачки документи во форма на конвенции, протоколи, резолуции, насоки или 
препораки кои ќе можат да одговорат на предизвиците кои ги носат новите масовни надоаѓања на 
мигрантите. Принципите и стандардите треба да важат еднакво за големи групи на бегалци како 
и за постапување по мал број на барања. Клучни се четири групи на меѓународни инструменти за 
заштита на правата на  мигрантите и барателите на азил: Женевската Конвенцијата од 1951 година 
во врска со статусот на бегалците и нејзиниот Протокол од 1967 година; Законодавството на ЕУ 
(Договорот за функционирање на Европската Унија, Повелбата за фундаменталните права на ЕУ, 
Регулативите од  Даблин, како и бројните директиви); Конвенцијата против тортура и друго сурово, 
нечовечно и деградирачкo постапување и казнување од 1984 година; и Конвенцијата за заштита на 
човековите права и фундаменталните слободи од 1950 година со Протоколите (Европска Конвенција 
за заштита на човековите права и слободи). Реалните состојби налагаат потреба надлежните 
институции на државите членки на овие меѓународни инструменти, да ги следат стандардите за 
заштита на бегалците и барателите на азил.

За да се обезбеди почитување на правата на мигрантите и бегалците, македонските судии, 
надлежните служби, бранителите на човековите права, организациите и институциите кои работат 
на правата на мигрантите и барателите на азил, ќе се соочуваат со потреба во чекор да ја следат 
судската пракса на Европскиот суд за човековите права (ЕСЧП) и на Европскиот суд на правдата во 
Луксембург (ЕСП). 

Збирката на поважни пресуди на ЕСЧП во врска со азилот и правата на мигрантите и барателите 
на азил со коментари, настана на иницијатива на Македонското здружение на млади правници и 
на Канцеларијата на Високиот Комесаријат за бегалци во Скопје во рамките на проектот „Правна 
помош и застапување на лица од интерес“, како резултат на потребата сите оние кои имаат потреба 

1  Според EuroStat Asylum, во период од нешто повеќе од една година, меѓу јануари 2015 и март 2016 година, бројот на барањата за    
азил во европските земји, достигнал 1,3 милиони лица.



8

да работат со оваа материја, да имаат пред себе книга на македонски јазик, која на едноставен начин 
ќе им ги приближи најважните пресуди на ЕСЧП за заштита на правата на мигрантите и барателите 
на азил. Оваа книга покрај преводите на пресудите нуди анализа и коментари на праксата на ЕСЧП 
во однос на приложените преводи на пресуди.

Збирката е поделена во шест поглавја и во секое од нив, опфатени се различни аспекти поврзани 
со правата на мигрантите и барателите на азил. Поделбата на поглавјата и во нив опфатените 
пресуди етапно ги опфаќа проблемите со кои се соочуваат мигрантите од моментот на влезот на 
територијата на земјата во која побарале азил па се до ситуации кога им се заканува опасност 
од враќање во земјата на потекло. Првиот дел прави осврт кон местото и улогата на Европската 
Конвенција за заштита на човековите права и слободи (овде и понатаму ЕКЧП) во однос на 
меѓународната заштита на правата на мигрантите и барателите на азил. Целта е да се претстави 
начинот на примена на Конвенцијата и на дел од доктрините и можните заштитни мерки кои ЕСЧП 
ги применува во предметите поврзани со оваа категорија на жалители.

Второто поглавје, ги опфаќа пресудите поврзани со влезот на мигрантите и барателите на азил 
на територијата на земја членка, судската пракса поврзана со постапките за утврдување на статусот 
на лицата на кои им се заканува опасност од протерување или депортирање назад во земјата 
на потеклото, со посебен осврт преку една од пресудите, на прашањето за дискриминација при 
уредувањето на документите за регулирање на цивилниот статус. Во овој дел од збирката покрај 
коментарот и анализата на најзначајните стандарди опфатени се преводи на три важни пресуди: 
Ахмед против Австрија, Н.А. против Обединетото Кралство и Кијутин против Русија. 

Третото поглавје, го опфаќа најкомплексниот дел од постапките поврзани со мигрантите и 
барателите на азил, односно правото на слобода и безбедност. Дел од мигрантите и барателите на 
азил многу често се соочуваат со опасност од определување притвор или задржување во посебни 
центри наменети за нив каде од една страна загрозено е правото на слобода и безбедноста, а 
од друга страна соочени се со сместување во услови кои го доведуваат во прашање човечкото 
достоинство, па не ретко човековите права се сведуваат на правото да се биде третиран како 
човек. Пресудите на Чахал против Обединетото Кралство и Саади проти Обединетото Кралство, се 
само две од пресудите кои покрај аспектот на можна повреда на забраната од мачење, нечовечко 
и понижувачко постапување во земјата на потеклото, го опфаќа и правото на слобода и безбедност 
и прашања поврзани со незаконското задржување и недостатокот од ефективен правен лек. 

Четвртото поглавје од збирката преку коментарот за забраната од мачење, нечовечко и 
понижувачко постапување ги презентира најбројните предмети пред ЕСЧП во однос на мигрантските 
кризи од понов датум. Во овој дел на збирката се опфатени и пресуди кои покрај прашањето за 
забрана од мачење, нечовечко и понижувачко постапување, ги разработуваат и аспектите на 
позитивните обврски на државите членки во случаите поврзани со закана од мачење, нечовечко 
и понижувачко постапување во случај на протерување или враќање во земјата на потекло и 
силните пораки на ЕСЧП во однос на забраната од колективно протерување на странци. Овој дел 
ги опфаќа најзначајните и најновите пресуди на ЕСЧП кои сè уште се коментираат и анализираат од 
аналитичарите и почитувачите на ЕСЧП како водечки за времињата што доаѓаат. Такви се пресудите 
на Чомка против Белгија, Хирши Јама и другите против Италија, Таракхел против Швајцарија, Ф.Г. 
против Шведска и Ј.К. против Шведска.

Правото на семеен живот и ре-обединување на семејството, сочинуваат важен дел од судската 
пракса на ЕСЧП поврзана со мигрантите, па затоа и во збирката со коментари и анализи, посебно 
се опфатени во петтото поглавје, три важни пресуди: Унер против Холандија, Маслов против 
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Австрија, и Биао против Данска. Преку овие три пресуди може да се анализа постапниот развој 
на судската пракса и стандардите за заштита на мигрантите кои се соочуваат со протерување, а 
создале посебни семејни, социјални и општествени врски со земјата на престој. Пресуда, Биао 
против Данска го опфаќа и прашањето на дискриминација поврзано со правото на семеен живот и 
ре-обединување на семејството. 

Аспектите на ефективна правна заштита и правото на правично судење опфатени се во шестото 
поглавје на збирката. Коментарите и анализата се вовед во важноста на процедуралните гаранции 
кои треба да им овозможат на жалителите да добијат адекватна заштита пред независни и 
непристрасни органи или судови. Последното поглавје го опфаќа и прашањето за важноста на 
ефективните правни лекови пред националните органи и судови. Во ова поглавје, опфатени се 
преводи на две пресуди: Отман (Абу Катада) против Обединетото Кралство и Де Соуза Рибиеро 
против Франција.  

Во однос на Република Македонија, досега донесени се три одлуки поврзани со правата на 
баратели на азил, од кои дел од жалителите, дури барале азил се стекнале со статусот на лица кои 
се привремено хуманитарно згрижени. Сите три предмети (Шијаку против Република Македонија, 
Ешманов против Република Македонија и Бериша и Хаљити против Република Македонија) се 
покренати набргу по Косовската криза. Денес, новите состојби со бегалците покренуваат нови 
предизвици и бројни прашања на кои треба да се применува националното право заедно со 
праксата на ЕСЧП на конзистентен начин, кој ќе нуди стабилност во постапувањето на судовите. 
Приложената збирка на пресуди со коментари има за цел да го помогне тој процес.

Како изготвувач на збирката и автор на коментарите и анализите имав одговорна улога да ги 
изберам пресудите кои сметам дека се најважни меѓници во заштитата на правата на мигрантите 
и барателите на азил. Иако самата ЕКЧП не зборува посебно за овие лица, преку пресудите за нив, 
тие имаат голем печат во поновата судска пракса и затоа изборот не беше воопшто едноставен. 
Судската пракса поврзана со нивните права постојано се надградува бидејќи самата ЕКЧП почива 
на доктрината на Конвенцијата и на конвенциското право како жив инструмент. Избраните 
четиринаесет пресуди се доволна основа да се изгради реална претстава за различните аспекти 
на правата и слободите на мигрантите и барателите на азил. Настојував изборот да го прикаже 
развојот на европските стандарди пред кои се исправени македонските судии или заштитници на 
човековите права соочени со правата на овие особено ранливи лица.

д-р Мирјана Лазарова Трајковска
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I. Европската конвенција за човековите права во заштита на 
правата на барателите на азил и мигрантите

Европските имиграциони политики почиваат на комбинација од ЕУ политиките и судската пракса 
на ЕСЧП во комбинација со искуствата, анализите и знаењата на специјализирани експертски 
меѓународни организации како што е Високиот Комесаријат за бегалци при Обединетите Нации (овде 
и понатаму УНХЦР). Иако нема посебни одредби за заштита на правата на мигрантите и барателите 
на азил, ЕКЧП ги обврзува земјите членки да ги почитуваат гаранциите и стандардите за заштита 
на оваа категорија на лица, утврдени во судската пракса на Европскиот суд за човековите права. 
Имајќи предвид дека и миграционите политики на европските земји се развиваат под влијание 
и инспирирани од минимум стандардите на ЕСЧП, секој практичар и почитувач на работата на 
ЕСЧП, мора да ги познава темелните пресуди кои во последните години ги утврди ЕСЧП. Така на 
пример, веќе многу пати коментираната пресуда на M.S.S. против Белгија и Грција2, Hirsi Jamaa 
против Италија3, Tarakhel против Швајцарија4 , Ф.Г. против Шведска5, J.K. против Шведска6, Othman 
против Обединетото Кралство7 и други, ги потврдија или продлабочија веќе утврдените стандарди 
во пресудите на Uner против Холандија8, Maslov против Австрија9 или пак Chahal против Обединетото 
Кралство10.

Благодарение на продлабочувањето на работните методи на конвенциското право и на 
доктрината на Конвенцијата како „жив инструмент, ЕСЧП направи значаен прогрес во заштитата 
на правата на мигрантите. На пример, во случаите во кои жртви на повреди или можни повреди 
се деца, инвалиди или лица кои страдаат од тешки заболувања, ЕСЧП пристапува со особено 
внимание, водејќи сметка за најдобриот интерес на детето или на особено осетливата состојба во 
која се наоѓаат овие лица, при што на овие предмети им се дава приоритет. 

Мора да се има предвид, дека ЕСЧП ги утврдува минимум стандардите за заштита на правата 
на мигрантите и барателите на азил и секако обврска на државите е да ги доразвијат, прошират 
и продлабочат овие стандарди. При тоа, ЕСЧП постапува по индивидуални жалби доставени од 
физички лица, граѓански организации или група поединци кои се сметат за жртва или застапуваат 
жртви чии права и слободи признаени во конвенциското право биле повредени или загрозени од 
страна на една од високите страни договорнички. 

Мигрантите и барателите на азил, пред ЕСЧП многу често бараат заштита во врска со: правото на 
живот, забрана од ропство, принудна или задолжителна работа, правото на слобода и безбедност, 
правото на фер судење, забраната на ретроактивно кривично казнување, правото на почит кон 
семејниот и приватен живот, правото на слобода на мислата, уверувањето и религијата, слободата 
на изразување, слободата на здружување и собирање, забрана од дискриминација во уживањето 
на правата од Конвенцијата итн. Сепак, најголем број од жалбите поврзани со жалители-мигранти 
или баратели на азил, кои се соочуваат со забрана од влез во одредена земја, екстрадиција или 
протерување во земјата на потекло или трета земја, поврзани се со жалби од можно мачење, 
нечовечко или понижувачко постапување или казнување доколку бидат вратени назад; не ретко 
со правото на живот или правото на семеен живот и ре-обединување на семејството, со правото 
на слобода и безбедноста, правото на ефективен правен лек. Многу често, заедно со жалбата, врз 
основа на правилото 39 од Правилата на Судот, жалителите-мигранти или баратели на азил, бараат 
од ЕСЧП да изрече привремена мерка.   

Правилото 39 од Правилата на Судот, утврдува можност за ЕСЧП во исклучителни случаи кога 
мигрантите или барателите на азил се наоѓаат во ситуација од која може да настанат повреди 

2 M.S.S. против Белгија и Грција, пресуда на ГСС од 21.01.2011 година, по жалба бр. 20696/09.
3 Hirsi Jamaa против Италија, пресуда на ГСС од 23.02.2012  година, по жалба бр. 27765/09.
4 Tarakhel против Швајцарија, пресуда на ГСС од 4 .11.2014 година, по жалба бр. 29217/12.
5 Ф.Г.против Шведска, пресуда на ГСС од  23 .03.2016 година, по жалба бр. 43611/11.
6 J.K. против Шведска, пресуда на ГСС од 23.08.2016 година, по жалба бр. 59166/12.
7 Othman против Обединетото Кралство, пресуда на ГСС од 17.01.2012 година по жалба бр. 8139/09.
8 Uner  против Холандија, пресуда на ГСС од 18.10.2006 година по жалба бр. 46410/99.
9 Maslov против Австрија, пресуда на ГСС од 23.06.2008 година по жалба бр. 1638/03.
10 Chahal против Обединетото Кралство, пресуда на ГСС од 15.11.1996 година по жалба бр. 22414/93.
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со непоправливи последици по нив, на нивно барање да донесе привремена мерка која ќе биде 
обврзувачка за засегнатата држава. На пример, ЕСЧП ќе издаде привремена мерка да не се 
депортира или протера лице на кое му се заканува реална опасност да биде мачено, со него да 
биде постапувано или да биде казнувано на нечовечки или понижувачки начин. Судот ќе издаде 
привремена мерка, откако ќе ги разгледа сите релевантни информации, и само доколку смета дека 
жалителот се соочува со реален ризик од сериозна, неповратна штета доколку не би се применила 
привремената мерка.

Поради исклучителноста на состојбата во која се наоѓа жалителот кој бара примена на привремени 
мерки, секое барање за привремена мерка мора да содржи причини кои ќе ги образложат во 
детали природата на наводните ризици, стравовите со кои се соочува жалителот и одредбите 
од Конвенцијата кои наводно би биле прекршени. Од суштинско значење е таквите барања да 
бидат поткрепени со сите потребни документи, особено со релевантните одлуки на националните 
судови заедно со било кој друг материјал кој би ги потврдил или направил веројатни наводите на 
жалителот.

Во врска со предмети поврзани со екстрадиција или протерување, потребно е да се приложат и 
информации во детали за очекуваниот датум и време на отстранувањето, или место на притворање 
на жалителот. ЕСЧП мора редовно да се известува за секоја промена на тие податоци во најкраток 
можен рок. Во случаите кога ЕСЧП ќе определи времена мерка, во предметите поврзани со 
протерување или екстрадиција на баратели на азил, таа треба да им обезбеди неотстранување од 
територијата на земјата домаќин до завршувањето на постапката пред ЕСЧП или се до отстранување 
на причините поради кои мерката била определена. На пример, во ситуации кога на барателот на 
азил во меѓувреме му бил регулиран законскиот престој и тој го изгубил статусот на жртва. Мора 
да се има предвид дека ЕСЧП привремените мерки генерално ги применува исклучително ретко.

      Како резултат на промените кои се случуваа во однос на мигрантските политики но и како 
последица на мигрантската криза која сè уште трае, структурата на предметите кои се поврзани 
со мигрантите и барателите на азил пред ЕСЧП поставува бројни прашања поврзани со различни 
аспекти на заштитата на човековите права. Најголем дел од предметите сè уште се поврзани со 
опасноста од изложување на мигрантите на мачење, нечовечко и понижувачко постапување во 
услови на закана од враќање во земјата од која побегнале, но голем број покренуваат и прашања 
поврзани со неадекватен третман и несоодветен пристап во првата земја во која жалителите 
побарале заштита. Бидејќи првиот контакт и влезот во безбедна земја се почетниот аспект во однос 
на третманот на мигрантите и барателите на азил, во повеќе пресуди Судот го нагласува значењето 
на индивидуалниот пристап и водењето сметка на барателите на азил да им се понуди адекватна 
правна заштита уште при првиот контакт со безбедна земја на прифат. 
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II. Влез на територија на земја членка, документи и утврдување 
на статусот на странец

Согласно меѓународното право и обврските кои ги презеле преку меѓународните договори, 
државите имаат суверено право да го контролираат влезот и престојот на странците и 
бездржавјаните на нивната територија, па оттука и правото на странец да влезе или да се насели во 
определена земја не е гарантирано со Конвенцијата. Иако се работи за суверено право, државите 
имаат одредени ограничувања во неговото практикување, па така на пример, државата не може да 
одбие на граница лице кое е во опасност од прогон или во случај на постоење на други причини 
кои го доведуваат во прашање неговиот живот, го изложуваат на ризик од мачење, нечовечко и 
понижувачко постапување или казна (правото на невраќање или non-refoulement). Oпределувањето 
статус на бегалец за државата автоматски го вклучува и правото на невраќање на лице кое се 
соочува со висок ризик во однос на правото на живот или со опасност да биде изложено на 
мачење, нечовечко и понижувачко постапување. Брзо враќање во земјата на потекло на лице 
кое се повикува на веќе покренато барање за регулирање на статус на азилант, без да се утврдат 
наводите и укажувањата за опасностите на кои тоа лице посочува, може да доведе до неотстранливи 
последици по неговиот живот и интегритет. Дури и при влегувањето на територијата на државата, 
државата мора да ги организира своите имиграциони политики и постапки на начин што ќе биде 
во согласност со човековите права.11 

Во предметот на Amuur против Франција, жалителите биле задржани два месеци во транзитната 
зона на аеродромот Орли во Парис, со образложение на француските власти дека бидејќи не 
влегле на територијата на Франција тие лица не потпаѓале под француска надлежност. Судот оцени 
дека жалителите се соочиле со повреда на правото на слобода и безбедност.12 Од друга страна, 
во контекст на прифаќањето на доктрината на маргина на уважување, во однос на градењето на 
имиграциони политики, барањето маж припадник на Сиките да го извади турбанот при контрола на 
аеродромското обезбедување или во друг случај муслиманска жена да ја тргне шамијата во постапка 
за утврдување на идентитетот во конзуларно претставништво, според ЕСЧП, не претставувале 
повреда на слободата на вероисповед.13

Во последните неколку години, под налетот на вооружени конфликти, нестабилност во земјите 
на северна Африка и блискиот Исток, мигрантите и барателите масовно се обидуваат да влезат во 
европските земји преку море. Во пресудата на Hirsi Jamaa и останатите против Италија, ЕСЧП укажа 
дека лицата кои ќе бидат пресретнати од бродови на гранична контрола потпаѓаат под надлежност 
на земјата која го контролира тој дел од морето. Овој предмет беше погоден Судот да потврди дека 
државата на пресретнување мора да ги почитува гаранциите  поврзани со правата на баратели на 
азил кои доаѓаат од високо ризични земји и при тоа важен е индивидуалниот пристап кон секој 
барател на азил, како и правото на ефективен правен лек пред властите на таа земја. 

Овој дел од збирката на пресуди опфаќа три пресуди кои од различен агол ги разработуваат 
стандардите поврзани со одобрување влез и регулирање престој на барател на азил (Ahmed против 
Австрија),14 одобрен влез, регулирање на статусот на азилант и опасноста од протерување во земјата 
на потекло и пресуда со пример на примена на привремена мерка од страна на ЕСЧП (N.A. против 
Обединетото Кралство),15 и пресуда која нуди пример на можни последици на неодобрување на 
статус на странец со постојан престој кој поради болест бил третиран на дискриминирачки начин 
(Kiyutin против Русија).16 

Во случајот на Ahmed против Австрија, жалителот кој бил од сомалиско потекло, при пристигањето 
на аеродромот во Виена, побарал да добие статус на бегалец. Иако му бил дозволен влез во Австрија 
и добил статус на бегалец, тој се соочил со постапка за одземање на овој статус откако бил обвинет 
за грабеж со закана за што добил условна казна затвор од три месеци и парична казна. Австриските 
власти покренале и постапка за негова депортација, оценувајќи дека тој е опасен за општеството и 
дека депортацијата е од суштинска важност. Сепак, во постапката по жалба властите оцениле дека 

11 Abdulaziz,Cabales и Balkandali  против Обединетотот Кралство, пресуда бр. 9214/80 9473/81 9474/81 од 28.5.1985.
12 Amuur против Франција, пресуда бр. 19776/92 од 25.06 1996 година.
13 El Morsi против Франција, одлука бр. 15585/06 од 4 март 2008 година и Phull против Франција, одлука бр. 35753/03 од 11  
 јануари 2005 година.
14 Ahmed против Австрија, пресуда од 17 декември 1996 година, по жалба бр. 25964/94.
15 NA. против Обединетото Кралство, пресуда од 17 јули 2008 година, по жалба бр. 25904/07.
16 Kiyutin против Русија, пресуда од 11 октомври 2011 година, по жалба бр. 2700/10.



15

неговото враќање во Сомалија ќе му го загрози животот и од тие причини ја одложиле депортација 
за една година. Во жалбата пред ЕСЧП г-дин Ахмед посочил дека депортацијата во Сомалија ќе го 
изложи на опасност од мачење во земјата на депортација. Судот оценил дека со самиот факт што 
австриските власти му дозволиле влез во земјата и му утврдиле статус на азилант, прифатиле дека 
тој се соочувал со висок ризик по неговиот живот во Сомалија. Ситуацијата во земјата на потекло 
не се променила и Судот оценил дека се додека постои ризик од мачење, нечовечко и понижувачко 
постапување во Сомалија, ќе постои ризик од повреда на ЕКЧП доколку жалителот биде протеран 
во таа земја. 

Предметот на Ahmed против Австрија, е важен за анализа како пример за постапка во која 
барателот на азил, на самиот влез во земјата ја покренал постапката за азил, по што му било 
одобрено стекнување со статус на азилант. Неговото криминално однесување го загрозило неговиот 
статус на азилант и тој се соочил со постапка за депортација. Иако во овој конкретен случај ЕСЧП 
оценил дека враќањето во земјата на потекло ќе значи повреда, сепак во други ситуации правото 
на невраќање може да биде доведено во прашање па дури и да се изгуби ако постојат разумни 
основи лицето да претставува опасност за безбедноста во земјата во која престојува и ако бил 
осуден со правосилна пресуда за особено сериозен криминал. Дури и при такви околности, ЕСЧП 
инсистира на гаранции дека во земјата на враќање на лицето не му се заканува реална опасност 
по животот или дека нема да биде подложено на мачење, нечовечко и понижувачко постапување. 

Во предметот на Saadi против Италија, ЕСЧП разработи принципи дека при оценката на условите 
во земја на депортација, ЕСЧП ќе го земе како основ целиот материјал кој е изнесен пред него 
или, доколку е потребно материјал прибавен proprio motu.17 Целта на овој пристап е да се изгради 
мислење дали оцената на состојбата во моментот на протерување, од страна на органите на 
државата договорничка е адекватна и поткрепена со материјали од соодветни институции во 
земјата или од други веродостојни и објективни извори како на пример, независни експертски тела 
како што е Комитетот за превенција од тортура на Советот на Европа (КПТ), Високиот Комесаријат 
за бегалци на Обединетите Нации (УНХЦР) и реномирани невладини организации. ЕСЧП ги зема 
предвид и извештаите на независни меѓународни организации за заштита на човековите права 
како што е Амнести Интернешнл, или владини извори, како што е на пример извештајот за човекови 
права на Стејт Департментот на САД.  При прифаќањето на овие материјали, се проверува изворот, 
независноста, веродостојноста и објективноста. Често пати и државите договорнички, преку нивните 
дипломатски претставништва имаат можност да прибираат информации или можност да обезбедат 
материјал кој може да биде од значење за оцената на ЕСЧП. Оцената на Судот за ситуацијата со 
човековите права во земјата на протерување, има за цел да се утврди дали би дошло до загрозување 
на животот на лицето и дали би било подложено на мачење, нечовечко и понижувачко постапување. 
Благодарение на апсолутниот карактер на правото на заштита на животот, но и на апсолутниот 
карактер на забраната од мачење, нечовечко и понижувачко постапување, гарантирани со ЕКЧП, 
овие гаранции се целосно применливи и во случаи каде опасноста произлегува од лица или групи 
на лица, кои не се државни службеници. Во таквите случаи, мора да се докаже дека ризикот е 
реален и дека надлежните власти на државата во која лицето се враќа не се во можност да го 
елиминираат ризикот и да обезбедат соодветна заштита.

Во случајот на NA. против Обединетото Кралство, жалителот бил државјанин на Шри Ланка од 
тамилско етничко потекло, кој бил одбиен во постапката за стекнување со статус на азилант во 
Обединетото Кралство, иако биле потврдени неговите наводи дека постои опасност по неговиот 
живот во Шри Ланка. И покрај конечната одлука за негово депортирање во Шри Ланка, по одлуката 
на Претседателот на една од секциите на ЕСЧП за примена на привремена мерка согласно 
Правилото 39, Обединетото Кралство ги запрело сите активности до конечното одлучување по овој 
предмет од страна на Судот во Стразбур. ЕСЧП направил опсежна и темелна анализа на извештаите на 
меѓународни владини и невладини организации во врска со ситуацијата во Шри Ланка во времето кога 
на жалителот му се заканувала опасност од протерување. Заклучокот од оваа пресуда е дека државите 
членки мора да ја земат предвид ситуацијата во земјата на прогон не само во моментот кога лицето 
било на територијата туку особено во моментот на протерувањето. Судот разви и втор критериум кој 
се потпира на кумулативниот пристап, кој треба да обезбеди покрај анализа на состојбата во земјата на 
прогонот особено да се води сметка за личните карактеристики на жалителот. Во конкретниот случај, 
жалителот бил апсен шест пати од армијата при што бил подложен на мачење, а од друга страна се 

17 Saadi против Италија, пресуда на ГСС од 28 февруари 2008 година, по жалба бр.37201/06 §§ 128-133.
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соочувал со можна тортура и од страна на Тамилските тигри. Евентуалното негово враќање назад по 
одбиено барање за азил во трета земја, дополнително би ја влошило неговата несигурност во Шри Ланка. 
Сите овие причини земени кумулативно и заедно со лошата политичка ситуација во Шри Ланка биле 
основ Судот да одлучи дека депортирањето ќе претставува повреда на забраната од мачење, нечовечко 
и понижувачко постапување и казнување.

Како и во предходните два предмети за многу мигранти, влезот на територијата на земјата не е 
единствениот проблем. Еден од најголемите проблеми е како да се уреди нивниот статус и пристапот до 
документи кои ќе им овозможат слободно движење и можност за работа.18 Во голем број на предмети 
пред ЕСЧП проблемот на регулирање на статусот и издавањето на документи е поврзан со правото на 
приватен и семеен живот. Иако не постои посебно право гарантирано со Конвенцијата кое ќе наметне 
обврска на државата да го регулира статусот на лицата и да им издаде документи, во одредени ситуации 
може да дојде до повреда ако одбивањето да се уреди статусот и да им се издадат документи е засновано 
на дискриминирачки основи. 

Така, во предметот на Kiyutin против Русија, жалителот узбекистански државјанин, тврдеше дека во 
постапката за регулирање на дозвола за престој во Русија бил жртва на дискриминација врз основа 
на неговата здравствена состојба. Иако поседувал недвижен имот, бил оженет со руска државјанка 
и имал ќерка со неа, во постапката за регулирање на законскиот престој, бил одбиен бидејќи при 
лекарски преглед, било констатирано дека е ХИВ позитивен. Пред националните судови и пред Судот во 
Стразбур, тој тврдеше дека ваквата одлука за одбивање дозвола за престој во Русија била несразмерна 
на легитимната цел за заштита на јавното здравје и дека го нарушила неговото право да живее со своето 
семејство. По откривањето на ХИВ-позитивниот статус, за жалителот станало правно невозможно да го 
регулира престојот во Русија поради законската одредба што го ограничувала издавањето на дозволи за 
престој на странци кои биле ХИВ-позитивни. Иако член 14 изречно не го наведува здравствениот статус 
или каква било медицинска состојба меѓу заштитените основи за дискриминација, Судот во својата 
пракса утврди дека телесната попреченост и различните влошувања на здравјето се во опфатот на оваа 
одредба.  Во случајот на Kiyutin, поаѓајќи од бројните меѓународни документи како и од фактот дека ХИВ 
позитивните лица се ранлива категорија на лица, дека неговото исклучување не било поткрепено со 
разумно и објективно оправдување, како и дека оспорените законски одредби не оставаат простор за 
индивидуализирана оцена, Судот оцени дека жалителот бил жртва на дискриминација врз основа на 
неговиот здравствен статус.

Членот 14 е основот на кој најчесто се повикуваат мигрантите и барателите на азил кога посочуваат 
постоење на дискриминација во врска со некое право или слобода утврдени во ЕКЧП. Бидејќи во примената 
на овој член од Конвенцијата се покажа дека тој е многу генерален и тешко применлив, се надополни 
со Член 1 од Протокол 12. Како дополнување на членот 14, членот 1 од Протоколот 12 нуди заштита 
против дискриминацијата во уживањето на секое право дадено на лицата во националното право. 
Главната цел на членот 1 од Протоколот 12 е да ја потенцира негативната обврска на државите членки 
кон Конвенцијата, а тоа е да се воздржат од арбитрарно постапување кое би водело кон дискриминација. 
Членот 14 содржи долга и неисцрпна листа на основи кои можат да доведат до различен третман и при 
тоа од досегашната судска пракса утврдено е дека не постои оправдување за различен третман, освен 
ако нееднаквиот третман не служи да ја отстрани од лицето нееднаквоста.19 

Во примената на членот 14 Судот покажа дека овој член нема само улога на „ придружник“ во однос 
на другите одредби. Погледнато преку пресудата во предметот на Abdulaziz, Cabales and Balkandali против 
Велика Британија, Судот посочува дека државите мора да ги практикуваат обврските превземени 
со ратификацијата на Конвенцијата. Меѓу другите основи, важноста на членот 14 се разви низ серија 
значајни пресуди кои се однесуваат на дискриминацијата против мигрантите. Судот ги разработи и 
позициите во однос на „индиректна дискриминација“ и важноста на статистичките податоци во жалбите 
против дискриминацијата. Исто така, повеќе од јасно е дека од страна на државите членки начелото на 
супсидијарност мора да биде сфатено повеќе од сериозно кога е во прашање почитувањето на забраната 
од дискриминација. 

18 Lieneke Slingenberg (2014) The Reception of Asylum Seekers under International Law, Between Sovereignty and Equality,  published  
                 by Hart Publishing Ltd, (pg.285)
19 Harris, D.J., M.O’Boyle, E.P.Bates, C.M.Buckley (2009) Law of the European Convention on Human Rights, Second edition Oxford  
                 University Press (стр. 612-614)
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Во предметот Ахмед против Австрија20, 

Европскиот Суд за човекови права, согласно Член 43 од Конвенцијата за заштита на човековите 
права и основните слободи («Конвенцијата») 

и со соодветните одредби од Судскиот Деловник Б21 на Судот, заседава во состав од следниве 
судии:

г-дин Р. Бернaрд, Претседател,

г-дин Т. Вилјалмсон,

г-дин Ф. Мачер,

г-дин К. Русо,

г-дин А. Спилман,

г-дин Л. Вилдхабер,

г-дин Д. Гочев, 

г-дин К. Јунгвирт 

г-дин П.Курис, 

и исто така - г-дин Х. Пецолд, Секретар, и г-дин П. Џ. Махони, Помошник секретар,

По одржаните затворени расправи на 24 април, 28 јуни и 27 ноември 1996 год., 

Судот ја донесе следнава пресуда, која беше усвоена на последниот наведен датум: 

ПОСТАПКА

Предметот беше доставен до Судот од страна на Европската

Комисија за човекови права (”Комисијата”) на 11 септември 1995 год., во рамките на рокот од 
три месеци, утврден со член 32, став 1 и член 47 од Конвенцијата (чл.32-1, чл.47). Постапката 
по предметот беше иницирана со жалба бр. 25964/94 против Република Австрија, поднесена до 
Комисијата согласно член 25, од страна на сомалискиот државјанин, Г-дин Шариф Хусеин Ахмед 
[Sharif Hussein Ahmed] на 13 декември 1994 год.

Барањето на Комисијата се повика на член 44 и член 48, како и на декларацијата со која Австрија ја 
признава задолжителната надлежност на Судот (член 46). Предмет на барањето беше да се добие 
одлука дали кога жалителот би бил депортиран во Сомалија, фактите на предметот откриваат дека 
имало повреда од страна на тужената Држава на нејзините обврски по членот 3 од Конвенцијата. 

2. Во одговор на барањето доставено во согласност со Правилото 35, став 3 (д) од Судскиот Деловник 
Б, жалителот се произнел дека сака да земе учество во постапката и назначил адвокат кој ќе го 
застапува (Правило 31). На 23 мај 1996 г., Претседателот на Судскиот Совет му дозволи на адвокатот 
да го користи германскиот јазик во постапката, како во писмена, така и во усна форма. (Правило 
28, став 3).

3. Судскиот Совет беше во состав:  по службена должност, Г-дин F. Matscher, избран судија од 
австриска националност (Член 43 од Конвенцијата), и Г-дин R. Bernhardt, заменик-претседател на 
Судот (Правило 21 став 4 (б)). На 29 септември 1995 г., во присуство на Секретарот, Претседателот 
на Судот, Г-дин R. Ryssdal, ги извлече со ждрепка имињата на седумте останати членови, имено: 

20   Предметот е заведен под број 71/1995/577/663.  Првиот број означува каде е позициониран предметот на списокот на 
предмети проследени до Судот во соодветната година (вториот број). Последните два броја  означуваат каде е позициониран 
предметот на списокот на предмети проследени до Судот уште од неговото востановување и на списокот на соодветни жалби 
поднесени до Комисијата
21  Судскиот Деловник Б, кој стапи на сила на 2 октомври 1994 г., се применува за сите предмети во врска со државите кои се 
обврзани со Протоколот бр.9 (П9).
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Г-дин Thór Vilhjálmsson, Г-дин A. Spielmann, Г-дин F. Bigi, Г-дин L. Wildhaber, Г-дин D. Gotchev, Г-дин 
K. Jungwiert и Г-дин P. Kuris (Член 43 од Конвенцијата и Правило 21 став 5). Следствено,  Г-дин C. 
Russo, заменски судија, го замени Г-дин Bigi, кој починал (Правило 22 т. 1 и 2 и Правило 24 т. 1). 

4. Како Претседател на Советот (Правило 21, т. 6), Г-дин Бернард (Bernhard), постапувајќи преку 
Секретарот, се консултирал со Агентот на австриската Влада (“Владата”), адвокатот на жалителот и 
Делегатот на Комисијата, во врска со организацијата на постапката (Правило 39 т. 1 и 40). Согласно 
налогот издаден потоа, Секретарот ги прими наводите на Владата и на жалителот на 23 и 26 април 
1996, соодветно. На 10 јуни 1996 г Комисијата му ги достави на Секретарот различните документи 
кои ги побарал по налог на Претседателот. 

5. На 15 декември 1994 год., Претседателот на Комисијата ѝ посочи на австриската Влада дека е 
пожелно, според Правилото 36 од Деловникот на Комисијата, во интерес на страните и во интерес 
на исправното водење на постапката, да не се депортира жалителот пред крајот на следното 
заседавање на Комисијата. Комисијата неколку пати ја одложи примената на Правилото 36. На 
2 октомври 1996, Заменикот Секретар на Судот ја извести Владата дека горенаведената мерка 
останува препорачана согласно Правилото 38 став 2 од Судскиот Деловник Б. 

6. На 28 февруари 1996 год. Владата побара од Судот да го избрише предметот од својот список, 
врз основа на тоа што на 22 ноември 1995 г., кога жалителот добил одложување на неговото 
протерување за период од една година (в. точка 23, подолу во текстот), со тоа го изгубил статусот 
на жртва во смисла на член 25 став 1 од Конвенцијата (Членови 25-1). Во дописи, кои беа примени 
во регистарот на 22 и на 25 март 1996 г. соодветно, жалителот и Делегатот на Комисијата, кој 
бил консултиран во согласност со Правилото 51 т. 2, побарале од Судот да не ја уважи таа жалба. 
Делегатот на Комисијата се произнесе на следниов начин: 

“... Од забелешките [на австриската Влада] произлегува дека жалителот не навел дека сака да се 
повлече и дека до Судот не е доставена никаква информација во врска со пријателска спогодба 
за предметот. Согласно тоа, единствената можна основа за да се избрише предметот е наведена 
во Правилото 51 став 2, втора алинеја, од Судскиот Деловник Б, имено дека: ‘за било која друга 
причина, не е оправдано понатамошно разгледување на предметот’.

Посматрајќи ја пресудата за предметот Vijayanathan и Pusparajah против Франција од 27 август 1992 
г., (Серија А бр.241-Б), произлегува дека во случај лицето да нема статус на жртва, Судот нема да го 
избрише предметот поради тоа, туку на крајот на вообичаената судска постапка ќе досуди дека не 
може да ја испита основаноста на предметот. Не успевам да разберам како наводното губење на 
статусот на жртва би можело да оправда да се води било кој друг вид постапка, со оглед на тоа што 
во двата наведени случаи, тужената Влада поднела прелиминарен приговор. Затоа, не можам да се 
согласам со насоката за која се залага австриската Влада...”

На 24 април 1996 Судот ја отфрли жалбата за бришење на предметот, земајќи предвид дека поради 
отсуство на било каква пријателска спогодба или договор помеѓу страните, не се исполнети условите 
наведени во Правилото 51 т. 2. 

7. Во согласност со одлуката на Претседателот, јавната расправа се одржа во зградата на Европскиот 
Суд за човекови права во Стразбур, на 25 јуни 1996 г. Судот претходно одржа подготвителен 
состанок. 

Пред Судот се појавија:

(а) За Владата:

 г-дин Ф. Седе (F. CEDE), Амбасадор, правен советник,

 Федерално министерство на внатрешни работи - Агент;

 г-дин Ј. Рорбук (J. ROHRBÖCK), Федерално министерство на внатрешни работи,
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 г-а И. Сиеш (I.SIEß), Уставен Оддел, Федерален канцеларијат 

 г-а Е. Бертањоли (Е. BERTAGNOLI), Меѓународен Правен Оддел, Федерално министерство на  
 внатрешни работи - Советници;

(б) За Комисијата:

 г-дин Џ. С. Геус (J.-C. GEUS) - Делегат

(в) За жалителот:

 г-дин В. Вакареску (W. VACARESCU), адвокат 
 од Адвокатската Комора од Грац - Адвокат.

Судот ги сослуша обраќањата на Г-динот Геус, Г-динот Вакареску и Г-динот Седе.

ФАКТИ

I. ОКОЛНОСТИ НА ПРЕДМЕТОТ

А. Признавање и одземање на статусот бегалец

8. Г-дин Ахмед, државјанин на Сомалија роден во 1963 г., моментално живее во градот Грац (Стирија). 

9. На 10 октомври 1990 год. тој ја напуштил Сомалија. Пристигнал на аеродромот во Виена на 30 
Октомври, преку Стирија и Холандија.

10. На 04 ноември 1990 г. побарал статус на бегалец и Службата на јавна безбедност (Sicherheits-
direktion) на Долна Австрија го интервјуирала на 27 ноември 1990 г. Во таа прилика изјавил дека 
неговиот чичко бил активен Член на Обединетиот Сомалиски Конгрес (“ОСК”) и дека неговиот татко 
и брат, иако не биле Членови на ОСК, му помагале на чичко му и поради тоа биле ликвидирани 
во мај 1990 г. Оттогаш, тој и неговото семејство биле под сомнение дека се припадници на ОСК и 
дека земале учество во бунтовничките дејствија. Му бил одземен автомобилот и бил нападнат, а 
како доказ за тоа сè уште имал видлива лузна на неговата лева подлактница. Ја напуштил Сомалија 
поради страв да не го уапсат и убијат.

11. На 19 април 1991 г. Службата за Јавна безбедност на Стирија ја отфрла жалбата (апликацијата), 
но по поднесеното жалбено барање од страна на жалителот, Министерот за внатрешни работи 
ја сменил таа одлука на 15 мај 1992 г. и му доделил статус на бегалец во смисла на Женевската 
Конвенција (в.точка 24 подолу во текстот). Тој сметал дека не би требало да се бара од г-дин Ахмед 
да се врати назад во неговата татковина, земајќи ги предвид неговите активности во опозициската 
група, и општата состојба во таа држава. Неговите изјави, кои се чинеа веродостојни, даваа основа 
за реален страв дека доколку тој се врати во Сомалија, таму би бил подложен на гонење во смисла 
на Женевската Конвенција.

12. На 15 јули 1994 год. Федералната служба за бегалци (Bundesasylamt) во Грац, дејствувајќи 
согласно дел 5 (1) (3) од Законот за право на азил, (види точка 25 подолу во текстот), нареди да 
му се одземе бегалскиот статус на жалителот. По оваа одлука следела пресудата од 25 август 1993 
г., со која Регионалниот Суд (Landesgericht) од Грац го осудил жалителот на затворска казна во 
времетраење од две и пол години, за сторено кривично дело обид за грабеж (versuchter Raub): 
заедно со соучесник, Г-дин Ахмед удрил минувач в лице и се обидел да му го украде паричникот.

13. На 12 септември 1994 г. Министерот за внатрешни работи отфрли една жалба на жалителот. 
Toj посочи дека според одредбите на дел 5 (1) (3) од Законот за право на азил, бегалецот го губи 
статусот на бегалец доколку изврши “особено сериозно кривично дело”, согласно Член 33 став 
2 од Женевската Конвенција. Делот 37 (4) од Законот за странци (в. став 28 подолу во текстот) 
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покажа дека законодавството смета дека такво кривично дело претставува било кој престап за кој 
се одредува казна затвор во времетраење подолго од пет години. Со оглед на тоа што кривичното 
дело обид за грабеж е казниво со затворска казна во времетраење до десет години, жалителот 
го изгубил својот статус на бегалец и одвишно би било секакво друго сметање на исправноста на 
неговото обвинение или ситуацијата во Сомалија.

14. Г-дин Ахмед ја обжалил оваа одлука во Управниот Суд (Verwaltungsgerichtshof), кој  ја укинал на 
02 февруари 1995 г. Управниот Суд одлучил дека обвинението за кое бил обвинет жалителот како 
особено сериозно кривично дело имало само доказна релевантност; од тоа не можело да се извлече 
заклучок дека, ipso facto, жалителот претставувал опасност за австриското општество во смисла 
на Членот 33 став 2 од Женевската Конвенција. До таков заклучок, кој ја суспендира заштитата 
(Schutzzweck) која ја пружа таа Конвенција и покрај континуираниот ризик од гонење, би можело 
да се дојде откако најпрвин би се измериле интересите на бегалецот и интересите на државата- 
домаќин, а резултатите биле неповолни за првиот. Мерката опфатила таква рестрикција на личните 
права (persönliche Rechtssphäre) на бегалецот, што таа би морало да е навистина неопходна, во 
однос на една од причините кои што се наведени во таа одредба. Со цел да се одреди дали тоа било 
навистина така, неопходно било да се процени идното однесување на лицето, но во овој предмет 
Министерот испуштил да го стори истото.

15. На 10 април 1995 г., Министерот за внатрешни работи повторно наредил да му се одземе 
статусот на бегалец на Г-дин Ахмед. Наведувајќи ја одлуката на Управниот Суд (види точка 14 
погоре во текстот), тој прво забележал дека било утврдено дека жалителот е виновен за обид за 
грабеж, особено сериозно кривично дело во смисла на членот 33 став 2 од Женевската Конвенција. 
Понатаму тој ги споменал и другите мерки кои биле преземени против жалителот, имено условна 
казна затвор во времетраење од три месеци и парична казна од 500 австриски шилинзи (АТС) 
за незаконско уништување имот (Sachbeschädigung) во 1991 г., парична казна од 1.000 австриски 
шилинзи за заканувачко однесување (ungestümes Benehmen) во полициска станица во 1992 г., и жалба 
доставена од страна на полицијата до Јавниот обвинител на Грац за незаконско уништување имот, 
истата година. Иако, земено одделно, овие престапи не претставуваат опасност по општеството, но 
кога ќе се земат предвид сите заедно, истите несомнено откриваат јасна тенденција кон агресија. 
Затоа, не можело да се исклучи дека жалителот би можел да изврши и други престапи во иднина, а 
со тоа тој претставува опасност по општеството.

16. На 09 ноември 1995, Управниот Суд ја поддржал горенаведената одлука, а особено сметал 
дека при проценувањето на опасноста (Gefährlichkeitsprognose) која ја претставува жалителот, 
Министерот полноважно се потпрел на настаните кои се случиле пред неговото затворање. 

Б. Постапката за протерување

17. Во меѓувреме, на 14 ноември 1994 г., Службата на Федералната Полиција (Bundespolizeidirektion) 
на градот Грац издала наредба за протерување на неодредено време (unbefristetes Aufenthaltsver-
bot) против жалителот, според одредбите на делот 18 (1) и (2) од Законот за странци (види точка 
26 подолу во текстот) и наредила откако ќе ја отслужи казната да биде притворен поради негово 
протерување (Schubhaft). Било наведено дека со оглед на пресудите за жалителот и сериозноста 
на еден од неговите престапи, имено, обид за грабеж, не може да се исклучи дека тој повторно би 
можел да изврши престап. Затоа, со цел да се задржи јавниот мир, поредок и безбедност, и да се 
спречи г-дин Ахмед повторно да изврши кривично дело во смисла на членот 8 став 2 (чл. 8-2) од 
Европската Конвенција за човекови права, се чинело дека било од круцијално значење истиот да 
биде депортиран, иако таа мерка несомнено претставувала мешање (Eingriff) во неговиот приватен 
живот.

18. Жалителот поднел жалба против горенаведената одлука на 30 ноември 1994 г., барајќи од властите 
да утврдат, согласно одредбите од членот 54 од Законот за странци, дека неговото протерување 
би било во спротивност со дел 37 од истиот Закон (види точки 28 и 29 подолу во текстот). На 10 
декември 1994 г., Службата за Јавна безбедност на Грац ја отфрлила жалбата, но го намалила 
периодот кој бил наведен во наредбата за негово протерување на десет години. Тие сметале дека 
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Федералната полиција точно ги одмерила конфликтните интереси и имала полноважни причини 
поради кои го формирала таквото мнение, дека кога би се повлекла одлуката за протерување, тоа би 
имало далеку посериозни штетни последици врз општеството, отколку врз Г-дин Ахмед. Понатаму 
констатирала дека сè уште не може да се смета дека жалителот е интегриран во австриското 
општество, со оглед на тоа што тој живеел таму само четири години, а бил во затвор од март 1993 
г. Немал ниту семејство, ниту пак било какви други врски со државата. Што се однесува до неговите 
професионални дејности, истите не изискувале никаква посебна квалификација, па затоа можело 
истите да ги извршува и во странство. Понатаму, жалителот бил невработен во моментот кога бил 
уапсен.

19. Откако бил  условно пуштен на слобода (bedingte Entlassung), жалителот бил притворен во 
полициската станица во Грац на 14 декември 1994 г., со цел да се започне со негово протерување. 

20. На 23 јануари 1995 г., независниот Управен Суд (Unabhängiger Verwaltungssenat) на Стирија добил 
жалба поднесена од страна на Г-дин Ахмед, против горенаведената мерка (Schubhaftbeschwerde), 
поднесена врз основа на фактот дека, со оглед на тоа што Европската Комисија за Човекови права 
ја продолжила времената мерка наведена под Правилото 36 од нејзиниот Деловник за работа, 
(види точка 5 погоре), депортирањето на жалителот пред истекот на максималниот двомесечен 
период за таков вид притвор (дел 48 од Законот за странци), изгледа дека e недопустливо. Затоа, 
жалителот бил пуштен на слобода. 

21. На 26 април 1995 г., г-дин Ахмед се појавил пред Федералната Служба за бегалци заради 
можната примена на делот 37 од Законот за странци (види став 28 подолу во текстот). Изјавил дека 
ситуацијата во Сомалија се влошила од неговото заминување во 1990 г. Тој бил член на кланот 
Хавије [Hawiye], чии членови во тоа време биле прогонувани, особено од страна на генералите на 
власт. Неговиот клан, кој живеел на 900 километри од Могадишу, го поддржувал генералот Аидид 
[Aïdid], но подоцна ја повлекле нивната поддршка и оттогаш бегале и од него. Затоа, тој не можел 
да се врати во својата земја без да го ризикува сопствениот живот. На 27 април 1995 г., Федералната 
Служба за бегалци објавила дека предложеното прогонување на жалителот е законско (zulässig). 
Истата смета дека, земајќи ги предвид сите како целина, престапите кои ги сторил откриваат 
склоност кон агресивно однесување и дури и агресија во подем (steigendes Aggressionspotential), 
што вклучувало и можно насилство спрема луѓето. Следствено, не би можело да се исклучи дека 
Г-дин Ахмед би можел да изврши и други престапи во иднина, па затоа тој претставувал опасност по 
општеството во смисла на дел 37 (4) од Законот за странци. Со оглед на тоа, дури и фактот дека тој 
би ризикувал прогон доколку се врати во Сомалија, не можел да го направи неговото депортирање 
во таа земја незаконско. 

22. На 4 мај 1995 г Федералната полиција на Грац ја отфрлила жалбата на жалителот од 30 ноември 
1994 г (види точка 18 погоре во текстот), врз основа на тоа што немало цврсти причини да се верува 
дека при неговото враќање во Сомалија би можел да биде подложен на постапување кое е забрането 
со делот 37 (1) и (2) од Законот за странци. Според востановената судска пракса на Управниот Суд, 
дел 37 (1) ги зема предвид само опасностите и заканите кои потекнуваат од страна на одредена 
држава. Од симнувањето од власт на претседателот Сијад Баре [Syad Barre], во Сомалија беснеела 
граѓанска војна и сите државни власти (staatliche Gewalt) исчезнале. Освен тоа, ништо не укажува 
на тоа дека жалителот би можело да биде гонет во Сомалија поради една од причините посочени 
во дел 37 (2). Крајно, нема ниту кршење на член 2 став 1 од Европската Конвенција за човекови 
права, со оглед на тоа што според дел 37, самиот факт дека животот на некој странец може да биде 
ставен во опасност со самото враќање во земјата на потекло, не претставува доволна пречка за да 
не се изврши протерувањето.

23. На жалба на жалителот, Службата за Јавна Безбедност на Стирија ја укинува горенаведената 
одлука на 22 мај 1995 г. Потоа Федералната Полиција на Грац на 31 октомври 1995 г. утврдува дека 
во Сомалија Г-дин Ахмед би бил подложен на ризик на гонење поради една од причините наведени 
во дел 37 од Законот за странци. На 22 ноември 1995 г., Службата соодветно го одложува неговото 
протерување за обновувачки рок од една година. 
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РЕЛЕВАНТНО МЕЃУНАРОДНО И ДОМАШНО ПРАВО

Параграфи 24 до 29, види на www.echr.coe.int под HUDOC на англиски и француски како дел на 
оригиналот на пресудата 

ПОСТАПКА ПРЕД КОМИСИЈАТА

30. Во својата жалба до Комисијата (бр. 25964/94) од 13 декември 1994 година, г-дин Ахмед тврди 
дека неговото протерување во Сомалија би го изложило на сериозен ризик таму да биде подложен 
на постапување спротивно на член 3 од Конвенцијата (чл.3). 

31. Комисијата ја прогласила жалбата за допуштена на 02 март 1995 г. Во нејзиниот извештај од 5 
јули 1995 г., (член 31), било искажано едногласно мислење дека доколку жалителот би се депортирал 
во Сомалија, би имало повреда на членот 3. Целосниот текст од мислењето на Комисијата е дадено 
како Анекс кон оваа пресуда.22

КОНЕЧНИ ПОДНЕСОЦИ ДО СУДОТ ОД СТРАНА НА ВЛАДАТА

32. Во својот поднесок Владата побара од Судот да востанови дека нема кршење на одредбите од 
членот 3.

ПРАВО

I ОПСЕГ НА ПРЕДМЕТОТ

33. Во неговиот поднесок, Г-дин Ахмед побара од Судот да ги земе предвид фактите за предметот 
не само согласно одредбите од член 3, туку и според член 5 и член 13.

34. Судот констатира дека при жалбата до Комисијата, не се поднесени никакви жалби според 
одредбите на членовите 5 и 13. Со оглед на тоа што опсегот на предметот пред Судот е ограничен 
со одлуката на Комисијата врз основа на допуштеност (види меѓу многу други решенија, пресудата 
за предметот Masson и Van Zon против Холандија од 28 септември 1995 г., Серија А бр.327-А, стр.16, 
т.40), Судот не може да ги разгледа таквите жалбени барања.

II НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 3 ОД КОНВЕНЦИЈАТА (чл.3)

35. Жалителот тврдел дека, ако го депортираат во Сомалија, во секој случај ќе биде предмет на 
постапување кое е забрането со член 3 од Конвенцијата, со кој е предвидено:

“ Никој не смее да биде подложен на мачење или на нечовечко или понижувачко постапување или 
казнување.” 

Тој тврди дека, со тоа што му доделиле статус на бегалец на 15 мај 1992 г., австриските власти 
прифатиле дека таков ризик постои. Според најновите информации, оттогаш ситуацијата во 
Сомалија не се сменила значително. Државата сè уште се наоѓа сред братоубиствена војна помеѓу 
ривалските кланови. Тој самиот е под сомнение дека припаѓа на еден од тие кланови, кланот УСЦ, 
и заради тоа сè уште е подложен на ризик на гонење во Сомалија. Тој го изгубил својот статус на 
бегалец само поради неговата кривична пресуда; како и да е, наводната сериозност на престапот 
кој го извршил некој, не е доволна за да се оправда ставањето на неговиот живот во опасност.

36. Комисијата во основа го прифати горенаведениот аргумент. Таа особено забележа дека како 
поддршка на нивната одлука да му се одземе на жалителот неговиот бегалски статус, националните 

22  Поради практични причини, овој Анекс ќе се појави само во печатената верзија на пресудата (во Извештаи за Пресуди и 
одлуки 1996-VI), но од регистарот може да се добие копија од извештајот на Комисијата.
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власти не споменале било каков нов фактор кој би имал тенденција да покаже дека исчезнал 
ризикот со којшто би се соочил  тој во Сомалија. 

37. И Владата исто така сметала дека Г-дин Ахмед е под ризик дека во Сомалија би бил подложен на 
постапување кое е во спротивност на одредбите од членот 3. Сепак, тие навеле дека тие всушност 
постапиле согласно барањата на таа одредба (од чл.3) до степен до кој допушта австриското 
законодавство. Откако ќе стане конечна наредбата за депортирање, истата повеќе не може да 
се повлече. Тоа значело дека, согласно австрискиот закон, одложувањето на извршувањето 
на мерката против жалителот е единствениот начин на кој тој би можел законски да остане на 
австриска територија. Освен тоа, со поднесување жалба согласно дел 36 (2) од Законот за странци, 
(види точка 27 погоре во текстот), на Г-дин Ахмед би му било дадено право на продолжување на 
одложувањето се додека постои опасноста во Сомалија. Во случај жалбата да биде одбиена, тој би 
можел да се жали до Уставниот Суд и до Управниот Суд.

38. Првенствено, Судот повторува дека земјите договорнички имаат право, согласно цврсто 
востановените норми на меѓународно право и земајќи ги в предвид нивните договорни обврски, 
вклучувајќи ја и Конвенцијата, да го контролираат влезот, престојот и протерувањето на странците. 
Исто така  констатира дека правото на политички азил не е содржано ниту во Конвенцијата, ниту во 
нејзините Протоколи (в.пресудата за предметот Vilvarajah и други против Обединетото Кралство од 
30 октомври 1991 г., Серија А бр.215, стр.34, т. 102).

39. Сепак, протерувањето странец од страна на земја договорничка може да покрене прашање 
според одредбите на член 3, а со тоа и да доведе до покренување одговорност на таа држава 
според Конвенцијата, доколку се покажани суштински основи да се верува дека доколку се 
протера тоа одредено лице, истото би можело да се соочи со реален ризик да биде предмет на 
постапување спротивно на одредбите од член 3 во земјата од која потекнува. Во овие околности, 
член 3 имплицира дека постои обврска да не се протера наведеното лице во таа држава (види 
пресудата за предметот Soering против Обединетото Кралство од 07 јули 1989 г., Серија А бр.161, 
стр.35, точки 90-91; пресудата за предметот Cruz Varas и други против Шведска од 20 март 1991, 
Серија А бр.201, стр.28, точки 69-70; горенаведената пресуда Vilvarajah и други, стр.34, став 103; и 
пресудата за предметот Chahal против Обединетото Кралство од 15 ноември 1996 г., Извештај за 
пресуди и одлуки 1996-V, стр.1853, точки 73-74).

40. Судот понатаму повторува дека членот 3, кој ја негува една од основните вредности на 
демократските општества (види горенаведената пресуда Soering, стр.34, т. 88), го забранува како 
апсолутно недопустливо мачењето или нечовечкото или понижувачко постапување или казнување, 
без разлика на однесувањето на жртвата. За разлика од повеќето од суштинските клаузули на 
Конвенцијата и Протоколите бр.1 и бр.4, член 3 не содржи одредби за исклучоци и според член 15 
не е допустливо никакво понижување, па дури ни во случај на итен случај во општеството, што би 
го загрозил животот на нацијата (види пресудата за предметот Ирска против Велика Британија од 
18 јануари 1978 г., Серија А, бр.25, стр.65, т. 163; пресудата за предметот Tomasi против Франција 
од 27 август 1992 г., Серија А бр.241-А, стр.42, т.15; и горенаведената пресуда за предметот Чахал, 
стр.1855, став 79).

41. Горенаведениот принцип е подеднакво полноважен кога произлегуваат одредени прашања 
според член 3 во случаи на прогонување. Соодветно на тоа, дејствијата на наведеното лице, макар 
колку и да се тие непосакувани или опасни, не можат да имаат суштествено значење. Заштитата 
која ја дава членот 3, според ова е поголема од онаа предвидена со член 33 од Конвенцијата за 
статусот на бегалците од 1951 г., (види точка 24 погоре и горенаведената пресуда за предметот 
Чахал, стр.1855, став 80).

42. Исто како и Комисијата, Судот придава особена тежина на фактот што на 15 мај 1992 г., 
австрискиот Министер за Внатрешни работи му доделил на жалителот статус на бегалец, во смисла 
на Женевската Конвенција (в. точка 11 и 24, погоре во текстот), со што одлучил дека се веродостојни 
неговите тврдења дека неговите активности во опозициската група и општата ситуација во Сомалија 
даваат основа за страв дека, доколку тој се врати таму, може да биде подложен на прогон (види 
точка 11 погоре во текстот). Иако жалителот две години подоцна го изгубил статусот на бегалец, 
тоа било единствено поради неговата кривична пресуда; последиците од неговото протерување не 
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биле земени в предвид (види точка 12 погоре во текстот).

43. Сепак, со цел да се оценат ризиците во случај на протерувањето кое сè уште не се случило, 
суштествениот момент во времето мора да биде она кога Судот го разгледува предметот. Иако 
историското позиционирање е битно, со оглед на тоа што истото може да ја потенцира моменталната 
ситуација и на нејзиното можно понатамошно одвивање, всушност она што е одлучувачко се 
моменталните услови (види горенаведената пресуда за предметот Чахал, стр.1856, точка 86).

44. Во однос на моменталната ситуација во Сомалија, Судот ја заснова својата проценка на наодите 
на Комисијата, според кои, врз основа на Конвенцијата, задачите за востановување и проверка 
на фактите се доделени претходно (види Inter alia, горенаведената пресуда по предметот Крус 
Варас и други, стр.29, точка 74). Во нејзиниот извештај од 05 јули 1995 г. Комисијата констатирала 
дека ситуацијата во Сомалија речиси и воопшто да не се сменила од 1992 г. Земјата сè уште била 
во состојба на граѓанска војна и борбите се одвивале помеѓу клановите кои се натпреварувале 
меѓусебно за превласт и контрола на земјата. Немало индикации дека опасностите на кои би можел 
да биде изложен жалителот во 1992 престанале да постојат или пак дека било која државна власт 
би  била во состојба да го заштити.

45. Владата пред Судот не го оспорувала тврдењето на жалителот, дека нема видно подобрување 
на ситуацијата во неговата земја. Напротив, тие појасниле дека австриските власти одлучиле да 
го одложат исполнувањето на предметното прогонување, бидејќи и тие самите процениле дека со 
оглед на фактичката состојба, Г-дин Ахмед не можел да се врати во Сомалија без да биде изложен 
на ризик на постапување кое е во спротивност со одредбите на член 3.

46. Со оглед на тој факт, Судот го носи истиот заклучок, кој пак не противречи на ниту еден 
од материјалите од досието или на податоците дадени од страна на оние кои се појавиле на 
сослушувањето; ниту пак, во поглед на апсолутната природа на член 3, тој заклучок не е анулиран 
со кривичното дело сторено од страна на жалителот или од фактот што во тој момент немало 
државна власт во Сомалија.

47. Следи дека, доколку се депортира жалителот во Сомалија, тоа би претставувало повреда на 
членот 3 од Конвенцијата, сè додека тој се соочува со сериозен ризик таму да биде предмет на 
мачење или нечовечко или понижувачко постапување.

III ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 50 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

48. Член 50 од Конвенцијата одредува дека:

“Доколку Судот утврди дека некоја одлука или мерка донесена од страна на судска власт 
или било која друга власт на земја договорничка е целосно или делумно во конфликт со 
обврските кои произлегуваат од Конвенцијата, и доколку внатрешното право на споменатата 
земја дозволува да се направи само делумно обесштетување за последиците од таа одлука 
или мерка, одлуката на Судот, доколку е тоа неопходно, ќе му одреди на оштетеното лице 
соодветен правичен надоместок.”

Согласно таа одредба (чл.50), жалителот побара обесштетување на штетата и надомест на 
неговите трошоци.

49. Сè уште не се случила повреда на член 3. Сепак, со оглед на тоа што Судот утврдил дека доколку 
се примени одлуката да се депортира Г-дин Ахмед, тоа би довело до таква повреда, мора да се 
смета дека член 50 може да се примени кон фактите на овој предмет (в. mutatis mutandis, пресудата 
за предметот Beljoudi против Франција од 26 март 1992 г., Серија А бр.234-А, стр.29, т.84).

А. Штета

50. Г-дин Ахмед побара 16.250 австриски шилинзи (АТС) како компензација за загубени приходи 
(испуштена корист) помеѓу 14 декември 1994 г. и 23 март 1995 г., односно за периодот, за кој тој 
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тврди, дека неговото притворање било незаконско.

 Делегатот на Комисијата не дал никаква забелешка.

Како и Владата, Судот не може да воочи причинско-последична поврзаност помеѓу наводната 
парична штета и заклучокот во однос на член 3 (види точка 47 погоре во текстот). Затоа, 
барањето мора да биде отфрлено.

51. Жалителот понатаму побарал надомест за нематеријална штета во износ за кој побара од Судот 
да го одреди. 

Владата го остави решавањето на ова прашање на проценка на Судот; Делегатот на Комисијата не 
даде никаква забелешка. 

Судот смета дека жалителот сигурно претрпел нематеријална штета, но дека оваа пресуда му дава 
доволен надомест во однос на тоа. 

Б. Трошоци 

52. Во однос на трошоците до кои дошло во постапките пред австриските судови и подоцна пред 
институциите на Конвенцијата, Г-дин Ахмед побарал 240.000 австриски шилинзи, вклучувајќи и 
100.000 австриски шилинзи за трошокот кој го имал за неговите правни такси во Стразбур.

Владата изнесе дека не е во позиција да коментира за тие бројки, со оглед на тоа што нема доволни 
податоци за тоа како тие дошле до истите. Доколку, сепак, Судот утврди повреда, подготвена е да 
плати 100.000 австриски шилинзи. Делегатот на Комисијата не дал никакви забелешки.

53. По направената проценка на правична основа, Судот му доделил на жалителот 150.000 австриски 
шилинзи по тој основ. 

В. Каматна стапка

54. Согласно податоците со кои располага Судот, законската каматна стапка применлива во Австрија 
на денот на усвојување на оваа пресуда изнесувала 4% годишно.

ПОРАДИ ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО:

1. Реши дека нема надлежност да ја разгледува жалбата на жалителот според одредбите на членот 
5 и член 13 од Конвенцијата;

2. Реши дека сè додека жалителот се соочува со реален ризик во Сомалија да биде подложен на 
постапување кое е во спротивност со член 3 од Конвенцијата, би имало кршење на таа одредба 
(чл.3) доколку се примени одлуката тој да се депортира таму;

3. Реши дека што се однесува до нематеријалната штета која ја претрпел жалителот оваа пресуда 
самата по себе претставува достатен правичен надоместок според одредбите од член 50 од 
Конвенцијата;

4. Реши дека тужената држава треба да му плати на жалителот, во рок од три месеци, 150.000 
(сто педесет илјади) австриски шилинзи за трошоците и дека ќе му биде исплатена камата со 
годишна стапка од 4% по истекот на горенаведениот период па сè до конечната исплата;

5. Ги отфрла останатите жалбени барања на жалителот.

Напишано на англиски и на француски јазик и објавено на јавно заседание  во Зградата за Човекови 
права во Стразбур, на 17 декември 1996 г.
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Во предметот НА. против Обединетото Кралство,

Европскиот Суд за човекови права (Четврт Оддел), заседавајќи како Судски Совет во состав од 
следниве судии:

Лех Гарлицки[Lech Garlicki], Претседател, 

Николас Братза[Nicolas Bratza], 

Џовани Бонело[Giovanni Bonello], 

Лилјана Мијовиќ [LjiljanaMijović], 

Јан Шикута[JánŠikuta], 

ПаивиХирвела[PäiviHirvelä], 

Леди Бјанку[LediBianku], судии, 

и Лоренс Ерли[Lawrence Early], Секретар на Одделот.

По одржаната затворена расправа на 24 јуни 2008 г., 

Ја донесе следнава пресуда, која беше усвоена на наведениот датум:

ПОСТАПКА

1. Постапката по предметот беше иницирана со жалба бр. 25904/07 против Обединетото Кралство 
на Велика Британија и Северна Ирска, поднесена до Комисијата согласно чл.34 од Конвенцијата за 
Заштита на човековите права и основни слободи (“Конвенцијата”), од страна на државјанин на Шри 
Ланка, Г-дин Н.А [NA] (“жалителот”).

2. Жалителот беше претставуван од страна на Г-ѓа Н. Мол [N. Mole], адвокат кој работи во Лондон 
во АИРЕ [AIRE] Центарот. Владата на Обединетото Кралство (“Владата”) беше застапувана од страна 
на нејзиниот Агент, Г-динот Д. Валтон [D. Walton] од Министерството за внатрешни работи и работи 
на Комонвелтот.

3. Жалителот тврди дека доколку се врати во Шри Ланка, би бил подложен на реален ризик од 
несоодветно постапување спротивно на одредбите од Членот 3 и/или повреда на Членот 2 од 
Конвенцијата.

4. На 21 јуни 2007 г., Претседателот на Советот каде беше доделен предметот, се согласи да го 
прифати барањето на жалителот да не се споменува неговото име (Правило 47 § 3 од Судскиот 
Деловник). 

5. На 25 јуни 2007 г., Претседателот на Советот одлучи да го примени Правилото 39 од Деловникот на 
Судот, посочувајќи ѝ на Владата дека е пожелно во интерес на страните и во интерес на правилното 
водење на постапката,жалителот да не се протерува во Шри Ланка додека се чека одлуката на 
Судот. Истиот ден, Претседателот одлучи да ѝ достави на Владата известување за жалбата и да ѝ 
даде приоритет според Правилото 41 од Деловникот на Судот. Според одредбите на Членот 29 § 3 од 
Конвенцијата, Претседателот понатаму одлучи да ја испита основаноста на жалбата истовремено 
со нејзината допустливост. 
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ФАКТИТЕ

I. ОКОЛНОСТИ НА ПРЕДМЕТОТ

A. Домашните судски постапки на жалителот

6. Жалителот е роден во 1975 г. во Шри Ланка. Моментално живее во Лондон. Тој е Тамилец по 
етничка припадност.

7. Жалителот влегол незаконски во Обединетото Кралство на 17 август 1999 г., и побарал азил 
следниот ден. Изјави дека се плашел од несоодветно постапување во Шри Ланка од страна на 
војската на Шри Ланка и Ослободителните Тигри на ТамилЕелам (ОТТЕ). Објасни дека бил уапсен 
и притворен од страна на војската во шест наврати помеѓу 1990 и 1997 г., под сомнение дека е 
вклучен во ОТТЕ. По неговото последно притворање, почнал да се крие сè додека неговото семејство 
успеало да го финансира неговото патување до Обединетото Кралство. Се плашел од ОТТЕ поради 
нивниот непријателски интерес за неговиот татко, којшто работел нешто за војската. Тие исто така 
се обиделе да го регрутираат и жалителот во два наврати, поточно во 1997 и во 1998 г.

8. Неговото барање беше одбиено од страна на Министерот на 30 октомври 2002 г. Неговата жалба 
против таа одлука беше сослушана и отфрлена од страна на Органот на одлучување на 27 јули 2003 
г. Беше утврдено дека исказот на жалителот е веродостоен: имено, бил уапсен од страна на војската 
во шест наврати помеѓу 1990 и 1997 г., под сомнение дека е вклучен во ОТТЕ. Бил притворен помалку 
од дваесет и четири часа, во првиот наврат, и во времетраење од два денa, последниот пат. Нема 
доказ колку точно траеле останатите притворања. Во сите случаи бил ослободен без да се покрене 
обвинение против него. За време на еден или можно е и повеќе од овие периоди на притворање, 
со него било постапувано на несоодветен начин, и неговите нозе имале лузни од тепањето со 
пендреци. Според Одлучувачкиот Орган, можно е апсењата да се одвивале за време на рации. За 
време на притворот од 1997, жалителот бил фотографиран и му биле земени отпечатоци, а татко 
му потпишал одредени документи за да го обезбеди неговото ослободување. Почнал да се крие во 
еден храм и сакал да ја напушти Шри Ланка во тој момент, но било потребно одредено време мајка 
му да добие пари од брат му за да му плати на агентот за неговото заминување.

9. Сепак, Одлучувачкиот Орган утврди дека стравот на жалителот од несоодветно постапување од 
страна на војската кога би се вратил, е неоправдан. Беше забележано дека, од неговото заминување 
од Шри Ланка, имало прекин на огнот помеѓу војската и ОТТЕ значително време, контролните 
пунктови биле демонтирани, а ОТТЕ можеле да отворат политички канцеларии и патишта на 
северот. Малку е веројатно дека тој би привлекол било каков интерес кај властите по враќањето 
таму. Дури и кога би се нашол запис за неговите апсења, би можело да се види дека бил држен 
само кратко време и дека во сите наврати бил ослободен без да се покрене обвинение против 
него. Нема запис дека било кога бил вмешан во ОТТЕ или дека некогаш бил баран од страна на 
властите. Нема причина зошто би бил баран било кога од властите. Нема причина зошто би му 
правеле личен претрес по враќањето и, дури и во случај кога би му ги откриле лузните, тоа не би 
предизвикало кај властите интерес за него, секако не до степен да го притворат или несоодветно 
да постапуваат со него.

10. Што се однесува до стравот од ОТТЕ, Органот се чини дека прифаќа дека брат му вршел не-
борбени задачи за ОТТЕ, иако никогаш не бил нивни член. Брат му, бил уапсен од страна на војската, 
но никогаш не било покренато обвинение против него, и тој заминал од Шри Ланка за Саудиска 
Арабија во 1997 г. Беше утврдено дека е малку веројатно дека ОТТЕ сè уште би имале било каков 
интерес во врска со жалителот, и доколку престојува во Коломбо, не е веројатно дека би го пронашле. 
Како и да е, може да поднесе барање до властите за заштита. Во однос на неговиот аргумент дека 
има потреба од психијатриски третман како резултат на пост-трауматско стрес нарушување, беше 
утврдено дека адекватен третман за истото му е на располагање и во Шри Ланка.

11. На 01 април 2006 г. му беа издадени насоки за иселување, а тој поднесе нови жалбени барања 
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со кои се обиде дa поднесе ново барање за азил на 29 март 2006 г. На 03 април 2006 г., Министерот 
одби да ги разгледа неговите жалбени барања кои требало да значат ново барање за азил. Општата 
ситуација во Шри Ланка не покажувала било каков личен ризик или пак несоодветно постапување 
и нема доказ дека лично ќе биде засегнат по неговото враќање. Фактот дека бил надвор од Шри 
Ланка во последните седум и пол години сугерира дека тешко е веројатно дека ќе предизвика било 
каков интерес кај властите на Шри Ланка.

12. Неговото барање за дозвола да поднесе барање за судска ревизија беше одбиено на 23 мај 2006 
г., со известието на Судијата Колинс, којшто навел:

“Нема дискусија дека ситуацијата во Шри Ланка се влошила во последните неколку месеци, и тоа до 
степен да има реални шанси дека војната помеѓу ОТТЕ и властите повторно ќе започне во целост. 
Сепак, тоа самото по себе не значи дека никој не може да се врати. Органот на одлучување ја 
прифати изјавата на жалителот, но забележа дека бил притворан само за кратки периоди, можно 
е тоа да било и во рации, и не ги помагал ОТТЕ. Сето ова било пред повеќе од 7 години. Во овие 
околности, не е можно да се каже дека она што се случува создава реален ризик за релевантно 
несоодветно постапување спрема овој жалител. Според тоа, не мислам дека има било каква спорна 
законска грешка во одлуката за тужителот.”

13. Обновеното барање на жaлителот беше отфрлено од страна на Судијата Брнтон [Burnton] на 
усно сослушување на 18 август 2006. 

14. Потоа на жалителот му беа дадени насоки за иселување за 10 јануари 2007 г. На 09 јануари 
2007, тој достави и нови жалби до Министерот приговарајќи, interalia, дека иселувањето би било 
некомпатибилно со неговите права загарантирани со Конвенцијата. Кога Министерот не одговорил, 
на 10 јануари 2007 г. жалителот се обиде да приговара по истото со барање за судска ревизија.

15. Се чини дека истиот ден, Министерот всушност ги одби тие жалбени барања бидејќи не 
претставувале нова жалба. Министерот се потпре на наодите на Органот на одлучување и 
опсервациите на Судијата Колинс од 23 мај 2006 г. Министерот исто така зема в обѕир и еден 
документ кој му го доставил жалителот, Документирано Мислење на УНХЦР (Висок Комесар за 
бегалци на Обединетите Нации) издадено на 22 декември 2006 г., со наслов: “Мислењето на УНХЦР 
за меѓународна заштита на потребите на барателите на азил од Шри Ланка” (“Документирано 
Мислење на УНХЦР” – види точки 65-68 подолу). Меѓутоа, тој утврди дека тој документ имал општа 
природа и земајќи го тоа предвид, може да му се даде само мала тежина. Беше земена предвид 
и жалбата на жалителот во однос на тоа дека политичката и безбедносната ситуација во Шри 
Ланка се влошила, и иако признаваат дека има одредени проблеми со мировниот процес, ОТТЕ 
и властите на Шри Ланка се залагале за мир и постигнување договор. И покрај двата бомбашки 
напади во Коломбо, имало “далечно географско ограничување” за неодамнешните инциденти, и му 
беше предочено на жалителот да ги избегнува северните и источните предели во кои се одвиваат 
операции на вооружените сили на Шри Ланка и ОТТЕ. Мнозинството Тамилци можеле да живеат 
во Коломбо и на југот без да бидат малтретирани. Исто така констатирани се и неодамнешните 
безбедносни операции во Коломбо, но не сметаат дека Тамилците во Коломбо се подложени на 
ризик на прогон поради нивната етничка припадност или политички мислења. Мнозинството 
притворени луѓе набрзо биле ослободувани, откако им биле направени проверки на идентитетот. 
Во смисла на внатрешно раселување, не е претерано сурово да се вратат таму барателите на азил 
на кои не им бил одобрен истиот. Иако имало зголемен број исчезнувања во Шри Ланка, беше 
направен прогрес со создавање независно тело за да се набљудуваат истрагите кои ги вршела 
владата. Министерот заклучи дека главните поенти во поднесоците на жалителот претходно не 
биле земени предвид, но ако се разгледаат со материјалите кои биле земени предвид во првичното 
одбивање на жалбата на барателот на азил, како и одлуката во врска со неговата жалба од страна 
на Органот на одлучување, новите материјали не би креирале реални изгледи за успех, па со оглед 
на тоа поднесоците не претставуваат ново барање за азил.

16. Потоа жалителот поднесе налог до Високиот Суд вон работно време. Ова беше дозволено од 
страна на Судијата Андерхил [Underhill], и директивите за иселување кои требаше да се случат 
истата вечер, беа откажани. Во неговиот следен налог од 15 јануари 2007г., наведе:
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“Го зедов предвид писмото на Министерот [од 10 јануари 2007 г.] и свесен сум за фактот дека 
[на жалителот] веќе му била отфрлена претходната жалба за судска ревизија. Но по мое мнение, 
доволно e дискутабилно дека неодамнешното влошување на ситуацијата во Шри Ланка може 
да оправда ново барање, со кое би се одложило иселувањето додека не се разгледа добро ова 
прашање. Особено ја земам в обѕир точката 34 (а) од неодамнешниот извештај на УНХЦР [во кој се 
содржани препораките на УНХЦР во однос на Тамилци од северот или истокот – види точки 65-68 
подолу]. Свесен сум дека постојат и други нерешени барања за дозволи за поднесување барање за 
судска ревизија, кои го покренуваат истото прашање”.

17.    На 14 февруари 2007 година Судија Г-ѓа Black го одби барањето на жалителот за дозвола за 
поднесување барање за судска ревизија на наводното неразгледување и неодлучување од страна 
на Министерот по новите жалбени барања поднесени на 9 јануари 2007 година. Таа изјави:

 “Всушност [Министерот] ги разгледа понатамошните жалбени барања и, во допис од 10 јануари 
2007 година, одби да ги смета како нова жалба. Поконкретно, тоа го елиминира барањето за 
предложената [судска ревизија].

Меѓутоа, јасно е дека барателот сака да изнесе пофундаментално оспорување на насоките за 
иселување врз основа на тоа дека состојбата во Шри Ланка се влошила од последното разгледување 
на прашањето и достигнала точка во која барателот би бил подложен на ризик при неговото 
враќање.  Се упатува на документот на УНХЦР од 22 декември 2006 година во кој се наведува 
опасната состојба во Шри Ланка... Underhill J издаде налог за забрана за иселување на 15 јануари 
2007 година, очигледно повикувајќи се на влошувањето на состојбата во Шри Ланка а особено став 
34 (а) од извештајот на УНХЦР. Разбирливо е зошто го зазел овој став. 

Меѓутоа, сега кога се достапни некои детали од имиграциската историја на барателот, се чини 
дека тој не изнел ништо во дописот од 9 јануари 2007 година кое значително се разликува од она 
што е разгледувано кога биле поднесени жалбените барања во негово име во март 2006 година 
а особено за време на ЈР постапката која завршила со усна расправа на 18 август 2006 година. 
Во дописот од јануари 2007 година постои материјал, покрај извештајот на УНХЦР кој е објавен 
подоцна, но постои и материјал кој всушност е поврзан со првата половина од 2006 година... Иако 
со загриженост го истакнувам став 34 (а) од извештајот на УНХЦР исто како што го истакна и Судија 
г-ѓа Underhill (и воопшто содржината на тој извештај), во контекст на заклучоците во однос на 
овој конкретен барател за кој Органот на одлучување утврдил дека не е од интерес за властите, 
материјалот не е доволен, по мое мислење, за да оправда издадена дозвола за отпочнување на 
судска ревизија на одлуката од 10 јануари 2007 година. 

Меѓутоа, забраната издадена од страна на Underhill J ќе продолжи или до истекот на рокот за 
нејзино усно продолжување без да се поднесе такво барање или до одлуката од усна расправа, 
доколку има.“ 

18.   Потоа жалителот сакал да го обнови своето барање за издавање на дозвола за поднесување 
на барање за судска ревизија, доставувајќи детални изменети основи за неговото барање на 21 
февруари 2007 година. Усната расправа по обновеното барање беше закажана за 17 мај 2007 година 
но жалителот, кој се појави лично на рочиштето, го повлече своето барање. 

19.    Во подоцнежен допис од 5 ноември 2007 година од страна на адвокатите на жалителот во 
времето на постапката за судска ревизија до неговите тогашни застапници пред Судот, адвокатите 
навеле дека причината поради која е повлечено барањето за судска ревизија е тоа што немале 
инструкции од страна на жалителот. Државниот советник ги известил дека ова е предмет „пред-ЛП“ 
(в. Точки 30-46 подолу во текстот) и државниот советник сметал дека нема доволна основаност во 
предметот за да се продолжи со усната расправа. 

20.  Министерот издаде насоки за иселување на жалителот во Шри Ланка за 25 јуни 2007 година. На 
тој датум, Претседателот на Судскиот совет одлучи да го примени Правилото 39 од Деловникот на 
Судот  и посочи на Владата на Обединетото Кралство дека жалителот не треба да се протерува до 
следно известување (види точка 5 погоре во текстот).  
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B.  Подоцнежни предмети поднесени од Тамилци кои се враќани во Шри Ланка

21.  Во 2007 година, Судот прими значително зголемен број на барања за времени мерки поднесени 
од страна на Тамилци кои беа враќани во Шри Ланка од Обединетото Кралство и други Држави 
договорнички. До октомври 2007 година, Претседателот на Судскиот совет го имал применето 
Правилото 39 во дваесет и два предмети во кои Тамилци барале да се спречи нивното иселување во 
Шри Ланка од Обединетото Кралство. На 23 октомври 2007 година, Секретарот на Одделот испратил 
допис до Владиниот Агент, истакнувајќи го сè поголемиот број на вакви барања по Правилото 
39. Во однос на безбедносната состојба во Шри Ланка, тој понатаму наведе дека Правилото 39 е 
применето секогаш кога е побарана времена мерка од страна на етнички Тамилец. Во дописот 
понатаму стоеше: 

 “Вршителот на должноста Претседател ги консултираше Судиите во Одделот за неговата 
загриженост вклучувајќи го и притисокот кој обработката на многубројни барања по Правилото 39 
го става врз времето и ресурсите на судот. Судот заклучи дека, во очекување на донесувањето на 
пресуда за депортација во една или повеќе од жалбите кои се веќе поднесени, Правилото 39 треба 
и понатаму да се применува во секој предмет доставен од страна на Тамилец кој сака да го спречи 
своето иселување. 

Одделот исто така изрази надеж дека, наместо да се бара од В.Д. Претседателот да го применува 
Правилото 39 во секој поединечен предмет, вашата Влада ќе му обезбеди помош на Судот со тоа 
што привремено ќе се воздржи од издавање на насоки за иселување во однос на Тамилци кои 
тврдат дека нивното враќање во Шри Ланка би можело да ги изложи на ризик од постапување 
спротивно на Конвенцијата.“

Во неговиот одговор од 31 октомври 2007 година, Агентот ги изнесе заклучоците на Оперативното 
упатство на Министерството за внатрешни работи од 9 март 2007 година за Шри Ланка и 
наодите на Трибуналот за азил и имиграција во предметот ЛП. Тој заклучи дека во контекст на 
овие информации, Владата не сметала дека моменталната состојба во Шри Ланка го оправдува 
одложувањето на иселувањата на сите Тамилци кои тврделе дека нивното враќање би ги изложило 
на ризик од несоодветно постапување. Секој предмет мораше да се оцени врз база на основаноста 
на расположливите докази. Според тоа, Владата не беше во позиција да му помогне на Судот со 
воздржување од издавање насоки за иселување во сите такви предмети на доброволна основа. 
На крајот, тој изјави дека Владата ќе продолжи да вложува максимални напори за почитување на 
секое укажување на Правилото 39 од страна на Судот во согласност со обврските по Конвенцијата 
и долгогодишната пракса. Меѓутоа, во овие околности, Владата сугерираше дека потешкотиите 
кои ги задава се поголемиот број на барања по Правилото 39 од страна на Тамилци, најдобро 
може да се надминат со усвојување на пресуда за депортација од страна на Судот. Владата изрази 
подготвеност за соработка со Судот со цел рано решавање на овој предмет. 

22.    Оттогаш Судот го применил Правилото 39 во однос на триста четириесет и двајца Тамилски 
жалители кои тврдат дека нивното враќање во Шри Ланка од Обединетото Кралство ќе ги изложи 
на несоодветно постапување како повреда на член 3 од Конвенцијата. 

II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО И ПРАКСА

Види оригинална пресуда на http://www. coe.int под HUDOC.

А. Извештаи на Владата на Обединетото Кралство
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1. Оперативни упатства 

57. Оперативните упатства (ОПЕРАТИВНИТЕ УПАТСТВА) ги подготвува Агенцијата за гранична 
контрола и имиграција на Министерството за внатрешни работи. Тие даваат краток преглед на 
општата и политичката ситуација и на состојбата со човековите права во земјата и ги опишуваат 
општите видови на барања. Тие имаат за цел да дадат јасни насоки за тоа дали постои веројатност 
главните видови да го оправдаат признавањето на правото на азил, хуманитарна заштита или 
право на издавање дозвола за привремен престој и работа поради вонредни околности.

58. ОПЕРАТИВНИТЕ УПАТСТВА за Шри Ланка од 5 ноември 2007 год. (со кои се ажурираа и заменија 
претходните упатства од 9 март 2007 година, а заклучоците беа речиси идентични) ги содржат 
следните заклучоци за основните видови барања за азил, заштита на човекови права и хуманитарна 
заштита доставени од лица, кои имаат право да престојуваат во Шри Ланка: 

“[Во однос на 3.6.19 за барања доставени од оние што се плашат од одмазда од страна на ОТТЕ] Ние 
не се согласуваме со ставот на УНХЦР дека не постои алтернатива за бегство во рамките на државата 
на лицата што бегаат од насочено насилство и злоупотребана човековите права од страна на ОТТЕ 
поради тешкотиите при патување, затоа што повторно се воспоставуваат контролните пунктови, 
како и поради неможноста на властите да обезбедат „загарантирана заштита“, имајќи го предвид 
досегот на ОТТЕ. Повикувањето на УНХЦР на концептот на „загарантирана заштита“ не претставува 
основен услов на Конвенцијата за статусот на бегалците. Кога упатува на „загарантирана заштита“, 
УНХЦР користи повисок стандард од стандардот за доволна заштита што го предвидува Конвенцијата 
за бегалци. Понатаму, по барањата за признавање на правото на азил и заштита на човековите 
права не се одлучува врз основа на општ пристап, затоа што тие се засноваат на околностите на 
поединецот и специфичниот ризик на поединецот. Важно е одговорните лица за решавање на 
предметот да проценат за секој предмет одделно дали барателот има навистина основан страв од 
прогон, од некоја од причините наведени во Конвенцијата, или пак тие се ранливи на друг начин, 
за да се повикаат на нашите обврски според ЕСЧП. Барателите што се плашат од прогон во рацете 
на ОТТЕ во областите во кои доминираат ОТТЕ може да бидат релоцирани во Коломбо или други 
области што се под контрола на Владата и нормално нема да се смета за претерано сурово, ако 
жалителите се преселат на ваков начин. Слично на тоа, Владата е подготвена да понуди заштита на 
[sic] оние, кои се преселиле од областите под контрола на ОТТЕ и кои сѐ уште се плашат од одмазда 
од страна на ОТТЕ. 

... 

[Во однос на 3.7.18 за барања доставени од лица што се плашат од прогон од страна на властите 
во Шри Ланка] По објавувањето на информацијата за прекин на огнот во февруари 2002 година, 
властите на Шри Ланка ја повлекоа забраната за ОТТЕ и ги поништија апсењата направени согласно 
Законот за спречување тероризам (ЗСТ). Регулативите за вонредни состојби донесени во август 2005 
година, кои сè уште се на сила, дозволуваат апсења на лица од страна на членови на вооружените 
сили и оние што се притворени, може да бидат задржани до една година. Тамилските млади мажи, 
кои се осомничени дека се членови или поддржувачи на ОТТЕ, се примарна цел на апсењата. 

Сепак, наводно најголемиот дел од нив ги ослободуваат брзо и затоа сè уште може да се каже дека 
генерално властите во Шри Ланка не се занимаваат со лица, кои во минатото давале поддршка 
на ОТТЕ на пониско ниво. Затоа веројатно е дека барањата од оваа категорија ќе се сметаат за 
очигледно неосновани и нема да бидат одобрени како такви. 

3.7.19 Лицата, кои и понатаму ќе бидат од интерес за властите, ќе бидат оние лица што се бараат за 
сериозни кривични дела. Овие случаи ќе бидат исклучок и обично ќе вклучуваат членови од висок 
профил на ОТТЕ, кои се сè уште активни и влијателни и барани од страна на властите. Таквите лица 
може да се соочат со прогон по нивното враќање, иако не постојат докази што укажуваат на тоа 
дека со нив нема да се постапува праведно и соодветно согласно законите на Шри Ланка. Затоа е 
веројатно дека поднесените барања од оваа категорија нема да доведат до признавање на правото 
на азил или хуманитарна заштита, но имајќи го предвид континуираниот интерес на властите за 
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таквите лица од висок профил, како и воведувањето на регулативите за вонредни состојби, таквите 
барања не може да се смета дека се јасно неосновани. 

... 

3.7.20 Не може да се каже дека им е достапна доволна заштита, општо земено, на оние баратели 
кои изразуваат страв од државните службеници откако доставиле жалби до властите на Шри Ланка 
во однос на, на пример, употребата на мачење. Сепак, внатрешната релокација во области на ОТТЕ 
може да се смета за опција, ако, имајќи ги предвид околностите на случајот на жалителот, не се 
смета за прекумерно грубо за жртвата да го направи тоа. Затоа, признавањето на право на азил или 
хуманитарна заштита не е веројатно дека ќе се смета за соодветно, ако постои опција за внатрешна 
релокација. Таквите барања ќе се сметаат за очигледно неосновани, само ако постои јасна опција 
за внатрешна релокација.“

59. Оперативните упатства исто така утврдија дека со воведувањето на Регулативите за вонредни 
состојби во август 2005 година дојде до спроведување рации и апсење на Тамилците во рамки на 
„рутински операции на изолација и претрес“. Повикувајќи се на еден извештај на Меѓународниот 
комитет на Црвениот Крст (МКЦК), се наведува дека најголемиот број од приведените, претежно 
млади тамилски мажи, биле притворени, затоа што не можеле да приложат идентификација или 
да ја објаснат причината зошто се наоѓаат во одредена област. Во него исто така е цитирана и 
веб-страницата „TamilNet“, која објави голем број апсења во периодот на месеците мај и јули 
2007 година на тамилски цивили во Велават и градот Коломбо, кои биле притворени затоа што 
не можеле да го докажат нивниот идентитет или да наведат причина за нивниот престој на таа 
локација. На крај, во оперативните упатства е наведено дека според дописот од 11 септември 2007 
година од британскиот Висок комесаријат         во Коломбо операциите биле насочени кон лица 
со привремена работа или привремен престој, но, иако дел од приведените завршиле во притвор 
подолг период, најголемиот број биле брзо ослободени (точка3.6.11 од Оперативните упатства). 

2. Дописи од британскиот Висок комесаријат во Коломбо 

60. Во Извештајот за ИЗП од март 2008 година (во точките32.09 – 32.22) се наведени голем број 
извадоци од серија дописи од британскиот Висок комесаријат во Коломбо, кои се однесуваат на 
постапувањето со одбиените баратели на азил. Во точка32.09од Извештајот за ИЗП е наведен 
извадок од дописот на Високиот комесаријат од 25 јануари 2008 година, во кој е наведено следново: 

„Службеното лице за процена на ризици (СЛПР) на БВК неодамна го посети седиштето на ОКИ 
[Одделение за кривични истраги] во Коломбо, а ВОВ [Воздухопловен офицер за врски] има тесна 
соработка со ОКИ на аеродромот Бандаранаике. И СЛПР и ВОВ изјавуваат дека никогаш не виделе 
службените лица на ОКИ да користат компјутер и велат дека ниту во канцелариите на дирекцијата 
ниту пак во канцелариите на аеродромот нема инсталирано компјутери. ВОВ додаде дека службените 
лица на ОКИ на аеродромот податоците ги запишуваат во тетратка, додека пак СЛПР изјави дека 
службените лица во Коломбо имаат машини за пишување на нивните работни маси“. 

Во истата од Извештајот за ИЗП се наведува дека во дописот од 24 август 2006 година Високиот 
комесаријат претходно известил дека: 

„Властите на Шри Ланка имаат добар ИТ систем за следење на пристигнувањата и заминувањата од 
главниот аеродром и во најголем број случаи можат да утврдат дали одреден поединец е во земјата 
или не е.“ 

61. Согласно Извештајот за ИЗП (во точките32.12 и 32.13), во дописот од 26 септември 2005 година 
Високиот комесаријат го навел следново: 

„Разговаравме за повратниците со локалната Меѓународна организација за миграција. Тие велат 
дека според нивните информации најголемиот дел од повратниците се задржуваат кратко и 
потоа се пуштаат кај нивните семејства. Нашиот Воздухопловен офицер за врски стапи во контакт 
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со канадската, австралиската и германската мисија овде за да праша за нивното искуство со 
повратниците. Нивните искуства се слични. Во август [2005] со чартер авион биле вратени околу 
40 одбиени баратели на азил од Германија. Полицијата на Шри Ланка (ОКИ) ни кажа дека ги 
обработила овие случаи „за неколку часа“. Во основа, имиграциски служби на Шри Ланка и ОКИ се 
однапред информирани за пристигнувањето на патниците. Патниците се предаваат на Службата за 
имиграција, која накратко ги интервјуира и потоа ги предава на ОКИ. Во повеќето случаи се врши 
евидентирање од двете служби за пристигнувањето на повратниците и потоа им се дозволува да 
продолжат. Најчесто семејствата ги пречекуваат на аеродром. Во неколку случаи ОКИ привело 
одредени лица, за кои постоела потерница за нивно апсење кога ја напуштиле Шри Ланка. ДВР 
(Дирекција за внатрешно разузнавање) исто така може да се заинтересира за овие лица и таа води 
евиденција за нив. Не постои причина да се смета дека тие имаат некакви информации за барањата 
за признавање право на азил во Обединетото Кралство или на друго место. Се чини дека Армијата 
на Шри Ланка не е вклучена во процесот.“ 

... 

Улогата на лузните е исклучително тешко да се процени, и јас не пронајдов детални извештаи, 
но поединечни докази укажуваат на тоа дека тие може да играат улога во појавата на сомнеж. 
Главното прашање не е што е тоа што го поттикнува сомнежот, туку на кој начин се постапува 
со осомничените. Членувањето во ОТТЕ и собирањето финансиски средства за организацијата 
повеќе не претставуваат кривично дело во Шри Ланка (иако тие се кривични дела во Обединетото 
Кралство), така што дури и властите да реагирале по основ на сомнение, законите на Шри Ланка 
ги ограничуваат нивните овластувања за постапување. Невооружените припадници на ОТТЕ може 
да работат во области под контрола на Владата согласно Договорот за прекин на огнот од 2002 
година.“ 

62. Точките 32.14 и 32.15 од Извештајот за ИЗП го цитираат Високиот комесаријат за наведеното во 
дописот од 24 август 2006 година: 

„Постојат силни анегдотски докази дека лузните се користеле во минатото за идентификување на 
осомничените. Во моите разговори со полицијата и во медиумите, властите отворено кажаа дека се 
користеле физички прегледи за да се утврди дали осомничените биле подложени на воена обука. 
Член на персоналот стациониран во Велика Британија, кој бил присутен за време на испитувањето 
на два неодамнешни повратници на аеродромот во Коломбо на 04/08 и на 23/08 [2006],изјави 
пак дека не се вршеле такви прегледи и дека двајцата повратници, кои биле етнички Тамилци 
од северниот дел на Шри Ланка, можеле да продолжат со патувањето со кратко задржување. 
Неговите забелешки ги потврдуваат тврдењата на владините министерства дека таквата пракса 
или престанала или се користи поретко. Во најмала рака, се чини дека таа се користи само ако има 
друга причина за сомнеж за лицето, а не како рутинска мерка за имиграциони повратници. 

... 

Нашите искуства во однос на враќањето на одбиените баратели на азил и информациите добиени 
од другите мисии, особено од канадската и од Меѓународната организација за миграција, се доста 
јасни. Како што известивме и претходно [26 септември 2005 година],најголемиот број од нив се 
испрашуваат краток временски период за да се утврди нивниот идентитет и евентуално поради 
безбедносни прашања, а потоа се пуштаат. Се разбира, само ако постои активна потерница за 
апсење, лицата се задржуваат подолг период.“. 

63. На крај, во точките32.20–32.22 од Извештајот за ИЗП се содржани извадоци од дописот од 25 
јануари 2008 година, во кој е наведено следново: 

„Одлуката на Владата на Шри Ланка за укинување на Договорот за прекин на огнот уште повеќе 
ќе го намали обемот на обезбедени информации во однос на постапувањето со повратниците. 
Набљудувачите на прекинот на огнот од Норвешка и Набљудувачката мисија на Шри Ланка 
(НМШЛ) повеќе ќе немаат никаква улога и нема да бидат во можност да обезбедат информации за 
повратниците. 

... 
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Меѓународната организација за миграција (МОМ) го извести Високиот комесаријат дека таа ги следи 
лицата што се враќаат од Обединетото Кралство во рамки на Програмата за помош за доброволно 
враќање (ППДВ) во период до 2 години, но не ги следи лицата што се присилно вратени. Бев 
информиран дека дури и помеѓу повратниците во рамките на ППДВ имало 2 случаи во последната 
година, кога лицата биле уапсени и притворени. Првото лице било млад тамилски маж од Џафна, кој 
поминувал низ програма за реинтеграција во Коломбо. Отприлика 6 месеци по неговото враќање, 
тој бил запрен на полициски контролен пункт и притворен, затоа што не можел да обезбеди докази 
за семејството во главниот град. Тој бил задржан еден месец во затворот во Боса, а потоа бил 
ослободен и сега е повторно во програмата за реинтеграција. Вториот случај исто така вклучува 
тамилски маж, кој бил во програмата за реинтеграција во Коломбо. Околностите за неговото апсење 
биле малку поинакви, затоа што тој патувал во Индија со фалсификувани документи и бил уапсен 
од страна на ОКИ по неговото враќање во Коломбо и притворен. Според тоа може да се тврди дека 
навистина имало оправдување за овој случај. 

...

МОМ исто така се вклучи во работата со повратниците кои биле присилно иселени од Обединетото 
Кралство, обезбедувајќи им помош по нивното пристигнување. Наводно, тоа било за да се обезбеди 
помош за транспорт до избраната адреса. Во моментот на пишување МОМ била известена за 
случајот со 32 потенцијални иселувања согласно овој договор, но тие добиле само 8 повратници. 
Иако најголемиот дел од оние што не пристигнале несомнено добиле одложување на постапката 
во Обединетото Кралство на еден или друг начин, МОМ не може да биде 100% сигурна дека некои 
лица не биле приведени по пристигнувањето на аеродромот во Коломбо. МОМ доби инструкции 
да не им пристапува на тие повратници сѐ додека истите не завршат со сите постапки по нивното 
пристигнување. Директоратот за миграција на Министерството за надворешни работи и работи 
на Комонвелтот неодамна постави Службено лице за спроведување имигранти во Високиот 
комесаријат во Коломбо. Неговата улога е одржување врска помеѓу Агенцијата за гранична 
контрола и имиграција на Обединетото Кралство, Одделението за имиграција и емиграција на Шри 
Ланка и МОМ и тој ќе обезбедува помош во следењето на таквите лица по нивното иселување од 
Обединетото Кралство.“

64. Според информациите што му биле обезбедени на Судот од страна на Владата, од горенаведените 
триесет и две иселувања, дваесет и две биле откажани поради различни причини, како на пример 
покрената постапка за судска ревизија, изречена забрана од страна на Високиот суд и повикувањето 
на овој Суд на Правилото 39 од Судскиот деловник. Осум од повратниците беа успешно пречекани 
на аеродромот од страна на МОМ. Во преостанатите два случаи беше спроведено иселување, но 
засегнатите лица не се пријавиле кај службеното лице на МОМ по пристигнувањето во Коломбо. 
Владата утврди дека еден од двајцата бил во Холандија и продолжиле да се распрашуваат за тоа 
каде се наоѓа другото лице. 

Б. Извештаи на Обединетите Нации 

1. Мислењето на УНХЦР за потребата од меѓународна заштита на баратели на азил од Шри Ланка 
(„Документирано мислење на УНХЦР“)

65. На 22 декември 2006 година Високиот комесар за бегалци на Обединетите Нации го објави 
горенаведениот документ, наведувајќи дека имало неколку главни случувања во земјата кои 
значително влијаеле на потребата за меѓународна заштита на поединци од Шри Ланка, кои бараат 
или барале признавање на нивното право на азил во странство. По анализата на ескалацијата на 
борбите помеѓу владините сили и ОТТЕ и нејзиното влијание врз цивилното население, Мислењето 
се осврнува на ситуацијата со човековите права. Тамилците од север и исток се изложени на ризик 
од повреда на нивните човекови права од сите страни во вооружениот конфликт, вклучувајќи 
малтретирање, заплашување, апсење, притворање, мачење, киднапирање и убивање од страна 
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на владините сили, ОТТЕ и паравоените или вооружени групи. Кога некој поединец се обидува да 
избега од ОТТЕ, дури и да стигне до област под контрола на владата, не значи дека ќе успее да добие 
заштита од властите, имајќи го предвид капацитетот на ОТТЕ да ги најде и да ги таргетира своите 
противници низ целата земја. Документираното мислење исто така ја разгледува и ситуацијата со 
човековите права на Тамилците во Коломбо и по тоа прашање е наведено следново: 

„23. Тамилците во Коломбо и околината, каде има големи тамилски заедници, се изложени на 
зголемен ризик од безбедносни проверки, произволен претрес на лица и домови, малтретирање, 
ограничување на слободата на движење и други форми на злоупотреба од воведувањето на нови 
безбедносни правила во април и декември 2006 година. 

24. Согласно регулативите за вонредни состојби, полицијата има овластување да ги регистрира 
сите лица во рамките на надлежноста на секоја полициска станица. Овие регулативи, кои беа 
воведени во екот на конфликтот во деведесеттите години, остануваат на сила и бараат секој жител 
да се пријави и регистрира во локалната полициска станица. Таквото регистрирање, кое се одвива 
во Коломбо, ѝ овозможува на полицијата да има прецизни информации за етничката припадност и 
локацијата на сите жители на Коломбо. 

25. Тамилците во Коломбо се особено изложени на киднапирање, исчезнување и убивање. 
Таквите акции наводно се спроведуваат со паравоени „бели комбиња“, за кои постои сомневање 
дека се поврзани со безбедносните сили, како и од страна на фракцијата Каруна и ОТТЕ. Според 
извештаите на медиумите, околу 25 Тамилци биле киднапирани во Коломбо и неговите предградија 
во периодот помеѓу 20 август и 2 септември 2006 година, а само за две лица од нив има потврда 
дека се пуштени на слобода. Локацијата и судбината на останатите лица се непознати. Младите 
тамилски професионалци, вклучувајќи неколку жени, бизнисмени и тамилски политички личности 
и активисти со про-тамислки став може особено да претставуваат цел (фуснотите се испуштени).“

66. Мислењето исто така забележува дека Муслиманите од исток биле исто така особено подложени 
на злоупотреба на човековите права од страните во конфликтот и дека Синхалезите од север и 
исток се изложени на генерално насилство. Што се однесува до вторите, во областите под контрола 
на владата имало обезбедена заштита од општо насилство, но немало заштита од ОТТЕ, ако станеле 
нивна цел. 

67. УНХЦР препорача дека сите барања за признавање на правото на азил, доставени од страна 
на Тамилци од северниот или источниот дел треба да се разгледуваат благонаклонето. Ако 
поединечните акти на вознемирување не претставуваат основа за прогон сами по себе, заедно 
може кумулативно да претставуваат сериозна повреда на човековите права, и затоа да станат 
предмет на прогон. Ако некое лице не ги исполнува критериумите за бегалци дефинирани во 
Конвенцијата на Обединетите Нации за статусот на бегалците од 1951 година, потребно е да му се 
додели дополнителна форма на заштита. Тамилците од Коломбо ќе бидат признаени како бегалци, 
ако биле изложени на намерна повреда на човековите права од страна на ОТТЕ, властите или 
паравоените групи. И повторно се наведува, дека ако поединечните акти на вознемирување не 
претставуваат основа за прогон сами по себе, заедно може кумулативно да претставуваат сериозна 
повреда на човековите права и затоа да станат предмет на прогон. Слична препорака беше дадена 
и за Муслиманите. На Синхалезите, кои биле цел на прогон од страна на ОТТЕ или невладини 
агенти, треба да им биде признаен статус на бегалци. 

68. За оние баратели на азил од Шри Ланка, чии барања претходно веќе биле разгледани и за кои 
се утврдило дека нема потреба од меѓународна заштита, Документираното мислење препорачува 
нивно повторно разгледување од аспект на новите околности што се опишани. 

2. Високиот комесар на Обединетите Нации за човекови права 

69. По нејзината посета на Шри Ланка во октомври 2007 година, Високиот комесар на Обединетите 
Нации за човекови права Луиз Арбор на 13 октомври 2007 година излезе со соопштение за 
медиумите, во кое истакна: 
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„Шри Ланка има многу елементи што се потребни за силен национален систем за заштита. Таа 
ги ратификува најголемиот дел од меѓународните договори за заштита на човековите права. Во 
Уставот има правни гаранции за заштита на човековите права. Таа има долгогодишни демократски 
и правни традиции. Има национална комисија за заштита на човековите права повеќе од една 
деценија. Шри Ланка има активни медиуми, како и придобивки од посветеното граѓанско општество. 

Сепак, во контекст на вооружениот конфликт и преземените итни мерки против тероризмот, 
нискиот степен на владеење на правото и распространетоста на неказнувањето се алармантни. 
Има голем број пријавени убиства, киднапирања и исчезнувања што не се разрешени. Ова е 
особено загрижувачки во земја, која има долго и трауматско искуство со неразрешени случаи на 
исчезнување и доволен број на препораки од претходни истражни комисии во однос на тоа како 
да се заштити од такви насилства. Иако Владата укажа на неколку иницијативи што ги презела за 
да се справи со овој проблем, сè уште недостасува адекватно и јавно објаснување за најголемиот 
број од овие инциденти. Во отсуство на поинтензивни истраги, обвиненија и пресуди, тешко е да 
се предвиди крајот на ваквите случувања. 

... 

Во нашите разговори, владините претставници инсистираа на тоа дека националните механизми се 
соодветни за заштита на човековите права, но потребно е градење на капацитетите и понатамошна 
поддршка од меѓународната заедница. Спротивно на тоа, луѓето од широкиот политички спектар 
и од различни заедници изразија недоверба во способноста на постојните надлежни институции 
соодветно да се заштитат од најсериозните злоупотреби на човековите права. 

Според мене, моменталниот јаз во заштитата на човековите права во Шри Ланка не е прашање само 
на капацитетите. Иако постои потреба од обука и меѓународна експертиза во одредени области, 
за кои знам дека ќе бидат добредојдени за Владата, јас сум убедена дека еден од најголемите 
недостатоци во заштитата на човековите права во Шри Ланка е вкоренет во отсуството на 
веродостојни и авторитативни информации за кредибилни наводи за злоупотребана човековите 
права.“

3. Специјален известувач на Обединетите Нации за мачење

70. По неговата посета на Шри Ланка во периодот од 1 до 8 октомври 2007 година, Специјалниот 
известувач на Обединетите Нации за мачење излезе со соопштение за медиумите (на 29 октомври 
2007 година), во кое заклучува: 

„Иако Владата не се согласува со мене, според моето мислење големиот број на обвиненија за 
мачење поднесени од страна на Канцеларијата на јавниот обвинител, бројот на успешни предмети 
за основните човекови права по кој одлучил Врховниот суд во Шри Ланка, како и големиот број 
на жалби што Националната комисија за човекови права ги добива речиси секојдневно, укажува 
на тоа дека мачењето нашироко се практикува во Шри Ланка. Покрај тоа, забележав дека оваа 
пракса е склона да стане рутина во контекст на операциите за борба против тероризмот, особено 
од страна на ОИТ [Одделение за истражување тероризам]. 

Во текот на моите посети на полициските станици и затворите добив голем број доследни и 
уверливи тврдења од затворениците, кои изјавија дека биле малтретирани од полицијата за време 
на истрагата за да им извлечат признание или да добијат информации во врска со други кривични 
дела. Слични тврдења беа искажани и во врска со армијата. Пријавените методи вклучуваат тепање 
со различно оружје, удирање по стапалата на нозете (falaqa), свирежи во ушите (‘telephono’), 
позиционирана злоупотреба кога биле во лисици или врзани, врзување со висење во различни 
позиции, вклучувајќи стрападо, бесење за рацете врзани горе над главата, бесење со врзување за 
нозете и главата надолу и врзување на шипка во форма „папагал на гранка“ (или dharma chakara), 
горење со метални предмети и цигари, задушување со пластични кеси со чили и бензин и различни 
форми на генитална тортура. Оваа низа на видови мачења е целосно манифестирана во затворот 
на ОИТ во Боса. 
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Често се пријавува и заплашување на жртвите од страна на полициските службеници за да не 
поднесат жалба против нив, како и наводи за закани за понатамошно насилство или закани за 
измислување кривични дела за поседување наркотици или опасно оружје. Притворените лица 
редовно пријавуваа дека сослушувањата во постапка за заштита на човековите права (habeas 
corpus) пред магистрат често не вклучуваат реална можност за жалба против полициската тортура, 
затоа што често биле придружувани до судот од самите сторители или магистратот не истражувал 
дали осомничениот бил малтретиран во притвор. Медицинските прегледи наводно често се 
одвивале во присуство на сторителите или биле доделувани на помлади лекари со мало искуство 
во документирање повреди.“

В. Извештај на Министерството за надворешни работи на Соединетите Американски Држави

71. Во својот Извештај за човековите права во земјата Шри Ланка за 2007 година од 11 март 2008 
год. Министерството за надворешни работи на САД го забележа следново: 

„Почитувањето на човековите права од страна на Владата продолжи да се намалува како резултат на 
ескалацијата на вооружениот конфликт. Иако етничките Тамилци претставуваат околу 16 проценти 
од вкупната популација, мнозинството жртви на повреда на човековите права, како што се убивања 
и исчезнувања, беа младите тамилски мажи. Некои веродостојни извештаи зборуваат за незаконски 
убиства од страна на владини агенти, атентати од непознати сторители, политички мотивирани 
убиства и регрутирање на деца – војници од страна на паравоени групи поврзани со државата, 
исчезнувања, неосновани апсења и притворања, лоши услови во затворите, негирање на правично 
јавно судење, корумпираност на владата и недостаток на транспарентност, повреда на правото на 
слободно изразување на верата, повреда на правото на слободно движење и дискриминација на 
малцинствата. Имало голем број извештаи дека војската, полицијата и провладините паравоени 
групи учествувале во напади на цивили и практикувале мачење, киднапирање, земање заложници 
и изнудување, кои поминувале со неказнување на сторителите. Ситуацијата особено се влоши на 
полуостровот Џафна, што е под контрола на владата. До крајот на годината на Џафна се случувале 
убиства без судење речиси секој ден и наводно тие биле извршувани од страна на единиците за 
воено разузнавање или поврзани паравоени групи. Имало неколку апсења, но не и обвиненија како 
резултат на таквата злоупотреба, иако одреден број постари предмети имале бавен напредок во 
судскиот систем. Владините безбедносни сили ги користеле регулативите за вонредни состојби од 
2005 год. за неосновано приведување на цивили, вклучувајќи новинари и членови на граѓанското 
општество. 

ОТТЕ, кои ја одржуваат контролата во големи делови на север, продолжиле да напаѓаат цивили 
и да вршат мачење и неосновано апсење и приведување, да негираат правично и јавно судење, 
неосновано да се мешаат во приватниот живот, да ги негираат слободите на говор, на медиумите 
и на собирање и здружување, да вршат насилно регрутирање, вклучувајќи и деца. ОТТЕ исто така 
биле активни и во областите што не биле под нивна контрола и во текот на годината извршиле 
најмалку едно политички мотивирано убиство во Тринкомале, политички мотивиран самоубиствен 
напад во Коломбо, самоубиствен напад врз владина воена база во близина на Батикалоа, бомбашки 
напад на цивили – купувачи во едно предградие во Коломбо и бомбашки напади на автобуси со 
цивили на југот.“

72. Во делот од извештајот со наслов „Апсење и притворување“, Министерството за надворешни 
работи, меѓу другото, наведува: 

„Во периодот помеѓу 30 ноември и 3 декември, како одговор на два бомбашки напади од страна 
на ОТТЕ во Коломбо и околината, полицијата спроведе операции на рутинска изолација и претрес 
и уапси скоро 2500 Тамилци во главниот град и околу 3500 во целата земја. Приведените лица, 
претежно машки тамилски цивили, наводно биле уапсени само врз основа на нивното тамилско 
презиме. Најголемиот дел од приведените беа брзо ослободени. Врховниот суд и наложи на владата 
да ги ослободи приведените лица со кауција, ако повеќе не им биле потребни за сослушување. До 
крајот на годината само 12 од вкупно 372 уапсени лица, што биле задржани во затворот Боса, сè 
уште беа во притвор.“ 
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73. Во извештајот исто така е документирано и апсењето на четириесет и осум Тамилци во засолниште 
во предградие на Коломбо на 6 октомври 2007 година, откако Врховниот суд интервенираше да ја 
спречи полицијата да извршува присилно иселување во јуни (види точка 79 подолу). 

Г. Одбор за имиграција и бегалци на Канада

74. На 22 декември 2006 година, Одборот за имиграција и бегалци на Канада го објави следниов 
„одговор на барањето за давање информации“ за постапувањето со одбиените баратели на азил, 
кои се враќаат во Шри Ланка, во кој е наведено: 

„Во дописот од 19 декември 2006 година до Дирекцијата за истражување, службено лице од Високиот 
комесаријат на Канада во Коломбо обезбеди поткрепувачки информации [во врска со дописот од 
британскиот Висок комесаријат во Коломбо од 26 декември 2005 година: види точка 60 – 63 погоре] 
за враќањето на одбиените баратели на азил во Шри Ланка, наведувајќи дека: 

за [п]овратниците, ако се идентификувани како такви кај авиокомпаниите од страна на имиграциските 
власти што ги иселуваат во Шри Ланка, има воспоставен процес на пречекување по нивното 
пристигнување. Прво, Директорот на имиграциската служба (на пристигнување) го документира 
пристигнувањето на лицето, зема изјава и одлучува дали на повратникот ќе му се дозволи влез 
како државјанин на Шри Ланка. Потоа службено лице од Државната разузнавачка служба (ДРС) го 
документира пристигнувањето и зема изјава. На крај, службено лице од Одделението за кривични 
истраги (ОКИ) на полицијата на Шри Ланка го документира пристигнувањето, проверува дали има 
активни потерници за апсење и зема изјава. Ако постои активна потерница за апсење, повратникот 
може да биде уапсен. Во спротивно, повратникот е слободен да си замине.

Лица кои имале претходни проблеми со властите 

Во Извештајот од октомври 2006 година објавен од Проектот за баратели на азил (ПБА) на Hotham 
Mission, австралиска невладина организација (НВО), која ‘работи со баратели на азил во заедницата 
(Hotham Mission, без датум), на сличен начин е наведено дека лицата кои се враќаат во Шри Ланка и 
кои имале претходни проблеми со Владата на Шри Ланка, може да бидат приведени од полицијата 
по нивното пристигнување (47).  Според извештајот, лицата, кои претходно биле притворени или 
сослушувани, е поверојатно да бидат уапсени и, поради вонредната состојба и тековниот конфликт 
во земјата,‘може да се соочат со понатамошни повреди на човековите права, како на пример со 
мачење’ (Hotham Mission, октомври 2006, 47). Во извештајот е исто така наведено дека Националното 
биро за разузнавање на Шри Ланка води евиденција за лица, која датира повеќе од десет години и 
од 2004 година користи национална компјутеризирана база на податоци (ibid.). 

Лица кои патуваат без валидни лични исправи 

Лицата кои ја напуштаа Шри Ланка со лажни документи или кои влегуваат во земјата под 
незаконски или сомнителни околности, наводно е поверојатно да бидат издвоени и испрашувани 
поради тековната вонредна состојба во земјата (ibid.; види исто Daily News, 15 септември 2006 год.). 
Вонредната состојба наводно им дозволува на властите на Шри Ланка да вршат апсења без налог 
и да држат лица во притвор и до 12 месеци без судење (САД, 8 март 2006 год.). Согласно член 45 
од Законот за доселеници и иселеници на земјата, последно изменет во 1998 година, на лицата 
прогласени за виновни поради патување со фалсификувани документи може да им биде изречена 
парична казна во висина од 50.000 до 200.000 шриланкански рупии (ЛКР) [приближно 533 канадски 
долари (XE.com на 12 дек. 2006а) до 2.133 канадски долари (ibid. 12 дек. 2006б)] и казна затвор од 
една до пет години (Шри Ланка 1998). 

Тамилски баратели на азил со лузни 

Како што е наведено во извештајот на Министерството за внатрешни работи на Обединетото 
Кралство од октомври 2006 година, во Документираното мислење на Канцеларијата на Високиот 
комесар на ОН за бегалци (УНХЦР) од 1 јануари 2005 година е наведено дека тамилските баратели 
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на азил со лузни е поверојатно да бидат испрашувани и да бидат подложени на „малтретирање“ од 
страна на безбедносните сили на Шри Ланка по нивното враќање во Шри Ланка (31 октомври 2006, 
126). Во документот е наведено дека:

УНХЦР го задржува своето мислење .... дека ‘Тамилските баратели на азил со лузни, ако се враќаат 
во Шри Ланка, се повеќе склони на негативна идентификација од страна на безбедносните сили и 
да бидат задржани на ригорозно испрашување и потенцијално „несоодветно постапување ... Имајте 
предвид дека забелешките на УНХЦР се строго ограничени на ризикот од негативна идентификација, 
ригорозно испрашување и потенцијално несоодветно постапување на повратниците со лузни по 
нивното пристигнување на аеродромот, а не на потенцијалниот ризик од апсење после првичниот 
распит на аеродромот. (Обединето Кралство, 31 октомври 2006, 126) 

Дописот од 24 август 2006 година од британскиот Висок комесаријат во Коломбо, цитиран во 
извештајот на Обединетото Кралство од октомври 2006 година, сепак укажува на тоа дека физичките 
испитувања на повратниците кои ги вршат властите се поретки или целосно престанале да се 
вршат. Во дописот е наведено дека:

[п]остојат силни анегдотски докази дека во минатото лузните се користеле за идентификување на 
осомничените. Во ... разговорите со полицијата и во медиумите властите отворено кажаа дека се 
користеле физички прегледи за да се утврди дали осомничените биле подложени на воена обука. 
... [Н]еодамнешните тврдења на контактите во владините министерства [укажуваат] на тоа дека 
оваа пракса или престанала да се користи или се користи поретко. Во најмала рака се чини дека 
таа се користи само ако има причина за сомнеж за лицето, а не како [дел од] рутинска мерка за 
имиграциски повратници. (Обединето Кралство, 31 октомври 2006, 127) 

Од изворите консултирани од страна на Дирекцијата за истражување не можеше да се добијат 
други информации од 2005 и 2006 година за тоа дали тамилските баратели на азил со лузни би биле 
цел на безбедносните сили на Шри Ланка по нивното враќање. 

Лица кои се припадници на ОТТЕ или други политички групи 

Во извештајот на Hotham Mission од октомври 2006 се цитирани информациите добиени во 
консултациите со Набљудувачката мисија на Шри Ланка (НМШЛ), која претставува тело на 
меѓународни набљудувачи што ја следат имплементацијата на договорот за прекин на огнот помеѓу 
Владата на Шри Ланка и Ослободителните тигри на тамилскиот Елам (ОТТЕ) (НМШЛ, без датум) 
во однос на враќањето на одбиените баратели на азил (47). НМШЛ истакнува дека лицата кои се 
враќаат во Шри Ланка а имале претходна поврзаност со ОТТЕ, може да бидат цел на полицијата 
(ibid.). Организацијата исто така наведува дека ако некое лице имало претходна поврзаност со 
одредени поединци или политички групи, истото може да биде цел на ОТТЕ (ibid.). НМШЛ го наведува 
примерот со лица, кои биле членови на Народната ослободителна организација на тамилскиот 
Елам (НООТЕ), неактивна тамилска милитантна организација (SATP без датум), и кои сѐ уште биле 
цел на ОТТЕ во Шри Ланка во времето на објавување на извештајот на Hotham Mission(Hotham 
Mission, октомври 2006, 47). 

Лица кои се враќаат од странство

Лицата кои се враќаат од странство, може исто така да бидат предмет на изнудување (Шри Ланка, 
27 ноември 2006; Hotham Mission октомври 2006, 49). Според извештајот на Hotham Mission, во 
некои случаи повратниците биле под притисок да им платат на службениците од имиграционата 
служба за да можат да поминат низ аеродромот без инциденти (ibid.). Извештајот исто така укажува 
на тоа дека во Шри Ланка богатите бизнисмени биле киднапирани за откуп и дека ‘луѓето што се 
враќаат од странство може да бидат цел, затоа што се претпоставува дека имаат пари’ (ibid.). 

Во написот од 27 ноември 2006 година на Медиумскиот центар за државна безбедност, сектор во 
Министерството за одбрана на Шри Ланка за одржување на јавната безбедност, законот и редот, 
е објавена листа со „цени на изнудување“ од страна на ОТТЕ.’ Според написот, ОТТЕ наплаќа 500 
ЛКР [околу 5.30 канадски долари] по патување по лице кое се враќа од странство (Шри Ланка, 27 
ноември 2006). 
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Повратници од Канада

Во кореспонденцијата од 19 декември 2006 година, службено лице од Високиот комесаријат на 
Канада во Шри Ланка наведува дека:

‘[о]д 2004 година  ... нема повратници од Канада, кои биле уапсени или искусиле негативни 
реперкусии на аеродромот или по излегувањето од аеродромот во Шри Ланка. Властите на Шри 
Ланка, што се занимавале со повратниците, ја извршуваат својата должност на професионален 
начин во согласност со меѓународните стандарди.’” 

Д. Извештаи на невладини организации

1. Независна меѓународна група на еминентни личности

75. Во ноември 2006 година Претседателот на Шри Ланка формира Комисија за истраги за да 
испита и истражи шеснаесет инциденти на наводни сериозни повреди на човековите права, 
вклучувајќи киднапирање, исчезнување и убиства без судење. Потоа, Претседателот покани уште 
единаесет еминентни личности за да ја формира Независната меѓународна група на еминентни 
личности („НМГЕЛ“) за да ја следи работата на Комисијата и да даде коментари за транспарентноста 
на истрагите и иследувањата и нивната усогласеност со меѓународните норми и стандарди. Со 
соопштение за јавност објавено на 6 март 2008 година, НМГЕЛ ја објави својата одлука да престане 
со својата работа во Шри Ланка, заклучувајќи дека постапките биле далеку од транспарентни и не 
биле во согласност со основните меѓународни норми и стандарди за истражување и иследување. 

2. Амнести Интернешенел

76. Во својот Годишен извештај од 2007 година („Состојбата на човековите права во светот“) 
Амнести Интернешенел наведува дека во 2006 година состојбата со човековите права во Шри Ланка 
драматично се влошила. Се зголемил бројот на незаконски убиства, регрутирање на деца – војници, 
киднапирања, присилни исчезнувања и други повреди на човековите права и воени злосторства. 
Цивилите биле напаѓани од двете страни, кога ескалирала борбата помеѓу Владата на Шри Ланка 
и ОТТЕ. Стотици цивили се убиени и повредени и повеќе од 215.000 лица биле раселени до крајот 
на 2006 година. Уништени се домови, училишта и свети места. Иако двете страни тврдеа дека го 
почитуваат договорот за прекин на огнот, до средината на 2006 година, истиот всушност беше 
напуштен. Повторно се појави низа присилни исчезнувања на север и на исток. Имаше извештаи 
за мачење во полициска станица, а сторителите продолжија да имаат корист од неказнувањето. 

77. Во својот Годишен извештај од 2008 година со истиот наслов, Амнести Интернешенел понатаму 
наведе дека „2007 година се карактеризира со неказнивост за повредите на човековите права и 
хуманитарното право“. Во него се вели дека „зголемувањето на злоупотребата на човековите права“ 
вклучувало стотици присилни исчезнувања, незаконски убивања на хуманитарните работници, 
неосновано апсење и мачење. Во извештајот е исто така наведено дека полицијата на Шри Ланка 
извршила масовни апсења на повеќе од 1000 Тамилци, наводно како одговор на самоубиствените 
бомбашки напади изведени во Коломбо на 28 ноември 2007 година. Се вели дека апсењата биле 
направени неосновано и на дискриминаторна основа со користење на големите овластувања дадени 
со Регулативите за вонредни состојби. Извештајот исто така цитира и неименувани извештаи, кои 
велат дека „Тамилците биле групно товарени во автобуси и одведувани на испрашување“. Понатаму, 
во извештајот се тврди дека повеќе од четиристотини од уапсените, вклучувајќи и педесет жени, 
биле однесени во затворот Боса во близина на Гале и биле држени во притвор во лоши услови. 

3. Хјуман Рајтс Воч

а. Враќање во војна: Човековите права под опсада

78. Во извештајот од август 2007 година наведен погоре, Хјуман Рајтс Воч ја карактеризира Шри 
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Ланка како земја што се наоѓа во криза со човековите права и смета дека одговорноста лежи и кај 
Владата и кај ОТТЕ. Извештајот содржи листа на случаи на злоупотреба на човековите права за 
време на вооружениот конфликт, вклучувајќи киднапирања, исчезнувања и неосновани апсења 
и притворања. Тој исто така наведува дека се преземаат строги мерки против дисидентите, дека 
постои култура на неказнивост за повреди на човековите права и злоупотреба на Регулативите за 
вонредни состојби воведени од страна на Владата (в. точка 55 погоре во текстот). Тој истакнува дека 
етничките Тамилци биле предмет на главниот удар на злоупотреба на правата, но и членовите на 
муслиманските и синхалските етнички групи исто така биле жртви на повреда на човековите права 
од страна на Владата. Извештајот понатаму истакнува дека Владата притворила неодреден број на 
луѓе (што достигнува неколку стотици) врз основа на Регулативите за вонредни состојби, при што 
младите тамилски мажи биле примарна цел. Во извештајот исто така се наведува дека врз основа 
на сопствените бројки на Владата, Тамилците претставувале мнозинство од приведените. Се вели 
дека масовните апсења биле честа појава по нападите припишани на ОТТЕ. 

79. Во извештајот се наведени и обиди на полицијата на Шри Ланка на почетокот на јуни 2007 
година за истерување на Тамилците, кои престојувале во засолништа во Коломбо и околината и 
нивно пренесување во области под контрола на ОТТЕ. На 8 јуни 2007 година Врховниот суд издал 
наредба со која се спречува полицијата и другите субјекти да продолжат со протерувањето или 
ограничувањето на слободата на движење на Тамилците во и надвор од Коломбо. 

б. Повторувачки кошмар: Одговорност на државата за исчезнувањата и киднапирањата во Шри 
Ланка

80. Во друг извештај објавен во март 2008 година, Хјуман Рајтс Воч документира деведесет и девет 
случаи на исчезнување, кои наводно во најголем дел се припишуваат на владините безбедносни 
сили. Извештајот истакнува дека најголемиот број на жртви биле етнички Тамилци, иако на мета 
биле и муслиманите и Синхалезите, при што лицата биле таргетирани примарно поради нивното 
наводно членство или припадност на ОТТЕ. На мета најчесто биле младите тамилски мажи, но меѓу 
исчезнатите имало и активисти на граѓанското општество. Извештајот ги карактеризира истрагата 
и реакцијата на Владата во однос на исчезнувањата како „грубо несоодветни“. 

4. Меѓународната кризна група

81. Во извештајот од 20 февруари 2008 година со наслов „Враќање на Шри Ланка во војна: 
ограничување на штетата, Извештај за Азија бр. 146“, Меѓународната кризна група коментира за 
зголемувањето на етничките тензии во Шри Ланка од колапсот на прекинот на огонот и во него 
особено забележува: 

„Со колапсот на прекинот на огонот, враќањето на ОТТЕ кон терористички напади и мерките на 
Владата против тероризам, значително се зголемија стравот и меѓуетничките тензии. Тамилците, 
но не Тигрите, себеси сè повеќе се гледаат како цел на Владата. Одлуката донесена во јуни 2007 
за истерување на 375 Тамилци од хотелите и пансионите во Коломбо и нивно пренесување со 
автобуси‘дома’ во северното и источното и централното ридско подрачје претставуваше голем 
удар на довербата. Потоа следуваа повеќе масовни рации на повеќе од 2500 лица во Коломбо 
на почетокот на декември по серија бомбашки напади за кои беа обвинети Тамилците.  
[придружната фуснота се однесува на владина изјава за медиумите од 5 декември 2007]. Апсењата 
беа неорганизирани и недискриминаторни и опфатија долгогодишни жители во главниот град 
со соодветна идентификација. Повеќе од 400 лица беа испратени во притвор на југот од земјата. 
Повеќето беа ослободени во рок од една недела, но искуството претставуваше шок. Многумина 
сметаа дека таквите ‘безбедносни мерки’ имаа за цел да испратат порака дека сите Тамилци кои 
претставуваат закана за безбедноста и дека тие не се добредојдени во Коломбо или синхалските 
области. Тамилците од северните и источните делови се особено ранливи (испуштени фусноти).“

82. Извештајот исто така истакнува дека повредите на граѓанските и политичките права е нашироко 
распространето, а најмасовно и најлошо е во северниот и источниот дел од земјата. Политичките 
убиства и исчезнувања се случуваа секојдневно. Двете страни беа одговорни, но дополнително од 
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страна на Владата се чинеше дека нема обвиненија за повредите на човековите права и волја од 
страна на полицијата да ги истражат убиствата, исчезнувањата и киднапирањата. Другите владини 
институции беа „подеднакво неефикасни“. 

5. Медицинска фондација за заштита на жртвите на мачење

83. Медицинската фондација за заштита на жртвите на мачење е добротворна организација 
регистрирана во Велика Британија, која обезбедува медицинска и друга рехабилитациска поддршка 
за жртвите на мачење. Во извештајот од 2007 година доставен од Владата како дел од нивното 
следење на овој случај, под наслов „Повторно неконтролирано мачење во конфликтот во Шри 
Ланка“, Фондацијата ја резимираше нејзината работа со клиенти од Шри Ланка. Во извештајот 
е наведено дека најголемиот број на лица од Шри Ланка, кои се сретнале со Фондацијата, биле 
Тамилци, а мнозинството од нив млади мажи. Извештајот наведува дека неговите наоди „направиле 
Владата на Обединетото Кралство да се запраша колку е подготвена да ги врати одбиените баратели 
на азил во Шри Ланка, каде што тие би можеле да се соочат со дополнителна злоупотреба“. 

Ѓ. Други релевантни извори

1. Британската радиодифузна корпорација

84. На 19 август 2007 година, на својата веб-страница на синхалски јазик, Британската радиодифузна 
корпорација го цитираше Амнести Интернешенел, кој вели дека тројцатамилски мажи биле држени 
во изолација во Коломбо откако биле вратени од Тајланд. Портпаролот на полицијата на Шри Ланка 
беше исто така цитиран, наведувајќи дека мажите биле приведени под обвинение за повреда 
на законот за имиграција, но ги негираше обвинувањата дека се држат во изолација. Амнести 
Интернешенел исто така изјави дека барањата за политички азил во Тајланд на овие тројца мажи 
биле одбиени од УНХЦР. Случајот беше евидентиран во Извештајот за ИЗП од март 2008 година во 
точка 8.16 и во точка 8.15 од претходната верзија на истиот извештај од ноември 2007 година. 

2. Владата на Шри Ланка 

85. Во соопштението за јавноста објавено на веб-страницата на Владата на Шри Ланка, собранискиот 
координатор на владејачката партија, Јејарај Фернандопуле, ја даде следната информација на 
конференцијата за печатот на 4 декември 2007 година. Владата ослободи 2352 лица од вкупно 
2554 лица, кои беа притворени за време на операциите на претрес спроведени минатиот викенд. 
1959 лица беа ослободени уште на денот на апсење, а други 393 лица беа ослободени по нивното 
идентификување. Останатите 202 лица биле задржани во притвор или по налог за притвор. 

ПРАВО

I. ПРЕЛИМИНАРЕН ПРИГОВОР НА ВЛАДАТА И ДОПУШТЕНОСТ

А. Забелешки на страните 

86. Владата се произнесе дека жалбата треба да биде одбиена поради тоа што домашните правни 
лекови не биле исцрпени, затоа што жалителот не успеал да го поткрепи своето барање за судска 
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ревизија закажана за 17 мај 2007 година, особено затоа што со одбивање на тоа усно сослушување 
се стекнува правото за поднесување жалба до Апелациониот суд. Жалителот исто така не поднел 
жалба против првичната одлука на Органот на одлучување. Понатаму, тие се осврнаа на фактот 
дека жалителот дал очигледно контрадикторни објаснувања за неговата одлука да го повлече 
барањето за судска ревизија. Мораше да се фрли сомнеж на веродостојноста на објаснувањето на 
жалителот (в. точка 87 подолу во текстот) дека неговите адвокати биле информирани од страна на 
советникот дека ова претставувало предмет „пред ЛП“, затоа што ЛП не беше објавен до 6 август 
2007 година и советникот не можел да знае каков ќе биде исходот во ЛП пред сослушувањето за 
судска ревизија на жалителот на 17 мај 2007 година. Нема директни докази, што укажуваат на тоа 
дека правниот застапник на жалителот го советувал дека не постои шанса за успех. 

87. Како одговор на тоа, жалителот го достави писмото од неговите претходни застапници до 
правните застапници пред овој Суд резимирано во точка 19 погоре. Тој се повика на предметот 
Х. {H.}Против Обединетото Кралство, бр. 10000/82, Одлука на Комисијата од 4 јули 1983, Одлуки 
и Извештаи (ОИ) 33, стр. 247 и тврди дека советот од правниот застапник дека овој правен лек 
нема изгледи за успех не треба да се смета за ефикасен правен лек во смисла на член 35 § 1 од 
Конвенцијата. Секоја можност за жалба којашто произлегува од одлуката на Органот на одлучување 
се укинува кога се поднесува ново барање за признавање на правото на азил на 29 март 2006 
година. Домашните власти имале секаква можност да обезбедат правна помош и многу можности 
да ја разгледаат основаноста на неговиот случај. 

Б. Оцена на судот 

88. Судот потсетува дека правилото за исцрпување на домашните правни лекови од член 35 став 1 
на Конвенцијата предвидува жалителот прво да ги искористи правните лекови што се обезбедени 
со националниот правен систем, со што државите се ослободуваат од обврската да одговараат 
пред Европскиот суд за своите постапки пред да им се даде можност работите да ги решат преку 
сопствениот правен систем. Товарот на докажување е кај Владата, која тврди дека не се исцрпени 
домашните правни лекови, за да го убеди Судот дека бил достапен делотворен правен лек и во 
теорија и во пракса во соодветниот временски период, имено дека правниот лек бил достапен и 
способен да обезбеди правна помош во однос на жалбите на жалителот и нудел разумни изгледи 
за успех (в. T. против Обединетото Кралство [GC], бр. 24724/94, 16 декември 1999, § 55). Членот 35 
мора исто така да се примени за да ја одрази и практичната реалност на позицијата на жалителот 
со цел да се обезбеди ефикасна заштита на правата и слободите гарантирани со Конвенцијата (Hilal 
против Обединетото Кралство(dec.), бр. 45276/99, 8 февруари 2000). 

89. Судот доследно одлучи дека сомнежите за изгледите на успех со националните правни лекови 
не го ослободуваат жалителот од обврската за исцрпување на таквите лекови (види, меѓу другото, 
Pellegrini против Италија (dec.), бр. 77363/01, 26 мај 2005; MPP Golub против Украина(dec.), бр. 
6778/05, 18 октомври 2005; и Milosevic против Холандија (dec.), бр. 77631/01, 19 март 2002). Сепак, 
во некои случаи одлучил дека, ако жалителот е советуван од неговиот адвокат дека жалбата не 
нуди изгледи за успех, таквата жалба не претставува ефикасен правен лек (в.Selvanayagam против 
Обединетото Кралство (dec.), бр. 57981/00, 12 декември 2002; в. Исто H. Против Обединетото 
Кралство, цитиран погоре во текстот и McFeeley и други против Обединетото Кралство, бр. 8317/78, 
одлука на Комисијата од 15 мај 1980 год., Одлуки и Извештаи (ОИ) 20, стр. 44). Исто така не може да се 
утврди дека жалителот не ги исцрпил домашните правни лекови, ако покаже, преку обезбедување 
соодветна домашна судска пракса или друг соодветен доказ, дека достапниот правен лек, што не 
го искористил, е осуден на неуспех (Kleyn и други против Холандија[GC], бр. 39343/98, 39651/98, 
43147/98 и 46664/99, § 156, ЕСЧП 2003-VI; Salah Sheekh против Холандија, бр. 1948/04, §§ 121 et seq., 
ЕСЧП 2007-... (извадоци)). 

90. При утврдување дали жалителот во конкретниот случај ги исцрпил домашните правни лекови 
во смисла на член 35 став 1 на Конвенцијата, Судот прво наведува дека, кога жалителот се обидува 
да го спречи да биде иселен од Државата договорничка, правниот лек ќе биде ефикасен, ако има 
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одложувачко дејство (Jabariпротив Турција (dec.), бр. 40035/98, 28 октомври, 1999). Спротивно на 
тоа, ако правниот лек нема одложувачко дејство, од жалителот нормално ќе се бара да го исцрпи 
тој правен лек (Bahaddar против Холандија, пресуда од 19 февруари 1998, Извештаи за пресуди и 
одлуки 1998-I, §§ 47 и 48). Судската ревизија, онаму каде што е достапна и каде поднесувањето на 
барање за отворање постапка за судска ревизија ќе функционира како пречка за иселување, мора 
да се смета како ефикасен правен лек, за кој во основа ќе се бара од жалителите да го искористат 
пред да достават жалба до Судот или да бараат изрекување времена мерка согласно Правилото 
39 од Деловникот за работа на судот за да се пролонгира иселувањето.  Ова е особено така, кога 
барањето за судска ревизија е дефинирано во националното законодавство на тужената држава, 
меѓу другото, како барање за разгледување на законитоста на одлуката (в. точка 28 погоре во 
текстот) и член 6 став 1 од Законот за заштита на човековите права предвидува дека е незаконски 
за државниот орган, што го вклучува и Министерот, да постапува на начин што не е во согласност 
со правото од Конвенцијата (в. точка 27 погоре во текстот). 

91. Во конкретниот случај, иако Судот забележува загриженост на Владата во однос на 
веродостојноста на исказот даден од жалителот во врска со советот од адвокатот, истиот сепак 
смета дека поради причините наведени подолу, не е потребно да донесе одлука за тој аспект на 
прелиминарниот приговор на Владата. Јасно е дека основата за новото барање за признавање на 
правото на азил на жалителот и последователните барања за добивање дозвола за поднесување 
барање за спроведување судска ревизија беше влошувањето на безбедносната ситуација во Шри 
Ланка. До моментот во кој беше закажана усна расправа по предметот на жалителот, три од четири 
судии во Врховниот суд кои ја разгледуваа жалбата на жалителот, формираа став дека ситуацијата 
во Шри Ланка  се влошила, но тоа само по себе не било доволно да се преиначи одлуката на Органот 
на одлучување или на Министерот  (в. точки 12, 13, 16 и 17 погоре во текстот). Според мислењето 
на Судот, членот 35 мора да се примени за да ја одрази практичната реалност на ситуацијата на 
жалителот. Без оглед на ставот истакнат погоре, дека барањето за поведување постапка за судска 
ревизија е во основа ефикасен правен лек во такви случаи, Судот исто така смета дека жалителите не 
може континуирано да поднесуваат барање да се одобри поведување постапка за судска ревизија, 
кога претходно таквите барања биле неуспешни. Во околностите на предметот на жалителот, Судот 
смета дека, имајќи ја предвид практичната реалност на неговата позиција, не може разумно да се 
очекува тој да го обнови неговото барање за дозвола за поведување постапка за судска ревизија на 
усната расправа, бидејќи во таа фаза не можело да се каже дека барањето имало разумни изгледи 
за успех. 

92. Затоа Судот го отфрла прелиминарниот приговор на Владата за неисцрпување на правните 
лекови. Тој понатаму истакнува дека жалбата не е недопуштена по друг основ. Затоа мора да се 
прогласи за допуштена. 

II. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОВИТЕ 2 И 3 ОД KОНВЕНЦИЈАТА

93. Жалителот тврди дека ќе биде изложен на реален ризик, ако биде подложен на постапување 
спротивно на член 3 од Конвенцијата и/или со повреда на член 2, ако биде вратен во Шри Ланка. 
Релевантните членовите 2 и 3 гласат: 

Член 2

1. Правото на живот на секој човек е заштитено со закон. Никој не смее да биде намерно лишен од 
живот, освен со извршување на смртна казна изречена со судска пресуда, со која е прогласен за 
виновен за кривично дело, кое според законот се казнува со таква казна. 

... 

Член 3

Никој не смее да биде подложен на мачење, нечовечко или понижувачко постапување или 
казнување.“
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94. Владата го оспори тој аргумент и исто така тврдеше дека жалбата на жалителот според член 2 е 
неодвоива од жалбата според член 3. 

95. Судот се согласува со Владата дека е посоодветно да постапува по жалбата согласно член 2 во 
контекст на испитувањето на поврзаната жалба според член 3 и ќе продолжи по тој основ (Said 
против Холандија, бр. 2345/02, § 37, ЕСЧП 2005-VI; D. Против Обединетото Кралство, пресуда од 2 
мај 1997, Извештаи1997-III, § 59). 

A. Поднесоците на страните 

1.Жалителот 

96. Жалителот се повика на одлуката на ТАИ во предметот ЛП, Документираното мислење на УНХЦР 
и извештаите на Амнести Интернешенел и Хјуман Рајтс Воч (в. точка 30–46, 65–68, 76 и 78–79 погоре 
во текстот) како доказ за општото влошување на ситуацијата со човековите права во Шри Ланка. 
Тоа покажа дека Судот ќе мора да ги преиспита своите наоди во предметот Venkadajalasarma против 
Холандија бр. 58510/00 и Thampibillai против Холандија, бр. 61350/00, пресуди од 17 февруари 
2004 год., каде утврдил дека, во тоа време, поради значителното подобрување на безбедносната 
ситуација во Шри Ланка,враќањето на двајца Тамилци, кои пружиле поддршка на ниско ниво на 
ОТТЕ, нема да значи повреда на член 3. Пред сѐ, Документираното мислење на УНХЦР, за разлика 
од Оперативните упатства на Министерството за внатрешни работи од 9 март 2007 год., укажува на 
ризик од многу пошироки размери за Тамилците отколку ризик само за Тамилците од висок профил. 
Исто така, Владата не може да се повика на одлуката на ТАИ по предметот ПС за доволното ниво 
на заштитата од ОТТЕ во Коломбо, затоа што ризикот за жалителот исто така доаѓа и од властите 
на Шри Ланка. 

97. Жалителот се повика на одлуката на ТАИ во предметот ЛП и идентификува девет од дванаесет 
фактори на ризик што се утврдени со таа одлука, кои се однесуваат на него и за кои тврди дека 
го зголемуваат ризикот од неправда за него во рацете на властите на Шри Ланка. Прво, тој беше 
млад тамилски маж од североисточниот дел на земјата и со тоа бил јасно изложен на поголем 
ризик и од прогон од страна на властите во Шри Ланка и од присилно регрутирање од страна на 
ОТТЕ за разлика од многу други етнички Тамилци. ОТТЕ веќе двапати се обидела да го регрутира. 
Второ, тој имал претходно досие како осомничен член на ОТТЕ и бил апсен и малтретиран во шест 
наврати поради таквото сомнение. Фактот дека бил фотографиран и му биле земени отпечатоци од 
прстите значело дека има досие за неговото притворање. Трето, поради истите причини, исто така 
за него важи факторот на ризик од претходно криминално досие или налог за апсење. Четврто, по 
секое притворање жалителот бил ослободуван без обвинение, но за време на неговото последно 
притворање татко му обезбедил да биде ослободен со тоа што потпишал сомнителен документ 
во кој се наведува дека неговото ослободување не е вообичаено и е слично на оние, кои биле 
изложени на поголем ризик, затоа што не се појавиле пред суд откако платиле кауција или избегале 
од притвор. Петто, иако тој не бил свесен за содржината на документот што го потпишал неговиот 
татко, ако се земе предвид фотографирањето и земањето отпечатоци од прсти, тоа го става во 
иста категорија како некој, кој потпишал признание или сличен документ. Поради позадината 
на моменталната ситуација во Шри Ланка, разумно било да се претпостави дека документот, 
без разлика на неговата содржина, може да биде употребен против него по неговото враќање. 
Шесто, лузните со кои се здобил при неговото малтретирање очигледно биле релевантни, иако 
тој забележал дека во одлуката за предметот ЛП е наведено дека тоа не е решавачко. Седмо, во 
однос на неговото враќање од Лондон, тој не тврдел дека собирал финансиски средства за ОТТЕ 
или дека Високиот комесаријат на Шри Ланка бил свесен за неговата поврзаност со ОТТЕ, така 
што неговото враќање од Лондон нема да биде доволно. Сепак, со оглед на тоа дека сомнежот се 
фрла на оние, кои претходно им биле познати на властите и се вратиле од Лондон, овој фактор 
придонесува кумулативно во ризикот со кој ќе се соочи, ако се врати. Истите размислувања важат и 
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за осмиот фактор што го идентификувал, затоа што поднел барање за азил во странство. Деветтиот 
и последен фактор, а тоа е роднини во ОТТЕ, бил од особено значење за жалителот имајќи ја превид 
поврзаноста на неговиот брат со ОТТЕ и сомнежот на ОТТЕ дека неговиот татко ја информирал 
војската за нивните дејствија. 

98. Повикувајќи се и понатаму на Документираното мислење на УНХЦР, жалителот смета дека во 
однос на ризикот за него од страна на ОТТЕ, не постоела алтернатива за внатрешно бегство, затоа 
што истовремено бил изложен и на ризик од властите на Шри Ланка во областите под контрола на 
Владата. Во предметот Salah Sheekh, цитиран погоре во текстот (§ 148), Судот ги прифати општите 
извештаи на УНХЦР за ситуацијата во “релативно небезбедните“ области во Сомалија, кога станувало 
збор за членови на малцинството Ашраф и отсуството на алтернативи за внатрешно бегство. Тој 
тврди дека во предметот Sultani против Франција, бр. 45223/05, ЕСЧП 2007-... (извадоци) Судот 
повторно се согласил дека за потребно е жалителот да докаже дека припаѓа на малцинска група, 
која е изложена на особен ризик. Како што е наведено во Документираното мислење на УНХЦР, 
сегашниот жалител припаѓа на етничка група за која не постоела безбедна област. Дури и Судот 
да не прифати таков генерализиран пристап, со оглед на конкретните околности на жалителот, 
реалниот ризик за него бил доволен за да нема можност за внатрешно бегство. 

99. Исто така, Владата не може да се повика на сопствените информации за земјата наместо на 
препораките наведени во Документираното мислење на УНХЦР, затоа што тоа би им овозможило 
на Државите договорнички да ги избегнат своите обврски согласно Конвенцијата, доколку се 
повикуваат на сопствени информации наместо на објективни информации собрани од независни 
тела. 

100. На крај, жалителот се повика на Директивата 2004/83/ЕЗ на Советот и наведе дека согласно 
член 53 од Конвенцијата нивото на заштита што се нуди со Конвенцијата мора да биде еднакво или 
повисоко од она во Директивата. 

2. Владата 

101. Освен што Владата не го прифати фактот дека постоел реален ризик за жалителот во која 
било област во Шри Ланка, последните објективни информации за земјата ставиле јасно на знаење 
дека лице во позицијата на жалителот нема да биде изложено на ризик во Коломбо, каде што тие 
сакале да го вратат. Тие се повикаа на одлуката на Судот во предметите Venkadajalasarma и Thampi-
billai, цитирани погоре во текстот. Наодите на Судот во тие случаи се отсликани во одлуката за 
упатствата за земјата на ТАИ во предметот ПС (в. точка 47 погоре во текстот). Со оглед на одлуките 
на домашните власти за предметот на сегашниот жалител, a fortiori, нема да има никаква повреда, 
ако тој биде вратен. 

102. Беше неопходно да се разгледа дали ситуацијата во Шри Ланка се сменила значително за да 
се смета дека иселувањето ќе претставува повреда на член 3, но Владата се повика на наодите на 
домашните власти, дека во околностите на случајот на жалителот, ситуацијата не се сменила доволно 
за да се гарантира таков заклучок. Владата се повика на Оперативните упатства на Министерството 
за внатрешни работи од 9 март 2007 год. и 5 ноември 2007 год. и одлуката на ТАИ во предметот 
ЛП (в. точки 58–59 и 30–46 погоре во текстот). Владата внимателно го разгледа Документираното 
мислење на УНХЦР од декември 2006 год. при подготвувањето на Оперативните упатства. Таквите 
Документирани мислења на УНХЦР требаше да се разберат во нивниот вистински контекст и во 
таа насока Владата се повика на одлуката на Трибуналот за имиграциски жалби во предметот NM 
и други (в. точка 48 и следните погоре во текстот) и наодот дека со таквите документи треба да се 
постапува внимателно, затоа што јазикот што го користи УНХЦР не е конструиран со упатување 
на Конвенцијата и високиот праг на член 3, како што се толкува во судската пракса на овој Суд. 
ТАИ го прифати тоа во предметот ЛП и тој внимателно го разгледал Документираното мислење од 
декември 2006 год. Согласно извештајот на ББС од 19 август 2007 год., УНХЦР во Тајланд и самиот 
ги одбил барањата за азил на тројца Тамилци (в. точка 84 погоре во текстот). 

103. Во однос на деветте фактори на ризик на кои се повикува жалителот, Владата го усвои 
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пристапот за проценка на овие фактори на ризик, што биле утврдени во предметот ЛП и тврдеше 
дека жалителот не доставил никакви докази ниту до домашните надлежни органи ниту до овој 
Суд за да го поткрепи тврдењето дека овие фактори на ризик се вклучени особено во неговиот 
случај, а уште помалку дека ќе доведат до реален ризик од постапување спротивно на член 3. 
Ризикот за него како млад тамилски маж беше поврзан само со ризикот на другите Тамилци. Имаше 
категоричен наод од страна на Органот на одлучување дека нема никаква евиденција за некаква 
негова вклученост во ОТТЕ и немаше доказ дека имал криминално досие. Кај жалителот нема 
ситуација во која не се појавил пред суд по плаќање на кауција ниту пак избегал од притвор. Затоа 
Владата се повика на фактот дека во предметот ЛП, ТАИ јасно ставил до знаење дека некој, кој 
избегал од притвор или не се појавил пред суд по плаќањето кауција, ќе биде изложен на поголем 
ризик од идентификување на аеродромот во Коломбо, додека многу е поразлично ако лицето 
било неформално приведено и ослободено по плаќање мито. Нема доказ дека документот што го 
потпишал таткото на жалителот претставува признание и нема доказ дека истиот некогаш ќе биде 
употребен против него во Шри Ланка. Што се однесува до лузните на жалителот, Владата повторно 
се повика на фактот дека во предметот ЛП ТАИ утврдил дека лузните се значајни, само ако има 
други фактори што ќе го привлечат вниманието на властите. Во отсуство на понатамошни докази 
од жалителот, истото резонирање се примени и за фактот дека тој ќе се враќа од Лондон и дека 
поднел барање за азил во странство. За крај, според жалителот, неговиот брат им помагал на ОТТЕ 
само преку работи што не вклучуваат војување пред да избега во Саудиска Арабија. 

104. Домашните власти соодветно ја зедоа предвид најновата безбедносна состојба во Шри Ланка. 
Особено дописот на Министерот испратен до жалителот на 10 јануари 2007 год. (в. точка 15 погоре 
во текстот) беше целосно образложен и беа разгледани сите достапни објективни докази и нејзиниот 
пристап подоцна беше потврден во предметот ЛП.  Ниту една од достапните објективни информации 
за земјата не ги поткопува заклучоците на ТАИ во предметот ЛП и потребата од детална и внимателна 
проценка на ризикот во однос на личните околности на секој жалител. Иако генералната состојба 
со човековите права во Шри Ланка се беше влошила, немаше генерализиран ризик за Тамилците 
кои се враќаат таму. Овој пристап се потврди и од Високиот суд при разгледувањето на жалбите на 
пет Тамилци во однос на размената на дописи помеѓу Секретарот на Одделот и Владиниот агент (в. 
точка 21 погоре во текстот). 

105. Што се однесува до повикувањето на жалителот на Директивата 2004/83/РЗ (в. точка 51 и 100 
погоре во текстот), Владата утврди дека член 53 од Конвенцијата не ги спречува Договорните страни 
да обезбедат повисоко ниво на заштита од она што е предвидено со Конвенцијата. Толкувањето 
на Директивата примарно е задача на Европскиот суд за правда и во крајна линија може да биде 
предмет на ревизија од страна на Судот (Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 
против Ирска [GC], бр. 45036/98, ЕСЧП 2005-VI). 

Б. Оцена на Судот 

106. При оценувањето на конкретниот случај, Судот ќе ги разгледа општите принципи што важат за 
случаи на протерување. Потоа ќе го утврди својот пристап кон објективните информации, што му 
се доставени. На таа основа тој ќе го процени ризикот за Тамилците што се враќаат во Шри Ланка и 
поединечните околности на случајот на жалителот со цел да утврди дали неговото враќање во Шри 
Ланка ќе претставува повреда. 

107. Притоа, Судот исто така потсетува дека неговата единствена задача согласно член 19 од 
Конвенцијата е да обезбеди почитување на обврските преземени од Високите страни договорнички 
во Конвенцијата и нејзините Протоколи. Не е задача на Судот директно да го примени нивото на 
заштита предвидено со други меѓународни инструменти и затоа смета дека наводите на жалителот 
врз основа на Директивата 2004/83/ЕЗ се надвор од опсегот на испитување на моменталната жалба. 
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I ОПШТИ ПРИНЦИПИ 

108. При оценувањето дали ќе се изврши повреда на член 3, ако Страната договорничка протера 
лице во друга Држава, Судот ќе ги земе предвид следниве принципи, кои се појавуваат во неговата 
утврдена судска пракса. 

109. Во прв степен, Државите договорнички имаат право во смисла на меѓународното право и 
нивните договорни обврски, вклучувајќи ја и Конвенцијата, да го контролираат влезот, престојот 
и прогонувањето на странци (Üner против Холандија[GC], бр. 46410/99, § 54, ЕСЧП 2006-....; Ab-
dulaziz, Cabales и Balkandali против Обединетото Кралство, пресуда од 28 мај 1985 год., Серија А 
бр. 94, стр. 34, § 67, Boujlifa против Франција,пресуда од 21 октомври 1997 год., Извештаи1997-VI, 
стр. 2264, § 42). Правото на политички азил не е содржано ниту во Конвенцијата ниту во нејзините 
Протоколи (Salah Sheekh, цитиран погоре во текстот, § 135, со дополнителни овластувања). Сепак, 
протерувањето од страна на Државата договорничка може да го доведе во прашање почитувањето 
на член 3 и со тоа да ја вклучи одговорноста на Државата согласно Конвенцијата, ако се покаже 
постоење на сериозни причини да се верува дека ако се депортира засегнатото лице, дека тоа ќе 
се соочи со реален ризик да биде подложено на постапување спротивно на член 3. Во таков случај, 
член 3 имплицира обврска да не се депортира таквото лице во таа земја (Saadi против Италија [GC], 
бр. 37201/06, § 125, 28 февруари 2008 год.). 

110. Оценувањето дали постојат сериозни причини да се верува дека жалителот се соочува со 
таков реален ризик неизбежно бара од Судот да ги оцени условите во земјата – примател во однос 
на стандардите утврдени во член 3 на Конвенцијата (Mamatkulov и Askarov против Турција[GC], 
бр. 46827/99 и 46951/99, § 67, ЕСЧП 2005-I). Овие стандарди имплицираат дека несоодветното 
постапување со кое жалителот тврди дека ќе се соочи, ако се врати, мора да постигне минимално 
ниво на сериозност за да спадне во рамките на опсегот на член 3. Оценката за тоа е релативна, во 
зависност од околностите на случајот (Hilal против Обединетото Кралство, бр. 45276/99, § 60, ЕСЧП 
2001-II). Благодарение на апсолутниот карактер на правото што се гарантира, член 3 од Конвенцијата 
може да се примени и во случаи каде опасноста произлегува од лица или групи на лица, кои не се 
државни службеници. Сепак, мора да се покаже дека ризикот е реален и дека надлежните власти 
на државата примател не се во можност да го елиминираат ризикот преку обезбедување соодветна 
заштита (H.L.R. против Франција, пресуда од 29 април 1997, Извештаи1997-III, § 40). 

111. Оценката за постоење реален ризик мора да биде ригорозна (види Chahal против Обединетото 
Кралство, пресуда од 15 ноември 1996 год., Извештаи1996-V, § 96; и Saadi против Италија, цитиран 
погоре во текстот, § 128). Во основа, обврска на жалителот е да изведе докази со кои може да се 
докаже дека постојат сериозни причини да се верува дека, ако се спроведе обжалената мерка, тој 
ќе биде изложен на реален ризик да биде подложен на постапување спротивно на член 3 (види 
N. Против Финска, бр. 38885/02, § 167, 26 јули 2005 год.). Ако се изведат такви докази, обврска на 
Владата е да ги отфрли сите сомнежи поврзани со нив. 

112. Ако жалителот сѐ уште не е екстрадиран или депортиран во моментот кога Судот го разгледува 
предметот, релевантно време ќе биде времето на постапката пред Судот (види Saadi против Италија, 
цитиран погоре во текстот, § 133). Потребна е целосна и ex nunc оцена, затоа што состојбата во 
земјата на дестинација може да се промени со текот на времето. Иако историскиот аспект е од 
интерес до оној степен до кој ја расветлува моменталната ситуација и нејзиниот можен развој, 
моменталните услови се оние што се одлучувачки и затоа е неопходно да се земат предвид 
информациите до кои се дошло по донесувањето на конечната одлука од страна на домашните 
власти (види Salah Sheekh, цитиран погоре во текстот, § 136). 

113. Горенаведените принципи, а особено потребата да се испитаат сите факти во предметот, 
бараат оваа процена да се фокусира на предвидливите последици од иселувањето на жалителот во 
земјата на дестинација. Тоа пак мора да се разгледува во контекст на општата ситуација таму, како 
и личните околности на жалителот (Vilvarajah и други против Обединетото Кралство, пресуда од 30 
октомври 1991 год., Серија А бр. 215, § 108). Во таа насока, и онаму каде што е важно да го стори тоа, 
Судот ќе земе предвид дали постои општа состојба на насилство во земјата на дестинација. 
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114. Сепак, општата состојба на насилство во себе обично не вклучува и повреда на член 3 
во случај на протерување (види H.L.R., цитиран погоре во текстот, § 41). Всушност Судот ретко 
утврдил повреда на член 3 по тој основ. На пример, во предметот Müslim против Турција, бр. 
53566/99, 26 април 2005 год., каде Судот го разгледувал протерувањето на ирачки државјанин од 
туркменистанско потекло во Ирак, тој утврдил дека самата можност за несоодветно постапување 
поради нестабилната ситуација во таа земја во тоа време нема сама по себе да претставува 
повреда на член 3 (точка 70 од пресудата). Исто така во предметот Sultani, цитиран во текстот 
погоре, § 67, Судот ја зел предвид општата ситуација на насилство во тоа време во Авганистан, но 
утврдил дека тоа, во отсуство на други фактори, не било доволно да се утврди повреда на член 3. 
Понатаму, во пресудите за предметите Thampibillai и Venkadajalasarma, на кои се повикаа страните 
при изнесувањето на нивните забелешки за конкретниот случај, Судот ги сметаше значителното 
подобрување на безбедносната ситуација во Шри Ланка и „вистинскиот напредок“ во мировниот 
процес во тоа време како релевантни фактори за својот наод, дека не постојат сериозни причини 
да се верува дека жалителот ќе биде изложен на реален ризик од несоодветно постапување 
спротивно на член 3 (Thampibillai во точките 64 и 65; Venkadajalasarma во точките 66 и 67). Во 
претходниот предмет на Vilvarajah и други, цитиран погоре во текстот, Судот ја прифати можноста 
за притворање и несоодветно постапување со младите тамилски мажи, кои се враќаат во Шри 
Ланка. Сепак, инсистираше на тоа жалителите да докажат дека постојат посебни карактеристики во 
нивните случаи кои што можат или треба да им овозможат на властите во Обединетото Кралство 
да предвидат дека со нив ќе се постапува на начин што не е во согласност со член 3 (точки 111-112 
од пресудата). На крај, иако во предметот Ahmed против Австрија, пресуда од 17 декември 1996 
год., Извештаи 1996-VI, Судот утврдил повреда на член 3 делумно поради условите во Сомалија во 
раните 1990-ти, тој исто така истакна дека австриската влада не ги оспорила наводите на жалителот 
дека немало видливи подобрувања во општата ситуација и исто така прифати дека во тоа време 
жалителот не може да биде вратен таму без да биде изложен на ризик од постапување спротивно 
на член 3 (види точка 5 од пресудата). 

115. Од горенаведеното анализирање на судската пракса следува дека Судот никогаш не ја исклучил 
можноста дека општата ситуација на насилство во земјата на дестинација ќе биде на ниво со 
доволен интензитет за да наметне дека иселувањето во нејзе ќе претставува повреда на член 3 од 
Конвенцијата. Сепак, Судот ќе таков пристап само во најекстремните случаи на општо насилство, 
во кои постои реален ризик од несоодветно постапување само врз основа на тоа што одредено 
лице е изложено на такво насилство по неговото враќање. 

116. Меѓутоа, со исклучок на случаите во кои жалителот тврди дека е член на група што е 
систематски изложена на пракса на несоодветно постапување, Судот смета дека заштитата од член 
3 од Конвенцијата влегува во игра кога жалителот ќе докаже дека постојат сериозни причини да се 
верува дека постои наведената пракса и неговото членство во засегнатата група (види Saadi против 
Италија, цитиран во текстот погоре, § 132). Во такви околности нема да инсистира на тоа жалителот 
да докаже постоење на други посебни карактеристики, ако тоа ја направи илузорна заштитата 
предвидена со член 3. Тоа ќе се утврди во контекст на исказот на жалителот и информациите за 
ситуацијата во земјата на дестинација во однос на предметната група (види Salah Sheekh, цитиран 
погоре во текстот, § 148). Наодите на Судот во тој предмет во однос на постапувањето со кланот 
Ашраф во одредени делови на Сомалија и фактот дека членувањето на жалителот во кланот Ашраф 
не е спорно, биле доволни за Судот да одлучи дека неговото протерување ќе претставува повреда 
на член 3. 

117. При одлучувањето дали треба или не треба да инсистира на постоење на понатамошни посебни 
карактеристики, следува дека Судот може да ја земе предвид општата состојба на насилство во 
одредена земја. Тој смета дека е соодветно да го стори тоа, ако таквата општа состојба прави да 
биде поверојатно дека властите (или некое лице или група на лица, каде опасноста произлегува од 
нив) систематски несоодветно ќе постапуваат со предметната група (види Salah Sheekh, § 148; Saadi 
против Италија, §§ 132 и 143 и, со спротивна импликација, Thampibillai, §§ 64 и 65; Venkadajalasar-
ma, §§ 66 и 67, сите цитирани погоре во текстот). 
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2.  Оцена на објективни информации

118.   Во контекст на големата количина на објективни информации кои Страните ги изнеле пред 
Судот, Судот исто така смета дека е неопходно да го преформулира пристапот кој го користи за 
оцената на ваквите информации пред да разгледа кои заклучоци можат да се извлечат од овој 
предмет. Ова е особено битно имајќи предвид дека постои спор помеѓу страните во однос на 
тежината која треба да и се даде на оцената од страна на УНХЦР на општата состојба во Шри Ланка 
(види точки 96 и 102). 

119.    Во врска со тоа, Судот потсетува на принципите неодамна изнесени во предметот Saa-
di против Италија, цитиран погоре во текстот, §§ 128-133, дека при оцената на условите во 
предложената земја на прием, Судот ќе го земе како основа целиот материјал кој е изнесен пред 
него или, доколку е потребно материјалот прибавен proprio motu. Тоа ќе го стори, особено кога 
тужителот- или трето лице во смисла на член 36 од Конвенцијата- обезбедува разумна основа која 
фрла сомнеж врз точноста на информациите на кои се потпирала тужената Влада. Судот мора да 
биде убеден дека оцената извршена од страна на органите на Државата договорничка е адекватна 
и доволно поткрепена со домашни материјали како и со материјали кои потекнуваат од други 
веродостојни и објективни извори како на пример, други Држави договорнички или држави кои 
не се договорнички, агенции на Обединетите Нации и реномирани невладини организации (види 
Salah Sheekh, цитиран погоре во текстот, § 136; Garabayev против Русија, бр. 38411/02, § 74, 7 јуни 
2007, ЕСЧП 2007... (извадоци)). Што се однесува на општата состојба во конкретна земја, Судот 
честопати им придава значење на информациите содржани во најновите извештаи на независните 
меѓународни организации за заштита на човековите права како што е Амнести Интернешнл, или 
владини извори, вклучително Министерството за надворешни работи на САД (види Saadi против 
Италија, цитиран погоре во текстот, § 131).

120.  При оценувањето на ваквиот материјал, мора да се испита неговиот извор, особено неговата 
независност, веродостојност и објективност. Во однос на извештаите, авторитетот и угледот на 
авторот, сериозноста на истрагите преку кои истите се составени, конзистентноста на нивните 
заклучоци и нивната поткрепеност со други извори се релевантни фактори (види Saadi против 
Италија, цитиран погоре во текстот, § 143).

121.  Судот исто така смета дека мора да се разгледа присуството и известувачките способности на 
авторот на материјалот во предметната земја. Во однос на тоа, Судот смета дека Државите (било 
тужена Држава во конкретен предмет или било која друга Држава договорничка или Држава која не е 
договорничка), преку нивните дипломатски мисии и нивната способност да прибираат информации, 
многупати ќе бидат во можност да обезбедат материјал кој може да биде од особено значење за 
оцената на Судот на предметот кој е изнесен пред него. Судот оцени дека истото разгледување 
мора да се примени, a fortiori, во однос на агенциите на Обединетите нации, особено од аспект 
на нивниот директен пристап до органите на земјата на дестинација како и нивната способност 
за вршат инспекции и оцени на лице место на начин кој Државите и невладините организации 
можеби нема да бидат способни. 

122. Иако Судот прифаќа дека многу извештаи се, по нивниот карактер, општи оцени, неопходно 
е да им се даде поголемо значење на извештаите кои се занимаваат со ситуацијата со човековите 
права во земјата на дестинација и се директно засегнати со основите за наводниот реален ризик 
од несоодветно постапување во предметот пред Судот. Конечно, сопствената оцена на Судот за 
ситуацијата со човековите права во земјата на дестинација се врши единствено со цел да се утврди 
дали би имало повреда на член 3 ако жалителот во предметот кој го разгледува биде вратен во таа 
земја. Затоа, тежината која им се припишува на независните оцени мора неизбежно да зависи од 
степенот до кој таквите оцени се искажани од аспект сличен како оној во член 3. Затоа во однос 
на УНХЦР, Судот и го даде потребното значење на сопствената оцена од страна на УНХЦР на 
тужбените барања на жалителот кога Судот ја утврди основаноста на нејзината жалба по член 3 (в. 
Jabari против Турција, бр.  40035/98, § 41, ЕСЧП 2000VIII). Спротивно на тоа, онаму каде што УНХЦР 
се фокусира на општите социо-економски и хуманитарни аспекти, Судот бил склон да им придава 
помала тежина на овие аспекти, бидејќи тие не секогаш имаат влијание врз прашањето за реален 
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ризик по поединечен жалител од несоодветно постапување во смисла на член 3 (види Salah Sheekh, 
цитиран погоре во текстот, § 141).

3.  Процената на ризикот по враќањето на Тамилците во Шри Ланка

123.    При разгледувањето на фактот дали жалителот докажал дека би бил изложен на реален 
ризик од несоодветно постапување во Шри Ланка, Судот го смета за прелиминарно прашањето 
поврзано со предлогот на Владата да го исели во Коломбо. Во контекст на тоа, Судот не смета дека 
е неопходно да се испита ризикот по Тамилците во области под контрола на ОТТЕ или било кој друг 
дел надвор од Коломбо и ќе пристапи кон испитување на ризикот по Тамилците кои се враќаат во 
Шри Ланка по овој основ. 

124.  Судот смета дека страните во предметот прифатиле дека имало влошување во безбедносната 
ситуација во Шри Ланка. Судот не најде причина да не се согласи со оцените на страните и забележува 
дека сите објективни докази изведени пред него го поткрепуваат овој заклучок. Ова влошување 
настапило пред поднесување на оваа жалба до Судот и продолжило во текот на предметот, особено 
од официјалниот прекин на огнот во јануари 2008 година. На Судот му е исто така јасно дека доказите 
изведени пред него го поткрепуваат заклучокот дека влошувањето на безбедносната состојба во 
Шри Ланка е пропратена со зголемување на бројот на повреди на човековите права, како од страна 
на ОТТЕ така и од страна на Владата на Шри Ланка. Убиствата, киднапирањата и исчезнувањата 
се зголемија (види Документирано мислење на УНХЦР во точка 65 погоре во текстот; Високиот 
комесар на Обединетите Нации за човекови права во точка 69 погоре; Извештајот на Амнести 
Интернешнл од 2007 година во точка 76 погоре; и извештајот на Хјуман Рајтс Воч во точка 78 
погоре). Истрагите за сериозни повреди на човековите права се неадекватни (види НМГЕЛ во точка 
75 погоре и извештајот на Хјуман Рајтс Воч „Повторувачки кошмар“ во точка 80 погоре). Мачењето 
и несоодветното постапување се чести појави (види ги заклучоците на Специјалниот известувач 
на Обединетите Нации за мачење во точка 70 погоре во текстот) и постојат јасни докази за она 
што ТАИ го опишал како „култура на мачење и неказнивост“ (види точка 35 погоре и извештајот на 
Амнести Интернешнл од 2008 година во точка 77 погоре во текстот). 

125.  Меѓутоа, Судот исто така истакнува дека домашните власти, иако го признале ова влошување 
и поврзаното зголемување на бројот на повреди на човековите права, не заклучил дека ова 
креирало општ ризик за сите Тамилци кои ќе се вратат во Шри Ланка (види ги особено наодите 
на ТАИ во ЛП во ставовите 232-234 од одлуката; содржани во точка 43 погоре во текстот), ниту пак 
жалителот во овој предмет сакал да го оспори таквиот заклучок во неговите поднесоци.  Судот 
одблизу го испитал развојот на настаните во Шри Ланка од одлуката на ТАИ во предметот ЛП, 
особено информациите кои станале достапни од таа одлука (види точки 53-58 и 124 погоре во 
текстот). Тој смета дека не постои ништо во тие објективни информации кое би го условило Судот 
да донесе заклучок различен од неговиот сопствен предлог. 

126.  Судот исто така утврди дека при донесувањето на заклучоците тие, властите на Обединетото 
Кралство, вклучително Министерот, ТАИ и Високиот Суд сериозно и загрижено го разгледале ризикот 
по Тамилците кои се враќаат во Шри Ланка (види точки 58-59, 30-46, и 50 погоре во текстот). Тие ги 
разгледале сите релевантни објективни докази и, исто толку значајно, ја разгледале соодветната 
тежина која треба да им се даде. 

127.   Во однос на Документираното мислење на УНХЦР (види точки 65-68 погоре во текстот) и во 
контекст на сопствените мислења во точките 118-122 погоре во текстот, Судот го дели мислењето 
на ТАИ во предметот ЛП дека треба да му се даде „суштинска тежина“. Меѓутоа, Судот исто така 
го прифаќа и ставот на домашните власти дека Документираното мислење на УНХЦР, е општо по 
својот карактер. Спротивно на наодите утврдени од страна на УНХЦР а на кои се потпрел Судот во 
пресудата во предметот Jabari, цитиран погоре во текстот, §§ 18 и 41, Документираното мислење на 
УНХЦР е општа анализа на различни ризици по секоја од различните етнички групи во Шри Ланка. 
Како такви, ставовите изразени во тоа мислење не можеа самите по себе да бидат одлучувачки во 
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оценката на домашните власти на ризикот по Тамилците кои се враќаат во Шри Ланка и не можат да 
бидат одлучувачки во сопствената оцена на Судот по истото прашање. Всушност, Документираното 
мислење содржеше дека Тамилците „од одредени профили“ биле склони да бидат жртви на сериозни 
повреди на човековите права и дека онаму каде што поединечни чинови на малтретирање самите 
по себе не претставувале прогон, земени заедно, тие може кумулативно да доведат до сериозна 
повреда на човековите права и според тоа да бидат прогонувачки.

128.  Следува дека и процената на ризикот по Тамилците од „одреден профил“ и оцената на фактот 
дали поединечните чинови на малтретирање кумулативно претставуваат сериозна повреда 
на човековите права може да се врши само на индивидуална основа. Според тоа, иако општата 
ситуација со насилството во Шри Ланка во моментот мора да се земе во предвид, Судот смета дека 
истата не би ја направила илузорна заштитата понудена во член 3 со која се обврзуваат Тамилците 
кои го оспоруваат нивното иселување во Шри Ланка да го докажат постоењето на дополнителни 
посебни карактеристични одлики кои би ги подложиле на реален ризик од несоодветно постапување 
спротивно од она во тој член (в. Salah Sheekh, цитиран погоре во текстот, § 148).

129.  Според тоа, Судот смета дека во принцип е легитимно, при оценувањето на индивидуалниот 
ризик по повратниците, да се спроведе таквата оцена врз основа на листата на „фактори на ризик 
“, која ја составиле домашните власти, со помош на директниот пристап до објективни информации 
и наодот од вештачењето. Судот исто така истакнува дека ТАИ во предметот ЛП ги разгледал сите 
фактори на ризик кои биле идентификувани и изнесени пред него од страна на жалителот во тој 
предмет и дека самиот ТАИ бил внимателен во избегнувањето на впечатокот дека таквите фактори 
на ризик  се „излистани“ или исцрпни. Судот понатаму истакнува дека во конкретниов предмет, 
мислењата на страните во однос на индивидуалниот ризик по жалителот се составени повикувајќи 
се на истите фактори на ризик  разгледани во ЛП. Понатаму, жалителот не идентификувал никакви 
дополнителни фактори на ризик  кои не биле разгледани во ЛП а кои би му помогнале на Судот во 
неговата оцена. Како што Судот потсети, сопствената оцена на Судот мора да биде потполна и ex 
nunc (точка 112 погоре во текстот) но врз основа на објективните докази со кои располага, Судот 
не смета дека е неопходно да се идентификуваат било какви дополнителни фактори на ризик  кои 
не се уредно разгледани од страна на домашните власти или вклучени од страните во нивните 
забелешки. 

130.  И покрај заклучокот, Судот истакнува дека оцената на фактот дали постои реален ризик мора да 
се направи врз основа на сите релевантни фактори кои можат да го зголемат ризикот од несоодветно 
постапување. По негово мислење, должно внимание треба да се посвети на можноста дека многу 
од индивидуалните фактори не можат, кога се разгледуваат поединечно, да претставуваат реален 
ризик; но кога ќе се земат кумулативно и кога ќе се разгледуваат во ситуација на општо насилство 
и зголемена безбедност, истите фактори може да претставуваат реален ризик. И потребата да се 
разгледаат сите релевантни фактори кумулативно и потребата да и се даде соодветна тежина на 
општата ситуација во земјата на дестинација потекнуваат од обврската за разгледување на сите 
релевантни околности на предметот (види  пресудата во предметот Hilal,цитирана погоре во 
текстот§ 60).

131.    Понатаму, Судот утврди дека информациите кои ги има на располагање упатуваат на 
систематско мачење и несоодветно постапување од страна на властите на Шри Ланка со Тамилците 
кои ќе им бидат од интерес во нивните напори за борба против ОТТЕ. Ова беше основниот заклучок 
кој ја сочинуваше основата за разработка на факторите на ризик во ЛП (види точки 277 и 232 од 
одлуката, утврдена во точките 42-43 погоре во текстот). Всушност, како што судијата Колинс кажа 
подоцна (види точка 50 погоре во текстот): 

“Затоа, прашањето, како што јас сметам, е дали има фактори во индивидуален случај, еден или 
повеќе, кои би можеле да укажуваат дека властите би го сметале поединецот како некој кој бил 
вклучен во ОТТЕ на начин кој би бил доволна гаранција за неговото приведување или распит. 
Доколку распитот и притворањето се можни, тогаш, во контекст на пристапот на властите во Шри 
Ланка, мачењето би било реален ризик и следствено на тоа може да се случи повреда на член 3.“

132.    Судот смета дека доказите кои станале достапни откако домашните власти го разгледале 
враќањето на Тамилите во Шри Ланка, обезбедуваат дополнителна поткрепа на овој заклучок.  
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Специјалниот известувач на Обединетите Нации за мачење утврди дека мачењето е честа пракса во 
Шри Ланка и наведе дека таа појава е „тежнее кон тоа да стане рутина“ во контекст на операциите 
во борбата против тероризмот (види точка 70 погоре во текстот). Ова е поткрепено со годишните 
извештаи на Министерството за надворешни работи на САД и Амнести Интернешнл (види точки 
76, 77 и 71 погоре во текстот) и извештајот на Медицинската фондација за заштита на жртвите на 
мачење (види точка 83 погоре во текстот). Културата на неказнивост идентификувана од страна 
на ТАИ во ЛП беше исто така наведена од страна на Високиот комесар на Обединетите Нации за 
човекови права во нејзината посета на Шри Ланка: нејзиното соопштение за медиумите ја опиша 
распространетоста на неказнивоста како „алармантна“ (види точка 69 погоре во текстот). 

133. Врз основа на овие докази, Судот утврди дека, во контекст на враќањето на Тамилците  во Шри 
Ланка, заштитата од член 3 од Конвенцијата стапува на сила кога жалителот може да докаже дека 
постојат сериозни причини да се верува дека би бил од особен интерес за властите во нивните 
напори за борба против ОТТЕ во однос на гарантирањето на неговиот притвор или распит (види 
Saadi против Италија, цитиран погоре во текстот, § 132).

134.  Што се однесува до враќањето во Шри Ланка преку Коломбо, Судот исто така утврди дека постои 
поголем ризик од притворање и распит на аеродромот отколку во градот Коломбо бидејќи властите 
ќе имаат поголема контрола врз лицата кои поминуваат низ аеродромот отколку врз населението 
во целина. Покрај тоа, поверојатно е дека најголемиот дел од факторите на ризик идентификувани 
од страна  на ТАИ во ЛП ќе придонесат повратникот да го привлече вниманието на властите на 
аеродромот отколку во градот Коломбо. Исто така, токму на аеродромот кумулативниот ризик 
по жалителот, кој произлегува од два или повеќе фактори, ќе се кристализира. Оттаму, оцената 
на Судот за тоа дали повратникот подлежи на реален ризик од несоодветно постапување може 
да го земе како основа прашањето дали постои веројатност дека тоа лице ќе биде приведено и 
испрашувано на аеродромот во Коломбо како некој од посебен интерес за властите. Иако оваа 
оцена е индивидуална, и таа мора да се спроведе земајќи ги во предвид сите релевантни фактори 
земени кумулативно, вклучително секакви мерки за зголемена безбедност кои може да се преземат 
како резултат на зголемувањето на општата состојба на насилство во Шри Ланка. 

135.  Во врска со тоа, Судот наведува дека објективните докази изведени пред него содржат различни 
искази за точниот карактер на процедурите кои се следат на аеродромот во Коломбо и карактерот 
на тамошната информациска технологија (видете ги дописите од британскиот Висок комесаријат и 
извештајот на Одборот за имиграција и бегалци на Канада во точките 60-63 и 74 погоре во текстот). 
Всушност, доказите упатуваат на тоа дека процедурите кои ги следат властите на Шри Ланка 
може да се менуваат со текот на времето. Меѓутоа, Судот исто така наведува дека, со исклучок на 
извадоците од дописот на британскиот Висок комесаријат од 25 јануари 2008 година кои се појавија 
во Извештајот за ИЗП од март 2008 година (види точка 60 погоре во текстот), сите погоре наведени 
докази се разгледани од страна на ТАИ во ЛП каде беше неспорно дека се водела евиденција и биле 
правени интервјуа на аеродромот и каде ТАИ утврди дека компјутеризирана евиденција и била 
расположлива на полицијата на аеродромот, од која таа можела да идентификува потенцијални 
„непочитувачи на условите за кауција“ (види точка 35 погоре во текстот). Во контекст на опширните 
докази пред ТАИ по овој предмет и неговите наоди, Судот не може да дојде до поинаков заклучок 
врз основа на непоткрепениот допис од британскиот Висок комесаријат од 25 јануари 2008 година 
и забелешките во истиот дека ОКИ на Шри Ланка не користи компјутери, особено кога, како 
што содржи извештајот за ЦОИ, во неговиот допис од 24 август 2006 година, британскиот Висок 
комесаријат претходно известил дека „властите на Шри Ланка имаат добар ИТ систем за следење 
на пристигнувања и заминувања на главниот аеродром и, во поголем дел од случаите, можеле да 
следат дали одредено лице е во земјата или не“ (види точка 60 погоре во текстот). Судот исто така 
смета дека е од одредена важност тоа што и дописите од британскиот Висок комесаријат и оцената 
на Одборот за имиграција и бегалци на Канада упатуваат на тоа дека има воспоставени и рутински 
процедури за кратко задржување и испрашување на повратници на аеродромот. 

136.  Овие докази за процедурите и капацитетите на аеродромот мора исто така да се стават заедно 
со наодот на ТАИ за расположливоста на листи на одбиени баратели на азил на властите на Шри 
Ланка, кои се засноваат на дописот од британскиот Висок комесаријат од 24 август 2006 година 
(види точка 40 погоре во текстот) и доказите дека заплашување е применувано во минатото од 
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страна на властите како средство за идентификување на Тамилци кои ќе им бидат од интерес 
(видете го наодот на ТАИ содржан во точка 37 погоре во текстот). Судот го потврдува наодот на 
ТАИ, во контекст на таквите докази, дека „одбиените баратели на азил се обработуваат релативно 
брзо и без никакво малтретирање” (види точка 44 погоре во текстот) но смета дека во најмала рака 
властите на Шри Ланка имаат технолошки средства и воспоставени процедури за идентификација 
на аеродромот на одбиени баратели на азил и оние по кои трагаат властите. Судот понатаму утврди 
дека логичен заклучок од овие наоди е тоа дека ригорозноста на проверките на аеродромот може 
да варира повремено, во зависност од безбедносните прилики кои ги процениле властите. Овие 
заклучоци мора да бидат земени во предвид во оцената од Судот на ризикот по жалителот. 

137.    Конечно, по мислење на Судот, не може да се каже дека постои генерализиран ризик по 
Тамилците од ОТТЕ во област под контрола на Владата како што е Коломбо. Судот ги прифаќа наодите 
на домашните власти дека поединечни Тамилци може да бидат во можност да докажат дека постои 
реален или личен ризик по нив од ОТТЕ во Коломбо. Меѓутоа, тој исто така ја прифаќа нивната 
оцена дека ова ќе се однесува само за Тамилци од висок профил како опозициски активисти, или 
оние кои ОТТЕ ги смета за отпадници или предавници (види особено одлуката на ТАИ по предметот 
ПС во точка 47 погоре). Судот затоа смета дека мора да ги испита и сите жалби во однос на ризикот 
од ОТТЕ во контекст на поединечни околности од тврдењата на жалителот. 

4.  Предметот на жалителот

138.   Врз основа на погоре наведените забелешки, Судот ќе ги разгледа посебните околности на 
жалителот со цел да утврди дали би имало повреда на член 3 ако жалителот биде протеран во Шри 
Ланка. Како што наведува Судот, жалителот се жалел дека е подложен на реален ризик како од ОТТЕ 
така и од властите на Шри Ланка. Следствено, тој за возврат ќе го испита секој од овие аспекти од 
неговата жалба. 

139.    Пред да го стори тоа, Судот наведува дека Владата се чини дека не ги оспорила наодите 
на Органот на одлучување во однос на веродостојноста на исказот на жалителот. Таквите наоди 
содржеле дека жалителот носи лузни од несоодветно постапување за време на притворот; дека 
бил апсен од страна на армијата шест пати помеѓу 1990 и 1997 година под сомнение за негова 
вклученост во ОТТЕ и дека во последната прилика бил фотографиран, му биле земени отпечатоци 
од прсти и бил ослободен откако татко му потпишал документ (види точка 8 погоре во текстот). 
Судот исто така го истакнува наодот на Органот на одлучување дека, по договорот за прекин на 
огнот, жалителот не би бил од посебен интерес за властите на Шри Ланка бидејќи бил држен кратки 
периоди и бил ослободуван без обвинение во сите прилики (види точка 9 погоре во текстот). 
Конечно, Судот ги истакнува наодите на Органот на одлучување дека не постоела веројатност дека 
ОТТЕ би имале било каков интерес за жалителот и дека најверојатно нема да го следат во Коломбо 
(види точка 10 погоре во текстот). 

140.   Меѓутоа, Судот исто така наведува дека одлуката на Органот на одлучување од 27 јули 2003 
година беше последната потполна фактичка оцена од страна на домашните власти на тврдењата на 
жалителот. Како што наведе во точка 91 погоре во текстот, основата за новото подоцнежно барање 
за азил на жалителот и последователните барања за дозвола за поднесување на барање за судска 
ревизија беше влошувањето на безбедносната состојба во Шри Ланка. Како што утврди Судот, 
додека предметот на жалителот да биде ставен на листата за усни расправи, тројца од судиите во 
Високиот суд кои го разгледуваа барањето на жалителот формираа став дека ситуацијата во Шри 
Ланка се влошила но дека самата по себе не е доволна за преиначување на одлуките на Органот 
на одлучување или на Министерот и затоа жалителот не го обновил своето барање за дозвола за 
поднесување на барање за судска ревизија на усната расправа. Во овие околности, Судот е повикан 
да го оцени ризикот по жалителот без помош на нова и потполна фактичка оцена од страна на 
домашните власти во неговиот предмет. 

141.  Во однос на наводниот ризик по жалителот од страна на ОТТЕ, Судот повторува дека ја прифаќа 
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оцената од домашните власти дека иако можеби постои ризик по Тамилците во Коломбо од ОТТЕ, 
тоа е само за Тамилците од висок профил како што се опозициските активисти, или оние кои ОТТЕ 
ги смета за отпадници или предавници. Како и домашните власти, Судот не забележува такви факти 
во предметот на жалителот и е убеден дека, бидејќи неговата средба со ОТТЕ се случила пред десет 
години, доколку се врати во Коломбо тој би бил од мал интерес за нив. Според тоа, тој не би бил 
подложен на реален ризик од несоодветно постапување од страна на ОТТЕ спротивно на член 3 ако 
се врати во Коломбо. 

142.    При процената на ризикот по жалителот од властите на Шри Ланка, Судот ќе ја испита 
основаноста на тврдењето на жалителот дека тој е подложен на реален ризик како резултат на 
акумулирање на факторите на ризик идентификувани во предметот ЛП (види точки 30-46 погоре 
во текстот). Меѓутоа, Судот ќе го стори тоа во контекст на сопствените забелешки утврдени во 
точките 130-136 погоре во текстот. Поконкретно, Судот ја истакнува како прво потребата да се земе 
во предвид влошувањето на безбедносната состојба во Шри Ланка и зголемувањето на општото 
насилство и зголемената безбедност; и како второ, потребата од кумулативен пристап кон сите 
можни фактори на ризик кои жалителот ги идентификувал како применливи за неговиот предмет. 

143.    Во предметот ЛП, ТАИ сметал дека претходно кривично досие и/или налогот за апсење е 
значаен фактор, иако со одредена резерва дека тоа самото по себе не значи дека жалителот имал 
основан страв од прогон или друга значителна штета при враќањето во Шри Ланка. Судот потсетува 
дека ТАИ исто така оценил дека она што требало да се утврди била веродостојноста на кривичното 
досие, или налогот за апсење, и да се одлучи дали постоела разумна веројатност за негово постоење 
во однос на жалителот во конкретниот случај (види точка 34 погоре во текстот). По мислење на 
Судот, конкретниов жалител, кој бил апсен и приведуван од страна на властите на Шри Ланка шест 
пати, бил фотографиран и му биле земани отпечатоци од прсти, може да се потпре на овој фактор 
на ризик, особено поради тоа што неговото тврдење било прогласено за веродостојно од овој 
аспект. Жалителот не го прекршил условот за појавување на суд по плаќање на кауцијата ниту 
избегал од полициски притвор за да се вклучи овој посебен фактор на ризик идентификуван од 
страна на ТАИ во предметот ЛП (види точка 35 погоре во текстот) и Судот го прифаќа ставот на ТАИ 
дека лицата кои нема да се појават пред суд по плаќањето на кауција или ќе избегаат од притвор 
подлежат на повисок степен на ризик да бидат идентификувани од полициските компјутери на 
аеродромот. Разбирливо, овој документ не им беше достапен на страните и затоа не беше доставен 
до Судот. Неговиот прецизен карактер не е познат но логички заклучок е дека бил задржан од 
страна на властите на Шри Ланка во моментот на ослободување на жалителот. Судот наведува 
дека Владата не сугерирала дека никогаш не постоел ваков документ, туку таа сакала да изрази 
сомнеж за тежината која би му се припишала на таквиот документ и тврдела дека не постоеле 
докази дека тој претставува признание и не постоеле докази дека би се користел против жалителот 
во Шри Ланка. Судот прифаќа дека не може да се извлече цврст заклучок во однос на тоа дали 
документот бил признание или, како што ТАИ исто така утврдил во предметот ЛП, изјава дадена 
на синхалски јазик која жалителот и неговиот татко не ја разбирале. Меѓутоа, по мислење на Судот 
не е неопходно да се разгледува дали ваквиот документ дополнително го вклучува конкретниот 
фактор на ризик идентификуван од страна на ТАИ во однос на признанијата или изјавите (види 
точка 36 погоре во текстот) бидејќи без разлика на карактерот на тој документ, во најмала рака тој 
претставува податок за приведувањето на жалителот. 

144.   Судот ја прифаќа и оцената на ТАИ дека заплашувањето ќе има значење само кога постојат 
други фактори со кои жалителот ќе го привлече вниманието на властите како тоа дека против 
него има активна потерница или нема доволно средства за идентификација (види точка 37 погоре 
во текстот). Меѓутоа, онаму каде што постои доволен ризик дека жалителот ќе биде приведен, 
испрашуван и претресуван, присуството на заплашување, со целото значење кое најверојатно 
властите на Шри Ланка ќе му го придадат во тој момент, мора да се смета дека значително го 
зголемува кумулативниот ризик од несоодветно постапување по тој жалител. 

145.  Судот утврдува дека поминало повеќе од десет години откако жалителот за последен пат бил 
приведен од страна на армијата на Шри Ланка. Меѓутоа, Судот смета дека треба да се преземе 
најголемата можна мерка на претпазливост кога, како што е во случајот на жалителот, е прифатено 
дека повратникот претходно бил приведуван и постои евиденција за таквото приведување. Како 
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што ТАИ утврди во предметот ЛП (види точка 44 погоре во текстот), таквата евиденција може да биде 
лесно достапна за аеродромските власти, што значи дека лицето во прашање може да го привлече 
интересот на властите при неговото поминување низ аеродромот. Кога постои веројатност дека ова 
ќе резултира со доцнење при влезот во земјата, јасно е дека постои поголем ризик од приведување и 
распит а со тоа и поголем ризик од несоодветно постапување спротивно на член 3 (види точки 131-
133 погоре во текстот). Исто така, во контекст на своите забелешки во точките 130-136 и 142 погоре 
во текстот, Судот утврди дека поминувањето на времето не може да биде одлучувачко за ризикот по 
овој жалител без соодветна оцена на тековните општи политики на властите на Шри Ланка (види, 
mutatis mutandis, Saadi против Италија, цитиран погоре во текстот,  § 43; пресудата во предметот Ja-
bari, цитиран погоре, § 41, in fine). Нивниот интерес за одредени категории на повратници веројатно 
ќе се менува со текот на времето во одговор на домашниот развој на настаните и може да се 
зголемува или да се намалува. По мислење на Судот, не може да се исклучи дека на било кој датум 
ако има зголемување на насилството во општата состојба тогаш безбедносната состојба во Шри 
Ланка ќе повлекува дополнително обезбедување на аеродромот. Судот исто така потсетува дека 
неговиот наод во точките 134-136 погоре во текстот, имено дека компјутеризирана евиденција им 
е достапна на аеродромските власти. Со оглед на тоа, неспорно е дека жалителот е апсен шест пати 
помеѓу 1990 и 1997 година, дека бил подложен на несоодветно постапување во притвор и дека 
барем во една прилика неговото приведување е евидентирано, Судот смета дека постои реален 
ризик дека евиденцијата за жалителот ќе им биде достапна на аеродромските власти. Понатаму, 
не може да се исклучи дека на било кој датум безбедносната состојба во Шри Ланка би била таква 
што би повлекувала дополнително обезбедување на аеродромот и дека, поради неговиот профил 
на ризик, жалителот би бил подложен на уште поголем ризик од приведување и распит. 

146.  До степен до кој Судот се потпрел на нив во овој предмет, тој исто така ги испитал дополнителните 
фактори во ЛП: возраста, полот и потеклото на повратникот, претходно досие како осомничен или 
фактички член на ОТТЕ, повратник од Лондон, лице кое поднело барање за азил во странство и кое 
има роднини во ОТТЕ. Судот исто така ја наведе релативната тежина која ТАИ му ја припиша на секој 
фактор на ризик (види точки 32, 33, 38, 40 и 41 погоре во текстот). Тој смета дека, ако се присутни, овие 
дополнителни фактори придонесуваат за ризикот од идентификација, испрашување, претресување 
и приведување на аеродромот и, во помала мера, во Коломбо.  Што се однесува до тоа дека има 
роднини во ОТТЕ, Судот го прифаќа тврдењето на Владата дека ова нема големо значење во овој 
предмет; обезбедени се многу малку детали за вклученоста на братот на жалителот во ОТТЕ или за 
неговото моментално место на живеење. Меѓутоа, Судот прифаќа дека жалителот може да се потпре 
на сите останати фактори и, врз основа на фактите на овој предмет, нивниот кумулативен ефект 
дополнително ќе го зголеми ризикот по него, кој е веќе присутен поради веројатното постоење на 
евиденција за неговото последно апсење и приведување. Тој е Тамилец од машки пол, на возраст 
од триесет и две години и ТАИ утврди дека постои поголема тенденција од страна на властите 
на Шри Ланка да го насочат својот интерес кон младите мажи и жени од северот и истокот во 
периодот на „виртуелна граѓанска војна“ (види точка 32 погоре во текстот). Ова мора да важи a 
fortiori од официјалниот крај на прекинот на огнот (види точка 54 погоре во текстот). Во исказот на 
жалителот, за кој Органот на одлучување оцени дека е веродостоен, неговите шест апсења биле 
извршени врз основа на сомнение за вклученост во ОТТЕ, иако на крајот било утврдено дека таква 
вклученост не постои. Иако Судот се согласи со ТАИ во предметот ЛП дека во однос на овој фактор 
на ризик, од „суштинско значење“ е да се утврди детален профил на жалителот и веродостојноста 
на неговото потекло (види точка 33 погоре во текстот), тој исто така оцени дека истото е сторено 
во предметот на овој жалител и затоа мора да му се даде значителна тежина на наодот на Органот 
на одлучување во однос на веродостојноста на неговиот исказ (види точка 8 погоре во текстот).  
Конечно, секое враќање на жалителот во Шри Ланка би било од лондонскиот или друг аеродром во 
Обединетото Кралство и јасно е дека тој поднел барање за азил во странство. Во однос на вториот 
фактор на ризик, Судот го прифаќа наодот на ТАИ во предметот ЛП дека тоа ќе биде „придонесувачки 
фактор“ каде ќе треба други фактори кои веројатно привлекуваат поголем интерес пред да може 
да се утврди реален ризик, но исто така со загриженост ги наведува наодите на ТАИ дека листите 
на одбиени баратели на азил би можеле да сочинуваат дел од истражните операции во тамилските 
области на Коломбо и дека барањата за замена на пасоши и патни документи би можеле да го 
алармираат Високиот комесаријат на Шри Ланка во Лондон и дека тие информации би можеле да 
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се пренесат (види точка 40 погоре во текстот).   

147.  Судот ја зема во предвид моменталната клима на општо насилство во Шри Ланка и ги разгледа 
кумулативно факторите присутни во предметот на жалителот. Тој исто така наведе во неговиот 
наод од точките 131-133 погоре, дека лицата кои властите сметаат дека се од интерес во нивните 
обиди во борбата против ОТТЕ се систематски изложени на мачење и несоодветно постапување. 
Постои реален ризик дека властите на аеродромот во Коломбо ќе имаат пристап до евиденцијата за 
приведувањето на жалителот и ако ја разгледаат таквата евиденција, земено кумулативно со другите 
фактори на ризик на кои тој се повикува, постои веројатност дека жалителот ќе биде приведен 
и ќе биде подложен на личен претрес. Ова пак би довело до откривање на неговите лузни. Врз 
основа на ова, Судот оцени дека ова претставува доволен основ за наодот дека жалителот би бил 
од интерес за властите на Шри Ланка во нивните обиди за борба против ОТТЕ. Во овие околности, 
Судот оцени дека во овој момент би имало повреда на член 3 ако жалителот биде вратен. 

III.  ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

148.  Член 41 од Конвенцијата предвидува: 

„Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините протоколи, и ако 
внатрешното право на засегнатата Висока страна договорничка овозможува само делумно 
отстранување на последиците од таа повреда, Судот и дава на оштетената страна, доколку е 
потребно, правичен надоместок.“

A.  Штета

149.   Жалителот е јасен дека нема побарувања во однос на материјална и нематеријална штета а 
Владата на сличен начин нема никакви забелешки по овој основ.

 

Б.  Трошоци и расходи

150.    Жалителот побара вкупен износ од 3.510 фунти за правните трошоци и расходи направени 
пред Судот, што изнесува приближно 4.451 евра. Ова побарување се состоеше од трошоците и 
расходите на двајца адвокати во износ од 770 фунти и 2740 фунти за единаесет односно шеесет и 
осум и пол работни часа.  

151.  Владата не се изјасни по овој основ.

152.    Судот смета дека побаруваниот износ не е прекумерен со оглед на карактерот на спорот, 
особено поради сложеноста на случајот. Затоа, Судот смета дека трошоците и расходите на 
жалителот треба да се исплатат во целост и затоа му доделува 4.451 евра, со вклучен ДДВ, минус 
850 евра кои веќе ги примил како правна помош од Советот на Европа. 

В.  Казнена камата

153.  Судот смета дека е соодветно казнената каматна стапка да се заснова на маргиналната   стапка 
за позајмување на Европската Централна Банка на која треба да се додадат три процентни поени.
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ОД ТИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО 

1.  Ја прогласува жалбата за допуштена;

2. Одлучи дека протерувањето на жалителот во Шри Ланка би претставувало повреда на член 3 
од Конвенцијата. 

3. Одлучи дека не произлегува посебно прашање по член 2 од Конвенцијата;

4.  Одлучи

(a)   дека тужената Држава треба да му исплати на жалителот, во рок од три месеци од датумот на 
кој оваа пресуда станува конечна во согласност со член 44 § 2 од Конвенцијата, 4.451 евра (четири 
илјади четиристотини педесет и едно евро), плус секаков данок на кој може да подлежи, во однос 
на трошоците и расходите, конвертирани во фунти стерлинг по стапката која важи на датумот на 
исплата, минус 850 евра (осумстотини и педесет евра);  

(б) дека од истекот на погоре споменатите три месеци сè до исплатата ќе се плаќа проста камата 
на погоре наведениот износ по стапка еднаква на маргиналната стапка за   позајмување   на   
Европската Централна Банка за време на периодот на доцнење плус три процентни поени; 

Изготвена на англиски јазик, и објавена во писмена форма на 17 јули 2008 година, согласно 
Правилото 77 §§ 2 и 3 од Деловникот на Судот.

Лоренс Ерли     Лех Гарлицки
Секретар     Претседател
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СОВЕТ НА ЕВРОПА
ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ПРВА СЕКЦИЈА

ПРЕДМЕТ KIYUTIN против РУСИЈА

(Жалба бр. 2700/10)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР

10 март, 2011 година

КОНЕЧНА

15.09.2011
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Во предметот Kiyutin против Русија,

Европскиот суд за човекови права (Прв оддел), заседавајќи како Совет составен од следниве судии:

NinaVajić, Претседател, 
Anatoly Kovler, 
Christos Rozakis, 
Peer Lorenzen, 
Elisabeth Steiner, 
Mirjana Lazarova Trajkovska, 
Julia Laffranque, судии,

и Søren Nielsen, Секретар на одделот,

По заседавањето без присуство на јавноста на 17 февруари 2011 година, Ја изрекува следнава 
пресуда, што беше донесена на тој датум:

ПОСТАПКА

1. Предметот произлегува од жалбата (бр. 2700/10) против Руската Федерација, поднесена пред 
Судот во согласност со член 34 на Конвенцијата за заштита на човековите права и на основните 
слободи („Конвенцијата“) од страна на државјанин на Узбекистан, г-дин Viktor Viktorovich Kiyutin 
(„жалител“) на 18 декември 2009 година.

2. Жалителот бил застапуван од г-ѓа L. Komolova, адвокат што работи во Ориол. Руската влада 
(„Владата“) била застапувана од г--дин G. Matyushkin, Претставник на Руската Федерација во 
Европскиот суд за човекови права.

3. Жалителот тврдел, конкретно, дека бил жртва на дискриминација врз основа на неговата 
здравствена состојба во неговото барање за руска дозвола за престој.

4. На 5 мај 2010 година Претседателот на Првиот оддел одлучил да ја извести Владата за жалбата. 
Тој одлучил, исто така, да ја испита основаноста на жалбата во исто време со нејзината допуштеност 
(член 29 § 1 на Конвенцијата).

5. Биле примени и писмени поднесоци од трети страни од Interights, Меѓународниот центар за 
правна заштита на човековите права, кои добиле дозвола од Претседателот да интервенираат како 
трета страна (член 36 § 2 на Конвенцијата и Правило 44 § 2 од Деловникот на Судот).

ФАКТИЧКА СОСТОЈБА

I ОКОЛНОСТИ НА ПРЕДМЕТОТ

6. Жалителот е роден во Узбечката ССР на Советскиот Сојуз во 1971 година и добил државјанство на 
Узбекистан по распаѓањето на СССР.

7. Во октомври 2002 година неговиот брат купил куќа со земјишна парцела во селото Lesnoy во 
регионот на Ориол во Русија. Во 2003 година, жалителот, неговиот полубрат и нивната мајка дошле 
од Узбекистан да живеат таму.

8. На 18 јули 2003 година жалителот се оженил со државјанка на Русија и во јануари 2004 година 
тие добиле ќерка.

9. Во меѓувреме, во август 2003 година, жалителот поднел барање за добивање дозвола за престој. 
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Од него било побарано да помине лекарски преглед, во кој било констатирано дека жалителот 
е ХИВ позитивен. Врз основа на таквата околност, неговото барање за дозвола за престој било 
одбиено. Одбивањето било потврдено во последниот степен од страна на Регионалниот суд на 
Ориол на 13 октомври 2004 година.

10. Во април 2009 година жалителот поднел ново барање за издавање на дозвола за привремен 
престој. По неговото барање, на 6 мај 2009 година, Сојузната служба за миграција утврдила дека 
тој престојувал незаконски во Русија (прекршок во согласност со член 18.8 §  1 на Законот за 
административни прекршоци) и му изрекла парична казна во износ од 2.500 руски рубљи.

11. Со одлука од 26 јули 2009 година, Сојузната служба за миграција на регионот на Ориол го 
отфрлила неговото барање за дозвола за престој со упатување на член 7 § 1 (13) на Законот за 
странски државјани, кој го ограничувал издавањето на дозволи за престој на странски државјани 
што не може да покажат дека се ХИВ негативни. Во одлуката било наведено дека жалителот 
требало да ја напушти Русија во рок од три дена или да биде депортиран. Жалителот поднел жалба 
за отфрлањето пред суд.

12. На 13 август 2009 година Окружниот суд на северен Ориол ја отфрлил неговата жалба, носејќи 
го следниов заклучок:

„Со оглед на фактот што г--дин V.V. Kiyutin е ХИВ позитивен, судот смета дека барањето за привремена 
дозвола за престој во Руската Федерација било законски отфрлено.“

13. Жалителот поднел жалба, повикувајќи се на одлуката на Уставниот суд од 12 мај 2006 година 
(види став 24 подолу) и на документите на ОН за превенција на СИДА-та. На 16 септември 2009 
година Регионалниот суд на Ориол ја отфрлил неговата жалба

14. На 20 октомври 2009 година на жалителот му бил извршен лекарски преглед во Регионалниот 
центар за превенција на СИДА во Ориол. Му била дијагностицирана напредна фаза на ХИВ, Хепатит 
Б и Ц и му била препишана високо активна антиретровирусна терапија (HAART) со индикации за 
спасување на животот.

15. На 25 ноември 2009 година Регионалниот суд на Ориол одбил да поведе постапка за надзорна 
ревизија и ги потврдил претходните пресуди како законски и оправдани, заклучувајќи:

„Во своето барање за спроведување надзорна ревизија г. Kiyutin тврдел дека судовите не ја земале 
предвид неговата семејна ситуација и неговата здравствена состојба кога одлучувале за неговото 
барање за дозвола за престој, што се косело со одлуката на Уставниот суд од 12 мај 2006 година. 
Овој аргумент не претставува основа за поништување на судските одлуки.

Применливите закони што го уредуваат влезот и престојот на странските државјани во Русија не 
бараат од извршните власти или судовите да ја утврдуваат здравствената состојба на странските 
државјани што се заразени од ХИВ или клиничката фаза на нивната болест за потребите на носење 
на одлуката дали може да се издаде дозвола за престој.

При носењето на одлуката за прашањето на привремениот престој за ХИВ-позитивно лице, судовите 
може, но не се обврзани, да ги земат предвид фактичките околности во конкретниот предмет врз 
основа на хуманитарните аспекти.

Покрај тоа, странскиот државјанин што поднесува барање за издавање дозвола за престој во Русија 
мора да поднесе потврда за својот ХИВ-негативен статус; ако статусот е ХИВ-позитивен, законот го 
забранува издавањето на претходно наведената дозвола.“

II РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО И ПРАКСА

Релевантното домашно право, преведено на македонски јазик, но и на англиски и француски јазик 
како верзии на двата официјални јазици на пресудата може да се прочитаат во интернет базата на 
судска пракса на ЕСЧП на www.echr.coe.int под HUDOC.
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III РЕЛЕВАНТНИ МЕЃУНАРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ

Релевантните меѓународни материјали преведени на македонски јазик, но и на англиски и 
француски јазик како верзии на двата официјални јазици на пресудата може да се прочитаат во 
интернет базата на судска пракса на ЕСЧП на www.echr.coe.int под HUDOC.

IV  КОМПАРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

Компаративните податоци на македонски јазик, но и на англиски и француски јазик како верзии на 
двата официјални јазици на пресудата може да се прочитаат во интернет базата на судска пракса 
на ЕСЧП на www.echr.coe.int под HUDOC.

ПРАВО

I НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 14 НА КОНВЕНЦИЈАТА РАЗГЛЕДУВАН ЗАЕДНО СО ЧЛЕН 8

39. Жалителот вложил жалба врз основа на членовите 8, 13, 14 и 15 на Конвенцијата дека одлуката 
за одбивање да му се даде дозвола за престој во Русија била несразмерна на легитимната цел за 
заштита на јавното здравје и дека го нарушила неговото право да живее со своето семејство. Судот 
забележува дека суштинското прашање во оваа жалба е различниот третман на кој бил подложен 
жалителот врз основа на неговата здравствена состојба кога го поднесувал барањето за дозвола за 
престој. Имајќи ги предвид околностите на предметот и имајќи на ум дека тој е неприкосновен во 
правното карактеризирање на фактичката состојба на предметот (видете Guerra and Others v. Italy, 
19 февруари 1998 г., § 44, Извештаи за пресуди и одлуки 1998I), Судот смета дека е соодветно да 
ги разгледува жалбите на жалителот од гледна точка на член 14 на Конвенцијата, разгледуван во 
врска со член 8 (за споредба Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, 28 мај 1985 г, § 
70, Серија A бр. 94). Тие одредби гласат:

Член 8

„1. Секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, домот и преписката.

2. Јавните власти не смеат да се мешаат во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање е 
предвидено со закон и е неопходно во едно демократско општество во интересите на државната 
и јавната безбедност или економската благосостојба на земјата, заштитата на јавниот ред и 
спречување на кривични дела, заштитата на здравјето и моралот, или заштитата на правата и 
слободите на другите.“

Член 14

„Остварувањето на правата и слободите што се утврдени во Конвенцијата се обезбедува без 
дискриминација врз каква било основа, како што е полот, расата, бојата на кожата, верата, политичко 
или кое било друго мислење, национално или социјално потекло, припадност на национално 
малцинство, имот, потекло по раѓање или каков било друг статус.“

А. Поднесоци на страните

1. Владата

40. Владата тврдеше дека жалителот сѐ уште живеел во регионот Ориол и дека, со оглед на 
неговите семејни врски и здравствената состојба, тој не бил депортиран. Одбивањето на дозволата 
за престој не го попречувало неговото право на почитување на неговиот семеен живот, а дури и 
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ако се претпостави дека го попречувало, таквото попречување имало законска основа во член 7 § 
1 (13) на Законот за странски државјани. Тоа било оправдано и со загриженоста на руските власти 
за масовното ширење на епидемијата на ХИВ и нејзините општествено-економски и демографски 
последици во Руската Федерација, заканата што таа ја претставувала за личната, јавната и државната 
безбедност и за постоењето на човештвото и потребата за осигурување на заштитата на правата и 
законските интереси на населението. Одбивањето на дозволата за престој било неопходна мерка 
наменета за спречување и борба против ХИВ инфекцијата.

41. Владата укажала дека жалителот имал право да остане на руска територија сѐ додека ги почитува 
прописите за влез, излез и престој на странските државјани. Бидејќи тој не се квалификувал за 
дозвола за престој, но не му била потребна виза за да влезе во Русија за период до деведесет 
дена, тој можел да ја напушта Русија на секои деведесет дена и потоа пак да се врати. Покрај 
тоа, одбивањето на дозволата за престој не го спречило жалителот од водењето на неговиот 
семеен живот во Узбекистан, каде што можеле да му се приклучат неговата сопруга и неговата 
ќерка (Владата упатила на предметите Slivenko v. Latvia [GC], бр. 48321/99, ECHR 2003X, и Abdulaziz, 
цитиран горе).

42. Во своите дополнителни забелешки, Владата тврдела дека потенцијалната опасност што 
жалителот ја претставувал за пошироката јавност била потврдена со ширењето на ХИВ инфекцијата 
во светот, како и со фактот што тој бил осудуван за сериозни и особено сериозни кривични дела во 
Узбекистан. Домашните судови немале потреба да ја испитуваат неговата индивидуална ситуација 
или информациите за неговата здравствена состојба или стил на живеење бидејќи таквите прашања 
биле правно нерелевантни за решавањето на овој предмет.

2. Жалителот

43. Жалителот го оспорил поднесокот на Владата дека домашните власти ја земале предвид неговата 
здравствена состојба и семејна ситуација. Тој укажал дека овие околности не биле спомнати во 
домашните пресуди и дека одлуката на Уставниот суд од 12 мај 2006 година останала обична 
декларација без практично дејство. Тој верувал дека не бил депортиран единствено поради ставот 
„почекај и види“ на руските власти, кои првично го очекувале исходот на домашната постапка и 
сега ја чекале пресудата на Судот од Стразбур. Покрај тоа, кога упатила на неговата здравствена 
состојба, Владата не навела точно дали мисли на ХИВ инфекцијата воопшто или нејзината 
недамнешна компликација во форма на влошена туберкулоза, за која било неопходно болничко 
лекување што го направила неспособен за патување.

44. Во однос на постоењето на мешање, жалителот тврдел дека член 5 на Законот за странски 
државјани го ограничил неговиот законски престој во Русија на деведесет дена и дека не било 
можно какво било дополнително продолжување на овој рок врз основа на член 7, кој барал од него 
да приложи потврда дека е ХИВ негативен. Тој разбрал за инфекцијата дури откако се преселил 
во Русија и се оженил со руска државјанка и, оттаму, не можел да предвиди дека нема да може да 
добие престој во Русија. Целото негово семејство, вклучувајќи ја мајка му, било во Русија, а неговата 
сопруга и ќерка биле родени таму. Со тоа, тој имал цврсти социјални, економски и лични врски во 
Русија, додека, пак, во Узбекистан немал роднини, работа или сместување. Според мислењето на 
жалителот, овие елементи го прават неговиот предмет различен од предметот Slivenko v. Latvia, во 
кој руските власти на главата на семејството Сливенко му обезбедиле стан во Курск.

45. Во врска со сразмерноста на наводното мешање во неговиот семеен живот, жалителот нагласил 
дека руските судови постапувале водејќи се од претпоставката дека тој претставувал сериозна закана 
за здравјето на населението на Русија. Тие не го анализирале неговиот начин на живеење и не 
објасниле зошто тој би довел до епидемија или би предизвикувал закана за државната безбедност, 
јавниот ред или економската добро состојба на Русија, или би ги подривал правата и слободите 
на другите. Тој не се впуштал во промискуитетни сексуални контакти и не злоупотребувал дроги 
и ги почитувал безбедносните мерки што се соодветни за неговата здравствена состојба. Тоа што 
руските судови не ги земале предвид овие околности укажувало на недопуштена дискриминација 
врз основа на неговиот здравствен статус.
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3. Третата страна

46. Interights, во својство на трета страна, тврдела прво дека општите одредби за недискриминација 
од главните универзални и регионални договори за човековите права биле толкувани како одредби 
што ја забрануваат дискриминацијата врз основа на ХИВ или СИДА статусот, без оглед дали тој е 
вистински или претпоставен. Ова толкување било усвоено од страна на Комитетот за човекови 
права на Обединетите нации, Комитетот за економски, социјални и културни права, Поткомисијата 
за спречување на дискриминацијата и заштита на малцинствата и Комитетот за правата на детето. 
Во Декларацијата на ОН за посветеност на борбата против ХИВ/СИДА, донесена од Генералното 
собрание на ОН во август 2001 година, земјите-членки ја наведуваат својата посветеност да донесат 
и спроведуваат законодавство што има за цел елиминирање на сите облици на дискриминација 
против луѓето што живеат со ХИВ/СИДА. На европско ниво, Парламентарното собрание на Советот 
на Европа повикал на зајакнување на член 14 на Конвенцијата во врска со луѓето што живеат со 
ХИВ/СИДА и за нивна засилена заштита како во јавниот, така и во приватниот сектор.

47. Како второ, третата страна тврдела дека, покрај општите стандарди против дискриминацијата што 
постојат во согласност со меѓународното право, луѓето што живеат со ХИВ/СИДА треба да ја користат 
и забраната на дискриминацијата врз основа на попреченоста што е содржана во судската практика 
на Судот и во другите правни системи. Применливоста на рамката за заштита од дискриминацијата 
врз основа на попреченоста што е утврдена во Конвенцијата за правата на лицата со попречености 
на луѓето што живеат со ХИВ/СИДА беше одобрена од страна на Канцеларијата на Високиот комесар 
за човекови права, Светската здравствена организација и Програмата на ОН за ХИВ/СИДА (УНАИДС) 
во нивното заедничко Резиме на политиките за попреченост и ХИВ (2009 г.). Приодот кон ХИВ врз 
основа на попреченоста беше дополнително поддржан од законодавствата и практиките на повеќе 
земји кои изречно или имплицитно го проширија опфатот на своите закони за попреченоста за да 
го вклучат ХИВ статусот (Канада, САД, Обединетото Кралство, Германија и Норвешка). Во предметот 
Glor v. Switzerland, овој Суд, исто така, прифати дека член 14 на Конвенцијата обезбедува заштита 
против дискриминацијата врз основа на попреченоста (бр. 13444/04, § 80, ECHR 2009...).

48. Меѓународното право не признава право на населување во странска земја и ограничувањата на 
патувањето не мора да бидат нелегитимни per se кога се применуваат на неутрален начин; меѓутоа, 
истите ограничувања ги прекршуваат анти-дискриминаторските стандарди ако ги издвојуваат 
лицата што живеат со ХИВ за различен третман без објективно образложение. При оценувањето 
дали разликата во третманот е оправдана, овој Суд идентификувал повеќе особено ранливи групи 
- на пример, Ромите, хомосексуалците, лицата со ментални попречености - кои историски биле 
жртви на предрасуди и социјална исклученост, во врска со што Државата има потесен простор 
за одлучување. Во поднесокот на третата страна, луѓето што живеат со ХИВ претставуваат една 
таква група, бидејќи тие се жртви на широко распространето жигосување и прогон, вклучително во 
регионот на Советот на Европа и на државата треба да и се даде само тесна маргина на уважување 
при одлучувањето за изборот на мерките што ги подложуваат лицата кои живеат со ХИВ на различен 
третман.

49. Третата страна идентификувала две можни образложенија за различниот третман врз основа 
на нечиј ХИВ статус: образложението за заканите за јавното здравје и образложението за јавните 
трошоци. Во однос на прашањата за јавното здравје, страната укажала на постоечкиот консензус 
меѓу експертите и меѓународните тела што работат во областа на јавното здравје дека таквите 
мерки се неефективни во спречувањето на ширењето на ХИВ (се прави упатување до документи 
и изјави на Светската здравствена организација, Високиот комесар за човекови права на ОН, 
Меѓународната организација за миграција, Високиот комесар на ОН за бегалци, Светската банка, 
Меѓународната организација на трудот, Европскиот парламент и Комисијата). Во 2008 година 
Меѓународниот работен тим на УНАИДС за ограничувања на патувањата поврзани со ХИВ не 
нашол никакви докази дека ограничувањата на патувањето заради ХИВ го заштитувале јавното 
здравје. Иако ХИВ е пренослива болест, таа не е заразна во смисла на ширење преку честички 
во воздухот или преку површен контакт, туку се пренесува преку специфично однесување, како 
што е незаштитениот секс или употребата на контаминирани шприцеви, што им овозможува на 
ХИВ-негативните лица да преземат мерки за да се заштитат од заразување. Образложението врз 
основа на јавното здравје било дополнително ослабено од аргументот што ограничувањата на 
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патувањето не се применуваат за државјаните што заминуваат и се враќаат или за странските 
туристи што престојуваат кратко време. Таквите мерки може, исто така, да бидат штетни за јавното 
здравје на сопствените државјани на земјата бидејќи создаваат лажно чувство на безбедност преку 
портретирање на ХИВ/СИДА-та како странски проблем и занемарување на потребата за безбедно 
однесување, како и поради тоа што ги поттикнале мигрантите да го избегнуваат тестирањето за 
ХИВ и да остануваат незаконски во земјата, со што стануваат отсечени од услугите за превенција и 
грижа во врска со ХИВ.

50. Според мислењето на третата страна, националните миграциски политики покажуваат дека 
најголемиот број земји во светот го делат мислењето дека ограничувањата на патувањето заради 
ХИВ не претставуваат ефикасна мерка за заштита на јавното здравје. Ова било имплицитно изведено 
од фактот што мнозинството држави не спроведувале било какви ограничувања и што определен 
број земји неодамна ги укинале таквите ограничувања и прифатиле дека ХИВ не претставува закана 
за јавното здравје (САД, Кина и Намибија). Други земји ја разгледувале можноста за спроведување 
на ограничувања на патувањето поврзани со ХИВ но на крајот ја отфрлиле таквата можност, 
рефлектирајќи го отсуството на рационална врска меѓу таквите мерки и ефективната превенција 
(Обединетото Кралство, Германија). Покрај тоа, било потврдено дека биле достапни помалку 
рестриктивни а поефективни алтернативи за заштита на јавното здравје, а тие ги вклучуваат 
доброволното тестирање и советување и информативните кампањи.

51. Во врска со прашањето за спречување на прекумерното трошење во јавно финансираните системи 
за здравствена заштита, третата страна укажала на заклучоците на Судот во предметот G.N. and Others 
v. Italy (бр. 43134/05, § 129, 1 декември 2009 г.), каде Судот утврдил дека во контекст на здравствените 
политики недоволните средства не може да се користат како оправдување за донесување мерки што 
се засноваат врз произволни критериуми. Ограничувањата на емиграцијата што го издвојуваат ХИВ 
а ги испуштаат другите еднакво скапи заболувања како што се кардиоваскуларните или бубрежните 
заболувања се чинат произволни и дискриминаторски. Дополнително, ограничувањата во врска со 
јавните трошоци треба да се засноваат врз индивидуализирана процена на здравјето и финансиската 
состојба на лицето наместо само врз присуството на определена медицинска состојба. Во врска со 
ова третата страна упатила на препораките содржани во изјавата на УНАИДС/ИОМ (видете став 
39 горе) и на судската практика на Врховниот суд на Канада, кој заклучил дека ако потребата за 
можните услуги се разгледува единствено врз основа на класификацијата на заболувањето наместо 
врз неговата конкретна манифестација, процената би станала општа, а не индивидуална, и би 
резултирала со „исклучување по автоматизам на сите лица со определена попреченост, дури и 
на оние чијшто прием не би предизвикал, или разумно не би требало да предизвика, прекумерни 
оптоварувања на јавните средства“(Hilewitz v. Canada (Министер за државјанство и емиграција); De 
Jong v. Canada, 2005 SCC 57, став. 56).

Б. Допуштеност

52. Судот забележува дека жалбата не е очигледно неоснована во смисла на член 35 § 3 на 
Конвенцијата. Судот дополнително забележува дека таа не е недопуштена врз какви било други 
основи. Според тоа, жалбата мора да се прогласи за допуштена.

В. Основи

1. Примена на член 14, земен заедно со член 8

(а) Дали фактите на предметот се „во полето на примена“ на член 8

53. Судот повторува уште на самиот почеток дека правото на странецот да влезе или да се насели 
во определена земја не е гарантирано со Конвенцијата. Што се однесува до имиграцијата, член 
8 или која било друга одредба на Конвенцијата не може да се смета дека и наметнува на некоја 
Држава општа обврска за почитување на изборот од страна на брачните парови на земјата на 
нивното брачно живеалиште и да го одобри повторното обединување на семејството на својата 
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територија (видете Gül v. Switzerland, 19 февруари 1996 г., § 38, Извештаи 1996I). Ниедна страна не 
го оспорува ова. Меѓутоа, иако член 8 не вклучува право на населување во определена земја или 
право на добивање дозвола за престој, Државата мора, сепак, да ги спроведува своите имиграциски 
политики на начин што е во согласност со човековите права на странскиот државјанин, особено со 
правото на почитување на неговиот приватен или семеен живот и правото да не биде предмет на 
дискриминација (видете Abdulaziz, цитиран горе, §§ 59-60, и Nolan and K. v. Russia, бр. 2512/04, § 62, 
12 февруари 2009 г.).

54. Во однос на заштитата од дискриминација, се потсетува дека член 14 единствено ги надополнува 
останатите материјални одредби на Конвенцијата и нејзините Протоколи. Тој не постои независно 
бидејќи има правно дејство единствено во врска со „уживањето на правата и слободите“ што се 
заштитени со тие одредби (видете, меѓу останатите релевантни предмети, Sahin v. Germany [GC], бр. 
30943/96, § 85, ECHR 2003-VIII). Примената на член 14 не ја претпоставува задолжително повредата 
на едно од материјалните права што се заштитени од Конвенцијата. Она што е потребно, како и 
доволно, е дека фактите на предметот се „во полето на примена“ на еден или повеќе членови на 
Конвенцијата или нејзините Протоколи (видете Petrovic v. Austria, 27 март 1998 г., § 22, Извештаи 
1998-II).

55. Жалителот е државјанин на Узбекистан со руско потекло кој живее во Русија од 2003 година. 
Несомнено, не сите населени мигранти, без оглед на тоа колку долго престојувале во земјата од 
која треба да бидат протерани, задолжително уживаат „семеен живот“ во смислата на член 8 (видете 
Maslov v. Austria [GC], бр. 1638/03, § 63, 23 јуни 2008 г.). Меѓутоа, концептот за „семеен живот“ мора, 
во секој случај, да ги вклучува односите што произлегуваат од законски и вистински брак (видете 
Abdulaziz, цитиран горе, § 62), како бракот што бил склучен од жалителот со неговата сопруга од 
Русија и во кој било родено нивното дете. Во овие околности, Судот заклучува дека фактите на 
предметот се „во полето на примена“ на член 8 на Конвенцијата.

(б) Дали здравствениот статус на жалителот бил „друг статус“ во смислата на член 14

56. Член 14 не ги забранува сите разлики во третманот, туку само оние разлики што се засноваат врз 
препознатливи, објективни или лични карактеристики, или „статус“, според кои лицата или групите 
лица се разликуваат меѓусебно (видете Carson and Others v. the United Kingdom [GC], бр. 42184/05, 
§§ 61 и 70, ECHR 2010..., и Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark, 7 декември 1976 г., § 56, 
Серија A бр. 23). Тој ги набројува посебните основи што го сочинуваат „статусот“, вклучувајќи ги, 
inter alia, полот, расата и имотот. Меѓутоа, списокот што е наведен во член 14 е илустративен и не е 
исцрпен, како што покажуваат зборовите „каква било основа, како што е“ (на француски јазик “no-
tamment”) (видете Engel and Others v. the Netherlands, 8 јуни 1976 г., § 72, Серија A бр. 22, и Carson, 
цитиран горе, § 70) и вклучувањето во списокот на изразот „каков било друг статус“ (на француски 
“toute autre situation”). Зборовите „друг статус“ вообичаено добиваат широко значење (видете Car-
son, цитиран горе, § 70) и нивното толкување не е ограничено на карактеристиките што се лични 
во смисла на тоа што се вродени или вградени (видете Clift v. the United Kingdom, бр. 7205/07, §§ 
56-58, 13 јули 2010 г.).

57. По откривањето на ХИВ-позитивниот статус на жалителот, за него станало правно неможно 
да биде примен за законски престој во Русија поради законската одредба што го ограничувала 
издавањето на дозволи за престој на странци што не можеле да го покажат својот ХИВ-негативен 
статус. Иако член 14 изречно не го наведува здравствениот статус или каква било медицинска 
состојба меѓу заштитените основи за дискриминација, Судот неодамна потврди дека телесната 
попреченост и различните влошувања на здравјето се во опфатот на оваа одредба (видете 
Glor, §§  53-56, и G.N., § 119, двата цитирани горе). Судот укажува на ставот на Комисијата на ОН 
за човекови права дека изразот „друг статус“ во одредбите за заштита од дискриминацијата во 
меѓународните правни инструменти може да се толкува дека го опфаќа здравствениот статус, 
вклучително и ХИВ инфекцијата (видете став 31 горе). Овој приод е усогласен со Препораката 1116 
(1989 г.) на Парламентарното собрание на Советот на Европа, која повикува на зајакнување на 
клаузулата за недискриминација во член 14 вклучувајќи го здравјето меѓу останатите забранети 
основи за дискриминација (видете став 35 горе) и со Конвенцијата на ОН за правата на лицата со 
попречености, што на своите земји потписнички им наметнува општа забрана за дискриминација 
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врз основа на попреченоста (видете став 37 горе). Според тоа, Судот смета дека разликата што се 
прави врз основа на нечиј здравствен статус, вклучувајќи заболувања како што е ХИВ инфекцијата, 
треба да бидат опфатени – како облик на попреченост или заедно со неа – од изразот „друг статус“ 
во текстот на член 14 на Конвенцијата.

58. Следува дека член 14 на Конвенцијата, земен заедно со член 8, е применлив.

2. Усогласеност со член 14, земен заедно со член 8

(а) Дали жалителот бил во аналогна положба со останатите странци

59. Судот утврдил во својата судска пракса дека дискриминацијата значи различно постапување, 
без објективно и разумно оправдување, на лицата во аналогни, или релевантно слични, ситуации 
(видете D.H. and Others v. the Czech Republic [GC], бр. 57325/00, § 175, ECHR 2007, и Burden v. the 
United Kingdom [GC], бр. 13378/05, § 60, ECHR 2008...).

60. Како сопружник на руски државјанин и татко на руско дете, жалителот се квалификувал за 
поднесување барање за дозвола за престој врз основа на своите семејни врски во Русија (видете 
став 20 горе). За неговото барање да биде целосно, тој требало да се подложи на ХИВ тестирање и 
да приложи потврда што покажува дека не бил заразен со ХИВ (видете став 21 горе). Откако тестот 
го открил неговиот ХИВ-позитивен статус, неговото барање за дозвола за престој било одбиено 
врз основа на непостоењето на задолжителната потврда дека е ХИВ негативен. Ова е единствениот 
основ на кој упатуваат одлуките на руската Служба за миграција и руските судови. Доколку Владата 
тврдела дека жалителот, исто така, претставувал закана за јавниот ред бидејќи бил претходно 
осудуван за тешки кривични дела во Узбекистан, Судот забележува дека нивното тврдење не било 
поткрепено со какви било специфични докази или документи и дека домашните власти очигледно 
одбиле да му издадат дозвола за престој поради неговиот ХИВ статус, наместо поради каква било 
криминална историја што тој можеби ја имал.

61. Според тоа, Судот смета дека жалителот може да тврди дека бил во ситуација што е аналогна на 
ситуацијата на други странски државјани за целите на барањето за издавање на дозвола за престој 
врз основа на нивните семејни врски во Русија.

(б) Дали разликата во постапувањето била објективно и разумно оправдана

62. Откако жалителот ќе покаже дека постоела разлика во постапувањето, тогаш останува на 
тужената Држава да покаже дека разликата во постапувањето може да се оправда (видете Chassa-
gnou and Others v.  France [GC], бр. 25088/94, 28331/95 и 28443/95, §§ 91-92, ECHR 1999III). Таквото 
оправдување мора да биде објективно и разумно, или, со други зборови, тоа мора да има легитимна 
цел и мора да постои разумен однос на сразмерност меѓу употребените средства и целта што треба 
да се исполни. Договорните земји имаат определен простор за оценување дали и во кој обем 
разликите во инаку сличните ситуации го оправдуваат различниот третман. Опфатот на просторот 
за оценување е различен во зависност од околностите, предметот и неговиот историјат (видете 
Burden, § 60; Carson, § 61, и Clift, § 43, сите цитирани горе).

63. Ако некое ограничување на основните права се применува на особено ранлива група во 
општеството што претрпела значителна дискриминација во минатото, тогаш просторот за маргина 
на уважување на државата е значително потесен и таа мора да има сериозни причини за предметното 
ограничување. Причината за ваквиот приод, што преиспитува определени класификации per se, е 
тоа што таквите групи историски биле предмет на предрасуди со трајни последици кои резултирале 
со нивната социјална исклученост. Таквите предрасуди може да вклучуваат законодавно утврдени 
стереотипи што ја забрануваат индивидуализираната процена на нивните способности и потреби 
(видете Alajos Kiss v. Hungary, бр. 38832/06, § 42, ECHR 2010...). Во минатото Судот идентификувал 
повеќе такви ранливи групи што биле предмет на различен третман поради својот пол (видете Ab-
dulaziz, цитиран горе, § 78, и Burghartz v. Switzerland, 22 февруари 1994 г., § 27, Серија A бр. 280B), 
сексуалната ориентација (видете Schalk and Kopf v. Austria, бр. 30141/04, § 97, ECHR 2010..., и Smith 
and Grady v. the United Kingdom, бр. 33985/96 и 33986/96, § 90, ECHR 1999VI), расата или етничката 
припадност (видете D. H., цитиран горе, § 182, и Timishev v. Russia, бр. 55762/00 и 55974/00, § 56, 
ECHR 2005XII), менталните способности (видете Alajos Kiss, цитиран горе, § 42, и, mutatis mutandis, 
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Shtukaturov v. Russia, бр. 44009/05, § 95, 27 март 2008 г), или попреченоста (видете Glor, цитиран 
горе, § 84).

64. Од почетокот на епидемијата во 1980-тите, луѓето што живеат со ХИВ биле жртви на широко 
распространето жигосување и прогон, вклучително во регионот на Советот на Европа (видете, 
особено, Препорака 1116 (1989 г.) за СИДА-та и човековите права, и точка 9.2 на Резолуцијата 1536 
(2007 г.), двете цитирани во став 35 горе). Во првите години на епидемијата, кога дијагнозата на 
ХИВ/СИДА-та речиси секогаш била смртна болест и не се знаело многу за ризикот од пренесување, 
луѓето се плашеле од заразените лица поради стравот од зараза. Незнаењето за тоа како се шири 
болеста создаде предрасуди што, за возврат, ги жигосуваа или маргинализираат лицата што го 
носат вирусот. Со акумулирањето на информациите за начините на пренесување, ХИВ инфекцијата 
беше припишана на однесувањата - како што е истополовиот сексуален однос, инјектирањето на 
дроги или промискуитетноста - кои веќе беа жигосани во повеќето општества, создавајќи лажна 
врска меѓу инфекцијата и личната неодговорност и зајакнувајќи ги другите облици на стигма и 
дискриминација, како расизмот, хомофобијата или мизогинијата. Во поблиското минато, без оглед 
на значителниот напредок во превенцијата на ХИВ и подобриот пристап кон ХИВ третманите, 
стигмата и со неа поврзаната дискриминација на луѓето што живеат со ХИВ/СИДА остана прашање 
на голема загриженост за сите меѓународни организации што се активни во областа на ХИВ/СИДА-
та. Декларацијата на ОН за посветеноста на борбата против ХИВ/СИДА забележува дека стигмата 
„го зголемува влијанието што епидемијата го има врз поединците, семејствата, заедниците и 
народите“ (видете став 29 горе) и Генералниот секретар на ОН, г. Бан Ки-Мун потврди дека „во 
поголема или помала мера, речиси насекаде во светот, дискриминацијата останува(-ала) факт на 
секојдневието на луѓето што живеат со ХИВ“ (6 август 2008 г.) Судот, според тоа, смета дека луѓето 
што живеат со ХИВ се ранлива група со историја на предрасуди и жигосување, и дека на Државата 
треба да и се даде само тесен простор за одлучување при изборот на мерките што ги издвојуваат 
лицата од оваа група за различен третман врз основа на нивниот ХИВ статус.

65. Постоењето на европскиот консензус претставува дополнително прашање со значење за 
утврдувањето дали на тужената Држава треба да и се даде потесен или поширок простор за 
одлучување (видете Dickson v. the United Kingdom [GC], бр. 44362/04, § 81, ECHR 2007XIII, и S. L. v. 
Austria, бр. 45330/99, § 31, ECHR 2003I (извадоци)). Ако постои општ стандард што тужената Држава 
не успеала да го исполни, ова може да претставува релевантно прашање за Судот кога тој ги толкува 
одредбите на Конвенцијата во специфичните предмети (видете Tănase v. Moldova [GC], бр. 7/08, § 
176, ECHR 2010..., и Demir and Baykara v. Turkey [GC], бр. 34503/97, § 85, 12 ноември 2008 г.). Судот 
забележува дека, од четириесет и седумте земји-членки на Советот на Европа, само шест земји бараат 
од лицето што поднесува барање за дозвола за престој да поднесе и негативни резултати од ХИВ 
тестирањето, дека една земја бара изјава за тоа, и дека само три земји предвидуваат депортирање 
на странците за кои е откриено дека се ХИВ позитивни (видете ставови 44 и 45 горе). Останатите 
договорни земји не воведуваат какви било ограничувања на влезот, привремениот и постојаниот 
престој на лицата што живеат со ХИВ врз основа на нивниот ХИВ статус. Оттаму, произлегува дека 
исклучувањето на ХИВ-позитивните баратели од престојот не е одраз на воспоставениот европски 
консензус и не наоѓа поддршка кај земјите-членки на Советот на Европа. Според тоа, тужената 
Држава има обврска да обезбеди особено несовладливо оправдување за различниот третман на 
кој жалителот се пожалил дека бил жртва.

66. Владата презентирала повеќе цели што требало да бидат исполнети со оспореното ограничување, 
кои се чини дека тесно се придржуваат кон текстот на преамбулата на Законот за превенција на 
ХИВ (видете ставови 16 и 47 горе). Таа не дала објаснувања како наводните закани за државната 
безбедност и за постоењето на човештвото биле со значење за индивидуалната ситуација на 
жалителот, какви општествено-економски или демографски последици би можело да повлекува 
неговото присуство на руската територија, или, пак, зошто одбивањето на дозволата за престој 
би ја зајакнало заштитата на правата и интересите на другите. Сепак, од одлуката на Уставниот 
суд произлегува дека ограничувањето на привремениот престој на странските државјани што се 
заразени со ХИВ имало за цел да ја осигури заштитата на јавното здравје (видете став 24 погоре). 
Иако таа цел е несомнено легитимна, ова само по себе не му дава легитимитет на специфичниот 
третман што го добил жалителот врз основа на неговиот здравствен статус. Мора да се утврди дали 
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постои разумен однос на сразмерност меѓу бараната цел и употребените средства.

67. Судот доследно сметал дека ги зема предвид релевантните меѓународни инструменти и извештаи 
при толкувањето на гаранциите од Конвенцијата и за утврдување дали постои општ стандард во 
областа. Останува на Судот да одлучи кои меѓународни инструменти и извештаи ќе ги смета за 
релевантни и колкава важност ќе им припише на истите (видете Tănase, § 176, и Demir and Bay-
kara, §§  85-86, двата цитирани горе). Во овој предмет Судот смета дека несомнено е релевантен 
поднесокот на третата страна за постоечкиот консензус меѓу експертите и меѓународните тела што 
се активни во областа на јавното здравје, кои се согласни дека ограничувањата на патувањето за 
луѓето што живеат со ХИВ не може да се оправдаат со упатување на интересите на јавното здравје. 
Светската здравствена организација ги отфрлила ограничувањата на патувањето како неефективен 
начин за спречување на ширењето на ХИВ уште во 1987 година (Извештај за консултациите за 
меѓународното патување и ХИВ инфекцијата, 2-3 март 1987 година). Оттогаш наваму, истиот став 
бил изразен од страна на Високиот комесар за човекови права на ОН (видете ги извадоците од 
Меѓународните упатства за ХИВ/СИДА и човекови права, цитирани во став 41 горе), Меѓународната 
организација за миграција (видете ја изјавата на УНАИДС/ИОМ, цитирана во став 39 горе), Високиот 
комесар за бегалци на ОН (УНХЦР, Забелешка за ХИВ/СИДА-та и заштитата на бегалците, внатрешно 
раселените лица и останатите лица од интерес, 2006 година), Светската банка (Правните аспекти 
на ХИВ/СИДА-та, 2007 година), и како најново, Меѓународната организација на трудот (Препорака 
на МОТ за ХИВ и СИДА и светот на работата, бр. 200, 2010 година). На ниво на Европа, Европскиот 
парламент и Европската комисија потврдиле дека „не постојат објективни причини за забрана на 
патувањето за луѓето заразени со ХИВ“ (Резолуција од 22 мај 2008 година). Тужената Држава, од 
своја страна, не понудила било какви експертски мислења или научни анализи што би можеле да 
го побијат едногласниот став на меѓународните експерти.

68. Несомнено, ограничувањата на патувањето се од помош за заштитата на јавното здравје од 
високо заразните болести со краток период на инкубација, како што се колерата или жолтата 
треска, или, да земеме некои понови примери, тешкиот акутен респираторен синдром (САРС) и 
„птичјиот грип“ (H5N1). Ограничувањата на влезот што се поврзани со таквите заболувања може 
да помогнат да се спречи нивното ширење преку исклучување на патниците што може да ги 
пренесат овие болести со своето присуство во некоја земја преку површни контакти или преку 
честички во воздухот. Меѓутоа, присуството на ХИВ-позитивното лице во некоја земја само по себе 
не претставува закана за јавното здравје: ХИВ не се пренесува случајно туку преку специфични 
однесувања што ги вклучуваат сексуалниот однос или заедничкото користење на шприцеви како 
главни начини за пренесување. Ова не ја става превенцијата исклучиво во рацете на недржавјанинот 
со ХИВ инфекција, туку, напротив, им овозможува на ХИВ-негативните лица да преземат мерки за 
да се заштитат од инфекцијата (побезбеден секс и побезбедни инјекции). Исклучувањето на ХИВ-
позитивните странски државјани од влезот и/или престојот со цел да се спречи пренесувањето на 
ХИВ се заснова врз претпоставката дека тие ќе се впуштат во специфичните небезбедни однесувања 
и дека државјаните, исто така, нема да се заштитат себеси. Оваа претпоставка се сведува на 
генерализирање што не е засновано врз факти и не ја зема предвид индивидуалната ситуација, 
како што е случајот со жалителот. Покрај тоа, во согласност со руското законодавство, секој облик 
на однесување на ХИВ-позитивното лице кое е свесно за својот ХИВ статус што изложува некое 
друго лице на ризик од ХИВ инфекција само по себе претставува кривично дело што е казниво со 
лишување од слобода (видете став 27 горе). Владата не објаснила зошто овие законски санкции 
не се сметале за доволни во однос на нивното одвратувачко дејство против однесувањата што го 
вклучуваат ризикот од пренесување.

69. Дополнително, се чини дека Русија не применува ограничувања на патувањето во врска со 
ХИВ на туристите или краткорочните посетители. Таа ниту воведува ХИВ тестирање за руските 
државјани што заминуваат од и се враќаат во земјата. Земајќи го предвид фактот што методите за 
пренесување на ХИВ остануваат исти, независно од времетраењето на присуството на некое лице 
на руска територија, или независно од државјанството на лицето, Судот не гледа објаснување за 
селективното спроведување на ограничувањата на патувањето во врска со ХИВ за странците кои 
поднесуваат барање за издавање дозвола за престој во Русија, но не и против горе наведените 
категории, кои всушност го претставуваат мнозинството од патниците и мигрантите. Не постои 
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причина за извлекување на претпоставката дека тие со помала веројатност би се впуштиле во 
небезбедно однесување во споредба со ненаселените мигранти. Во врска со ова Судот го забележува 
со голема загриженост поднесокот на Владата дека подносителот на претставката би требало да 
може да ги заобиколи одредбите на Законот за странски државјани преку заминување и повторно 
влегување во Русија на секои деведесет дена. Овој поднесок фрла сомнежи врз искреноста на 
загриженоста на Владата за јавното здравје во врска со присуството на жалителот во Русија. 
Дополнително, постоечките ХИВ тестови што мора да ги помине подносителот на барање за дозвола 
за престој во Русија не секогаш го откриваат присуството на вирусот кај некои ново заразени лица, 
кои може да се наоѓаат во временскиот период во кој тестот не го открива вирусот, што може да 
трае неколку месеци. Произлегува дека примената на ограничувањата во врска со ХИВ единствено 
во случајот на идните долгорочни жители не е ефективен приод за спречување на пренесувањето 
на ХИВ од страна на ХИВ-позитивните мигранти.

70. Различниот третман на ХИВ-позитивните долгорочни доселеници наспроти краткорочните 
посетители можело да биде објективно оправдано со ризикот што првите би може да станат 
јавно оптоварување и да имаат прекумерни побарувања од јавно финансираниот систем за 
здравствена заштита, додека второ наведените би барале третман на друго место. Меѓутоа, таквите 
економски аспекти за исклучувањето на идните ХИВ-позитивни жители се применливи единствено 
во правниот систем каде странските државјани може да ги користат националните системи за 
здравствена заштита по намалена цена или бесплатно. Ова не важи за Русија: лицата што немаат 
руско државјанство немаат право на бесплатна медицинска помош, со исклучок на итната помош, и 
треба самите да платат за сите медицински услуги (видете став 23 погоре). Оттаму, без оглед на тоа 
дали жалителот добил дозвола за престој во Русија или не, тој не би се квалификувал за користење 
на придобивките од јавниот систем за здравствена заштита во Русија. Според тоа, ризикот дека 
тој би претставувал финансиско оптоварување за руските фондови за здравствена заштита не бил 
убедливо утврден.

71. Конечно, се забележува дека ограничувањата на патувањето и престојот за лицата што живеат 
со ХИВ не само што се неефективни за спречување на ширењето на болеста, туку може, всушност, 
и да бидат штетни за јавното здравје во земјата. Како прво, мигрантите би останале во земјата 
нелегално за да го избегнат ХИВ тестирањето и во таквиот случај нивниот ХИВ статус би останал 
непознат и за здравствените власти и за самите мигранти. Ова би ги оневозможило да ги преземат 
потребните мерки на претпазливост, избегнувајќи го небезбедното однесување и добивајќи пристап 
до информации и услуги за превенција на ХИВ. Како второ, исклучувањето на ХИВ позитивните 
странци може да создаде лажно чувство на безбедност преку охрабрување на локалното население 
да ја смета ХИВ/СИДА-та за „странски проблем“ што се решава преку депортирање на заразените 
странци и недопуштање истите да се доселат во земјата, така што локалното население нема да 
чувствува потреба да се однесува безбедно.

72. Со оглед на горе наведеното, Судот заклучува дека, иако заштитата на јавното здравје навистина 
била легитимна цел, Владата не можела да поднесе непобитни и објективни аргументи за да покаже 
дека оваа цел може да се постигне преку исклучувањето на жалителот од престојот врз основа на 
неговиот здравствен статус. Прашање за дополнителна загриженост на Судот е генерализираниот 
и неселективниот карактер на оспорената мерка. Член 7 § 1 (13) на Законот за странски државјани 
изречно предвидува дека секое барање за дозвола за престој се одбива ако барателот не може да 
го докаже својот ХИВ-негативен статус. Член 11 § 2 на Законот за превенција на ХИВ дополнително 
предвидува депортирање на недржавјаните за кои е откриено дека се ХИВ-позитивни. Ниедна 
од овие одредби не остава каков било простор за индивидуална процена врз основа на фактите 
на конкретниот случај. Иако Уставниот суд укажал дека одредбите не ја исклучуваат можноста 
за земање предвид на хуманитарните аспекти во исклучителни случаи (видете ја одлуката од 12 
мај 2006 цитирана во став 24 погоре), не е јасно дали одлуката им дава дискрециони права на 
домашните власти да го отфрлат императивниот пропис од член 7 § 1 (13) на Законот за странски 
државјани.

73. Во овој предмет, Сојузната служба за миграција, Окружниот суд, а потоа и Регионалниот суд, 
не го почитувале ставот на Уставниот суд. Иако образложението за основите на жалбата изречно 
се повикувало на одлуката од 12 мај 2006 година и на релевантните меѓународни инструменти, 
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судовите го отфрлиле барањето на жалителот за дозвола за престој единствено со упатување на 
законските барања од Законот за странски државјани, без да ја земат предвид неговата реална 
здравствена состојба и неговите семејни врски во Русија. При одбивањето на барањето на 
жалителот за надзорна ревизија, Регионалниот суд изречно навел дека судовите не се обврзани 
да земаат предвид какви било хуманитарни аспекти и дека одредбите од член 7 § 1 (13) со кои 
се бара приложување на потврда дека лицето е ХИВ-негативно не може во никој случај да не се 
земат предвид (видете став 15 горе). Владата потврдила во своите конечни поднесоци до Судот 
дека индивидуалната ситуација на жалителот немала никакво правно значење и дека домашните 
судови не биле обврзани да ги земат предвид информациите за неговото здравје или семејните 
врски (видете став 49 горе). Судот смета дека таквото неселективно одбивање на дозволата за 
престој, без индивидуализирана судска оцена и исклучиво врз основа на здравствената состојба, 
не може да се смета за усогласено со заштитата од дискриминацијата што е вградена во член 14 
на Конвенцијата (видете, mutatis mutandis, Alajos Kiss v. Hungary, бр. 38832/06, § 44, ECHR 2010...).

74. Земајќи го предвид фактот што жалителот припаѓа на особено ранлива група, дека неговото 
исклучување не било поткрепено со разумно и објективно оправдување, како и дека оспорените 
законски одредби не оставаат простор за индивидуализирана оцена, Судот смета дека Владата ја 
пречекорила тесната маргина на уважување што и бил доделен во овој предмет. Оттаму, жалителот 
бил жртва на дискриминација врз основа на неговиот здравствен статус, што претставува повреда 
на член 14 на Конвенцијата земен заедно со член 8.

II. ДРУГИ НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА КОНВЕНЦИЈАТА

75. Жалителот вложил жалба и врз основа на член 6 § 1 на Конвенцијата дека домашните судови 
не го информирале дека имал право да побара разгледување на неговата жалба без присуство на 
јавноста и дека тие не наредиле затворена расправа по сопствено наоѓање.

76. Судот смета дека, иако жалителот немал квалификации од областа на правото и не бил 
застапуван, тој можел да ја изрази својата желба неговиот предмет да се разгледува зад затворени 
врати на разбирлив јазик, или најмалку можел да ја спомне оваа желба во својот тужбен предлог. 
Без какви било индикации за тоа што претпочитал жалителот во однос на видот на постапката, 
домашните судови немале никаква обврска да ја исклучат јавноста по сопствено наоѓање. Следи 
дека овој дел од жалбата е очигледно неоснована и мора да се отфрли во согласност со член 35 §§ 
3 (a) и 4 на Конвенцијата.

III. ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

77. Член 41 на Конвенцијата предвидува:

„Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или нејзините протоколи, и ако внатрешното 
право на засегнатата Висока договорна страна овозможува само делумно отстранување на 
последиците на таквата повреда, Судот, доколку е тоа потребно, и овозможува правично 
обесштетување на оштетената страна.“

А. Штета

78. Жалителот побарал 20.000 евра (ЕУР) во однос на нематеријалната штета.

79. Владата изјавила дека барањето е прекумерно.

80. Судот прифаќа дека жалителот претрпел болки и фрустрација поради дискриминацијата врз него 
врз основа на неговиот здравствен статус. Одлучувајќи врз правична основа, Судот му доделува на 
жалителот 15.000 ЕУР, плус какви било даноци што може да се плативи на тој износ.
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Б. Судски и други трошоци

81. Жалителот побарал, исто така, 14.700 руски рубљи за судските трошоци и трошоците за превод.

82. Владата тврдела дека надоместувањето на трошоците било можно единствено во однос на 
судските и другите трошоци поднесени во постапката во Стразбур.

83. Во согласност со судската практика на Судот, жалителот има право на надоместување на 
трошоците единствено ако се покаже дека таквите трошоци биле вистински и неопходно поднесени 
и дека се оправдани во поглед на нивниот износ. Во овој предмет, земајќи ги предвид документите 
што ги поседува и горенаведените критериуми, Судот смета дека е разумно да додели износ од 350 
ЕУР за судските и другите трошоци поднесени во домашните постапки и во постапката во Стразбур, 
плус какви било даноци што може да се плативи за жалителот.

В. Затезна камата

84. Судот смета дека е соодветно затезната камата да се пресметува врз основа на маргиналната 
каматна стапка на Европската централна банка, на која треба да и се додадат три проценти.

ПОРАДИ ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО

1. Ја прогласува жалбата во врска со одбивањето на дозволата за престој за допуштена, а остатокот 
на жалбата за недопуштен;

2. Заклучува дека има повреда на член 14 од Конвенцијата, разгледуван заедно со член 8;

3. Заклучува

(а) дека тужената Држава треба да му исплати на жалителот, во рок од три месеци по денот на 
кој пресудата станува конечна и правосилна во согласност со член 44 § 2 на Конвенцијата, износ 
од 15.000 ЕУР ( петнаесет илјади евра) за претрпената нематеријална штета и 350 ЕУР (триста и 
педесет евра) во однос на судските и другите трошоци, плус какви било даноци што жалителот 
треба да ги плати за овие износи, претворени во руски рубљи според важечкиот девизен курс на 
денот на плаќањето;

(б) дека од истекувањето на претходно наведениот рок од три месеци до исплатата се пресметува 
проста камата на горенаведениот износ по стапка еднаква на маргиналната каматна стапка на 
Европската централна банка во текот на периодот на доцнење на исплатата, зголемена за три 
процентни поени;

4. Го одбива остатокот од барањето на жалителот за правично обесштетување.

Изготвено на англиски јазик и доставено во писмена форма на 10 март 2011 година, во согласност 
со Правилото 77 §§ 2 и 3 од Деловникот на Судот.

Søren Nielsen   Nina Vajić 
Секретар   Претседател
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III. Правото на слобода и безбедност во постапките поврзани 
со баратели на азил и мигранти

Правото на државата да го контролира влезот и уредувањето на законскиот престој на странците 
генерално, остава одредена маргина да ѝ се дозволи меѓу другото, да задржи на кратко, или во 
исклучителни околности да определи дури и притвор на можни мигранти кои поднеле барање за 
дозвола за влез, без оглед дали со тоа барале азил. Во сите постапки поврзани со странци, па и во 
постапките поврзани со мигранти и баратели на азил, притворот е последната мерка која може да 
се примени. Меѓународното право ги ограничува ситуациите во кои може да се притворат баратели 
на азил или бегалци. Член 31 од Конвенцијата од Женева од 1951 година, утврдува дека казни не 
смеат да се изрекуваат врз основ на илегално влегување или присуство на територија на бегалци 
кои доаѓаат од територија во која нивниот живот или слобода биле под закана, кои по нивниот влез 
на територијата се пријавиле на властите и ја образложиле причината за нивниот илегален влез и 
присуство.

Претпоставка е слободата и секое определување на притвор треба да биде засновано на закон со 
јасно образложени причини и со примена на сите гаранции и при тоа евентуалниот притворот не 
смее да биде арбитрарен. Мерката притвор треба да биде последна во низата на мерки, во услови 
кога може да се применат други мерки кои би ја постигнале целта. При тоа, лицето мора точно да 
биде информирано за причините за задржување или за определување на мерката притвор. Општи 
изјави не може да ја заменат потребата за индивидуално информирање на лицето за точните и 
јасни причини на неговото апсење или притворање. Начелото на пропорционалност налага 
притворот да не се продолжува неосновано и притворениот да се третира хумано и на начин кој ќе 
го сочува неговото достоинство. Притворот во постапка на барател на азил, во принцип не се смета 
за арбитрарен ако се задоволени четири предуслови: ако е спроведен во добра верба; ако тесно е 
поврзан со целта на спречување неодобрен влез во земјата; ако местото и условите на притворот 
се соодветни имајќи предвид дека притвореното лице можеби избегало од својата земја во страв 
од смрт или мачење; и ако должината на притворот не го надминува времето што основано е 
потребно за целта што треба да се постигне.

Иако не е спорно дека државите можат да притвораат можни мигранти, врз основа на нивното 
неоспорено право на контролна на влезот и престојот на странци на нивна територија, ЕСЧП низ 
судската пракса постојано нагласува дека кога го определува начинот на кој ја спроведува одлуката 
за притвор, покрај горенаведените предуслови, државата мора да ги има предвид индивидуалните 
ситуации на овие лица.23 Не ретко во предметите кои се во врска со незаконито или неосновано 
определување на мерка за лишување од слобода, многу често се покренува прашањето за условите 
во институциите, центрите, затворите или други објекти каде лицата биле задржани или затворени.  

При проценувањето на условите во притворот, националните власти и судови треба да ги 
земат предвид кумулативните ефекти на овие услови, како и специфичните наводи на жалителите. 
Особено важен индикатор е должината на временскиот период за кој жалителот бил притворен 
во оспорени услови.24 Кога пренатрупаноста ќе достигне одредено ниво, недостигот на место во 
центарот за задржување или во одредена институција може да претставува значаен фактор кој ќе 
биде земен предвид при оценката на забраната од нехумано и понижувачко постапување.25 Затоа 
при постапувањето во случаи на пренатрупаност во затворите или други центри за притворање, 
ЕСЧП утврди дека пренатрупаноста сама по себе претставува повреда на членот 3 од ЕКЧП. Како 
генерално правило, иако просторот за колективни ќелии кој се смета за посакуван од страна на КПТ 

23 види Riad and Idiab против Белгија, бр.29787/03 и 29810/03, § 100.
24 види Kalashnikov против Русија, бр. 47095/99, § 102, ECHR 2002-VI; Kehayov против Бугарија, бр. 41035/98, § 64, 18 Јануари 2005.
25 види Mursic против Хрватска [ГС], бр. 7334/13, § 104, 20 октмоври 2016.
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е четири квадратни метри, неодамна во предметот на Муршиќ против Хрватска, ЕСЧП потврди дека 
барањето од три квадратни метри подна површина по лице лишено од слобода  во просторија за 
сместување на повеќе лица треба да се смета како релевантен минимален стандард за проценките 
кои ЕСЧП ги прави според членот 3 од ЕКЧП.26 За да го примени кумулативниот ефект при проценката 
на условите во притвор, ЕСЧП зема предвид и други предуслови како што е должината и обемот на 
ограничувањето, степенот на слободата на движење и соодветноста на активностите вон ќелијата, 
како и дали условите на лишување во соодветната установа се генерално пристојни или не.27

Во постапките пред националните судови и пред ЕСЧП, за жалителите кои се лишени од слобода 
товарот на докажување е особено тежок дел од процедурата бидејќи докажувањето за несоодветно 
постапување мора да биде поткрепено со соодветни докази. ЕСЧП го воведе стандардот на 
докажување „надвор од основано сомнение“ и таквиот доказ може да се изведе преку постоењето на  
значително цврсти, јасни и согласни заклучоци или на слични неоспорени фактички претпоставки.28 

Во случајот  M.M.S против Белгија и Грција, Големиот Судски Совет го испитуваше притворот од 
четири дена, а потоа  и една недела,  на барател на азил од Авганистан на Атинскиот меѓународен 
аеродром. Големиот Судски Совет  утврди  дека има  повреда на Членот 3 од Конвенцијата, 
повикувајќи се на случаи на несоодветно постапување од страна на полициските службеници 
пријавено од КПТ и на условите во притвор опишани како „неприфатливи“ од страна на бројни 
меѓународни организации чии извештаи беа силна поткрепа за извлекување заклучоци врз основа 
на стандардот на докажување „надвор од основано сомнение“. 

Генерално, забраната од мачење, нечовечно и понижувачко постапување, налага државата да 
осигура дека условите на притвор се соодветни на човечкото достоинство, дека начинот и методот 
на извршување на мерките не ги доведува жртвите во состојба да бидат предмет на растројство или 
нелагодност до степен кој го преминува неизбежното ниво на мака кое е присутно во притворот и 
дека, со оглед на практичните потреби во затворот, нивното здравје и благосостојба се соодветно 
обезбедени. Така на пример, Судот утврдил дека затворањето на барател на азил во префабрикувана 
кабина за време од два месеци без да се пушти надвор на воздух или да телефонира, и без да има 
чисти чаршафи и доволно хигиенски производи, достигнува степен на понижувачко постапување 
според значењето на членот 3 од Конвенцијата. Слично на тоа, притвор во период од шест дена, во 
затворен простор и без можност за прошетка, без место за одмор, со спиење на нечисти душеци и 
без  слободен пристап до тоалет е исто така неприфатливо според членот 3.29

       Притворањето на барател на азил за време од три месеци во полициски простории чекајќи одлука 
по барање за административна мерка, и без пристап до било какви рекреативни активности, без 
соодветни оброци, исто така се смета за понижувачки третман.30 Судот најде дека притворањето на 
жалителот, барател на азил, за време од три месеци во преполно место со ужасни хигиенски услови, 
без услови за одмор, во услови каде санитарните помагала биле неупотребливи и притворениците 
спиеле во екстремно нечисти и пренатрупани услови, претставува деградирачки третман кој е 
забранет со член 3.31

ЕСЧП секогаш поаѓа од став дека секакво лишување од слобода предвидено со Конвенцијата ќе 
биде оправдано само доколку е во тек постапка за депортација. Ако таквата постапка не се води со 

26 види Mursic, цитиран погоре §§ 110 и 144.
27 Babushkin против Русија, бр. 67253/01, § 44, 18 Октомври 2007.
28 Ramirez Sancez против Франција [ГС], бр.59450/00, § 117, ECHR 2006-IX.
29 види С.Д. против Грција, бр. 53541/07, параграфи 49 до 54, 11 јуни 2009.
30 види Табеш против Грција, бр. 8256/07, параграфи 38 до 44, 26 ноември 2009.
31 види А.А: против Грција, бр. 12186/08, пар. 57 до 65, 22 јули 2010.
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длабинска анализа, лишувањето од слобода ќе биде недозволиво. При тоа, ЕСЧП води сметка во 
овие постапки, лицето кое е лишено од слобода да има право на жалба во врска со лишувањето од 
слобода не само во однос на условите од националното право туку и во однос на ЕКЧП, општите 
принципи јасно изразени во Конвенцијата и легитимноста на целта на ограничувањата. Важно е 
да се има на ум дека делокругот на обврските за правото на законитост не е идентичен за секој тип 
на лишување од слобода. Иако, правото на жалба не гарантира право на судска ревизија од таков 
обем кој би го овластил ЕСЧП, за сите аспекти од предметот по своја проценка да го замени своето 
право на одлучување со она на органот на одлучување, жалбата треба да биде доволно широка да 
се однесува на оние услови кои се суштински за „законското“ лишување од слобода на лицето кое 
се соочува со опасност од протерување. 

ЕСЧП прифаќа дека користењето на доверливи материјали може да биде неизбежно кога е во 
прашање јавната безбедност. Меѓутоа, тоа не значи дека националните власти можат да бидат 
ослободени од ефикасна контрола од страна на националните судови секогаш кога ќе го одберат 
тврдењето дека се вклучени националната безбедност и тероризам. Постојат методи кои можат 
да се применат а кои ги исполнуваат легитимните безбедносни мерки во врска со карактерот и 
изворите на разузнавачки информации и даваат доволни мерки на процедурална праведност. 

За да се направи анализа и да се согледа соодносот на различните аспекти на правото на 
слобода и безбедност и опасностите од повреди поврзани со членот 3 од Конвенцијата сметам 
дека соодветствува предметот на Chahal против Обединетото Кралство. Иако, пресудата во овој 
предметот, најчесто е анализирана од аспект на повредата од забрана од протерување на азилант 
на кој му се заканува опасност дека ќе биде подложен на мачење, нечовечко и понижувачко 
постапување во земјата на депортација, оваа пресуда ги има сите аспекти на предмет поврзан 
со правото на слобода и безбедност на азиланти во особено тешка ситуација. Пресудата прави 
анализа на должината на времето поминато во притвор поради депортација. Во овој предмет 
жалителот се жалел за должината на времето кое било потребно за разгледување и одбивање на 
неговото барање за статус на бегалец; периодот помеѓу неговото барање за судска ревизија на 
одлуката за одбивање на азил и одлуката на националниот суд; и времето кое било потребно за 
нова одлука за одбивање на азил. Поточно, периодот за кој се жалел г-дин Чахал, траел вкупно три 
години, шест месеци и седумнаесет дена и иако за целиот тој период тој останал во притвор до 
завршувањето на постапката пред ЕСЧП, Судот зел предвид дека Владата се воздржала од негово 
депортирање во согласност со барањата на Комисијата при примената на привремената мерка 
која не дозволувала негово протерување.  ЕСЧП оценил дека, предметот на г-дин Чахал вклучувал 
разгледувања од многу сериозен и тежок карактер и дека при спроведувањето на правдата, таквите 
одлуки не треба да се донесуваат непромислено, без уредно да се земат предвид сите релевантни 
прашања и докази. 

Иако прифатил дека г-дин Чахал несомнено бил во притвор во времетраење кое е причина 
за сериозна загриженост ЕСЧП утврдил дека со оглед на исклучителните околности на предметот 
и фактите дека националните власти постапувале со потребната длабинска анализа во текот на 
целата постапка на протерување против него и дека имало доволно гаранции против произволно 
лишување од слобода, неговото лишување од слобода било во согласност со условите од ЕКЧП.

Г-динот Чахал тврдел дека бил лишен од можноста националните судови да одлучуваат за 
законитоста на неговото лишување од слобода. ЕСЧП зел предвид дека поради тоа што бил вклучен 
елементот на  јавната безбедност, националните судови не биле во можност да преиспитаат дали 
одлуките за лишување од слобода на г-дин Чахал  и за негово држење во притвор биле оправдани 
по основ на националната безбедност. ЕСЧП оцени дека ниту постапката за habeas corpus и судска 
ревизија на одлуката за приведување на г-дин Чахал пред домашните судови, ниту постапката пред 
советодавниот панел, не ги исполниле условите од ЕКЧП, поради што Судот оценил дека постоела 
повреда на Конвенцијата.
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Подоцна и во пресудата по предметот на М.С.С. против Белгија и Грција, не потценувајќи го 
товарот и притисокот што бранот на бегалци кои пристигаат на тлото на европските држави го 
претставуваат за Грција особено во контекст на економската криза, но имајќи го предвид апсолутниот 
карактер на членот 3, ЕСЧП посочи дека ваквите потешкотии не може да ја ослободат земјата од 
нејзините обврски. Иако аргументите на Грчката Влада биле дека периодите за кој жалителот 
бил држен во притвор се кратки (четири дена а подоцна една недела), Судот не го сметаше ова 
времетраење на двата периоди на притвор кои му биле наметнати на жалителот за незначајни. 
Поаѓајќи од специфичната ситуација на барателите на азил кои спаѓаат во особено ранлива 
категорија на лица поради она низ што проаѓаат при мигрирањето и заради трауматичните искуства 
што многу веројатно ги доживеале претходно, ЕСЧП оцени дека постои нечовечно и понижувачко 
постапување како резултат на кумулативниот ефект на чувството за арбитрерност, чувствата на 
инфериорност, вознемиреност и поради ефектот на условите на притвор кои несомнено влијаеле 
на достоинството на личноста. 

Во предметот на Saadi против Обединетото Кралство, Судот одлучуваше за седумдневниот 
притвор во прифатен центар за азилант кому му бил одобрен „привремен влез“ и заклучи дека нема 
повреда на правото на слобода и безбедност во врска со законскиот основ за неговото притворање, 
но дека има повреда во однос на одлагањето тој да се информира за причините за негово 
подоцнежно притворање во прифатен центар.32 Жалителот, побегал од Ирак и при пристигањето 
на лондонскиот аеродром „Хитроу“веднаш побарал азил. Одобрено му било „привремен влез“, но 
при неговото пријавување кај органите за имиграција, тој бил притворен и префрлен во прифатен 
центар за азиланти. Во таа фаза од постапката му бил врачен стандарден образец во кој биле 
објаснети причините за неговиот притвор и неговите права, но не било објаснето дека е притворен 
заради итноста на постапката. По три дена, неговиот законскиот застапник бил информиран по 
телефон од службеник во службата за имиграција дека причината за притворот била тоа што 
жалителот е ирачки државјанин, кој ги исполнува критериумите за задржување во прифатниот 
центар. Жалителот првпат дознал за вистинската причина за неговото притворање преку неговиот 
законски претставник три дена по неговото притворање. Толку долгото одолгувлекување не било 
усогласено со барањето причините да се дадат веднаш.  По неколку дена, барањето за азил на 
жалителот било одбиено и формално му бил забранет влез во Обединетото Кралство. Следниот 
ден тој бил ослободен и дополнително му бил одобрен азил, откако му била прифатена жалбата на 
одлуката за забрана на влез. Тој побарал судска ревизија на одлуката за негово притворање. 

Пристапот на националните власти во однос на одложеното соопштување за причините за 
притвор за ЕСЧП не беше прифатлив. За разлика од националните органи и судови, ЕСЧП утврди 
дека причините за притворањето во овој конкретен случај,  не се соопштени во „најкраток рок“. 
Притвореното лице, барател на азил со одобрен привремен престој, прв пат дознало за вистинските 
причини за неговото притворање преку неговиот застапник 76 часа откако веќе бил во притвор. 
Од тие причини, прифаќајќи дека усното соопштување на причините на законскиот застапник ги 
исполнува предусловите на   конвенциското право, доцнењето од 76 часа при соопштувањето на 
причините за притворање не било во согласност со барањето таквите причини да се соопштат во 
„најкраток рок“.  

32  Saadi против Обединетото Кралство, по жалба бр. 13229/03 пресуда на ГСС од  29.1.2008 година.
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Во предметот Чахал против Обединетото Кралство33,

Европскиот суд за човекови права, заседавајќи, согласно Правилото 51 од Судскиот деловник A34, 
како Голем судски совет составен од следниве судии:   

 Г-дин Р. Рисдал (R.Ryssdal), Претседател,  
 Г-дин Р. Бернард (R. Bernhardt),  
 Г-дин Ф. Голчуклу (F. Gölcüklü),  
 Г-дин Ф. Мачер (F. Matscher),  
 Г-дин Л. –Е. Петити (L.-E. Pettiti),  
 Г-дин А. Спилман (A. Spielmann),  
 Г-дин Ј. Де Мер (J. De Meyer),  
 Г-дин Н. Валтикос (N. Valticos),  
 Г-дин С.К. Мартенс (S.K. Martens),  
 Г-ѓа Е. Палм (E. Palm),  
 Г-дин Ј.М. Моренила (J.M. Morenilla),  
 Сер Џон Фриленд (Sir John Freeland),  
 Г-дин А.Б. Бака (A.B. Baka),  
 Г-дин Г. Мифсуд Боничи (G. MifsudBonnici),  
 Г-дин Ј. Макарчик (J. Makarczyk),  
 Г-дин Д. Гочев (D. Gotchev),  
 Г-дин П. Јамбрек (P. Jambrek),  
 Г-дин У. Ломус (U. Lohmus),  
 Г-дин Е. Левитис (E. Levits),  
Како и Х. Петзолд (H. Petzold), секретар, и П.Ј. Мејхони (P.J. Mahoney), Заменик секретар,   

Расправајќи на затворени седници на 29 март, 30 август и 25 октомври 1996 година, 

Ја донесе следнава пресуда, која беше усвоена на последниот наведен датум:

ПОСТАПКА  

1. Предметот беше доставен до Судот од страна на Владата на Обединетото Кралство на Велика 
Британија и Северна Ирска („Владата“) на 25 август 1995 година и од страна на Европската комисија 
за човекови права („Комисијата“) на 13 септември 1995 година, во рамките на рокот од три месеци 
утврден во Член 31 став 1 и член 47 (чл.32-1, чл.47) од Конвенцијата за заштита на човековите 
права и основните слободи („Конвенцијата“). Постапката по предметот беше иницирана со жалба  
(бр. 22414/93) против Обединетото Кралство поднесена до Комисијата согласно член 25 (чл. 25) на 
27 јули 1993 година од страна на двајца индиски државјани, Карамјит Синг Чахал (Karamjit Singh 
Chahal)  и Даршан Каур Чахал (Darshan Kaur Chahal) , и од страна на двајца британски државјани,  
Киранпрет Каур Чахал (Kiranpreet Kaur Chahal)  и Бикарамјит Синг Чахал (Bikaramjit Singh Chahal).   

Жалбата на Владата спомената во член  48 (чл.48) и барањето на Комисијата се однесуваат на член  
44 и 48 (чл.46, чл. 48) и на изјавата со која Обединетото Кралство ја признава задолжителната 
надлежност на Судот (член 46) (чл.46). Предметот на жалбата и на барањето беше да се добие одлука 
во однос на тоа дали фактите на предметот откриваат повреда од страна на тужената Држава на 
нејзините обврски по членовите 3, 5 став 1 и 4, 8 и 13 од Конвенцијата (чл.3, чл. 5-1, чл. 5-4, чл. 8, 
чл. 13).   

33  Предметот е заведен под број 70/1995/576/662.  Првиот број ја означува позицијата на предметот на списокот на предмети 
проследени до Судот во соодветната година (вториот број). Последните два броја ја означуваат позицијата на предметот на списокот 
на предмети проследени до Судот уште од неговото воспоставување и на списокот на соодветни апликации поднесени до Комисијата
34  Деловникот А се применува за сите предмети проследени до Судот пред влегувањето во сила на Протоколот бр. 9 (П9), а 
потоа, само за предметите во врска со државите кои не се обврзани со тој Протокол (П9). Истиот е во согласност со Деловникот кој 
стапи во сила на 1 јануари 1983 година, кој подоцна е изменет неколку пати.
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2. Како одговор на барањето доставено во согласност со Правилото 33 став 3(г) од Судскиот деловник 
А, жалителите се произнеле дека сакаат да земат учество во постапката и назначиле адвокат кој би 
ги застапувал (Правило 30). 

3. Судскиот совет кој требало да се состави ги вклучувал по службена должност Сер Џон Фриленд 
(Sir John Freeland), избран судија од британска националност (член 43 од Конвенцијата) (чл. 43), и 
Г-дин Р. Бернард (R. Bernhardt), Потпретседател на Судот (Правило 21 став 4 (б)). На 5 септември 
1995 година, во присуство на Секретарот, Претседателот на Судот, г-дин Р. Рисдал (R. Ryssdal), со 
ждрепка ги избра имињата на другите седум члена, имено г-дин Л.-Е. Петити (L.-E. Pettiti), г-дин Б. 
Волш (B. Walsh), г-дин Р. Мекдоналд (R. Macdonald), г-дин Н. Валтикос (N. Valticos), г-дин Ф. Биги (F. 
Bigi), г-дин Д. Гочев (D. Gotchev) и г-дин У. Ломус (U. Lohmus) (член 43 од Конвенцијата и Правило 
21 став 5) (чл. 43).   

4. На 24 август Владата го известила Судот дека нема итни планови за депортирање на првиот 
жалител , и се обврзала да достави до Судот известување за секаква планирана депортација барем 
две недели однапред. Комисијата претходно имала побарано од Владата на 1 септември 1994 
година, согласно Правилото 36 од Деловникот за работа, да не го депортира жалителот кој го чека 
исходот од постапката пред Комисијата. Во согласност со Правилото 36 став 2 од Судскиот деловник 
А, ова барање останало како препорака до Владата.  

5. Како претседател на Советот (Правило 21 став 6), г-дин Бернард (Bernhardt), постапувајќи преку 
Секретарот, се консултирал со Владиниот агент, адвокатот на жалителот и Делегатот на Комисијата 
за организацијата на постапката (Правило 37 став 1 и 38). Согласно налогот издаден потоа, 
Секретарот ги примил наводите на Владата и на жалителите на 15 јануари 1996 година. 

6. На 28 ноември 1995 година, г-дин Бернард, по консултација со Советот, им дал право на Амнести 
Интернешнл, Џастис и Либерти во соработка со Центарот за совети за човекови права во Европа 
(“ЦСЧПЕ центарот“) и Заедничкиот совет за благосостојбата на имигрантите (“ЗСБИ”), сите невладини 
организации за човекови права со седиште во Лондон, да поднесат забелешки, согласно Правилото 
37 став 2. Забелешките од Амнести Интернешнл и од Џастис биле добиени на 15 јануари 1996 
година, а од Либерти заедно со ЦСЧПЕ Центарот и ЗСБИ на 24 јануари.  

7. На 21 февруари 1996 година Советот одлучил да се откаже од надлежноста веднаш,  во корист на 
Големиот судски совет (Правило 51 став 1). 

8. Големиот судски совет кој требало да се состави ги вклучувал по службена должност Г-дин Рисдал, 
Претседател на Судот, Г-дин Бернард, Потпретседател на Судот и сите други членови и замени на 
судиите (г-дин Ф. Мачер, г-дин А Спилман, г-дин Ј.М. Моренила и г-дин Е. Левитис) од Советот кој се 
откажал од надлежноста (Правило 51 став 2 (а) и (б)). На 24 февруари 1996 година, во присуство на 
Секретарот, Претседателот ги извлече по пат на ждрепка имињата на седумте дополнителни судии 
избрани да го комплетираат Големиот судски совет, имено г-дин  Ф. Голчуклу, г-дин Ј. Де Мер, г-дин 
С.К. Мартенс, г-ѓа Е. Палм, г-дин А.Б. Бака, г-дин Г. Мифсуд Боничи и г-дин П. Јамбрек.  

9. Г-дин Мекдоналд не бил во можност да земе учество во судската расправа и бил заменет од г-дин 
Ј. Макарчик.   По расправата, г-дин Биги починал. Г-дин Волш не бил во можност да земе учество во 
понатамошното разгледување на предметот.  

10. Во согласност со одлуката на Претседателот, јавната расправа се одржала во Зградата на 
човековите права во Стразбур, на 25 март 1996 година. Судот претходно одржал подготвителен 
состанок. Пред судот се појавиле: 

 (a) за Владата

 Г-дин  И. Кристи ( I. Christie), Министерство за надворешни работи и работи на      
            Комонвелтот,   Агент, 

 Сер Николас Лил (Sir Nicholas Lyell), Адвокат на Нејзиното Височество, Прaтеник, 

            Јавен правобранител,    

 Г-дин  Ј. Иди (J. Eadie),  Адвокат, 
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 Г-дин  Ц. Вомерсли (C. Whomersley), Секретаријат за правни консултанти,     

 Г-дин  Д. Нисен (D. Nissen), Министерство за внатрешни работи на Обединетото Кралство,     

 Г-дин  Ц. Озборн, Министерство за внатрешни работи на Обединетото Кралство, 

 Г-дин  Д. Кук (D. Cooke), Министерство за внатрешни работи на Обединетото Кралство,     

 Г-дин  Ј. Крамп (J. Crump), Министерство за внатрешни работи на Обединетото Кралство,     

 Г-дин  Ј. Маршал (J. Marshall), Министерство за надворешни работи и работи на      
                        Комонвелтот, Советници; 

(б) за Комисијата

 Г-дин  Н. Браца (N. Bratza), Делегат;  

(в) за жалителите

 Г-дин  Н. Блејк (N. Blake) Адвокат на Нејзиното Височество, Адвокат, 
 Г-дин  Д. Брџис (D. Burgess), Адвокат.   

Судот ги слушна обраќањата на г-дин Браца, г-дин Блејк и Сер Николас Лил.  

11. На 29 март 1996 година,  земајќи ја во предвид ненавремената достава и приговорите доставени 
против Владата, Големиот судски совет одлучи да не ги допушти во списите на предметот двете 
изјави под заклетва поднесени од страна на жалителите на 21 март 1996 година. 

ФАКТИ  

I. ОКОЛНОСТИ НА ПРЕДМЕТОТ

A. Жалителите  

12. Четворицата жалители се членови на истото семејство и тие се Сики. Првиот жалител, 
Карамјит Синг Чахал  е индиски државјанин роден во 1948 година. Тој влегол во Обединетото 
Кралство нелегално во 1971 година во потрага по вработување. Во 1974 година поднел барање 
до Министерството за внатрешни работи за регулирање на неговиот престој а на 10 декември 
1974 година му била дадена дозвола за престој на неопределено време во рамките на условите за 
амнестија на нелегални доселеници кои пристигнале пред 1 јануари 1973 година.  Од 16 август 1990 
година бил приведен за цели на депортација во затворот во Бедфорд. 

Вториот жалител, Даршан Каур Чахал, е исто така индиски државјанин, родена во 1956 година. Во 
Англија дошла на 12 септември 1975 година по склучувањето на брак со првиот жалител во Индија, 
а во моментот живее во Лутон со двете деца на тоа семејство, Киранпрет Каур Чахал  (роден/а во 
1977) и Бикарамјит Синг Чахал  (роден/а во 1978), кои се третиот и четвртиот жалител.  Врз основа 
на фактот дека се родени во Обединетото Кралство двете деца имаат британско државјанство.  

13. Првиот и вториот жалител поднеле барање за британско државјанство во декември 1987 година. 
Барањето на г-дин Чахал  е одбиено на 4 април 1989 година но барањето на г-ѓа Чахал  е сé уште 
нерешено. 

Б. Историјат: конфликтот во Пенџаб 

14. Од поделбата на Индија во 1947 година многу Сики биле ангажирани во политичка кампања за 
независна татковина, Калистан, која би била слична на индиската провинција Пенџаб. Во доцните 
1970-ти, се појавила истакната група под раководство на Сант Јарнаил Синг Биндранвале, базирана 
во Златниот храм во Амритсар, најсветиот храм на Сиките. Владата се произнела дека Сант 
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Биндранвале, како и проповедањето на доктрините на ортодоксните Сики, го користеле Златниот 
храм за собирање на оружје и проповедале употреба на насилство за формирање на независен 
Калистан. 

15. Ситуацијата во Пенџаб се влошила по убиството на висок полициски службеник во Златниот 
храм во 1983 година. На 6 јуни 1984 година индиската армија извршила упад во храмот за време 
на верски празник убивајќи го Сант Биндранвале и околу 1000 други Сики. Четири месеци подоцна 
индискиот Премиер, г-ѓа Индира Ганди (Indira Gandhi), била застрелана и убиена од страна на двајца 
нејзини телохранители припадници на Сиките. Следувале Хинду реакции кои вклучувале убиство 
на над 2000 Сики во немирите во Делхи. 

16. Од 1984 година, конфликтот во Пенџаб наводно има одземено над 2000 животи, со тоа што 
кулминацијата била достигната во 1992 година кога, согласно индиските извештаи за печат собрани 
од страна на Министерството за надворешни работи и работи на Комонвелтот на Обединетото 
Кралство, околу 4000 луѓе биле убиени во поврзани инциденти во Пенџаб и на други места. 

Постојат докази за насилство и повреди на човековите права сторени како од страна на сикиските 
сепаратисти така и од страна на безбедносните сили (видете точки 45-56 подолу). 

В. Посетата на г-дин Чахал на Индија во 1984 година  

17. На 1 јануари 1984 година г-дин Чахал  отпатувал во Пенџаб со неговата сопруга и децата во 
посета на роднини. Тој изјавил дека за време на неговата посета во повеќе наврати го посетил 
Златниот храм, а десетина пати го видел Сант Биндранвале на проповед.  Во една прилика нему, на 
неговата сопруга и синот им било дозволено да му бидат лична публика. Некаде тој период г-дин 
Чахал  бил крстен и почнал да ги следи проповедите на ортодоксниот сикизам. Се вклучил и во 
организација на пасивен отпор во поддршка на самостојноста на Пенџаб. 

18. На 30 март 1984 година бил уапсен од страна на пенџапската полиција. Бил однесен во 
притвор каде бил држен дваесет и еден ден, а за тоа време бил, според неговите тврдења, чуван 
со лисици во нехигиенски услови, тепан до бесознание, му биле нанесувани електрични удари на 
различни делови од телото и бил подложен на симулирано погубување. Подоцна бил ослободен 
без обвинение. 

Му било дозволено да се врати во Обединетото Кралство на 27 мај 1984 година, а оттогаш ја нема 
посетено Индија. 

Г. Политички и верски активности на г-дин Чахал  во Обединетото Кралство

19. По неговото враќање во Обединетото Кралство, г-дин Чахал  станал водечка фигура во заедницата 
на Сиките, која жестоко реагирала на упадот во Златниот храм. Помагал во организацијата на 
демонстрации во Лондон во знак на протест против дејствијата на индиската влада, станал редовен 
член на одборот на „гурдвара“ (храмот) во Белведере (Ерит, Кент) и патувал низ Лондон убедувајќи 
ги младите Сики да се крштеваат.    

20. Во август 1984 година г-дин Јасбир Синг Роде (Jasbir Singh Rode) влегол во Обединетото Кралство. 
Тој бил внук на Сант Биндранвале, а од Сиките бил признат за негов наследник и духовен водач. 
Г-дин Чахал стапил во контакт со него по неговото пристигнување и заедно со него патувал низ 
Обединетото Кралство и му помагал со крштевањата кои тој ги извршувал. Г-дин Роде бил од 
помош во воспоставување на ограноците на Меѓународниот младински сојуз на Сиките (“ММСС”) во 
Обединетото Кралство, и жалителот играл значајна организациска улога во овој обид. Меѓународниот 
младински сојуз на Сиките (“ММСС”) бил воспоставен како прекуокеански огранок на Индискиот 
студентски сојуз на Сиките. Оваа организација била забранета од страна на Индиската влада сé до 
средината на 1985 година, а наводно индиските власти сé уште ја сметаат за милитантна. 

21. Во декември 1984 година Г-дин Роде бил истеран од Обединетото Кралство по основ на тоа 
дека јавно пропагирал насилни методи во водењето на сепаратистичка кампања. По неговото 
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враќање во Индија тој бил затворен без судење се до крајот на 1988 година. Кратко по неговото 
ослободување станало очигледно дека тој ги сменил политичките погледи; сега се залагал за тоа 
дека Сиките треба да се стремат кон исполнување на својата кауза со употреба на уставни методи, 
став кој, според жалителите, бил неприфатлив за многу од Сиките. Затоа поранешните следбеници 
на Г-дин Роде се поделиле.  

22. Во Обединетото Кралство, според Владата, ова довело до раскол во ММСС кај, во поширока 
смисла, северните/јужните линии. Во северниот дел на Англија повеќето ограноци го следеле Г-дин 
Роде, додека на југот ММСС се поврза со друг пенџапски политички активист, Др. Сохан Синг (Sohan 
Singh), кој продолжил да ја поддржува кампањата за независна татковина. Г-дин Чахал  и, според 
него, сите значајни фигури од духовен и интелектуален карактер во рамките на заедницата на 
Сиките во Обединетото Кралство биле во јужната фракција. 

Д. Наводните криминални дејствија на г-дин Чахал   

23. Во октомври 1985 година г-дин Чахал  бил притворен согласно Законот за спречување на 
тероризам (Времени одредби) од 1984 година (“ЗСТ”) под сомнението за инволвираност во заговор 
за атентат на индискиот Премиер, Г-дин Рајив Ганди (Rajiv Gandhi), за време на службена посета на 
Обединетото Кралство. Бил ослободен поради недостиг на докази. 

Во 1986 година бил уапсен и испрашуван два пати (еднаш согласно Законот за спречување на 
тероризам (ЗСТ), поради сомнение дека бил инволвиран во заговор на ММСС за убиство на умерени 
Сики во Обединетото Кралство. Во двете прилики бил ослободен без обвинение. Г-дин Чахал  
негирал инволвираност во било кој од овие заговори. 

24. Во март 1986 година бил обвинет за напад и тепачка како последица на немирите во гурдвара 
храмот во Ист Хем во Лондон. За време на ова судење по споменатите обвиненија во мај 1987 година 
имало немири во гурдвара храмот во Белведере, кои биле обелоденети во националниот печат. 
Г-дин Чахал  бил уапсен во врска со овој инцидент, и бил изведен пред суд во лисици на последниот 
ден од неговото судење. Бил обвинет по двете обвиненија кои произлегуваат од инцидентот во Ист 
Хем, и отслужил паралелни казни од шест и девет месеци. 

Подоцна бил ослободен од обвиненијата кои произлегуваат од инцидентот во Белведере. 

На 27 јули 1992 година Апелациониот суд ги повлекол двете обвиненија врз основа на тоа дека 
појавувањето на г-дин Чахал  пред судот во лисици било сериозно штетно за него. 

Ѓ. Постапка за депортација и азил   

1. Известување за намерата за депортација  

25. На 14 август 1990 година Министерот за внатрешни работи (Г-дин Hurd) одлучи дека г-дин Чахал  
треба да биде депортиран бидејќи неговото непрекинато присуство во Обединетото Кралство е 
штетно за јавните интереси од причини поврзани со националната безбедност и други причини од 
политички карактер, имено меѓународната борба против тероризмот. 

На 16 август 1990 година на г-дин Чахал  му е доставено известување за намерата за депортација. 
Тогаш бил притворен заради депортација согласно став 2 (2) од Прилог III кон Законот за имиграција 
1971 (видете точка 64 подолу) каде се наоѓа оттогаш. 

2. Барањето на г-дин Чахал  за азил  

26. Г-дин Чахал  тврдел дека доколку се врати во Индија постоело основано стравување од прогон 
во рамките на условите на Конвенцијата на Обединетите Нации за статусот на бегалците од 1951 
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година („Конвенција од 1951 година“)- видете точка 61 подолу) и поднел барање за политички азил 
на 16 август 1990 година. Бил интервјуиран од страна на Одделот за азил при Министерството за 
внатрешни работи на 11 септември 1990 година а неговите адвокати поднеле писмени изјави во 
негово име. 

Тој тврдел дека би бил жртва на мачење и прогон доколку се врати во Индија, и се потпирал на 
следните факти, inter alia:

 (a) неговото притворање и мачење во Пенџаб 1984 година (видете точка 18 погоре); 

(б) неговите политички дејствија во Обединетото Кралство и неговата идентификација со 
обновувањето на Сики религијата и кампањата за самостојна држава на Сиките (видете точка 19-22 
погоре);

 (в) неговата поврзаност со Сант Биндранвале и Јасбир Синг Роде; (видете точка 17 и 20 погоре);    

(г) докази дека неговите родители, други роднини и контакти биле притворени, подложени на 
мачење и испрашување во октомври 1989 година за дејствијата на Г-дин Чахал  во Обединетото 
Кралство и дека други луѓе поврзани со него умреле во полициски притвор; 

 (д) пројавениот интерес од страна на индискиот национален печат за неговите наводни борбени 
дејствија на страната на Сиките и предложеното протерување од Обединетото Кралство; 

 (ѓ) веродостојни докази, вклучително оние содржани во извештаите на Амнести Интернешнл, за 
мачењето и убиството на оние кои индиските власти а особено пенџапската полиција ги сметала 
за милитантни Сики (в. точка 55-56 подолу).

27. На 27 март 1991 година Министерот за внатрешни работи го одбил барањето за азил . Во писмо 
до жалителот, тој го изразил своето мислење дека не е веројатно дека поддршката од страна на 
жалителот на сепаратизмот на Сиките би го привлекла интересот на индиските власти освен ако 
таквата поддршка не вклучувала насилни дејствија против Индија. Тој понатаму истакнал дека

“ нема сознанија за било какви активни обвиненија било во Индија или на друго место против 
[г-дин Чахал ] и исказот кој [г-дин Чахал ] го дал за неговите политички дејствија, Министерот  не 
прифатил дека постои разумна веројатност дека би бил гонет ако се врати во Индија. Медиумскиот 
интерес за овој предмет може да им е познат на индиските власти и, со оглед на признаената 
инволвираност во екстремистичка фракција на ММСС, прифатливо е дека индиската Влада може во 
моментот да има легитимен интерес за неговите дејствија“.

Министерот за внатрешни работи не сметал дека искуствата на г-дин Чахал во Индија во 1984 
година имале било какво значење отпосле, бидејќи тоа било време на особено висока тензија во 
Пенџаб. 

28. Адвокатите на г-дин Чахал го информирале Министерот за внатрешни работи за неговата 
намера да поднесе барање за судска ревизија на одбивањето на азил, но би причекал додека 
советодавниот одбор не го разгледа предметот за национална безбедност против него. 

3. Советодавен панел  

29. Поради елементи на предметот поврзани со јавната безбедност, немало право на жалба против 
налогот за депортација (видете точка 58 и 60 подолу). Сепак, на 10 јуни 1991 година, ова прашање 
било разгледано од страна на советодавен панел, чиј претседавач бил судија од Апелациониот суд, 
Лорд судија Лојд (Lloyd), а кој го вклучувал и поранешен претседател на Трибуналот за разгледување 
на жалби од областа на имиграцијата. 

30. Министерството за внатрешни работи составило изјави на 5 април и 23 мај 1991 година кои 
содржеле преглед на основите за известувањето за намерата за депортација, кое било испратено 
до жалителот. Главните точки биле следните: 

 (a) Г-дин Чахал бил централна личност во раководење на поддршката на тероризмот организиран 
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од страна на фракцијата на ММСС која имала тесни врски со Сики терористите во Пенџаб;

 (б) тој одиграл водечка улога во програмата на фракцијата за застрашување насочена кон членовите 
на други групи во рамките на заедницата на Сиките во Обединетото Кралство;

 (в) тој бил вклучен во снабдување на терористите во Пенџаб со пари и опрема од 1985 година

 (г) тој имал јавна историја на вклученост со насилни дејствија во Сики тероризмот, како што било 
докажано со неговите обвиненија од 1986 година и бил инволвиран во немири во гурдварата 
во Белведере (видете точка 24 погоре). Овие немири биле поврзани со намерата за преземање 
на контрола врз средствата на гурдварата со цел да се финансира поддршката и помошта за 
терористички дејствија во Пенџаб;

    (д) тој бил вклучен во планирањето и раководењето на  терористичките напади во Индија, 
Обединетото Кралство и на други места. 

Г-дин Чахал  не бил известен за изворите на и доказите за овие ставови кои биле доставени до 
советодавниот панел. 

31. Во писмо од 1991 година, правните советници на г-дин Чахал  составиле писмен поднесок кој 
требало да се изнесе пред советодавниот панел, во кој биле вклучени следните точки: 

 (a) јужниот огранок на ММСС имал не повеќе од 200 членови и бил ненасилен како во поглед на 
целите така и во поглед на историјатот; 

 (б) ММСС не се обиделе да ја преземат контролата врз гурдварите со цел да ги канализираат 
средствата за терористички дејства; ова било чисто идеолошка борба на страната на младите Сики 
за раководење со гурдварите во согласност со верските вредности на Сиките; 

 (в) Г-дин Чахал  одрекувал било каква инволвираност во немирите во гурдварите во Ист Хем и 
Белведере (видете точка 24 погоре) или било каква друго насилно или терористичко дејство во 
Обединетото Кралство или на друго место. 

32. Тој лично се појавил пред панелот, и му било дозволено да повика сведоци во негово име, но 
не му било дозволено да биде застапуван од адвокат или да биде известен за советот кој панелот 
му го дал на Министерот за внатрешни работи (в. точка 60 подолу).

33. На 25 јули 1991 година Министерот за внатрешни работи (г-дин Baker) потпишал налог за 
депортација на г-дин Чахал, кој бил доставен на 29 јули. 

4. Судска ревизија  

34. На 9 август 1991 година г-дин Чахал  поднел барање за судска ревизија на одлуките на Министрите 
за внатрешни работи за одбивање на азил и давање налог за депортација. Високиот суд издал 
дозвола на 2 септември 1991 година. Одлуката за одбивањето на азил била укината на 2 декември 
1991 година и повторно вратена до Министерот за внатрешни работи. 

Судот одлучил дека аргументите дадени во одлуката за одбивање биле неадекватни, главно поради 
тоа што Министерот за внатрешни работи пропуштил да објасни дали смета дека доказите на 
Амнести Интернешнл се поврзани со ситуацијата во Пенџаб и, ако не смета, која е причината за тоа. 
Судот не одлучил за валидноста на налогот за депортација. Судијата г-дин Поплевел (Popplewell) 
изразил „огромна загриженост“ во врска предметот.

35. После дополнително разгледување, на 1 јуни 1992 година Министерот за внатрешни работи 
(г-дин Clarke) донел нова одлука за одбивање на азил. Тој сметал дека кршењето на редот и мирот 
во Пенџаб се должело на дејствијата на Сики терористите а не било доказ за прогон во смисла на 
Конвенцијата од 1951 година.  Понатаму, повикувајќи се на член 32 и 33 од истата Конвенција (в. 
точка 61 подолу), тој го изразил ставот дека, дури и да постои ризик г-дин Чахал  да биде протеран, 
тој не би го имал правото на заштита од Конвенцијата од 1951 година бидејќи претставувал закана 
за јавната безбедност. 
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36. Г-дин Чахал  поднел барање за судска ревизија на оваа одлука, но потоа барал одлагање на 4 
јуни 1992 година, кое било одобрено. 

37. Во допис од 2 јули 192 година, Министерот за внатрешни работи го известил жалителот дека 
одбива да ја повлече постапката за депортација, дека г-дин Чахал  може да биде депортиран на било 
кој меѓународен аеродром по негов избор во рамките на Индија и дека Министерот за внатрешни 
работи барал и добил потврда од индиската Влада (која била подоцна повторена во декември 1995 
година) со следниот текст:

„Го примивме вашето барање за формална потврда за тоа дека, ако г-дин Карамјит Синг Чахал  
биде депортиран во Индија, тој би ја уживал истата правна заштита како и секој друг индиски 
државјанин, и дека не би имал причина да очекува дека ќе биде жртва на било какво малтретирање 
во рацете на индиските власти.

Ја имам честа да го потврдам погоре наведеното.“

38. На 16 јули 1992 година Високиот суд дал одобрение за поднесување на барање за судска ревизија 
на одлуките од 1 јуни 1992 година за потврдување на одбивањето на азил и од 2 јули 1992 година 
за пристапување кон депортација. Барањето за кауција било одбиено на 23 јули (до Европскиот суд 
за човекови права не биле доставени детални податоци за оваа одлука). 

39. Апелациониот суд (Кривичен оддел) ги отфрлил обвиненијата за г-дин Чахал  од 1987 година, на 
27 јули 1992 година (в. точка 24 погоре). Министерот за внатрешни работи го разгледал предметот во 
поглед на овој развој на настаните, но заклучил дека е правилно да се продолжи со депортацијата. 

40. Расправата за барањето на судска ревизија се одржала помеѓу 18 и 21 јануари 1993 година. 
Истото било одбиено на 12 февруари 1993 година од страна на Судијата Потс во Високиот суд, како 
и дополнителното барање за кауција (до Европскиот суд за човекови права и за оваа одлука не 
биле доставени детални податоци). 

41. Г-дин Чахал  се жалел до Апелациониот суд. Расправа по жалбата била одржана на 28 јули 1993 
година и жалбата е отфрлена на 22 октомври 1993 година (R. v. Министерот за внатрешни работи, 
ex parte Чахал  [1994] Извештаи за жалби поврзани со имиграција, т. 107). 

Судот утврдил дека комбинираниот ефект од Конвенцијата од 1951 година и Правилникот за 
имиграција (в. точка 61-62 подолу) бил да се бара од Министерот за внатрешни работи да ја одмери 
заканата по животот или слободата на г-дин Чахал  доколку биде депортиран наспроти опасноста 
по националната безбедност доколку му биде дозволено да остане. 

Ова се зборовите на Судијата Лорд Нолан:   

“Изјавата дека, при одлучување дали депортацијата на одредено лице би била за доброто на 
јавноста, Министерот би требало во целост да го игнорира фактот дека тоа лице има основан 
страв од протерување  во земјата во која треба да биде испратено за мене е изненадувачка и 
неприфатлива. Секако дека може да постојат прилики кога лицето претставува таква закана за 
оваа земја и нејзините жители што разгледувањата на неговата лична безбедност и добросостојба 
стануваат практично ирелевантни. Сепак би се очекувало дека Министерот  да го одмери ризикот 
по оваа земја наспроти ризикот по лицето, иако вагата натежнува во корист на ризикот по земјата.“

Министерот за внатрешни работи се чини дека ги земал во предвид доказите дека жалителот може 
да биде протеран  и судот не бил во можност да пресуди дали неговата одлука за депортација 
била нерационална или неразумна бидејќи немал пристап до доказите поврзани со ризикот по 
националната безбедност кој го претставувал г-дин Чахал . Како што истакна Судијата Лорд Нил:

“Судот има право да изврши анализа на тврдењето дека одредено лице треба да биде депортирано 
во интересот на националната безбедност но во пракса оваа анализа може да содржи недостатоци 
или да биде непотполна ако сите релевантни факти не се изложени пред судот“. 

Во отсуство на докази за нерационалност или неразумност, било невозможно согласно англиското 
право да се поништи одлуката на Министерот за внатрешни работи (в. точка 66 подолу). 
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42. Апелациониот суд одбил да допушти жалба до Домот на лордовите, а Домот на лордовите уште 
еднаш одбил да допушти жалба на 3 март 1994 година. 

43.  По извештајот од Комисијата, жалителот поднел барање за привремено ослободување во 
очекување на одлуката на Европскиот суд за човекови права, по пат на постапка habeas corpus и 
постапка на судска ревизија во Окружниот суд (в. точка 65 подолу). Министерот  се спротивставил 
на барањето по следните основи:

“Жалителот бил приведен во август 1990 година и му било доставено известување за намерата 
за депортација бидејќи тогашниот Министер  бил убеден дека претставувал значителна закана 
по јавната безбедност. Министерот  и понатаму бил убеден дека таква закана постои... Со оглед 
на причините за депортацијата на жалителот Министерот  и понатаму бил убеден дека неговото 
привремено ослободување од притвор би било неоправдано. Тој заклучил дека жалителот не би 
можел да биде безбедно ослободен, предмет на ограничувања, со оглед на заканата која тој ја 
претставувал.“

Пресудата била изречена на 10 ноември 1995 година

(R. v. Министер за внатрешни работи, ex parte Чахал , непријавено). Судијата МекПерсон (MacPher-
son) во Окружниот суд го одбил барањето за habeas corpus, по основот дека „притворот per se бил 
целосно законски бидејќи Министерот  [имал] овластување да приведе лице кое [било] предмет на 
одлука за издавање на налог за депортација.“ Во врска со барањето за судска ревизија на одлуката 
на Министерот  за приведување на Г-дин Чахал , Судијата истакна:

“Мора да ја разгледам одлуката на Министерот  и да проценам дали, во сите околности, врз основа 
на достапните информации, тој постапувал незаконски, или со процедурални неправилности, или 
неразумно до степен на нерационално. Не можам да кажам дека има предмет за таква одлука, 
особено земајќи во предвид дека не го знам целиот материјал врз основа на кој се донесени 
одлуките... [О]чигледно и правилно е дека во одредени случаи членот на извршната власт мора да 
може да чува во тајност одредени работи за кои ќе смета дека е потребно да се чуваат во тајност... 
Не постојат основи, по мое мислење, да кажам или дури да се посомневам дека нема одредени 
работи кои Министерот ги има на ум и по кои имал право да презема дејства ...“

Е. Моменталните состојби во Индија и Пенџаб

44. Моменталната состојба во однос на заштитата на човековите права генерално во Индија и 
поконкретно во Пенџаб била предмет на спор помеѓу страните. Значителен дел од доказите му 
биле доставени на Судот по ова прашање, а некои од нив се дадени подолу.

1. Материјал доставен од страна на Владата  

45. Владата се произнела дека врз основа на извештаите за печат собрани од страна на 
Министерството за надворешни работи и работи на Комонвелтот, се чини дека бројот на загубени 
животи во Пенџаб како последица на тероризам значително се намалил. Во 1992 година оваа 
бројка била 4000, во 1993 година бројката била 394 а во 1994 година таа била 51. Врз поранешниот 
Премиер на Пенџаб, г-дин Беант Синг, бил извршен атентат во август 1995 година; покрај тоа, 
имало многу мала терористичка активност и само четири смртни случаи поврзани со тероризмот 
во регионот во 1995 година. 

46. Понатаму, демократијата се вратила во Државата: скоро сите фракции од Акали Дал (Akali Dal), 
главната политичка партија на Сиките, се обединиле и биле подготвени да се натпреваруваат на 
следните општи избори како еден субјект и дополнителните избори во Гидербаха поминаа мирно, 
со одѕив од 88%. 

47. Високата Комисија на Обединетото Кралство продолжила да прима поплаки за пенџапската 
полиција. Сепак, во последните месеци истите биле главно поврзани со изнудување а не со 
политички мотивирани малтретирања и постојано биле известувани дека имало многу малку или 
воопшто немало политички мотивирани полициски дејствија во Пенџаб. 
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48. Индиските власти презеле чекори за справување со останатата корупција и злоупотреба на 
моќ во Пенџаб; на пример, имало голем број на судски пресуди против полициски службеници, 
бил назначен “Lok Pal” (народен правобранител) а новиот Премиер ветил дека ќе „обезбеди 
транспарентност и отчетност“. Индиската национална комисија за човекови права (“НКЧП”), која 
известувала за Пенџаб (видете подолу) продолжила да се зајакнува и развива.  

2. Извештаи на индиската Национална комисија за човекови права  

49. Националната комисија за човекови права го посетила Пенџаб во април 1994 година и го дала 
следниот извештај:   

“Жалбите кои се однесуваат на повреда на човековите права поднесени до Комисијата спаѓаат 
во три поголеми категории. Прво, постојат жалби против полицијата, за неосновани апсења, 
исчезнувања, смртни случаи во притвор и лажни конфликти кои завршуваат со убиство...

Скоро да била постигната согласност во ставовите искажани од страна на пошироката јавност 
дека тероризмот е спречен... [Т]огаш растело чувството дека е време полицијата да престане да 
работи под превезот на посебни закони. Имало многу силни барања за нормализирање на улогата 
и функционирањето на полицијата и за повторно воспоставување на надлежноста на Окружните 
магистрати врз полицијата. Впечатокот кој Комисијата го добила е дека ...Канцеларијата на 
магистратот на ниво на округ во моментот не е во состојба да истражува тужби за повреда на 
човековите права од страна на полицијата. Кај јавноста преовладува чувство дека полицијата е 
над законот, и работи независно и не одговара пред никој... Комисијата дала препорака до Владата 
да го преиспита ова прашање сериозно и да се осигури дека нормалната состојба е повторно 
воспоставена...“ 

50. Покрај тоа, во своите годишни извештаи за 1994/1995 година, Националната комисија за 
човекови права дала препорака, како приоритетно прашање, за систематска реформа, повторна 
обука и реорганизација на полицијата низ цела Индија, давајќи ја следната забелешка: „Прашањето 
поврзано со смртните случаи во притвор и силувањата, кое е веќе висок приоритет на Комисијата, 
беше поставено во поширок контекст на широко распространетото малтретирање на затвореници 
како резултат на праксите кои можат да се опишат само како сурови, нечовечни или деградирачки.“

3. Извештаи до Обединетите Нации  

51. Извештаите до Обединетите Нации во 1994 и 1995 година на Специјалниот известувач за 
мачење и друго сурово, нечовечно и деградирачко постапување или казнување и во 1994 година 
на Специјалниот известувач за егзекуции без судење, збирни и неосновани егзекуции и Работната 
група за присилни и недоброволни исчезнувања содржеле дека повредите на човековите права од 
страна на безбедносните сили биле широко распространети во Индија. 

На пример, во неговиот извештај од 1995 година, Специјалниот известувач за прашањата поврзани 
со мачење даде забелешка за примената на мачење во полициски притвор:

“Очигледно е дека мал број на инциденти, во нешто за кое постојат основани наводи дека е широко 
распространета, ако не и ендемична, појава се гонети а дури уште помалку од нив завршиле 
со осудување на сторителите. Мора да се истакне дека многу од предметите кои го привлекле 
вниманието на Специјалниот известувач се оние кои завршиле со смрт, со други зборови, оние 
каде мачењето можеби било применето со најекстремни резултати. Тоа мора да било во мал број 
од случаите на мачење во земјата [Индија].”      

4. Извештаи на Министерството за надворешни работи на Соединетите Држави  

52. Извештајот на Министерството за надворешни работи на Соединетите Држави за Индија 
укажувал на повреди на човекови права извршени од страна на пенџапската полиција во дејства 
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надвор од нивната матична држава: „Тимот за интервенции на пенџапската полиција во 1994 
година повторно ги гонела милитантните Сики во други делови на Индија. На 24 јуни, пенџапската 
полиција смртно го застрелала Карнаил Синг Каили (Karnail Singh Kaili), лице кое полицијата го 
идентификувала како терорист од редовите на Сиките... во Западен Бенгал. Владата на Западен 
Бенгал тврдела дека не била информирана за присуството на пенџапската полиција во Западен 
Бенгал, го запленила телото на Каили и оружјето и го забранила заминувањето на полицискиот тим 
сé додека не добие извинување од пенџапскиот Премиер.“

53. Спротивно на тоа, најновиот извештај на Министерството (март 1996 година) содржел дека 
бунтовничкото насилство во голема мера исчезнало во Пенџаб и дека имало очигледен напредок 
во коригирањето на шемите на малтретирање од страна на полицијата. Во продолжение го истакна 
следното:

“Убивањето на милитантни Сики од страна на полицијата во вооружени конфликти изгледа се ближи 
кон крајот. За време на првите осум месеци од [1995], само две лица биле убиени во конфликти со 
полицијата. Извештаите за печат го свртеле вниманието кон минати случаи на малтретирања во 
Пенџаб каде стотици тела, од кои наводно голем број починале во непризнат полициски притвор, 
биле кремирани како ’неподигнати’ во периодот 1991-1993 година или биле откриени на дното од 
неодамна исушените канали.“

5. Трибунал за разгледување жалби од областа на имиграцијата  

54. Трибуналот за разгледување жалби од областа на имиграцијата  ги земал во предвид наводите 
на вон-територијалните дејствија на пенџапската полиција во предметот Чаран Синг Гил (Charan 
Singh Gill) против Министерот за внатрешни работи (14 ноември 1994 година, непријавено), во врска 
со жалба поднесена од страна на политички активен припадник на Сиките против одбивањето 
од страна на Министерот да го прифати барањето за политички азил. Жалителот го привлекол 
вниманието на Трибуналот кон една сторија во Punjab Times од 10 мај 1994 година, која го објавила 
убиството од страна на пенџапската полиција на двајца борци припадници на Сиките во Западен 
Бенгал. Претседателот на трибуналот истакнал: 

“Би сакале да изјавиме дека не го прифаќаме ставот на [претставникот од Министерството 
за внатрешни работи] по овој документ, кој веројатно повеќе се заснова на имагинативно 
новинарство отколку на факти. По наше мислење, тоа овозможува вредна ретроспективна потврда 
на материјалите изнесени погоре, кои покажуваат дека пенџапската полиција е во голема мера 
закон сам за себе, подготвена е да го најде секој оној кој го смета за субверзивен, како и кога ќе ја 
поведе расположението, насекаде низ Индија.“ 

6. Извештаите на Амнести Интернешнл  

55. Во својот извештај од мај 1995 година, „Пенџапска полиција: вон границите на правото“, 
Амнести Интернешнл на сличен начин тврдела дека пенџапската полиција била позната по 
вршење на киднапирања и егзекуции на осомничени Сики милитанти во други индиски држави 
надвор од нивната надлежност. Врховниот суд во Њу Делхи наводно сериозно му пристапил на 
незаконското постапување од страна на пенџапската полиција, јавно обвинувајќи ја за самоволност 
и насилство“ и во неколку прилики помеѓу 1993 и 1994 година издал налог за истраги врз нивните 
дејствија. По убивањето на припадник на Сиките во Калкута во мај 1994 година, што предизвикало 
жестока реакција од Владата на државата Западен Бенгал, Министерот за внатрешни работи на 
Унијата свикал состанок на сите главни началници на полицијата на 5 јули 1994 година со цел да 
дискутираат за загриженоста која ја изразиле одредени држави по упадот на пенџапската полиција 
на нивните територии. Една од целите на состанокот била да се обидат да изработат формула со 
која пенџапската полиција би ги спроведувала своите операции во соработка со владите на секоја 
од државите. 

56. Во својот извештај од 1995 година, „Индија: Решавајќи ја судбината на ’исчезнатите’ во Пенџаб“, 
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Амнести Интернешнл тврделе дека еминентни поединци и понатаму „исчезнувале“ во полициски 
притвор. Помеѓу цитираните примери бил и генералниот секретар на крилото на политичката 
партија на Сиките одговорно за човекови права, Акали Дал, кој наводно бил уапсен на 6 септември 
1995 година и не бил виден од тој датум. 

II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО И ПРАКСА

Релевантното домашно право, преведено на македонски јазик, но и на англиски и француски јазик 
како верзии на двата официјални јазици на пресудата може да се прочитаат во интернет базата на 
судска пракса на ЕСЧП на www.echr.coe.int под HUDOC.

ПРАВО  

I.НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 3 ОД КОНВЕНЦИЈАТА (член.3)

72. Првиот жалител се жалел дека неговата депортација во Индија би претставувала повреда на 
Член 3 од Конвенцијата (член), кој предвидува:

“Никој не смее да биде подложен на мачење, или на нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување.” Комисијата ја прифатила оваа жалба, која Владата ја оспорила. 

A. Применливост на член 3 (чл. 3) во предмети на протерување  

73. Како што Суд забележал во минатото, државите договорнички имаат право, како прашање 
на добро утврдено меѓународно право и предмет на нивните договорни обврски вклучително и 
Конвенцијата, да го контролираат влезот, престојот и протерувањето на странци. Понатаму, мора 
да се забележи дека правото на политички азил не е содржано ниту во Конвенцијата ниту во 
нејзините Протоколи (видете ја пресудата од 30 октомври 1991 година во предметот Вилварајах 
(Vilvarajah) и други, против Обединетото Кралство, Серија А, бр. 215, стр. 34, став 102).  

74. Меѓутоа, јасно е утврдено во праксата на Судот дека протерувањето од страна на држава 
договорничка може да покрене прашање во врска со член 3 (чл.3), а со тоа да ја вклучи одговорноста 
на таа Држава согласно Конвенцијата, кога постојат суштински причини за уверувањето дека лицето 
за кое станува збор, доколку биде протерано, би се соочило со реален ризик да биде подложено на 
постапување спротивно на член 3 (чл.3) во земјата која го прима. Под тие околности, член 3 (чл.3) 
содржи обврска да не се протерува од земјата лицето за кое станува збор (видете пресуда од 7 јули 
1989 година во предметот Соеринг (Soering) против Обединетото Кралство, серија А бр. 165, стр.35, 
ставови 90-91, пресуда од 20 март 1991 година Круз Варас (Cruz Varas) и други против Шведска, 
серија А бр. 201, стр. 28, ставови 69-70 и погоре споменатата пресуда Вилварајах и други, стр. 34, 
став 103).

Владата го оспорувала овој принцип пред Комисијата но го прифатила во нејзините писмени искази 
пред Судот. 

Б. Предмети на протерување кои вклучуваат наводна опасност по националната безбедност  

75. Судот истакнува дека налогот за депортација на првиот жалител бил составен врз основа на тоа 
дека неговото континуирано присуство во Обединетото Кралство било штетно за јавниот интерес 
од причини поврзани со јавната безбедност, вклучително борбата против тероризмот (в. точка 25 



94

погоре). Страните не биле согласни во однос  на тоа дали, и во која мера, фактот дека жалителот би 
можел да претставува опасност за безбедноста на Обединетото Кралство влијаел врз обврските на 
таа држава согласно член 3 (чл. 3).

76. Иако првобитното тврдење на Владата било дека не бил утврден реален ризик од малтретирање 
(в. точка 88 и 92 подолу), таа исто така истакнала дека причината за намерата за депортација била 
јавната безбедност. Во врска со тоа Владата се произнела, прво, дека гаранциите предвидени 
во член 3 (чл.3) не се апсолутни во предмети каде држава договорничка предлага иселување на 
лице од нејзината територија. Наместо тоа, во такви предмети, во кои било потребно несигурно 
предвидување на идни настани во државата примател, различни фактори треба да се земат во 
предвид, вклучително опасноста која ја претставува лицето за кое станува збор по безбедноста на 
земјата домаќин.  Според тоа, имало имплицирано ограничување на член 3 (чл.3) кое из дозволува 
на државата договорничка да протера лице во држава примател дури и кога постои реален ризик 
од малтретирање, доколку таквото иселување  било неопходно заради јавната безбедност. Владата 
ги засновала своите наводи првенствено врз можноста за ограничувања признати во праксата на 
Судот, особено ставовите 88 и 89 од погоре споменатата пресуда Соеринг. Застапувајќи го тој став, 
Владата понатаму се повикала на принципот на меѓународното право дека правото на странец 
на азил е предмет на ограничување, како што е предвидено, inter alia, со членовите 32 и 33 од 
Конвенцијата на Обединетите Нации за статусот на бегалците од 1951 година (в. точка 61 погоре). 

Како алтернатива, заканата која ја претставува одредено лице по националната безбедност на 
државата договорничка била фактор кој треба да се измери при разгледување на прашањата во 
врска со член 3 (чл.3). Овој пристап земал во предвид дека во овие предмети постои различен 
степен на ризик од малтретирање. Колку е поголем ризикот од малтретирање, толку помала 
тежина треба да и се припише на опасноста по јавната безбедност. Но онаму каде што постои 
значителен сомнеж во поглед на ризикот од малтретирање, заканата по националната безбедност 
може значително да натежнува во рамнотежата која треба да се постигне помеѓу заштитата на 
правата на поединецот и општиот интерес на заедницата. Тоа било случајот овде: во најмала рака 
постоел значителен сомнеж дека ќе се оствари наводниот ризик од малтретирање, и според тоа, 
фактот дека г-дин Чахал  претставувал сериозна закана по безбедноста на Обединетото Кралство ја 
оправдувал неговата депортација. 

77. Жалителот одрекувал дека претставува било каква закана по националната безбедност на 
Обединетото Кралство, и тврдел дека, во било кој случај причините поврзани со националната 
безбедност не можат да го оправдаат изложувањето на одредено лице на ризик од малтретирање 
во странство повеќе отколку можат да го оправаат мачењето врз него директно. 

78. Комисијата, со која посредниците (в. точка 6 погоре) се сложиле, ги одбила владините аргументи. 
Таа се повикала на судската пресуда во предметот Вилварајах и други (цитирана во точка 73 
погоре, стр. 36, став 108) и го изразила мислењето дека гаранциите дадени во Член 3 (чл. 3) биле од 
апсолутно значење и не допуштале исклучоци. 

На расправата пред Судот, Делегатот на Комисијата предложил деловите од судската пресуда во 
предметот Соеринг на која се повикува Владата (в. точка 76 погоре) можат да се земат како извор 
на ставот дека, во случај во кој постои сериозен сомнеж во однос на веројатноста дека лицето 
ќе биде предмет на постапување или казнување спротивно на член 3 (чл.3), користа од таквиот 
сомнеж може да и се даде на Државата која депортира чии национални интереси биле загрозени 
од неговото континуирано присуство. Меѓутоа, не може да се повикува на тоа дека националниот 
интерес на државата е поважен од интересот на поединецот онаму каде што се докажани суштински 
основи да се верува дека тој би бил подложен на малтретирање доколку биде протеран. 

79. Член 3 (чл.3) содржи една од основните вредности на демократското општество (видете ја 
погоре споменатата пресуда Соеринг, стр.34, став 88). Судот е добро запознаен со огромните 
потешкотии со кои се соочуваат државите во модерното време при заштита на своите заедници од 
терористичкото насилство. Меѓутоа, дури и во овие околности, Конвенцијата на апсолутен начин 
забранува мачење, нечовечки или понижувачки постапувања, независно од однесувањето на 
жртвата. За разлика од повеќето основни одредби на Конвенцијата и Протоколите број 1 и 4 (П1, П4), 
член 3 (чл.3) не содржи било какви исклучоци и никакви облици на отстапување не се дозволени 
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со член 15, дури ни во случаи на вонредна состојба која го загрозува опстанокот на нацијата (в. 
пресуда од 18 јануари 1978 година во предметот на Ирска против Обединетото Кралство, серија 
А бр.25, стр.65 став 163 како и пресудата од 27 август 1992 година во предметот Томаси (Tomasi) 
против Франција , серија А бр. 241-А, стр.42 став 115). 

80. Забраната за малтретирање предвидена со член 3 е подеднакво апсолутна во предмети на 
протерување. Според тоа, секогаш кога има суштински причини да се верува дека лицето ќе биде 
изложено на реален ризик да биде предмет на постапување спротивно на член 3 доколку е иселен 
во друга држава, одговорноста на државата договорничка да го заштити од таквото постапување 
во случај на депортација е присутна во случај на протерување (видете погоре споменатата пресуда 
во предметот Вилварајах и други, стр. 34 став 103). Во овие околности, дејствијата на лицето за кое 
станува збор, колку и да се непосакувани или опасни, не може да бидат предмет на разгледување. 
Заштитата предвидена со член 3 е затоа поширока отколку што е предвидена со членовите 32 и 33 
од Конвенцијата на ОН за статусот на бегалците од 1951 година (в. точка 61 погоре). 

81. Став 88 од погоре споменатата пресуда во предметот Соеринг, во која се работи за екстрадиција 
во Соединетите Држави, јасно и цврсто го поддржува ставот наведен погоре. Не треба да се изведе 
од судските забелешки во врска со ризикот од ослабување на значењето на екстрадицијата, како што 
е утврдено во став 89 од истата пресуда, дека има било каков простор за споредување на ризикот 
од  малтретирање со причините за протерување при утврдувањето дали е вклучена одговорноста 
на Државата по член 3 (чл. 3). 

82. Од погоре изложеното следува дека нема потреба Судот да ги разгледува владините непроверени, 
но без сомнеж bona fide наводи за терористичките активности на првиот жалител и заканата која 
тој ја претставува по јавната безбедност.

В. Примена на член 3 (чл. 3) во околностите на предметот   

1. Временски период за проценка на ризикот  

83. Иако погледите на ситуацијата во Индија и Пенџаб биле различни (види точки 89-91 подолу), 
она што било неспорно е тоа дека насилството и нестабилноста во тој регион го достигнале врвот 
во 1992 година а оттогаш наваму се смирувале. Од таа причина е значаен датумот кој Судот го 
земал при проценка на ризикот по г-дин Чахал  доколку биде протеран во Индија. 

84. Жалителот тврдел дека Судот треба да ја разгледа ситуацијата во јуни 1992 година, во времето кога 
одлуката за неговата депортација станала конечна (видете став 35 погоре). Целта на одложувањето 
на неговото иселување побарано од страна на Комисијата (видете став 4 погоре) била да се спречи 
непоправлива штета, а не да и се пружи прилика на Високата договорна страна да го зацврсти 
својот предмет. Понатаму, не било соодветно стразбурските органи да бидат вклучени во операција 
на континуирано утврдување факти. 

85. Владата, со која се сложила Комисијата, навела дека поради тоа што одговорноста на Државата 
во рамките на Член 3 од Конвенцијата (член 3) во предмети на протерување лежи во изложувањето 
на лицето на реален ризик од малтретирање, датумот за проценка на ризик било времето на 
предложената депортација. Бидејќи г-дин Чахал  сé уште не бил протеран, релевантниот период 
бил периодот на постапката пред Судот.  

86. Од разгледувањата во став 74 погоре, произлегува дека, што се однесува до жалбата на жалителот 
во врска со член 3 (чл. 3), клучното прашање е дали има основа за реален ризик дека г-дин Чахал 
, доколку биде депортиран, би подлежел на постапување забрането со тој член (чл.3). Бидејќи тој 
сé уште не бил депортиран,  битниот временски период мора да биде периодот на разгледувањето 
на предметот од страна на Судот. Следува дека, иако историската позиција е од интерес во поглед 
на расветлувањето на моменталната ситуација и потенцијалниот развој на истата, моменталните 
услови се оние кои се од одлучувачко значење. 
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2.  Проценка на ризикот од малтретирање

(a) Аргументи    

(i)  Општи услови  

87. Наводите на жалителот се засноваат врз тврдењето дека владината оценка на условите во Индија 
и Пенџаб била сосема погрешна во текот на целата постапка пред домашните и стразбурските 
органи. Тој се повикувал на бројни извештаи на владини органи, меѓувладини и невладини 
организации за ситуацијата во Индија воопшто и посебно во Пенџаб, особено на извештаите кои 
се однесуваат на 1994 и 1995 година (в. точки 49-56 погоре), и тврдел дека овие материјали ги 
поткрепуваат наводите дека повредата на човековите права во Индија од страна на безбедносните 
сили, особено полицијата, и понатаму се ендемични. 

Во одговор на владината понуда да го врати во делот од Индија кој самиот ќе го избере, тој навел 
дека пенџапската полиција во минатото киднапирала и убивала милитантни Сики надвор од 
нивната татковина. 

Иако се сложил дека има некои подобрувања во Пенџаб од времето на најголемите немири во 1992 
година, тој инсистирал дека нема битни промени во режимот. Напротив, она што произлегувало од 
погоре наведените извештаи бил континуитетот во праксите на безбедносните служби. Во однос на 
ова, тој го истакнал фактот дека началникот на пенџапската полиција, кој бил одговорен за многу 
повреди на човековите права за време на неговата служба во периодот помеѓу 1992 и 1995 година, 
по неговото пензионирање бил заменет од неговиот поранешен заменик и шеф на службата за 
разузнавање. 

88. Владата тврдела дека нема вистински ризик од малтретирање на г-дин Чахал  доколку неговиот 
налог за депортација би се спровел, нагласувајќи дека не е неопходно да се врати во Пенџаб туку 
во било кој дел од Индија по негов избор. Во овој контекст Владата нагласила дека редовно ја 
следи ситуацијата во Индија преку Високата комисија на Обединетото Кралство во Њу Делхи. Од 
тие информации произлегувало дека позитивни чекори се преземени и понатаму се преземаат во 
справувањето со повредите на човековите права. Во однос на тоа е донесено посебно законодавство, 
Националната комисија за човекови права, која врши важна функција продолжила да се зајакнува 
и развива, и преземени се чекори како од извршните така и од судските власти во борбата со 
преостанатата злоупотреба на власт. Ситуацијата во Индија генерално одела во прилог на погоре 
наведените тврдења.  

Понатаму, во врска со прашањата изложени во точките 45-48 погоре, Владата тврдела дека 
ситуацијата во Пенџаб значително се поправила во последните години. Таа истакнала дека сега 
има малку или воопшто нема терористички активности во државата. Бил назначен и народен 
правобранител за разгледување на жалби за злоупотреба на власт и новиот главен министер јавно 
ги објавил владините намери да ја искорени повредата на човековите права. Законски постапки се 
покренати против полицајците кои наводно биле вклучени во незаконски активности. 

89. Амнести Интернешнл во своите писмени поднесоци го известила Судот дека истакнати 
сепаратистички Сики се сé уште изложени на сериозен ризик од  „исчезнување“, притвор без 
обвинение или судење, мачење и егзекуција без судење чиј извршител честопати е пенџапската 
полиција. Во поднесокот се повикува на извештајот од 1995 година во кој е документиран облик 
на повреди на човековите права извршени од страна на пенџапската полиција која дејствувала во 
тајни операции вон својата татковина (в. точка 55 погоре).   

90. Меѓутоа, Владата барала од Судот со внимание да ги разгледа материјалите составени од страна 
на Амнести Интернешнл, бидејќи не било возможно да се докажат фактите на предметите на кои 
се повикуваат. Понатаму, при проучување на овие извештаи многу лесно можело да се изгуби од 
видик пошироката слика на подобрување, концентрирајќи се премногу на поединечни случаи на 
наводна тешка повреда на човековите права. Конечно, со оглед на тоа дека ситуацијата во Пенџаб 
значително се променила во последните години, поранешните извештаи составени од страна на 
Амнести и други организации сега се со ограничена употреба. 
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91. Врз основа на материјалите кои и’ се доставени, Комисијата прифатила дека имало подобрување 
во условите кои се присутни во Индија а особено во Пенџаб. Меѓутоа, било невозможно да се 
најде во новите владини документи било каков цврст доказ дека пенџапската полиција сега е 
под демократска контрола или дека судството е способно целосно да ја докаже својата независна 
надлежност во регионот. 

 (ii)  Фактори кои се специфични за Г-дин Чахал 

92. Оние кои се појавувале пред Судот исто така имале различни ставови во однос на оцената на 
влијанието кое би го имала лошата репутација на г-дин Чахал  врз неговата безбедност во Индија. 

Од аспект на Владата, Владата на Индија најверојатно би била мудра и би го спречила малтретирањето 
на г-дин Чахал , знаејќи дека очите на светот би биле вперени кон него. Понатаму, во јуни 1992 
година и декември 1995 година Владата барала и добила уверување од Владата на Индија (в. точка 
37 погоре). 

93. Жалителот тврдел дека неговото значење како личност би ја зголемила опасноста од протерување. 
Донесувајќи ја одлуката за негова депортација од причини поврзани со јавната безбедност, Владата, 
како што е забележано од страна на судијата Г-дин Поплевел во првата расправа по судската 
ревизија (в. точка 34 погоре), јавно го прогласила за терорист. Статиите во индискиот печат од 1990 
година покажуваат дека тој во Индија се смета за таков, и голем број негови роднини и познаници 
се приведувани и малтретирани во Пенџаб поради нивната поврзаност со него. Уверувањата на 
индиската Влада биле од мала вредност со оглед на тоа дека Владата ја покажала својата немоќ да 
ги контролира безбедносните сили во Пенџаб и на други места. Жалителот исто така се повикал на 
примери на добро познати лица кои неодамна „исчезнале“. 

94. За Комисијата, г-дин Чахал , како водечки Сики милитант осомничен за учество во терористички 
акции, најверојатно би бил од посебен интерес за безбедносните сили, без разлика во кој дел од 
Индија би се вратил. 

  (б) Пристапот на Судот 

95. Согласно системот на Конвенцијата, утврдувањето и проверувањето на фактите првенствено е 
работа на Комисијата (членови 28 став 1 и 31) (чл. 28-1, чл.31). Според тоа, само под исклучителни 
околности Судот ги користи своите овластувања во оваа област (видете ја пресудата во предметот 
Круз Варас и други спомената во точка 74 погоре, стр. 29, став 74). 

96. Меѓутоа, Судот не е обврзан со наодите на Комисијата и слободен е да донесе своја оцена. 
Во предметите како што е конкретниот, судското испитување на постоењето на реален ризик од 
малтретирање мора да биде ригорозно, со оглед на апсолутниот карактер на член 3 (чл. 3) и фактот 
дека тој гарантира една од основните вредности на демократските општества кои го сочинуваат 
Советот на Европа (видете пресуда во предметот Вилварајах и други спомената во точка 73 погоре, 
стр. 36, став 108). 

97. При утврдувањето дали постои издржан ризик дека жалителот, доколку биде депортиран во 
Индија, би бил подложен на постапување спротивно на член 3 (чл. 3), Судот ќе изврши оцена на 
целиот материјал кој му е доставен и, доколку е потребно, материјалот кој самиот го обезбедил 
(видете ја погоре споменатата пресуда Вилварајах и други, стр. 36, став 107). Понатаму, со оглед 
на тоа дека временскиот период за оцена на ризикот е датумот на судското разгледување на 
предметот (в. точка 86 погоре), ќе биде потребно да се земат во предвид доказите кои се појавиле 
после комисиската ревизија. 

98. Во однос на владиниот предлог да го врати г-дин Чахал  на аеродром во Индија по негов избор, 
неопходно е Судот да го оцени ризикот од негово малтретирање во однос на условите низ цела 
Индија, а не само во Пенџаб. Меѓутоа, мора да се има во предвид дека првиот жалител е добро 
познат поддржувач на Сики сепаратизмот. Од ова произлегува дека разгледувањето на доказите 
кои се однесуваат на судбината на милитантните Сики во рацете на безбедносните сили надвор од 
државата Пенџаб е од особено значење. 

99. Судот ги земал во предвид владините забелешки кои се однесуваат на документите содржани во 
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извештаите на Амнести Интернешнл (в. точка 90 погоре). Без оглед на тоа, им придава тежина на 
некои од најтешките наводи содржани во овие извештаи, особено во однос на убиствата без судење 
наводно извршени од страна на пенџапската полиција надвор од татковината и за дејствијата 
преземени од страна на Врховниот суд на Индија, Владата на Западен Бенгал и Министерот за 
внатрешни работи на Унијата во одговор на тоа (в. точка 55 погоре). Понатаму, слични тврдења 
биле прифатени и од страна на Трибуналот на Обединетото Кралство за разгледување на жалби 
во областа на имиграцијата во предметот Чаран Синг Гил (Charan Singh Gill) против Министерот 
за внатрешни работи (в. точка 54 погоре) и биле вклучени во извештајот на Министерството 
за внатрешни работи на Соединетите Држави за Индија (в. точка 52 погоре). Извештајот на 
Националната комисија за човекови права за Пенџаб од 1994 година го поткрепува впечатокот 
дека полициските сили се целосно вон контрола на законската власт (в. точка 49 погоре). 

100. Судот е убеден со овие докази, кои се поткрепени со материјал од голем број на различни 
објективни извори, дека, барем до средината на 1994 година, одредени елементи во пенџапската 
полиција биле навикнати да дејствуваат не земајќи ги во предвид човековите права на осомничените 
милитантни Сики и биле целосно во можност да ги прогонуваат во зони на Индија кои се многу 
оддалечени од Пенџаб.  

101. Во став 111 од својот извештај Комисијата утврдила дека во последните години дошло 
до подобрување во заштитата на човековите права во Индија, особено во Пенџаб, а доказите 
изнесени откако Комисијата го разгледала предметот укажуваат на тоа дека состојбата и понатаму 
се подобрува. 

Особено, се чини дека бунтовничкото насилство во Пенџаб се смирува; Судот го истакнува 
значителното намалување на бројот на смртни случаи кои се припишуваат на тероризмот 
во регионот, како што навела тужената Влада (в. точка 45 погоре). Понатаму, во последните 
години во Пенџаб наводно се случиле и други охрабрувачки настани, како што е враќањето на 
демократските избори, голем број на пресуди против полициски службеници, назначувањето на 
народен правобранител да ги истражува злоупотребите на власта и ветувањето на премиерот дека 
ќе „обезбеди транспарентност и отчетност“ (в. точки 46 и 48 погоре). Покрај тоа, извештајот на 
Министерството за надворешни работи на Соединетите Држави од 1996 година потврдува дека во 
текот на 1995 година „забележан е виден напредок во коригирањето на злоупотребата од страна 
на  [пенџапската] полиција (в. точка 53 погоре). 

102. Сепак, доказите укажуваат на тоа дека проблемите сé уште постојат во врска со почитувањето 
на човековите права од страна на безбедносните сили во Пенџаб. Како што самата тужена Влада 
известила, Високата комисија на Обединетото Кралство во Индија и понатаму добива жалби за 
работата на пенџапската полиција, иако во последните месеци истите се однесувале главно на 
изнудување а не на политички мотивирани злоупотреби (в. точка 47 погоре). Амнести Интернешнл 
навела дека „исчезнувањата“ на истакнати припадници на Сиките кои биле во рацете на пенџапската 
полиција продолжиле спорадично во текот на 1995 година (в. точка 56 погоре), а извештајот на 
Министерството за надворешни работи на САД од 1996 година говори за убиството на двајца 
милитантни Сики таа година (в. точка  53 погоре). 

103. Понатаму, Судот смета дека е најзначајно тоа дека ниту еден конкретен доказ за било каква 
суштинска реформа или реорганизација на пенџапската полиција не е предочен во последните 
години. Погоре наведените докази (в. точки 49-56) укажуваат на тоа дека таквиот просец итно е 
побаран, и дека всушност ова била препораката од НКЧП (в. точка 49 погоре). Иако имало промени 
во раководството на пенџапската полиција во 1995 година, Началникот кој бил на чело за време на 
најголемите малтретирања бил само заменет од страна на неговиот поранешен заменик и шеф на 
службата за разузнавање (в. точка 87 погоре). 

Помалку од две години порано таа иста полициска сила спроведувала документирани рации во 
други индиски држави (видете став 100 погоре) и Судот не може потполно да ги отфрли наводите 
на жалителот дека неодамнешното намалување на дејствијата произлегува од фактот дека сите 
клучни фигури од кампањата за сепаратизмот на Сиките биле или убиени, или присилени да одат во 
странство, или станале неактивни поради мачење или страв од мачење. Понатаму, од извештаите 
на печатот произлегува дека доказите за целиот обем на малтретирањата во минатото дури сега 
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излегуваат на виделина (в. точка 53 погоре). 

104. Иако Судот е на мислење дека доколку г-дин Чахал се врати во Индија, најголем ризик за него 
би можело да бидат безбедносните сили на Пенџаб кои дејствуваат како внатре така и надвор од 
државните граници, тој исто така му дава значење на фактот дека се утврдени наводи за тешки 
повреди на човековите права од страна на  полицијата на други места во Индија. Во врска со 
тоа, Судот истакнува дека Специјалниот известувач на Обединетите Нации за мачење го опишал 
мачењето врз оние кои се во полициски притвор како „ендемично“ и се жалел дека се преземени 
неадекватни мерки за изведување на одговорните лица пред правдата (в. точка 51 погоре).  НКЧП 
исто така го привлекла вниманието на проблемите со широко распространетото, честопати 
фатално, малтретирање на затвореници и повикал на систематска реформа на полицијата низ цела 
Индија (в. точка 50 погоре). 

105. Иако Судот не се сомнева во добрата волја на индиската влада при обезбедување на уверувањата 
споменати погоре (точка 92), произлегува дека, и покрај напорите на владата, на НКЧП и индиските 
судови да извршат реформа, повредата на човековите права од страна на одредени членови на 
безбедносните сили во Пенџаб и на други места во Индија претставувала постојан и тежок проблем 
(в. точка 104 погоре). 

Според тоа, Судот не е убеден дека погоре наведените уверувања можат да му обезбедат на г-дин 
Чахал  адекватна гаранција за безбедноста. 

106. Судот понатаму смета дека фактот што жалителот е истакната личност, најверојатно би го 
зголемил ризикот од штета. Неспорно е дека во Индија е многу добро познато дека г-дин Чахал  
го поддржува сепаратизмот на Сиките и дека има тесни врски со други водечки личности во таа 
борба (в. точки 17 и 20 погоре). Тужената Влада изнела сериозни, иако непроверени наводи за 
неговото учество во тероризам, кои без сомнеж им се познати на индиските власти. Судот е на 
мислење дека тие фактори веројатно би го направиле мета на интерес на тврдокорните елементи 
на безбедносните сили кои сурово ги гонеле осомничените милитантни Сики во минатото. (в. точки 
49-56 погоре). 

107. Поради сите погоре наведени причини, особено врз основа на потврдената инволвираност 
на пенџапската полиција во убиствата и киднапирањата надвор од нивната татковина и наводите 
за тешки повреди на човековите права кои и понатаму продолжувале а кои им се припишувале на 
членови на индиските безбедносни сили, Судот смета дека е основано постоењето на реален ризик 
дека г-дин Чахал  ќе биде предмет на постапување спротивно на член 3 (чл.3) доколку биде вратен 
во Индија. 

Според тоа, налогот за негова депортација во Индија, доколку се изврши, би довел до повреда на 
член 3 (чл. 3). 

II.   НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА ЧЛЕН 5 ОД КОНВЕНЦИЈАТА (чл.5)     

 

A.  Член 5 став 1 (чл. 5-1)  

108. Првиот жалител се жалел дека неговото лишување од слобода во текот на постапката за 
депортација претставува повреда на член 5 став 1 од Конвенцијата, кој предвидува (доколку е 
релевантно): 

„Секој има право на слобода и безбедност на личноста. Никој не смее да биде лишен од слобода, 
освен во следниве случаи и во согласност со постапката пропишана со закон:

...   

(ѓ) законско апсење или лишување од слобода ...на лице против кое се води постапка на депортација...

109. Г-дин Чахал  бил држен во затворот во Бедфорд од 16 август 1990 година (види точка 25 погоре). 
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Не било спорно дека бил лишен од слобода „заради депортација“ во рамките на значењето на член 
5 став 1 (ѓ) (чл. 5-1-ѓ). Меѓутоа, тој тврдел дека неговото лишување од слобода повеќе не било „во 
согласност со постапката пропишана со закон“ за целите на член 5 став 1 (чл. 5-1) поради нејзиното 
предолго траење. 

Жалителот особено се жалел за должината на времето (16 август 1990-27 март 1991 година) кое 
било потребно за разгледување и одбивање на неговото барање за статус на бегалец; периодот 
(9 август 1991- 2 декември 1991 година) помеѓу неговото барање за судска ревизија на одлуката за 
одбивање на азил и одлуката на домашниот суд; и времето кое било потребно (2 декември 1991 
година – 1 јуни 1992 година) за нова одлука за одбивање на азил. 

110. Комисијата се сложила со тоа утврдувајќи дека погоре наведените постапки не биле водени со 
потребната брзина и дека со тоа лишувањето од слобода повеќе не е оправдано. 

111. Меѓутоа, Владата утврдила дека различните постапки покренати од страна на г-дин Чахал  
биле водени со најголема можна брзина.  

112. Судот потсетува дека не е спорно тоа дека г-дин Чахал  е лишен од слобода „заради депортација“ 
во рамките со значењето на член 5 став 1 (ѓ) (в. точка 109 погоре). Член 5 став 1 (ѓ) (чл. 5-1-ѓ) не 
пропишува лишувањето од слобода на лице против кое се води постапка за депортација да се 
смета за неопходно, на пример да се спречи да изврши кривично дело или негово бегство; во тој 
поглед член Член 5 став 1 (ѓ) (чл. 5-1-ѓ) предвидува различно ниво на заштита од член 5 став 1 (в) 
(чл. 5-1-в).

Всушност, сé што е пропишано со оваа одредба (чл. 5-1-ѓ) е „да се поведе постапка за депортација“. 
Затоа е неважно, за целите на член 5 став 1(ѓ) (чл. 5-1-ѓ), дали предметната одлука за протерување 
е оправдана според домашното право или правото на Конвенцијата. 

113.  Судот, сепак, потсетува дека секакво лишување од слобода предвидено со член 5 став 1 (ѓ) ќе 
биде оправдано само доколку е во тек постапка за депортација. Доколку таква постапка не се води 
со длабинска анализа, лишувањето од слобода ќе престане да биде дозволено согласно Член 5 став 
1 (ѓ) (видете пресуда од 22 март 1995 година во предметот Квин (Quinn) против Франција, серија 
А бр. 311, стр. 19, став 48 како и пресуда од 24 септември 1992 година во предметот Коломпар 
(Kolompar) против Белгија, серија А бр. 235-C, стр.55, став 36). 

Според тоа, неопходно е да се утврди дали времетраењето на постапката за депортација било 
предолго. 

114. Периодот кој се разгледува започнал на 16 август 1990 година, кога г-дин Чахал  бил за прв 
пат лишен од слобода заради депортација. Завршил на 3 март 1994 година, кога постапката пред 
домашните органи завршила со одбивање на правото на жалба од страна на Домот на лордовите 
(в. точки 25 и 42 погоре). Иако тој останал во притвор до денешен ден, подоцниот период мора 
да се разликува бидејќи за време на тој период Владата се воздржала од негово депортирање во 
согласност со барањата на Комисијата согласно Правило 36 од нејзиниот Деловник (в. точка 4 
погоре). 

115. Судот го разгледувал времето кое било потребно за различни одлуки во постапките пред 
домашните органи. 

Во однос на одлуките донесени од страна на Министерот за надворешни работи за одбивање на азил, 
Судот не смета дека тие периоди (односно 16 август 1990- 27 март 1991 година и 2 декември 1991- 1 
јуни 1992 година) биле предолги, имајќи го во предвид деталното и внимателното разгледување 
кое било потребно за барањето на жалителот за политички азил и приликите кои му се дадени да 
поднесе жалба и да достави информации (в. точки 25-27 и 34-35 погоре). 

116. Во врска со постапката за судска ревизија пред домашните судови, се наведува дека првата 
жалба на г-дин Чахал  е поднесена на 9 август 1991 година и дека судијата Поплевел на 2 декември 
1991 година донел одлука по истата. Тој поднел втора жалба на 16 јули 1992 година, по која било 
расправано помеѓу 18 и 21 декември 1992 година, а пресудата била донесена на 12 февруари 1993 
година. Апелациониот суд ја одбил жалбата против оваа одлука на 22 октомври 1993 година и го 
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одбил барањето за поднесување на жалба до Домот на лордовите. Домот на лордовите на сличен 
начин одбил барање за поднесување на жалба на 3 март 1994 година (в. точки 34, 38 и 40-42 погоре). 

117. Како што Судот истакнува во контекст на член 3 (чл.3), предметот на г-дин Чахал вклучува 
разгледувања од многу сериозен и тежок карактер. Ниту е во интерес на лицето кое поднесува 
жалба ниту во интересот на општата јавност при спроведувањето на правдата, таквите одлуки да се 
донесуваат непромислено, без уредно да се земат во предвид сите релевантни прашања и докази. 

Земајќи го тоа во предвид, и имајќи го на ум она што било од значење за жалителот и интересот кој 
го имал во деталното разгледување од страна на судот на неговите наводи, ниту еден од периодите 
за кои се жали не може да се смета за предолг, било поединечно или во комбинација. Според тоа,  
немало повреда на член 5 став 1 (ѓ) од Конвенцијата (чл. 5-1-ѓ) по основ на длабинска анализа, или 
недостаток на длабинска анализа, во однос на водењето на постапките пред домашните органи. 

118. Обврска на Судот е и да испита дали лишувањето од слобода на г-дин Чахал  било „законско“ 
во смисла на член 5 став 1 (ѓ) (чл. 5-1-ѓ), посебно во однос на заштитата обезбедена од домашниот 
систем. 

Кога „законитоста“ на лишувањето од слобода е во прашање, вклучително прашањето дали е 
почитувана „постапката пропишана со законот“, Конвенцијата упатува на основата на обврската за 
усогласеност со материјалните и процедуралните правила од домашното право, но дополнително 
пропишува дека секое лишување од слобода треба да биде во согласност со целта на член 5 (чл. 5), 
имено да го заштити поединецот од произволност. 

119. Нема сомнеж дека лишувањето од слобода на г-дин Чахал  било законско согласно домашното 
право и било извршено „во согласност со постапката пропишана со закон“ (в. точки 43 и 64 погоре). 
Меѓутоа, во однос на екстремно долгиот период во кој г-дин Чахал  бил лишен од слобода, потребно 
е да се разгледа дали постоеле доволни гаранции против произволност. 

120. Во тој контекст, Судот истакнува дека жалителот бил лишен од слобода од 16 август 1990 година 
врз основа, главно, на наводите на последователните Министри, дека со оглед на заканата која ја 
претставува по јавната безбедност, тој не може безбедно да се ослободи (види точка 43 погоре). 
Меѓутоа, жалителот постојано одрекувал дека претставува било каква закана по јавната безбедност, 
и дал причини како поткрепа на ова одрекување (види точки 31 и 77 погоре). 

121. Судот понатаму истакнува дека, бидејќи Министрите тврделе дека било вклучено прашањето 
на јавната безбедност, домашните судови не биле во позиција ефикасно да контролираат дали 
одлуките да се задржи г-дин Чахал  во притвор биле оправдани, со оглед на тоа дека не му бил 
ставен на располагање целиот материјал на кој се засновале овие одлуки (види точка 43 погоре).  

122. Меѓутоа, во контекст на член 5 став 1 од Конвенцијата (чл. 5-1), постапката пред советодавниот 
панел (види точки 29-32 и 60 погоре) обезбедувала значајна заштита од произволност. Овој панел, 
кој бил составен од искусни судии (види точка 29 погоре) бил во можност целосно да ги разгледа 
доказите кои се однесуваат на заканата по националната безбедност која ја претставувал жалителот. 
Иако овој извештај никогаш не бил објавен, Владата на расправата пред Судот навела дека панелот 
се сложил со Министерот за внатрешни работи дека г-дин Чахал  треба да се депортира по основ на 
јавната безбедност. Судот смета дека таа постапка обезбедува адекватна гаранција дека постоеле 
барем prima facie основи за верување дека, ако г-дин Чахал  е на слобода, националната безбедност 
би била ставена на ризик а со тоа извршната власт не постапила произволно кога наложила 
продолжување на неговиот притвор. 

123. Како заклучок, Судот потсетува дека г-дин Чахал несомнено бил во притвор во времетраење 
кое секако е причина за сериозна загриженост.  Меѓутоа, со оглед на исклучителните околности 
на предметот и фактите дека домашните власти постапувале со потребната длабинска анализа 
во текот на целата постапка на депортација против него и дека имало доволно гаранции против 
негово произволно лишување од слобода, неговото лишување од слобода било во согласност со 
условите од член 5 став 1 (ѓ).  (чл. 5-1-ѓ).  

Произлегува дека немало повреда на член 5 став. 1 (чл. 5-1).
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Б. Член 5 став 4 (чл. 5-4)  

124. Првиот жалител навел дека бил лишен од можноста домашниот суд да одлучува за законитоста 
на неговото лишување од слобода, што е повреда на член 5 став 4 од Конвенцијата (чл. 5-4), кој 
предвидува: 

“ Секое лице лишено од слобода со апсење или притворање има право да покрене постапка во која 
судот во кус рок ќе донесе одлука во однос на  законитоста на неговото лишување од слобода и ако 
тоа не било законско, ќе наложи негово ослободување.“

Тој навел дека значењето кое им се дало на основите поврзани со националната безбедност како 
оправдување за неговото лишување од слобода во текот на постапката за негова депортација ги 
спречило домашните судови да разгледаат дали тоа било законско и соодветно. Меѓутоа, тој го 
образложил овој аргумент подетално во врска со неговата жалба по член 13 од Конвенцијата (чл. 
13) (в. точки 140-41 подолу). 

125. Комисијата била на мислење дека би било посоодветно да се разгледа оваа жалба по член 13 
(чл.13) а Владата исто така го следела овој пристап (в. точки 142-43 подолу). 

126. Судот потсетува, на прво место, дека член 5 став 4 (чл. 5-4) предвидува lex specialis во однос на 
поопштите услови на член 13 (ч.13) (видете ја пресудата од 22 мај 1984 година во предметот Де Јонг 
(De Jong), Балјет (Baljet) и Ван ден Бирк (Van den Birk) против Холандија, серија А бр. 77, стр. 27, став 
60). Произлегува дека, без оглед на методот кој го избрал г-дин Чахал  да ја аргументира својата 
жалба во однос на одбивањето на можноста за ревизија на законитоста на неговиот притвор, Судот 
прво мора да го разгледа тоа во врска со член 5 став 4). 

127. Судот понатаму потсетува дека поимот „законитост“ предвиден во став 4, член 5 го има истото 
значење како во став 1, така што лицето кое е лишено од слобода има право на ревизија на неговото 
лишување од слобода не само во однос на условите од домашното право туку и во однос на текстот 
на Конвенцијата, општите принципи јасно изразени во неа и целта на ограничувањата дозволени 
со член 5 став 1 (видете пресуда од 29 август 1990 година во предметот E. против Норвешка, серија 
А бр. 181, стр. 21, став 49). 

Делокругот на обврските од член 5 став 4 (чл. 5-4) не е идентичен за секој тип на лишување од 
слобода (видете inter alia, пресуда од 29 февруари 1998 година во предметот Боамар (Bouamar) 
против Белгија, серија А, бр.129, стр. 24, став 60); тоа се однесува особено на обемот на овозможената 
судска ревизија. Сепак, јасно е дека член 5 став 4 (чл. 5-4) не гарантира право на судска ревизија од 
таков обем кој би го овластил судот, за сите аспекти од предметот вклучително прашања од чиста 
експедитивност, по своја проценка да го замени своето право на одлучување со она на органот на 
одлучување. Меѓутоа, ревизијата треба да биде доволно широка да се однесува на оние услови кои 
се суштински за „законско“ лишување од слобода на лице согласно член 5 став 1 (чл. 5-1) (видете ја 
погоре споменатата пресуда во предметот Е. против Норвешка, стр. 21, став 50). 

128.   Судот повторно упатува на условите од член 5 став 1 (чл. 5-1) во предмети на лишување од 
слобода заради депортација (види точка 112 погоре). Од тие услови произлегува дека член 5 став 4 
не предвидува  домашните судови да имаат овластување за разгледување дали предметната одлука 
за протерување е оправдана согласно домашното право или правото на Конвенцијата. 

129.    Поимот „законитост“ во член 5 став 1 (ѓ) (чл.5-1-ѓ) не упатува само на обврската за почитување 
на материјалните и процедуралните правила на домашното право; дополнителниот услов е тоа 
дека секое лишување од слобода треба да биде во согласност со целта на член 5 (чл.5) (види точка 
118 погоре). Затоа се наметнува прашањето дали расположливата постапка за преиспитување на 
законитоста на лишување од слобода на г-дин Чахал  и барањето на кауција обезбедувала адекватна 
контрола од страна на домашните судови. 

130. Судот потсетува дека, поради тоа што е вклучен елементот на  јавната безбедност, домашните 
судови не биле во позиција да преиспитаат дали одлуките за лишување од слобода на г-дин Чахал  
и за негово држење во притвор биле оправдани по основ на националната безбедност (види точка 
121 погоре). Понатаму, иако постапката пред советодавниот панел несомнено обезбедила одреден 
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степен на контрола, имајќи во предвид дека г-дин Чахал  немал право на правно застапување 
пред панелот, и дека само му бил даден краток преглед на основите за известувањето за намерата 
за депортација, дека панелот немал моќ да одлучува и дека неговиот совет до Министерот за 
внатрешни работи не е обврзувачки и не е обелоденет (види точки 30, 32 и 60 погоре), панелот 
не можел да се смета за „суд“ во рамките на значењето на член 5 став 4 (чл. 5-4) (видете, mutatis 
mutandis, пресуда од 5 ноември 1981 година во предметот X. против Обединетото Кралство, серија 
А бр. 46 стр. 26 став 61). 

131. Судот прифаќа дека користењето на доверлив материјал може да биде неизбежно кога е 
во прашање јавната безбедност. Меѓутоа, тоа не значи дека домашните власти можат да бидат 
ослободени од ефикасна контрола од страна на домашните судови секогаш кога ќе го одберат 
тврдењето дека се вклучени националната безбедност и тероризам (видете, mutatis mutandis, 
пресуда од 28 октомври 1994 година во предметот Фокс, Кембел и Хартли (Fox, Campbel and Hartley) 
против Обединетото Кралство од 30 август 1990 година, серија А бр. 182, стр. 17, став 34 и пресудата 
од 28 октомври 1994 година во предметот Marej (Murray) против Обединетото Кралство, серија А бр. 
300-А, стр. 27, став 58).

 Судот му придава значење на фактот дека, како што навеле посредниците во врска со член 13 
(чл. 13) (види точка 144 подолу), во Канада е развиен поефикасен облик на судска контрола во 
предмети од овој тип. Овој пример илустрира дека постојат методи кои можат да се применат а кои 
ги исполнуваат легитимните безбедносни мерки во врска со карактерот и изворите на разузнавачки 
информации и му даваат на поединецот доволна мерка на процедурална праведност. 

132. Произлегува дека Судот смета дека ниту постапката за habeas corpus и судска ревизија 
на одлуката за приведување на г-дин Чахал  пред домашните судови, ниту постапката пред 
советодавниот панел, не ги исполниле условите од член 5 став 4. Овој пропуст е уште позначаен 
бидејќи г-дин Чахал  несомнено бил лишен од слобода толку долго што тоа задолжително дава 
основа за сериозна загриженост (видете став 123 погоре). 

133. Како заклучок, постои повреда на член 5 став 4 од Конвенцијата (чл. 5-4). 

III.   НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 8 ОД КОНВЕНЦИЈАТА (чл. 8)  

134. Сите четворица жалители се жалеле дека ако г-дин Чахал  биде депортиран во Индија, тоа ќе 
предизвика повреда на член 8 од Конвенцијата (чл. 8), кој предвидува (доколку е релевантно):

“1. Секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, домот и преписката.

2. Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање 
е предвидено со закон и ако претставува неопходна мерка во демократското општество и е во 
интерес на јавната безбедност...“

135. Владата не спорела дека депортацијата би претставувала мешање во правата на жалителите 
за почитување на нивниот семеен живот во врска со член 8 став 1. 

Жалителите, од нивна страна, признале дека мешањето би било „во согласност со законот“ и би 
имало легитимна цел согласно член 8 став 2.

Затоа, единственото суштинско прашање во врска со тоа било, дали мешањето (односно 
депортацијата) било „неопходно во демократско општество во интерес на јавната безбедност“, во 
рамките на значењето на член 8 став 2 (чл. 8-2).

136. Владата тврдела дека депортацијата на г-дин Чахал  е неопходна и пропорционална имајќи ја 
во предвид заканата која тој ја претставувал по националната безбедност на Обединетото Кралство 
и високиот степен на слобода во проценката која им е дадена на државите во овој тип на предмети. 
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137. Жалителите оспорувале дека депортацијата на г-дин Чахал  би можела да се оправда заради 
заштита на националната безбедност и нагласиле дека, доколку имало цврсти докази дека тој бил 
инволвиран во терористичка активност, можело да биде кривично гонет во Обединетото Кралство. 

138. Комисијата потврдила дека Државите уживаат висок степен на слободна проценка согласно 
Конвенцијата кога се работи за прашања поврзани со националната безбедност, но не била уверена 
дека прибегнувањето кон депортација било неопходно и пропорционално во сите околности. 

139. Судот потсетува на своето мислење дека депортацијата на првиот жалител во Индија би 
претставувала повреда на член 3 од Конвенцијата (чл. 3) (види точка 107 погоре). Немајќи ниту 
една причина да се сомнева дека тужената Влада ќе постапува согласно оваа пресуда, Судот смета 
дека нема потреба да одговори на хипотетичкото прашање дали, во случај на протерување во 
Индија, исто така би дошло до повреда на правата на жалителите по член 8 од Конвенцијата (чл.8). 

IV.   НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 13 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 

140. Покрај тоа, жалителите навеле дека не им бил овозможен ефикасен правен лек пред домашните 
судови, со што е извршена повреда на член 13 од Конвенцијата (чл. 13), кој гласи: 

„Секој човек, чии права и слободи признати со оваа Конвенција, се нарушени, има право на жалба 
пред националните власти, дури и тогаш кога повредата на овие права и слободи ја сториле лица 
при вршење на службена должност.“

141. Жалителите тврделе дека единствениот правен лек кој им бил на располагање во поглед на 
нивните жалби согласно член 3, 5 и 8 од Конвенцијата (чл. 3, чл. 5, чл. 8) бил судска ревизија, а 
постапката пред советодавниот панел (види точки 29 и 60 погоре) не е ниту „правен лек“ ниту 
„ефикасна“. 

Тие се произнеле, прво, дека овластувањата на англиските судови да отфрлат извршна одлука биле 
неадекватни во сите предмети за азил од член 3 (чл.3), бидејќи судовите не можат да ги анализираат 
фактите за тоа дали постојат суштински основи за да се верува дека постои реален ризик од 
малтретирање во земјата примател, туку само можат да одлучат дали одлуката на Министерот во 
однос на постоењето на таков ризик била разумна согласно “Wednesbury” принципите (види точка 
66 погоре). 

Ова тврдење има посебна тежина во предмети каде извршните органи се потпираат на аргументи 
за националната безбедност. Во конкретниов случај, тврдењето дека депортацијата на г-дин 
Чахал  е неопходна во интерес на националната безбедност го наметнува фактот дека не е можна 
ефикасна судска проценка на ризикот од негово малтретирање во Индија или на прашањата во 
рамки на член 8 (чл. 8). Таквото тврдење на ист начин спречило секаква ефикасна судска контрола 
врз прашањето дали продолжениот притвор на жалителот е оправдан. 

142. Владата прифатила дека обемот на судската ревизија била поограничен каде депортацијата е 
наложена од причини поврзани со националната безбедност. Меѓутоа, Судот претходно одлучил 
дека, кога се работи за прашања од националната безбедност, „ефикасен правен лек“ предвиден 
со член 13 (чл. 13) мора да значи “правен лек кој е ефикасен онолку колку што може да биде“, со 
оглед на потребата за потпирање на тајни извори на информации (видете пресуда од 6 септември 
1978 година во предметот Клас (Klass) и други против Германија, Серија А бр. 28, стр. 31 став 69, и 
пресуда од 26 март 1987 година во предметот Леандер (Leander) против Шведска, Серија А бр. 116, 
стр. 32, став 84). 

Понатаму, требало да се земе во предвид дека сите релевантни материјали, вклучително и 
чувствителните, ги разгледувал советодавниот панел во чиј состав биле двајца виши судски 
функционери- судија во Апелациониот суд и поранешниот претседател на Трибуналот за 
разгледување на жалби во областа на имиграцијата (види точка 29 погоре). Таа постапка пред 
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панелот била наменета, од една страна, да ги задоволи потребите за независна ревизија на 
целокупниот материјал врз кој се базирала заканата по националната безбедност, а од друга страна, 
да осигури дека тајните информации нема да бидат јавно обелоденети. Со тоа обезбедил еден вид 
независна, квазисудска контрола. 

143. За Комисијата, овој предмет може да се разликува од оној на Вилварајах и други (цитиран во 
точка 73 погоре, стр. 39, ставови 122-26) каде Судот одлучил дека судската ревизија пред англиските 
судови претставувала ефикасен правен лек во однос на жалбите на жалителот во врска со член 3 
(чл. 3). 

Со оглед на тоа дека Министерот се повикал на националната безбедност како основа за неговите 
одлуки за депортирање на г-дин Чахал  и неговото држење во притвор за време на постапката 
за депортација, овластувањето на англиските судови за ревизија било ограничено. Судовите не 
можеле самостојно да ги разгледуваат доказите врз кои Министерот ја засновал својата одлука 
согласно која жалителот претставува закана по националната безбедност, ниту пак можеле да 
извршат проценка на ризиците во врска со член 3 (чл.3). Наместо тоа, тие морале да се ограничат 
на разгледување на прашањето дали Министерот ја применил потребната рамнотежа како што е 
пропишано со домашното право (в. точка 41 погоре). 

144. Сите посредници (види точка 66 погоре) сметале дека судската ревизија не претставува 
ефикасен правен лек во предметите во кои е вклучена националната безбедност. Член 13 (чл. 13) 
предвидува дека треба барем некој независен орган да ги разгледа сите факти и докази и да има 
право да донесе одлука која би била обврзувачка за Министерот. 

Во врска со тоа, Амнести Интернешнл, Либерти, Центарот за совети за човекови права во Европа 
(“ЦСЧПЕ центарот“) и Заедничкиот совет за благосостојбата на имигрантите («ЗСБИ») (в. точка 6 
погоре) го привлекле вниманието на Судот на постапката која во такви случаи се применува во 
Канада. Согласно Законот за имиграција на Канада од 1976 година (изменет со Законот за имиграција 
од 1988 година), судија од Сојузен суд спроведува претрес зад затворени врати на сите докази, на 
кој жалителот добива изјава во која се сумира, што е можно повеќе, предметот против него и има 
право да биде застапуван и да предлага докази. Доверливоста на тајните материјали се одржува 
со условот таквите докази да се разгледуваат во отсуство на жалителот или неговиот застапник. 
Меѓутоа, во овие околности, нивното место го зазема адвокат кој има безбедносна дозвола според 
упатствата на судот, кој ќе спроведе вкрстено испрашување на сведоците и воопшто му помага на 
судот да се испитаат силните страни на судскиот предмет. Краток преглед на доказите прибавени 
во оваа постапка, со потребните бришења, му е доставен на жалителот. 

145. Судот смета дека член 13 (чл.13) ја гарантира расположливоста на правниот лек на национално 
ниво со цел да се спроведат во суштина правата и слободите од Конвенцијата во било која форма 
која овозможува заштита во домашниот правен поредок. Затоа, дејството на овој член (чл. 13) да 
предвиди обезбедување на домашен правен лек кој му овозможува на надлежниот национален 
орган да ја разгледа суштината на релевантната жалба за повреда на Конвенцијата и да додели 
соодветно обесштетување, иако на земјите договорнички им е допуштена одредена слобода на 
одлучување на начин на кој постапуваат во согласност со нивните обврски предвидени со оваа 
одредба (види пресуда во предметот Вилварајах и други, спомената во точка 73 погоре, стр. 39, 
став 122).

Понатаму, судот потсетува дека во одредени околности збирот на правни лекови предвидени со 
националното право може да ги исполнува условите од член 13 (чл. 13) (видете ја, inter alia, погоре 
споменатата пресуда Леандер, стр. 30, став 77). 

146. Судот не мора да ги разгледува наводите за повреда на член 13 во врска со член 5 став 1 (чл. 
13+5-1), со оглед на тоа дека открил повреда на член 5 став 4 (чл. 5-4) (види точка 133 погоре во 
текстот). Исто така не е неопходно да се испитува жалбата по член 13 во врска со член 8 (чл. 13+8), 
со оглед на одлуката во однос на хипотетичкиот карактер на жалбата по втората одредба (чл. 8) 
(види точка 139 погоре во текстот). 

147. Преостанува само жалбата на првиот жалител по член 3 во врска со член 13 (чл. 13+3). Не е 
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спорно дека жалбата по член 3 (чл. 3) била основана и според тоа Судот одлучува дека член 13 (чл. 
13) е применлив (види погоре споменатата пресуда во предметот Вилварајах и други, стр.38, став 
121). 

148. Судот потсетува дека во својата пресуда во предметот Вилварајах (ibid., стр. 9, ставови 122-
126), утврдил дека постапката на судска ревизија е ефикасен правен лек во врска со жалбата 
на жалителот по член 3 (чл. 3). Тој бил сигурен дека англиските судови можат да ја разгледаат 
одлуката на Министерот за одбивање на азил и да одлучат дека истата е незаконска врз основа на 
нелегалност, нерационалност или процедурални недостатоци (види точка 66 погоре во текстот).  
Особено е прифатено дека Судот ќе биде надлежен да укине оспорена одлука за испраќање на 
бегалец во земја каде е утврдено дека постои сериозен ризик од нечовечно или понижувачко 
постапување, врз основа на тоа дека во сите околности на предметот одлуката била таква каква 
што ниту еден разумен Министер не би донел (ibid., став 123).

149. Судот понатаму потсетува дека при оценување на тоа дали постои реален ризик од постапување 
спротивно на член 3 (чл. 3) во предмети на протерување како што е овој, фактот дека таквото лице 
се смета опасно по националната безбедност на тужената земја не е преглед на разгледување 
(види точка 80 погоре во текстот). 

150. Точно е, како што истакнала Владата, дека во предметот Клас и други и Леандер (двата цитирани 
во точка 142 погоре), Судот одлучил дека член 13 (чл. 13) предвидува само правен лек кој е „што 
е можно поефикасен“ во околности каде поради разгледувањата на национална безбедност не е 
дозволено ширење на одредени чувствителни информации. Меѓутоа, мора да се има во предвид 
дека овие предмети се однесуваат на жалбата по член 8 и 10 од Конвенцијата и дека нивното 
разгледување барало Судот да ги има в предвид тврдењата во однос на националната безбедност 
кои ги поднела Владата. Условот за правен лек кој е „што е можно поефикасен“ не е соодветен 
во однос на жалбата дека депортацијата на лицето ќе го изложи на реален ризик од постапување 
спротивно на член 3 (чл. 3), каде прашањата поврзани со националната безбедност се несуштински. 

151. Во такви предмети, земајќи го во предвид ненадоместливиот карактер на штетата која може 
да настапи ако ризикот од несоодветно постапување се оствари и значењето кое судот му го 
придава на член 3 (чл. 3), поимот ефикасен правен лек од член 13 (чл. 13) предвидува независно 
истражување на тврдењето дека постојат суштински основи за стравување од реален ризик од 
постапување спротивно на член 3 (чл.3). Истражувањето мора да се спроведе без оглед на тоа што 
сторило лицето кое се протерува и без оглед на опасноста по националната безбедност на земјата 
која го протерува. 

152. Истражувањето не мора да го спроведува судски орган но, ако не го спроведува судски орган, 
овластувањата и гаранциите кои тој ги дава се релевантни во одредувањето дали правниот лек 
пред него е ефикасен (видете ја пресудата во предметот Леандер, стр. 29, став 77). 

153. Во овој предмет, ниту советодавниот панел ниту судовите не можеле да извршат ревизија на 
одлуката на Министерот за внатрешни работи за депортација на г-дин Чахал  во Индија само врз 
основа на ризик, занемарувајќи ги прашањата поврзани со националната безбедност. Спротивно 
на тоа, пристапот на Судот бил да се увери дека Министерот за внатрешни работи го одмерил 
ризикот по г-дин Чахал  наспроти опасноста по националната безбедност (в. точка 41 погоре). 
Од погоре наведените разгледувања следува дека тие лекови не можат да се сметаат за ефикасни 
правни лекови во поглед на жалбата на г-дин Чахал  по член 3 (чл. 3) во смисла на член 13 од 
Конвенцијата (чл. 13).

154. Понатаму, Судот истакна дека во постапката пред советодавниот панел жалителот немал право, 
inter alia, на правен застапник, дека му било даден само преглед на основите за известувањето 
за намерата за депортација, дека панелот немал моќ на одлучување и дека неговиот совет до 
Министерот за внатрешни работи не бил обврзувачки и не бил наведен (видете став 30, 32 и 
60 погоре). Во овие околности, не можело да се смета дека советодавниот панел нуди доволна 
процедурална заштита во смисла на член 13 (чл. 13). 

155. Имајќи го во предвид обемот на недостатоците како на постапката за судска ревизија така 
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и на советодавниот панел, Судот не може да смета дека правните лекови, земајќи ги заедно, ги 
исполнуваат условите од член 13 во врска со член 3 (чл. 13+3).

Следствено на тоа, постои повреда на член 13 (чл. 13). 

V. ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 50 ОД КОНВЕНЦИЈАТА  (чл. 50)  

156. Жалителите побараа од Судот да им додели правичен надоместок предвиден во член 50 (чл. 
50), кој го предвидува следното:  

“ Ако Судот оцени дека одредена одлука и мерка на правен орган или друг орган на Високата 
страна договорничка е во целост или делумно во спротивност со обврските кои произлегуваат 
од оваа Конвенција, и ако внатрешното право на споменатата Страна овозможува само делумно 
отстранување на последиците од таа одлука или мерка, одлуката на Судот и обезбедува на 
оштетената страна, доколку е потребно, правичен надоместок“.

A. Нематеријална штета  

157. Жалителите барале надомест на нематеријална штета за периодот во кој г-дин Чахал бил 
лишен од слобода  во износ од 30.000-50.000 фунти годишно.

Владата се произнела дека одлука за повреда би била доволен правичен надоместок во однос на 
барањето за надомест на нематеријална штета. 

158.  Во поглед на судската одлука дека нема повреда на член 5 став 1 (чл. 5-1) (в. точка 123 погоре), 
Судот не донел одлука за надомест на нематеријална штета во поглед на периодот во кој г-дин 
Чахал  бил лишен од слобода.  Што се однесува до другите жалби, Судот смета дека одлуките дека 
неговата депортација, доколку се изврши, би претставувала повреда на член 3 (чл. 3) и дека имало 
повреди на член 5 став 4 и член 13 (чл. 5-4, чл. 13) претставува доволен правичен надомест. 

Б. Трошоци во постапката и расходи  

159. Покрај тоа, жалителите барале надомест на трошоците во постапката во Стразбур, во вкупен 
износ од 77.755,97 фунти (со вклучен данок на додадена вредност, „ДДВ“).

Во однос на бараните трошоци во постапката, Владата навела дека значителен дел од трошоците 
бил направен непотребно бидејќи жалителите извеле голем број на небитни материјали пред 
Судот. Наместо тоа, Владата предложила износ од 20.000 фунти, минус правната помош. 

160. Судот смета дека трошоците во постапката за кои жалителите барале надомест се прекумерни, 
и одлучил да додели износ од 45.000 фунти (со вклучен ДДВ), минус 21.141 француски франци кои 
Советот на Европа веќе ги платил за правна помош. 

В. Затезна камата  

161. Согласно информациите со кои располага Судот, законската каматна стапка која се применува 
во Обединетото Кралство во времето на усвојување на оваа пресуда е 8% годишно. 
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ОД ТИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ  

1.Одлучи, со дванаесет гласови за и седум против дека, доколку одлуката на Министерот за 
надворешни работи за депортација на првиот жалител во Индија се изврши, ќе дојде до повреда 
на член 3 од Конвенцијата (чл.3); 

2. Одлучи, со тринаесет гласови за и шест против дека нема повреда на член 5 став 1 од Конвенцијата 
(чл. 5-1);

3. Одлучи, едногласно, дека има повреда на Член 5 став 4 од Конвенцијата (чл. 5-4);

4. Одлучи, со седумнаесет гласови за и два против дека, имајќи го во предвид неговиот заклучок во 
врска со член 3 (чл. 3), не е потребно да се разгледува жалбата на жалителите во рамките на член 
8 од Конвенцијата (чл. 8);

5. Одлучи, едногласно, дека има повреда на член 13 во врска со член 3 од Конвенцијата (чл. 13+3);

6. Одлучи, едногласно, дека погоре наведените одлуки за повреда претставуваат доволен правичен 
надоместок во однос на барањето за надомест на нематеријална штета; 

7. Одлучи, едногласно (а) тужената Држава да им исплати на жалителите, во рок од три месеци, 
за трошоците и расходите, 45.000 фунти (четириесет и пет илјади фунти стерлинг) минус 21.141 
(дваесет и една илјада, сто четириесет и еден) француски франци конвертирани во фунти стерлинг 
по стапката која важи на датумот на доставувавње на оваа пресуда; (б) дека проста камата по 
годишна стапка од 8% ќе се плаќа од истекот на погоре споменатите три месеци сé до исплатата; 

8. Го отфрли, едногласно, останатиот дел од барањето за правичен надомест.

Изготвена   на   англиски   и   француски   јазик,   и   усвоена   на   јавна расправа во Зградата на 
човековите права, Стразбур, на 15 ноември 1996 година. 

Согласно член 51 став 2 од Конвенцијата (чл. 51-2) и Правилото 53 став 2 од  Деловникот  на  Судот 
А, кон оваа пресуда се приложени следниве издвоени мислења:

(a) мислење на согласување на г-дин Валтикос;  

(б) мислење на согласување на г-дин Јамбрек;  

(в) мислење на делумно согласување, делумно несогласување на г-дин Де Мер;  

(г) заедничко мислење на делумно несогласување на г-дин Голчуклу,  г-дин Мачер, Сер Џон Фриленд,   
г-дин Бака, г-дин Мифсуд Боничи, г-дин Гочев и г-дин Левитис;  

(д) заедничко мислење на делумно несогласување на г-дин Голчуклу и г-дин Макарчик;  

(ѓ) мислење на делумно несогласување на г-дин  Петити,  

(е) заедничко мислење на делумно несогласување на г-дин Мартенс и г-ѓа Палм.  
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СОВЕТ НА ЕВРОПА
ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

ПРЕДМЕТ: SAADI (СААДИ) ПРОТИВ ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО

(Жалба бр. 13229/03)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР

29 јануари 2008 година
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Во предметот Саади против Обединетото Кралство, 

Европскиот суд за човекови права, заседавајќи како Голем судски совет во состав:   

 Жан- Пол Коста (Jean-Paul Costa), Претседател, 
 Христос Розакис (Christos Rozakis), 
 Николас Браца (Nicolas Bratza), 
 Боштјан М. Жупанчиќ (BoštjanM. Zupančič), 
 Пер Лоренцен (Peer Lorenzen), 
 Франсоа Тулкенс (Françoise Tulkens), 
 Нина Вајиќ (Nina Vajić), 
 Маргарита Цаца- Николовска (Margarita Tsatsa-Nikolovska), 
 Снежана Ботучарова (Snejana Botoucharova), 
 Анатоли Ковлер (Anatoly Kovler), 
 Елизабет Стајнер (Elisabeth Steiner), 
 Лех Гарлицки (Lech Garlicki), 
 Канлар Хајивев (Khanlar Hajiyev), 
 Дин Спилман (Dean Spielmann), 
 Инета Зимеле (Ineta Ziemele), 
 Изабел Беро-Лефевр (Isabelle Berro-Lefèvre), 
 Паиви Хирвела (Päivi Hirvelä), судии, 
и Мајкл О’Бојл, Заменик секретар,

расправајќи на затворени седници на 16 мај и 5 декември 2007 година, ја донесе следнава 
пресуда, која беше усвоена на последниот наведен датум:

ПОСТАПКА

1.  Постапката во овој предмет е покрената со жалба (бр. 13229/03) против Обединетото Кралство 
на Велика Британија и Северна Ирска доставена до Судот согласно член 34 од Конвенцијата за 
заштита на човековите права и основни слободи („Конвенција“) од страна на ирачки државјанин, 
г-дин Шајан Барам Саади (Shayan Baram Saadi) („жалител“), на 18 април 2003 година. 

2.  Жалителот го застапуваше адвокатската фирма од Лондон, Wilson & Co. Владата на Обединетото 
Кралство („Владата“) ја застапуваше нејзиниот агент, г-дин Ј. Греингер (J. Grainger), Министерство за 
надворешни работи и работи на Комонвелтот. 

3. Жалителот наведе дела бил притворен во спротивност со член 5 § 1 и член 14 од Конвенцијата, и 
дека не му се соопштени соодветни причини за притворање, спротивно на член 5 § 2. 

4.  Жалбата му е доделена на Четвртиот оддел на Судот (Правило 52 § 1 од Судскиот деловник). На 27 
септември 2005 година Советот на тој оддел, во состав Џозеф Касадевал (Josep Casadevall), Николас 
Браца (Nicolas Bratza), Мати Пелонпаа (Matti Pellonpää), Раит Марусте (Rait Maruste), Кристак Траја 
(Kristaq Traja), Лилјана Мијовиќ (Ljiljana Mijović) и Јан Шикута (Ján Šikuta), судии и Франсоа Еленс –
Пасос (Françoise Elens-Passos), Заменик секретар на одделот, ја прогласи жалбата за допуштена. На 
11 јули 2006 година Совет составен од истите судии, заедно со Лоренс Ирли (Lawrence Early), Секретар 
на оддел, усвои пресуда со која е утврдено, со четири гласа наспрема три, дека немало повреда на 
член 5 § 1 и, едногласно, дека постоело повреда на член 5 § 2. Советот понатаму едногласно утврди 
дека не било неопходно посебно да се разгледува член 14 и дека утврдувањето на повреда на член 
5 § 2 е доволно правично задоволување за нематеријална штета и дека тужената Држава треба да 
му исплати на жалителот 1.500 евра, плус секој данок на кој жалителот може да подлежи на име на 
трошоци и издатоци. 

5.    На 11 декември 2006 година, во согласност со барањето од жалителот, панелот на Големиот 
судски совет одлучи предметот да го упати до Големиот судски совет во согласност со член 43 од 
Конвенцијата. 
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6.  Составот на Големиот судски совет е утврден во согласност со одредбите од член 27 §§ 2 и 3 од 
Конвенцијата и Правилото 24.

7.  И жалителот и Владата ги доставија на писмено опсервациите во однос на основаноста. Покрај 
тоа, примени се и коментари од трето лице од AIRE центарот (Центар за советување и права на 
поединците во Европа, Европскиот совет за бегалци и егзил (“ECRE”) и Либерти и Високиот комесар 
за бегалци на Обединетите Нации, на кои Претседателот им дал дозвола да интервенираат во 
писмената постапка (член 36 § 2 од Конвенцијата и 44 § 2).

8.  Јавната расправа се одржа на 16 мај 2007 година во Палатата на човекова права во Стразбур 
(Правило 59 § 3).

Пред Судот се појавија:

(a)  за Владата
Г-дин Ј. Греингер (J. Grainger), Агент,
Г-дин Д. Паник (D. Pannick), Адвокат на Нејзиното Височество 
Г-дин М. Фордхем (M. Fordham), Адвокат на Нејзиното Височество  Адвокати,
Г-ѓа Н. Семјуел (N. Samuel),
Г-дин С. Барет (S. Barrett), Советници.

(б)  за жалителот

Г-дин Р. Сканел (R.Scannell),
Г-дин Д. Седон (D.Seddon), Адвокати,
Г-дин М. Ханли (M.Hanley),
Г-ѓа. С. Гелани (S.Ghelani), Советници.

Судот ги слушна обраќањата на Г-дин Сканел и Г-дин Паник, како и нивните одговори на 
прашањата поставени од страна на судиите Коста и Спилман. 

ФАКТИ  

I. ОКОЛНОСТИ НА ПРЕДМЕТОТ

9.  Жалителот, ирачки Курд, е роден во 1976 година а живее и работи како лекар во Лондон.

A.  Привремен престој на жалителот во Обединетото Кралство

10.   Во декември 2000 година жалителот побегна од ирачкиот курдски автономен регион откако, 
во текот на извршување на своите должности како болнички лекар, тој лекуваше и го потпомогна 
бегството на тројца членови на ирачката комунистичка работничка партија, кои биле ранети во 
напад. Стигна на аеродромот Хитроу на 30 декември 2000 година и веднаш побара азил. 

11.  Имиграцискиот службеник стапи во контакт со Прифатниот центар во Оукингтон („Оукингтон“, 
види точки 23-25 подолу во текстот) но таму немаше место веднаш, така што на жалителот му е 
издадена дозвола за „привремен престој“ (види точки 20-21 подолу во текстот) да престојува во 
хотел по негов избор и да се врати на аеродромот следното утро. Како што е побарано, на 31 
декември 2000 година се јави и повторно му е дадена дозвола за привремен престој до наредниот 
ден. Кога жалителот повторно се јави како што беше побарано, по трет пат му беше издадена 
дозвола за привремен престој до 10.00 часот следниот ден, 2 јануари 2001 година. 
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Б.  Притвор во Оукингтон и постапка по барањето за азил

12.  Кога жалителот последен пат се јави како што беше побарано, беше притворен и префрлен во 
Оукингтон. 

13.   Кога е примен во притвор, на жалителот му беше врачен стандарден формулар „Причини за 
притворање и право на кауција“, кој укажува дека притворот се користи само во случај кога не 
постои друга разумна алтернатива, и содржи листа на причини, како што е ризикот од бегство, 
со празни квадратчиња кои соодветно ги обележува имиграцискиот службеник. Формуларот не 
вклучуваше опција која упатува на можноста за притвор заради итна обработка во Оукингтон. 

14.  На 4 јануари 2001 година жалителот во Оукингтон се состана со адвокат од Правниот центар за 
бегалци, кој го контактираше Министерството за внатрешни работи (Home Office) распрашувајќи 
се за причините за притворање на жалителот и бараше негово пуштање на слобода. По 76 часа 
во притвор, на 5 јануари 2001 година, имиграцискиот службеник преку телефон го информираше 
адвокатот дека жалителот е притворен бидејќи е Ирачанец кој ги исполнува критериумите за 
Оукингтон. Тогаш адвокатот испрати допис до Министерството за внатрешни работи во кое бара 
пуштање на слобода поради незаконски притвор. Откако барањето е одбиено, жалителот поднесе 
барање за судска ревизија на одлуката за негов притвор, наведувајќи дека е во спротивност со 
домашниот закон и член 5 §§ 1 и 2 од Конвенцијата. 

15.  Барањето за азил поднесено од страна на жалителот прво е одбиено на 8 јануари. Следниот ден 
тој е пуштен од Оукингтон и повторно му е издадена дозвола за привремен престој во очекување 
на одлуката по жалбата. На 14 јануари 2003 година неговата жалба е усвоена и одобрен му е азил. 

В.  Постапка на судска ревизија

16.  Во постапката на судска ревизија на одлуката за притвор на жалителот, Колинс Ј на 7 септември 
2001 година (Р. (по жалбата на Саади и други) против Министерот за внатрешни работи [2001] EWHC 
Admin 670) утврди дека Министерот има овластување да притвора согласно Законот за имиграција 
од 1971 година (види точка 19 подолу во текстот). Меѓутоа, повикувајќи се на судската пресуда во 
предметот Amuur против Франција (25 јуни 1996, § 43, Извештаи за пресуди и одлуки 1996-III), и она 
што тој го смета како „разумно толкување“ на член 5 § 1(ѓ), утврдил дека согласно Конвенцијата 
недопустливо е притворање, исклучиво за цели на административна ефикасност, на барател на 
азил кој ги следел пропишаните процедури и каде не постоела опасност од бегство. Дури и кога 
притворот би спаѓал под Член 5 § 1(ѓ), непропорционално било да се притвораат баратели на 
азил заради итна обработка на нивните барања, со оглед на тоа дека не е докажано дека можеби 
строгите услови за престој кои не вклучуваат притвор кој трае подолго од дваесет и четири часа 
би биле недоволни. Тој исто така утврди (како и Апелациониот суд и Домот на Лордовите) дека на 
жалителот не му биле дадени адекватни причини за неговото притворање. 

17.  На 19 октомври 2001 година Апелациониот суд едногласно ја поништи оваа пресуда ([2001] EWCA 
Civ 1512). Лорд Филипс од Ворт Матраверс (Worth Matravers), MR (Претседател на Апелациониот суд), 
кој ја донесе главната пресуда, прво разгледа дали била ирационална политиката на притворање 
баратели на азил во Оукингтон заради итна обработка на барањето на азил, за да одлучи дали 
се работи за незаконитост согласно домашното законодавство. Тој истакна дека во текот на 
последните години барањата за азил во Обединетото Кралство и другите земји ескалираат. Во 
Обединетото Кралство просечниот месечен број на барања од јули до септември 1999 година бил 
скоро 7.000; за 60% повисок од претходната година. Справувањето со огромниот број на баратели 
на азил претставува голем административен проблем и во интерес на сите баратели на азил е што 
поскоро да се реши нивниот статус. Тој продолжи:

 “Ја делиме дилемата која ја изнесе Колинс Ј за тоа дали притворот навистина е неопходен 
за обезбедување на ефикасна и брза постапка за одлучување по барањата за азил. Но, во 
изразувањето на овие дилеми...се впуштаме во претпоставки и шпекулации. Ако барањата за азил 
треба да бидат решени во рок од седум дена, неспорно е дека е потребно слободата на барателот 
сериозно да се ограничи. Од нив секако ќе се бара да бидат постојано присутни во центарот кога 
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се потребни за интервјуа, кои е невозможно однапред да се планираат и претходно да се утврди 
нивниот распоред. Дали барателите доброволно би се согласиле на таков систем доколку не би 
биле притворени? Многумина без сомнеж би се согласиле, но невозможно е да се прогласи за 
ирационална политиката со која барателите на азил чии барања се подложни на брзо решавање, 
за краток период се сместуваат во притвор чија цел е да се осигури функционирање на системот 
без неправилности. 

Ова не е заклучок до кој дојдовме лесно. Барателите на азил се притвораат во Оукингтон само 
ако постои веројатност дека нивните барања можат да се решат во рок од една седмица. Меѓутоа, 
тие мора да бидат и лица за кои не постои сомнеж дека би се обиделе да избегаат или поинаку 
несоодветно да се однесуваат. На прв поглед се чини екстремно да се притвораат оние лица кои 
најверојатно нема да се кријат, но тоа се прави само за да се олесни обработката на нивните 
барања. Но, не можат да се игнорираат статистиките кои ги наведовме на почетокот на нашата 
пресуда. Како што [Министерот за внатрешни работи] истакна во дебатата во Домот на Лордовите 
на 2 ноември 1999 година, соочена со скоро 7.000 барања за азил месечно, ’ниту една одговорна 
влада не може само да ги собира рамениците и да не презема ништо’ ...Краткотрајниот притвор не 
е неразумна цена која треба да се плати со цел осигурување на брзо решавање на барањата кои се 
во толку голем број. Во овие околности ваквиот притвор може соодветно да се опише како крајна 
мерка...“

Следно што Апелациониот суд го разгледа беше дали притворот спаѓа во првата реченица од член 
5 § 1 (ѓ) и оцени дека правото на слобода од член 5 § 1 (ѓ) има за цел да го зачува сувереното право 
на земјите-членки да одлучат дали да им дозволат на странците да влезат на нивна територија под 
било какви услови и дека притворањето на странци би било допуштено во согласност со оваа точка 
освен ако и сé додека влезот е дозволен, под услов, како што е евидентно од предметот Chahal 
против Обединетото Кралство (15 ноември 1996 година, Извештаи 1996-V) постапката за азил или 
депортација да не биде неразумно пролонгирана.  

18.  На 31 октомври 2002 година Домот на Лордовите едногласно ја отфрли жалбата на жалителот 
([2002] UKHL 41).. Земајќи ги во предвид доказите дека во Оукингтон годишно се обработуваат 
околу 13.000 барања од баратели на азил, што подразбира и до 150 интервјуа дневно, Лорд Слин 
(Slynn) од Хадли, со кој се согласија другите Лордови, оцени како што следува:

 “Во меѓународното право веќе долги години е утврден принципот дека суверените држави можат 
да го регулираат влезот на странци на својата територија. ...

Овој принцип сѐ уште се применува, предмет на обврската на државата по било која спогодба или 
владеењето на правото на домашното законодавство на државата кое го регулира спроведувањето 
на таквата контрола. Според тоа, почетната точка, по мое мислење е тоа дека Обединетото Кралство 
има право да го контролира влезот и континуираното присуство на странци на својата територија. 
Член 5 (1) (ѓ) се чини дека се заснова на оваа претпоставка. Затоа се поставува прашањето дали 
одредбите од став 1 (ѓ) ја регулираат примената на тоа право на тој начин што притворот од 
причини и на начин како што е утврдено во врска со Оукинготн претставува повреда на овој член 
и го прави притворањето незаконско. 

... По мое мислење, јасно е дека притворањето за целите на постигнување брзо одлучување за 
барателите на азил не е само по себе неопходно и не е во сите предмети незаконско. Меѓутоа, 
кажано е дека притворот заради постигнување на брзина во постапката ’за административно 
олеснување’ не спаѓа во став 1 (ѓ). Мора да постои некој друг фактор кој ја оправдува примената 
на овластувањето за притворање како што е веројатноста за бегство на барателот, извршување на 
кривично дело или постапување на начини спротивни на јавното добро.   

Треба...да се запомни дека овластувањето за притворање служи за ’спречување’ на неовластен 
влез. По мое мислење, се додека Државата не ’одобри’ влез, влезот е неовластен. Државата има 
овластување да притвора без повреда на Член 5 сè додека барањето не биде разгледано а влезот 
’одобрен’...

Останува прашањето дали, дури и ако притворот со цел постигнување на брзо решавање по 
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барањата за азил спаѓа под Член 5 (1)(ѓ), ’притворот бил незаконски по основа на тоа дека бил 
непропорционален одговор на разумните барања на имиграциската контрола’...

Потребата од високо структурирани и многу прецизно управувани механизми, кои би биле 
нарушени од доцнењето или непојавувањето на жалителот на интервју, е очигледна. Од друга 
страна, жалителите кои не живеат во Оукингон туку на место по нивен избор, неизбежно би 
биле изложени на големи непријатности ако мора да бидат достапни во секое време и во краток 
временски рок за да можат да одговараат на прашања. 

... Жалосно е дека било кој треба да биде лишен од слобода на начин кој не е во согласност со налогот 
на судот, но постојат ситуации кога истото е оправдано. Во ситуации како оваа, која опфаќа голем 
број на тешки одлуки, со ризик од големи доцнења за барателите на азил кои сакаат да дојдат, мора 
да се делува урамнотежено. Добивањето на брза одлука е во интерес не само на барателите туку и 
на оние кои стојат во сé поголема редица. Прифаќањето, како што и јас прифатив, дека договорите 
направени во Оукингтон обезбедуваат разумни услови, и за поединците и за семејствата како 
и дека потребниот период во ниту една смисла не е прекумерен, сметам дека рамнотежата е во 
корист на признавањето дека притворот во рамки на Оукингтон постапката е пропорционален и 
разумен. Далеку од тоа дека постапил арбитрарно, мене ми се чини дека Министерот сторил сé што 
можело да се очекува од него за да го ублажи лишењето од слобода на многу баратели на азил.“

II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО И ПРАКСА

Види оригинална пресуда на http://www. coe.int под HUDOC.

ПРАВО

I.  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 5 § 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

41.  Жалителот наведе дека бил притворен во Оукингтон при што е извршена повреда на Член 5 § 
1 од Конвенцијата, кој гласи:

„ 1. Секој човек има право на слобода и на безбедност. Никој не смее да биде лишен од слобода, 
освен врз основа на закон во долунаведените случаи: 

а. ако издржува казна затвор по пресуда на надлежниот суд;

б. ако бил уапсен или притворен поради противење на законскиот налог на судот или со цел да се 
обезбеди извршување на со закон пропишана обврска; 

в. ако е уапсен или притворен поради приведување пред надлежна судска власт, кога постои 
оправдано сомнение дека тоа лице извршило кривично дело, или кога постојат оправдани причини 
тоа лице да се спречи да изврши кривично дело, или по извршувањето на кривичното дело да 
побегне; 

г. ако се работи за притвор на малолетник врз основа на законска процедура, заради воспитување 
под надзор или заради приведување пред надлежна судска власт; 

д. ако се работи за притвор на лице за да се спречи ширење на некоја заразна болест, на ментално 
оболени лица, алкохоличари, наркомани и скитници;

 ѓ. ако се апси или притвора лице врз основа на закон, со цел да се спречи илегално да влезе во 
земјата или лице против кое е во тек постапка за протерување или екстрадиција.“

A.  Дали жалителот е лишен од слобода
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42.    Владата не спорела дека притворот на жалителот во Оукингтон претставувал лишување од 
слобода во смисла на член 5 § 1. Големиот судски совет смета дека е јасно дека, земајќи го во 
предвид степенот на ограничување во Оукингтон, г-дин Саади бил лишен од слобода во смисла на 
член 5 § 1 во траење од седум дена, колку што и бил држен таму (види, на пр. Engel и други против 
Холандија, пресуда од 8 јуни 1976 година, §§ 60-66, серија А бр.22,). 

43.   Точките од (а) до (ѓ) од Член 5 § 1 содржат исцрпна листа на допуштени основи за лишување 
од слобода и ниту едно лишување од слобода не е законско освен ако не е предвидено со еден од 
овие основи (види, inter alia, Witold Litwa против Полска, бр. 26629/95, § 49, ЕСЧП 2000-III). Во овој 
предмет основниот приговор на Владата е дека притворот бил оправдан според првиот дел од член 
5 § 1 (ѓ); иако како алтернатива наведува дека притворот би можел да се оправда и со вториот дел 
од оваа точка. Судот, според тоа, мора прво да утврди дали жалителот бил законски притворен „за 
да биде спречен да изврши неовластен влез во земјата“. 

Б.  Дали лишувањето од слобода било допуштено според точка (ѓ) од член 5 § 1

1.  Пресуда на Судскиот совет

44.  Во пресудата од 11 јули 2006 година Судскиот совет одлучи, со четири гласа наспрема три, дека 
притворот спаѓа во првата реченица од член 5 § (ѓ). Судскиот совет истакна дека нормален дел од 
„неспорното право да го контролира влезот и престојот на странците во земјата“ на секоја држава, 
е тоа што на Државите им е дозволено да притвораат потенцијални имигранти кои барале дозвола 
за влез, било по пат на азил или не. Додека потенцијалниот имигрант не добие дозвола да остане 
во земјата, се смета дека не влегол законски и притворот може разумно да се смета за потребен со 
цел спречување на незаконски влез. 

45.    Судскиот совет продолжи дека притворот на лице е грубо мешање во личната слобода и 
секогаш мора да биде предмет на внимателно испитување.  Доколку лицата се законски на слобода 
во одредена земја, властите можат да притворат само ако е воспоставена „разумна рамнотежа“ 
помеѓу барањата на општеството и слободата на лицето. Ситуацијата во однос на потенцијалните 
имигранти, било да се баратели на азил или не, се разликуваше во тоа што, се додека нивното 
барање за имиграција и/или азил не биде решено, тие не се „овластени“ да бидат на територијата. 
Како и секогаш, предмет на правилото против арбитрерност, Судскиот совет прифати дека државата 
имала пошироко дискреционо право да одлучи дали да притвори потенцијални имигранти за 
разлика од случајот со други мешања во правото на слобода. Според тоа, не постоел услов во Член 
5 §  1  (ѓ) кој предвидува дека притворањето на лице со цел да се спречи извршување од негова 
страна неовластен влез во земјата се сметал за разумно неопходно, на пример за да се спречи 
негово извршување на кривично дело или бегство. Единствено било пропишано дека притворот 
треба навистина да биде дел од постапката за утврдување дали лицето треба да добие одобрение 
за имиграција и/или азил и дека притворот не треба да биде арбитрарен од друг аспект, на пример 
поради должината на постапката. 

46.    Јасно е дека во овој предмет притворот на жалителот во Оукингтон бил bona fide барање на 
политиката на „брзи“ одлуки за имиграција. Во однос на прашањето за арбитрарност Судскиот 
совет истакна дека жалителот е пуштен веднаш штом му е одбиено барањето за азил, влезот во 
Обединетото Кралство му е одбиен и поднел жалба. Притворот бил во времетраење од вкупно 
седум дена,  кој Судот не го сметал за прекумерен во овие околности. Според тоа, не утврди повреда 
на член 5 § 1 од Конвенцијата. 

2.  Поднесоци на страните

(a)  Владата

47.    Пред Големиот судски совет Владата истакна неколку фактички аспекти од предметот. Прво, 
дека жалителот е притворен на само седум дена, во лежерен систем, со пристап до правен совет и 
други содржини во Центарот. Второ, заедно со другите притворени лица во Центарот, жалителот 



116

бараше одобрение за влез во Обединетото Кралство по основ на азил и човекови права, во 
согласност со Конвенцијата за бегалци (види точка 33 погоре во текстот) и Европската конвенција 
за човекови права. Фактот дека порано му била издадена дозвола за привремен престој за краток 
временски период, како алтернатива за притвор, не влијаел врз неговата состојба како лице кое 
бара одобрение за влез во земјата. Трето, бил притворен заради овозможување на итно испитување 
на неговото барање и донесување на брза одлука за дозвола и одбивање на влезот. Домашните 
судови се повикуваа на се поголемиот број на лица кои бараат азил во Обединетото Кралство 
во моментот на притворање на жалителот (води точки 17 и 18 погоре во текстот) и признаа дека 
системот во Оукингтон е главен дел од постапката на Владата за правична и брза обработка на 
такви барања. 

48.    Владата образложи дека фразата „спречување на неовластен влез“ ја опишува фактичката 
ситуација дека лицето сакало да влезе во земјата, но немало овластување. Член 5 § 1(ѓ) прифаќа 
дека би можел да постои притвор во врска со одлучување од страна на Државата дали да даде 
одобрение, во извршувањето на својата суверена улога на контролирање на влезот и престојот 
на сите странци на нејзината територија; улога која, како што истакнаа и домашните судови, веќе 
долго време е признаена од меѓународното право. 

49.    Владата се повика на предметот Chahal против Обединетото Кралство (15 ноември 1996, 
Извештаи 1996-V), каде Големиот судски совет утврди, во врска со втората реченица од член 5 § 
1(ѓ) “член 5 § 1(ѓ) не предвидува дека притворањето на лице против кое се води постапка во однос 
на депортација е разумно неопходно, на пример за да се спречи сторување на кривично дело или 
бегство...“ (ibid., § 112). Тврди дека не постоела добра причина да се прави разлика помеѓу овие 
две реченици од точката, така што лице кое живее во заедницата може да биде притворено во 
врска со депортација иако притворот не е неопходен за спречување на бегство, а лице кое тукушто 
пристигнало не можело да биде притворено во врска со неговото пристигање освен ако притворот 
е неопходен за спречување на негово бегство. 

50.    Владата понатаму оспоруваше дека притворањето на жалителот било незаконско или 
арбитрарно. Јасно е, како што и домашните судови во три степени едногласно потврдија, дека 
притворот бил во согласност со материјалните и процедурални правила од националното 
законодавство (видете точки 16-18 погоре во текстот). Притворот не бил арбитрарен, туку, како 
што сметал Советот, навистина бил дел од постапката за одредување дали лицето треба да добие 
имиграциска дозвола и/или азил и неговото времетраење било ограничено онолку колку што било 
неопходно за таа цел. Наводот дека притворот бил арбитрарен, како што истакнал и жалителот, 
бидејќи било возможно да се  постигне истата цел со употреба на „центарот за сместување“ со 
слични услови за престој без притворање е депласиран, со оглед на тоа дека вклучувал повторно 
изнесување на барањето за „неопходност“ преку барањето за непостоење на арбитрарност. Во 
секој случај, Домот на Лордовите утврди дека, со оглед на тесниот распоред на интервјуата, секое 
друго решение без притворање не би било толку ефикасно (види точка 18 погоре во текстот). 

 (б)  Жалителот

51.   Жалителот тврдеше дека Конвенцијата треба да се толкува во согласност со членовите 31 до 
33 од Виенската конвенција за правото на меѓународните договори (види точки 26-28 погоре во 
текстот). Не спореше дека Државата има суверено право да го контролира присуството на странци 
на нејзината територија, но истакна дека тоа право треба да се применува во согласност со 
меѓународните обврски на државата, особено оние содржани во Конвенцијата, вклучително член 
5. Целта дефинирана во првата реченица од член 5 § 1(ѓ) беше да се спречи незаконска имиграција, 
односно, влез и престој во земја со заобиколување на имиграциската контрола. Мора да постои 
директна и прецизна причинско-последична врска помеѓу притворот и ризикот од неовластен 
влез. Целта е истакната со зборовите „неговото извршување“, укажувајќи на тоа дека акцентот бил 
на тоа дали конкретното лице, ако не било притворено, би извршило неовластен влез. Од фактите 
на предметот на жалителот јасно е дека доколку не бил притворен, ќе бил законски присутен во 
Обединетото Кралство со „дозвола за привремен престој“, со „овластен“ фактички и правен статус 
(види ја, inter alia, пресудата на  Домот на Лордовите во предметот Szoma, точка 21 погоре во 
текстот). Толкувањето кое тој го изнесува како предлог би допуштило првичен притвор за целите 
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на верификација и проценка на ризикот од неовластен влез на лицето; таквата постапка беше 
составен дел од редовната постапка на имиграциска контрола и се работеше за притвор само за 
целите на спречување на лицата да извршат неовластен влез. Меѓутоа, согласно член 5 § 1(ѓ) не е 
допуштено да се притвори некој само за олеснување на администрацијата. 

52.    Жалителот се повика на судската пракса поврзана со другите точки од член 5 § 1, барајќи 
докажување на објективната потреба за притвор на конкретното лице и праксата на Комитетот за 
човекови права (види точка 31 погоре во текстот), и образложи дека слични принципи треба да 
важат согласно член 5 § 1(ѓ). Иако Судот во предметот Chahal (цитиран погоре) не барал испитување 
на потребата во однос на притворот на г-дин Chahal согласно вториот дел од член 5 § 1(ѓ), постоела 
добра причина за правење разлика помеѓу првите две реченици од членот. Прво, како што е јасно 
од § 112 од пресудата во предметот Chahal, направената разлика со останатите точки од член 5 § 1 се 
засновала на јазикот на одредбата врз основа на која е притворен г-дин Chahal, која предвидувала 
само дека е „покрената постапка во однос на депортација“, додека првата реченица од член 5 § 1 
(ѓ) пропишува дека притворот мора да биде за целите на спречување на незаконски влез. Второ, 
врз основа на фактите на предметот Chahal, беше јасно дека ослободувањето со кауција би било 
несоодветно бидејќи имало наводи дека г-дин Chahal претставува опасност по националната 
безбедност. За разлика од тоа, критериумот за неопходноста треба да се примени врз лица како 
што е овој жалител, кои [не] извршиле кривично дело туку...кои, често пати плашејќи се за својот 
живот, бегале од сопствената земја“ (Amuur, цитиран погоре , § 43). 

53.   Она што е заедничко за сите лица притворени во Оукингтон, проценето е дека жалителот не 
претставува закана за бегство е единствената цел на лишувањето од слобода беше да се овозможи 
брзо одлучување по неговото барање за азил. Ова очигледно не беше доволна причина во смисла 
на член 5 § 1 (ѓ), кој предвидува постоење на закана, а во конкретниов случај неовластен влез 
во земјата. Притворот во Оукингтон не беше пропорционален, бидејќи властите не се обиделе 
да применат поблага мерка (на пример центар за сместување). Понатаму, постоеле докази кои 
сугерираат дека одлуката да се избере притвор во Оукингтон била водена од реакцијата на локалните 
жители и комитетите за планирање а не од јасната потреба од притворање заради овозможување 
на итно решавање по барањата за азил. 

3.  Поднесоци од трети лица

(a)  УНХЦР

54.    УНХЦР беше загрижена дека пресудата на Судскиот совет, која: (1) ја изедначува позицијата 
на барателите на азил со обичните имигранти, (2) смета дека барателот на азил всушност нема 
законски и овластен статус пред успешно одлучување по барањето и (3) одбива да го примени 
критериумот за неопходноста во однос на прашањето дали притворот бил арбитрарен, им дозволува 
на државите да притвораат баратели на азил по основ на експедитивност во широки околности кои 
би биле некомпатибилни со општите принципи на меѓународните прописи од областа на бегалците 
и човековите права.  Правилното толкување на член 5 § 1(ѓ) би требало да даде силна заштита 
од притворање на баратели на азил. Точката ја пропишуваше целта, извршување на неовластен 
влез, што притворот мора да го спречи. Мора да се разликуваат барателите на азил од општите 
категории на лица кои нелегално влегуваат или оние кои се соочуваат со депортација и, за да се 
притвори барател на азил согласно член 5 § 1(ѓ), мора да има нешто повеќе од отсуство на одлука 
по барањето; притворот мора да биде неопходен во смисла на тоа дека помалку рестриктивни 
мерки не би биле доволни и пропорционални со целта која се сака да се постигне.  

55.    УНХЦР го потсети судот дека, како и Конвенцијата за бегалци Европската конвенција за 
човекови права треба да се толкува во согласност со другите правила на меѓународното право 
од кое е составен дел, посебно кога таквите правила се содржат во спогодбите за човекови права 
кои државата ги потпишала и ратификувала а со тоа е подготвена да ги прифати (види Al-Adsani 
против Обединетото Кралство, [GC],бр. 35763/97, § 55, ЕСЧП 2001-XI). Понатаму, треба да се толкува 
на начин кој гарантира дека на правата им е дадена широка интерпретација и дека нивните 
ограничувања се толкувани на рестриктивен начин кој дава практична и ефикасна заштита на 
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човековите права, и како жив инструмент, во поглед на моменталните услови и во согласност со 
развојот на меѓународното право со цел да го одразува се повисокиот стандард кој се бара во 
областа на заштитата на човековите права. 

56.  Согласно меѓународното право постои обврска за Државите да не протеруваат лица кои влегле 
на нивната територија или се наоѓаат на територијалните граници и се повикуваат на нивното 
основно право да бараат и уживаат азил. Постои и дополнителна обврска, освен во случај на 
масовен прилив, да им допуштат на таквите лица праведни и ефикасни процедури на одлучување 
(види членови од 3-31 од Конвенцијата за бегалци, точка 33 погоре во текстот). Ако Државата му 
допуштила на барателот на азил да се вклучи во постапките и барателот на азил го почитувал 
националното законодавство, неговиот привремен влез и престој на територијата не може да 
се сметаат за „неовластени“; давањето на привремена дозвола е попрецизно овластување од 
Државата со кое привремено му се дозволува на лицето да влезе на нејзината територија согласно 
законот. Во такви случаи барателот на азил немал намера неовластено да влезе туку, напротив 
добил привремен но овластен влез со цел да му се разгледа барањето за азил (види член 31 од 
Конвенцијата за бегалци, точка 33 погоре во текстот; Szoma, точка 21 погоре во текстот; Директива 
на Советот 2005/85/ЕС, член 7, точка 40 погоре). 

57.    УНХЦР се повика на бројни меѓународни инструменти кои се однесуваат на притворањето 
на баратели на азил, вклучително член 9 од ICCPR (Меѓународен пакт за граѓански и политички 
права како што е толкуван од страна на Комитетот за човекови права во предмети како А. Против 
Австралија, член 31 од Конвенцијата за бегалци, Заклучокот на Извршниот комитет бр.44 и Насоките 
на УНХЦР за притворање на баратели на азил (види точки 31 и 33-35 погоре во текстот). УНХЦР 
заклучи дека, иако постапката за испитување на оние кои бараат азил може да вклучува неопходно 
и случајно мешање во слободата, онаму каде што се прибегнало кон притвор заради допуштени 
цели, но на холистички начин и без оглед на одредени ситуации, или е одреден само заради 
експедитивност или олеснување на администрацијата, државата не ги исполнува критериумите за 
неопходноста, кои се пропишани со меѓународното право за бегалци и човекови права. 

 (б)  Либерти, Европскиот совет за бегалци и егзил, и AIRE центарот 

58.  Погоре наведените три организации истакнаа дека ова би бил прв предмет во кој Судот треба 
да одлучи за значењето на првата реченица од член 5 § 1(ѓ). Тие бараа од Големиот судски совет 
да одлучи, како прашање на општ принцип, (1) дека во недостаток на докази дека, доколку не бил 
притворен, конкретниот барател на азил ќе извршел или ќе се обидел да изврши неовластен влез 
во земјата, таквиот притвор не спаѓа во рамките на член 5 § 1(ѓ); и (2) дека притворот на баратели 
на азил согласно член 5 § 1(ѓ), како ограничување на слободата според останатите точки од 5 § 1 и 
помали ограничувања на нивната слобода на движење согласно член 2 од Протоколот бр.4, мора 
да подлежат на критериумот за испитување на неопходноста и пропорционалноста. 

59.  Пристапот на Судскиот совет, кој се заснова на утврдувањето дека притворот на барателот на 
азил е опфатен со втората реченица од член  5 § 1(ѓ) каде сé уште не било позитивно одлучено по 
неговото барање, не бил во согласност со принципот дека барателите на азил кои уредно поднеле 
барање за меѓународна заштита биле ipso facto законски на територијата во смисла на член 2 
од Протоколот бр.4 и член 12 од ICCPR (види точка 32 погоре). Иако е вистина, како што одлучил 
Судскиот совет, дека пролонгираното времетраење би можело да го направи притворот арбитрарен, 
што не бил на почетокот, не може да се каже обратното; краткотрајноста не може да ја оправда 
неопходноста на притворот. Член 5 §  1 (ѓ) од Конвенцијата треба да се толкува во согласност со 
член 9 од ICCPR (види точка 31 погоре во текстот), кој пропишува дека секое лишување од слобода 
во контекст на имиграција треба да биде законско, неопходно и пропорционално. Понатаму, за 
Судот би било несоодветно, во првата пресуда на Големиот судски совет за првата реченица од 
член 5 § 1 (ѓ), да усвои понизок степен на заштита од она кое веќе го договориле земјите-членки 
преку Комитетот на министри (види точка 37 погоре во текстот) или од оној кој се применува само 
на ограничувања на слободата на движење согласно член 2 од Протоколот бр.4. 

60.  Во многу Држави, точниот правен основ за притворот на барателите на азил беше нејасен, но 
мала е веројатноста дека таквите предмети ќе стигнат до судовите поради јазични ограничувања, 
недостаток на правно застапување и страв кај барателите на азил дека жалбите поврзани со 
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притворот можат да го загрозат исходот од нивните барања. Арбитрарниот карактер на таквото 
притворање би можело да биде поизразен ако Големиот судски совет го поддржи ставот на Советот 
и им даде на Државите целосна слобода да ги лишува сите баратели на азил од слобода додека се 
одлучува по нивните барања, без било какво барање да докажат дека притворот бил неопходен за 
целите наведени во член 5 § 1 (ѓ), имено за да се спречи неовластен влез. 

4.  Оцена на Судот

(a)  Значењето на фразата„..за да се спречи негов неовластен влез во земјата”

61.  Во овој предмет Судот е за прв пат повикан да го протолкува значењето на текстот од првата 
реченица од член 5 § 1 (ѓ), „...законски...притвор на лице со цел да се спречи негов неовластен 
влез во земјата“... (на француски “la détention [régulière] d’une personne pour l’empêcher de pénétrer 
irrégulièrement dans le territoire”). При утврдување на значењето на оваа фраза, како и секогаш 
Судот ќе се води од членовите 31 до 33 од Виенската конвенција за правото на меѓународните 
договори (точки 26-28 погоре во текстот, и види на пример , Golder против Обединетото Кралство, 
21 февруари 1975, § 29, Серија А бр. 18; Johnston и други против Ирска, 18 декември 1986, § 51 et 
seq., Серија A бр. 112; Lithgow и други против Обединетото Кралство,8 јули 1986,§§ 114 и 117, Серија 
А бр.102; и Witold Litwa против Полска, цитирана погоре, §§ 57-59).

62.    Согласно Виенската конвенција за правото на меѓународните договори, Судот има обврска 
да го утврди вообичаеното значење на зборовите и нивниот контекст во контекст на предметот и 
целта на одредбите од кои истите се изведени (види пресуда во предметот Golder, § 29; Johnston 
и други, цитирана погоре, § 51; и член 31 § 1 од Виенската конвенција). Судот мора да го земе во 
предвид фактот дека контекстот на одредбата е спогодба за ефикасна заштита на човековите права 
на поединецот и дека Конвенцијата треба да се чита како целина и да се толкува на начин кој 
има за цел промовирање на внатрешна конзистентност и усогласеност помеѓу нејзините различни 
одредби (Stec и други против Обединетото Кралство (dec.) [GC], бр. 65731/01 и бр. 65900/01, 
§ 48, ЕСЧП 2005-X). Судот мора да ги земе во предвид и сите релевантни правила и принципи на 
меѓународното право кои се применуваат за односите помеѓу Договорните страни (види Al-Adsani, 
цитирана погоре, § 55; Bosphorus Hava Yolları Turizmve Ticaret Anonim Şirketi против Ирска [GC], 
бр. 45036/98, §  150, ЕСЧП 2005-VI;  и член 31 § 3(в) од Виенската конвенција). Како помош може 
да се користат и дополнителните средства за толкување, вклучително подготвителните работи 
на Конвенцијата, било за да се потврди значењето утврдено во согласност со погоре наведените 
чекори, или за да се утврди значењето онаму каде што инаку би било нејасно или апсурдно (член 
32 од Виенската конвенција). 

63.  При разгледување на предметот и намената на одредбата во контекст на истиот, и во контекст на 
меѓународното право, Судот го има во предвид значењето на член 5 во системот на Конвенцијата: 
тој содржи основно човеково право, имено заштитата на поединецот од арбитрарни мешања 
на државата во правото на неговата слобода (види, inter alia, Winterwerp против Холандија, 24 
октомври 1979, § 37, Серија A бр. 33, и Brogan и други против Обединетото Кралство,  29 ноември 
1988, § 58, Серија А бр. 145-B).

64.    Иако општото правило изнесено во член 5 § 1 наведува дека сите имаат право на слобода, 
член 5 § 1 (ѓ) предвидува исклучок од тоа општо правило, со кој им се дозволува на Државите да 
ја контролираат слободата на странците во контекст на имиграција. Како што Судот истакнуваше 
и претходно, предмет на нивните обврски согласно Конвенцијата, Државите уживаат „неоспорно 
суверено право да го контролираат влезот и престојот на странци на нивната територија“ (види 
Amuur, цитиран погоре, § 41;Chahal, цитиран погоре, §73; и Abdulaziz, Cabales и Balkandali против 
Обединетото Кралство, 28 мај 1985, §§ 67-68, Серија A бр. 94). Неопходно дополнување на ова право 
е на државите да им се дозволи да притвораат потенцијални имигранти кои поднеле барање за 
дозвола за влез, било по пат на азил или поинаку. Од диспозитивот на пресудата во предметот 
Amuur јасно е дека притворот на потенцијални имигранти, вклучително и баратели на азил, може 
да биде во согласност со член 5 §1(ѓ).
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65.  По ова прашање, Големиот судски совет се согласува со Апелациониот суд, Домот на Лордовите 
и Советот дека, се додека Државата не издаде „овластување“ за влез во земјата, секој влез е 
„неовластен“ и притворањето на лицата кои сакаат да влезат и на кои им е потребно, а се уште го 
немаат, овластување за влез, може да биде, без никакво извртување на јазикот, заради “спречување 
на нивен неовластен влез“. Големиот судски совет не прифаќа дека штом барателот на азил се 
предаде на имиграциските органи, тој сака да оствари „овластен влез“, со исход дека притворот 
не може да биде оправдан согласно првата реченица од член 5 § 1 (ѓ). Толкувањето дека првата 
реченица од член 5 § 1 (ѓ) дозволува притвор само за лица за кои е докажано дека се обидуваат да 
ги заобиколат ограничувањата за влез, би било премногу ограничено толкување на условите од 
одредбата и на овластувањето на Земјата да го применува своето неоспорно право на контрола 
споменато погоре. Понатаму, таквото толкување, би било неконзистентно со Заклучокот бр.44 
на Извршниот комитет на Високиот комесар на Обединетите Нации за програмата за бегалци, 
Насоките на УНХЦР и Препораката на Комитетот на министри (види точки 34-35 и 37 погоре во 
текстот), кои предвидуваат притворање на баратели на азил во одредени услови, на пример додека 
се вршат проверки на идентитетот или кога треба да се утврдат елементите врз кои се базира 
барањето за азил. 

66.  Меѓутоа, иако смета дека првата реченица од член 5 § 1 (ѓ) дозволува притворање на баратели 
на азил или други имигранти пред Државата да издаде дозвола за влез, Судот нагласува дека таквиот 
притвор треба да биде во согласност со целокупната цел на член 5, која е заштита на правото на 
слобода и водење сметка дека никој не треба да биде лишен од слобода на арбитрарен начин. 

Судот сега мора да разгледа што се подразбира под „заштита од арбитрарност“ во контекст на 
првата реченица од член 5 § 1 (ѓ) и дали, во сите околности, притворањето на жалителот е во 
согласност со оваа одредба. 

 (б)  Поимот арбитрарен притвор во контекст на член 5

67.  Во праксата на Судот утврдено е дека согласно точките од член 5 § 1 дека секое лишување од 
слобода мора, покрај тоа што спаѓа под еден од исклучоците наведени во точките (а) до (ѓ), да биде 
„законско“. Кога е во прашање „законитоста“ на притворот, вклучително прашањето дали била 
следена „постапка пропишана со закон“, Конвенцијата во основа се повикува на националното 
право и ги поставува обврските за почитување на материјалните и процедуралните правила 
од националното законодавство. Меѓутоа, почитувањето на националното законодавство не е 
доволно: член 5 § 1 дополнително пропишува дека секое лишување од слобода треба да биде во 
согласност со целта за заштита на поединецот од арбитрарност (види, помеѓу многуте други извори, 
Winterwerp, цитиран погоре § 37; Amuur, цитиран погоре, §  50; Chahal, цитиран погоре, § 118; и 
Witold Litwa, цитиран погоре, §78). Основен принцип е дека ниту еден притвор кој е арбитрарен, 
не може да биде во согласност со член 5 § 1 и поимот „арбитрарност“ во член 5 § 1 е поширок од 
самото непочитување на националното законодавство, така што лишувањето од слобода може да 
биде законско согласно домашното законодавство а сепак арбитрарно а со тоа во спротивност со 
Конвенцијата.

68.    Иако Судот нема претходно формулирано глобална дефиниција во однос на видовите на 
постапување од страна на властите кои може да бидат „арбитрарни“ во смисла на член 5 § 1, 
развиени се клучни принципи врз основа на поединечни предмети. Понатаму, јасно е од судската 
пракса дека поимот арбитрарност во контекст на член 5 варира во одреден степен, во зависност од 
видот на притворот за кој станува збор (видете во понатамошниот текст).

69.  Генерален принцип, утврден во судската пракса е тоа дека притворот ќе биде „арбитрарен“ ако, 
иако е во согласност со националното законодавство, кај властите постоел елемент на злоупотреба 
или измама (види на пример Bozanov против Франција, пресуда од 18 декември 1986 година, Серија 
А бр. 111, и Čonka против Белгија, бр. 51564/99, ЕСЧП 2002-I). Условот кој забранува арбитрарност 
дополнително бара дека и налогот за притвор и спроведувањето на притворањето мора да бидат 
во согласност со целта на ограничувањата дозволени со релевантните точки од член 5 § 1 (види 
Winterwerp, цитиран погоре,§ 39; Bouamar против Белгија, 29 февруари 1988, § 50, Серија A бр. 129; 
и O’Hara против Обединетото Кралство, бр. 37555/97, § 34, ЕСЧП 2001-X).  Покрај тоа, мора да постои 
некоја поврзаност помеѓу причината која се наведува за оправданото  лишување од слобода и 
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местото и условите на притворањето (види Bouamar, § 50, цитиран погоре; Aerts против Белгија, 30 
јули 1998, § 46, Извештаиs 1998-V; и Enhorn против Шведска, бр. 56529/00, § 42, ЕСЧП 2005-I).

70.  Поимот арбитрарност во контекст на точките (б), (г) и (д) ја вклучува и процената дали притворот 
бил неопходен заради постигнување на наведената цел. Притворањето на поединец е една многу 
сериозна мерка која е оправдана само како последно средство, каде другите помалку ригорозни 
мерки се разгледани и утврдено е дека истите се недоволни за заштита на лицето или јавниот 
интерес која бара таквото лице да биде притворено (види Witold Litwa, цитирана погоре во текстот,§ 
78; Hilda Hafsteinsdóttir против Исланд, бр. 40905/98, § 51, 8 јуни 2004; и Enhorn, цитиран погоре,§ 
44). Принципот на пропорционалност понатаму предвидува дека, кога притворот треба да го 
осигури исполнувањето на обврска предвидена со закон, мора да се воспостави рамнотежа помеѓу 
значењето во демократско општество на обезбедувањето на итно исполнување на обврската за 
која станува збор, и значењето на правото на слобода (види Vasileva против Данска, бр. 52792/99, 
§37, 25 септември 2003). Времетраењето на притворот е релевантен фактор при воспоставување на 
таква рамнотежа (ibid., види и McVeigh и други против Обединетото Кралство, жалби број. 8022/77, 
8025/77, 8027/77, извештај на Комисијата од 18 март 1981, Одлуки и извештаи 25, стр. 15 во точки 
37-38 и 42).

71.    Судот применува различен пристап кон принципот дека не смее да постои арбитрарност во 
случај на притвор согласно член 5 § 1(a),  каде, во отсуство на злоупотреба или еден од другите 
основи утврдени во точка 69 погоре во текстот, доколку притворот е последица на и доколку има 
доволна причинско-последична врска со законска осуда, одлуката со која се изрекува казна затвор 
и должината на таквата казна се прашања за националните власти а не за Судот согласно член 5 § 
1 (види T. Против Обединетото Кралство [GC], бр. 24724/94, § 103, 16 декември 1999, како и Stafford 
против Обединетото Кралство [GC], бр. 46295/99, § 64, ЕСЧП 2002IV).

72.  Слично на тоа, кога лицето е притворено по член 5 § 1(ѓ), Големиот судски совет, при толкувањето 
на втората реченица од оваа точка, сметаше дека сé додека лицето е притворено „со цел да биде 
депортирано“, односно, се додека „се презема дејство во однос на депортација“, не постои барање 
дека таквиот притвор треба да се смета за разумно неопходен, на пример за да се спречи таквото 
лице да стори кривично дело или да изврши бегство (Chahal, цитиран погоре, точка 112). Големиот 
судски совет понатаму утврди во Chahal дека принципот на пропорционалност се однесуваше на 
притворот од член 5 § 1(ѓ) само доколку времетраењето на притворот не е неразумно; затоа, одлучи 
дека „секое лишување од слобода по член 5 § 1(ѓ) ќе биде оправдано само доколку постапката за 
депортација е во тек. Ако таквата постапка не се спроведува со должното внимание, притворот 
повеќе нема да биде допуштен... ...” (ibid., § 113; видете и Gebremedhin [Gaberamadhien] против 
Франција, бр. 25389/05, § 74, ЕСЧП 2007-II).

73.  Земајќи го во предвид погоре наведеното, Судот смета дека принципот дека притворот не смее 
да биде арбитрарен мора да се применува за притворот согласно првата реченица од член 5 § 1(ѓ) 
на истиот начин како што се применува за притворот согласно втората реченица. Со оглед на тоа 
дека државите го уживаат правото подеднакво да ги контролираат влезот и престојот на странците 
во земјата (видете ги предметите цитирани во точка 63 погоре во текстот), би било неприродно 
да се применува тест за пропорционалност за предмети кои вклучуваат притвор при влез кој е 
различен од оној кој се применува за депортацијата, екстрадицијата и протерувањето на лице кое 
веќе се наоѓа во земјата. 

74.  Затоа, за да се избегне да се окарактеризира како арбитрарен, таквиот притвор мора да биде 
спроведен bona fide; мора да биде тесно поврзан со целта спречување неовластен влез на лицето 
во земјата; местото и условите мора да бидат соодветни, имајќи во предвид дека „мерката се 
применува не само на оние кои имаат сторено кривични дела туку и на странци кои, честопати 
плашејќи се за својот живот, побегнале од својата земја“ (видете Amuur, цитиран погоре, § 43); 
и времетраењето на притворот треба да биде онолку долго колку што е разумно потребно за 
постигнување на посакуваната цел. 

(в)  Дали притворот на жалителот е арбитрарен?

75.  Пред да испита дали притворот на жалителот во Оукингтон е арбитрарен во погоре наведената 
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смисла, Судот истакнува дека домашните судови во три степени утврдиле дека постои основ во 
националното законодавство и жалителот не ја спори точноста на овој заклучок. 

76.  При испитувањето дали притворот на жалителот е во согласност со критериумите содржани во 
точка 74 погоре во текстот, Судот дополнително упатува на одлуките на Апелациониот суд и Домот 
на Лордовите (видете точки 17-18 погоре во текстот), кои ги прифаќа. Домашните судови утврдија 
дека целта на режимот на притвор во Оукингтон била обезбедување на брзо одлучување по околу 
13.000 од приближно 84.000 барања за азил кои се поднесувале на годишно ниво во Обединетото 
Кралство во тоа време. Со цел да се постигне оваа цел беше неопходно да се закажуваат дури 
и до 150 интервјуа дневно и дури и мали доцнења би можеле да ја нарушат целата програма. 
На жалителот му бил одреден притвор врз основа на тоа дека овој предмет е погоден за брза 
обработка. 

77.  Во овие околности, Судот утврди дека домашните власти постапиле bona fide кога го притвориле 
жалителот. Всушност политиката зад креирањето на режимот во Оукингтон била генерално во 
корист на барателите на азил; како што рекол Лорд Слин, „добивање на брза одлука е во интерес 
не само на барателите туку и на оние кои чекаат во сé подолга редица“ (видете точка 18 погоре). 
Понатаму, бидејќи целта на лишувањето од слобода беше да им се овозможи на властите брзо и 
ефикасно да одлучат по барањето за азил поднесено од страна на жалителот, неговиот притвор 
беше тесно поврзан со целта на спречување неовластен влез. 

78.   Што се однесува до третиот критериум, местото и условите на притвор, Судот истакнува дека 
Оукингтон е посебно прилагоден за прифаќање на баратели на азил и дека се обезбедени различни 
содржини за рекреација, извршување на верските обичаи, медицинска грижа и, најважно, правна 
помош (видете точка 25 погоре во текстот). Иако, несомнено постоело мешање во неговата слобода 
и комфор, тој не се жали на условите во кои е задржан и Судот смета дека притворот не е арбитрарен 
во овој дел.  

79.  Конечно, што се однесува до времетраењето на притворот, Судот потсетува дека жалителот е 
држен во Оукингтон седум дена и е ослободен на денот после одбивањето на неговото барање за 
азил во прв степен. За овој период на притвор не може да се каже дека го пречекорил периодот кој 
е разумно потребен за постигнување на посакуваната цел.

80.   Затоа, како заклучок Судот утврди дека, со оглед на големите административни проблеми со 
кои Обединетото Кралство се соочуваше во периодот за кој станува збор, со сé поголемиот број на 
баратели на азил (видете и Amuur, цитиран погоре, § 41), не било во спротивност со член 5 § 1 (ѓ) од 
Конвенцијата да се притвори жалителот на седум дена во соодветни услови со цел брзо решавање 
по неговото барање. Покрај тоа, треба да се земе во предвид фактот дека со воспоставувањето на 
поефикасен систем за одлучување по огромниот број на барања за азил нема да има потреба да се 
прибегнува кон поширока и поголема употреба на овластувањата за притвор. 

Од тоа следува дека во овој случај немало повреда на член 5 § 1 од Конвенцијата. 

II.  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 5 § 2 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

81.  Жалителот тврдеше дека не бил известен за вистинската причина за притворање се до некои 76 
часа по неговото апсење, кога информацијата му била дадена усно на неговиот правен застапник 
како одговор на прашањето поставено од таквото лице. Тој наведе повреда на член 5 § 2 од 
Конвенцијата кој гласи:

 “Секое уапсено лице веднаш се известува на јазик кој му е разбирлив за причините за апсењето и 
за обвиненијата против него.”

82.   Владата укажа на општите изјави за намера во поглед на режимот на притвор во Оукингтон. 
Таа прифати дека обрасците кои се користеле во времето на притворањето на жалителот содржеле 
недостатоци, но тврдеше дека причините кои му се усно соопштени на застапникот на жалителот (кој 
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ги знаел општите причини) на 5 јануари 2001 година на лице место, биле доволни да му овозможат 
на жалителот да се жали на законитоста на неговото притворање согласно член 5 § 4, доколку сака. 

83.   Жалителот нагласи дека непобарани причини не му се соопштени во ниту една фаза, и дека 
побараните причини му се соопштени усно попладнето на 5 јануари 2001 година, некои 76 часа по 
неговото апсење и притворање. Самото упатување на изјавите за политиката не може да ја замени 
обврската за соопштување на жалителот во најкраток рок на адекватните причини за неговото 
притворање. 

84.  Судскиот совет утврди повреда на оваа одредба, врз основа на тоа дека причините за неговото 
притворање не се соопштени во „најкраток рок“. Тој сметаше дека општите изјави- како што се 
изјавите од парламентот во овој предмет- не можат да ја заменат потребата согласно член 5 § 2 
лицето да биде известено за причините за неговото апсење или притворање. Првиот пат кога на 
жалителот му се соопштени вистинските причини за неговото притворање беше преку неговиот 
застапник на 5 јануари 2001 година (видете точка 14 погоре), кога жалителот веќе 76 часа бил во 
притвор. Под претпоставка дека усното соопштување на причините на застапникот го исполнува 
барањето по член 5 § 2 од Конвенцијата, Судскиот совет утврди дека доцнењето од 76 часа при 
соопштувањето на причините за притворање не било во согласност со барањето од таквата одредба 
дека таквите причини треба да се соопштат во „најкраток рок“.  

85.  Големиот судски совет се согласува со образложението и заклучокот на Советот. Заклучокот е 
дека постои повреда на член 5 § 2 од Конвенцијата.

III.  ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

86.  Член 41 од Конвенцијата гласи:

“Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините протоколи, и ако 
внатрешното право на заинтересираната Висока страна договорничка овозможува само делумно 
отстранување на последиците на таа повреда, Судот и дава на оштетената страна, доколку е 
потребно, правично задоволување.“

A.  Штета

87.    Судот истакнува во постапката пред Советот дека жалителот барал 5.000 евра (ЕУР) како 
надомест за нематеријална штета во однос на седумте дена поминати во притвор во Оукингтон. 
Советот, кој, исто како и Големиот судски совет, утврди повреда на член 5 § 2 од Конвенцијата но 
не и повреда на член 5 § 1, одлучи дека одлуката за утврдување на повреда претставува доволно 
правично задоволување. 

88.  Жалителот не ја оспори оваа одлука, ниту во барањето за упатување на предметот до Големиот 
судски совет, ниту во писмените забелешки во постапката пред Големиот судски совет. 

89.    Во сите околности, Големиот судски совет одлучува да ја потврди одлуката на Советот дека 
утврдувањето на повреда претставува доволно правично задоволување за неизвестувањето на 
жалителот за причините за неговото притворање во најкраток рок. 

Б.  Трошоци и расходи

90.  Жалителот побара трошоци и расходи пред Големиот судски совет во износ од 28.676,51 фунти 
стерлинг (GBP) плус данок на додадена вредност („ДДВ“), покрај 15.305,56 фунти за трошоците 
направени во постапката пред Советот.

91.   Владата го прифати ставот на Советот во согласност со член 41. Тој смета дека трошоците во 



124

постапката пред Советот се превисоки, посебно цената од 200 фунти по час за секој од двајцата 
адвокати, како и бројот на часови за кои бараат наплата. Ако Судот утврди повреда на член 5 § 1, 
не би требало да се доделат повеќе од 10.000 фунти како надомест за адвокатите. Ако се утврди 
повреда само на член 5 § 2, треба да се додели само мал дел од износот на побаруваните трошоци. 

92.  Во врска со трошоците на Советот, Големиот судски совет се повикува на одлуката на Советот 
за доделување на само 1.500 евра, со оглед на тоа дека е утврдена повреда само на член 5 § 2 и 
бидејќи најголемиот дел од работата беше насочена кон утврдување на повреда на член 5 § 1. 
Големиот судски совет ја потврдува оваа одлука во однос на трошоците и расходите направени до 
донесувањето на пресудата од страна на Советот. Со оглед на тоа дека и Советот утврди повреда 
само на член 5 § 2, и дека скоро сите писмени и усни изјаснувања пред него се однесуваат на 
член 5 § 1, Големиот судски совет доделува дополнителни 1.500 евра во однос на постапката после 
пресудата на Советот од 11 јули 2006 година, со што вкупниот износ на доделените трошоци и 
расходи достигнува 3.000 евра плус секој износ кој треба да се плати на име на ДДВ. 

В.  Казнена камата

93.  Судот смета дека е соодветно казнената каматна стапка да се заснова на маргиналната   стапка 
за позајмување на Европската Централна Банка на која треба да се додадат три процентни поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1.  Одлучи, со единаесет гласови наспрема шест, дека немало повреда на член 5 § 1 од Конвенцијата;

2.  Одлучи, едногласно, дека имало повреда на член 5 § 2 од Конвенцијата;

3.    Одлучи, едногласно, дека самото утврдување на повреда претставува доволно правично 
задоволување за нематеријалната штета која ја претрпел жалителот;

4.  Одлучи, едногласно:

 (a)   дека тужената Држава треба да му го исплати на жалителот, во рок од три месеци, следниот 
износ, кој треба да се конвертира во фунти стерлинг по стапката применлива на датумот на 
исплатата: 3.000 ЕВРА (три илјади евра), плус секаков данок на кој може да подлежи жалителот, во 
однос на трошоците и расходите;

      (б)  дека од истекот на погоре споменатите три месеци сé до исплатата ќе се плаќа проста 
камата на погоре наведениот износ по стапка еднаква на маргиналната стапка за   позајмување   на   
Европската Централна Банка за време на периодот на доцнење плус три процентни поени; 

5.  Го одбива, едногласно, останатиот дел од барањето на жалителот за правичен надомест. 

Составена на англиски и француски јазик и донесена на јавната расправа одржана во Палатата на 
човекови права во Стразбур, на 29 јануари 2008 година. 

 Мајкл О’Бојл    Џан-ПолКостаa 
 Заменик секретар   Претседател

Во согласност со член 45 § 2 од Конвенцијата и Правилото 74 § 2 од Судскиот деловник, следното 
заедничкото делумно издвоено мислење на судија Розакис, Тулкенс, Ковлер, Хаџијев, Спилман и 
Хирвела е во прилог на оваа пресуда. 
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IV. Забрана од мачење, нечовечко и понижувачко постапување 
и казнување на баратели на азил

ЕСЧП повеќе пати го има покренато прашањето за одговорност на државата во врска со третман 
каде жалителот, се соочил со индиферентност од властите во случај на сериозно лишување од 
потребната помош кој е несоодветен со човечкото достоинство.35 Но, прашањето за можни 
повреди на ЕКЧП во врска со забраната од  мачење, нечовечко и понижувачко постапување во 
врска со екстрадиција, ЕСЧП за прв пат го анализираше во случајот на Soering против Обединетото 
Кралство.36 Во оваа пресуда, Судот ја подвлече важноста од заштита на лице на кое му се заканува 
постапување спротивно на стандардите на ЕСЧП во однос на забраната од мачење, нечовечки и 
деградирачки третман. 

Во пресудата по предметот на Chahal против Обединетото Кралство, Судот подвлече дека 
“Протерувањето на барател на азил од држава-членка, може да покрене прашања во однос на 
членот 3 и со тоа да ја вклучи одговорноста на таа држава според Конвенцијата, онаму каде битна 
основаност постои  во убедувањето дека лицето на кое тоа се однесува, се соочува со реален ризик 
да биде предмет на тортура или на нечовечко и понижувачко постапување или казнување во 
земјата во која тоа е вратено.„

За да потпадне во опфатот на конвенциската заштита, мачењето треба да достигне минимум 
степен на суровост. Оценувањето на овој минимум е релативно и тоа зависи од сите околности 
на случајот, како што е времетраењето на таквиот третман и физичките или ментални ефекти 
од него, како и во некои случаи, полот, возраста и здравствената состојба на жртвата.37 Од друга 
страна, судската пракса разви пристап дека „нечовечки“ третман е оној кој бил „однапред смислен, 
кој бил применуван непрестано со часови и кој предизвикал или суштинска телесна повреда или 
силно физичко или ментално страдање.“38 Третманот се смета за „понижувачки“ кога го понижува 
или навредува лицето, покажувајќи недостаток на почит кон неговото или нејзиното достоинство, 
го намалува, или пак предизвикува чувство на страв, болка или потчинетост со капацитет да ги 
разори моралната и физичката отпорност на лицето. За ова може да е доволно и жртвата да се 
смета понижена во своите очи, без притоа да е неопходно и во туѓите очи да изгледа така.39 Иако 
прашањето за тоа дали целта на третманот бил да се понижи или навреди жртвата е фактор кој 
треба да се земе предвид, отсуството на таквата намера не може целосно да го исклучи наоѓањето 
на повреда на Членот 3.40

Понатаму, и состојбата на екстремна материјална сиромаштија отвора прашање по основ на 
нечовечко и понижувачко постапување. Имено, во предметот на М.С.С против Белгија и Грција, 
по вина на властите, барателот на азил се нашол во ситуација која е несоодветна со обврските 
кои земјата ги превзела во однос на барателите на азил. Грчките власти имале должност 
согласно Директивите на ЕУ, да обезбедат минимални стандарди за прием на баратели на азил во 
земјите членки на Европската Унија. Спротивно на ова, тие не обратиле соодветно внимание на 
материјалната сиромаштија на жалителот како барател на азил и „...се сметаат за одговорни што 
заради нивната незаангажираност тој неколку месеци се нашол во ситуација да живее на улица, 
без никакви средства или пристап до санитарни услови, и без никакви средства за задоволување 
на неговите основни потреби.„.  Тоа беше основ Судот да оцени дека жалителот бил жртва на 
понижувачки третман заради недостаток на почитување на неговото достоинство и дека ваквата 
состојба без сомневање поттикнала чувство на страв, патење и инфериорност со капацитет да 
предизвика безнадежност. ЕСЧП на овој предмет утврди дека тешката материјална состојба и 
услови за живот, во комбинација со продолжената несигурност и целосниот недостаток на изгледи 
за подобрување на положбата на жалителот, придонеле кон пораст на степенот на суровост на 
третманот. 

35  види Будина против Русија, дек., бр. 45603/05, ЕСЧП 2009
36  Soering против Обединетото Кралство пресуда на ГСС од 7.07.1989 година, по жалба бр.14038/88.
37  види, на пример, Кудла против Полска [ЦГ], бр. 30210/96, пар. 91, ЕСЧП 2000-11
38  Прети против Обединетото Кралство, бр. 2346/02, пар. 52, ЕСЧП 2002-3
39  Тајрер против Обединетото Кралство, 25 Април 1978, пар 32, Серија А бр. 26
40  Пирс против Грција, бр. 28524/95, пар. 74, ЕСЧП 2001-3
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Бидејќи пресудата на М.С.С. против Белгија и Грција е повеќе пати преведувана и објавувана 
на македонски јазик, таа не е составен дел на оваа збирка на пресуди, но може во македонски 
превод да се најде во HUDOC базата на интернет страната на ЕСЧП. Поради нејзината поврзаност 
со пресудите кои се составен дел на делот од збирката кој дава осврт на прашањата поврзани со 
мачење, нечовечко и понижувачко постапување, ќе се обидам да дадам краток осврт на значајноста 
на оваа пресуда. Ова е првата пресуда во која ЕСЧП се осврна на имиграционата политика на 
ЕУ преку анализа на имплементацијата на Даблинските регулативи во земјите членки на ЕУ. Ова 
беше адекватен случај за да се нагласи важноста од добро усогласен пристап на државите-членки 
кој ќе почива на обезбеден консензус за потребата од посебна заштита на лицата баратели на 
азил. Најважната придобивка во заштитата на правата на бегалците и барателите на азил е во 
нагласената констатација дека во земјите-членки постои консензус за посебен третман и заштита 
на оваа ранлива категорија на лица која во себе ги опфаќа сите возрасни групи и која не може да се 
заштити со автоматско посегање по не така едноставната ЕУ легислатива. Втората важна придобивка 
од оваа пресуда е сознанието дека постојат разлики во практикувањето на ЕУ легислативата и 
стандардите на кои инсистира ЕСЧП  кои покажаа дека кога националните власти го практикуваат 
дискреционото право, не ќе може да се повикуваат на презумпцијата за еквивалентна заштита.

Протерувањето, екстрадицијата или некои други мерки за отстранување на странец можат да 
покренат прашања во врска со одговорност доколку постои основ за сомневање дека доколку 
лицето се протера би се соочило со вистински ризик да биде подложено на мачење или ситуација 
која би го довело неговиот живот во опасност во земјата во која би било протерано.41 Во ваков 
случај националните судии се должни да ја проценат ситуацијата во земјата примател во врска со 
некоја од обврските според Конвенцијата која постои или може да настане за земјата договорничка 
заради тоа што можеби презела дејствие кое како директна последица можеби носи изложеност на 
лицата на ризик од забрането мачење.42

Иако за Република Македонија не е донесена пресуда со која би се утврдила повреда по некој од 
напреднаведените основи, досега пред ЕСЧП биле покренати две жалби кои во себе го опфатиле 
прашањето на опасност од мачење или нечовечко постапување доколку жалителите биле вратени во 
земјите на нивното потекло. Првиот предмет е Ешманов против Република Македонија, покренат од  
Узбекистански државјанин и член на опозициска партија (ЕРК), кој по наводно лишување од слобода 
и мачење од страна на узбекистанските власти, заминал во Русија каде подоцна му се придружило 
неговото семејство.43 На неодреден датум жалителот добил пасош и руско државјанство за него и 
неговото семејство. Во 2000 год. тој и семејството дошле во Република Македонија и се стекнале 
со привремен престој. Жалителот поднел барање за политички азил, но неговото барање било 
одбиено бидејќи бил Руски државјанин и не бил прогонет од Русија, поради што можел безбедно 
да се врати во Русија. Во 2001 г. жалителот и неговото семејство биле сместени во Холандија со 
помош на УНХЦР, а во меѓувреме неговиот правен застапник ја повлекол тужбата од Врховниот Суд. 
Пред ЕСЧП, жалителот се жалел во врска со повреда на правото на живот и забрана од мачење од 
причина што тој и неговото семејство, доколку бидат протерани во Узбекистан, би биле изложени 
на ризик од убиство или би биле подложени на мачење, нечовечко и понижувачко постапување 
или казнување.  Тој се жалел и во врска со правото на семеен живот бидејќи надлежните органи 
во Република Македонија веднаш не извршиле упис на неговиот новороден син и за тоа водел 
постапка. ЕСЧП утврдил дека жалителот и неговото семејство се сместиле во трета безбедна земја 
со помош на УНХЦР, а извршен бил и упис на раѓањето на синот на жалителот, со што почитување 
на приватниот и семејниот живот не било повеќе загрозено. Имајќи ја предвид неговата волја за 
повлекување на жалбата, изречена преку законскиот застапник, Судот прифатил  дека жалителот 
немал намера да ја продолжи жалбата, по што го избришал предметот од листата на предмети кои 
биле во постапка. 

Во вториот предмет, Шијаку против Република Македонија, жалителот е државјанин на Србија и 
Црна Гора, кој живеел на територијата на Косово, а во 90-те присилно станал соработник на Српската 

41 види Соеринг против Обединетото Кралство, пресуда од 7 Јули 2989, Серија А. 
42 види Saadi  против Италија, пресуда на ГС совет бр. 37201/06, од  28 февруари 2008 година.
43 Ешманов против Република Македонија, жалба бр.70133/01  одлука од 20.09.2001.
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Полиција.44 Откако во 1998 година состојбата во Косово се влошила поради неговата соработка со 
полицијата, жалителот бил означен од страна на локалното албанско население и Ослободителната 
војска на Косово (ОВК пара воена формација) за непријател и член на организацијата „Црна Рака“ 
(наводно Српска терористичка организација) и бил двапати киднапиран од страна на ОВК. Во август 
2000 година, тој влегол на територијата на Република Македонија, а кратко време по пристигањето, 
тој добил статус на привремено згрижено хуманитарно лице. Во 2001 година, неговиот правен 
застапник, поднел барање за добивање на статус на бегалец. Во меѓувреме тој добил известување 
од Канцеларијата на Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна Југославија (Хашки трибунал) 
во Скопје, дека жалителот за Хашкиот трибунал претставувал значаен сведок. Неговото барање било 
одбиено и било побарано да ја напушти територијата на Република Македонија. Во февруари 2002 
година од страна на Шефот на истражниот оддел на Хашкиот трибунал до Канцеларијата на УНХЦР 
во Скопје, било испратено писмо со кое се потврдува дека жалителот бил потенцијален сведок и 
дека не било безбедно да се врати на Косово. Потоа било испратено барање до ЕСЧП за изрекување 
времена мерка согласно член 39 од Правилата за Судот, кое било прифатено. Владата со писмо го 
информирала Судот дека нема да го протера жалителот. Во март 2002 жалителот доброволно го 
напуштил транзитниот центар за странци и оттогаш бил под заштита на Хашкиот трибунал, по што 
е однесен на безбедно место.

Пред ЕСЧП жалителот се жалел дека би се соочил со сериозна опасност по неговиот живот 
како со сериозна опасност да биде подложен на мачење, нечовечко и понижувачко постапување 
однесување доколку биде протеран во неговата држава на потекло, Србија и Црна Гора. Судот 
утврдил дека жалителот го изгубил статусот на жртва, поради што ја прогласил жалбата за 
недопуштена. 

IV.1. Позитивна обврска на државите при реален ризик од мачење или казна во земјата на 
враќање

При утврдувањето дали било видливо дека одредено лице е соочено со реален ризик од 
постапување кои би го довело во ризик од мачење, нечовечко или понижувачко постапување, 
ЕСЧП ќе го оцени прашањето во согласност со целиот материјал изнесен пред него или доколку 
е потребно материјалот добиен proprio motu.45  За да се утврди дали имало или не ризик од 
малтретирање, мора да се испита предвидливите последици од отстранувањето на лицето во 
земјата која што прима, имајќи ја предвид општата ситуација таму како и личните околности и 
случајот на засегнатото лице. Во однос на општата ситуација во конкретната земја, ЕСЧП честопати 
придава важност на информациите содржани во поновите извештаи од независни меѓународни 
организации за заштита на човековите права или владини извори.46 Во случаи кога жалителот 
тврди дека тој или таа е член на група систематски изложена на пракса на малтретирање, заштитата 
од мачење, нечовечко или понижувачко постапување, ќе биде применлива кога постојат основи за 
да се верува во постоењето на таква пракса во земјата на испраќање. Благодарение на апсолутниот 
карактер на заштитата од мачење, нечовечко или понижувачко постапување ЕСЧП не исклучува 
дека ова право може да се примени онаму каде што опасноста доаѓа од лица или групи на лица 
кои не се државни службеници. Меѓутоа, мора да се покаже дека ризикот е реален и дека властите 
на државата што прима не се во можност да го спречат ризикот со обезбедување на соодветна 
заштита. 

При тоа, државите-членки имаат позитивна обврска да го заштитат лицето кое се враќа, како и 

44 Шијаку против Република Македонија, по жалба бр.8200/02/ одлука од 27.01.2005.
45 Hilal против Обединетото Кралство, пресуда бр. 45276/99, § 60, ECHR 2001-II.
46 Al-Moayad против Германија, одлука бр.35865/03, од 20 февруари 2007 година.
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одговорност за сите дејствија и пропусти на нивните органи кои произлегуваат од националното 
право или од обврската да се почитуваат превземените меѓународни обврски. Протерувањето на 
барател на азил од страна на држава-членка на ЕКЧП може да покрене проблем и одговорност во 
случај кога постојат сериозни и проверени причини да се верува дека лицето се соочува, со реален 
ризик да биде подложено на мачење, нечовечко или понижувачко постапување или казнување 
во земјата на испраќање. Во такви ситуации обврска е да не се протера лицето кон таа земја. За 
да потпадне под опсегот на забраната за протерување или екстрадиција, постапувањето треба да 
има минимално ниво на сериозност. Проценката дали постојат услови за ова минимално ниво на 
сериозност зависи од целовитоста на податоците за случајот, како што се траењето на постапувањето, 
физичките и менталните ефекти како и, понекогаш од полот, возраста и здравствената состојба 
на жртвата. Овие предуслови не подразбираат обврска за државите членки да гарантираат право 
на сместување на сите лица под нивна надлежност или пак  не може да се изведе должност за 
државите да им обезбедат на бегалците финансиска помош за тие да можат да задржат одреден 
стандард на живеење.47 Но, кога треба да утврди дали ситуацијата на тешка материјална беда може 
да покрене прашање поврзано со забраната од деградирачко и нечовечно постапување, ЕСЧП 
утврдува дека „одговорноста на државата е вклучена  преку постапување во рамки на кое жалител 
кој е целосно зависен од социјална помош се соочува со незаинтересираноста на властите иако 
се наоѓа во ситуација на толку тешка сиромаштија или лишеност што тоа е во спротивност со 
човековото достоинство“.48 

Мора посебно се обрати внимание дека децата имаат посебни потреби особено заради нивната 
возраст и зависност од возрасните, но исто така и заради нивниот статус на баратели на азил. 
Конвенцијата за правата на детето ги обврзува државите да преземат соодветни мерки за дете кое 
бара статус на бегалец да ужива заштита и хуманитарна помош, било да е само или придружено 
од своите родители. Во постапките во кои се вклучени деца како баратели на азил, најдобриот 
интерес на детето е водечки предуслов за пристапот на ЕСЧП. 

Најголем дел од напред анализираните аспекти на правото на азилантите да бидат посебно 
заштитени во услови кога постои закана во земјата на потекло, но и во околности кога меѓу 
жалителите се опфатени и деца, е случајот Tarakhel и други против Швајцарија, кој е поврзан 
со наводите на жалителите (авганистански државјани) дека нивното враќање од Швајцарија во 
Италија ќе ги изложи на нечовечко и понижувачко постапување поради ризик тие да се најдат без 
сместување или да бидат сместени во нечовечки и понижувачки услови. 

Ова семејство, како дел од нивните наводи ги навеле недостигот на гаранции за индивидуално 
згрижување наспроти системските слабости од кои страдал системот за прифаќање на баратели 
на азил во Италија, но навеле дека и швајцарските власти не ја испитале доволно внимателно 
нивната лична и семејна ситуација. Имено, семејството по долги патешествија од Авганистан, преку 
Иран и Турција, во Италија пристигнало со брод. Се истовариле на брегот на Калабрија  и веднаш 
биле подложени на постапка за идентификација (фотографирање и земање отпечатоци од прсти), 
откако пријавиле лажни идентитети. По утврдувањето на вистинскиот идентитет, биле сместени во 
прифатниот центар за баратели на азил од Бари во регионот Пуља. Според жалителите, условите за 
сместување во овој центар биле лоши, главно поради недостаток на соодветни санитарни услови, 
немањето доволно простор и климата на насилство која владеела меѓу сместените лица. Без дозвола 
го напуштиле овој центар и заминале во Австрија каде по втор пат биде идентификувани и нивните 
податоци биле внесени во системот. Бидејќи Австриските власти го одбиле нивното барање за азил, 
повторно без дозвола на властите тие овој пат заминале во Швајцарија. Австриските власти кои во 
меѓувреме покренале постапка за нивно враќање во Италија, ги информирале италијанските власти 
за откажувањето на трансферот поради исчезнувањето на жалителите. Жалителите побарале азил 
во Швајцарија. Швајцарските власти побарале од италијанските власти да го преземат згрижувањето 
на жалителите. Во нивните забелешки, швајцарската и италијанската влада се согласиле да сметаат 
дека ова барање е премолчено прифатено од страна на Италија, по што го одбиле барањето за азил 
на жалителите и наредено било нивно враќање во Италија. 

47 Chapman против Обединетото Кралство, пресуда по жалба бр. 27238/95 и Muslim против Турција, жалба бр. 53566/99 од 26 
 април 2005.
48 Budina против Русија, одлука бр.45603/05 од 18 јуни 2009 година.
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Предметот на Tarakhel прави продлабочена правна анализа на важноста на заштита на децата 
азиланти имајќи го предвид најдобриот интерес на децата кој надвладеал над фактот за илегалното 
мигрирање од една во друга европска земја во потрага по подобар прифат и подобра заштита. 
Во тоа светло, по пресудата M.S.S. против Белгија и Грција, ова беше погоден предмет Судот 
повторно да направи осврт на Регулативата од Даблин III. Судот тргна од претпоставката според 
која државата која учествува во системот „Даблин“ ги почитува основните права гарантирани со 
Конвенцијата. Оценката на Судот беше дека ќе има повреда на забраната од мачење, нечовечко 
или понижувачко постапување доколку жалителите бидат испратени назад во Италија без притоа 
швајцарските власти претходно да добијат од страна на италијанските власти поединечна гаранција 
за згрижување прилагодено на возраста на децата и за зачувување на единството на семејството. 

Во случајот на Ф.Г. против Шведска, Големиот судски совет, одлучуваше по жалба на ирански 
државјанин, г-дин Ф.Г.кој тврдеше дека неговото протерување од Шведска во Иран, поради неговото 
политичко минато во Иран и менувањето на верата од ислам во христијанство во Шведска, би 
значело повреда на правото на живот и на забраната од мачење, нечовечко или понижувачко 
постапување или казнување. Тој во Шведска побарал политички азил. Во постапката за азил, 
доставил изјава од свештеник во Шведска која потврдувала дека жалителот бил крстен една година 
по пристигањето во земјата домаќин и дека бил дел од неговата конгрегација. Покрај тоа, објаснил 
дека не ја променил религијата за да си ги зголеми шансите за добивање дозвола за престој, туку 
од лични убедувања. Објаснил дека во Иран работел со Зеленото движење. Бил два пати уапсен 
и ослободен по притвор од еден ден. Вториот пат бил изведен пред Револуционерниот суд, кој го 
ослободил еден ден потоа под услов да соработува со властите и да ги поткажува своите пријатели. 
Тој се согласил со барањата и своите деловни простории ги дал како гаранција за ова, по што 
илегално успеал да замине од земјата. Во постапките пред органите на управа и пред судовите 
во Шведска неговото барање не било прифатено. Големиот судски совет заклучил дека би имало 
повреда на правото на живот и на забраната од мачење, нечовечко или понижувачко постапување 
или казнување. од Конвенцијата доколку жалителот се врати во Иран без оценка ex nunc од страна 
на шведските власти за последиците од менувањето на верата. 

Овој случај беше солидна основа за Судот во понатамошното доразвивање на пристапот кон 
барателите на азил од оваа понова генерација, во предметот на Ј.К против Шведска кој е составен 
дел на оваа збирка на пресуди. 

IV.2. Забрана од колективни протерувања на странци

 Уште еден аспект врзан за позитивната обврска на државите членки на ЕКЧП е забраната од 
колективно протерување на мигрантите и барателите на азил. Преку Членот 4 од Протоколот 
4, конвенциското право го забранува колективното протерување на странци. Секое лице треба 
да има можност да образложи аргументи против неговото протерување кон надлежните власти 
на индивидуална основа. Во случајот на Becker против Данска, во врска со репатриацијата на 
приближно двесте виетнамски деца од страна на данските власти, Комисијата го дефинираше 
за првпат „колективното протерување на странци“ како „секоја мерка на надлежните власти на 
присилување на странци како група да ја напуштат земјата, освен кога таквата мерка се презема 
последователно и врз основа на разумно и објективно испитување на одредени случаи на секој 
поединечен странец во групата“.49 Таа дефиниција беше искористена во други случаи во врска со 
колективното протерување. Мнозинството такви случаи вклучувале лица кои биле на територијата 

49 Becker против Данска, одлука на Комисијата бр. 7011/75, од 3 октомври 1975.
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во прашање.50 Во случајот на Xhavara и други против Италија и Албанија, албански државјани се 
обиделе да влезат во Италија нелегално со албански брод којшто бил пресретнат од италијански 
воен брод приближно 35 наутички милји од италијанскиот брег. Италијанскиот брод се обидел да ги 
спречи патниците да се истоварат на италијанска територија како резултат на што педесет и осум 
лица загинале, вклучително и родителите на жалителите. Во тој случај жалителите се повикувале 
на немањето право на ефективен правен лек бидејќи уредбата која била во сила во тоа време, 
уредувала итно протерување на странци кои нелегално влегувале на италијанска територија, 
мерка на која имало право на жалба без суспензивен ефект. Судот ја одбил жалбата по основ на 
некомпатибилност ratione personae, бидејќи не се однесувала за нивниот случај и не се судело за 
применливоста на забрана од колективно протерување во случајот во прашање.51

Според судската пракса на ЕСЧП, странци на кои се однесува забраната од колективно протерување 
не се само оние со законски престој на територијата туку „сите оние коишто немаат реално право 
на државјанство во државата, независно дали поминуваат низ земјата или престојуваат или се 
домицилни таму, независно дали се бегалци или влегле во земјата по сопствена иницијатива или 
се без државјанство или поседуваат друго државјанство“ при што зборот „протерување“ треба да 
се толкува во „неговото генеричко значење, во актуелната употреба (да се истера некој од некое 
место). 

Забраната од колективно протерување има за цел да се спречат државите да отстранат одредени 
странци без да ги проверат нивните лични околности и без да им овозможат да ги претстават 
аргументите против мерките преземени од страна на релевантните власти. Затоа, без разлика 
на фактот дека однесувањето кое државата го забранува може да се случи надвор од државната 
територија, проблемите со управувањето на миграциските политики не можат да оправдаат пракси 
коишто не се компатибилни на обврските на државата што произлегуваат од Конвенцијата. 

Случајот Chonka против Белгија и случајот Hirsi Jamaa и останатите против Италија се двата 
случаи во кои е утврдена повреда на забраната од колективно протерување. Во случајот на Chonka 
против Белгија, додека чекале разгледување на барањето за азил група роми од Словакија, биле 
повикани во полиција со цел да „го комплетираат нивното барање„. По нивното пристигање во 
полициска станица со наредби за нивно протерување и по престој од неколку часа во центарот за 
задржување, следело нивно враќање во Словачка. ЕСЧП изразил сомневање во правната основаност 
на оваа постапка од страна на Белгиските власти. При испитувањето на овој случај, со цел да се 
процени дали имало или не колективно протерување, ЕСЧП утврдил дека: „….Во такви околности 
и според гледиштето на голем број на лица од исто потекло кои ја претрпеле истата судбина како 
и жалителите Судот смета дека постапката што следела не овозможила да се елиминира целиот 
сомнеж дека протерувањето можеби било колективно.

Таквиот сомнеж е зајакнат и од серија фактори: Најпрво, пред депортацијата на жалителите, 
засегнатите политички власти им најавиле дека ќе има операции од таков вид и им дале насоки на 
релевантните органи како да ги спроведат...; второ, од сите засегнати странци се барало да отидат 
во полициската станица во исто време; трето, налозите што им биле врачени со кои се барало 
од нив да ја напуштат територијата и за нивно апсење биле формулирани на идентичен начин; 
четврто, било многу тешко за странците да стапат во контакт со адвокат; и за крај постапката за 
азил не била завршена.

На кратко, во ниедна фаза во периодот меѓу врачувањето на известувањето за странците да 
се појават во полициската станица и нивното протерување процедурата не обезбедила доволно 
гаранции за да демонстрираат дека личните околности на секој од засегнатите страни биле 
навистина и индивидуално земени во предвид.“

Иако во предметот на Chonka против Белгија јасно беше дека основот за повреда на Конвенцијата 
е колективното протерување, судската пракса утврдува дека фактот дека одреден број на странци 
е подложен на слични одлуки сам по себе не води секогаш кон заклучок дека постои колективно 

50 Čonka против Белгија, пресуда бр. 51564/99, ECHR 2002I; Davydov против Естонија (одлука), бр. 16387/03, од 31 мај 2005; 
 Berisha and Haljiti против Република Македонија одлука бр.18670/03, ECHR 2005-V
51 Xhavara and Others против Италија и Албанија, одлука бр.39473/98, од 11 јануари 2001 година.
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протерување доколку секое засегнато лице добило можност да изнесе аргументи против своето 
протерување до надлежните власти на поединечна основа. 

Така на пример, во случајот Бериша и Хаљити против Македонија, Судот смета дека нема повреда 
на забраната од колективно протерување доколку отсуството на одлука за протерување донесена на 
поединечна основа е последица на  однесувањето на жалителите. Предметот на Бериша и Хаљити 
против Република Македонија, е често цитиран во судската пракса на ЕСЧП. Ова е единствениот 
македонски предмет до сега, во кој жалителите се жалат на забраната за колективно протерување 
на странци.52 Се работи за брачен пар, државјани на Србија и Црна Гора од покраината Косово, кои 
во Република Македонија дошле за време на Косовската криза во 1999 година. Пред македонските 
власти тие тврделе дека биле малтретирани од страна на Албанците во нивното село и принудени 
од страна на Ослободителната војска на Косово (ОВК)  но и од другите соселани да ја напуштат 
својата куќа. Во Република Македонија добиле статус на привремено хуманитарно заштитени лица. 
Незадоволни од несоодветните услови за живеење во камповите во кои биле сместени, се вратиле 
во Косово, каде што првиот жалител добил работа како преведувач за администрацијата на КФОР. 
Тие навеле дека често биле подложени на вербални напади, и дека првиот жалител, кој работел 
во корист на унапредувањето на правата на Ромите, се соочувал со постојан дискриминаторски 
третман од страна на неговите албански колеги. Откако првиот жалител ја загубил работата, тие се 
вратиле во Македонија и побарале азил. Нивното барање било отфрлено, како што била отфрлена 
последователно и нивната жалба до Врховниот суд, кој утврдил дека нивниот страв од прогон се 
темелел само врз основа на нивното генерално чувство на несигурност поради етничкото потекло. 
Иако од жалителите било побарано да ја напуштат територијата на државата, тие останале. Биле 
задржани од граничната полиција при обид илегално да влезат во Република Грција, по што биле 
изведени пред Основниот Суд во Битола. Утврден е прекршок на Законот за граничен премин, а 
жалителите биле парично казнети и изречена им била забрана за влез во земјата во рок од две 
години, по што биле протерани во Србија и Црна Гора. Во 2003 година, тие го напуштиле Косово 
повторно и добиле азил во Унгарија врз основа на нестабилната и несигурна ситуација во Косово.

Пред ЕСЧП, жалителите се жалеле на повреда на забраната за колективно протерување на 
странци, односно дека биле предмет на такво протерување. Властите донеле одлука за двете лица 
заедно, без притоа со примена на индивидуалниот пристап, објективно да ги испитаат посебните 
околности за секое лице. ЕСЧП утврди дека причината зошто властите донеле една единствена 
одлука за двајцата жалители е самиот факт дека тие се брачни другари, и дека тоа е последица на 
нивните заеднички превземени дејствија: тие пристигнале заедно во Република Македонија, го 
поднеле барањето за азил заеднички и доставиле заеднички жалби. ЕСЧП го отфрлил жалбениот 
навод со образложение дека при вакви околности, протерувањето на жалителите не може да се 
смета за колективно протерување. 

Во предметот на Hirsi Jamaa и останатите против Италија, благодарение на засегнатите страни 
и на извештаите на УНХЦР и други меѓународни или невладини организации, ЕСЧП забележа дека 
лицата што присилно се враќаат во Еритреја и Сомалија  се соочуваат со мачење и притвор поради 
тоа што ја напуштиле земјата нелегално. Во однос на Сомалија, преку случајот на Суфи и Елми 
против Обединетото Кралство, ЕСЧП утврди сериозни форми на насилство и зголемен ризик за 
лицата што се вратени во таа земјата.53 Овие сознанија беа појдовна точка за ЕСЧП да утврдува 
дали италијанските власти разумно можеле да очекуваат од Либија да понуди доволно гаранции 
против своеволната репатриација знаејќи дека Либија не ја ратификувала Женевската конвенција 
за статусот на бегалците. Исто така, меѓународни набљудувачи го забележале отсуството на секаква 
процедура за заштита за бегалци во Либија. Во таа насока ЕСЧП сметаше дека самото присуство на 
УНХЦР во Триполи не е доволна гаранција за заштита за барателите на азил ако се има предвид 
негативниот однос на либиските власти кои не го прифаќале како посебна околност статусот на 
бегалците. Несомнено дека кога жалителите биле пренесени во Либија, италијанските власти знаеле 
или требало да знаат дека имало недоволни гаранции за заштита од ризикот жалителите да бидат 
вратени во нивните земји на потекло. Покрај тоа, за ЕСЧП како важен елемент беше дека Италија 
не е ослободена од исполнувањето на своите обврски согласно членот 3 од Конвенцијата затоа што 

52 Бериша и Хаљити против Република Македонија (по жалба бр.18670/03/ одлука од 16.6.2005)
53 Суфи и Елми против Обединетото Кралство, по жалби бр. 8319/07 и 11449/07, пресуда од 28 јуни 2011.
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жалителите не успеале да побараат азил. Италијанските власти требало да утврдат како либиските 
власти ги исполнувале своите меѓународни обврски во врска со заштитата на бегалците. Затоа 
заклучокот беше дека пренесувањето на жалителите во Либија значело повреда на Конвенцијата 
затоа што ги изложило жалителите на ризик од репатриација.

Предметот на Hirsi Jamaa и останатите против Италија е пресуда во која ЕСЧП за прв пат испита 
дали забраната од колективно протерување, содржана во членот 4 од Протоколот бр. 4 важи за 
случај кој вклучувал отстранување на странци во трета држава спроведено надвор од националната 
територија. До овој случај, случаите што до тогаш биле расправани, се однесувале на лица што 
веќе во различни форми биле на територијата на засегнатата земја. Во случајот на Hirsi Jamaa 
ЕСЧП одлучи дека префрлањето на жалителите во Либија било спроведено без индивидуален 
пристап на испитување на секоја поединечна ситуација на секој од жалителите посебно. Било 
оспорено дека жалителите не биле подложени на никаква процедури на идентификација од страна 
италијанските власти, и дека тие биле само предмет на претовар на италијанските воени бродови 
и нивно истоварање на либиска почва. Исто така Судот забележува дека персоналот на воените 
бродови не бил обучен да спроведе поединечни разговори и не бил помогнат од толкувачи или 
правни советници. Ова беше доволно за Судот да одлучи дека немало доволно гаранции со кои 
би се обезбедило индивидуалните околности на секое од засегнатите лица да бидат подложени 
на детална проверка и заклучи дека отстранувањето на жалителите било од колективна природа, 
спротивно на конвенциското право.

Гаранциите од овој член се однесуваат на одредени категории на странци иако не во сите 
ситуации. Од овој член се исклучени странците кои пристигнале на границата или странците 
кои влегле во државата но административно сеуште не го уредиле својот престој, странците кои 
минуваат низ државата транзитно, или престојуваат како туристи, кои чекаат на дозвола за престој. 
Разликувањето почива на зборот „престојуваат„. Терминот „законски„ реферира на домашните 
закони. Оставено е на домашното законодавство да ги утврди условите за престој на лицето. 
Доколку лицето не исполнува некои од овие услови неговиот престој основано може да се смета  
за незаконски. 

ЕКЧП во неколку членови содржи одредени гаранции во однос на странците против кои се 
заканува протерување од државата. Протерувањето може да се случи само „во случај на извршување 
на одлука донесена во согласност со закон„. Според тоа на националните власти е да утврдат кој 
е надлежен да одлучи за протерувањето, а постапката треба да ги задоволи условите предвидени 
во членот 13 од Конвенцијата. При тоа, органот кој ја носи одлуката не мора да биде судски орган. 
Правото на жалба не мора да биде разгледано пред судски органи. Оставено е овие прашања да 
ги уреди националното законодавство, па често се случува во пракса истиот орган кој ја донел 
одлуката за протерување да ја разгледува и жалбата.   

Правото да се овозможи на странецот да биде застапуван пред надлежните власти или пред 
лицето или лицата кои тие власти ќе ги определат е утврдено во националните закони и тие 
утврдуваат која форма на застапување ќе се применува. Овој член не наметнува и можност за 
физичко присуство на странецот или неговиот правен застапник кога неговиот случај се разгледува, 
или дека треба да биде сослушуван на јавна расправа, односно целата постапка може да биде во 
пишана форма. 
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Во случајот Таракхел (Tarakhel) против Швајцарија

Европскиот Суд за човекови права, кој заседаваше во рамките на Големиот судски совет составен 
од:

 Дин Шпилман (Dean Spielmann), претседател, 
 Хосеп Касадевал (Josep Casadevall), 
 Гвидо Рајмонди (Guido Raimondi), 
 Марк Вилигер (Mark Villiger), 
 Изабел Беро-Лефевре (Isabelle Berro-Lefèvre), 
 Андраш Сајо (András Sajó), 
 Леди Бианку (Ledi Bianku), 
 Нона Цоцориа (Nona Tsotsoria), 
 Исил Каракаш (Isil Karakaş), 
 Небојша Вучиниќ (Nebojša Vučinić), 
 Јулија Лафранк (Julia Laffranque), 
 Линос-Александер Сиcилианос (Linos-Alexandre Sicilianos) 
 Хелен Келер (Helen Keller), 
 Андре Поточки (André Potocki), 
 Пол Леменс (Paul Lemmens), 
 Хелена Јадерблом (Helena Jäderblom), 
 Пол Махони (Paul Mahoney), судии, 
и од Лоренс Ерли (Lawrence Early), правен советник,

Расправајќи на затворена седница на судскиот совет на 12 февруари и 10 септември 2014 г.,

Ја донесе следнава пресуда, која беше усвоена на истиот датум:

ПОСТАПКА

1. Случајот произлегува од жалба (бр 29217/12) против швајцарската конфедерација од страна 
на осум нејзини државјани со авганистанско потекло (колективно, „жалителите“), г-дин Голајан 
Таракхел (Golajan Tarakhel( („првиот жалител“), роден во 1971 година, неговата сопруга, г-ѓа Марјам 
Хабиби (Maryam Habibi) („втората жалителка“), родена во 1981 година, и нивните шест малолетни 
деца Aрезоо (Arezoo), роден во 1999 година, Мухамед (Mohamaad), роден во 2001 година, Назанин 
(Nazanin), родена во 2003 година, Шиба (Shiba), родена во 2005 година, Зејнаб (Zeynab), родена во 
2008 година, и Амир Хасан (Amir Hassan), роден во 2012 година, сите жители на Лозана, поднесена 
до Судот на 10 мај 2012 година, во согласност со членот 34 од Европската конвенција за човекови 
права и основни слободи („Конвенцијата“).

2. Жалителите беа застапувани од страна на Службата за правна помош на беглаците (SAJE), 
односно од г-ѓа Клое Брегнар Екофе (Chole Bregnard Ecoffey). Владата на Швајцарија („владата“) 
беше застапувана од нејзиниот агент, г-дин Франк Ширман (Frank Schürmann), шеф на Одделот за 
меѓународна заштита на човековите права на Федералната канцеларија за правда.

3. Потпирајќи се на членовите 3 и 8 од Конвенцијата, жалителите во суштина тврдат дека нивното 
враќање во Италија ќе ги изложи на нечовечко и понижувачко постапување поради ризик тие да се 
најдат без сместување или да бидат смесетени во нечовечки и понижувачки услови. Ова би можело 
да произлезе од недостигот на гаранции за индивидуално згрижување наспроти системските 
слабости од кои страда системот за прифаќање на баратели на азил во Италија.

Во областа на членовите 13 и 3 од Конвенцијата, жалителите тврдат уште дека швајцарските власти 
не ја испитале доволно внимателно нивната лична ситуација и дека не ја земале предвид нивната 
семејна ситуација.

4. На 25 јуни 2012 година, жалбата беше доставена до Владата.
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5. На 24 септември 2013 година, судскиот совет на кој му беше доделена жалбата, составен од страна 
на Гвидо Рајмонди, Дануте Јочене, Пир Лоензен, Андрас Сајо, Ишил Каракаш, Небојша Вучиниќ, и 
Хелен Келер, како и од Стенли Нејсмит, секретар на одделот, се откажа од надлежноста на случајот 
во корист на Големиот судски совет, и притоа, ниту една од страните, консултирани за таа цел, не 
се спротистави на тоа (член 30 од Конвенцијата и член 72 од деловникот). Составот на Големиот 
судски совет беше утврдено во согласност со членот 26 §§ 4 и 5 од Конвенцијата и член 24 од 
Деловникот на Судот („Деловникот“). На последната седница, Пол Леменс и Нона Цоцориа, судии 
заменици, ги заменија Инета Зиемеле и Пир Лорензен , кои беа спречени да присуствуваат (член 
24 § 3 од Деловникот).

6. Жалителите како и Владата доставија писмени забелешки за допуштеноста и основаноста 
на жалбата (член 59 § 1). Покрај тоа, забелешки беа поднесени од страна на италијанската, 
холандската, норвешката, шведската и британската влада, како и од организацијата Defence for 
Children, Советодавниот центар за правата на поединците во Европа (Centre AIRE), Европскиот совет 
за бегалци и азиланти (CERE) и Amnesty International, на кои претседателот на Судот им дозволи 
да интервенираат во писмената постапка (член 36 § 2 од Конвенцијата и 44 § 3 од Деловникот). 
Италијанската влада, исто така, беше поканета да учествуваат во усната постапка.

7. Беше одржано јавно рочиште во Палата за човекови права во Стразбур, на 12 февруари, 2014 
година (член 59 § 3 од Деловникот).

Пред судот се појавија:

- за Владата

 г-дин. Ф. Ширман (F. Schürmann), шеф на Одделот за меѓународна заштита на човековите 
права, Федерална канцеларија за правда, Федерален оддел за правда и полиција, агент, Б. Дибе 
(B.Dubey), заменик-шеф на Одделението за европско право и координација Шенген / Даблин, 
Федералнa канцеларија за правда, Федералниот оддел за правда и полиција, 

правен советник, г-ѓа. Д. Штајгер Леуба (D. Steiger Leuba), научен соработник, Одделение за 
меѓународна заштита на човековите права, Федерална канцеларија за правда, Федерален оддел 
за правда и полиција,правен советник, 
г-дин. Ј, Хорни (J. Horni), заменик-шеф на дивизија, дивизија Даблин, Федерална канцеларија за 
миграција, Федерален оддел за правда и полиција,правен советник,

 Г-ѓа В. Хофер (V. Hofer), офицер за врски „Даблин“ при италијанското Министерство за 
внатрешни работи, Федерална канцеларија за миграција, Федерален оддел за правда и полиција, 
правен советник.

-  за жалителите 
 г-ѓи  Брегнар Екофе (Bregnard Ecoffey), шеф на SAJE,  правник, 
 К Повлакик (К. Povlakic),правна советничка.

- за италијанската влада (трета страна) 
 Г-ѓа П. Акардо (P. Accardo), ко-агент, 
 г-дин. Мауро Пелерини (Mauro Pellegrini), ко-агент.

Судот ги сослуша г-дин Ширман и Хорни и г-ѓа Брегнар Екофе, Повлакик и Aкардо во нивните 
изјави и одговори на прашањата поставени од судиите .

ФАКТИ

I. ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ
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8. Фактите на случајот може да се сумираат како што следи.

9. На неодреден датум, првиот жалител го напуштил Авганистан за Пакистан. Таму тој се сретнал 
со втората жалителка, со која се оженил. И двајцата потоа отишле во Иран, каде што живееле 
петнаесет години.

10. На неодреден датум, двојката и нивните деца го напуштиле Иран и заминале за Турција, од 
каде што отишле во Италија со брод. Според наодите на италијанската полиција и фишите со 
сигналетички податоци кои се приложени со забелешките на италијанската влада, жалителите 
(двојката и нивните први пет деца) се истовариле на брегот на Калабрија на 16 Јули 2011 г. и 
веднаш биле подложени на постапката на идентификација ЕВРОДАК (EURODAC) (фотографирање и 
земање отпечатоци од прсти), откако пријавиле лажни идентитети. Истиот ден, двојката и првите 
пет деца биле сместени во загрижувачка структура која била ставена на располагање од страна на 
општината Стигнани (Stignano) (провинција на Реџо Калабрија), каде што останале до 26 јули 2011 
година, кога биле пренесени во Прифатниот центар за баратели на азил (Centro ди Accoglienza per 
Richiedenti Asilo „CARA“) од Бари (Bari) во регионот Пуља, откако бил утврден нивниот вистински 
идентитет.

11. Според жалителите, условите за сместување во овој центар биле лоши, главно поради недостаток 
на соодветни санитарни услови, немањето доволно простор и климата на насилство која владеела 
меѓу сместените лица.

12. На 28 јули 2011 година, жалителите го напуштиле центарот CARA во Бари, без дозвола. Потоа, тие 
отишле во Австрија, каде што на 30 јули 2011 г, биле повторно регистрирани во системот ЕВРОДАК. 
Тие таму поднеле барање за азил, кое било одбиено. На 1 август 2011 година, Австрија упатила 
барање за згрижување на жалителите до италијанските власти, кои формално го прифатиле на 17 
август 2011 година. На неодреден датум, жалителите отишле во Швајцарија. На 14 ноември 2011, 
австриските власти ги информирале нивните италијански колеги за откажувањето на трансферот 
поради исчезнувањето на жалителите.

13. На 3 ноември 2011 година, жалителите побарале азил во Швајцарија.

14. На 15 ноември 2011 година, првиот жалител и втората жалителка биле сослушани од страна на 
Федералната канцеларија за миграција (ODM), при што кои тие изјавиле дека условите за живот во 
Италија биле тешки и дека првиот жалител бил во неможност да најде работа во таа земја.

15. На 22 ноември 2011 година, ODM побарала од италијанските власти да го преземат згрижувањето 
на жалителите. Во нивните забелешки, швајцарската и италијанската влада се согласиле да сметаат 
дека ова барање е премолчено прифатено од страна на Италија.

16. Со одлука од 24 јануари 2012 година, ODM го одбила барањето за азил на жалителите и наредила 
нивно враќање во Италија. Административниот орган сметал дека „тешките животни услови во 
Италија [не биле] основа за да не се бара извршувањето на враќањето“, дека „Италија оттука била 
должна да се погрижи за жалителите“ и дека „не [било] во надлежност на швајцарските власти да 
ја заменат Италија.“ Тој заклучил според ова дека „ниту еден конкретен елемент кој би можел да го 
загрози животот на жалителите во случај на враќање во Италија не [произлегувал] од предметот.“

17. Со акт од 2 февруари 2012 година, жалителите се обратиле до Федералниот управен суд. Во 
поткрепа на нивното барање, тие тврделе дека условите за згрижување на барателите на азил во 
Италија го прекршувале членот 3 од Конвенцијата и дека федералните власти не го испитале овој 
жалбен навод доволно внимателно.

18. Со пресуда од 9 февруари 2012 година, Сојузниот управен суд ја отфрлил жалбата, целосно 
потврдувајќи ја одлуката на ODM. Судот сметал дека „дури иако структурата за згрижување и 
социјална помош има[ла] недостатоци и барателите на азил сеуште не [можеле] да бидат згрижени 
од страна на приватни органи или добротворни установи“, ниту еден елемент од предметот не 
овозможувал „да се елиминира претпоставката според која Италија ги почитува[ла] своите обврски 
кои произлегуваат од јавното меѓународно право“. Кога станува збор особено за однесувањето 
на жалителите, тој оценил дека „одлучувајќи да одат во Швајцарија, тие [не] им дале можност на 



139

италијанските власти да ги исполнат своите обврски во поглед на нивната ситуација.“

19. На 13 март 2012 година, жалителите побарале од ODM повторно да ја отвори постапката и да 
им даде азил во Швајцарија. Тие сметале дека нивната индивидуална ситуација не била предмет 
на продлабочено разгледување. Ова барање било испратено од ODM до Федералниот управен 
суд, кој го преквалификувал во „барање за ревизија“ на пресудата од 9 февруари 2012 година и 
го одбил на 21 март 2012 година врз основа на тоа дека жалителите не навеле нова причина што 
тие не можеле да ја наведат во текот на редовната постапка. Жалителите, главно, го беа засновале 
нивното барање врз подетален приказ на нивниот престој во Италија и врз фактот дека нивните 
деца веќе оделе на училиште во Швајцарија.

20. Со писмо од 10 мај 2012 година, примено од судскиот секретар на 15 мај, жалителите се обратиле 
до Судот и побарале од него, како привремена мерка, да побара од швајцарската влада да го 
суспендира нивното протерување во Италија за време на траењето на постапка.

21. Со факс од 18 мај 2012 година, судскиот секретар му укажал на претставникот на швајцарската 
влада дека судијата кој имал функција на претседател на одделот на кој предметот бил доделен 
одлучил да побара од швајцарската влада, во согласност со членот 39 од Деловникот на Судот, да 
не ги протера жалителите кон Италија за време на траењето на постапката пред Судот.

II. РЕЛЕВАНТНОТО ДОМАШНО ПРАВО

III. РЕЛЕВАНТНОТО ПРАВО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

IV. ИТАЛИЈАНСКИОТ КОНТЕКСТ

V. РЕЛЕВАНТНОТО КОМПАРАТИВНО ПРАВО

Материјалите од напреднаведените поглавја може да се прочитаат на www.echr.coe.int под HUDOC

ПРАВО

53.    Потпирајќи се на член 3 од Конвенцијата, жалителите се произнеле дека доколку бидат 
вратени во Италија „во отсуство на поединечни гаранции во однос на нивната заштита“, тие би 
биле подложени на нечовечко и понижувачко постапување поврзано со постоењето на „системски 
слабости“ во договорите за прифаќање на баратели на азил во Италија. Член 3 предвидува: 

„Никој не смее да биде подложен на мачење, нечовечко или понижувачко постапување или 
казнување.“

54.  Согласно член 8 од Конвенцијата жалителите се произнеле дека нивното враќање во Италија, 
каде немале контакти и не го зборувале јазикот, би претставувало повреда на нивното право за 
почитување на нивниот семеен живот. Член 8 гласи: 

„1. Секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, домот и преписката.

 2. Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање е 
предвидено со закон и ако претставува мерка која е во интерес на државната и јавната безбедност, 
економската благосостојба на земјата, заштитата на поредокот и спречувањето на кривични дела, 
заштитата на здравјето и моралот, или заштитата на правата и слободите на другите, во едно 
демократско општество.“
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55.  Судот, како вешт во карактеризацијата на фактите на случајот според законот (в. Aksu против 
Турција [GC], броеви 4149/04 и 41029/04, § 43, ECHR 2012; Guerra и други против Италија, 19 февруари 
1998, § 44, Извештаи за Пресуди и Одлуки 1998-I ;Halil Yüksel Akıncı против Турција, бр. 39125/04, § 
54, 11 декември 2012), смета дека е посоодветно да се разгледа жалбата во однос на условите за 
прием на жалителите во Италија единствено од аспект на член 3 од Конвенцијата. 

56.    Потпирајќи се на член 13 од Конвенцијата, а во врска со член 3, жалителите се жалеле дека 
швајцарските власти не ги разгледале во доволна мера нивните лични околности и не ја земале 
во предвид нивната состојба како семејство во постапката за нивно враќање во Италија, за кое тие 
сметаат дека е премногу формалистичко и автоматско, дури и произволно. Член 13 од Конвенцијата 
предвидува:

„Секој човек, чии права и слободи признати со оваа Конвенција, се повредени, има право на жалба 
пред националните власти, дури и тогаш кога повредата на овие права и слободи ја сториле лица 
при вршење на службена должност.“

I. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 3 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

А. Поднесоци на страните

1. Жалителите

57. Жалителите тврдат дека прифатилиштата на баратели на азил во Италија страдаат од системски 
слабости кои, според нив, од една страна, се должат на тешкотиите на пристап до прифатилиштата 
кои се врзани со одолговлекувањето на постапката идентификација; од друга страна, на, во секој 
случај, недоволниот капацитет за сместување на овие прифатни центри; и, конечно, на неадекватните 
услови за живот кои преовладуваат во постоечките структури. Во поткрепа на нивниот аргумент, 
жалителите се повикуваат на наодите утврдени од страна на следниве организации: Organisation 
suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Italie : conditions d’accueil, Situation actuelle des requérant-e-s d’asile 
et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dub-
lin, Berne, октомври 2013 („извештајот OSAR“) ; Maria Bethke и Dominik Bender, Proasyl, Zur Situation 
von Flüchtlingen in Italien, 28 февруари 2011, www.proasyl.de („извештајот Proasyl »)  ; Jesuit Refugee 
Service-Europe (JRS), Dublin II info country sheets. Држава: Италија, ноември 2011 ( „Извештајот JRS“); 
Високиот комесаријат за бегалци на ОН, UNHCR Recommendations on important aspects of refugee 
protection in Italy, јули 2012 („препораките 2012 на УНХЦР“) Извештај објавен 18 септември 2012 од 
страна на Комесарот за човекови права на советот на Европа, Nils Muižnieks, по неговата посета во 
Италија од 3 до 6 јули 2012 г. („ Извештајот 2012 на Комесарот за човекови права“) ; Réseau européen 
de coopération technique sur l’application du règlement Dublin II, Dublin II Regulation National Report 
on Italy, 19 декември 2012 („Извештајот 2012 на европската мрежа Даблин II“)..

а) Бавноста на постапката за идентификација

58. Жалителите тврдат дека правото на барателите на азил да бидат сместени во CARA или во 
структурите на мрежата SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) „стапува на сила 
само од мигот на“ формалната регистрација на нивното барање за азил од страна на полицијата 
(verbalizzazione). Сепак, според нив, во пракса, меѓу мигот кога засегнатите лица се јавуваат во 
Службата за имиграција на надлежната полициска станица и мигот на регистрирање, може да 
поминат повеќе недели, па дури и месеци, за кое време кое овие луѓе остануваат без покрив над 
главата. Според мислењето на жалителите, ова било официјално утврдено од страна на Управниот 
суд од Франкфурт во пресуда од 9 јули 2013 година (...) врз основа на информациите доставени 
од OSAR и oд организацијата borderline-europe. Оттука, има недостатоци во спроведувањето на 
административна постапка предвидена со закон. Жалителите, сепак, признаваат дека ситуацијата 
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е донекаде поинаква што се однесува на барателите на азил вратени во Италија во рамките на 
регулативата Даблин, коишто теоретски би требало да имаат непосреден пристап не само до CARA 
и до структурите кои припаѓаат на SPRAR, туку исто така, да структурите ставени на располагање 
од страна на општините, како и до оние воспоставени во рамките на проекти финансирани од 
Европскиот фонд за бегалци (FER) за периодот 2008-2013 г.

б) Сместувачките капацитети на прифатните центри

59. Жалителите признаваат дека структури финансирани од страна на FER се наменети на лицата 
кои се трансферирани во рамките на регулативата Даблин, но сметаат дека бројот на слободни 
места е недоволен во однос на бројот на трансферирани лица. Повикувајќи се на извештајот OSAR, 
тие тврдат дека во 2012 година имало само 220 расположливи места вкупно за 3551 префрлени 
лица, од кои 2981 лице биле префрлени од Швајцарија.

60. Што се однесува до достапноста на услугите во CARA и во структурите кои припаѓаат на SPRAR, 
жалителите тврдат дека тие не се лесно достапни за луѓе кои се предмет на трансфер „Даблин“.

61. Што се однесува на структурите на мрежата SPRAR, жалителите тврдат, повторно повикувајќи 
се на извештајот OSAR, дека само 5% од луѓето кои во нив биле сместени во 2012 година биле 
лица префрлени во рамките на регулативата Даблин и дека, од овие 5% сместени лица, само 
6,5% биле трансферирани од Швајцарија, иако трансферите од Швајцарија изнесуваат 85% од 
вкупните трансфери „Даблин“ кон Италија. Жалителите оттука заклучуваат дека многу лица кои се 
трансферирани согласно постапката „Даблин“ се нашле без сместување. Тие додаваат дека, според 
OSAR, во многу случаи членовите на семејства трансферирани во Италија биле сместени одделно.

62. Жалителите исто така обезбедуваат податоци во врска со сместувањето на барателите на 
азил воопшто, било да биле предмет на постапка за трансфер „Даблин“ или не. Во овој поглед, 
тие тврдат дека бројот на барања за азил во Италија изнесувал 34 115 во 2011 и 15 715 во 2012 
година, со зголемување на бројките во 2013 година. Според извештајот OSAR, бројот на бегалци 
кои живееле во Италија во 2012 година достигнал 64 000. Меѓутоа, според извештајот на OSAR, во 
2012 година имало само 8 000 места во CARA, со толку долги листи за чекање што за најголемиот 
дел од кандидатите немало реални изгледи за сместување во истите.

63. Во однос на структурата на SPRAR, извештајот OSAR покажува дека имало 4 800 места и дека 5 
000 лица биле регистрирани на листа на чекање. Во истиот извештај било наведено дека, според 
две други организации, Caritas и JRS, само 6% од лицата примени во структурите на SPRAR, каде 
згрижувањето било од друга страна ограничено на период од шест месеци, успеваат да најдат 
работа и да се интегрираат професионално во италијанското општество.

64. Што се однесува до општинските прифатилишта, достапни не само на барателите на азил, 
туку и на секое лице на кое му е тоа потребно, бројот на места, исто така, е далеку помал од 
потребното. Според извештајот OSAR, градот Рим има 1 300 места, со листа на чекање од 1 000 
лица, а просечниот рок за доделување на место таму е три месеци. Во Милано, има само 400 места 
и семејствата систематски се раздвојуваат. Жалителите додаваат дека, ако одреден број на општини 
нудат социјални станови за семејствата, понудениот број на станови е сосем недоволен и времето 
на чекање изнесува десет години. Исто така, жалителите наведуваат дека решенијата за сместување 
понудени од страна на религиозните институции и невладините организации не се справуваат 
со големиот број на апликации. Конечно, слободниот пазар за недвижнини е непристапен за 
барателите на азил бидејќи економската ситуација во Италија, со стапка на невработеност во 
зголемување, не им овозможува да најдат вработување.

65. Како заклучок, жалителите тврдат дека, поради недостиг на расположливи места во различните 
видови на прифатни центри, голем број на баратели на азил, вклучувајќи и семејства со мали деца, 
се принудени да живеат во нездрави сквотови, други импровизирани сместувања или едноставно 
на улица. На пример, според извештајот OSAR, во Рим ќе има 1 200 до 1 700 лица сместени во лоши 
услови, и, низ цела Италија, 2 300 до 2 800 лица кои спијат на улица.

в) Условите за сместување во расположливите структури
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66. Жалителите наведуваат дека згрижувањето, особено во CARA, е во спротивност со одредбите 
на Директивата за прием на баратели на азил. Тие се повикуваат на една констатација на 
организацијата borderline-europe според која, во центрите CARA во Трапани (Trapani) (Сицилија), 
биле сместени во простор од 15 m2 пет до шест лица, кои морале да спијат на душеци на земја. Овие 
центри, исто така, се соочуваат со проблеми поврзани со санитарните услови и пренаселеноста. 
Пренаселеноста е дури и постојан проблем во рамките на центрите CARA и има особено штетни 
последици за децата, особено кога обединувањето на семејството не се почитува, што систематски 
се случува на пример во Милано. Во центрите CARA во Минео (Mineo) (Сицилија), сместените лица 
не добивале субвенции, санитарните услови биле лоши, немало доволен пристап до здравствена 
заштита, додека криминалните активности, како и проституцијата, цветале.

67. Во нивните забелешки, жалителите се повикуваат особено на препораките на УНХЦР од 2012 
година и извештајот на Комесарот за човекови права од 2012 година. Тие, освен тоа, придаваат 
големо значење на фактот дека Управниот суд од Франкфурт, во својата пресуда од 9 јули 2013 
година (...), сметал дека ризикот да се биде соочен со лош третман во случај на враќање во Италија, 
заради непостоење на услови за прием во согласност со европските директиви, засегал 50% од 
лицата кои бараат азил.

68. Конечно, жалителите тврдат дека швајцарската влада не изнела никакви документи со кои се 
докажувало барање на конкретно решение за нивното згрижување. Според нив, се чини дека не 
било упатено никакво барање за минимални гаранции до италијанските власти, кои не дале никаква 
гаранција дека жалителите ќе бидат сместени во пристојни услови и нема да бидат одвоени. Тие 
исто така сметаат дека условите за живеење во центарот CARA во Бари, каде што поминале два 
дена за време на нивниот престој во Италија, се неприфатливи, особено поради пренаселеноста на 
истиот и насилството што произлегувало од сето тоа.

2. Владата

а) Бавноста на постапката за идентификација

69. Владата не се произнесе за потешкотиите наведени од жалителите за бавноста на постапката 
за идентификација.

б) Сместувачките капацитети на прифатните центри

70. Во врска со сместувачките капацитети на прифатните центри, според Владата во нив има 235 
места кои се резервирани за барателите на азил кои се предмет на трансфер „Даблин“ во структурите 
финансирани од страна на FER. Освен тоа, Владата тврди дека капацитетот на мрежата SPRAR ќе се 
зголеми до 16 000 места за време на периодот 20142016. Таа главно се повикува на препораките 
на УНХЦР од 2012 година и на извештајот на Комесарот за човекови права на Советот на Европа од 
2012 година, како и на наодите на Судот во одлуката Mohammed Hussein, претходно наведена, како 
и на оние со иста содржина што следеле (Daytbegova et Magomedova c. Autriche (одл.), 4 јуни 2013, 
бр. 6198/12 ; Abubeker c. Autriche et Italie (одл.), 18 јуни 2013, бр. 73874/11 ; Halimi c. Autriche et Italie 
(одл.), 18 јуни 2013, бр. 53852/11 ; Miruts Hagos c. Pays-Bas et Italie (одл.), 27 август 2013, бр. 9053/10 ; 
Mohammed Hassan et autres c. Pays-Bas et Italie (одл.), 27 август 2013, бр. 40524/10 ; Hussein Diirshi et 
autres c. Pays-Bas et Italie (одл.), 10 септември 2013, бр 2314/10).-

в) Условите за сместување во расположливите структури

71. Во однос на условите за живот во расположливите структури, Владата, повикувајќи се тука 
повторно на препораките на УНХЦР од 2012 година и на извештајот на Комесарот за човекови права, 
смета дека не може да се заклучи дека во Италија постои докажана пракса на систематско кршење 
на Директивата за прием на баратели на азил. Таа додава дека не знае за држави „Даблин“, кои 
систематски се откажуваат од враќање на барателите во Италија и дека ниту УНХЦР, ниту Комесарот 
за човекови права не сакале да интервенираат во оваа постапка, иако тоа го беа направиле во 
случајот M.S.S.
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72. Во врска со случајот на жалителите, таа наведува дека, на 22 ноември 2011 година, ODM 
поднела барање до италијанските власти за згрижување на жалителите, во согласност со членот 17 
од регулативата Даблин . Не бил даден експлицитен одговор на ова барање во рокот од два месеци 
предвиден во членот 18 § 1 од Даблинската регулатива, а тоа според Владата соодветствувало на 
имплицитно прифаќање од страна на Владата и било вообичаено во тоа време меѓу Швајцарија и 
Италија.

73. Практиката наводно се сменила и Италија сега изрично одговора на барањата за згрижување 
од страна на Швајцарија.

74. Во принцип, трансфер во рамките на постапка „Даблин“ е мерка која е подготвена долго однапред 
и не е наменета за итна ситуација, така што е можно да се води сметка за ситуацијата на лицата со 
потреба за специјална заштита, како што се семејства со мали деца, пред нивното пристигнување 
во Италија. Соработката со италијанските власти во оваа област добро функционира, благодарение 
особено на присуството на швајцарски офицер за врски во рамките на единицата Даблин на 
Министерството за внатрешни работи на Италија. Од почетокот на 2013 година, италијанските 
власти усвоиле нова практика која се состои во тоа да ги назначат, во исто време со одлуката дека 
се согласуваат да го згрижат барателот на азил, аеродромот и прифатната структура на дестинација.

75. Во секој случај, на рочиштето на 12 февруари 2014 година Владата соопштила дека била 
информирана од страна на италијанските власти дека, во случај на враќање во Италија жалителите 
би биле згрижени во центар во Болоња кој бил дел од структурите финансирани од FER. Таа не 
навела други појаснувања за модалитетите на трансфер и за материјалните услови за прием 
предвидени од италијанските власти.

3. Забелешки на италијанската, холандската, норвешката, шведската и британската влада, како 
и на организациите Defence for Children, Centre AIRE, CERE и Amnesty International, трети страни 
вмешувачи

а) Бавноста на постапката за идентификација

76. Според забелешките поднесени од страна на италијанската влада, членот 20 од законодавниот 
декрет од 28 јануари 2008 година (бр 25/2008) предвидува дека барателите на меѓународна 
заштита можат да бидат згрижени во центри CARA во времетраењето кое е потребно за нивна 
идентификација, односно пред регистрирањето на нивното барање за азил, во период од 
максимум дваесет дена, и во времетраењето кое е потребно за испитување на нивното барање 
за азил од страна на територијалната комисија, во период од максимум триесет и пет дена. Во 
случај на прифаќање на нивното барање, тие ќе имаат пристап до SPRAR. Сепак, според членот 6 
од Законодавниот декрет од 30 мај 2005 година (бр 140/2005), во случај на утврден недостаток на 
расположливи места во структурите на SPRAR, барателите на азил кои можат да докажат дека немаат 
средства за егзистенција имаат право да останат во центрите CARA. Италијанската влада, сепак, не 
дава информации за можни случаи кога барателите на азил биле принудени да чекаат неколку 
недели или месеци пред да добијат пристап до центрите CARA, пред или по идентификацијата. Таа, 
од друга страна, назначува дека просечното времетраење на разгледувањето на барањето за азил 
било седумдесет и два дена во 2012 година и деведесет и два дена во 2013 година. Овие рокови се 
оправдувало со фактот дека, со оглед на тоа дека сослушувањето на секој барател на азил од страна 
на територијалната комисија требало да трае најмалку еден час, секоја од десетте регионални 
комисии била во физичка неможност да обработи повеќе од десет барања дневно. Закон кој стапил 
во сила на 4 септември, 2013 (бр 97/2013) овозможил создавање на одреден број на дополнителни 
секции во рамките на територијалните комисии, со цел да се забрза разгледувањето на барањата 
за азил.-

77. Другите трети страни вмешувачи не се произнесуваат ништо повеќе од швајцарската влада во 
однос на практичниот аспект на ова прашање.
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б) Сместувачките капацитети на прифатните центри

78. Во своите забелешки, италијанската влада објаснува дека, со декрет од 17 септември 2013 
година, Министерството за внатрешни работи одлучило двојно да го зголеми вкупниот капацитет 
на SPRAR мрежата, за да достигне 16 000 места на крајот на периодот 2014- 2016 година. Мрежата во 
моментов брои 9 630 места, од кои 1230 места кои биле веќе создадени по донесувањето на декретот. 
Покрај тоа, со циркуларно писмо од 7 октомври 2013 година префектите на регионот Сицилија биле 
повикани да лоцираат дополнителни сместувачки структури за прием на бегалци, вклучувајќи го 
и приватниот сектор. До денес, четириесетина вакви структури биле идентификувани, за вкупно 
1834 места. Шест други структури се подготвени да бидат активирани во случај на зголемување 
на приливот на бегалци. Од друга страна, според италијанската влада, бројот на барања за азил 
поднесени во првите шест месеци од 2013 година изнесувал 14 184 (на 15 јуни, 2013 година). 
Конечно, на рочиштето на 12 февруари 2014 година, претставничката на италијанската влада го 
нарекла „драматична ситуација“ приливот на баратели на азил регистриран во изминатите две 
години.

79. Холандската, шведската, норвешката и британската влада ја поддржуваат во суштина позицијата 
на швајцарската влада. Како и таа, тие тврдат дека, спротивно на она што го направил во случајот 
на Грција, УНХЦР не повикал да се запре трансферот на одредени ранливи групи во Италија.

80. Шведската влада наведува дека Италија и Европската канцеларија за поддршка за азил (EASO) 
потпишале на 4 јуни 2013 посебен план за поддршка (Special Support Plan) за подобрување 
на приемот на барателите за азил. Од друга страна, трансферите „Даблин“ кон Италија биле 
предмет на систематска размена на информации меѓу надлежните органи на двете земји, особено 
продлабочена во случајот на ранливите лица, особено на децата без придружба.

81. Британската влада тврди дека извештаите на кои се повикуваат жалителите во нивната оценка 
на состојбата на теренот, особено извештајот Proasyl, често не прават разлика помеѓу „баратели на 
азил”, „признаени бегалци” и „одбиени баратели на азил“. Меѓутоа, оваа дистинкција е клучна штом 
Директивата за прием се применува само на барателите на азил, чиј статус е по својата суштина 
привремен, додека Директивата за квалификација, која се однесува на бегалците, ги става нив на 
исто рамниште со државјаните во однос на пристапот до вработување, образование или социјална 
заштита. Податоците содржани во овие извештаи оттука би биле неточни; на пример, британската 
влада тврди дека извештајот OSAR ги критикува условите за живот во структурата на Tor Maranciaа 
во Рим, и истовремено признава дека во неа се примаат авганистанските мажи кои имаат статус на 
бегалци.

82. Организацијата Defence for Children се согласува со констатацијата на жалителите дека 
сместувачките капацитети за барателите на азил во Италија се далеку од доволни и тврди дека 
последиците се особено сериозни за децата, со оглед на тоа што некои од нив се принудени да 
живеат во сквотови или во други нездрави сместувања. НВО-то се повикува на информациите 
објавени во извештајот OSAR.

в) Условите за сместување во расположливите структури

83. Како и жалителите, организацијата Defence for Children, повикувајќи се на извештај OSAR, тврди 
дека повеќе семејства кои биле вратени во Италија според регулативата Даблин биле раздвоени 
при пристигнувањето во прифатните структури, вклучувајќи ги и центрите CARA . Оваа практика 
дури и била систематска во градот Милано. Во своите забелешки, Defence for Children го нагласува 
концептот на „најдобриот интерес на детето“, така како што е дефиниран од страна на Конвенцијата 
за правата на детето од 20 ноември 1989 година, и смета дека во случаите на трансферирање „Даблин“ 
социјалниот и емоционалниот развој на детето би требало да биде одлучувачки во испитувањето 
на неговиот „најдобар интерес”. НВО-то се повикува особено на членот 6 од Регулативата Даблин 
III, која стапи на сила на 1 јануари 2014 година (видете став 35 погоре).

84.  Defence for Children особено упатува на важноста што за Комитетот за правата на детето на ОН 
ја има зачувувањето на семејното окружување, и се повикува на судската пракса на Судот во врска 
со држење на деца, особено мигранти, во однос на условите за сместување. Во заклучок, НВО-то 
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бара од Судот да ги забрани враќањата на децата во Италија, поради несоодветните услови за 
сместување на барателите на азил во оваа земја.

85. Повикувајќи се исто така на поимот на „најдобриот интерес на детето”, центарот AIRE, CERE и 
Amnesty International сметаат дека децата треба да бидат трансферирани во други земји-членки на 
Европската унија само ако таквата мерка е во нивниот најдобар интерес.

86. Од своја страна, на рочиштето на 12 февруари 2014 година италијанската влада, од една 
страна, потврди дека се случувале епизоди на насилство во CARA во Бари непосредно пред 
пристигнувањето на жалителите и, од друга страна, негираше дека семејствата на баратели на 
азил биле систематски разделувани, освен во некои случаи и за многу кратко време, во текот на 
првите денови на згрижување и идентификација. Во своите забелешки, таа, исто така, тврди дека 
барателите на азил кои припаѓаат на категорија што италијанските власти ја сметаат за ранлива - а 
тоа е случајот на жалителите, како семејство со деца - се згрижени во рамките на системот SPRAR, 
кој им гарантира сместување, храна, здравствена помош, курс по италијански јазик, упатување 
до социјални услуги, правни совети, часови за стручна обука, стажирање и помош при барање на 
автономно сместување.

Б. Оценка на Судот

87. На самиот почеток, Судот забележува дека, според швајцарската влада, во случај на враќање во 
Италија, жалителите би биле сместени во Болоња, во структура која припаѓа на мрежата финансирана 
од страна на FER (став 75   погоре ). Дури и под претпоставка дека овaa околност покренува прашање 
во смисла на членот 37 § 1 б) или в) од Конвенцијата, Судот смета дека е соодветно таа да се вклучи 
во разгледувањето на основаноста на жалбата (видете став 121 подолу).

1. За одговорноста на Швајцарија во рамките на Конвенцијата

88. Судот забележува дека, во конкретниот случај, одговорноста на Швајцарија во смисла на членот 
3 од Конвенцијата не е оспорена.

Сепак, Судот смета дека е корисно да потсети дека, во случајот Bosphorus Hava Yolları Turizm ve 
Ticaret Anonim Şirketi c. Irland ([ГС], бр 45036/98, § 152, ЕСЧП 2005VI), тој заклучи дека Конвенцијата 
не им забранува на договорните страни да и пренесат суверени овластување на меѓународна 
организација за целите на соработка во одредени области на активност. Земјите сепак остануваат 
одговорни според Конвенцијата за сите дејствија и пропусти на нивните органи кои произлегуваат 
од домашното право или од нужноста да се почитуваат меѓународните правни обврски (ibidem, 
§ 153). Мерка на државата која е преземена при извршување на вакви законски обврски треба 
да се смета за оправдана во случај кога е утврдено дека организацијата во прашање им придава 
на фундаменталните права заштита што е во најмала мера еквивалентна на онаа предвидена со 
Конвенцијата: Меѓутоа, државата останува целосно одговорна во согласност со Конвенцијата за 
сите дејствија кои не спаѓаат стриктно во опсегот на меѓународните правни обврски, особено кога 
таа го остварила своето дискрециско право (ibidem, §§ 155-157; видете исто така Michaud c. France, 
бр 12323/11, §§ 102-104, ЕСЧП 2012).-

Точно е дека, спротивно на Ирска во случајот Bosphorus, Швајцарија не е земја членка на Европската 
унија. Сепак, согласно Спогодбата за асоцијација од 26 октомври 2004 година меѓу Швајцарската 
конфедерација и Европската заедница, Швајцарија е обврзана со Даблинската регулатива (...) и 
учествува во системот утврден со овој инструмент.

89. Судот, меѓутоа, забележува дека членот 3 § 2 од Регулативата Даблин предвидува дека, со отстапка 
од општото правило наведено во членот 3 § 1, секоја земја-членка може да разгледа барање за азил 
поднесено до него од страна на државјанин на трета земја, дури и ако таквото разгледување не е 
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негова одговорност во рамките на критериумите утврдени во регулативата. Ова е т.н. клаузула на 
„суверенитетот“ (...). Во овој случај, оваа држава станува одговорната земја-членка, во рамките на 
значењето на Регулативата, за испитувањето на барањето за азил и ги презема обврските поврзани 
со таа одговорност (M.S.S, цитирана погоре, § 339). По сила на Спогодбата за асоцијација, овој 
механизам, исто така, важи и за Швајцарија.

90. Судот заклучува дека швајцарските власти можат, според Регулативата Даблин, да се воздржат од 
трансфер на жалителите во Италија доколку сметаат дека оваа земја не ги исполнува своите обврски 
согласно со Конвенцијата. Оттука, тој смета дека одлуката да се вратат жалителите во Италија не 
спаѓа целосно во опсегот на меѓународните правни обврски кои ја врзуваат Швајцарија во рамките 
на системот воспоставен од страна на Даблинската регулатива и дека, оттука, пресумпцијата за 
еквивалентна заштита не е применлива во конкретниот случај (видете, mutatis mutandis, M.S.S., 
цитирана погоре, § 340).

91. Затоа, во овој случај, Швајцарија треба да се смета за одговорна според Членот 3 од Конвенцијата.

2.  Допуштеност

92.  Судот наведува дека овој дел од жалбата не е очигледно неоснован во контекст на Член 35 § 3 
(a) од Конвенцијата и не е недопуштен по било кој друг основ. Затоа, го прогласува за допуштен.  

3.  За основаноста

а) Краток преглед на општите принципи

93. Судот потсетува дека, според неговата утврдена судска пракса, протерувањето на барател на 
азил од страна на држава договорничка може да покрене проблем според членот 3, а со тоа се 
вклучи одговорноста на државата за која станува збор согласно Конвенцијата, во случај кога постојат 
сериозни и проверени причини да се верува дека лицето се соочува, во земјата на дестинација, 
со реален ризик да биде подложено на мачење, нечовечко или понижувачко постапување или 
казнување. Во овој случај, членот 3 ја наметнува обврската да не се протера лицето во прашање 
кон таа земја (Saadi с. Italie [ГС], бр. 37201/06, § 152, ЕСЧП 2008 ; M.S.S., претходно наведена, § 365 ; 
Soering c. Royaume-Uni, 7 јули 1989, §§ 90-91, серија A бр. 161 ; Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 
octobre 1991, § 103, серија A бр. 125 ; H.L.R. c. France, 29 април 1997, § 34, Збирка 1997-III  ; Jabari c. 
Turquie, бр. 40035/98, § 38, ЕСЧП 2000VIII ; Salah Sheekh c. Pays-Bas, бр. 1948/04, § 135, ЕСЧП 2007I).---

94. Судот кажа во многу прилики дека, за да спадне во опсегот на забраната содржана во член 
3, постапувањето треба да има минимално ниво на сериозност. Оценувањето на овој минимум 
е релативно; тоа зависи од целокупноста на податоците за случајот, како што се траењето 
на постапувањето, физичките и менталните ефекти како и, понекогаш од полот, возраста и 
здравствената состојба на жртвата (видете, особено Kudła c.  Pologne [ГС], бр. 30210/96, § 91, ЕСЧП 
2000-XI ; M.S.S., претодно наведена, § 219).

95. Судот исто така сметал дека членот 3 не може да се толкува како обврзувајќи ги Високите 
договорни страни да гарантираат право на сместување на сите лица под нивна јурисдикција (Chap-
man c. Royaume-Uni [ГС], бр. 27238/95, § 99, ЕСЧП 2001I) Исто така, не може да се изведе од членот 
3 општа должност да им се обезбеди на бегалците финансиска помош за тие да можат да задржат 
одреден стандард на живеење (Muslim c. Turquie, бр 53566/99, § 85, 26 април 2005 ; M.S.S., претходно 
наведена, § 249).-

96. Во пресудата M.S.S. (§ 250), Судот, меѓутоа, оценил дека прашањето кое треба да се реши 
во конкретниот случај не поставува на тој начин. За разлика од ситуацијата во случајот Muslim 
(цитиран погоре, §§ 83 и 84), обврската да се обезбеди сместување и пристојни материјални услови 
за барателите на азил кои имаат потреба од помош била дел од позитивното право и ги обврзувала 
грчките власти согласно националното законодавство кое го транспонирало правото на Европската 
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унија, имено Директивата за прием на баратели на азил. Она што жалителот им го префрлал на 
грчките власти во овој случај, тоа било неможноста во која тој се нашол, заради нивните постапки 
или нивните намерни пропусти, да ги ужива овие права во пракса за да може да ги задоволи своите 
основни потреби.

97. Во истата пресуда (§ 251), Судот му придал големо значење на статусот на жалителот, кој бил 
барател на азил и затоа припаѓал на група на население особено загрозена и ранлива, со потреба 
од посебна заштита, и истакнал дека оваа потреба за посебна заштита била предмет на широк 
консензус на меѓународно и европско ниво, како што тоа произлегувало од Женевската конвенција, 
од мандатот и активностите на УНХЦР, како и од стандардите кои фигурираат во Директивата за 
прием на баратели на азил на Европската унија.

98. Повторно во M.S.S.(§§ 252 и 253), кога требало да утврди дали тешка ситуација на тешка материјална 
беда може да покрене прашање според членот 3, Судот потсетил дека тој не ја исклучил „можноста 
дека одговорноста на државата [е] вклучена [во смисла на членот 3] преку постапување во рамки 
на кое жалител кој е целосно зависен од социјална помош се соочува со незаинтересираноста 
на властите иако се наоѓа во ситуација на толку тешка сиромаштија или лишеност што тоа е во 
спротивност со човековото достоинство“ (Budina c. Russie, (одл.), бр. 45603/05, 18 јуни 2009).

99. Што се однесува особено до малолетниците, Судот утврдил дека требало да се има на ум дека 
ситуацијата на екстремна ранливост на детето била пресудна и таа имала приоритет пред својството 
на странец со незаконски престој (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, бр. 13178/03, 
§ 55, ЕСЧП 2006XI ; Popov c. France, бр. 39472/07 и 39474/07, § 91, 19 јануари 2012). Всушност, децата 
имаат посебни потреби особено заради нивната возраст и зависност, но исто така и заради нивниот 
статус на баратели на азил. Судот, исто така, истакнал дека Конвенцијата за правата на детето ги 
поттикнува државите да преземат соодветни мерки за дете кое бара статус на бегалец да ужива 
заштита и хуманитарна помош, било да е тоа само или придружено од своите родители (видете во 
оваа смисла Popov, цитирана погоре, § 91).-

б) Примена на овие принципи во односниот случај

100. Жалителите сметаат во суштина дека во случај на нивно враќањето во Италија , „без 
индивидуална гаранција за згрижување“, тие ќе бидат жртви на нечовечко и понижувачко 
постапување како последица на постоењето на „системски слабости” во прифатните центри за 
баратели на азил.

101. За да се испита жалбениот навод, Судот смета дека треба да следи сличен пристап како оној 
што тој го беше усвоил во пресудата M.S.S., цитирана погоре, каде ја беше испитал индивидуалната 
ситуација на жалителот во светлото на општата ситуација во Грција во времето на случувањата.

102. Тој првин потсетил на својата утврдена судска пракса според која протерување на барател 
на азил од страна на држава договорничка може да покрене прашањето во поглед на членот 3 
кога постојат „сериозни и проверени причини да се верува“ дека засегнатото лице ќе соочи, во 
земјата на дестинација, со „вистински ризик“ да биде подложено на мачење или на нечовечко или 
понижувачко постапување или казнување (видете став 93 погоре).

103. Од пресудата M.S.S. произлегува исто така дека претпоставката според која државата која 
учествува во системот „Даблин“ ги почитува основните права гарантирани со Конвенцијата не е 
неоспорлива. Од своја страна, Судот на правдата на Европската унија пресудил дека пресумцијата 
според која една држава „Даблин» ги исполнува своите обврски согласно членот 4 од Повелбата 
за фундаменталните права на Европската унија се побива во случај на „системски пропусти на 
постапката за азил и на условите за прием на баратели на азил услови во земјата-членка која е 
одговорна, вклучувајќи нечовечко или понижувачко постапување, во рамките на значењето на 
член 4 од Повелбата, за барателите на азил трансферирани на територијата на таа земја-членка“ 
(...)

104. Во случај на трансфер „Даблин“, пресумпцијата според која една држава договорничка на 
„дестинација“ го почитува членот 3 од Конвенцијата може да биде правно побиена кога постојат 
„сериозни и утврдени основи да се верува“ дека лицето кое е предмет на мерката за враќање ќе се 
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соочи со „реален ризик» да биде подложено на постапување спротивно на оваа одредба во земјата 
на дестинација.

Изворот на ризикот не го менува нивото на заштита гарантирано со Конвенцијата и обврските 
што таа и ги наметнува на државата автор на мерката за враќање. Oва не ја ослободува државата 
од тоа да ја испита темелно и поединечно ситуацијата на лицето предмет на мерката и да го 
одложи враќањето во случај кога постоењето ризик од нечовечко или понижувачко постапување 
е утврдено.

Судот, впрочем, забележува дека овој пристап бил преземен од страна на Врховниот суд на 
Обединетото Кралство во својата пресуда од 19 февруари 2014 година (...)

105. Во конкретниот случај, Судот мора да се испита дали, со оглед на општата ситуација на 
прифатната структура за баратели на азил во Италија и на конкретната ситуација на жалителите, 
има сериозни и утврдени причини да се верува дека, доколку бидат вратени во Италија жалителите 
би ризикувале да бидат изложени на постапување спротивно на членот 3.

i. Општата состојба на системот за прием на баратели на азил во Италија

106. Што се однесува до општата состојба, во својата одлука Mohammed Hussein (цитиранa погоре, 
§ 78), Судот истакнал дека препораките на УНХЦР и извештајот на Комесарот за човекови права, 
објавени во 2012 година, наведувале одреден број на недостатоци. Според жалителите, овие 
недостатоци биле „системски” и се должеле на бавноста на постапката на идентификација, на 
намалениот капацитет на прифатните структури и на условите за живеење кои преовладувале во 
расположливите структури (...)

α) Бавноста на постапката на идентификација

107. Што се однесува до тешкотиите поврзани со бавноста на постапката на идентификација, Судот 
забележува дека жалителите веќе биле идентификувани и дека швајцарските и италијанските 
власти веќе располагаат со сите релевантни информации за нив. Тој освен тоа истакнува дека биле 
потребни само десет дена за италијанските власти нив да ги идентификуваат при пристигнувањето 
во Стигнано, и покрај тоа што тие и биле дале на полицијата лажни идентитети (видете став 10 
погоре). Оттука, овој аспект на жалбениот навод на жалителите не е повеќе директно релевантен 
за испитување на случајот и Судот не смета дека е неопходно на него понатаму д асе задржува.

β) Сместувачки капацитети на прифатните структури

108. Во однос на капацитетот за прием на структурите за сместување на барателите на азил, 
жалителите се потпираат на детални студии изготвени од страна на невладини организации, 
според кои бројот на барања за азил во Италија е 34 115 во 2011 година и 15 715 во 2012 година, со 
бројки во подем за 2013 година. Според извештајот OSAR, бројот на бегалци кои живеат во Италија 
во 2012 година изнесувал 64 000. Меѓутоа, во 2012 година имало само 8 000 места во CARA, со 
толку долги листи на чекање што за поголемиот дел од кандидатите не постоеле никакви реални 
изгледи за пристап. Во однос на структури кои припаѓаат на SPRAR извештајот OSAR укажувал дека 
бројот на места изнесувал 4 800 и дека 5 000 лица биле запишани на листата на чекање. Во истиот 
извештај било наведено дека, според две други организации, Caritas и JRS, само 6% од лицата 
примени во структурите на SPRAR, каде згрижувањето било од друга страна ограничено на период 
од шест месеци, успевале да најдат работа и да се интегрираат професионално во италијанското 
општество. Што се однесува до општинските прифатилишта, достапни не само на барателите на 
азил, туку и на секое лице на кое му е тоа потребно, бројот на места, исто така, е далеку помал од 
потребното. Според извештајот OSAR, градот Рим има 1 300 места, со листа на чекање од 1 000 
лица, а просечниот рок за доделување на место таму е три месеци. Во Милано, има само 400 места 
и семејствата систематски се раздвојуваат.

109. Судот забележува дека овие бројки не се оспорени од страна на Швајцарската влада, која се 
ограничува на тоа да ги нагласи напорите на италијанските власти да се справат најдобро што 
можат со непрекинатиот наплив на баратели на азил со којшто се соочува земјата веќе со години. 
Во своите забелешки, италијанската влада укажува така дека преземените дејствија од страна на 
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италијанските власти имаат за цел зајакнување на капацитетот за прием на баратели на азил. 
Особено, било одлучено во септември 2013 година да се зголеми вкупниот капацитет на системот 
SPAR до 16 000 места во текот на периодот 2014-2016 г.; 1230 места веќе биле распределени, со што 
вкупниот број на слободни места би изнесувал 9630 (видете став 78 погоре).

110. Судот забележува дека методите што се користат за пресметување на бројот на баратели на 
азил кои се лишени од сместување во Италија се спорни. Без да влегува во дебата околу точноста 
на бројките на располагање, на Судот му е доволно да ја констатира флагрантната диспропорција 
меѓу бројот на барања за азил во 2013 година, кои според италијанската влада изнесувале 14 184 
на 15 јуни 2013 година (став 78 погоре), и бројот на расположливи места во структурите на мрежата 
SPRAR (9 630 места) кои, повторно според италијанската влада, се оние во кои најверојатно би 
биле примени жалителите (став 76 погоре). Покрај тоа, со оглед на тоа дека наведениот број на 
барања се однесува само на првите шест месеци од 2013 година, веројатно е дека оваа бројка 
за целата година е многу повисока, што го ослабнува уште повеќе капацитетот за сместување на 
SPRAR системот.

Понатаму, Судот забележува дека ниту швајцарската влада, ниту италијанската тврдат дека 
комбинираниот капацитет на системот SPRAR и на CARA е во состојба да го апсорбира, ако не 
тоталитетот, тогаш барем поголемиот дел од барањата за сместување.

γ) Условите за прием во расположливите структури

111. Што се однесува до условите за живеење во расположливите структури, наведените студии 
од страна на жалителите наведуваат одредени прифатни центри каде што преовладуваат 
пренаселеност, нездрави услови и ситуации на општо насилство (ставови 66-67 погоре). Жалителите 
впрочем наведуваат дека самите биле сведоци на епизоди на насилство за време на нивниот краток 
престој во CARA во Бари. Тие исто така тврдат дека, во некои центри, семејствата на барателите на 
азил систематски се одвоени.

112. Судот забележува дека во своите препораки за 2013 година, УНХЦР, всушност опишува одреден 
број на потешкотии, кои се однесуваат особено на диспаритетот на расположливите услуги, во 
зависност од големината на објектите и на недостатокот од координација на национално ниво. 
Меѓутоа, иако истакнува одредена деградација на условите за прием, особено во 2011 година, како 
и проблемот на пренаселеност во CARA, УНХЦР не спомнува ситуации на општо насилство или 
нездрави услови, па дури и ги поздравува напорите на италијанските власти за подобрување на 
квалитетот на прием на баратели на азил. Што се однесува пак до комесарот за човекови права, 
во својот извештај за 2012 година (...), и тој исто забележува постоење на одредени проблеми во 
„некои прифатни центри“, изразувајќи особена загриженост во врска со правната помош, негата 
и психолошката помош во итните прифатни центри, времетраењето на идентификацијата на 
ранливите лица и неопходноста за зачувување на семејното единство за време на трансферите.

113. На крајот, Судот забележува дека во текот на рочиштето на 12 февруари 2014 година, 
италијанската влада, од една страна, потврдила дека епизоди на насилство се случиле во CARA 
во Бари непосредно пред доаѓањето на жалителите,а, од друга страна, негирала дека семејствата 
на барателите на азил биле систематски разделувани, освен во некои случаи и за многу краток 
период, особено во текот на постапките за идентификација.

114. Со оглед на погоре наведеното, сегашната ситуација на Италија не може во никој случај да се 
спореди со состојбата на Грција во времето на пресудата M.S.S., претходно наведена, каде Судот 
особено беше истакнал дека прифатните центри располагале со помалку од 1 000 места, наспроти 
десетици илјади баратели на азил, и дека условите на крајна беда опишани од страна на жалителот 
биле широко распространет феномен. Поради тоа, мора да се констатира дека пристапот во овој 
случај не може да биде ист како и во случајот M.S.S.

115. Затоа, ако структурата и општата состојба на прифатната структура во Италија не можат сами 
по себе да претставуваат пречка за какво и да е враќање на барателите на азил во таа земја, 
податоците и информациите изложени погоре сепак, предизвикуваат сериозни сомневања во однос 
на сегашните капацитети на системот. Од ова произлегува, во очите на Судот, дека не може да се 
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отфрли како неоснована претпоставката за значителен број на баратели на азил кои се лишени од 
сместување или сместени во пренаселени структури во услови на пренатрупаност, нехигиена или 
насилство.

ii. Индивидуалната ситуација на жалителите

116. Што се однесува до индивидуалната ситуација на жалителите, Судот забележува,според наодите 
на италијанската полиција и фишите со сигналетички податоци што се приложени со забелешките 
на италијанската влада, жалителите (парот и нивните први пет деца) се истовариле на брегот на 
Калабрија на 16 Јули 2011 г. и веднаш биле подложени на постапката на идентификација, откако 
пријавиле лажни идентитети. Истиот ден, жалителите биле сместени во прифатна структура која 
била ставена на располагање од страна на општината Стигнани, каде што останале до 26 јули 2011 
година, дата на која, откако бил утврден нивниот вистински идентитет, биле пренесени во центарот 
CARA од Бари. На 28 Јули 2011, заминале од центарот, без дозвола, во непознат правец.

117. Исто така, како што општата состојба на барателите на азил во Италија не може да се спореди 
со онаа на барателите на азил во Грција, онака како што била анализирана во пресудата M.S.S. 
(став 114 погоре ), така, конкретната ситуација на жалителите во овој случај е различна од онаа 
на жалителот во случајот M.S.S.: додека првите веднаш биле згрижени од италијанските власти, 
вториот првично бил притворен, а потоа отставен на милост и немилост, без никакви средства за 
живот.

118. Судот потсетува дека, за да спаѓа во опсегот на забраната содржана во член 3, постапувањето 
треба да има минимално ниво на сериозност. Оценката на овој минимум е релативна; таа зависи 
од сите околности на случајот, вклучувајќи го и времетраењето на постапувањето и од неговите 
физички и ментални последици како и, понекогаш, од полот, возраста и здравствената состојба на 
жртвата (став 94 погоре). Тој, исто така, потсетува дека, како „особено загрозена и ранлива“ група 
на населението жалителите на азил имаат потреба од „посебна заштита” според оваа одредба 
(M.S.S., цитирана погоре, § 251).

119. Ова барање за „посебна заштита“ за баратели на азил е дотолку поважна кога засегнатите 
поединци се деца, со оглед на нивните посебни потреби и нивната екстремна ранливост. Ова важи 
дури и кога, како во овој случај, децата на барателите на азил се придружувани од нивните родители 
(Popov, цитирана погоре, § 91). Условите за прием на децата баратели на азил треба оттука да бидат 
прилагодени на нивната возраст, на начин да не можат да „создадат за нив состојба на стрес и 
анксиозност и да имаат особено трауматски последици врз нивната психа“ (видете, mutatis mutan-
dis, Popov, цитирана погоре, § 102), во спротивно тие ќе го достигнат нивото на сериозност за да 
спаднат во опсегот на забраната пропишана во член 3 од Конвенцијата.

120. Во овој случај, како што Судот тоа го утврди погоре (став 115 погоре), со оглед на моменталната 
состојба на прифатниот систем во Италија, и покрај тоа што оваа ситуација не може да се 
спореди со онаа на Грција, што Судот ја разгледа во контекст на случајот M.S.S., хипотезата дека 
значителен број на баратели на азил вратени во таа земја се лишени од сместување или сместени 
во преполни структури во услови на пренатрупаност, нехигиена или насилство, не е неоснована. 
Затоа швајцарските власти се должни да се осигурат, кај нивните италијански колеги, дека по 
пристигнувањето во Италија кандидатите ќе бидат пречекани во структури и во услови соодветни 
на возраста на децата, како и дека единството на семејството ќе биде зачувано.

121. Судот забележува дека италијанската влада, семејствата со деца се сметаат како особено ранлива 
група и вообичаено се згрижени во мрежата SPRAR. Овој систем им гарантира сместување, храна, 
здравствена помош, часови по италијански јазик, упатување до социјалните услуги, правни совети, 
часови по стручна обука, стажирање и помош при барањето на независно сместување (видете став 
86 погоре). Сепак, во своите писмени и усни поднесоци, италијанската влада не обезбедила повеќе 
детали за специфичните услови на згрижување на кандидатите.

Точно е дека на рочиштето на 12 февруари 2014 година Швајцарската влада соопштила дека 
ODM бил информирана од страна на италијанските власти дека, во случај на враќање во Италија 
жалителите ќе бидат сместени во Болоња, во една од структурите финансирани од страна на FER 
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(видете став 75   погоре). Сепак, во отсуство на детални и веродостојни информации за прецизната 
структура на дестинација, за физичките услови за сместување и за зачувување на единството на 
семејството, Судот смета дека швајцарските власти не располагаат со доволно информации за да 
се уверат дека, во случај на враќање во Италија, жалителите ќе бидат згрижени на начин соодветен 
на возраста на децата.

122. Оттука, доколку жалителите бидат испратени назад во Италија без притоа швајцарските власти 
да успеат претходно да добијат од страна на италијанските власти поединечна гаранција за, од 
една страна, згрижување прилагодено на возраста на децата и,од друга страна, зачувување на 
единството на семејството, ќе има повреда на членот 3 од Конвенцијата.

II.  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 13 ОД КОНВЕНЦИЈАТА РАЗГЛЕДУВАН ВО ВРСКА СО ЧЛЕН 3

123.   Жалителите се жалеле дека швајцарските власти не ги разгледале во доволна мера нивните 
лични околности и не ја земале во предвид нивната состојба како семејство во постапката за 
нивно враќање во Италија, за кое тие сметаат дека е премногу формалистичко и автоматско, дури 
и произволно. 

124.    Швајцарската Влада го оспорила овој аргумент. Според Владата, ризикот од постапување 
спротивно на член 3 е уредно разгледан од страна на швајцарските власти пред да биде наложено 
иселувањето на жалителите во Италија. На интервјуто од 15 ноември 2011 година, кое беше 
спроведено на јазик кој им бил разбирлив, жалителите се повикани детално да ги објаснат причините 
заради кои истите не треба да се вратат во Италија, но жалителите навеле само општи економски 
причини. Веднаш откако нивната жалба е отфрлена за прв пат од страна на Сојузниот управен 
суд тие обезбедиле дополнителни детали во однос на условите за нивниот прием во Италија. Во 
секој случај, таквите нови информации не биле доволни за преиначување на одлуката за нивно 
иселување и се отфрлени од страна на Сојузниот управен суд во неговата одлука од 21 март 2012 
година. 

125.  На расправата одржана на 12 февруари 2014 година Владата навела дека швајцарските власти 
не се двоумеле при примената на клаузулата на суверенитет предвидена во член 3(2) од Даблинската 
регулатива каде сметале дека е неопходно. Ова било поткрепено со примерите обезбедени од 
страна на AIRE Центарот, ECRE и Amnesty International, од кои дваесетина се занимавале со враќања 
во Италија.

126.  Судот истакнува дека жалбата на жалителот во која наведува дека неговото иселување во трета 
Држава би го изложила на постапување забрането со член 3 од Конвенцијата „мора задолжително 
да подлежи на продлабочено разгледување од страна на ’национален орган’“ (в. Hirsi Jamaa и други 
против Италија [GC], бр. 27765/09, § 198, ЕСЧП 2012). Тој принцип придонесе Судот да одлучи дека 
концептот „ефикасен правен лек“ во контекст на член 13 разгледуван во врска со член 3 бара, прво, 
„независно и ригорозно разгледување“ на жалба изјавена од страна на лице во ваква ситуација, 
каде „постојат значителни основи за страв од реален ризик од постапување спротивно на член 3“ 
и, второ, „можноста за одложување на имплементацијата на оспоруваната мерка“ (ibid.).

127.    Во овој случај Судот истакнува дека жалителите биле интервјуирани од страна на FMO на 
15 ноември 2011 година, на јазик кој им бил разбирлив, и од нив било побарано детално да ги 
објаснат причините поради кои не треба да бидат вратени во Италија. 

128.  По одлуката на FMO од 24 јануари 2012 година да се одбие нивното барање за азил и да бидат 
вратени во Италија, на 2 февруари 2012 година жалителите можеа да поднесат жалба во Сојузниот 
управен суд. Тие се произнеле пред Судот дека условите на прием во Италија биле спротивни на 
Конвенцијата. Сојузниот управен суд итно одлучил по жалбата и ја отфрлил на 9 февруари 2012 
година, односно, седум дена по нејзиното поднесување. 
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129.  По таквото отфрлање, жалителите одлучиле да поднесат барање до FMO „за повторно отворање 
на постапката за азил“. Тоа барање, врз основа на преформулираниот исказ на жалителите за 
нивниот престој во Италија, било испратено до Сојузниот управен суд, кој го класифицирал како 
„барање за ревизија“ на пресудата од 9 февруари 2012 година и го прогласил за недопуштено врз 
основа на тоа дека во суштина тоа е рекласификација на фактите на случајот. 

130.   Судот наведува дека неспорно е дека во времето на пресудата на Сојузниот управен суд од 
9 февруари 2012 година жалителите немале изведено никакви докази пред националните власти 
кои упатуваат на тоа дека нивната безбедност би била загрозена доколку бидат вратени во Италија. 
Судот исто така наведува дека погоре споменатата пресуда на Сојузниот управен суд недвосмислено 
се занимава со специфичната ситуација на жалителите како семејство со мали деца, детално се 
осврнала на жалбите изнесени од страна на жалителите и била потполно разумна. Понатаму, Судот 
не забележува ни најмала произволност во одлуката на Сојузниот управен суд да не се земе во 
предвид преформулираниот опис од страна на жалителите на нивниот престој во Италија и да 
го прогласи нивното барање за ревизија за недопуштено. Судот исто така наведува дека овој тип 
на жалба се поднесува во вонредни постапки и, во однос на фактичките заклучоци, не може да 
се прогласи за допуштена освен ако „жалителот подоцна открие релевантни факти или убедливи 
докази на кои не бил во можност да се потпре во претходната постапка“ (точка 123 од Законот за 
Сојузниот управен суд), што не е случај овде. 

131.    Понатаму, фактот дека Сојузниот управен суд го оспорил враќањето на барателите на азил 
во „Даблин“ Државите во некои случаи, вклучително случаите на семејство со мали деца кои треба 
да се депортираат во Италија, или го направил истото предмет на одредени услови (в. став 26 и 
27 погоре), исто така упатува на тоа дека судот обично спроведува детални испитувања на секоја 
поединечна ситуација и, како што истакна швајцарската влада, не се двоуми во примената на 
„клаузулата на суверенитет“ предвидена во член 3(2) од Даблинската Регулатива. 

132.    Оттука следува дека жалителите имале на располагање ефикасен правен лек во однос на 
нивната жалба по член 3. Според тоа, нивната жалба по член 13 од Конвенцијата разгледуван во 
врска со член 3 мора да биде одбиена како јасно неоснована, во согласност со член 35 §§ 3 (a) и 4 
од Конвенцијата.

III.  ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

133.  Член 41 од Конвенцијата предвидува:

„Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините протоколи, и ако 
внатрешното право на заинтересираната Висока страна договорничка овозможува само делумно 
отстранување на последиците на таа повреда, Судот и дава на оштетената страна, доколку е 
потребно, правичен надомест.“

A.  Штета

134.    Жалителите не поднеле барање за правичен надомест во однос на материјална штета. 
Следствено, Судот смета дека е непотребно да се додели надомест по овој основ. 

135.  Жалителите побарале 7.500 евра (ЕУР) во однос на нематеријална штета. 

136.  Владата истакна дека жалителите не биле пренесени во Италија и изјави дека одлуката дека 
таквото пренесување би претставувало повреда на член 3 од Конвенцијата претставува доволен 
правичен надомест. 

137.  Судот смета дека оваа одлука во точка 122 од оваа пресуда самата по себе претставува доволен 
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правичен надомест за секаква нематеријална штета претрпена од страна на жалителите (в, во тој 
контекст, Beldjoudi против Франција, 26 март 1992, §§ 79 и 86, Серија A бр. 234-A; M. и други против 
Бугарија, бр.  41416/08, §§ 105 и 143, 26  јули  2011; и Nizamov и други против Русија, бр.22636/13, 
24034/13, 24334/13 и 24328/13, § 50, 7 мај 2014).

Б.  Трошоци и расходи

138.    Пред Судскиот совет, жалителите исто така побарале 3.585 евра во однос на хонорарот на 
нивните застапници и 262 швајцарски франци (CHF) (215 ЕВРА) за трошоци за толкување во врска 
со нивните состаноци со застапниците. 

139.  Владата не даде приговор на ова побарување. 

140.   На 3 април 2014 година жалителите доставиле дополнително барање за правичен надомест 
покрај она изнесено пред Судскиот совет. Дополнителното побарување се однесувало на трошоците 
за подготовка за и нивното застапување на расправата од 12 февруари 2014 година. Дополнителните 
трошоци изнесувале вкупно 10.196 швајцарски франци. 

141.  Владата го оспори ова дополнително побарување, со аргументи дека е поднесено надвор од 
рокот. 

142.  Согласно судската пракса на Судот, жалителот има право на надомест на трошоци и расходи 
само ако е докажано дека истите се навистина и неопходно направени и се разумни по обем. Во 
овој случај, имајќи ги во предвид документите кои ги поседува како и неговата судска пракса, Судот 
смета дека износот од 7.000 ЕВРА е разумен за покривање на трошоците по сите основи, и таквиот 
износ им го доделува на жалителите. 

В.  Казнена камата

143.  Судот смета дека е соодветно казнената каматна стапка да се заснова на маргиналната   стапка 
за позајмување на Европската Централна Банка на која треба да се додадат три процентни поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1. Ги прогласи, едногласно, жалбените барања за повреда на член 3 од Конвенцијата за допуштени 
а останатиот дел од жалбата за недопуштен; 

2. Одлучи, со четиринаесет гласови против три, дека ќе има повреда на членот 3 од Конвенцијата 
доколку жалителите бидат испратени назад во Италија без притоа швајцарските власти да успеат 
претходно да добијат од страна на италијанските власти поединечна гаранција за, од една страна, 
згрижување прилагодено на возраста на децата и, од друга страна, зачувување на единството на 
семејството;

3.    Одлучи, едногласно, дека одлуката на Судот во точка 2 погоре претставува самата по себе 
доволен правичен надомест за секаква нематеријална штета претрпена од страна на жалителите; 

4.  Одлучи, едногласно,

(a)   дека тужената Држава треба да им го исплати на жалителите, во рок од три месеци, следниот 
износ, кој треба да се конвертира во валутата на тужената Држава по стапката применлива на 
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датумот на исплатата: 7.000 ЕВРА (седум илјади евра), плус секаков данок на кој може да подлежат 
жалителите, во однос на трошоците и расходите;

(б) дека од истекот на погоре споменатите три месеци сé до исплатата ќе се плаќа проста камата 
на погоре наведениот износ по стапка еднаква на маргиналната стапка за   позајмување   на   
Европската Централна Банка за време на периодот на доцнење плус три процентни поени; 

Изготвено на англиски и француски јазик, и потоа прочитано на јавна расправа во Палатата 
на човекови права, во Стразбур, на 4 ноември 2014 година, со примена на членот 77§§ 2 и 3 од 
Деловникот на Судот.

 Лоренс Ерли    Дин Шпилман 
 Правен советник   Претседател

Кон оваа пресуда прикачено е, согласно членот 45 став 2 од Конвенцијата и членот 74 став 2 од 
Деловникот, експозето на издвоеното мислење на судиите Каседевал, Беро-Лефевр и Јадерблом.

Д.С.
T.Л.Е.

Издвоеното мислење не е преведено, но тоа е дел од официјалните верзии на пресудата на англиски 
јазик и француски јазик кои може да се најдат во датабазата на судската пракса на Судот - HUDOC.
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СОВЕТ НА ЕВРОПА
ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

СЛУЧАЈОТ НА Ф.Г. ПРОТИВ ШВЕДСКА

(Жалба бр. 43611/11)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР

23 март 2016 година
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Во случајот на Ф.Г. против Шведска,

Европскиот суд за човекови права, кој заседаваше во рамките на Големиот судски совет во состав:

 Гвидо Раимонди (Guido Raimondi), претседател 
 Дин Шпилман (Dean Spielmann), 
 Андраш Шају (András Sajó), 
 Хосеп Касадевал (Josep Casadevall), 
 Инета Зиемеле (Ineta Ziemele), 
 Елизабет Штајнер (Elisabeth Steiner), 
 Јоргос Николау (George Nicolaou), 
 Леди Бјанку (Ledi Bianku), 
 Винсент А. де Гаетано (Vincent A. de Gaetano), 
 Јулија Лафранк (Julia Laffranque), 
 Пауло Пинто де Албукерки (Paulo Pinto de Albuquerque), 
 Линос-Александер Сицилианос (Linos-Alexandre Sicilianos), 
 Хелена Јадерблом (Helena Jäderblom), 
 Алеш Пејчал (Aleš Pejchal), 
 Криштоф Војтичек (Krzysztof Wojtyczek), 
 Дмитри Дедов (Dmitry Dedov), 
 Роберт Спано (Robert Spano), судии

 и Јохан Калеваерт (Johan Callewaert), заменик секретар на Големиот судски совет,

Откако го разгледа случајот на затворена седница на 3 декември 2014 г. и 7 јануари 2016 г.,

Ја донесе следнава пресуда, којашто беше усвоена на последно-споменатиот датум:

ПОСТАПКА 

1.    Случајот произлезе од жалба (бр. 43611/11) против Кралството Шведска поднесена до Судот 
согласно членот 34 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи 
(„Конвенцијата“) од страна на ирански државјанин, г-динот Ф.Г. („жалителот“) на 12 јули 2011 година. 
Претседателот на Големиот судски совет го прифати барањето на жалителот да не се обелодени 
неговото име (правило 47 § 4 од Деловникот на Судот).

2.  Жалителот, на кој му била одобрена правна помош, беше застапуван од г-динот Д. Лавдеј, член 
на Адвокатската комора на Англија и Велс со пракса во Шведска. Шведската Влада („Владата“) беше 
застапувана од нивниот агент, г-динот А. Ронквист, амбасадор и генерален директор за правни 
прашања при Министерството за надворешни работи.

3.  Жалителот тврдеше, конкретно, дека неговото протерување во Иран ќе значело повреда на 
членовите 2 и 3 од Конвенцијата.

4. Жалбата ѝ беше доделена на Петтата секција на Судот (правилото 52 § 1). На 25 октомври 
2011 година претседателот на Секцијата на која ѝ беше доделен случајот одлучи да го примени 
Правилото 39, посочувајќи ѝ на Владата дека жалителот не треба да биде протеран во Иран во текот 
на траењето на постапките пред Судот. На 16 јануари 2014 година Судскиот совет во состав Марк 
Вилигер (Mark Villiger), претседател, Ангелика Нусбергер (Angelika Nußberger), Боштјан М. Зупанчич 
(Boštjan M. Zupančič), Ан Пауер-Форде (Ann Power-Forde), Андре Потоцки (André Potocki), Пол Леменс 
(Paul Lemmens), Хелена Јадерблом (Helena Jäderblom), судии, како и Клаудиа Вестердиек (Claudia 
Westerdiek), секретар на Секцијата ја донесо пресуда. Тој одлучи дека спроведувањето на налогот 
за протерување за жалителот нема да доведе до повреда на членовите 2 и 3 од Конвенцијата. 
Заедничкото мислење на несогласување на судиите  Зупанчиќ, Пауер-Форде и Леменс се приложени 
кон оваа пресуда.
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5. На 16 април 2014 г. жалителот побара случајот да биде упатен до Големиот судски совет согласно 
членот 43 од Конвенцијата, а панелот на Големиот судски совет го прифати барањето на 2 јуни 2014 
година.

6.  Составот на Големиот судски совет беше утврден согласно одредбите од член 26 §§ 4 и 5 од 
Конвенцијата и правилото 24.

7. И жалителот и Владата поднесоа дополнителни забелешки на писмено (правило 59 § 1) во однос 
на основаноста.

8. Дополнително коментари од трета странка беа примени од Европскиот центар за право и правда 
(European Centre for Law and Justice), Алијансата за одбрана на слободата помогната од Јубилејната 
кампања (Alliance Defending Freedom assisted by Jubilee Campaign), Центарот за советување за 
индивидуалните права во Европа („Центарот АИРЕ“) (Advice on Individual Rights in Europe), Европскиот 
совет за бегалци и егзил („ЕЦРЕ“) (European Council on Refugees and Exiles), Меѓународната комисија 
на правници (International Commission of Jurists) и Канцеларијата на Високиот комесар за бегалци 
на Обединетите нации („УНХЦР“), на кои им беше дозволено од претседателот на Големиот судски 
совет да интервенираат во писмената постапка (правило 36 § 2 од Конвенцијата и правилото 44 § 
3).

9. Расправата беше јавна и се одржа во Зградата на човековите права во Стразбур на 3 декември 
2014 година (правило 59 § 3).

Пред Судот се појавија:

(a)  за Владата 
Г-дин Андрес Ронквист (Anders Rönquist), амбасадор и генерален директор за правни прашања, 
Министерство за надворешни работи, агент; 
Г-а  Хелен Линдквист (Helen Lindquist),   
Г-а  Марија Вестман-Клемент (Maria Westman-Clément),  
Г-а  Линда Оман Бристов (Linda Öman Bristow), советници;

(б) за жалителот 
Г-дин Дејвид Лавдеј (David Loveday), член на Адвокатската комора на Англија и Велс, со пракса во 
Шведска, адвокат, 
Г-а Хана Петерсон (Hanna Pettersson),  
Г-а Ангела Еванс (Angela Evans), советници.

Судот ги сослуша обраќањата на г-дин Ронквест и г-дин Лавдеј како и нивните одговори на 
прашањата од судиите Спано, Једерблом, Бјанку, Пинто де Албукерки и Де Гаетано.

ФАКТИ

I. ОКОЛНОСТИТЕ НА СЛУЧАЈОТ

10. Жалителот е роден во 1962 година и живее во Шведска.

11. Тој влегол во Шведска на 16 ноември 2009 година и побарал политички азил. 

12. На 19 февруари 2010, адвокатот ангажиран од жалителот доставил писмен поднесок до Одборот 
за миграција (Migrationsverket) во кој тој ги образложил причините за барањето политички азил од 
страна на жалителот. 

13.  На 24 март, 2010 година, Одборот за миграција одржал усно интервју со жалителот во присуство 
на неговиот адвокат и толкувач.  Жалителот им предал изјава од 15 март 2010 година, дадена 
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од свештеник во Шведска која потврдувала дека жалителот бил дел од неговата конгрегација 
од декември 2009 година и дека бил крстен. Поради ова, Одборот за миграција го започнал 
разговорот со прашања во врска со ова.  Жалителот одговорил дека тоа бил приватна работа „во 
[неговото] срце“ и додал: „Тоа воопшто нема врска со ова, но ако сакате да поставувате прашања 
тогаш можете. Сите проблеми во мојата земја се предизвикани од исламот кој влегува во Иран...“. 
Член на Одборот за миграција објаснил дека тој ги поставил овие прашања бидејќи давањето на 
Потврдата го протолкувал како жалителот своето барање за азил да го заснова на промената на 
верата. Жалителот изјавил: „не, тоа не е нешто на што јас сакам да се потпрам. Тоа е приватна 
работа“. Претставникот Одборот за миграција тогаш предложил да направат пауза со интервјуто со 
цел жалителот и неговиот адвокат да се посоветуваат. По десет минути пауза, адвокатот изјавил: 
„жалителот сака да нагласи дека тој не ја променил религијата за да си ги зголеми шансите за 
добивање дозвола за престој, туку од лични убедувања“. Кога го запрашале кога ја променил верата, 
жалителот одговорил дека ова се случило откако пристигнал во шведскиот град X, каде немало 
многу Иранци. Тој запознал човек кој одел во црква четири пати неделно. Тој човек знаел дека 
жалителот го мрази исламот. Жалителот продолжил: „Христијанството не го сметам за религија“. 
Кога го прашале зошто е тоа така, жалителот одговорил: „доколку го сметав за религија, тоа ќе 
беше како исламот, но христијанството е љубовта што ја имате за Господ“. Тој објаснил дека одел 
на собирите на верниците два до четири пати неделно и дека ја читал Библијата. Жалителот дал 
примери за чуда и пророштва од Библијата кои го привлекле до христијанството. Службеникот 
од Одборот за миграција прашал, ако жалителот не сакал промената на верата да биде основа 
за барањето за азил, зошто тогаш сепак ја предал потврдата од свештеникот, на што жалителот 
одговорил: „Не знам. Не побарав да ми ја дадат, и не мислев да Ви ја дадам, но вие ја сакавте. На 
сите кои ја смениле верата им даваат таква потврда“. 

14.    Во остатокот од интервјуто се зборувало за политичкото минато на жалителот. Жалителот 
објаснил дека во Иран работел со лица поврзани со различни универзитети и за кои се знаело дека 
му се противат на режимот. Тој главно работел на креирање и објавување интернет страници. Тој 
и уште еден од останатите лица биле уапсени во април, 2007 година.  Бил ослободен по 24 часа и 
потоа десет дена бил во болница поради висок крвен притисок. 

1045.    Пред изборите на 12 јуни, 2009 година, жалителот работел со Зеленото движење, кое го 
поддржувало Мусави за позицијата на претседател, со ширење на неговата порака преку Интернет. 
Денот пред изборите, тој и неговите пријатели биле уапсени, испрашувани и задржани на гласачкото 
место во текот на ноќта. 

15.  По изборите, жалителот учествувал во демонстрации и во други активности.  Уште еднаш бил 
уапсен во септември, 2009 година и задржан во затвор дваесет дена.  Во затворот бил малтретиран. 
Во октомври, 2009 година   бил изведен пред Револуционерниот суд, кој го ослободил еден ден 
потоа под услов да соработува со властите и да ги поткажува своите пријатели. Тој се согласил 
со барањата и своите деловни простории ги дал како гаранција за ова.  Исто така ги уверил дека 
веќе нема да учествува во демонстрации и дека ќе одговори секогаш кога ќе го викнат. Откако бил 
ослободен во еден парк, открил дека неговите деловни простории биле претресени. Таму чувал 
политички чувствителен материјал, кој сигурно властите го забележале, а ги немало и неговиот 
пасош и други документи. 

16. По ова, жалителот бил повикан да дојде пред Револуционерниот суд на 2 ноември, 2009 година. 
Тој контактирал еден пријател, кој пак, му обезбедил помош од еден шверцер кој да му овозможи 
да замине од земјата. Жалителот ги поднел и поканите од Револуционерниот суд со датум од 21 
октомври, 2009 година тврдејќи дека од него се барало да отиде во затворот Евин во Техеран, на 2 
ноември, 2009 година. 

17. Интервјуто пред Одборот за миграција траело околу два часа и записникот потоа му бил испратен 
на жалителот и на адвокатот за да дадат коментари. Адвокатот поднел коментир дека жалителот 
ја немал прочитано потврдата од свештеникот пред интервјуто, бидејќи не била преведена и дека 
жалителот имал намера да ја даде официјалната Крштеница. 

18. На 29 април, 2010 година Одборот за миграција го одбил барањето за азил на жалителот. Во 
воведот било наведено дека жалителот не успеал да го докаже својот идентитет или државјанство, 
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туку само ја утврдил нивната веројатност. 

19.    Во однос на барањето за политички азил, Одборот за миграција сметал дека учеството во 
демонстрации или поврзаноста со Зеленото движење само по себе, не предизвикувало ризик 
од прогонство, злоставување или казна по неговото враќање во Иран. Одборот за миграција 
забележал дека жалителот во текот на постапката променил некои делови од својот исказ, и 
конкретно го променил исказот во однос на тоа колку пати бил уапсен. Понатаму, не можел да 
каже како се вика паркот во кој бил ослободен во октомври, 2009 година. Поради тоа, Одборот за 
миграција сметал дека не е сигурно дали тој воопшто бил уапсен. Одборот за миграција понатаму 
утврдил дека политичката активност на жалителот била ограничена.  По испрашувањето во 2007 
година и до изборите во 2009 година, тој можел да продолжи да работи со интернет страниците 
кои содржеле критички материјал, иако, според жалителот, веќе во тоа време властите знаеле за 
неговите активности. Од тие причини, Одборот за миграција утврдил дека жалителот не можел 
да им биде од интерес на властите поради неговите активности или поради материјалот кој тој го 
имал кај него. 

20.  Во однос на промената на верата во христијанство, Одборот за миграција забележал дека 
прифаќањето на верата и покрстувањето не се случиле во Црквата на Шведска и дека жалителот не 
дал доказ за своето покрстување. Потврдата од свештеникот може да се смета само за барање до 
Одборот за миграција да му даде азил на жалителот. Жалителот на почетокот не сакал менувањето 
на верата да го искористи како основа за азил и рекол дека неговата нова вера била приватна 
работа. Практикувањето на верата во приватни услови не било доволна причина за да се верува 
дека тој би бил изложен на ризик од прогонство по неговото враќање. Во заклучокот, Одборот за 
миграција утврдил дека жалителот не покажал дека има потреба од заштита во Шведска. 

21.  Жалителот ја обжалил одлуката во Судот за миграција (Migrationsdomstolen), останувајќи 
на своите тврдења и тврдејќи дека има и политички и религиозни основи за азил. Во однос на 
второто, ја доставил и крштеницата од 31 јануари, 2010 година. Тој реагирал против одлуката на 
Одборот за миграција, која според него имплицирала дека менувањето на верата во „слободна 
црква“ било помалку важно отколку ако тоа било направено во Црквата на Шведска. Тој објаснил 
дека причината зошто на почеток не сакал основата за азил да биде промената на верата била тоа 
што не сакал да ја омаловажува сериозноста на своите убедувања. 

22.    На 16 февруари, 2011 година, Судот за миграција одржал усно рочиште во присуство на 
жалителот, неговиот адвокат, толкувач и претставник на Одборот за миграција. 

23.  Одборот за миграција не се сомневал во фактот дека жалителот, во тоа време, бил христијанин 
по вера, туку утврдил, дека тоа само по себе, не било доволно за да се смета дека тој имал потреба 
од заштита. Одборот се повикал на известувањето со упатства за работа од Министерството за 
внатрешни работи на Британија од јануари, 2009 година. 

24.  Жалителот изјавил дека тој не сакал да бара менувањето на верата да биде причината за азил, 
бидејќи сметал дека тоа била лична работа. Меѓутоа додал дека „тоа очигледно ќе [му] креирало 
проблеми по враќањето“.

25. Во однос на политичкото минато, тој објаснил дека, меѓу другото, имал контакти со студентското 
движење и дека им помогнал на многу студенти со нивните интернет страници.  Компјутерот 
му бил одземен од неговите деловни простории додека тој бил во затвор. Материјалот во кој се 
критикувал режимот бил зачуван на неговиот компјутер. Иако тој лично не го критикувал режимот, 
или претседателот Ахмадинеџад, или највисоките лидери, жалителот посетил некои од интернет 
страниците и добивал цртежи преку и-мејл. Поради ова, според него, имало доволно докази да се 
докаже дека тој е против системот. Тој во голема мера бил ист како и материјалот кој го имал на 
компјутер во 2007 година. 

26.  На Судот за миграција му биле покажани и поканите да дојде во Револуционерниот суд на 
2 ноември, 2009 година.  Жалителот објаснил дека поканите биле донесени во неговиот дом и 
сестра му ги донела. Кога заминал од Иран, поканите ги оставил кај пријател. По ова, тој рекол 
дека пријателот ги испратил на друг пријател, кој одел за Украина, и кој средил поканите да му 
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се испратат на жалителот во Шведска. Тој не бил повикан повторно и неговото семејство не било 
контактирано. Сепак, можеби нешто и се случило, но неговото семејство можеби не сакало да го 
оптоварува со тоа. 

27. На 9 март, 2011 година, Судот за миграција ја одбил жалбата. Судот забележал дека жалителот 
веќе не ги наведувал своите религиозни погледи како основа за прогонување и понатаму не се 
повикува на ова прашање во своите заклучоци. 

28.  Судот за миграција утврдил дека исказот на жалителот кој тој го дал во поткрепа на своето 
барање е кохерентен и може да му се верува во однос на неговите најсуштински делови. Утврдил 
дека прашањата за кои Одборот за миграција не бил сигурен биле објаснети на задоволителен 
начин. Сепак, во однос на поканите да се дојде пред Револуционерниот суд, Судот за миграција 
утврдил, дека без оглед на автентичноста на документот, тој сам по себе не можел да докаже дека 
имал потреба од заштита. Судот за миграција истакнал дека документот е само покана и дека не 
е наведена причина зошто жалителот треба да оди во затворот Евин. Покрај ова, информациите 
во врска со политичките активности на жалителот, генерално биле нејасни и не содржеле детали.  
Жалителот само навел дека учествувал во кампањата за опозицијата пред изборите во 2009 година 
со тоа што им се придружил на демонстрациите и контактирал со студентското движење со цел 
да им помогне со нивните интернет страници. Понатаму, жалителот навел дека материјалот кој 
тој го имал кај себе кога бил испрашуван во 2007 не бил различен од материјалот што го имал во 
2009 година.  Овие околности, заедно со фактот што тој не бил повикан пред Револуционерниот 
суд по ноември 2009 година и што неговото семејство не било контактирано, придонеле Судот за 
миграција да се сомнева дека неговите политички активности се со таква природа и обем што би 
можеле да резултираат со последиците посочени од жалителот. Судот за миграција утврдил дека 
жалителот ја преувеличил важноста на своите политички активности и нивните последици, и со 
тоа и интересот на властите за него. Од овие причини, се сметало дека жалителот не докажал дека 
иранските власти имале посебен интерес за него и дека поради тоа му требала заштита. 

29.  На 30 март и 19 април 2011 година, жалителот побарал дозвола да достави жалба до Апелациониот 
суд за миграција (Migrationsöverdomstolen). Тој продолжил да тврди дека имал потреба од политички 
азил. Исто така тврдел дека пред Судот за миграција тој за основа ја дал промената на верата. Тој 
објаснил дека ова прашање било чувствително за него и тој го сметал за приватна работа и дека 
не сакал да ја онечисти сериозноста на своите верувања.  Од оваа причина тој, како одговор на 
директното прашање од Судот за миграција, рекол дека тој веќе не се ослонувал на менувањето 
на верата како основа за азил. По усното рочиште пред Судот за миграција тој станал член на 
друга христијанска црква и учествувал во церемонија за прифаќање пренесувана преку Интернет.  
Поради тоа се зголемил и неговиот страв дека менувањето на верата го виделе и иранските власти. 
Тој приложил и писмо од 13 април, 2011 година од неговата нова црква кое одело во прилог на 
неговото објаснување.  Поконкретно во писмото се велело, дека жалителот ја променил верата 
набрзо откако пристигнал во Шведска, дека покажал искрена намера и интерес да научи повеќе 
за христијанството, и дека учествувал во црковните служби, во молитвите и во општествените 
активности.  Исто така во писмото се потврдувало дека станал верник во февруари, 2011 година 
и дека неговите христијански верувања не биле повеќе само приватни, бидејќи службите на кои 
присуствувал биле пренесувани на Интернет. 

30.  На 8 јуни, 2011 година, Апелациониот суд за миграција го одбил барањето на жалителот за 
право на жалба. Со ова налогот за отстранување станал правосилен. 

31. На 6 јули, 2011 година, жалителот побарал од Одборот за миграција да го запре извршувањето 
на одлуката и да ја преиспита својата претходна одлука бидејќи имало нови околности.  Тој навел, 
меѓу другото, дека чинот на менување на верата од ислам во друга религија во Иран претставувало 
табу и се казнувало со смрт.  Жалителот горенаведеното писмо од новата црква го доставил на 13 
април, 2011 година. 

32.  На 13 септември, 2011 Одборот за миграција одбил да го преиспита барањето на жалителот 
за азил засновано на промената на верата. Одборот за миграција забележал дека во првичната 
постапка за азил жалителот навел дека бил крстен и дека станал христијанин. Тој исто така навел 
дека промената на верата била лична работа и не сакал тоа да го искористи како основа за азил. 
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Одборот за миграција сметал дека требало да се има предвид дека жалителот сега го покренал 
прашањето за менувањето на верата, кога веќе му била дадена можност да се изјасни за тоа за 
време на усниот распит пред Судот за миграција, но одлучил да не зборува за тоа.  Поради тоа 
заклучил дека менувањето на верата на жалителот не можело да се смета за нова околност, што 
било предуслов за Одборот за миграција да го преиспита барањето. 

33.  Жалителот поднел жалба против одлуката на Судот за миграција, стоејќи на своите тврдења. 
Тој тврдел дека токму поради фактот што тој претходно не се потпирал на менувањето на верата, 
требало да се смета за нова околност. 

34. На 6 октомври 2011 година, Судот за миграција ја одбил жалбата. Забележал дека властите веќе 
знаеле за менувањето на верата на жалителот на почетокот од постапка која завршила со одлука 
тој да се протера. Поради тоа, менувањето на верата не можело да се смета за „нова околност“. 
Фактот што жалителот претходно одбрал да не се потпира на менувањето на верата како основ за 
азил, не го менувало мислењето на судот во врска со тоа. 

35. Барањето на жалителот да му се дозволи да се жали било одбиено од страна на Апелациониот 
суд за миграција на 22 ноември, 2011 година.

36. Имајќи предвид дека во Поглавје 12, член 22 со Законот за странци се предвидувало важноста на 
налогот за депортација да истекува по четири години од датумот на кој истиот станал правосилен, 
во конкретниот случај важноста на налогот за депортирање истекла на 8 јуни 2015 година.

II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО И ПРАКСА

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

III.  РЕЛЕВАНТНО ПРАВО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И СУДСКА ПРАКСА НА СУДОТ НА 

ПРАВДАТА НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА 

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

IV.    РЕЛЕВАНТНИ НАСОКИ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛИ ОД КАНЦЕЛАРИЈАТА НА ВИСОКИОТ КОМЕСАР ЗА 
БЕГАЛЦИ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ (УНХЦР)

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

V.  РЕЛЕВАНТНИ ПРЕСУДИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА САД 

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

VI.  МАТЕРИЈАЛИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА БАРАЊЕТО ЗА АЗИЛ НА ЖАЛИТЕЛОТ ВРЗ ПОЛИТИЧКА ОСНОВА 

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

VII.  МАТЕРИЈАЛИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА БАРАЊЕТО ЗА АЗИЛ НА ЖАЛИТЕЛОТ ВРЗ ОСНОВА НА МЕНУВАЊЕТО 
НА ВЕРАТА 

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.
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ПРАВО

I.  ПРЕЛИМИНАРНИ ЗАБЕЛЕШКИ 

А. Владата

59. На рочиштето на 3 декември 2014 година, Владата истакна дека би било во интерес на постапката 
Судот да ја донесе својата пресуда пред 8 јуни 2015 година, бидејќи одлуката за депортација за која 
станувало збор ќе истечела токму на тој ден, согласно Поглавјето 12, член 22, од шведскиот Закон 
за странци. 

60. Во своите дополнителни забелешки од 23 јуни 2015 година, Владата побара од Големиот судски 
совет да го отфрли случајот од нивната листа на случаи согласно на пример, П.З и други против 
Шведска (P.Z. and Others v. Sweden (отфрлање), no. 68194/10, §§ 1417, 18 December 2012).

61. Тие истакнаа дека налогот за депортација веќе не бил правосилен, дека жалителот не можел 
да се избрка од Шведска врз основа на налогот, и дека ќе му било овозможено целосно редовно 
испитување на основаноста на случајот по доставување на ново барање за азил. Така, имајќи 
го предвид членот 37 § 1 (c) од Конвенцијата, Владата сметаше дека веќе не било оправдано 
да се продолжи со испитување на жалбата и дека веќе немало посебни околности во однос на 
почитувањето на човековите права како што се дефинирани во Конвенцијата и во нејзините 
Протоколи кои бараат продолжено испитување на случајот (член 37 § 1 in fine).

62.  Доколку Големиот судски совет не го отфрли случајот од листата на случаи, Владата сметаше 
дека тој треба да се прогласи за неоснован бидејќи жалителот не може да тврди дека е жртва 
согласно значењето на член 34 од Конвенцијата, поради налогот за депортација кој веќе не бил 
правосилен. Соодветно на ова, жалбата не била компатибилна ratione personae со одредбите на 
Конвенцијата во рамките на значењето на член 35 § 3 (a) и требала да се прогласи за неоснована 
согласно член 35 § 4.

63. Во секој случај, бидејќи жалителот сега може да достави ново барање за азил, чија основаност 
ќе се разгледува од сите релевантни органи, тој ги немал исцрпено сите домашни правни лекови. 
Како алтернатива на ова, Владата се изјасни дека сегашната жалба требала да се прогласи за 
неоснована поради неисцрпување на сите домашни правни лекови согласно член  35 §§ 1 и 4 од 
Конвенцијата.

Б.  Жалителот

64. Жалителот изјави дека сака да ја задржи жалбата и побара од Судот да продолжи да ја разгледува 
основаноста на жалбата. Доколку Судот го прекине разгледувањето на случајот, тој ќе мора од ново 
да побара азил. Во таков случај тој планира да го наведе менувањето на верата во христијанство 
како основа за азил. 

65.    Според мислењето на жалителот, „прашањето“ пред Големиот судски совет не може да се 
смета за разрешено согласно целите на член 37 § 1 (б) со истекување на важноста на налогот за 
депортација на жалителот на 8 јуни 2015 година. Тој истакна дека шведските власти не му дале азил 
или дозвола за престој во Шведска, што не е случај со жалителите во случајот M.E. против Шведска 
(M.E. v. Sweden ((отфрлен) [GC], no. 71398/12, 8 April 2015)) и В.Х. против Шведска (W.H. v. Sweden 
((отфрлен) [GC], no. 49341/10, 8 April 2015)). Поради тоа не може да се заклучи дека веќе не постои 
ризик тој да биде протеран. 

66. Ниту пак може да се заклучи дека веќе не е оправдано да се продолжи со разгледувањето на 
жалбата согласно целите на член 37 § 1 (c).

67. Во секој случај, случајот покренува сериозни прашања од суштинска важност, а почитувањето 
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на човековите права бара Големиот судски совет да продолжи со испитувањето на случајот. 

68.    Жалителот истакна дека кога се отфрлале случаи, меѓу другите, Атајева и Бурман против 
Шведска  (Atayeva and Burman v. Sweden ((отфрлен), no.  17471/11, 31  October  2013)); П.З и други 
против Шведска, (цитиран погоре); и Б.З. против Шведска (B.Z. v. Sweden ((отфрлен), no. 74352/11, 
18 December 2012)), врз основа на член 37 § 1 (в), Судот не донел пресуда на ниво на Судскиот совет. 

69.  Сепак, во овој случај, Судскиот совет донесе пресуда, случајот е упатен до Големиот судски 
совет и одржано е рочиште. Во текот на сите овие фази, Владата силно се противеше на поплаките 
на жалителот и Судскиот совет пресуди против него. Сега да се отфрли жалбата би предизвикало 
значителна штета за жалителот. 

70. Во секој случај, жалителот тврдеше дека постапката за азил не е спроведена правилно. Доколку 
Големиот судски совет не донесе пресуда за овие наводни неправилности во постапката, постои 
реален ризик дека националните власти и судовите некритички ќе сметаат дека сите претходни 
одлуки, вклучувајќи ги и пресата на Судскиот совет, немале никакви неправилности. Во секој случај, 
жалителот ќе се стави во суштински неповолна позиција да мора да достави ново барање за азил 
во ситуација кога има серија на потенцијално погрешни одлуки во однос на ризиците со кои тој 
би се соочил при враќањето во Иран. Според ставот на жалителот, не е оправдано тој повторно да 
биде изложен на таква процедура, кога Големиот судски совет има можност да пресуди во однос на 
тие наводни недостатоци сега и е толку блиску до решавање на случајот.

71. На крајот, тој истакна дека странките во постапката и трети странки вложиле значителен напор 
да ги подготват и достават деталните поднесоци во овој случај, и Големиот судски совет веќе вложил 
напор и трошок да се собере и да одржи рочиште за случајот.  Тој трошок и напор би биле залудни 
доколку случајот сега бил отфрлен. Ова би било неоправдано. 

В. Оценка на Судот

72.   Членот 37 § 1 од Конвенцијата уредува:

“1. Во секој степен од постапката, Судот може да одлучи да отфрли определена жалба од списокот 
на предмети, доколку околностите овозможуваат да се заклучи

(a) дека жалителот ја повлекол жалбата; или

(б) дека спорот е решен; или

(в) дека, од која било друга причина, чие постоење го утврдува Судот, не е повеќе оправдано да се 
продолжи со разгледувањето на жалбата.

Сепак, Судот продолжува со разгледувањето на жалбата ако тоа го бара почитувањето на правата 
на човекот загарантирани со Конвенцијата и нејзините протоколи.”

73.    Судот забележува дека, согласно постоечката судска пракса, во случаи кои се однесуваат на 
протерување на жалителот од тужената држава, штом на жалителот ќе му се даде дозвола за престој 
и веќе нема ризик дека ќе биде избркан од државата, Судот смета дека случајот е решен согласно 
значењето на член 37 § 1 (б) од Конвенцијата и го отстранува од листата на случаи, без оглед дали 
жалителот се согласува (види, меѓу другите, М.Е. против Шведска, цитиран горе, § 32; H v. Norway 
(dec.), no. 51666/13, 17 February 2015; I.A. v. the Netherlands (dec.), no. 76660/12, 27 May 2014; O.G.O. 
v. the United Kingdom (dec.), no. 13950/12, 18 February 2014; Isman v. Switzerland (dec.), no. 23604/11, 
21 January 2014; M.A.  v.  Sweden (dec.), no. 28361/12, 19 November 2013; A.G. v. Sweden (dec.), no. 
22107/08, 6 December 2011; и Sarwari v.  Austria (dec.), no. 21662/10, 3  November 2011). Причината 
за ова е што Судот постојано на ова прашање му пристапува како една од можните повреди на 
Конвенцијата, имајќи став дека заканата од повреда е отстранета со одлуката со која на жалителот 
му се дава право на престој во тужената држава (види, М.Е. против Шведска, цитиран горе, § 33).

74.    Покрај ова, во некои случаи каде на жалителот не му била дадена дозвола за престој, Судот 
сметал дека не било веќе оправдано да се продолжи со разгледување на случајот согласно член 37 § 
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1 (в) од Конвенцијата и одлучил да го отфрли од листата на случаи бидејќи било јасно од достапните 
информации дека жалителот во тој момент и значително време по тоа, немало да биде изложен 
на ризик од истерување и да биде подложен на третман кој наводно би го прекршил членот 3 од 
Конвенцијата, и бидејќи жалителот може да го оспори секое идно отстранување пред домашните 
власти (види, меѓу другите, И.А. против Холандија, цитиран горе; П.З. и други против Шведска, 
цитиран горе, §§ 14-17; Б.З. против Шведска, цитиран горе, §§ 1720; и, mutatis mutandis, согласно 
член  8, Атајева и Бурман против Шведска, цитиран горе, §§ 19-24).

75.   Во сите погоре цитирани случаи, Судот утврдил дека немало посебни околности во однос на 
почитувањето на човековите права како што се дефинирани во Конвенцијата и нејзините Протоколи 
кои би барале продолжување на разгледувањето на случајот (член 37 § 1 in fine).

76. Сепак, во случаите споменати во параграф 74 погоре, каде ризикот од истерување исчезнува 
пред да се донесе одлука за прифатливоста на жалбата, Судот во неколку прилики утврдил дека 
жалбата била неприфатлива бидејќи жалителот повеќе не можел да тврди дека бил жртва во 
рамките на значењето на член 34 од Конвенцијата (види, меѓу другото, Atsaev v. the Czech Republic 
(dec.), no. 14021/10, 7 July 2015; Tukhtamurodov v. Russia (dec.), no. 21762/14, 20 January 2015; Andre-
yev v. Estonia (dec.), no. 42987/09, 22 January 2013; Etanji v. France (dec.), no. 60411/00, 1 March 2005; 
Pellumbi v. France (dec.), no. 65730/01, 18 January 2005; и Vijayanathan and Pusparajah v. France, 27 Au-
gust 1992, § 46, Series A no. 241B). Зборот „жртва“ во членот 34 од Конвенцијата навистина означува 
лице кое директно е под влијание - или е изложено на ризик да биде директно под влијание - од 
дејствувањето или пропуст да се дејствува.

77.  Во овој случај, Судот забележува дека согласно Поглавјето 12, член 22, од Законот за странци, 
налогот за депортација, кој станал правосилен на 8 јуни 2011, кога Апелациониот суд за миграција 
одбил да одобри право на жалба (види параграф 31 погоре), истекува четири години подоцна, 
односно на 8  јуни  2015 година. Налогот за депортација со ова станува застарен и не може да се 
спроведе. 

78. Не е спорно дека жалителот може да започне нова и целосна постапка за азил. Доколку направи 
така, основаноста на неговите тврдења ќе биде разгледана од Одборот за миграција, или во случај 
на жалба од страна на судовите. Жалителот тврдеше (види параграф 64 горе) дека доколку Судот 
го прекине разгледувањето на случајот, тој ќе поднесе ново барање за азил и ќе се повика на 
менувањето на верата во христијанство како еден од основите за азил. 

79.  Во моментов, сепак, жалителот е во неповолна ситуација. Тој нема добиено азил или дозвола 
за престој во Шведска и при секоја нова постапка за азил тој без сомнеж ќе остане во несигурна 
ситуација во однос на прашањата кои се регулираат со член 2 и 3 од Конвенцијата во оваа жалба. 
Поради ова, Судот не е убеден дека жалителот целосно го има загубено статусот на жртва.  Сепак, 
согласно судската пракса цитирана горе во параграф 74, Судот забележува дека, начелно, може да не 
е повеќе оправдано да се продолжи со разгледувањето на жалбата (член  37 § 1 (в) од Конвенцијата).

80.  Останува да се утврди дали во овој случај има посебни околности во однос на почитувањето на 
човековите права како што се дефинирани во Конвенцијата и нејзините Протоколи кои би барале 
продолжување на испитувањето на случајот (член 37 § 1 in fine).

81.  Се потсетува дека на 2 јуни 2014 случајот бил доставен до Големиот судски совет согласно член 
43 од Конвенцијата, кој предвидува дека случаите можат да се упатат доколку тие покренуваат 
„сериозно прашање кое влијае врз толкувањето или примената на Конвенцијата или нејзините 
Протоколи, или пак сериозно прашање од општа важност“. 

82. Судот забележува дека има важни прашања кои се опфатени со овој случај, имено во однос на 
должностите на кои странките мора да придржуваат во постапката за азил. Поради тоа, влијанието 
на овој случај оди и подалеку од оваа конкретна состојба на жалителот, за разлика од останатите 
слични случаи за кои Судскиот совет веќе одлучувал. 

83.    Имајќи го сето ова предвид, согласно членот 37 § 1 in fine Судот утврдува дека има посебни 
околности во однос на почитувањето на човековите права како што е дефинирано во Конвенцијата 
и нејзините Протоколи кои бараат да се продолжи со разгледувањето на случајот.
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84.  Согласно ова, Судот го отфрла барањето на Владата да го отфрли случајот од својата листа на 
случаи. 

II. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОВИТЕ 2 И 3 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

85. Жалителот се пожали дека поради неговото политичко минато во Иран и менувањето на верата 
од ислам во христијанство во Шведска, неговото протерување во Иран би значело повреда на 
членовите 2 и 3 од Конвенцијата. Овие одредби гласат:

Член 2

„1. Правото на живот на секој човек е заштитено со закон. Никој не може намерно да биде лишен 
од живот, освен со извршување на смртна казна, изречена со судска пресуда, со која е прогласен за 
виновен за кривично дело кое, според законот, се казнува со таква казна.

2. Се смета дека одредбите на овој член не се повредени доколку смртта настапила како резултат 
на апсолутно потребна употреба на сила:

(а) во одбрана на секој поединец од незаконско насилство;

(б) при апсење според закон или спречување на бегство на лице уапсено врз основа на закон;

(в) при законско спречување на немир или бунт.“

Член 3

„Никој не смее да биде подложен на мачење, нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување.“

А. Пресудата на Судскиот совет

86. Во пресудата од 16 јануари 2014 година, Судскиот совет одлучил дека спроведувањето на налогот 
за протерување за жалителот немало да доведе до повреда на членовите 2 и 3 од Конвенцијата. Тој 
ги разгледал двете одредби заедно и дал општа оценка за ризиците кои се поврзани со политичкото 
минато на жалителот и менувањето на верата во христијанство. 

87.    Судскиот совет утврдил дека барањето на жалителот за азил било внимателно испитано од 
домашните органи и дека немало индикации дека во таа постапка недостигале ефективни гаранции 
за заштита на жалителот од своеволно враќање или некаков друг вид повреда на неговите права. 

88.  Во однос на наводните политички активности на жалителот во Иран, Судот утврдил дека 
информациите кои се појавиле укажуваат дека политичките активности и ангажманите на 
жалителот биле само периферни. Исто така се согласил со оценката на домашните органи дека 
изјавите на жалителот во врска со неговите политички активности биле нејасни и им недостигале 
детали и дека исто така пред Судскиот совет жалителот не успеал да даде детален опис на интернет 
страниците кои ги споменува или на нивната наводна критички настроена содржина. Жалителот 
не доставил ништо друго, освен сопствените изјави, со што би се потврдило постоењето на тие 
интернет страници. Тој исто така забележал дека жалителот изјавил дека неговото семејство во 
Иран не било цел на режимот поради неговите политички активности. И на крајот, тој забележал 
дека жалителот не тврдел дека продолжил со своите политички активности по неговото доаѓање 
во Шведска. 

89.  Во однос на менувањето на верата, Судскиот совет забележал дека тој јасно изјавил пред 
домашните власти дека не сакал да се потпира на неговата верска припадност како основа за азил, 
бидејќи сметал дека тоа било приватна работа. Особено што тој имал можност да го покрене ова 
прашање во текот на усното рочиште пред Судот за миграција, но решил да не го прави тоа. Ова се 
променило само кога налогот за депортација станал правосилен. Судскиот совет понатаму забележал 
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дека жалителот тврдел дека ја сменил верата во христијанство кога пристигнал во Шведска и дека 
неговата вера е приватна работа. Имајќи го предвид сето ова, Судскиот совет утврдил дека не 
постои ништо што би укажало дека иранските власти биле запознаени со менувањето на верата. 

Б. Изјаснување на странките

1.  Жалителот

90.  Жалителот тврдеше дека би имало повреда на членовите 2 и 3 од Конвенцијата доколку бил 
спроведен налогот за негово отстранување заради следните причини. 

91. Во однос на неговите политички активности во Иран, не било соодветно земено предвид дека, 
на пример, тој бил малтретиран за време на притворот во траење од дваесет дена во септември 
2009 година, дека детално го опишал рочиштето од октомври 2009 година пред Револуционерниот 
суд и дека го дал името на судијата кој претседавал, дека ги доставил оригиналните покани да се 
јави повторно на суд на 2 ноември 2009 година или дека тој избегал од земјата нелегално. 

92. Тој тврдеше дека би бил изложен на висок ризик и кога ќе пристигнел на аеродромот при неговото 
враќање. Тој ризик се зголемил бидејќи иранските власти сега можеле да го идентификуваат од 
пресудата на Судскиот совет и во иднина би можеле да го направат тоа од пресудите на Големиот 
судски совет. 

93.  Жалителот не сакал да се потпира на менувањето на верата во првичната постапка за азил 
бидејќи тој сметал дека религијата е приватна работа и „бидејќи не сакал да ја експлоатира својата 
ценете ново-откриена вера како средство за купување азилот“. Сега навраќајќи се наназад, тој 
смета дека во тоа време не му бил даден доволен правен совет и поддршка да ги разбере ризиците 
поврзани со менувањето на верата. Сепак, формално гледано, менувањето на верата постојано 
се споменувало како основа за азил во првичните постапки од страна на неговите застапници. 
Жалителот доброволно одговорил на прашањето во врска со менувањето на верата, но Одборот за 
миграција утврдил дека не можело да му се верува бидејќи не припаѓал на „Црквата на Шведска“ 
и бидејќи не доставил крштеница, туку само изјава од свештеник на црквата. Исто така за време 
на усното рочиште пред Судот за миграција, жалителот изјавил дека менувањето на верата ќе му 
создадело проблеми по враќањето во Иран. 

94.    Покрај ова, на 6 јули 2011 година, кога жалителот побарал да се запре извршувањето на 
налогот за депортација, тој приложил писмо во кое неговата црква објаснува зошто тој не сакал 
да го искористи менувањето на верата во првичната постапка за азил. Црквата исто така навела 
дека ризикот за жалителот бил зголемен бидејќи тој бил во контакт со „новинари или шпиони“ кои 
информациите за менувањето на верата ќе ги пренеселе до иранските власти, и бидејќи црквата, 
во која жалителот бил верник уште од 2011 година, своите служби ги пренесувала на Интернет 
(види параграф 30 и 32 погоре). 

95. Пред Големиот судски совет, жалителот додаде дека ризикот дополнително се зголемил поради 
неговата специфична работа во црквата. Тој исто изјави дека по неговото враќање во Иран ќе 
му кажел на своето семејство и на пријателите за менувањето на верата. Тие тоа немале да го 
разберат, ниту да го прифатат. Тие ќе се откажеле од него. Но сепак, не веруваше дека неговото 
семејство или пријатели би им кажале на властите за менувањето на верата, бидејќи го сакале. 

96. Во писмена изјава од 13 септември 2014 година, до Големиот судски совет, жалителот ги објасни 
менувањето на верата, начинот на кој ја изразувал во тоа време својата христијанска вера во 
Шведска и како планирал да ја изрази во Иран, доколку бил спроведен налогот за депортација. 
Според него, менувањето на верата достигнало ниво на јасност, сериозност, кохезија и важност 
и во таа смила потпаѓала под членот   9. Тој декларативно бил муслиман во Иран, но не верувал 
во исламот. Неговите пријатели во тоа време знаеле за ова. Откако пристигнал во Шведска, една 
студена вечер, тој и неговите пријатели влегле на еден собир да се напијат чај и да се згреат. Така 
стапил во контакт со првата христијанска заедница. Си отишол дома, ја нашол Библијата на фарси 
јазик и кога започнал да ја чита почувствувал дека го „допира директно во срцето“. Тој продолжил 
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да оди на часови по библијата, присуствувал на молитвени состаноци и потоа се покрстил во 
јануари 2010 година. Точно е дека во март   2010 година на Одборот за миграција му кажал дека 
не мислел дека христијанството е религија, но тоа било така бидејќи ја дефинирал религијата како 
верување, како исламот, кое барало посредник, додека кај христијанството контактот со Господ бил 
директен. Тој се префрлил во друга црква, каде продолжил со часови по библијата и со молитвени 
средби. Доколку се врател во Иран ќе се чувствувал принуден од внатрешен порив отворено да ја 
покаже својата љубов за Исус и Библијата. Дома, веројатно, во идеална ситуација би имал книги 
за христијанството и крст, и веројатно би правел црковни активности дома и би бил во контакт со 
други Христијани. Тој исто така би сакал да дистрибуира христијанска литература на фарси, особено 
на Интернет. 

97.    Изјавата на жалителот беше поддржана со писмена изјава доставена на 15 септември 2014 
година, до Големиот судски совет, од поранешен свештеник од Црквата на жалителот во која се вели, 
меѓу другото, дека жалителот го познава од 2012 година, дека тој бил интелектуалец со христијански 
уверувања, дека добро зборувал англиски јазик, дека имале добри дискусии за религијата и дека 
откако бил христијанин, за четири години, жалителот добил вештини и зрелост да води група на 
верници и да ги подучува за Библијата во сопствена црква. 

98. На крајот, жалителот тврдеше дека постапката за азил била со грешки, главно бидејќи шведските 
власти не ги зеле предвид соодветно ризиците со кои се соочувал поради менувањето на верата. 

99. Особено, тој тврдеше дека во првичната постапка не требало властите да го игнорираат ризикот 
поради менувањето на верата, а за кој биле свесни, но се повикале на фактот дека тој лично не се 
повикал на тоа. Прво бидејќи не било можно поединец да се откаже од заштитата која му следи 
согласно член 3 (види M.S. v. Belgium, no. 50012/08, §§ 121-125, 31 January 2012) и второ бидејќи, дури 
и доколку заштитата од член 3 би можела начелно да се отфрли, жалителот не бил предупреден 
за можните последици за него доколку одлучел да не се потпира на религијата како основ за азил. 
Органите никогаш не испитале дали во конкретниот случај тој се откажал или доколку е така, од 
што точно тој се откажал. 

100.  Во однос на втората група постапки, во која жалителот активно бараше да се потпре на 
менувањето на верата, неговото барање било отфрлено бидејќи менувањето на верата не се 
сметало за „нова околност“. Сепак, органите не успеале да испитаат дали жалителот имал валидна 
причина за тоа што не се потпирал на менувањето на верата претходно. Тие исто така не обрнале 
внимание на фактот дека жалителот ја истакнал новата околност за тоа што се префрлил во нова 
црква и во нов град и пренесувањето на службите преку Интернет на кои тој може да се види. 

2. Владата

101.  Владата тврдеше дека, од следните причини нема повреда на членовите 2 и 3 доколку се 
изврши налогот за депортација. 

102.  Политичките активности во кои жалителот бил вклучен во Иран може да се сметаат дека се 
случиле на ниско ниво.  Тоа беше поддржано од фактот што од 2009 година жалителот не добил 
никакви нови покани од Револуционерниот суд, и дека ниту еден од членовите на семејството на 
жалителот во Иран, согласно неговите информации, не трпеле никакви репресии од иранските 
власти. 

103. Покрај ова, во првичната постапка за азил жалителот посебно нагласил дека тој не сакал да го 
користи менувањето на верата како основ за азил, бидејќи тој сметал дека тоа е приватна работа. 
Неговото барање за азил од политички причини било конечно одбиено на 8 јуни 2011 година 
кога Апелациониот суд за миграција одбил да му го одобри правото на жалба. Дури на 6 јули 2011 
година жалителот го искажал својот страв од прогонство поради промената на верата, и покрај 
фактот што верата ја сменил во декември 2009 година и имал чести контакти со други лица од Иран 
кои ја смениле верата и контакти со неговата шведска религиозна заедница, преку која сигурно 
бил дознал за пристапот на иранската држава до лицата кои ја смениле верата. Жалителот не 
објаснил зошто овој страв од прогонство се јавил веднаш откако одлуката за депортација станала 
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полноправна и извршна, а ставот на Владата бил дека токму поради ова требало да се обрне 
особено внимание на кредибилитетот на неговиот исказ во таа насока. Во случај на повторното 
отворање на постапката, промената на верата на жалителот не била нова околност која не можела 
претходно да се искористи, ниту пак жалителот имал валиден изговор зошто тоа не го направил 
претходно, како што се бара во условите дадени во Поглавје 12, членови 18 и 19 од Законот за 
странци за преиспитување на случајот.

104. Во однос на постапката која се применува во случаи на азил, Владата тврдеше дека генерално 
шведските власти го следат прирачникот на УНХЦР и Насоките на УНХЦР за меѓународна заштита во 
врска со барања на бегалците заради верата и направиле поединечна оценка за тоа дали странецот 
уверливо покажал дека неговото или нејзиното уверување sur place било искрено во смисла на тоа 
да се заснова на искрено лично религиозно убедување.  Ова ја вклучува оценката на околностите 
во кои се случило менувањето на верата и одговорот на прашањето дали лицето може да се очекува 
да живее како припадник на новата вера откако ќе се врати во земјата на потекло. Покрај тоа, на 
12  ноември 2012 година генералниот директор за правни работи на шведскиот Одбор за миграција 
издал „општ правен став“ во врска со религијата како основ за азил, меѓу другото и менувањето на 
верата, врз основа на пресуда на Апелациониот суд за миграција (MIG 2011:29), Насоките на УНХЦР 
и пресудата на Судот на правдата на ЕУ во Сојузна Република Германија против И (C-71/11) и З (C-
99/11), 5 септември 2012. Според овој правен став, кредибилитетот на менувањето на верата мора 
внимателно да се оцени со цел да се утврди дали се случило искрено менување на верата. Лицето 
кое искрено ја сменило верата или кое ризикува да се смета дека има ново верско убедување и кое 
со тоа ризикува да биде предмет на прогон не треба да биде принудено да ја крие сопствената вера 
само за да избегне прогон. Покрај ова, на 10 јуни 2013 година, генералниот директор за правни 
прашања издал „општ правен став“ во врска со методологијата за оценување на сигурноста и 
кредибилитетот на барањата за меѓународна заштита врз основа на, меѓу другото, и оценката на 
УНХЦР во нивниот извештај, „Повеќе од доказ: Оценка на кредибилитетот во системите за азил на 
ЕУ“ (“Beyond Proof: Credibility assessment in EU Asylum Systems”), од мај 2013 година. 

105.  Во овој случај, сепак, жалителот не посакал да се потпре на менувањето на верата во првичната 
постапка за азил. Меѓутоа, треба да се наведе дека бил муслиман речиси педесет години во Иран и 
станал христијанин sur place набрзо откако пристигнал во Шведска. Поради тоа потребно е особено 
да се обрне внимание на кредибилитетот. Како и Судот за миграција, и Одборот за миграција 
во постапката пред Судот за миграција, така и Владата не го оспорува фактот дека жалителот 
формално станал христијанин во Шведска или дури дека бил крстен на 31 јануари 2010 година, 
но Владата истакнува дека токму поради фактот што жалителот се изјаснил дека менувањето на 
верата е приватна работа, која не сакал да ја искористи како основа за барањето за азил, никој од 
домашните органи не направиле испитување на искреноста на менувањето на верата или какви 
религиозни практики тој сметал дека се потребни за да си го зачува верскиот идентитет. 

106. Во однос на општиот ризик за лицата кои ја промениле верата во Иран, Владата истакна различни 
меѓународни извештаи и тврди дека е можно лице кое ја променило верата во христијанство да 
живее во Иран и да ја практикува својата вера во приватната сфера или заедно со други лица 
со исти верски убедувања.  Жалителот постојано тврдел дека неговата вера е приватна работа и 
така и се однесувал. Покрај ова, во интервјуто со Одборот за миграција во март 2010 година, тој 
изјавил дека тој не го смета христијанството за религија. Имајќи го ова предвид, Владата сметала 
дека е неоправдано да верува дека по неговото враќање во Иран жалителот ќе се вклучи во верски 
активности кои би го изложиле на вистински ризик од прогонство. 

3. Забелешките на третата странка

107.    Европскиот центар за право и правда, Алијансата за одбрана на слободата помогната од 
Јубилејната кампања, АИРЕ Центарот, ЕЦРЕ, Меѓународната комисија на правници, и УНХЦР 
доставиле мислење дека, меѓу другото, лицата кои ја промениле верата во христијани биле едно 
од најпрогонуваните верски малцинства во Иран. Исламскиот режим имал систематски механизми 
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со кои се обидува да ги идентификува сите членови на општеството кои ја смениле верата од 
ислам во христијанство. Поради овие механизми многу е веројатно дека Владата во Иран лесно ќе 
идентификува лице кое станало христијанин, дури и ако тоа лице ја практикува верата во тајност. 
Доколку се идентификувани од Иранската влада, новите христијани честопати, во најмала мера, 
би претрпеле значителна штета или проблеми во своите животи, преку лишување од слобода, 
напади и постојано малтретирање, и во најлош случај поединецот можел да се соочи со сериозно 
злоставување, па дури и смрт. 

108.  Тие исто така тврдеа дека за да се направи оценка на ризикот од депортацијата, и 
придржувањето на стандардот на досегашната судска пракса на Судот, потребна била целосна и ex 
nunc евалуација. Да се превиди фактот дека можеби околностите се промениле со текот на времето 
би ги направиле правата на жалителот теоретски и илузорни. Оценката треба да ги земе предвид 
важечкото право на ЕУ и правото за бегалци. Поради тоа тие го повикаа Судот да одлучи дека, 
имајќи ја предвид пресудата на СПЕУ во Сојузна Република Германија против И (C-71/11) и З (C-
99/11), од 5 септември 2012, не може да се очекува жалителот да ја крие својата вера за да избегне 
гонење опфатено во член 3 од Конвенцијата. Принудно, самонаметнатото криење на промената на 
верата како директни, предвидливи последици од присилувањето на лицата да се вратат во земји 
каде тие би се соочиле со реален ризик од смртна казна бидејќи овие лица би биле изложени на 
вистински ризик од духовно, психолошко страдање потпаѓа во рамките на член 3 од Конвенцијата. 
Понатаму, согласно правото за бегалци, потребата од самонаметнато, принудно потиснување 
на еден од основните аспекти на идентитетот на поединецот, како што се верските убедувања, 
сексуалната ориентација или политичките ставови се смета дека е спротивно на основните начела 
на Конвенцијата за бегалци. 

109.  Во однос на процедуралниот аспект, УНХЦР истакнува дека обврските во Конвенцијата од 1951 
година бараат од државните органи да ги утврдат сите релевантни факти за да ги идентификуваат 
и препознаат бегалците кои имаат право на заштита согласно Конвенцијата. Соодветно на ова, 
утврдувањето дали жалителот имал оправдан страв од гонење или се соочил со ризик од други 
сериозни повреди се засновал на факти кои биле суштински за барањето за азил, вклучувајќи и 
меѓу другото на пример факти кои жалителот ги претставил, но побарал да не се земат предвид 
поради приватната природа или кога жалителот сметал дека не се релевантни.  Било обврска на 
испитувачот на крај да одлучи кои факти биле релевантни и суштински за целокупната оценка. 
Во однос на товарот за докажување, тој генерално бил кај лицето кое тврди нешто. Сепак, имајќи 
ги предвид особеностите на состојбата на бегалецот или неговата или нејзината позиција на 
ранливост, тој/таа може да не е во можност да ги обезбеди релевантните информации. Соодветно 
на ова, постои заедничка одговорност помеѓу жалителот и испитувачот да ги утврдат и да ги оценат 
релевантните факти. При исполнување на оваа заедничка должност, испитувачот можеби, во некои 
случаи ќе треба да ги искористи сите средства на располагање за да ги собере потребните докази 
кои ќе ја подржат жалбата. 

В. Оценка на Судот

1. Вовед

110.  На почетокот Судот забележал дека во контекст на депортацијата, кога постојат значителни 
основи за да се верува дека лицето за кое станува збор, доколку е протерано, ќе се соочи со реален 
ризик од смртна казна, мачење, или нечовечко и понижувачко постапување во земјата во која би 
се депортирал, и член 2 и член 3 имплицираат дека државата-договорничка не смее да го протера 
тоа лице. Поради ова, Судот ќе ги испита и двата члена заедно (види, меѓу други извори, mutatis 
mutandis, Mocanu and Others v. Romania [GC], nos. 10865/09, 45886/07 and 32431/08, § 314, ECHR 2014 
(извадоци); T.A. v. Sweden, no. 48866/10, § 37, 19 December 2013; K.A.B. v. Sweden, no. 886/11, § 67, 
5 September 2013; Kaboulov v. Ukraine, no. 41015/04, § 99, 19 November 2009; и F.H. v. Sweden, no. 
32621/06, § 72, 20 January 2009).
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2.  Општи начела во врска со оценувањето на барањето за азил согласно член 2 и 3 од Конвенцијата 

(a)  Оценка на ризикот 

111.    Судот повторува дека државите-договорнички имаат право, согласно добро утврденото 
меѓународно право и согласно нивните обврски кои произлегуваат од договорите, вклучувајќи ја и 
Конвенцијата, да го контролираат влезот, престојот и протерувањето на странци (види на пример, 
Hirsi Jamaa and Others v. Italy [GC], no. 27765/09, § 113, ECHR 2012; Üner v. the Netherlands [GC], 
no. 46410/99, § 54, ECHR 2006-XII; Abdulaziz, Cabales and Balkandali v.  the United Kingdom, 28 May 1985, 
§ 67, Series A no. 94; and Boujlifa v. France, 21 October 1997, § 42, Reports of Judgments and Decisions 
1997VI). Меѓутоа протерувањето, односно депортацијата на странец од држава-договорничка може 
да покрене прашања во врска со членот 3 и оттука да ја вклучат одговорноста на државата согласно 
Конвенцијата во ситуација кога постои значителен основ за да се поверува дека лицето доколку 
се депортира би се соочило со вистински ризик да биде подложено на постапување спротивно на 
членот 3 во земјата во која се депортира. Во такви околности, членот 3 имплицира обврска да не 
се депортира лицето за кое станува збор во таа земја (види, меѓу другите извори, Saadi v. Italy [GC], 
no. 37201/06, §§ 124-125, ECHR 2008).

112.  Оценката за тоа дали постојат издржани основи да се верува дека жалителот се соочува со 
реален ризик несомнено бара Судот да ги испита условите во земјата во која би се испратило 
лицето имајќи ги предвид стандардите од член 3 од Конвенцијата (види Mamatkulov and Askarov 
v.  Turkey [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, § 67, ECHR 2005-I). Овие стандарди подразбираат дека 
малтретирањето со кое жалителот тврди дека ќе се соочи ако се врати мора да го постигне 
минималното ниво на сериозност за да потпадне под опсегот на членот 3. Оценувањето на ова 
ниво е релативно, зависи од околностите во конкретниот случај (види Hilal v. the United Kingdom, 
no. 45276/99, § 60, ECHR 2001-II).

113. Оценувањето на постоењето на вистински ризик мора да биде ригорозно (види Chahal v. the 
United Kingdom, 15 November 1996, § 96, Reports 1996-V, и Саади против Италија, цитиран горе, § 128). 
Начелно е обврска на жалителот да изнесе докази кои можат да докажат дека постои значителна 
основа да се верува дека, доколку мерката на која тој се жали, се спроведе, тој би бил изложен на 
вистински ризик да биде третиран спротивно на член 3 (види на пример, Саади против Италија, 
цитиран горе, § 129, и N. v. Finland, no. 38885/02, § 167, 26 July 2005). Во оваа насока, Судот согледува 
дека, поради специфичната ситуација во која честопати се наоѓаат барателите на азил, честопати е 
потребно да им се верува при оценување на кредибилитетот на нивните искази и на документите 
кои се доставени во поткрепа на исказите. Сепак, кога се претставуваат информации кои даваат 
силни причини да се сомневаме во вистинитоста на поднесоците на барателот на азил, лицето 
мора да даде задоволително објаснување за наводните разлики (види меѓу другите извори, N. v 
Sweden, no. 23505/09, 20 July 2010; Hakizimana v. Sweden (dec.), no. 37913/05, 27 March 2008; и Collins 
and Akaziebie v. Sweden (dec.), no. 23944/05, 8 March 2007).

114. Оценката мора да се фокусира на предвидливите последици од отстранувањето на жалителот 
од земјата која е дестинација, имајќи ја предвид општата ситуација таму и неговите или нејзините 
лични околности (види Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, 30 October 1991, § 108, Series A 
no. 215). Во врска со ова, и каде е релевантно да се направи така, Судот зема предвид дали постои 
општа состојба на насилство во земјата-дестинација (види, Sufi and Elmi v. the United Kingdom, 
nos. 8319/07 and 11449/07, § 216, 28 June 2011).

115.  Доколку жалителот веќе не е депортиран, материјалната точка во време за оценката мора 
да биде таа кога Судот го разгледува случајот (види Чахал, цитиран горе, § 86). Целосна и ex nunc 
евалуација е потребна кога треба да се земат предвид информации кои станале познати откако 
домашните органи ја донеле финалната одлука (види, на пример, Maslov v. Austria [GC], no. 1638/03, 
§§ 87-95, ECHR 2008 and Sufi и Суфи и Елми, против Обединетото Кралство , цитиран горе, § 215). Оваа 
ситуација обично се јавува кога, како што е случај и сега, депортирањето се одложува поради тоа 
што Судот изрекува времена мерка согласно Правило 39 од Деловникот на Судот.  Бидејќи природата 
на одговорноста на државите-договорнички согласно членот 3 во ваков вид случаи лежи во чинот 
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на изложување на лицето на ризик од малтретирање, постоењето на ризик мора примарно да се 
оцени во однос на тие факти кои биле познати или кои требало да ѝ бидат познати за државата-
договорничка во времето на протерувањето. Оценката мора да се фокусира на предвидливите 
последици од протерувањето на жалителот во земјата-дестинација, имајќи ја предвид генералната 
ситуација таму и неговите или нејзините лични околности (види, на пример, Salah Sheekh v. the 
Netherlands, no. 1948/04, § 136, 11 January 2007 и Вилвараџа и други против Обединетото Кралство, 
цитиран горе, §§ 107 and 108).

116.  Судот во случај со протерување треба да одлучи дали, со сите околности на случајот пред него, 
е покажана основана причина да се верува дека лицето за кое станува збор, доколку се врати, ќе се 
соочи со вистински ризик да биде подложено на третман кој е спротивен на член 3 од Конвенцијата. 
Доколку се утврди дека постои таков ризик, отстранувањето на жалителот автоматски ќе значи 
повреда на член 3, без оглед на тоа дали ризикот се јавува од општата ситуација на насилство, лична 
карактеристика на жалителот или комбинација на двете. Сепак, јасно е дека не секоја ситуација на 
општо насилство ќе предизвика таков ризик. Напротив, Судот јасно ставил на знаење дека општата 
ситуација на насилство ќе биде доволна да создаде таков ризик само во „најекстремните случаи“ 
каде постои вистински ризик од малтретирање со самото тоа што поединецот би се изложил на 
такво насилство по неговото враќање (види, Суфи и Елми, цитиран горе, §§ 216 и 218. Види исто 
така, меѓу другите, L.M. and Others v. Russia, nos. 40081/14, 40088/14 and 40127/14, § 108, 15 Octo-
ber 2015 и Mamazhonov v. Russia, no.  17239/13, §§ 132133, 23 October 2014).

(b)  Природата на испитувањето на Судот 

117.   Во случаи кои се однесуваат на протерување на баратели на азил, Судот сам не го испитува 
самото барање за азил, или не проверува како државите ги почитуваат своите обврски согласно 
Женевската конвенција во однос на статусот на бегалците.  Неговата главна грижа е дали постојат 
ефективни гаранции кои го штитат жалителот од арбитрарно враќање, без оглед дали е тоа директно 
или индиректно во земјата од која тој или таа побегнал/-а.  Согласно член 1 од Конвенцијата, 
примарна одговорност за спроведување и извршување на гарантираните права и слободи е кај 
националните органи. Поради тоа механизмот за жалба до Судот е супсидијарен на националните 
системи што ги штитат човековите права. Овој супсидијарен карактер е артикулиран во членовите 
13 и 35 § 1 од Конвенцијата (види, M.S.S. v.  Belgium and Greece [GC], no. 30696/09, §§  286287, 
ECHR 2011). Судот мора да биде уверен, дека оценката која ја направиле властите во државата-
договорничка е адекватна и доволно поддржана со домашни материјали како и со материјали кои 
потекнуваат од други сигурни и објективни извори, како на пример други држави-договорнички 
или трети држави, агенции на ОН и познати невладини организации (види, меѓу другите извори, 
NA. v. the United Kingdom, no. 25904/07, § 119, 17 July 2008).

118.  Покрај ова, во ситуација кога се спровеле домашни постапки не е задолжение на Судот да ја 
наметнува својата оценка на фактите наместо таа на домашните судови и, како генерално правило, 
тие судови треба да ги оценат доказите пред нив (види меѓу други извори, Giuliani and Gaggio v. Italy 
[GC], no. 23458/02, §§ 179-80, 24 March 2011; Nizomkhon Dzhurayev v. Russia, no. 31890/11, § 113, 3 
October 2013; и Savriddin Dzhurayev v. Russia, no. 71386/10, § 155, ECHR 2013 (извадоци). По правило, 
националните органи се тие кои најдобро можат да ги оценат не само фактите, туку, поконкретно, 
кредибилитетот на сведоците бидејќи тие имаат можност, да го видат, слушнат и да го оценат 
однесувањето на лицето за кое станува збор (види на пример, R.C. v. Sweden, no. 41827/07, §  52, 
9 March 2010).

(c)  Процедурални должности при разгледување на барањата за азил

119.  Во контекст на депортацијата, Судот во различни прилики укажал на обврските на државите 
во однос на процедуралните аспекти на членовите 2 и 3 од Конвенцијата (види, меѓу другото, Хирси 
Јамаа и други против Италија, цитиран горе, §198; M.E. v. Denmark, no. 58363/10, § 51, 8 July 2014; и 
Суфи и Елми, цитиран горе, § 214).

120.  Во однос на товарот на докажување, Судот во Саади против Италија  (цитиран горе, §§ 129-32; 
види исто така, меѓу другите, Ouabour v. Belgium, no. 26417/10, § 65, 2 June 2015 и Othman (Abu Qata-
da) v. the United Kingdom, no. 8139/09, § 261, ECHR 2012  (извадоци)), утврдил дека начелно обврска е 
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на жалителот да изнесе докази со кои може да докаже дека постојат суштински основи да се верува 
дека, доколку мерката за која се жали се спроведе, тој би бил изложен на реален ризик да биде 
изложен на постапување спротивно на членот 3; и дека доколку се изнесат такви докази, Владата 
треба да ги отстрани сите сомнежи кои можат да се јават во врска со нив (исто., § 129). Со цел да 
се утврди дали има ризик од малтретирање, Судот мора да ги испита предвидливите последици 
од испраќање на жалителот во земјата-дестинација, имајќи ја предвид општата ситуација таму и 
неговите лични околности (исто., § 130). Во ситуација кога достапните извори ја опишуваат општата 
ситуација, конкретните тврдења на жалителот во конкретен случај треба да се поткрепат со други 
докази (исто., § 131). Во случаи кога жалителот тврди дека тој или таа е член на група систематски 
изложена на пракса на малтретирање, Судот смета дека заштитата по членот 3 од Конвенцијата 
влегува во игра кога жалителот ќе покаже, кога е тоа неопходно врз основа на изворите спомнати 
погоре, дека постојат сериозни причини да се верува во постоењето на праксата во прашање, како 
и во неговото или нејзиното членство во засегнатата група (исто., § 132).

121.    Во однос на постапките за азил, Судот забележува дека членот 4(1) од Директивата за 
квалификации (види параграф 48 погоре) предвидува државите-членки на Европската унија да 
може да сметаат дека е должност на жалителот да ги достави најбрзо што може сите елементи кои 
се потребни за да се поткрепи барањето за меѓународна заштита, и дека ставот 67 од прирачникот 
на УНХЦР (види параграф 53 погоре) го вели следново:

„Испитувачот, кога ги испитува фактите на случајот, треба да ја утврди причината или причините 
за стравот од прогон и да одлучи дали дефиницијата дадена во Конвенцијата од 1951 е исполнета 
во оваа смисла. Очигледно е дека причините за прогон под различни наслови честопати се 
преклопуваат.  Вообичаено ќе има повеќе од еден елемент комбиниран кај едно лице, на пример 
политички противник кој припаѓа на верска или национална група, или и двете, и комбинацијата 
на таквите причини кај ова лице може да бидат релевантни при оценување на неговиот страв како 
оправдан“.

122. Судот исто така забележува дека УНХЦР, во своето изјаснување во својство на трета странка 
(види параграф 109 погоре), се изјасниле дека иако товарот на докажување генерално е кај лицето 
кое тврди нешто, жалителот и испитувачот имаат заедничка должност да ги утврдат и оценат сите 
релевантни факти; дека при исполнување на оваа заедничка должност, испитувачите може, во 
некои случаи, да треба да ги користат сите средства кои им се на располагање за да ги обезбедат 
потребните докази во поткрепа на жалбата.

123.  Во однос на sur place активностите Судот признава дека генерално е многу тешко да се оцени 
дали лицето е искрено заинтересирано за активноста за која станува збор, било да е политичка 
причина или верска, или лицето се вклучило во активноста само за да создаде основ за престој по 
бегството (види, на пример,  A.A. v. Switzerland, no. 58802/12, § 41, 7 January 2014). Ова размислување 
е во согласност со Насоките на УНХЦР за меѓународна заштита во врска со барања на бегалците 
заради верата од 28  април 2004, кое гласи „особена загриженост во однос на кредибилитетот се 
јавува во врска со тврдења sur place и тогаш е потребно ригорозно и длабинско испитување на 
околностите и на искреноста на промената на верата... Таканаречените „себични” активности не 
создаваат доброоснован страв од прогон согласно Конвенцијата во земјата на потекло на барателот, 
доколку опортунистичката природа на таквите активности им е очигледна на сите, вклучително и 
на властите таму, и нема да се јават сериозни негативни последици за лицето доколку тоа се врати“ 
(види параграф 52 погоре). Исто така види ја пресудата на Судот на пример во, Али Муради и Селма 
Алиева против Шведска  (Ali Muradi and Selma Alieva v. Sweden ((dec.), no 11243/13, §§ 44-45, 25 June 
2013) во врска со ова.

124.  Понатаму, Судот забележува дека во однос на утврдувањето на прифатливоста за меѓународна 
заштита на прва инстанца, Судот на правдата на ЕУ, во пресудата (A, Б, В против Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie, цитиран горе), смета дека, меѓу другото, членот 4(3) од Директивата 2004/83 
и членот  13(3)(a) од Директивата 2005/85 мора да се толкуваат дека ги спречуваат надлежните 
национални органи, во контекстот на оваа оценка, да утврдат дека изјавите на барателот за азил 
немаат кредибилитет само поради тоа што барателот не се потпрел на својата пријавена сексуална 
ориентација во првата пригода кога му била дадена можност да каже зошто би бил прогонуван 
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(види параграф 51 погоре).

125.  Начелно лицето кое бара заштита во државата-договорничка, веднаш штом е можно треба да 
го достави барањето за азил со причините за истото, и да покаже докази со кои може да докаже дека 
има издржана причина да верува дека депортацијата во неговата или нејзината земја на потекло 
би предизвикала реален и конкретен ризик од изложување на животозагрозувачка ситуација 
опфатена со член 2 или на постапување со кое се повредува член 3. 

126.    Сепак, во врска со барањата за азил кои се засноваат на добро познат општ ризик, кога 
информациите за таквиот ризик лесно можат да се утврдат од бројни извори, обврските кои паѓаат 
на државите согласно член 2 и 3 од Конвенцијата во случаи на протерување бараат органите да 
направат оценка на тој ризик по сопствена иницијатива (види на пример, Хирси Јамаа и други 
против Италија [GC], цитиран горе, §§ 131-133, и M.С.С. против Белгија и Грција [GC], цитиран горе, 
§ 366).

127.  Спротивно на ова, во врска со барања за азил кои се засноваат на поединечен ризик, лицето 
кое бара азил мора да се повика и да го поткрепи тој ризик со докази. Соодветно на ова, доколку 
жалителот избере да не се потпре или да открие специфична лична основа за азил преку намерен 
пропуст да го спомне истото, без оглед дали станува збор за верски или политички убедувања, 
сексуална ориентација или друга причина, не може да се очекува државата тоа да го открие самата. 
Сепак, имајќи ја предвид апсолутната природа на правата кои се гарантираат со членовите 2 и 3 од 
Конвенцијата и имајќи ја предвид позицијата на ранливост во која честопати се наоѓаат барателите 
на азил, доколку државата-договорничка е запознаена со факти, кои се однесуваат на конкретен 
поединец, кои можат да го изложат на ризик од малтретирање и повреда на наведените одредби со 
неговото враќање во земјата за која станува збор, обврските на државите согласно членовите 2 и 3 
од Конвенцијата бараат органите да направат оценка на ризикот на сопствена иницијатива. Ова се 
применува особено во ситуации каде националните власти се запознаени со фактот дека барателот 
на азил, може, реално, да биде член на група која систематски е изложена на малтретирање и 
постојат сериозни причини да се верува дека постои праксата за која станува збор, и дека тој или 
таа е член на групата за која станува збор (види параграф 120 горе). 

3. Примена на тие принципи во актуелниот случај

128.  При примена на наведените принципи во актуелниот случај, Судот смета дека е соодветно 
испитувањето на случајот да се оддели во два дела: прво, политичките активности на жалителот во 
Иран; и второ менувањето на верата во Шведска. 

(a)  Политичките активности на жалителот

i.  Општата ситуација во Иран

129.  Жалителот не тврдеше дека општите околности кои се во Иран сами по себе би го спречиле 
да се врати во таа земја. Покрај тоа, Судот забележува дека општата ситуација на насилство сама 
по себе не значи повреда на членот 3 во случај на протерување во конкретната земја (види H.L.R. 
v. France, 29 April 1997, §41, Reports 1997III). Сепак, Судот никогаш не ја исклучил можноста општата 
состојба на насилство во земјата-дестинација да е со доволно ниво на интензитет да подразбира 
дека неговото протерување би значело и повреда на член 3 од Конвенцијата. Сепак Судот ќе 
прифати таков пристап само во најекстремните случаи на општо насилство, каде има реален ризик 
од несоодветно постапување едноставно бидејќи лицето за кое станува збор ќе биде изложено 
на такво насилство во таа земја (види Суфи и Елми, цитиран горе, § 218 и НА против Обединетото 
Кралство, цитиран горе, § 115).

130.  Во овој случај, иако свесни за извештаите за сериозни повреди на човековите права во Иран 
(види параграфи 55-58 горе) Судот не смета дека тие се од таква природа за да покажат сами по 
себе, дека ќе има повреда на Конвенцијата доколку жалителот се врати во таа земја (види исто така 
S.F. and Others v. Sweden, no. 52077/10, § 64, 15 May 2012). Судот затоа ќе постапи за да утврди дали 
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личната ситуација на жалителот е таква што неговото враќање во Иран би значело повреда на 
членовите 2 и 3 од Конвенцијата. 

ii.  Специфичните околности на ситуацијата на жалителот 

131. Судот забележува дека жалителот сведочел во присуство на својот адвокат и толкувач во текот 
на двочасовно интервју пред Одборот за миграција на 24 март 2010 и пред Судот за миграција на 
16 февруари 2011. Основаноста на неговиот случај била разгледана од две тела и правото на жалба 
му било одбиено од Апелациониот суд за миграција. 

132.    Од документацијата може да се види дека и Одборот за миграција и Судот за миграција 
зеле предвид дека од 2007 година жалителот работел со лица кои биле поврзани со различни 
универзитети, и кои биле познати како противници на режимот. Тој главно работел на креирање и 
објавување интернет страници.  Неговиот компјутер бил запленет од неговите деловни простории 
додека тој бил во затвор во септември/октомври 2009 година.  Материјалот во кој се критикува 
режимот бил зачуван на неговиот компјутер. Иако тој лично не го критикувал режимот, претседателот 
Ахмадинеџад, или највисоките лидери, жалителот посетил некои од интернет страниците и добивал 
цртежи преку електронска пошта.  Поради ова, според мислењето на жалителот, имало доволно 
докази да се докаже дека тој бил против системот. Тој бил во голема мера ист како и материјалот 
кој го имал на компјутерот во 2007 година. Домашните органи утврдиле дека информациите во 
врска со политичките активности на жалителот се нејасни и без доволно детали.  Покрај ова, тој 
не истакнал, ниту го поткрепил со докази постоењето на интернет страници кои тој ги креирал во 
периодот од две години.  Тие исто така сметале дека е чудно што жалителот можел да продолжи 
да објавува материјал со кој се критикува режимот од 2007 до изборите во 2009 година, доколку 
навистина иранските власти знаеле за неговите активности во 2007 година. 

133.  Домашните органи исто така го зеле предвид и фактот дека жалителот бил во притвор 24 часа 
во април 2007 година. 

134. Тие не се сомневале во фактот што на денот пред изборите, на 12 јуни 2009 година, жалителот и 
неговите пријатели биле уапсени, испрашувани и задржани на гласачкото место во текот на ноќта. 

135. Тие исто така сметале дека е сигурно дека жалителот учествувал во демонстрации и бил уапсен 
и затворен повторно во септември 2009 година, во период од дваесет дена и бил малтретиран, и 
дека бил изведен пред Револуционерниот суд во октомври 2009 година, кој го ослободил. 

136.    Домашните власти понатаму го зеле предвид фактот дека жалителот доставил оригинални 
покани да се јави на 2 ноември 2009 година пред Револуционерниот суд. Сепак, тие утврдиле дека 
поканите сами по себе не можеле да бидат основа за потреба од заштита. Тие биле само покани и 
немало наведена причина зошто се бара од жалителот да оди на суд. 

137.  Во општата оценка, националните органи утврдиле дека политичките активности во кои бил 
вклучен жалителот во Иран можело да се смета дека се случиле на ниско ниво, што било поддржано 
од фактот што од 2009 година, жалителот немал добиено нови покани од Револуционерниот суд 
и тоа што никој од членовите на неговото семејство не бил подложен на никакви репресии од 
иранските власти. 

138.    Во овие околности, Судот не е убеден во тврдењето на жалителот дека шведските власти 
не го зеле предвид соодветно неговото малтретирање во текот на притворот од дваесет дена во 
септември 2009 година, неговиот детален опис на распитот пред Револуционерниот суд во октомври 
2009 година или фактот дека тој ги доставил оригиналните покани да се појави повторно на суд на 
2 ноември 2009 година. 

139.   Ниту пак има докази во случајот кои ќе укажат дека шведските власти не го зеле соодветно 
предвид ризикот од приведување на аеродромот кога го оценувале општиот ризик со кој се соочува 
жалителот. 

140.    Судот смета дека не може да се заклучи дека постапката пред шведските власти била 
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несоодветна и недоволно поддржана со домашен материјал или со материјал кој потекнува од 
други сигурни и објективни извори. 

141.  Покрај тоа, и во однос на оценката на ризикот, нема докази да го поткрепат тврдењето дека 
шведските власти погрешиле кога заклучиле дека жалителот не е активист од висок профил или 
политички противник. Поради тоа, случајот е различен од, меѓу другите, С.Ф.  и други против 
Шведска  (цитиран горе), во кој жалителот бил вклучен во обемни политички активности и бил 
следен од иранскиот режим; K.K. против Франција, (K.K. v. France (no. 18913/11, 10 October 2013)), 
во кој жалителот бил поранешен член на иранската разузнавачка служба; и Р.Ц. против Шведска 
(цитиран горе), во кој, меѓу другото, имало и ризик лицето да биде приведено на аеродром по 
неговото враќање.  

142.   На крајот, во однос на тврдењата на жалителот пред Големиот судски совет, дека иранските 
власти можеле да го идентификуваат од пресудата на Судскиот совет и би можеле да го направат 
тоа во иднина од пресудата на Големиот судски совет, Судот истакнува дека на жалителот му била 
дадена анонимност со одобрување на неговото барање за примена на Правилото 39 во октомври 
2011 година и дека врз основа на материјалите пред Судот нема силни индикации дека постои 
ризик од идентификација (види, за разлика од него, С.Ф. и други против Шведска, цитиран горе, §§ 
67-70, и Н.А. против Обединетото Кралство, цитиран горе, §143).

143.    Произлегува дека членовите 2 и 3 од Конвенцијата нема да бидат повредени на сметка на 
политичкото минато на жалителот во Иран, доколку тој се протера во оваа земја. 

(b)  Промената на верата на жалителот 

144.  Во овој случај, шведските власти биле соочени со случај на промена на верата sur place. 
Првично, тие поради тоа морале да оценат дали промената на верата на жалителот била искрена 
и имала определено ниво на јасност, сериозност, кохезија и важност (види меѓу другите, S.A.S. 
v. France [GC], no. 43835/11, § 55, 1 July 2014; Eweida and Others v. the United Kingdom, nos. 48420/10, 
59842/10, 51671/10 and 36516/10, § 81, ECHR 2013, и Bayatyan v. Armenia [GC], no. 23459/03, § 110, 
ECHR 2011), пред да се оцени дали жалителот би бил изложен на ризик од постапување спротивно 
на член 2 и 3 од Конвенцијата по враќањето во Иран. 

145.   Судот забележува дека според шведската влада (види параграф 104 горе), во случаи на азил 
шведските власти го следат прирачникот на УНХЦР и Насоките на УНХЦР за меѓународна заштита 
во врска со барања на бегалците заради верата и прават поединечна оценка за тоа дали странецот 
уверливо докажал дека неговото или нејзиното верување sur place било искрено во смисла на тоа 
да се заснова на искрено лично религиозно уверување. Ова вклучува оценка на околностите во кои 
се случило менувањето на верата и дали лицето може да се очекува да живее како припадник на 
новата вера откако ќе се врати во земјата на потекло. Покрај тоа, на 12  ноември 2012 генералниот 
директор за правни работи на шведскиот Одбор за миграција издал „општ правен став“ (види 
параграф 46 погоре) во врска со религијата како основ за азил, меѓу другото и менувањето на 
верата, врз основа на пресуда на Апелациониот суд за миграција (MIG 2011:29), Насоките на УНХЦР 
и пресудата на Судот на правдата на ЕУ во Сојузна република Германија против И (C-71/11) и З (C-
99/11), 5 септември 2012. Според овој правен став, кредибилитетот на менувањето на верата мора 
внимателно да се оцени со цел да се утврди дали се случило искрено менување на верата. Лицето 
кое искрено ја сменило верата или кое ризикува да се смета дека има ново верско убедување и 
кое со тоа ризикува да биде предмет на прогон не треба да биде принудено да ја крие сопствената 
вера само за да избегне прогон.  Покрај ова, на 10 јуни 2013 година, генералниот директор за 
правни прашања издал „општ правен став“ (види параграф 47 погоре) во врска со методологијата 
за оценување на сигурноста и кредибилитетот на барањата за меѓународна заштита врз основа на, 
меѓу другото, оценката на УНХЦР во нивниот извештај, „Повеќе од доказ: Оценка на кредибилитетот 
во системите за азил на ЕУ“, од мај 2013 година. 

146. Во првичната постапка за азил, пред одборот за миграција, жалителот не сакал да се потпира 
на менувањето на верата. Прашањето било споменато од Одборот за миграција, но жалителот 
објаснил дека тој својата вера ја сметал за приватна работа и „не сакал да ја искористува скапоцената 
новооткриена вера за да си го купи азилот“. Сега навраќајќи се наназад, тој смета дека во тоа време 
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не му бил даден доволен правен совет и поддршка за да ги разбере ризиците поврзани менувањето 
на верата. 

147.  Судот забележува дека жалителот речиси цел живот живеел во Иран, зборува англиски добро 
(види параграф 97 погоре) и има искуство со компјутери, интернет страници и интернет.  Тој исто 
така го критикувал режимот. Поради тоа е тешко да се прифати дека тој и самиот не знаел кои ризици 
постојат во Иран доколку ја смени верата, било сам да дознал за тоа или преку другите верници 
во црквата каде бил крстен набрзо откако пристигнал во Шведска, или пак преку свештеникот кој 
му ја дал изјавата на 15 март 2010 година која жалителот му ја поднел на Одборот за миграција. 
Ниту пак Судот е убеден дека на жалителот не му бил даден доволен правен совет и поддршка да ги 
разбере ризиците поврзани со менувањето на верата. Тој забележува дека жалителот никогаш не 
се пожалил во однос на овие прашања во домашната постапка. Покрај тоа, во текот на рочиштето 
пред Одборот за миграција на 24 март 2010 година, службеникот дури и го прекинал состанокот за 
да може жалителот да се посоветува со својот адвокат токму за ова прашање.  Жалителот изјавил 
дека менувањето на верата е приватна работа, но изгледа дека тоа не го спречило да зборува за 
неговата вера (види параграф 13 горе). Понатаму, во својата жалба до Судот за миграција, жалителот 
се потпрел на менувањето на верата како основа за азил, и ја доставил крштеницата од 31 јануари 
2010 година објаснувајќи дека првично не сакал да се потпира на менувањето на верата бидејќи 
не сакал да ја намалува сериозноста на своите верувања. Покрај ова, пред Судот за миграција 
на 16 февруари 2011 година, иако одново изјавил дека не сакал да се потпира на менувањето на 
верата како причина за азил, тој изјавил и дека „очигледно, сепак тоа би [му] создало проблеми по 
враќањето“. 

148.    Во однос на шведските власти, на 24 март 2010 тие станале свесни дека станува збор за 
менување на верата sur place кога Одборот за миграција одржал усно интервју со него, во присуство 
на неговиот адвокат и толкувач. Поконкретно, Одборот дознал за ова бидејќи жалителот им предал 
изјава од 15 март 2010 година од свештеник од неговата верска заедница во Шведска која потврдува 
дека жалителот бил припадник од декември 2009 година и дека бил крстен. Одборот за миграција 
поради тоа активно го прашувал жалителот за менувањето на верата и го поттикнал него и неговиот 
адвокат да се консултираат во врска со тоа, а потоа дознал дека жалителот не сакал да се потпира 
на менувањето на верата како основа за азил (види параграф 13 погоре).

149.  На 29 април 2010 Одборот за миграција го одбил барањето за азил на жалителот. Во однос 
на менувањето на верата во христијанство, Одборот за миграција утврдил дека потврдата од 
свештеникот од верската заедница може да се смета само како молба до Одборот за миграција на 
жалителот да му се даде азил. Тој забележал дека жалителот на почетокот не сакал своето менување 
на верата да го искористи како основа за азил и рекол дека неговата нова вера е приватна работа. 
Заклучил дека практикувањето на верата во приватни услови не било веројатна причина за да 
се верува дека тој би бил изложен на ризик од гонење и дека не покажал добра причина дека 
навистина му треба заштита во Шведска. 

150. Соодветно на ова, и покрај фактот што жалителот не сакал да се потпира на менувањето на 
верата, Одборот за миграција сепак направил некаква оценка на ризикот со кој жалителот може да 
се соочи по враќањето во Иран. 

151.  Во својата жалба до Судот за миграција, жалителот се потпрел на менувањето на верата и 
објаснил зошто претходно не сакал да се потпира на тоа.

152.  За време на усното рочиште пред Судот за миграција, жалителот одлучил да не го користи 
менувањето на верата како основа за азил, но додал дека „сепак, би [му] создало проблеми по 
враќањето“. Исто така биле сослушани и ставовите на Одборот за миграција. Тој не се сомневал во 
фактот дека жалителот, во тоа време, бил христијанин по вера, туку не утврдил дека тоа само по себе, 
е доволно за да се смета дека тој има потреба од заштита. Одборот се повикал на Известувањето 
со насоки за работа од Министерството за внатрешни работи на Британија од јануари, 2009 година. 

153.    Сепак, Одборот за миграција не го разгледувал понатаму прашањето за менувањето на 
верата на жалителот, начинот на кој тој ја изразувал својата христијанска вера во тоа време, 
како планирал да ја изразува во Иран доколку бил спроведен налогот за протерување, или какви 
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„проблеми“ можело да му создаде менувањето на верата по неговото враќање. Во одлуката од 9 
март 2011 година, со која се отфрла жалбата, Судот за миграција забележал дека жалителот веќе 
не се потпирал на неговите религиозни погледи како основа за гонење.  Соодветно на ова, Судот 
за миграција не извршил оценка на ризикот со кој можел да се соочи жалителот по враќањето во 
Иран поради менувањето на верата. 

154.   Во барањето да добие право на жалба до Апелациониот суд за миграција, жалителот тврдел 
дека тој се потпирал на менувањето на верата пред Судот за миграција. Покрај ова, тој тврдел дека 
неговиот страв дека иранските власти знаеле дека тој ја сменил верата пораснал. Тие изјави не се 
сметале за доволни за да му се даде право на жалба и Апелациониот суд за миграција поради тоа 
му го одбил барањето на жалителот на 8 јуни 2011 година, по што налогот за протерување станал 
правосилен. 

155.   На 6 јули 2011 година, жалителот побарал Одборот за миграција да го запре извршувањето 
на налогот за протерување. Како основ го навел менувањето на верата. Неговото барање било 
одбиено од Одборот за миграција и од Судот за миграција кој утврдил дека менувањето на верата 
не можело да се смета за „нова околност“ која можела да го оправда повторното разгледување на 
случајот.  На 17 ноември 2011 година, Апелациониот суд за миграција го одбил барањето за право 
на жалба. 

156.    Поради тоа, и покрај тоа што бил свесен дека жалителот во Шведска ја сменил верата од 
ислам во христијанство и што поради тоа може да припаѓа на група луѓе кои, во зависност од 
различни фактори, може да се изложени на ризик од постапување спротивно на членовите 2 и 3 
од Конвенцијата по враќањето во Иран, Одборот за миграција и Судот за миграција, поради фактот 
што жалителот одбил да се повика на менувањето на верата како причина за азил, не направил 
темелна оценка на менувањето на верата, на сериозноста на неговите верувања, на начинот на кој 
тој ја изразувал својата христијанска вера во Шведска, ниту пак како тој планирал да ја изразува 
во Иран доколку се спровел налогот за протерување. Покрај ова, при повторното отворање на 
постапката менувањето на верата не се сметало за „нова околност“ која би можела да го оправда 
повторното отворање на случајот. Шведските власти поради тоа никогаш не направиле проценка 
на ризикот со кој може да се соочи жалителот, како резултат на менувањето на верата, по враќањето 
во Иран. Сепак, имајќи ја предвид апсолутната природа на член 2 и 3 од Конвенцијата, тешко може 
да се мисли дека лицето за кое станува збор би можело да ја добие заштитата што е предвидена 
во нив. Поради ова следи дека без оглед на однесувањето на жалителот, надлежните национални 
власти имаат обврска да ги оценат, на сопствена иницијатива, сите информации кои се изложени 
пред нив, пред да донесат одлука во врска со протерувањето во Иран (види параграф 127 горе).

157.    Покрај ова, пред Големиот судски совет жалителот достави различни документи кои не 
биле изнесени пред националните власти, на пример писмената изјава од 13 септември 2014 (за 
менувањето на верата, и како тој планирал да ја практикува во Иран доколку се спроведе налогот 
за протерување) и писмената изјава од 15 септември 2014 година од поранешниот свештеник во 
црквата на жалителот (види погоре §§ 96-97). Имајќи ги предвид материјалите претставени пред 
Судот, материјалите претходно доставени од жалителот пред националните власти, Судот заклучува 
дека жалителот доволно покажал дека неговото барање за азил врз основа на менувањето на верата 
заслужува оценка од националните власти.  Домашните органи ова мора да го земат предвид, како 
и сите идни случувања во врска со општата состојба во Иран и конкретните околности на состојбата 
на жалителот. 

158.    Од ова произлегува дека би имало повреда на членовите 2 и 3 од Конвенцијата доколку 
жалителот се врати во Иран без оценка ex nunc од страна на шведските власти за последиците од 
менувањето на верата. 

III. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

159.   Членот 41 од Конвенцијата уредува:
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„Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините Протоколи, и ако 
внатрешното право на засегнатата Висока страна договорничка дозволува само делумно 
обесштетување, Судот ѝ доделува на оштетената страна, доколку е потребно, правичен надоместок.“

А. Штета

160. Жалителот не побара надомест за нематеријална штета. Соодветно на тоа, Судот не доделува 
ништо во овој дел. Во секој случај, Судот смета дека наодите на оваа пресуда сами по себе се 
правичен надоместок за сите нематеријални штети кои ги претрпел жалителот (види, за оваа цел , 
Tarakhel v. Switzerland [GC], no. 29217/12, § 137, ECHR 2014 (извадоци); Beldjoudi v. France, 26 March 
1992, §§ 79 and 86, Series A no. 234-A; M. and Others v. Bulgaria, no. 41416/08, §§ 105 and 143, 26 July 
2011; и Nizamov and Others v. Russia, nos.  22636/13, 24034/13, 24334/13 and 24528/13, § 50, 7 May 
2014).

161.  Пред Судскиот совет, жалителот направил побарување во однос на парична штета за наводниот 
загубен приход како интернет дизајнер од 19.000 шведски круни (СЕК) месечно од 9 март 2011 се 
додека не добиел азил. 

162. Владата тврдеше дека ова барање требало да се одбие бидејќи жалителот не успеал да докаже 
дека претрпел парична штета и дека имало причинско-последична поврзаност помеѓу наодот за 
повреда и наводната парична штета. 

163.    Судот повторува дека може да додели надомест преку правичен надоместок согласно член 
41, кога загубата или штетата за која се прави побарувањето се предизвикани од самата повреда, 
но дека државата не е обврзана да ја поправи штетата која не е предизвикана со повредата (види 
Саади против Италија  [GC], цитиран горе, § 186).

164.   Жалителот на никој начин не докажал загуба во приходоите. Покрај ова, имајќи го предвид 
наодот на Судот во овој случај, дека би имало повреда на членовите 2 и 3 од Конвенцијата доколку 
жалителот се врател во Иран без соодветна оценка ex nunc од шведските власти за последиците 
од менувањето на верата, не може да се види причинско-последична врска помеѓу утврдената 
условна повреда и паричната штета која ја тврди жалителот.

Б. Трошоци и издатоци

165. Жалителот побаруваше 67.175 евра со вклучен и данок на додадена вредност (ДДВ) за трошоци 
и издатоци, кои се состоеја од:

1)  1.415 евра за хонорарите на адвокатот во постапката пред Судскиот совет кои одговараат на 8,4 
часа по тарифа од 1.205 СЕК (без ДДВ) на час;

2)  42.683 евра за хонорарите на адвокатот во постапката пред Големиот судски совет, еднакво на 
311 часа по тарифа од 134,05 евра (без ДДВ) и 7 часа по тарифа од 136 евра на час;

3)  9.860 евра за патни трошоци и за надоместоци за трошоци кои се настанати за присуството на 
тројцата адвокати на рочиштето пред Големиот судски совет, вклучително хотелски сметки за две 
ноќевања (1.190 евра) и надоместок за поголем багаж (235 евра);

4)  319 евра за трошоци поврзани со состанокот помеѓу жалителот и неговиот адвокат;

5)  12.898 евра за 25 % ДДВ за ставките под 2) и 3).

166. Владата не ја оспори тарифата која ја наведе жалителот бидејќи е еднаква на општата шведска 
тарифа на час за правна помош, но сметаат дека бројот на часови кои се фактурирани за рочиштето 
пред Големиот судски совет е преголемо во однос на проблематиката и сложеноста на случајот. Тие 
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сметаат дека износот кој одговара на 120 часа би бил разумен, што значи приближно 16.231 евра 
(без ДДВ). Покрај тоа, Владата смета дека патните трошоци и надоместоци се превисоки.  

167. Според утврдената судска пракса на Судот еден жалител има право на рефундирање на 
трошоците и издатоците само доколку покаже дека истите настанале реално и неопходно и биле 
разумни во однос на износот. 

168. Во однос на хонорарите на адвокатите, било да се пред Судскиот совет или Големиот судски 
совет, Судот може да ја прифати како тарифа на час онаа што ја бараше жалителот. Во овој случај, во 
однос на документите кои биле кај него и горенаведените критериуми, Судот смета дека е разумно 
да му се додели сума од 25.000 евра со ДДВ (види на пример, Söderman v. Sweden [GC], no. 5786/08, § 
125, ECHR 2013; Tarakhel v. Switzerland, цитиран горе, § 142; X and Others v. Austria [GC], no. 19010/07, 
§ 163, ECHR 2013; Nada v. Switzerland [GC], no. 10593/08, § 245, ECHR 2012; и Al-Jedda v. the United 
Kingdom [GC], no. 27021/08, § 117, ECHR 2011).

169.  Во однос на другите трошоци и надоместоци пред Големиот судски совет, Судот смета дека тие 
всушност се реални и потребно настанати и соодветни во однос на количината. 

170.  Како заклучок, Судот на жалителот му доделува сума од  37.644 евра со ДДВ како надоместок 
за трошоците и надоместоците. Оваа сума го содржи износот кој се доделува за правна помош од 
Судот, имено 3.902 евра. Преостанатиот износ 33.742 евра ќе го плати тужената држава. 

В. Казнена камата

171. Судот смета дека е соодветно казнената каматна стапка да се заснова на маргиналната стапка 
за позајмување на Европската Централна Банка на која треба да се додадат три процентни поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1.    Го отфрла, со шеснаесет гласа наспроти еден, барањето на Владата да го отфрли случајот од 
листата на случаи. 

2.    Одлучи, едногласно, дека не би имало повреда на членовите 2 и 3 од Конвенцијата, поради 
политичкото минато на жалителот во Иран, доколку тој се депортира во таа земја;

3.    Одлучи, едногласно, дека би имало повреда на членовите 2 и 3 од Конвенцијата доколку 
жалителот бил вратен во Иран без оценка ex nunc од страна на шведските власти за последиците 
на менувањето на верата; 

4.  Одлучи, едногласно,

(а) дека тужената држава треба да му плати на жалителот во рок од три месеци износ од 33.742 
евра (триесет и три илјади и седумстотини, четириесет и две евра) плус сите даноци на кои можеби 
подложат овие износи, за трошоци и издатоци, конвертирани во валутата на тужената држава по 
курсот што се применува на датумот на исплатата;

 (б) дека од истекувањето на гореспоменатите три месеци до исплатата ќе се наплаќа проста камата 
на гореспоменатиот износ по стапка еднаква на маргиналната стапка за позајмување на Европската 
Централна Банка во текот на казнениот период плус три процентни поени; 

5. Ги отфрли, едногласно, останатите побарувања на жалителот за правичен надоместок. 
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Изготвена на англиски и француски јазик, и донесена на јавна расправа во Зградата на човековите 
права, Стразбур, на 23 март 2016 г.

   Јохан Калеверт   Гвидо Раимонди 
   Заменик секретар  Претседател

Во согласност со членот 45 § 2 од Конвенцијата и правилото 74 § 2 од Деловникот на Судот, кон оваа 
пресуда се приложени следниве издвоени мислења:

(а) Мислење на согласување на судијата Бјанку;

(б)  Мислење на делумно согласување и делумно несогласување на судијата Једерблом, придружено 
во однос ба делот 1 од судијата Спано;

(в)  Издвоено мислење на судијата Сајо;

(г)  Заедничко издвоено мислење на судиите Зиемеле, де Гаетано, Пинто де Албекерки и Војтичек. 

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.
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СОВЕТ НА ЕВРОПА
ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

СЛУЧАЈОТ НА Ј.К. И ДРУГИ против ШВЕДСКА

(Жалба бр. 59166/12)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР

23 август 2016 година
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Во случајот на Ј.К. и други против Шведска,

Европскиот суд за човекови права, кој заседаваше во рамките на Големиот судски совет во состав:

 Гвидо Раимонди (Guido Raimondi), претседател 
 Ишил Каракаш (Işıl Karakaş), 
 Луиз Лопез Гера (Luis López Guerra), 
 Мирјана Лазарова Трајковска (Mirjana Lazarova Trajkovska), 
 Леди Бјанку (Ledi Bianku), 
 Кристина Пардалос (Kristina Pardalos), 
 Хелена Јадерблом (Helena Jäderblom), 
 Криштоф Војтичек (Krzysztof Wojtyczek), 
 Валериу Гритско (Valeriu Griţco), 
 Дмитри Дедов (Dmitry Dedov), 
 Јулиа Моток (Iulia Motoc), 
 Јон Фридрик Кулбро (Jon Fridrik Kjølbro),  
 Сајофра О’Лири (Síofra O’Leary),
 Карло Ранѕони (Carlo Ranzoni), 
 Габриеле Куцко-Штадлмајер (Gabriele Kucsko-Stadlmayer), 
 Пере Пастор Виланова (Pere Pastor Vilanova), 
 Алена Полачкова (Alena Poláčková), судии, 
и  Сорен Пребенсен (Søren Prebensen), заменик секретар на Големиот судски совет,

Откако го разгледа случајот на затворени седници на 24 февруари 2016 г. и на 27 јуни 2016 г., 

Ја донесе следнава пресуда, којашто беше усвоена на последно-споменатиот датум:

ПОСТАПКА 

1.    Случајот произлезе од жалба (бр. 59166/12) против Кралството Шведска поднесена до Судот 
согласно членот 34 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи 
(„Конвенцијата“) од страна на тројца ирачки државјанин, г-динот Ј.К. и неговите сопруга и син 
(„жалителите“) на 13 септември 2012 година. Претседателот на Големиот судски совет го прифати 
барањето на жалителот да не се обелоденат нивните имиња (правило 47 § 4 од Деловникот на 
Судот).

2. Жалителите, на кои им била доделена правна помош, беа застапувани од г-ата К. Скифакос, 
адвокат со пракса во Лимхамн. Шведската Влада („Владата“) беше застапувана од својот агент, 
г-динот А. Ронквист, од Министерството за надворешни работи.

3.  Жалителите тврдеа, конкретно, дека нивното протерување во Ирак ќе значело повреда на членот 
3 од Конвенцијата.

4. На 18 септември 2012 година претседателот на Третата секција на Судот одлучил да го примени 
правилото 39 од Деловникот на Судот, посочувајќи ѝ на Владата дека жалителите не траба да бидат 
депортирани во Ирак додека траат постапките пред Судот. Жалбата ѝ беше потоа доделена на Петтата 
секција на Судот (правилото 52 § 1). На 4 јуни 2015 година Судскиот совет, во состав Марк Вилигер 
(Mark Villiger), претседател, Ангелика Нусбергер (Angelika Nußberger), Боштјан М. Зупанчич (Boštjan 
M. Zupančič), Винсент А. де Гаетано (Vincent A. de Gaetano), Андре Потоцки (André Potocki), Хелена 
Јадерблом (Helena Jäderblom), Алеш Пејчал (Aleš Pejchal), судии, како и Милан Блашко (Milan Blaško), 
заменик секретар на Секцијата, ја донесе својата пресуда. Тој одлучи едногласно да ја прогласи 
жалбата во однос на членот 3 од Конвенцијата за допуштена, и одлучил со пет гласа наспрема два 
дека спроведувањето на налогот за депортирање за жалителите нема да предизвика повреда на 
членот 3. Мислењето на делумно несогласување на судијата Зупанчиќ и изјавата на несогласување 
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на судијата Де Гаетано биле приложени со пресудата.  На 25 август 2015 г. жалителите побарале 
нивниот случај да се упати на Големиот согласно членот 43 од Конвенцијата. На 19 октомври 2015 
панелот на Големиот судски совет го одобри барањето.

5. Составот на Големиот судски совет беше утврден согласно одредбите од членот 26 §§ 4 и 5 од 
Конвенцијата и правилото 24. На последната сесија на која се разгледуваше случајот, Сајофра 
О’Лири (Síofra O’Leary), заменски судија го замени Андраш Шају (András Sajó) кој беше спречен да 
учествува на сесијата (правило 24 § 3).

6.  И жалителите и Владата ги поднесоа сопствените забелешки на писмено (правило 59 § 1) во 
однос на основаноста.

7. Расправата беше јавна и се одржа во Зградата на човековите права во Стразбур на 24 февруари 
2016 година (правило 59 § 3).

Пред Судот се појавија:

(a)  за Владата 
Г-дин Андрес Ронквист (Anders Rönquist), амбасадор и генерален директор за правни прашања, 
Министерство за надворешни работи, агент, 
Г-а К. Фабиан (K. Fabian), заменик директор, Министерство за надворешни работи, 
Г-а Х. Линдквест (H. Lindquist ), специјален советник, Министерство за надворешни работи, 
Г-а А. Вилтон Варен (A.Wilton Wahren), заменик генерален директор, Министерство за правда, 
Г-а Л. Оман. Бристов (L. Öman Bristow), референт, Министерство за правда, 
Г-а А. Карландер Хемингвеј (Å. Carlander Hemingway), раководител на Сектор, Шведската агенција 
за миграција, советници;

(б) за жалителите 
Г-а К. Скифакос (C. Skyfacos), адвокат, 
Г-а А. Нилсон (Å.  Nilsson), советник.

Судот ги сослуша обраќањата на г-динот Ронквист, г-ата Скифакос и г-динот Нилсон, како и одговорот 
на г-динот Ронквист на прашање поставено од еден од судиите.

ФАКТИ

I. ОКОЛНОСТИТЕ НА СЛУЧАЈОТ

8.  Жалителите, брачна двојка и нивниот син, се родени во 1964 година, односно 1965 година, 
односно 2000 година.

А. Преглед на настаните во Ирак

9.  Жалителите пораснале во Багдад. Од деведесеттите години на минатиот век сопругот (првиот 
жалител) раководел со сопствена фирма за градежништво и транспорт која работела исклучиво со 
американски клиенти и имал своја канцеларија во американската воената база „Камп Викторија“ 
(се чини дека мислел на Кампот Победа). Неколкумина од неговите вработени во неколку прилики 
биле предупредени да не соработуваат со Американците.

1160. На 26 октомври 2004 година првиот жалител бил цел на обид за убиство извршен од Ал-Каеда. 
Во болница поминал три месеци. Таму, непознати мажи се распрашувале за него после што бил 
лекуван во три различно болници.
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11. Во 2005 година брат му бил киднапиран од припадници на Ал-Каеда, кои тврделе дека ќе го 
убијат заради тоа што првиот жалител соработувал со Американците. Неговиот брат бил ослободен 
после неколку дена откако бил платен поткуп и веднаш избегал од Ирак. Жалителите избегале во 
Јордан и таму останале до декември 2006 пред да се вратат во Ирак.

12. Наскоро потоа припадници на Ал-Каеда поставиле бомба до куќата на жалителите. Меѓутоа, 
сопругата на првиот жалител (втората жалителка) ја забележала, и американските сили го уапсиле 
сторителот. За време на испитувањето, сторителот признал дека бил платен од Ал-Каеда да го убие 
првиот жалител и ги кажал имињата на шеснаесет луѓе кои биле назначени да ги следат жалителите. 
После тоа жалителите се преселиле во Стирија, иако првиот жалител продолжил со бизнисот во 
Ирак. Во тоа време Ал-Каеда го уништила нивниот дом и складиштето на компанијата на првиот 
жалител.

13. Во јануари 2008 жалителите се вратиле во Багдад. Во октомври 2008 пукале на првиот жалител и 
нивната ќерка додека тој возел. Ќерка им била однесена во болница каде починала. Тогаш првиот 
жалител престанал да работи и семејството се селело на серија различни локации низ Багдад. 
Складиштата на бизнисот на првиот жалител биле нападнати четири или пет пат од припадници на 
Ал-Каеда кои им се заканувале на чуварите. Првиот жалител изјавил дека тој лично нема добиено 
закани од 2008, бидејќи семејството постојано се селело. Синот (третиот жалител) поголемиот дел 
од времето го поминувал внатре од страв од можен напад и одел на училиште само за завршните 
тестови. Жалителите никогаш не побарале заштита од домашните власти заради страв дека органите 
немале капацитет да ги заштитат и можеле да ја откријат нивната адреса, заради на соработката 
на Ал-Каеда со властите. Жалителите тврдеа дека, во случај на нивно враќање во Ирак, ризикувале 
да бидат прогонувани од Ал-Каеда и дека првиот жалител бил на листата за отстрел на Ал-Каеда.

Б. Вообичаени постапки за азил

14. На 14 декември 2010 година првиот жалител поднел барање за азил и дозвола за престој во 
Шведска. На 11 јули 2011 неговото барање било одбиено бидејќи бил регистриран дека ја напуштил 
земјата.

15. На 25 август 2011 година првиот жалител одново поднел барање за азил и дозвола за престој 
во Шведска, како што постапиле и другите жалители на 19 септември 2011 година. Што се однесува 
до нивната здравствена состојба, првиот жалител сè уште имал отворена и инфицирана рана на 
неговиот стомак каде што бил погоден со куршум во 2004 година. Тие поднеле неколку документи, 
вклучително и документи за идентификација, посмртница од ќерката на првиот и вториот жалител 
и лекарска потврда за повредата на првиот жалител.

16. Сите тројца жалителите имале воведно интервју во Агенцијата за миграција (Migrationsver-
ket) на 26 септември 2011 година. Последователно, првиот и вториот жалител по втор пат биле 
интервјуирани на 11 октомври 2011 година, што траело речиси три и пол часа. Третиот жалител бил 
интервјуиран на кратко по втор пат, а првиот жалител бил интервјуиран и трет пат. На жалителите 
им помагал адвокат назначен од државата.

17. На 22 ноември 2011 Агенцијата за миграција го одбила барањето за азил на жалителите. Во 
однос на способноста на властите да обезбедат заштита од прогон од недржавни актери, Агенцијата 
рекла:

“...

Секој граѓанин треба да има пристап до полициските власти на разумна оддалеченост. Во изминатите 
неколку години полициските власти имаат преземено бројни мерки во борбата против корупцијата, 
кланските врски и врските со милицијата и чистиот криминал во рамките на полицијата.

Меѓутоа актуелните информации за земјата покажуваат дека постојат сериозни проблеми во работата 
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на полицијата на полето на истрагите на кривичните случаи и распитите. Една од причините е 
најверојатно тоа што многу од полициските службеници се релативно нови и немаат искуство, и 
дека е потребно време за да се воведе нов метод на истрага заснован на технички докази. Овој 
проблем природно е нагласен од фактот дека многу од полициските службеници живеат под закана 
која доаѓа од различни терористички групи што најверојатно ја намалува нивната ефикасност. 
Сепак, актуелните информации за земјата покажуваат дека бројот на осомничени кои биле гонети 
во изминатите неколку години значително пораснал. Дури и ако помалку од половина од сите 
осомничени всушност се обвинети на крајот, ова сè уште претставува напредок.

Ирачките безбедносни сили имаат зајакнато значително и повеќе немаат проблеми во однос на 
човечки ресурси. Примерите на полициско инфилтрирање, кои претходно биле широко присутни, 
значително се намалиле. Раководството на полициските власти имаат изразено и волја и амбиција 
да ја одржуваат безбедноста во Ирак. Актуелните информации за земјата исто така покажуваат 
дека станува сè потешко за ирачката Ал-Каеда да оперира слободно во Ирак и дека има значително 
опаѓање на секташкото насилство. Денес насилството е главно насочено на поединечни цели, 
особено државни службеници, полицијата, безбедносните сили и одредени малцинства.

...”

Во врска со проценката на бегалскиот статус на жалителите, како и нивната потреба за алтернативна 
заштита, Агенцијата го одлучила следново:

“...

Агенцијата за миграција забележува дека [првиот жалител] имал договор со Американците до 2008 
година. Од овие причини [првиот жалител] двапати бил предмет на обиди за убиство, брат му бил 
киднапиран, а ќерката на [првиот жалител и втората жалителка] била убиена. Исто така, во неколку 
прилики [првиот жалител] претрпел материјална штета на својата куќа и стоката во складиштата. 
[Првиот и вториот жалител] се убедени дека Ал-Каеда стои зад сите овие напади. Семејството исто 
така се плаши од Ал-Каеда во случај да се вратат.

Агенцијата за миграција забележува дека [првиот жалител] престанал да работи со Американците во 
2008 година, кога неговата и ќерката на [втората жалителка] била убиена. Агенцијата за миграција 
понатаму забележува дека [првиот жалител] живеел во Багдад до декември 2010 година, а дека 
[втората жалителка и третиот жалител] живееле во Багдад до септември 2011 година. Во текот на тој 
период тие не биле изложени на никакви директни напади. Сепак на [првиот жалител] индиректно 
му се заканиле во четири или пет прилики луѓето кои ја чувале неговата стока. Исто така била 
нападнато неговото складиште. [Првиот жалител и втората жалителка] објаснија дека успеале да 
ги избегнат нападите затоа што се криеле и живееле на различни места низ Багдад. Агенцијата за 
миграција забележува дека [првиот жалител и втората жалителка] имаат две ќерки кои живеат со 
своите баба и дедо во Багдад, и ќерка која е мажена и живее со своето семејство во Багдад. Овие 
членови на семејството не биле изложени на никакви закани или напади.

Агенцијата за миграција забележува дека нападите на кои според семејството постоел ризик да 
бидат изложени се кривични дела за кои властите во нивната татковина се обврзани да ги гонат. 
За да одлучат дали семејството може да ужива заштита од нападите од кои се плашат, Агенцијата 
за миграција го забележува следново.

Во согласност со принципот дека барателот на азил треба да ја оправда својата потреба од заштита 
и дека пред сè барателот треба да обезбеди релевантни информации за проценка на случајот, 
бремето мора да биде на барателот да покаже дека тој или таа не може, заради сериозен страв од 
последиците, на пример, да добие заштита од властите во Ирак. Исто така барателот мора и да го 
оправда ова. Пропустите кои сè уште постојат во ирачкиот правен систем во тој случај треба да 
се забележат и да се процени во контекст на индивидуалната оценка на секој поединечен случај 
на барање азил. Околностите на кои се потпира еден барател кога тврди дека нема заштита од 
властите најпрво се проверуваат на вообичаениот начин. Во оние случаи во кои наводниот ризик 
од прогон или други напади не доаѓа од властите, што по правило е случај во Ирак, барателот мора 
да покаже какви напори вложил за да добие заштита од властите. Барателот може ова да го направи 
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или преку докази или преку давање веродостоен преглед на настаните кои се чинат веројатни. 
Кога се проценува способноста на властите да заштитат од закани од насилство кои доаѓаат од 
терористички групи или непознати сторители во еден конкретен случај, ситуацијата на поединецот 
како и сериозноста на насилството или заканите, нивната природа и нивниот локален дострел, 
мораат да се проценат поединечно (види, Агенцијата за миграција, Правно мислење за заштитата 
од страна властите во Ирак - Migration Agency, Legal opinion on protection by the authorities in Iraq, 5 
April 2011, Lifos 24948).

Агенцијата за миграција смета дека семејството било изложено на најсериозните форми на напади 
(ytterst allvarliga övergrepp) од страна Ал-Каеда од 2004 до 2008 година. Меѓутоа, таквите напади 
се случиле пред три години и сега е потешко за Ал-Каеда да оперира слободно во Ирак. [Првиот 
жалител и втората жалителка] никогаш не побарале заштита од ирачките власти. [Првиот жалител] 
изјави дека ирачките власти немале капацитет да го заштитат семејството. Исто така тој изјави дека 
тој не се осудил да им се обрати на властите бидејќи во тој случај ќе требало да им ја каже адресата, 
како резултат на што можело Ал-Каеда да открие каде се. [Втората жалителка] изјавила дека Ал-
Каеда соработувала со властите. Како што кажа претходно, Агенцијата за миграција смета дека 
имало значително опаѓање на бројот на примери на полициско инфилтрирање, што претходно 
било широко распространето. Во такви услови [првиот жалител и втората жалителка] дури и не 
се обиделе да побараат заштита од ирачките власти. Агенцијата за миграција смета дека тие не 
успеале веродостојно да го поткрепат тврдењето дека немале да добијат заштита од властите од 
потенцијалните закани од Ал-Каеда во случај да се вратат.

Во овој контекст Агенцијата за миграција смета дека [првиот жалител и втората жалителка] не 
изградила веројатен случај дека ирачките власти немале капацитет и волја да го заштитат 
семејството од прогонот во рамки на значењето од Глава 4 член 2 од Законот за странци или 
нападите во рамки на значењето на Глава 4 член 2 прв потстав, точка еден, алинеја еден од Законот 
за странци. Агенцијата за миграција забележува во овој контекст дека не постои вооружен конфликт 
во Ирак. Агенцијата за миграција затоа смета дека семејството не се смета за бегалци или дека им 
е потребна алтернативна или друга заштита од кои причини семејството немаат право на бегалски 
статус или друг статус на заштита.

Агенцијата за миграција забележува дека во Багдад превладуваат силни тензии меѓу спротивставени 
фракции. Сепак, во контекст на претходно даденото образложение, Агенцијата за миграција одлучи 
дека семејството не може да се смета дека има потреба од заштита во рамки на значењето од Глава 
4 член 2а потстав еден од Законот за странци. Затоа семејството нема право на статус кој потпаѓа 
под некоја друга потреба од заштита.

...”

Како заклучок Агенцијата за миграција утврдила дека не постоел никаков основ на семејството да 
им се дадат дозволи за престој. Поради сето ова Агенцијата за миграција го одбила барањето на 
семејството и наредила да бидат депортирани од Шведска согласно Глава 8, член 1 од Законот за 
странци.

18. Жалителите се жалеле до Судот за миграција (Migrationsdomstolen) и понатаму тврдејќи дека 
ирачките власти ниту во минатото ниту сега не можеле да ги заштитат. Тие стапиле во контакт со 
полицијата после пожарот во нивниот дом и складиштето на фирмата на првиот жалител во 2006 и 
2008 и убиството на ќерката на првиот жалител и втората жалителка во 2008 година, но после тоа не 
се осудиле да ги контактираат властите заради ризикот да не го откријат своето место на живеење. 
Заедно со своите писмени поднесоци тие приложиле и преведена писмена изјава наводно од сосед 
од Багдад кој изјавил дека маскирана терористичка група го барала првиот жалител на 10 септември 
2011 во 22.00 часот и дека соседот им кажал дека жалителите се отселиле во непознат правец. 
Соседот исто така изјавил дека веднаш после инцидентот, првиот жалител му се јавил и тој му 
кажал за инцидентот. Жалителите исто така поднеле и преведена потврда за местото на живеење/
полициски извештај со кој наводно се потврдувало дека куќата им била запалена од терористичка 
група на 12 ноември 2011 година. Исто така, жалителите поднеле ДВД со аудиовизуелна снимка од 
јавна дебата емитувана на телевизија во врска со корупцијата и инфилтрираноста на припадници 
на Ал-Каеда во ирачката администрација. Жалителите спомнале во врска со тоа дека првиот 
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жалител учествувал во јавната дебата која се емитувала на Алхура каналот во Ирак на 12 февруари 
2008 година, односно пред четири години. Конечно, поднесувајќи различни лекарски уверенија, 
жалителите тврделе дека здравјето на првиот жалител се влошило и дека тој не можел да добие 
соодветна болничка нега во Ирак.

Агенцијата за миграција се изјаснила пред Судот за миграција. Тие изјавиле меѓу другото дека 
документите што биле поднесени во врска со наводните инциденти на 10 септември и 12 ноември 
2011 биле од проста природа и небитни како докази.

19. На 23 април 2012 година Судот за миграција ја потврдил одлуката на Агенцијата за миграција. 
Во однос на потребата од заштита, судот одлучил:

„ Неспорно е во овој случај дека основите за заштита на жалителите мора да се проверат во однос 
на Ирак. Општата ситуација во Ирак не е таква која автоматски дава право на дозвола за престој. 
Од тие причини мора да се дадат индивидуални изјави за основите на заштита на кои се повикуваат 
жалителите.

Жалителите тврдеа дека имаат потреба од заштита во случај да се вратат во Ирак затоа што се 
изложени на ризик од малтретирање од Ал-Каеда, бидејќи компанијата на [првиот жалител] имала 
договор за работа со Американците во Ирак до 2008 година.

Судот за миграција смета дека наводните настани се случиле во далечното минато, дека е тешко 
да се види зошто сè уште би постоела закана со оглед дека [првиот жалител] повеќе не ја работел 
истата работа, и дека во случај сè уште да постојат некои од заканите, се чини дека е веројатно 
[framstår som troligt] дека органите на прогонот и сакаат и можат да им ја понудат на жалителите 
потребната заштита. Во такви околности не постојат основи на жалителите да им се издаде дозвола 
за престој врз основа на потреба од заштита.

...”

20.  Жалителите се жалеле до Апелациониот суд за миграција (Migrationsöverdomstolen). Нивното 
барање за дозвола за жалба било одбиено на 9 август 2012 година.

В. Вонредни постапки

21. На 29 август 2012 година жалителите поднеле барање до Агенцијата за миграција повторно да го 
разгледаат нивниот случај. Тие спомнале дека првиот жалител бил под закана на Ал-Каеда, бидејќи 
бил политички активен. Тие приложиле видео снимка на која првиот жалител давал интервју на 
англиски јазик, видео снимка од демонстрации и видео снимка од телевизиска дебата.

22. На 26 септември 2012 година Агенцијата за миграција го одбила барањето на жалителите. 
Жалителите не се жалеле против одлуката пред Судот за миграција.

II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО 

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

III. РЕЛЕВАНТНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ИРАК 

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

IV. РЕЛЕВАНТНОТО ПРАВО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА И СУДСКАТА ПРАКСА НА СУДОТ НА ПРАВДАТА НА 
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ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

V. РЕЛЕВАНТНИ НАСОКИ И ДРУГ МАТЕРИЈАЛ ОД КАНЦЕЛАРИЈАТА НА ВИСОКИОТ КОМЕСАР ЗА БЕГАЛЦИ 
НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ (УНХЦР) 

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

ПРАВО

I.  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 3 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

55.  Жалителите се жалеле дека нивното враќање во Ирак би вклучило повреда на членот 3 од 
Конвенцијата, во кој се вели:

„Никој не смее да биде подложен на мачење, нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување.“

А. Пресудата на Судскиот совет

56. Судскиот совет забележа дека, иако општата ситуација во Ирак значително се влошила од јуни 
2014, до сега немало меѓународни извештаи за Ирак кои можеле да го наведат на заклучок дека 
општата ситуација била толку сериозна што сама по себе предизвикувала повреда на член 3 од 
Конвенцијата во случај едно лице да се вратело во земјата.

57. Што се однесува до конкретните околности на жалителите, Судскиот совет најпрво забележа дека 
нивните тврдења биле внимателно разгледани од Агенцијата за миграција и Судот за миграција, 
и обата согледале дека првиот жалител соработувал со Американците и дека како резултат на тоа 
жалителите биле изложени на сериозни закани и насилство од Ал-Каеда во периодот од 2004 до 
2008 година. Меѓутоа, бидејќи првиот жалител престанал да работи со американско компании во 
2008 година тие сметале дека е малку веројатно дека сè уште постоеле закани против жалителите 
и такви кои биле толку конкретни што оправдувале да им се одобри азил.

58. Судскиот совет понатаму забележал дека пред Агенцијата за миграција, првиот жалител потврдил 
дека немал добиено никакви лични закани од Ал-Каеда од 2008 година. Меѓутоа, бидејќи му било 
одбиено барањето за азил од Агенцијата за миграција на 22 ноември 2011 година жалителите 
го измениле своето објаснување и изјавиле дека Ал-Каеда го барала првиот жалител и на 10 
септември 2011 година во нивната куќа во Багдад и дека му ја запалиле куќата на 12 ноември 2011 
година. Судскиот совет нагласил дека Агенцијата за миграција не им верувала ниту на жалителите 
ниту на документите поднесени во однос на тие аспекти. Судскиот совет одлучил дека вреди да 
се забележи дека првиот жалител не го споменал првиот инцидент на Агенцијата за миграција, 
иако бил интервјуиран од нив трипати. Меѓутоа, забележал дека доказите поднесени до домашните 
судови како и до Судот, наводно потврдувајќи дека Ал-Каеда го барала првиот жалител во септември 
2011 година и дека неговата куќа била запалена на 12 ноември 2011 година, биле едноставни по 
природа така што фрлале сомнеж за нивната автентичност. Соодветно на тоа, Судскиот совет не 
нашол причина да не се согласува со Агенцијата за миграција дека жалителите не ги поткрепиле 
своите тврдења дека Ал-Каеда им се заканувала и ги гонела и после 2008 година.

59. Исто така што се однесува до тврдењата на жалителите дека првиот жалител бил соочен со 
ризик заради неговото учество во телевизиска јавна дебата емитувана во февруари 2010 година, 
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Судскиот совет забележал дека жалителите воопшто не ѝ ја спомнале снимката на Агенцијата за 
миграција иако биле интервјуирани од неа во неколку наврати. Првиот жалител ја поднел снимката 
за прв пат со своите писмени изјави до Судот за миграција на 1 февруари 2012 година. Шведските 
власти не биле убедени дека снимката била од февруари 2010 година или дека жалителите немале 
да можат да добијат заштита од ирачките власти бидејќи првиот жалител јавно ги критикувал за 
време на дебатата. Сè на сè земено Судскиот совет се согласи со шведските власти дека жалителите 
не успеале да ги поткрепат тие тврдења.

60. Земајќи го во предвид горенаведеното, и забележувајќи дека првиот жалител престанал да 
работи со Американците во 2008 година, дека последниот потврден насилен напад од Ал-Каеда 
врз жалителите се случил во октомври 2008 година, пред речиси шест и пол години, и особено 
дека првиот жалител живеел во Багдад до декември 2010 година, а втората жалителка и третиот 
жалител до септември 2011 година, без да ги поткрепат своите тврдења дека биле подложени на 
понатамошни директни закани, Судскиот совет ја прифатил проценката од шведските власти дека 
немало доволно докази да се заклучи дека жалителите би биле соочени со вистински ризик да 
бидат подложени на третман спротивен на членот 3 од Конвенцијата доколку се врателе во Ирак. 
Соодветно на тоа Судскиот совет одлучил дека нивното протерување ќе значело повреда на членот 
3 од Конвенцијата.

Б. Изјаснување на странките

1. Жалителите

61. Жалителите тврдеа дека во пресудата на Судскиот совет, Судот одлучил да го стави целиот товар 
на докажување на жалителите и не им дал верба. Тој избрал да игнорира делови од доказите на 
жалителите, утврдувајќи дека последната закана од Ал-Каеда се случила во 2008 година. Во врска со 
заканите по 2008 година жалителите тврдеа дека шведските власти и судови ги отфрлиле доказите 
што ги поднеле, и утврдиле дека не било многу веројатно дека имало закани против првиот жалител 
во неговата татковина. Било вообичаено во шведскиот процес за азил доказите поднесени од 
барателите на азил да бидат предмет на истрага за да се провери нивната веродостојност. Меѓутоа во 
актуелниот случај, домашните власти категорички ги отфрлиле доказите поднесени од жалителите 
без да направат какви било напори да ја проверат нивната вистинитост, на пример, така што ќе 
стапат во контакт со ирачките власти или каналот Алхура. Оттука не ги исполниле своите обврски 
согласно членовите 3 и 6 од Конвенцијата. Доколку шведските власти – и Судскиот совет - имале 
некакви сомнежи за веродостојноста на доказите кои биле поднесени, тие најпрво требало да 
донесат добро-образложена одлука за тоа дали да ги прифатат како веродостојни или не. Доколку 
правилно ги оценеле поднесените докази, нивната проценка најверојатно ќе се разликувала од 
таа што ја направиле во своите одлуки. Со оглед дека шведските власти не ја испитале точноста 
на тврдењата на жалителите, барем требало да остават простор дека можеби е вистина она што го 
тврдел првиот жалител.

62. Жалителите посочија дека Директивата за квалификации утврдила правило „дека можеби е 
вистина“ во врска со доказите поднесени во поткрепа на случаите на барателите на азил. Доколку 
општиот кредибилитет на барателот на азил не бил ставен под знак прашање, тој или таа требал/а 
да направи искрен напор да ги поткрепи своите усни изјави. При проценката на кредибилитетот 
на изјавите, од посебна важност било тоа дали тие биле кохерентни, а не контрадикторни, и дали 
нивните суштински елементи останале непроменети за време на постапките за азил. Во случајот 
на првиот жалител немало причина за сомнеж во неговиот кредибилитет. Постоела природна 
причина за повикување на неговите политички активности подоцна во текот на процесот на 
барање азил: нему не му била дадена можност да даде целосен преглед на неговите аргументи 
во текот на неговото интервју во рамките на процесот за добивање азил и затоа тој се фокусирал 
на најдиректните закани, имено тие што доаѓале од Ал-Каеда. Дали јавната дебата емитувана на 
телевизија во 2008 или 2010 година на некаков начин го поништила или намалила кредибилитетот 
на првиот жалител или нивото на закана по него. Фактот дека дебатата била емитувана требало да 
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биде доволна причина за да се сфати сериозно и да се испита. Единствената причина зошто првиот 
жалител не бил подложен на малтретирање меѓу 2008 и 2011 година била фактот дека се криел.

63. Жалителите тврдеа дека доколку првиот жалител требало да биде депортиран во неговата 
татковина тој неопходно ќе морал да биде во контакт со владините институции. Доколку заканата 
од владините институции постоела пред да избега во Шведска, заканата ќе постоела и понатаму по 
неговото враќање. Доколку биде присилен да се врати, тој ќе морал да го негира својот идентитет 
и да се крие од властите, а ова ќе претставувало јасна повреда на Конвенцијата. Информациите за 
земјата кои биле достапни кажувале дека лицата кои порано работеле за американските трупи се 
наоѓале во ранлива позиција. Покрај тоа што биле сметани за предавници на својата татковина од 
страна на Ал-Каеда, тие исто така биле соочени со закани од ИСИС кои ги сметале за директна цел. 
Многу поранешни соработници ги загубиле животите во областите под контрола на ИСИС.

64. Шведските судови и власти, како и Судскиот совет признале дека првиот жалител имал добро 
основана причина да се плаши за сопствениот живот во периодот од 2004 до 2008 година. 
Малтретирањето што го претрпел во суштина можело да се спореди со мачење. Само врз основа 
на инцидентите кои ги посочил, товарот на докажување требал да биде кај шведските власти, а не 
кај него. Инцидентите на кои упатил и малтретирањето кое го претрпел првиот жалител исто така 
биле индикативни за проценката на потенцијалните закани и ризици со кои било веројатно дека ќе 
се соочи кога ќе се врател. Со оглед дека домашните власти прифатиле дека сите овие инциденти 
всушност се случиле, инцидентите во прашање всушност требале да бидат појдовната точка за 
оценка на потенцијалните закани. Шведските власти требале да презентираат доволно аргументи 
за да ја побијат оваа оценка на заканата врз основа на реални настани. Бидејќи не им успеало тоа, 
претпоставката морала да биде дека истото сценарио на закани сè уште било во игра. Шведските 
власти исто така требале да ги земат во предвид претходните искуства на првиот жалител и неговата 
ранливост која резултирала од соработката со американските сили во Ирак. Ирачките власти немало 
да можат да го заштитат доколку му требало заштита во иднина. Товарот на докажување требало да 
биде кај шведските власти, кои не можеле да докажат дека првиот жалител немал да биде подложен 
на малтретирање спротивно на членот 3 од Конвенцијата доколку се врател во својата татковина.

65. Согласно шведското право, барателите на азил морале да поднесат веројатно тврдење за да 
бидат ослободени од товарот на докажување. Меѓутоа стандардот на веројатност варирал од случај 
до случај и од суд до суд, и не постоеле утврдени насоки за тоа дали на пример еден документ ќе 
се смета дека бил од толку низок квалитет што немал никаква доказна вредност. Оттука ваквата 
оценка била своеволна. Во овој случај властите целокупниот товар на докажување го префрлиле на 
жалителите и во текот на постапките утврдиле дека не се ослободиле од овој товар на докажување. 
Ова било направено без да изнесат, детално или на друг начин, како фактите всушност биле 
утврдени. Од овие причини било тешко да се утврди дали претеран товар на докажување им бил 
наметнат на жалителите.

66. Жалителите заклучиле дека врз основа на нивните претходни искуства и влошената безбедноста 
ситуација во Ирак, тие ќе се соочеле со ризик да бидат подложени на третман кој ќе значел повреда 
на членот 3.

2. Владата

67. Владата се согласи со заклучокот на Судскиот совет дека нема да има повреда на членот 3 од 
Конвенцијата доколку жалителите бидат вратени во Ирак.

68. Што се однесува до општата ситуација во Ирак Владата забележа дека и Агенцијата за миграција 
и Судот за миграција одлучиле дека безбедносната ситуација во Ирак не била таква за да има 
општа потреба од меѓународна заштита за баратели на азил, наод кој бил потврден и од Судот во 
пресудата на неговиот Судски совет. Според најновите информации обезбедени од Агенцијата за 
миграција, интензитетот на насилство во Багдад сè уште не претставувал реален ризик од третман 
спротивен на членот 3 од Конвенцијата. Проценката на Судот во пресудата на неговиот Судскиот 
совет била оттука валидна што се однесува до општата состојба во Ирак, вклучително и Багдад.
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69. Што се однесува до заштитата од страна на ирачките власти, информациите од земјата на 
потекло укажувале на тоа дека постоел судски систем во Багдад кој работел како што треба.  Според 
правното мислење на Агенцијата за миграција прашањето дали заштитата што ја нуделе властите 
во земјата била доволна морало да се разгледа врз основа на тоа дали земјата во прашање би 
презела соодветни активности за спречување на малтретирање или сериозно повредување на 
едно лице.

70. Во врска со личните околности на жалителите, Владата забележа дека првиот жалител не спомнал 
за време на интервјуто дека наводно бил гонет од Ал-Каеда, што се случило само неколку недели 
после наводниот инцидент, и дека документите поднесени во поткрепа на тоа тврдење биле од многу 
проста природа со што се фрлал сомнеж на нивната автентичност. Владата се согласи со Судскиот 
совет дела жалителите не ги поткрепиле своите тврдења дека биле гонети од Ал-Каеда после 2008 
година. Владата нагласи дека првиот жалител не обезбедил никакви докази дека бил подложен на 
некакви лични закани после 2008 година. Тој останал во Багдад до декември 2010 година, а жена му 
и син му до септември 2011 без да бидат подложени на никакви директни закани или напади. Две 
од неговите ќерки сè уште живееле во Багдад и не биле предмет на никакви закани. Со оглед дека 
нападите на првиот жалител биле концентрирани во оние години кога имал деловен договор со 
американските сили, кој потоа го раскинал, веројатно е дека заканите и нападите не биле поврзани 
со него лично, туку повеќе биле наменети да го одвратат од соработката со Американците. Исто 
така првиот жалител никогаш не побарал заштита од ирачките власти. Владата се држеше на тоа 
дека жалителите не успеале да покажат дека не можеле да добијат заштита од ирачките власти.

71. Владата забележа дека првиот жалител исто така тврдел дека постоел ризик да биде прогонуван 
и заради неговото учество во јавна дебата емитувана на телевизија. Меѓутоа, тој не успеал да го 
спомене ова прашање во своето интервју за азил, во своите писмени поднесоци до Агенцијата за 
миграција и неговата жалба до Судот за миграција. Кога го сторил тоа во своите последователни 
поднесоци првично тврдел дека дебатата се случила во февруари 2008 година, а потоа во февруари 
2010 година. ДВД-то од дебатата кое било поднесено како доказ јасно покажувало дека снимката 
не била направена подоцна од 4 март 2008 година. Судскиот совет се согласил со Владата дека 
жалителите не успеале да покажат ниту дека снимката била направена после 4 март 2008 година, 
ниту дека првиот жалител ризикувал да биде прогонуван заради тоа.

72. Владата понатаму тврдеше дека не постоеле причини да се верува дека првиот жалител и 
неговото семејство би се нашле во особено ранлива ситуација по враќањето во Багдад. Владата 
се согласи со Судскиот совет дека постоеле доволно докази да се заклучи дека како резултат на 
нивните лични околности, жалителите би се соочиле со вистински ризик да бидат подложени на 
третман спротивен на членот 3 од Конвенцијата доколку се врателе во Ирак.

Владата се изјасни дека информациите за земјата на потекло кои биле достапни покажувале дека 
општата ситуација во Багдад од 2008 година, со групи поврзани со Ал-Каеда кои им се заканувале 
и ги казнувале сите што соработувале или работеле со американските или западните сили, повеќе 
не превладувала. Наместо тоа актуелните информациите за земјата на потекло укажувале дека 
најголемата закана во врска со општата состојба во Багдад денеска доаѓала од ИСИС која ги гонеле 
генерално шиитските муслимани и други верски малцинства.

Во случајот на жалителите заканите и насилството биле тесно поврзани со соработката на првиот 
жалител со американските сили. Бидејќи ваквата соработка од дамна била прекината, состојбата 
за жалителите се сменила. Понатаму, според информациите од земјата на потекло, повеќе не 
се сметало дека во ирачките сили имало инфилтрирани терористички групи како Ал-Каеда или 
ИСИС спротивно на тврдењата на жалителите. Додека таквите групи потекнувале од сунитски 
екстремистички групи, кај властите во Багдад доминирале претставници на шиитската заедница.

Оттука кога се правела целосна и ex nunc проценка, имало недоволни докази да се заклучи дека 
жалителите би биле соочени со реален и индивидуален ризик да бидат подложени на третман 
спротивен на членот 3 доколку налозите за протерување биле спроведени.

73. Што се однесува до товарот на докажување Владата забележа дека согласно шведската судската 
пракса, Прирачникот на УНХЦР претставувал важен извор на право, а извештаите и препораките 
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на УНХЦР важен извор на насоки кои морале да бидат избалансирани наспроти информациите 
за состојбата во дадена земја. Според домашната судска пракса лицето кое поднесува барање за 
дозвола за престој го носи првичниот товар за докажување дека околностите што биле барани 
за да му се издаде дозвола за престој постоеле. Иако првичниот товар на докажување бил кај 
жалителот, обврската за изнесување и проценка на релевантните факти ги делеле подеднакво 
барателот, органите за миграција и судовите. Според travaux préparatoires на шведскиот Закон 
за странци, стандардот на докажување не можел да се постави превисоко за барања поврзани со 
ризик од прогонување, бидејќи ретко било можно да се обезбедат цврсти докази кои јасно ќе го 
потврделе постоењето на таков ризик. Честопати било неопходно на барателот да му се верува 
кога сите достапни докази биле обезбедени и проверени и кога службеникот што ги проверувал 
бил задоволен со општиот кредибилитет на барателот. Предусловот да се даде верба дека можеби 
доказите биле веродостојни лежел во кохерентноста на изјавата на барателот и отсуството на 
контрадикторност, како и суштината на изјавата да остане непроменета во текот на постапката за 
азил.

74. Според принципот дека судовите ја имале крајната одговорност да истражат како што е 
воспоставено во член 8 од Законот за процедурата на Управниот суд, Судот за миграција морал да 
ги земе предвид сите околности и да обезбеди истрагата на случајот да биде соодветна и целосна. 
Агенцијата за миграција имала обврска да обезбеди услуга и насоки и да истражи. Таа морала да им 
помогне на поединците да ги искористат своите права и да ги води преку преземање иницијатива 
за спроведување дополнителни истраги, во зависност од околностите. Во случаите на азил оваа 
обврска за истрага била уште подалекусежна. Исто така согласно домашната судската пракса, прагот 
за докажување бил поставен повисоко за околности кои разумно можеле да бидат потврдени од 
жалителот, но пониско за околностите кои биле потешки за докажување.

75. Владата забележа дека во овој случај приказот на првиот жалител за ризикот од прогон од 
Ал-Каеда до 2008 во суштина бил доследен и детален, не содржел контрадикторни информации 
и бил поткрепен од релевантни информации за земјата на потекло. На тој начин се ослободил од 
својот товар на докажување и затоа имал право да му се верува. Меѓутоа со оглед дека жалителите 
не барале азил до декември 2010 и септември 2011 година тие морале да покажат дека било 
веројатно, како што стоеле работите во времето на домашните постапки, дека тие и понатаму 
биле соочени со ризик да бидат изложени на третман спротивен на членот 3 од Конвенцијата по 
враќањето во Багдад. Тие не успеале да се ослободат од овој товар на докажување. Дури откако 
Агенцијата за миграција на жалителите не им ги одобрила дозволите за престој тие изнеле нови 
тврдења и докази кои биле некохерентни и контрадикторни. Бидејќи се сменила суштината на 
нивниот приказ, повеќе не можело да им се даде верба. Бидејќи недостасувала веродостојност, 
домашните власти и судовите немале причина да ги истражат тие тврдења понатаму. Ситуацијата 
на жалителите се сменила после 2008 година и нивната потреба од заштита престанала. За време 
на домашните постапки миграциските власти ги зеле во предвид сите релевантни околности и 
внимавале истрагата на случајот да биде соодветна и целосна. Домашните одлуки не упатувале на 
тоа дека на жалителите им бил наметнат претеран товар на докажување.

76.  Конечно Владата посочи дека овој случај се разликувал од случајот на Р.Ц. против Шведска 
(R.C. v. Sweden (no. 41827/07, 9 March 2010)), кој се однесувал на тврдења за мачење и несоодветно 
постапување во рацете на домашните власти. Во овој случај наводното прогонување на жалителите 
било спроведено од недржавни актери. Жалителите не успеале да ги поткрепат своите тврдења дека 
биле соочени со значителен ризик да бидат подложени на малтретирање во случај да се вратат во 
овој момент во Ирак.

В. Оценка на Судот

1. Општи принципи
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(а) Општата природа на обврските согласно членот 3

77.  Судот го забележал следново во предметот Лабита против Италија (Labita v. Italy ([GC], 
no. 26772/95, § 119, ECHR 2000IV)):

„Како што Судот има изјавено во повеќе прилики членот 3 ја обезбедува една од најосновните 
вредности на демократските општества. Дури и во најтешките околности како што е борбата 
против тероризмот и организираниот криминал, Конвенцијата во апсолутна смисла забранува 
мачење и нечовечно или понижувачко постапување или казнување. За разлика од поголемиот 
дел материјални одредби од Конвенцијата и Протоколот бр. 1 и 4, членот 3 не нуди можност за 
исклучоци и отстапувања од она што е дозволено во склад со член 15 став 2, дури и во случај 
на јавна опасност, која се заканува по опстанокот на нацијата (види Selmouni v. France [GC], no. 
25803/94, § 95, ECHR 1999-V, и Assenov and Others v. Bulgaria пресуда од 28 октомври 1998, Reports 
of Judgments and Decisions 1998-VIII, p. 3288, § 93).  Конвенцијата забранува во апсолутна смисла 
мачење и нечовечно и понижувачко постапување, без разлика на однесувањето на жртвата (види 
ја пресудата во случајот Chahal v. the United Kingdom пресуда од 15 ноември 1996, Reports 1996-V, 
p. 1855, § 79).”

(б) Принципот на невраќање (non-refoulement)

78.  Судот во повеќе прилики ја има признаено важноста на принципот на невраќање (види на 
пример M.S.S. v. Belgium and Greece [GC], no. 30696/09, § 286, ECHR 2011, и M.A. v. Cyprus, no. 41872/10, 
§ 133, ECHR 2013 (извадоци)). Она што најмногу го загрижува Судот во случаи на протерување на 
баратели на азил е „дали постојат делотворни гаранции кои го штитат барателот од своеволно 
враќање (refoulement), било директно или индиректно, во земјата од која избегал“ (види, меѓу 
другите извори, M.S.S. v. Belgium and Greece, цитиран горе, § 286; Müslim v. Turkey, no. 53566/99, §§ 
72-76, 26 April 2005; и T.I. v. the United Kingdom (dec.), no. 43844/98, ECHR 2000-III).

(в) Општите принципи во врска со примената на членот 3 во случаи на протерување

79.  Општите принципи во врска со членот 3 во случаи на протерување воспоставени се во предметот 
Саади против Италија (Saadi v. Italy ([GC] no. 37201/06, §§ 124-133, ECHR 2008)), и од неодамна во Ф.Г. 
против Шведска (F.G. v. Sweden ([GC], no. 43611/11, ECHR 2016)). Во релевантните делови од втората 
пресуда се вели следново:

„111. Судот повторува дека државите-договорнички имаат право, согласно добро утврденото 
меѓународно право и согласно нивните обврски кои произлегуваат од договорите, вклучувајќи ја и 
Конвенцијата, да го контролираат влезот, престојот и протерувањето на странци (види на пример, 
Hirsi Jamaa and Others v. Italy [GC], no. 27765/09, § 113, ECHR 2012; Üner v. the Netherlands [GC], 
no.  46410/99, § 54, ECHR 2006-XII; Abdulaziz, Cabales and Balkandali v.   the United Kingdom, 28 May 
1985, § 67, Series A no. 94; и Boujlifa v. France, 21 October 1997, § 42, Reports of Judgments and Decisions 
1997VI). Меѓутоа протерувањето, односно депортацијата на странец од држава-договорничка, може 
да покрене прашања во врска со членот 3 и оттука да ја вклучат одговорноста на државата согласно 
Конвенцијата во ситуација кога постои значителен основ за да се поверува дека лицето доколку 
се депортира би се соочило со вистински ризик да биде подложено на постапување спротивно на 
членот 3 во земјата во која се депортира. Во такви околности, членот 3 имплицира обврска да не 
се депортира лицето за кое станува збор во таа земја (види, меѓу другите извори, Saadi v. Italy [GC], 
no. 37201/06, §§ 124-125, ECHR 2008).

112. Оценката за тоа дали постојат издржани основи да се верува дека жалителот се соочува со 
реален ризик несомнено бара Судот да ги испита условите во земјата во која би се испратило 
лицето имајќи ги предвид стандардите од член 3 од Конвенцијата (види Mamatkulov and Askarov 
v.  Turkey [GC], nos. 46827/99 and 46951/99, § 67, ECHR 2005-I). Овие стандарди подразбираат дека 
малтретирањето со кое жалителот тврди дека ќе се соочи ако се врати мора да го постигне 
минималното ниво на сериозност за да потпадне под опсегот на членот 3. Оценувањето на ова 
ниво е релативно, зависи од околностите во конкретниот случај (види Hilal v. the United Kingdom, 
no. 45276/99, § 60, ECHR 2001-II).

(г) Ризик од малтретирање од приватни групи
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80. Благодарение на апсолутниот карактер на гарантираното право, членот 3 од Конвенцијата се 
применува не само кога опасноста доаѓа од државните власт, и туку и кога опасноста доаѓа од 
лица или групи на лица кои не се државни службеници. Меѓутоа, мора да се покаже дека ризикот 
е вистински и дека властите на државата што прима не се во можност да го спречат ризикот со 
обезбедување на соодветна заштита (види NA. v. the United Kingdom, no. 25904/07, § 110, 17 July 
2008; F.H. v. Sweden, no. 32621/06, § 102, 20 January 2009; и H.L.R. v. France, 29 April 1997, § 40, Reports 
of Judgments and Decisions 1997III).

81. Во овој контекст можноста за заштита или релокација на жалителот во државата на потекло исто 
така е релевантна. Судот повторува дека членот 3 како таков не ја спречува државата договорничка 
да се потпре на постоењето на алтернативно решение за внатрешно бегство согласно нивната 
оценка на тврдењето на лицето дека враќањето во неговата земја на потекло ќе го изложи на 
вистински ризик да биде подложен на постапување кое е забрането со таа одредба (види Salah 
Sheekh v. the Netherlands, no. 1948/04, § 141, 11  January 2007; Chahal v. the United Kingdom, 15 No-
vember 1996, § 98, Reports 1996-V; и Hilal v. the United Kingdom, no. 45276/99, §§ 67-68, ECHR 2001-II).

82.    Меѓутоа Судот одлучи дека потпирањето на алтернативно решение за внатрешно бегство 
не влијае на одговорноста на држава договорничка која го протерува да внимава да не дозволи 
жалителот како резултат на одлуката за протерување да го изложи на третман спротивен на членот 
3 од Конвенцијата (види Салах Шеек, цитиран горе, § 141, и Т.И. против Обединетото Кралство (одл.), 
цитиран горе). Затоа, како предуслов за потпирање на алтернативно решение за внатрешно бегство, 
мора да постојат одредени гаранции: лицето што треба да се протера мора да може да отпатува 
во таа област, да биде примен таму и да се насели, доколку не се овозможи тоа може да се појави 
проблем во однос на членот 3, особено доколку во отсуството на такви гаранции постои можност 
да заврши во дел од земјата на потекло каде ќе биде подложен на несоодветно постапување (види 
Салах Шеек, цитиран горе, § 141, и Sufi and Elmi v. the United Kingdom, nos. 8319/07 and 11449/07, § 
266, 28 June 2011).

(д) Принципот на ex nunc проценка на околностите

83. Во судската пракса на Судот принципот на ex nunc проценка на околностите е утврдена во низа 
случаи. Овој принцип неодамна беше изнесен и во предметот Ф.Г. против Шведска (цитиран горе):

„115. Доколку жалителот веќе не е депортиран, материјалната точка во време за оценката мора 
да биде таа кога Судот го разгледува случајот (види Чахал, цитиран горе, § 86). Целосна и ex nunc 
евалуација е потребна кога треба да се земат предвид информации кои станале познати откако 
домашните органи ја донеле конечната одлука (види, на пример, Maslov v. Austria [GC], no. 1638/03, 
§§ 87-95, ECHR 2008 и Суфи и Елми, против Обединетото Кралство, цитиран горе, § 215). Оваа ситуација 
обично се јавува кога, како што е случај и сега, депортирањето се одложува поради тоа што Судот 
изрекува времена мерка согласно Правилото 39 од Деловникот на Судот. Бидејќи природата на 
одговорноста на државите-договорнички согласно членот 3 во ваков вид случаи лежи во чинот 
на изложување на лицето на ризик од малтретирање, постоењето на ризик мора примарно да се 
оцени во однос на тие факти кои биле познати или кои требало да ѝ бидат познати за државата-
договорничка во времето на протерувањето. Оценката мора да се фокусира на предвидливите 
последици од протерувањето на жалителот во земјата-дестинација, имајќи ја предвид општата 
ситуација таму и неговите или нејзините лични околности (види, на пример, Salah Sheekh v. the 
Netherlands, no. 1948/04, § 136, 11 January 2007 и Вилвараџа и други против Обединетото Кралство, 
цитиран горе, §§ 107 и 108).“

(ѓ) Принципот на супсидијарност

84. Во Ф.Г. против Шведска (цитиран горе) Судот ја опиша природата на неговото испитување на 
случаи поврзани со протерување на баратели на азил на следниов начин:

„117. Во случаи кои се однесуваат на протерување на баратели на азил, Судот сам не го испитува 
самото барање за азил, или не проверува како државите ги почитуваат своите обврски согласно 
Женевската конвенција во однос на статусот на бегалците. Неговата главна грижа е дали постојат 
ефективни гаранции кои го штитат жалителот од арбитрарно враќање, без оглед дали е тоа директно 
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или индиректно во земјата од која тој или таа побегнал/-а. Согласно член 1 од Конвенцијата, 
примарна одговорност за спроведување и извршување на гарантираните права и слободи е кај 
националните органи. Поради тоа механизмот за жалба до Судот е супсидијарен на националните 
системи што ги штитат човековите права. Овој супсидијарен карактер е артикулиран во членовите 
13 и 35 § 1 од Конвенцијата (види, M.S.S. v.  Belgium and Greece [GC], no. 30696/09, §§  286287, 
ECHR 2011). Судот мора да биде уверен, дека оценката која ја направиле властите во државата-
договорничка е адекватна и доволно поддржана со домашни материјали, како и со материјали кои 
потекнуваат од други сигурни и објективни извори, како на пример други држави-договорнички 
или трети држави, агенции на ОН и познати невладини организации (види, меѓу другите извори, 
NA. v. the United Kingdom, no. 25904/07, § 119, 17 July 2008).

118. Покрај ова, во ситуација кога се спровеле домашни постапки не е задолжение на Судот да ја 
наметнува својата оценка на фактите наместо таа на домашните судови и, како генерално правило, 
тие судови треба да ги оценат доказите пред нив (види меѓу други извори, Giuliani and Gaggio v. Italy 
[GC], no. 23458/02, §§ 179-80, 24 March 2011; Nizomkhon Dzhurayev v. Russia, no. 31890/11, § 113, 3 
October 2013; и Savriddin Dzhurayev v. Russia, no. 71386/10, § 155, ECHR 2013 (извадоци). По правило, 
националните органи се тие кои најдобро можат да ги оценат не само фактите, туку, поконкретно, 
и кредибилитетот на сведоците бидејќи тие имаат можност, да го видат, слушнат и да го оценат 
однесувањето на лицето за кое станува збор (види на пример, R.C. v. Sweden, no. 41827/07, §  52, 
9 March 2010).“

(е) Проценка на постоењето на реален ризик

85. Во предметот Саади против Италија (цитиран горе, § 140) Судот одлучил:

„...за планирано присилно протерување да претставува повреда на Конвенцијата потребно е – и 
доволно е – да се покажат суштински основи од кои може да се верува дека постои реален ризик 
дека засегнатото лице ќе биде изложено во земјата примател на постапување забрането со членот 
3 (види параграфи 125 и 132 горе и судската пракса цитирана во тие параграфи).“

86.   Во Ф.Г. против Шведска (цитиран горе) Судот го одлучи следново во врска со проценката на 
постоење на реален ризик:

„113. Оценувањето на постоењето на вистински ризик мора да биде ригорозно (види Chahal v. the 
United Kingdom, 15 November 1996, § 96, Reports 1996-V, и Саади против Италија, цитиран горе, § 128). 
Начелно е обврска на жалителот да изнесе докази кои можат да докажат дека постои значителна 
основа да се верува дека, доколку мерката на која тој се жали, се спроведе, тој би бил изложен на 
вистински ризик да биде третиран спротивно на членот 3 (види на пример, Саади против Италија, 
цитиран горе, § 129, и N. v. Finland, no. 38885/02, § 167, 26 July 2005).  ...

114. Оценката мора да се фокусира на предвидливите последици од отстранувањето на жалителот 
од земјата која е дестинација, имајќи ја предвид општата ситуација таму и неговите или нејзините 
лични околности (види Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, 30 October 1991, § 108, Series A 
no. 215). Во врска со ова, и каде е релевантно да се направи така, Судот зема предвид дали постои 
општа состојба на насилство во земјата-дестинација (види, Sufi and Elmi v. the United Kingdom, 
nos. 8319/07 and 11449/07, § 216, 28 June 2011).

...

116. Судот во случај со протерување треба да одлучи дали, со сите околности на случајот пред него, 
е покажана основана причина да се верува дека лицето за кое станува збор, доколку се врати, ќе се 
соочи со вистински ризик да биде подложено на третман кој е спротивен на член 3 од Конвенцијата. 
Доколку се утврди дека постои таков ризик, отстранувањето на жалителот автоматски ќе значи 
повреда на член 3, без оглед на тоа дали ризикот се јавува од општата ситуација на насилство, лична 
карактеристика на жалителот или комбинација на двете. Сепак, јасно е дека не секоја ситуација на 
општо насилство ќе предизвика таков ризик. Напротив, Судот јасно ставил на знаење дека општата 
ситуација на насилство ќе биде доволна да создаде таков ризик само во „најекстремните случаи“ 
каде постои вистински ризик од малтретирање со самото тоа што поединецот би се изложил на 
такво насилство по неговото враќање (види, Суфи и Елми, цитиран горе, §§ 216 и 218. Види исто така, 
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меѓу другите, L.M. and Others v. Russia, nos. 40081/14, 40088/14 and 40127/14, § 108, 15 October 2015 
и Mamazhonov v. Russia, no.  17239/13, §§ 132133, 23 October 2014).“

87.   Што се однесува до проценката на доказите, било утврдено во судската пракса на Судот дека 
“постоењето на ризик мора да се процени пред сè во однос на оние факти кои биле познати или 
морало да ѝ бидат познати на државата договорничка во времето на протерување“ (види Ф.Г. 
против Шведска, цитиран горе, § 115, цитиран во параграф 83 горе). Државата договорничка затоа 
има обврска да ги земе во предвид не само доказите поднесени од жалителот, туку исто така и 
другите факти кои се релевантни во случајот согласно испитувањето.

88. При оценувањето на тежината која треба да му се даде на материјалот за земјата, Судот утврдил 
согласно својата судската пракса дека мора да се земе во предвид изворот на таквиот материјал, 
особено неговата независност, веродостојност и објективност. Во однос на извештаите, активноста 
и угледот на авторот, и сериозноста на истрагите со кои тие биле изработени, доследноста на 
нивните заклучоци и нивната поткрепеност од други извори, сите тие се релевантни работи кои 
треба да се разгледаат (види Саади против Италија, цитиран горе, § 143; НА. против Обединетото 
Кралство, цитиран горе, § 120; и Суфи и Елми, цитиран горе, § 230). 

89. Судот исто така признава дека мора да се разгледа и присуството и капацитетите за изработка 
на извештај на авторот на материјалот во земјата во прашање (види Суфи и Елми, цитиран горе, § 
231). Судот ги цени бројните тешкотии со кои се соочени владите и НВО-и кои собираат информации 
во опасни и несигурни ситуации. Тој прифаќа дека секогаш нема да е можно истрагите да бидат 
спроведени во непосредна близина на конфликт и во такви случаи може ќе треба да им се верува 
на информациите обезбедени од извори кои се запознаени со ситуацијата од прва рака (види Суфи 
и Елми, цитиран горе, § 232).

90. При оценка на ризикот, Судот може да се стекне со релевантни материјали proprio motu. Овој 
принцип е јасно утврден во судската пракса на Судот (види Х.Л.Р. против Франција, цитиран горе, 
§ 37; Хилал, цитиран горе, § 60; и  Hirsi  Jamaa and Others v. Italy [GC], no. 27765/09, § 116, ECHR 
2012). Во однос на материјалите добиени proprio motu, Судот смета дека со оглед на апсолутната 
природа на заштитата што ја дава членот 3, мора да се задоволи дека проценката направена од 
властите на една држава договорничка е адекватна и доволно поткрепена од домашни материјали 
како и материјали кои потекнуваат од други сигурни и објективни извори, како што се на пример, 
други држави договорнички или држави кои не се потписнички на Конвенцијата, агенции на 
Обединетите нации и угледни невладини организации (види Ф.Г. против Шведска, цитиран горе, § 
117,  цитиран во параграф 84 горе). Во својата надзорната улога под член 19 од Конвенцијата, би 
било претесно да се пристапи во однос на членот 3 во случаи на странци соочени со протерување 
или екстрадиција доколку Судот, како меѓународен суд за човекови права ги зел во предвид само 
материјалите обезбедени од домашните власти на засегнатата држава договорничка, без да ги 
спореди нив со материјалите од други сигурни и објективни извори (види Салах Шеек, цитиран 
горе, § 136).

(б) Распределба на товар на докажување

91. Во врска со товар на докажување во случаи на протерување, добро утврдената судска пракса 
на Судот според која во принцип барателот требало да даде докази кои можеле да докажат дека 
постојат суштински основи да се верува дека, доколку мерката на која се жали се спроведе, тој или 
таа ќе биде изложен на реален ризик да биде подложен на третман спротивен на член 3; и онаму 
каде такви докази се дадени, Владата е таа што треба да ги отфрли доколку има некакви сомнежи 
околу нив (види Ф.Г. против Шведска, цитиран горе, § 120; Саади против Италија, цитиран горе, § 
129; НА. против Обединетото Кралство, цитиран горе, § 111; и Р.Ц. против Шведска, цитиран горе, 
§ 50).

92.  Според судската пракса на Судот, обврска е за лицата кои тврдат дека нивното протерување 
би достигнало повреда на членот 3 да дадат, во максималниот обем што е практично возможен, 
материјали и информации кои на властите на засегнатата држава договорничка, но и на Судот, ќе 
им дозволат да го оценат ризикот што отстранувањето може да го содржи (види Said v. the Nether-
lands, no. 2345/02, § 49, ECHR 2005VI). Меѓутоа, Судот го признава фактот дека што се однесува до 
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барањата за признавање на бегалски статус, може да е тешко, ако не и невозможно, за засегнатото 
лице да обезбеди докази во краток временски рок, особено ако таквите докази мора да се обезбедат 
од земја за која тој или таа тврди дека избегал. Недостатокот на директни документирани докази 
оттука не може да биде од одлучувачка природа per se (види Bahaddar v. the Netherlands, 19 Febru-
ary 1998, § 45, Reports 1998I, и, mutatis mutandis, Саид, цитиран горе, § 49).

93. Како  резултат на посебната ситуација во која барателите на азил честопати се наоѓаат, 
честопати е неопходно да им се даде верба кога се оценува веродостојноста на нивните изјави и 
документите поднесени во поткрепа на истото. Сепак кога се изнесуваат информации кои даваат 
силни причини да се испита вистинитоста на поднесоците на барателите на азил, лицето мора да 
обезбеди задоволително објаснување за наводните неточности во поднесоците (води Ф.Г. против 
Шведска, цитиран горе, § 113; Collins and Akaziebie v. Sweden (dec.), no. 23944/05, 8 March 2007; и 
S.H.H. v. the United Kingdom, no. 60367/10, § 71, 29 January 2013). Дури и ако прегледот на некои од 
деталите даден од барателот може да се чини во одредена мерка неверојатен, Судот смета дека ова 
неопходно не ја намалува општата веродостојност на тврдењето на жалителот (види Саид, цитиран 
горе, § 53, и mutatis mutandis, N. v. Finland, no. 38885/02, §§ 154-155, 26 July 2005).

94. Како општо правило, еден барател на азил не може да се смета дека бил ослободен од товар 
на докажување додека не даде поткрепен преглед на индивидуален, а оттука и реален ризик од 
малтретирање во случај на депортирање кој може да покаже дека неговата ситуација се разликува 
од општите опасности во земјата каде треба да оди.

95. Исто така, иако низа поединечни фактори, кога ќе бидат разгледани поединечно, претставуваат 
реален ризик, истите фактори може да поттикнат реален ризик кога ќе се земат кумулативно и 
кога ќе се разгледаат во ситуација на општо насилство и зајакната безбедност (види НА. против 
Обединетото Кралство, цитиран горе, § 130). Следниве елементи може да претставуваат такви 
фактори на ризик: претходно криминално досие и/или налог за апсење, возраста, родот и потекло на 
тој што се враќа, претходно досие како осомничен или потврден член на гонета група, и претходно 
поднесено барање за азил во странство (види НА. против Обединетото Кралство, цитиран горе, §§ 
143-144 и 146).

96. Судот забележува дека е заедничка обврска на барателот на азил и на имиграциските власти да 
се потврдат и проценат сите релевантни факти на случајот во постапките за азил. Баратели на азил 
вообичаено се единствената странка која може да обезбеди информации за нивните сопствени 
околности. Затоа, што се однесува до поединечните околности, товарот на докажување треба во 
принцип да биде кај барателите, кои мора да ги поднесат, колку што е можно побрзо сите докази 
поврзани со нивните поединечни околности што е потребно за да се поткрепи нивното барање за 
меѓународна заштита. Ова барање исто така е изразено во двата документи на УНХЦР (види став 
6 во Белешката на УНХЦР за товарот и стандардот за докажување во барања за бегалски статус 
и став 196 од Прирачникот и насоките на УНХЦР за процедури и критериуми за утврдување на 
статусот на бегалец, на кои се упатува во параграфите 53-54 горе) и во член 4 § 1 од Директивата за 
квалификации на ЕУ, како и последователната судската пракса на СПЕУ (види параграфи 47 и 49-50 
горе).

97. Меѓутоа, правилата во врска со товарот на докажување не треба да ги направи неефективни 
правата на барателите заштитени согласно членот 3 од Конвенцијата. Исто така е важно да се земат 
во предвид сите тешкотии на кои барателот на азил може да наиде во странство кога собира докази 
(види Бахадар, цитиран горе § 45, и mutatis mutandis, Саид, цитиран горе, § 49). Обата стандарди 
развиени од УНХЦР (параграф 12 од Белешката и параграф 196 од Прирачникот, обата цитирани во 
параграфите 53-54 горе) и членот 4 § 5 од Директивата за квалификации препознава експлицитно 
или имплицитно, дека давањето доверба треба да биде во корист на лицето кое бара меѓународна 
заштита.

98. Судот забележува дека, што се однесува до проценката на општата ситуација во одредена земја, 
поинаков пристап треба да се земе. Во однос на тие прашања, домашните власти кои го испитуваат 
барањето за меѓународна заштита имаат целосен пристап до информации. Од овие причини 
општата ситуација во друга земја, вклучително и способноста на државните власти да обезбедат 
заштита, мора да се воспостави proprio motu од надлежните домашни имиграциски власти (види, 
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mutatis mutandis, Х.И.П. против Франција, цитиран горе, § 37; Хилал, цитиран горе, § 60; и Хирси 
Јамаа и други, цитиран горе, § 116). Сличен пристап се застапува во параграф 6 од гореспоменатата 
Белешка издадена од УНХЦР, според која властите кои одлучуваат за барањето за азил мораат да 
ја земат во предвид „објективната ситуација во земјата на потекло“ proprio motu. Слично на тоа, 
членот 4 § 3 од Директивата за квалификации бара „сите релевантни факти според тоа како се 
поврзуваат со земјата на потекло“ да бидат земени во предвид.

(i) Малтретирање во минатото е индикација за ризик

99. Конкретни прашања се јавуваат кога барателот на азил тврди дека бил малтретиран во минатото, 
бидејќи малтретирањето од минатото може да е релевантно за проценка на нивото на ризик 
од малтретирање во иднината.  Според воспоставената судската пракса, проценката на ризикот 
од малтретирање во иднина е неопходна за да се разгледа соодветно фактот дека жалителот 
презентирал веројатен случај дека во минатото тој бил подложен на несоодветно постапување 
спротивно на членот 3 од Конвенцијата. На пример во Р.Ц. против Шведска, во кој жалителот 
веќе бил мачен, Судот сметал дека „бремето било кај државата да отфрли секаков сомнеж за 
ризик тој повторно да биде изложен на постапување спротивен на членот 3 во случај тој да биде 
протеран“ (види Р. Ц. Против Шведска, цитиран горе, § 55). Во Р.Ј. против Франција, иако ги делел 
сомнежите на француската Влада во однос на тврдењата поднесени од жалителот, Тамил од Шри 
Ланка, во врска со условите на неговиот притвор и неговата финансиска поддршка на Тигрите за 
ослободување на Тамил Елам (ЛТТЕ), Судот одлучи дека Владата не успеала ефективно да ја отфрли 
силната презумпција наметната од лекарското уверение за третман спротивен на членот 3 (види 
R.J. v. France, no.  10466/11, §  42, 19  September 2013). Во случајот на Д.Н.В. против Шведска Судот 
заклучил дека „жалителот не успеал да покаже за веројатно дека тој би бил соочен со реален ризик 
да биде убиен или подложен на малтретирање при враќањето во Етиопија“ иако прифатил дека 
жалителот бил притворен и подложен на малтретирање од властите во Етиопија во минатото (види 
D.N.W. v. Sweden, no. 29946/10, §§ 42 and 45, 6 December 2012).

100. Ова прашање исто така било третирано и во Директивата за квалификации на ЕУ и документите 
на УНХЦР. Поконкретно, членот 4 § 4 од Директивата за квалификации (види параграф 47 горе) 
предвидува – што се однесува до оценката на бегалскиот статус или друга потреба за меѓународна 
заштита од властите на земјите-членки на Европската унија – дека „фактот дека жалителот веќе 
бил подложен на прогон или сериозна штета или директните закани од прогон и таква штета, 
претставуваат сериозна индикација за добро основаниот страв од прогон или реалниот ризик да 
се претрпи сериозна штета, освен ако не постојат добри причини да се смета дека таквиот прогон 
или сериозна штета нема да бидат повторени“.

101. Исто така ова прашање, кое е тесно поврзано со општите прашања за оценка на доказите се 
опфатени во став 19 од Белешката на УНХЦР за товарот и стандардот на докажување на тврдењата 
на бегалецот, и се занимава со индикатори за проценка на добрата основаноста на стравот од 
прогонување, каде се вели следново: „Иако минатото прогонување или малтретирање ќе натежнат 
сериозно во корист на позитивната проценка на ризикот од прогон во иднина, нивното отсуство 
не е одлучувачки фактор. По истата логика, фактот за прогон од минатото неопходно не е убедлив 
за можноста за повторен прогон, особено кога имало важна промена во условите во земјата на 
потекло“ (види параграф 53 горе). Судот смета дека општиот приод на УНХЦР во однос на товар 
на докажување исто така е во интерес на актуелниот контекст: додека товар на докажување е кај 
барателот на азил, претставникот на државата кој го разгледува барањето за азил има обврска 
да ги потврди и процени сите релевантни факти кои барателот на азил (види параграф 6 од 
Белешката за товарот и стандардот за докажување на барања за бегалски статус на УНХЦР од 1998 
и параграф 196 од Прирачникот и насоките на УНХЦР за процедури и критериуми за утврдување на 
бегалскиот статус – цитиран во параграфите 53 и 54 горе). Исто така што се однесува до проценката 
на севкупниот кредибилитет на едно барање за азил, став 11 од Белешката за товарот и стандардот 
за докажување на барања за бегалски статус вели дека кредибилитетот се утврдува кога барателот 
изнел барање кое е кохерентно и веројатно, не е генерално контрадикторно на познати факти, и 
затоа може да му се верува (види параграф 53 горе).

102. Судот смета дека фактот дека постоело малтретирање во минатото дава силна индикација за 
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иден реален ризик од постапување спротивно на членот 3, во случаи во кои жалителот поднел општ 
кохерентен и веродостоен приказ на настаните што е доследен на информациите од веродостојни 
и објективни извори за општата состојба во земјата во прашање. Во такви околности, Владата ќе 
треба да отфрли секаков сомнеж за таквиот ризик.

(ѕ) Припадност на групата која е на мета

103. Гореспоменатото барање дека барателот на азил може да направи разлика на својата ситуација 
од општата опасност во земјата-дестинација е всушност релаксирано во одредени околности, на 
пример кога жалителот тврди дека тој или таа е припадник на група која систематски е изложена 
на пракса на малтретирање (види Салах Шиик, цитиран горе, § 148; S.H. v. the United Kingdom, no. 
19956/06, §§ 69-71, 15 June 2010; и НА. против Обединетото Кралство, цитиран горе, § 116).

104. Во предметот Саади против Италија (цитиран горе) Судот одлучил:

„132. Во случаи кога жалителот тврди дека тој или таа е член на група систематски изложена на 
пракса на малтретирање, Судот смета дека заштитата по членот 3 од Конвенцијата влегува во игра 
кога жалителот утврдува, кога е тоа неопходно врз основа на изворите спомнати во претходниот 
параграф, дека постојат значителни основи за да се верува во постоењето на праксата што е во 
прашање и неговото или нејзиното членство на засегнатата група (види, mutatis mutandis, Салах 
Шиик, цитиран горе, §§ 138-49).

105. Во тие околности Судот потоа нема да инсистира жалителот да покаже постоење на 
дополнителни посебни одлики по кои се разликува доколку за да го стори тоа заштитата што се нуди 
во членот 3 ќе стане илузорна. Ова ќе биде утврдено во контекст на прегледот даден од жалителот 
и информациите за состојбата во земјата-дестинација во однос на групата во прашање (види Салак 
Шиик, цитиран горе, § 148; и НА. против Обединетото Кралство, цитиран горе, § 116).

2. Примена на горенаведените принципи во случај на жалителите

(а) Материјалното време на проценката на ризикот

106. Според утврдената судската пракса на Судот, постоењето на ризик од несоодветно постапување 
мора да се процени пред сè во однос на оние факти кои биле познати или требале да ѝ бидат 
познати на држава договорничка во времето на протерување (види Ф.Г. против Шведска, цитиран 
горе, § 115, цитиран во параграф 83 горе). Меѓутоа доколку жалителот сè уште не бил екстрадиран 
или депортиран кога Судот го испитува случајот, за релевантно ќе се смета времето на постапките 
пред Судот (види Саади против Италија, цитиран горе, §  133; Чахал, цитиран горе, §§ 85-86; и 
Venkadajalasarma v. the Netherlands, no. 58510/00, § 63, 17 February 2004).

107. Бидејќи жалителите во овој случај сè уште не се депортирани, прашањето дали тие би биле 
соочени со реален ризик од прогон по нивното враќање во Ирак мора да се испита во контекст 
на актуелната ситуација. Затоа Судот ќе смета дека ситуацијата на жалителите е таква како што 
стојат работите денеска, земајќи ги во предвид историските факти и како тие се рефлектираат во 
актуелната ситуација.

(б) Состојбата со општата безбедност во Ирак

108. Судот забележува дека и шведската Агенцијата за миграција и Судот за миграција заклучиле 
во 2011 односно 2012 година дека безбедносната ситуација во Ирак не била таква за да има општа 
потреба од меѓународна заштита на баратели на азил. Овој наод последователно бил потврден од 
Судскиот совет во неговата пресуда од јуни 2015 година во актуелниот случај.

109. Владата забележа во своите писмени забелешки дека според најновите информации обезбедени 
од Агенцијата за миграција, интензитетот на насилство во Багдад сè уште не претставувал реален 
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ризик за третман спротивен на членот 3 од Конвенцијата. Тие, меѓу другото, упатиле на извештајот 
на Министерството за внатрешни работи на Обединетото Кралство од април 2015 и извештаите 
на Norwegian Landinfo од 2014 и 2015 година.  Жалителите едноставно забележале во нивните 
забелешки дека безбедносната ситуација во Ирак се влошувала, без да упатат на некакви документи 
во поткрепа.

110. Судот го прифаќа ставот на Владата за општата безбедносна ситуација во Ирак и одлучи 
дека тој е поткрепен. Исто така најновите извештаи на Министерството за внатрешни работи 
на Обединетото Кралство со датум од ноември 2015 година го поткрепуваат овој наод. Иако 
безбедносната ситуација во градот Багдад се влошила, интензитетот на насилство не достигнал 
ниво кој би претставувал како таков вистински ризик на постапување спротивен на членот 3 од 
Конвенцијата. Ниту пак некој од неодамнешните извештаи од независни меѓународни асоцијации 
за заштита на човековите права на кои се упатува во параграфите 32-34 горе содржат некакви 
информации кои можат да доведат до таков заклучок.

111.  Со оглед дека општата безбедносна ситуација во Ирак како таква не го спречува отстранувањето 
на жалителите, Судот затоа мора да процени дали нивните лични околности се такви што ќе мора 
да се соочат со реален ризик од постапување спротивно на членот 3 доколку бидат протерани од 
Ирак.

(в) Личните околности на жалителите

112. Судот најпрво забележува дека во овој случај наводните закани се однесувале на неколку 
членови од семејството жалител, вклучително ќерката на првиот жалител и втората жалителка и 
братот на првиот жалител. Бидејќи овие закани биле главно заради дејствијата на првиот жалител, 
Судот затоа ќе се фокусира на неговата ситуација. Првиот жалител тврдел дека ќе бил соочен 
со вистински ризик од малтретирање доколку се врател во Ирак, по два основи: од една страна 
неговиот наводен прогон од Ал-Каеда заради неговите деловни односи со американските сили до 
2008 година, и од друга страна можниот прогон од ирачките власти заради телевизиската јавна 
дебата во која тој учествувал.

113. Судот повторува дека тој ја проценува ситуацијата на жалителите од денешна перспектива. 
Главното прашање не е како шведските имиграциски власти го процениле случајот во тоа време 
(односно кога Агенцијата за миграција и Судот за миграција одлучиле на 22 ноември 2011 година 
односно на 23 април 2012 година), туку повеќе дали во оваа ситуација жалителите сè уште би биле 
соочени со прогон за гореспоменатите причини доколку биле отстранети од Ирак (види Ф.Г. против 
Шведска, цитиран горе, § 115).

114.  Од самиот почеток, Судот се чини нема причина за сомнеж во наодите на Агенцијата за 
миграција дека семејството било изложено на најсериозни форми на злоставување (ytterst allvarli-
ga övergrepp) од Ал-Каеда од 2004 до 2008 (види параграф 17 горе, и Ф.Г. против Шведска, цитиран 
горе, §§ 117-118, цитиран во параграф 84 горе), што не се чини дека било испитано во поднесоците 
на Агенцијата до Судот за миграција, или во заклучоците на вториов, и кои се чини дека биле 
неоспорени во постапките по Конвенцијата. Судот исто така забележува дека жалителите тврделе 
во постапките пред Агенцијата за миграција дека индиректните закани против нив и нападите 
на складот со стока на компанијата на првиот жалител продолжиле и после 2008 година, дека 
тие избегале од понатамошно малтретирање со тоа што се скриле и дека не можеле да побараат 
заштита од ирачките власти бидејќи тие биле инфилтрирани од Ал-Каеда. Судот не гледа причина 
да се сомнева во ова. Оттука, Судот е задоволен дека прегледот на настаните кои се случиле меѓу 
2004 и 2010, кој што го дале жалителите генерално бил кохерентен и веродостоен. Прегледот е 
доследен со релевантните информации за земјата на потекло кои биле достапни од сигурни и 
објективни извори (види параграф 39 горе). Со оглед на фактот дека жалителите биле подложени 
на малтретирање од страна на Ал-Каеда, Судот смета дека постојат силни индикации дека тие и 
понатаму ќе бидат соочени со ризик од недржавни актери во Ирак (види параграф 102 горе).

115. Затоа Владата е таа која треба да ги отфрли сите сомнежи за таков ризик. Во врска со ова Судот 
забележува дека Владата пред него изнела дека Агенцијата за миграција аргументирала пред Судот за 
миграција дека документите поднесени од жалителите во однос на наводните настани во септември 



201

и ноември 2011 биле од проста природа и со мала доказна вредност; Владата исто така ставила под 
знак прашање зошто жалителите не поднеле подетални поднесоци во врска со континуираните 
малтретирања после 2008 година во раната фаза од постапките за азил. Тие тврделе дека ваквата 
состојба на работите го намалила кредибилитетот на жалителите, подеднакво како и времето и 
начинот на нивното повикување на ДВД-то со аудиовизуелната снимка на телевизиската дебата во 
која учествувал првиот жалител (види параграф 71 горе), додека жалителите го оспорувале таквото 
тврдење (види параграф 61 горе). Меѓутоа, Судот забележува дека Агенцијата за миграција не 
коментирала за кредибилитетот на жалителите или ДВД-то. Ниту пак конкретно Судот за миграција 
се осврнал на тие прашања во неговото образложение.

Во отсуство на дополнително конкретно образложение за тие прашања во одлуките на Агенцијата 
за миграција и Судот за миграција, Судот нема корист од нивната проценка во оваа насока.

Меѓутоа Судот не смета дека е неопходно да го разреши несогласувањето меѓу странките во однос 
на овие прашања, бидејќи во секој случај домашните одлуки не се чини дека целосно го исклучиле 
континуираниот ризик од Ал-Каеда.

Наместо тоа се чини дека тие го поддржале гледиштето дека – во времето на нивните одлуки – 
способноста на Ал-Каеда слободно да оперира опаднала, како и инфилтрацијата на групата во 
органите, и дека обратно на тоа способноста на властите да ги заштитат жалителите се зголемила 
(види параграфи 17 и 19 горе).

116. Се чини од различни извештаи од сигурни и објективни извори дека лицата кои на различни 
начини соработувале со властите на окупаторските сили во Ирак после војната биле и сè уште се на 
мета на Ал-Каеда и други групи. Извештајот со информации за земјата на потекло на Министерството 
за внатрешни работи на Обединетото Кралство за Ирак во 2009 вели дека цивилите ангажирани 
или на друг начин поврзани со Мултинационалните сили во Ирак биле соочени со ризик да бидат 
на мета на недржавни актери. Слично на тоа во извештајот на Министерството за внатрешни 
работи од 2014 година се велело дека лицата за кои се сметало дека соработувале или претходно 
соработувале со актуелната ирачка Влада и нејзините институции, поранешните американски 
или мултинационални сили или странски компании биле соочени со ризик од прогон во Ирак. 
Извештајот особено ги посочува одредени целни групи како што се толкувачи, ирачки државјани 
вработени во странски компании и одредени, со нив поврзани, занимања како што се судии, научни 
работници, наставници и правници (види параграфи 39-42 горе).

117. Првиот жалител ѝ припаѓа на групата лица кои систематски биле на мета заради нивната 
врска со американските вооружени сили. Судот го има на ум фактот дека нивото и формата 
на инволвираност во „соработката“ со странските трупи и властите може да варира и дека 
последователно, нивото на ризик исто така може да варира во иста мерка. Во врска со ова мора да 
се посвети внимание на фактот дека веќе било утврдено дека првиот жалител бил малтретиран до 
2008 година. Исто така друг важен фактор било тоа дека неговите контакти со американските сили 
биле апсолутно видливи, бидејќи неговата канцеларија била лоцирана во американската воена 
база која жалителите ја именувале како „Камп Викторија“. Гореспоменатите извештаи даваат мала 
или никаква поддршка за тврдењето – што произлегува од домашните одлуки – дека заканите од 
Ал-Каеда мора да престанеле откако првиот жалител престанал да работи за американските сили. 
Во контекст на одредени околности од овој случај, Судот одлучи дека првиот жалител и двајца 
други членови од неговото семејство кои се жалителите во овој случај, би биле соочени со реален 
ризик од континуиран прогон од недржавни актери доколку се вратиле во Ирак.

118. Прашање поврзано со ова е дали ирачките власти би можеле да обезбедат заштита за 
жалителите. Жалителите го оспориле ова, додека Владата тврдела дека во Багдад постоел судски 
систем што функционирал како што треба.

119.  Судот забележува во врска со ова дека според стандардите на правото на Европската унија, 
државата или телото кое обезбедува заштита мора да исполни одредени посебни услови: особено 
мора да „функционира делотворен правен систем за откривање, гонење и казна на дејствија 
кои претставуваат прогон со предизвикување сериозна штета“ (види член 7 од Директивата за 
квалификации, цитиран во параграф 48 горе).
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120. Се чини според најновите објективни меѓународни извори за човековите права дека постоел 
дефицит и од капацитет и од интегритет на ирачкиот безбедносен и правен систем. Системот и 
понатаму функционира, но недостатоците се зголемени од 2010 (види параграф 43 горе).

Исто така, американскиот Стејт Департмент забележал дека широко распространетата корупција 
на сите нивоа на владата и општеството резултирале во недостаток на делотворна заштита на 
човековите права и дека безбедносните сили направиле ограничени напори за спречување 
или одговор на насилството во општеството (види параграф 44 горе). Состојбата оттука јасно се 
влошила од 2011 и 2012, кога Агенцијата за миграција и Судот за миграција ја оцениле ситуацијата, 
и Судот одлучил дека во случај заканата сè уште да постоела, се чинело дека било веројатно дека 
ирачките органи на прогонот биле и волни и спремни да им ја обезбедат потребната заштита на 
жалителите (види параграф 19 горе). Конечно, ова прашање треба да се разгледа во контекст на 
општо влошената ситуација, обележана од пораст на секташкото насилство и нападите и продорот 
на ИСИС, како резултат на што големи области од територијата биле надвор од ефективна контрола 
на ирачката Влада (види параграф горе). 

121. Судот смета дека во контекст на горенаведените информации по прашања кои ја опфаќаат 
сложената и нестабилна општа безбедносна ситуација, капацитетот на ирачките власти да го 
заштитат својот народ мора да се смета за намален. Иако актуелното ниво на заштита сè уште може 
да е доволно за општата јавност во Ирак, ситуацијата е различна за лица, како што се жалителите, 
кои припаѓаат на група која е на мета. Судот затоа не е убеден во дадениве околности на случајот 
на жалителите дека ирачката држава би можела да им обезбеди делотворна заштита од закани 
од Ал-Каеда или други приватни групи во актуелната ситуација. Кумулативниот ефект на личните 
околности на жалителите и намалената способност на ирачките власти да ги заштитат оттука мора 
да се смета дека креираат вистински ризик од малтретирање во случај на нивно враќање во Ирак.

122. Бидејќи способноста на ирачките власти да ги заштитат жалителите мора да се смета за намалена 
во цел Ирак, можноста за внатрешна релокација не е реална опција во случајот на жалителите.

123. Судот затоа смета дека значителни основи биле изнесени за да се верува дека жалителите би 
биле соочени со реален ризик спротивен на членот 3 доколку биле вратени во Ирак. Соодветно 
на тоа Судот смета дека спроведувањето на налогот за депортирање за жалителите ќе значело 
повреда на член 3 од Конвенцијата.

II. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

124.  Членот 41 од Конвенцијата уредува:

„Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините Протоколи, и ако 
внатрешното право на засегнатата Висока страна договорничка дозволува само делумно 
обесштетување, Судот ѝ доделува на оштетената страна, доколку е потребно, правичен надоместок.“

А. Штета

125.  Жалителите бараа 10.000 евра (ЕУР) за секој за материјална штета и 20.000 евра за секој за 
нематеријална штета.

126. Владата нагласи дека налогот за депортирање за жалителите не бил спроведен и според тоа не 
требало да им се додели никаков надоместок за материјална или нематеријална штета. Соодветно 
на тоа изјавија дека барањето на жалителите требало да се отфрли.

127. Што се однесува до материјалната штета Судот смета дека жалителите не го поткрепиле своето 
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барање и затоа го отфрла. Што се однесува на нематеријалната штета, Судот смета дека неговиот 
наод во оваа пресуда (види параграф 123 горе) сам по себе претставува правичен надоместок за 
нематеријална штета претрпена од жалителите (види, со слични последици, Саади против Италија, 
цитиран горе, § 188, и Nizamov and Others v. Russia, nos. 22636/13, 24034/13, 24334/13 and 24528/13, 
§ 50, 7 May 2014).

Б. Трошоци и издатоци

128. Жалителите бараа 25.000 шведски круни (СЕК - приближно 2.729 евра) за трошоци и издатоци 
пред Судскиот совет и 144.180 СЕК (приближно 15.738 евра) за тие што ги имале пред Големиот 
судски совет, а кои одговарале на седумдесет и осум работни часови. Нивното вкупно барање за 
трошоци и издатоци оттука изнесуваше 169.180 СЕК (приближно 18.467 евра).

129. Владата се изјасни дека надоместокот за трошоците пред Големиот судски совет не требал да 
надмине износ еднаков на триесет работни часа.

130. Според судската пракса на Судот еден жалител има право на рефундирање на своите трошоци 
и издатоци само доколку покажел дека истите настанале реално и неопходно и биле разумни 
во однос на износот. Во овој случај, имајќи ги на ум документите кои ги поседувал и неговата 
судската пракса Судот смета дека износ од 10.000 евра (плус сите даноци на кои може да подложат 
жалителите) е разумен за да ги покрие трошоците во однос на сите ставки и истиот им го доделува 
на жалителите.

В. Казнена камата

131. Судот смета дека е соодветно казнената каматна стапка да се заснова на маргиналната стапка 
за позајмување на Европската Централна Банка на која треба да се додадат три процентни поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1. Одлучи, со десет гласа наспроти седум дека доколку бил спроведен, налогот за депортирање на 
жалителите во Ирак ќе резултирал со повреда на членот 3 од Конвенцијата;

2. Одлучи, со петнаесет гласа наспроти два, дека одлуката на Судот во однос на членот 3 сама по 
себе претставува доволен правичен надоместок за секаква нематеријална штета што ја претрпеле 
жалителите;

3. Одлучи со дванаесет гласа наспроти пет,

(а) дека тужената држава треба да им го исплати на жалителите, во рок од три месеци, следниов 
износ, конвертиран во валутата на тужената држава по стапката што ќе важи на денот на исплатата:

10.000 евра (десет илјади евра), плус секој данок на кој можеби подложат жалителите, за трошоци 
и издатоци;

(б) дека од истекувањето на гореспоменатите три месеци до исплатата ќе се наплаќа проста камата 



204

на гореспоменатиот износ по стапка еднаква на маргиналната стапка за позајмување на Европската 
Централна Банка во текот на казнениот период плус три процентни поени; 

4. Едногласно го отфрла остатокот од побарувањето на жалителите за правичен надоместок.

Изготвено на англиски и на француски јазик, и доставено на писмено на 23 август 2016 година, 
согласно правилото 77 §§ 2 и 3 од Деловникот на Судот.

 Сорен Пребенсен  Гвидо Раимонди
 Заменик секретар  Претседател 

Во согласност со членот 45 § 2 од Конвенцијата и правилото 74 § 2 од Деловникот на Судот, кон оваа 
пресуда се приложени следниве издвоени мислења:

(а) мислење на согласување на судијата Бјанку;

(б) мислење на согласување на судијата О’Лири;

(в) заедничко мислење на несогласување на судиите Јадерблом, Гритcко, Дедов, Кулбро, Куцко-
Штадлмајер и Полачкова;

(г) издвоено мислење на судијата Ранѕони.

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.
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СОВЕТ НА ЕВРОПА
ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ПРЕДМЕТ: ЧОНКА [ČONKA] против БЕЛГИЈА

(Жалба бр. 51564/99)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР

5 февруари 2002 година

КОНЕЧНА

05.05.2002
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Во предметот Чонка против Белгија,

Европскиот Суд за човекови права (трет оддел), заседавајќи како Судски Совет во состав од следниве 
судии:

Г-дин Џ. -П. Коста [J.-P. COSTA], Претседател,
Г-дин В. Фурман [W. FUHRMANN],
Г-дин П. Курис [P. KŪRIS],
Г-дин К. Јунгвирт [K. JUNGWIERT],
Сер Николас Братза [Sir Nicolas BRATZA],
Г-дин К. Траја [K. TRAJA], судии,
Г-дин Велаерс [VELAERS], ad hoc судија,
И Г-дин С. Доле [S. DOLLÉ], Секретар на Одделот,

По одржаната затворена расправа на 15 мај 2001 и 15 јануари 2002, ја донесе следнава пресуда, која 
беше усвоена на последниот наведен датум:

ПОСТАПКА 

1. Предметот беше инициран со жалба (бр. 51564/99) против Кралството Белгија, поднесено до 
Судот според одредбите од членот 34 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основни 
слободи (“Конвенцијата”) од страна на четири државјани на Словачка, Г-дин Јан Чонка [Ján Čonka], 
Г-ѓа Мариа Чонкова [Mária Čonková], Г-ѓица Нада Чонкова [Nad’a Čonková] и Г-ѓица Никола Чонкова 
[Nikola Čonková] (“жалителите”), на 04 октомври 1999 г. 

2. Жалителите тврдат, особено, дека околностите на нивното апсење и депортирање во Словачка 
претставувало кршење на Членовите 5 и 13 од Конвенцијата, како и на Членот 4 од Протоколот 
бр.4.

3. Жалбата беше доделена на Третиот Оддел на Судот (Правило 52 § 1 од Деловникот на Судот). Во 
рамките на тој Оддел, Судскиот Совет кој ќе го разгледува предметот (член 27 § 1 од Конвенцијата) 
беше во состав како што беше одредено со Правилото 26 § 1. Г-ѓа F. Tulkens, судијата избран за 
Белгија, се повлекол од заседавањето за предметот (Правило 28). Владата на Белгија (“Владата”) 
потоа го назначил Г-дин Ј. Velaers да заседава како ad hoc судија (член 27 § 2 од Конвенцијата и 
правило 29 § 1).

4. Со одлука од 13 март 2001, Судскиот Совет изјавил дека жалбата е делумно допустлива [Забелешка 
на Секретарот. Одлуката на Судот може да се добие од Регистарот].

5. И жалителите, и Владата доставиле коментари во врска со основаноста (Правило 59 § 1).

6. Сослушувањето кое беше отворено за јавноста, се одржа во Зградата на Човековите права во 
Стразбур, на 15 мај 2001 г (Правило 59 § 2). 

Пред Судот се појавија:

(a) за Владата Г-дин C. DEBRULLE, Генерален Директор, Министерство за правда, Aгент, Г-дин R. 
ERGEC, Адвокат, Адвокат, Г-дин F. BERNARD, Г-дин F. ROOSEMONT, Г-дин T. MICHAUX, Г-дин P. SMETS, 
Г-дин J. GILLIAUX, Г-динs I. VERHEVEN, Советници; 

(b) за жалителите: Г-дин G.-H. BEAUTHIER, Г-дин N. VAN OVERLOOP, Г-дин O. DE SCHUTTER, адвокати. 

Судот ги сослуша изјавите на Г-дин Beauthier, Г-дин de Schutter, Г-дин Ergec, Г-дин van Overloop и 
Г-дин Gilliaux, како и нивните одговори на неговите прашања. 
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ФАКТИ

I. ОКОЛНОСТИ НА ПРЕДМЕТОТ

7. Г-дин Јан Чонка [ Ján Čonka], Г-ѓа Мариа Чонкова [Mária Čonková], г-ѓица Нада Чонкова [Nad’a 
Čonková] и г-ѓица Никола Чонкова [Nikola Čonková] се државјани на Словачка со Ромска етничка 
припадност, родени во 1960, 1961, 1985 односно 1991 год. Првите двајца жалители се родители на 
третиот и на четвртиот жалител. 

8. Жалителите велат дека во повеќе наврати помеѓу март и ноември 1998 г. биле насилно нападнати 
од страна на скинхедси во Република Словачка. Всушност, во ноември 1998 г-дин Чонка бил толку 
сериозно повреден во напад, што морал да биде хоспитализиран. Била повикана полиција, но 
полицијата одбила да интервенира. После неколку дена, Г-дин и Г-ѓа Чонка повторно биле предмет 
на навреди и закани од страна на скинхедси, но полицијата повторно одбила да интервенира.

Како резултат на тие постојани закани, жалителите одлучиле да избегаат од Словачка, и да 
отпатуваат до Белгија, каде што пристигнале на почетокот на месец ноември 1998 г.: Г-дин Чонка и 
двете малолетни деца на 06 ноември, а Г-ѓа Чонка два дена подоцна. 

A. Барањето на жалителот за азил 

9. На 12 ноември 1998 г. жалителите побараа политички азил во Белгија. 

10. На 3 март 1999 г., нивните поднесени жалби за азил беа прогласени за недопустливи од страна 
на Министерот за внатрешни работи, преку Генералниот Директорат од службата за странци, 
врз основа на тоа што не дале доволно докази за да покажат дека животите им биле подложени 
на ризик во Словачка, за целите на Женевската Конвенција во однос на Статусот на бегалците. 
Одлуките со кои им се одбива дозвола да останат во Белгија беа придружени со одлука со која се 
одбива дозвола за влез во самата територија, поткрепена со наредба да се напушти територијата 
во рок од пет дена.

11. На 05 март 1999 желителите поднесоа жалба според постапката за итна жалба до генералниот 
Комесар за бегалци и лица без државјанство (“Генералниот Комесар”) против одлуките со кои им е 
одбиена дозвола  да останат во Белгија.

12. На 14 април 1999 Г-дин Чонка беше поканет во канцеларијата на Генералниот Комесар за да ги 
изнесе своите причини врз основа на кои бара азил. Тој не се појави на закажаниот состанок.

13. На 23 април 1999 Г-ѓа Чонкова, придружувана од страна на толкувач, беше сослушана од страна 
на претставници на канцеларијата на Генералниот Комесар во затворот во Гент, каде што се наоѓала 
во притвор чекајќи судење. На 17 мај 1999 г., кривичниот Суд на Гент ја осудил на затворска казна 
во времетраење од осум месеци за кражба. 

14. На 18 јуни 1999 г., Канцеларијата на Генералниот Комесар ја поддржа одлуката на Канцеларијата 
за странци, и го одби барањето на жалителите да останат. Нивната одлука во предметот на Г-дин 
Чонка беше основана на фактот дека тој не се појавил на закажаниот состанок без оправдана 
причина. Што се однесува до Г-ѓа Чонкова, во образложение на околу две страници, Генералниот 
Комесар ги посочил поголемите несовпаѓања во нејзината изјава под заклетва, и искажал сериозни 
сомнежи во однос на нејзиниот кредибилитет. 

На пример, Г-ѓа Чонкова меѓу другото имала изјавено дека на 04 ноември 1998 нејзиниот сопруг, 
Г-дин Чонка, бил нападнат од страна на скинхедси толку насилно што морало да биде одведен во 
болница. Полицијата била повикана, но не дошла. Тој инцидент бил директна причина за нивната 
одлука да избегаат од Словачка. Сепак, Генералниот Комесар одлучи таа изјава да биде одбиена 
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поради фактот што нивните патнички билети биле издадени пред горенаведениот инцидент од 
04 ноември: авионскиот билет на Г-ѓа Чонкова на 02 октомври, а автобуските билети на нејзиниот 
сопруг и на нивните деца, за патувањето до Белгија, на 02 ноември 1998 г. Понатаму, исказот на 
Г-ѓа Чонкова за инцидентот не се совпаѓал со исказот на нејзините поќерки, особено во врска со 
битниот детаљ дали полицијата дошла на местото на настанот.

Генералниот Комесар во неговите одлуки наложи жалителите да се депортираат до државата од која 
избегале (Словачка), а со цел да се пресмета пет-дневниот период за напуштање на територијата, 
кој беше суспендиран со жалбата по итна постапка, времето се смета дека повторно почнало да 
тече сметано од датумот на службената одлука за жалителите. 

15. На 24 јуни 1999 Г-ѓа Чонкова беше пуштена на слобода и ѝ беше дадена нова одлука да ја 
напушти територијата во рок од пет дена, односно до полноќ на ден 29 јуни. 

16. На 03 август 1999, жалителите поднеле жалба до Conseil d’Etat  за судска ревизија на одлуката 
од 18 јуни 1999, и за одложување на извршувањето, по обичната постапка. Тие исто така поднеле 
барање за правна помош.

17. На 23 септември 1999, Државниот Совет Conseil d’Etat  ги отфрлил барањата за правна помош 
врз основа на тоа што кон нивните барања немале приложено уверение за примања, потребно во 
согласност со одредбите од Член 676-3 од Деловникот на Судот, фотокопија, наместо оригиналот 
од уверението, беше приложена кон барањето на Г-ѓа Чонкова. Следствено на тоа, жалителите 
беа повикани, со налозите со кои им се одбива барањето за правна помош,  да ги платат судските 
трошоци во рок од петнаесет дена. Со оглед на тоа што тие не го сториле тоа, нивните барања за 
судска ревизија и за одложување на извршувањето беа избришани од листата на 28 октомври 1999 
г. 

Б. Апсење на жалителите и депортирање

18. Кон крајот на септември 1999 год. полицијата на Гент испратила известување до повеќе ромски 
словачки семејства, вклучувајќи ги и жалителите, со кое бара од нив да се појават во полициската 
станица до 01 октомври 1999 г. Известувањето било напишано на холандски и на словачки јазик и 
во него било наведено дека ги повикуваат да дојдат таму со цел да овозможат да се комплетираат 
нивните досиеја во врска со нивните барања за азил. 

19. Во полициската станица, каде што бил присутен и толкувач за словачки јазик, на жалителите им 
биле дадени нови наредби да ја напуштат територијата, со датум од 29 септември 1999 г., заедно со 
одлука за нивно иселување во Словачка и нивно притворање за истата цел. Дадените документи, 
сите од нив со идентична содржина, ги известиле примателите дека можат да поднесат барање до 
Conseil d’Etat  за судска ревизија на наредбата за депортирање и за одложување на извршувањето 
– доколку го сторат истото во рок од 60 дена од приемот на одлуката и до Одделот за извршување 
[Chambre du conseil]  од Кривичниот Суд, против наредбата зa нивно притворање. Според Владата, 
на некои од засегнатите странци во секој случај не им било дозволено да ја напуштат полициската 
станица по своја слободна волја, од хуманитарни основи или пак поради административни причини.

20. Неколку часа подоцна, жалителите и други ромски семејства, во придружба на толкувач, биле 
одведени во затворен транзитен центар, познат под името “Транзитен Центар 127 -2” во Steenok-
kerzeel близу аеродромот во Брисел. Се чини дека толкувачот останал во центарот само на кратко. 
Според Владата, тој можел да биде повторно повикан во центарот на барање на жалителите. 
Желителите велат дека им било кажано дека немаат никаков друг останат правен лек против 
наредбата за депортирање.

21. Додека биле во Центарот, словачките семејства примиле посети од делегација белгиски членови 
на Парламентот, Словачкиот Конзул, делегати од различни невладини организации и лекари. Во 
10.30 ч. на 01 октомври 1999 г., адвокатот на жалителите, Г-дин Ван Оверлуп, бил информиран 
од страна на Претседателот на Лигата за права на Ромите дека неговите клиенти се во притвор. 
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Земајќи предвид дека тој сè уште добивал инструкции од нив, Г-дин Ван Оверлуп испратил порака 
по факс на 04 октомври 1999 г. до Службата за странци, информирајќи ја дека жалителите се 
наоѓаат во Транзитниот Центар 127-2 и дека чекаат враќање во татковината Словачка. Барал да 
не се преземаат никакви дејствија за нивно депортирање, поради тоа што тие морале да се грижат 
за член на нивното семејство којшто беше во болница. Сепак, Г-дин Ван Оверлуп не поднел жалба 
против наредбите за депортирање или притворање од 29 септември 1999 г.

22. На 05 октомври 1999 г. засегнатите семејства биле одведени до воениот аеродром Melsbroek 
каде броевите на седиштата кои им биле доделени за седење во авионот, им биле напишани на 
нивните дланки со хемиско пенкало. Авионот ја напуштил Белгија за пат кон Словачка во 17:45 ч.

23. Кратко потоа, Министерот за внатрешни работи, на одговор на парламентарно прашање 
поставено на 23 декември 1999 г., изјавил:

“Поради големата концентрација на баратели на азил од словачка националност во Гент, беа 
направени планови за нивно колективно враќање во нивната татковина. ... Извештаите кои ги 
добив јас од страна на градоначалникот на Гент и генералниот Директор на Службата за странци 
укажуваат на тоа дека операцијата беше соодветно подготвена, иако несреќната формулација на 
писмото кое го испратила полицијата на Гент до некои од Словаците можеби навела на погрешно 
мислење. И Службата за странци, и полицијата на Гент беа изненадени од големиот број Словаци 
кои одговориле на известувањето кое им беше испратено. Фактичките околности резултирале со 
тоа лицата да бидат притворени во Транзитниот Центар 127 -2 со цел да се депортираат неколку 
дена подоцна... ”

РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО И ПРАКСА

Параграфите 24 до 33 со релевантното домашно право и пракса може да се најдат на www.echr.coe.
int под HUDOC.

ПРАВО

I. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 5 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 

34. Жалителите тврделе дека нивното апсење во полициската станица во Гент на 01 октомври 1999 
г. претставува повреда на Членот 5 од Конвенцијата, чиј релевантен дел одредува дека:

 “1. Секој има право на слобода и на сигурност. Никому не треба да му биде одземена неговата 
слобода, освен во следниве случаи и по постапка утврдена со закон:

....

 (f) законско апсење или притворање на некое лице со цел да се превенира неовластено да влезе 
во државата или на лице против кое е преземено дејствие со цел истото да се депортира или 
екстрадира.” 

35. Судот истакнува дека, во неговата одлука за допустливост на жалбата, се надоврза на основаноста 
на првичниот приговор на Владата дека жалителите не ги исцрпиле расположливите домашни 
правни лекови, со оглед на тоа што тие не се жалеле до Одделот за извршување на кривичниот Суд 
во согласност со одредбите на делот 71 од Законот за странци. 

36. Во однос на основаноста, жалителите одрекувале дека нивното апсење било неопходно за да се 
осигура дека тие ќе заминат од Белгија. Се жалеле најмногу од сè на начинот на кој биле уапсени, 
велејќи дека биле намамени во замка поради тоа што биле наведени дa веруваат дека нивното 
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присуство во полициската станица било неопходно за да се комплетира нивното барање за азил, 
кога, од почетокот, единствената причина на властите била да ги лишат од слобода. Затоа, тие биле 
измамени во врска со целта на нивното присуство во полициската станица и, соодветно, имало 
злоупотреба на овластувања што довело до повреда на Членот 5 став 1. 

Следствено, не може да се обвинат жалителите што одбиваат да им веруваат на властите и што 
одлучиле да не поднесат жалба до белгиските судови. Доколку дошло до тоа, во тие околности 
било која таква жалба би беше залудна. Жалителите биле ставени во замка од страна на властите, 
собрани како дел од колективна операција за враќање во татковината и ставени во затворени 
центри каде им беше кажано дека не им беше достапна никаква жалба; следствено, не можеле ниту 
да го контактираат нивниот адвокат Г-динот Ван Оверлуп директно.

Г-динот Ван Оверлуп не дознал дека неговите клиенти се притворени сè до петок 01 октомври 
1999 г., кога бил информиран од страна на претседателот на Лигата за ромски права. Во ниту еден 
момент помеѓу апсењето на жалителите и извршувањето на наредбата за депортирање, не било 
возможен контакт меѓу нив и нивниот адвокат, особено зашто не им било дозволено да добиваат 
телефонски повици од надвор. Мора да се признае дека можеле да телефонираат, но биле убедени 
дека е невозможно да се жалат против нивното притворање.

Понатаму, Г-дин Ван Оверлуп не можел да поднесе жалба до Одделот за извршување во Гент 
до понеделник, 04 октомври. Со оглед на тоа што Одделот за извршување заседавал само во 
понеделниците, средите и петоците, предметот не можел да биде сослушан сè до среда 06.октомври, 
а авионот со кој заминале жалителите ја напушти Белгија на 05 октомври вторник.

37. Владата посочи дека на жалителите им биле дадени наредби да ја напуштат територијата на 03 
март и на 18 јуни 1999 г., во кои изрично било нaведено дека се подложни на притворање со цел да 
ги депортираат доколку не ја исполнат наредбата. Жалителите затоа сигурно биле целосно свесни 
дека останале повеќе од дозволеното. Понатаму, Кривичниот Суд во Гент ја прогласил Г-ѓа Чонкова 
за виновна за сторено кривично дело кражба. Во тие околности, било апсурдно да се сугерира дека 
жалителите имале добро поведение. Напротив, доктрината за “Чисти раце” или nemo auditur adage 
морала да биде применета во нивниот случај. 

Дополнително, фактот дека содржината на известувањето била потенцијално двосмислена не 
може да биде доволен за да се донесе заклучок дека имало злоупотреба на овластување. Тоа е 
сериозно обвинување кое би можело да се даде само доколку власта дејствувала единствено поради 
незаконски причини, а јасно е дека не било така. Освен тоа, Министерот за внатрешни работи јавно 
искажал жалење за “несреќната формулација” на известувањето. Сепак, фактот дека други странци 
кои биле во полициската станица откако го добиле известувањето биле ослободени откако им биле 
разгледани предметите, покажува дека известувањата не биле испратени со единствена цел да се 
изведат апсења. И да било така, употребениот метод бил во секој случај поповолен отколку да се 
оди по домовите на странците или до училиштата на нивните деца за да се апсат. Затоа, и да имало 
некаков трик, станувало збор за “мал трик”.

Владата не гледа основа врз која жалбата (апликацијата до Судот) би можела да биде изземена од 
барањето да се поднесе жалба во Одделот за извршување при Кривичниот Суд. По нивно мнение, 
ако жалителите можеле да поднесат жалба (апликација) до Европскиот Суд за човекови права, 
сигурно имале иста таква можност во истите околности да се жалат до Одделот за извршување.

38. Судот забележува дека билo вообичаено жалителите да се уапсат со цел да бидат депортирани 
од Белгија. Членот 5-1 (ф) од Конвенцијата со тоа може да се примени во овој предмет. Несомнено, 
жалителите спореле дали нивното апсење биле навистина неопходно за таа цел; сепак, Членот 
5-1 не поставува како услов дека лицето против кое се води постапка за депортирање треба 
задолжително да се притвори, на пример со цел за да се спречи истото да изврши престап или 
пак да избега. Во однос на ова, членот 5-1 (ф) предвидува различно ниво на заштита од членот 
5-1 (ц): сето она што е потребно како услов според одредбите на потточката (ф) е дека “преземена 
е постапка заради депортирање” (в. Пресудата за предметот Чахал [Chahal] против Обединетото 
Кралство од 15 ноември 1996 г., Извештаи за пресуди и одлуки 1996-V, стр.1862, т.112).
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39. Онаму каде се оспорувa “законитоста” на притворањето, вклучувајќи го и прашањето дали притоа 
е следена “постапка пропишана со закон”, Конвенцијата се повикува суштински кон обврската да 
дејствува во согласност со суштествените и процедуралните правила на националните закони, но 
дополнително бара секое лишување од слобода да е изведено во согласност со целите на членот 
5, имено да се заштити индивидуата од произволност (в. Помеѓу другите, пресудата за предметот 
Bozano против Франција, од 18 декември 1986 г., Серија А бр.1111, стр.23, т.54, и горенаведената 
пресуда за предметот Чахал, стр.1864, т.118).

40. Во овој предмет, жалителите добиле писмено известување на крајот на септември 1999 г., со кое 
се канат да дојдат во полициската станица во Гент на 01 октомври 1999 г., за да “овозможат да се 
комплетира нивното досие за барање за азил”. Кога дошле во полициската станица им била дадена 
наредба да ја напуштат територијата, со датум 29 септември 1999 г., и одлука за нивно иселување 
во Словачка и за нивно апсење за таа цел. Неколку часа подоцна, биле одведени во затворениот 
транзитен центар во Steenokkerzeel. 

41. Судот забележува дека, според Владата, иако известувањето имало несомнено несреќна 
формулација, што впрочем и јавно го признал Министерот за внатрешни работи (в. точка 23 погоре 
во текстот), тоа не беше доволно да се прогласи за невалидна целата постапка за апсење, или да 
оправда тоа што е квалификувана како злоупотреба на овластување. 

Додека Судот е резервиран во однос на компатибилноста на таквите практики со белгискиот закон, 
особено што практиката во овој предмет не беше ревидирана од страна на надлежен национален 
суд, Конвенцијата бара секоја мерка со која некое лице се лишува од слобода задолжително да 
биде компатибилна со целта на Членот 5, имено да се заштити лицето од произволност (в.точка 39 
погоре во текстот). Иако Судот во никој случај не исклучува дека полицијата има легитимно право 
да користи стратегии за да, на пример, се спротивстави поефикасно на криминални активности, 
дејствијата со кои властите се обидуваат да ја здобијат довербата на барателите на азил со цел да 
ги уапси и следствено да ги депортира, може да се утврди дека противречи на општите принципи 
кои се наведени во Конвенцијата или кои таа ги имплицира.

Во поглед на тоа, има причина да се смета дека, иако известувањето имало “несреќна” формулација, 
тоа не било резултат на небрежност; напротив, таквата формулација била намерно избрана сè со цел 
да осигура дека што поголем број приматели ќе постапат во согласност со бараното. На расправата, 
советникот на Владата за тоа ја употреби фразата “мал трик”, кој властите го употребиле свесно со 
цел да се осигураат дека “колективното враќање во татковината” (в. точка 23 погоре во текстот) кое 
решиле да го спроведат, ќе биде успешно. 

42. Судот повторил дека листата исклучоци кон правото на слобода одредено со членот 5 § 1 е 
исцрпна, и дека само тесногледо толкување на тие исклучоци е конзистентно со целта на таа 
одредба (в, mutatis mutandis, пресудата за предметот К.-Ф. Против Германија од 27 ноември 1997 
г., Извештаи 1997-VII, стр.2975, ст.70). Според перцепцијата на Судот, тој услов мора да се одразува 
и во веродостојноста на комуникациите, како оние кои им биле испратени на жалителите, без 
разлика на тоа дали примателите се законски присутни во земјата, или пак не.  Следи дека, дури и 
во однос на престапниците, свесната одлука на властите да ја олеснат или подобрат ефикасноста 
на планирана операција за протерување странци, со тоа што погрешно ќе се наведат да ja сфатат 
целта на известувањето, за си го олеснат нивното лишување од слобода, не е во согласност со 
членот 5.

43. Тој фактор има влијание врз прашањето на кое мора да се осврне сега Судот, имено 
прелиминарниот приговор на Владата, кој реши да го додаде кон основаноста. Во врска со тоа, 
Судот повторува дека во согласност со членот 35 § 1 од Конвенцијата, на секој барател би требало 
да му бидат достапни правни лекови кои се расположливи и доволни за да дозволат да се исправат 
наводните повреди на права. Постоењето на таквите правни лекови мора да биде доволно сигурно 
не само теоретски, туку и во пракса, а доколку не е, тоа би претставувало недостиг на потребните 
достапност и ефикасност (в., меѓу другите, пресудата за предметот Akdivar и други против Турција, 
од 16 септември 1996 г., Извештаи 1996-IV, стр. 1210, ст.66).

44. Во овој предмет, Судот идентификува низа фактори кои несомнено влијаеле на достапноста 
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на правниот лек кој не беше извршен. Во овие фактори е и фактот дека информацијата за 
расположливите правни лекови која им била дадена на жалителите  при нивното пристигнување 
во полициската станица била испечатена со ситни букви и на јазик кој тие не го разбирале; само 
еден толкувач бил на располагање за да им помогне на големиот број ромски семејства кои се 
наоѓале во полициската станица, да ги разберат усните и пишаните известија кои им биле  упатени 
и, иако тој бил присутен во полициската станица, не останал со нив во затворениот центар. Во 
тие околности, жалителите несомнено имале мали изгледи да бидат во можност да контактираат 
адвокат од полициската станица со помош на толкувачот и, иако можеле да исконтактираат 
адвокат телефонски од затворениот транзитен центар, тие немало да можат да сметаат на услугите 
на толкувачот; и покрај тие потешкотии, властите не понудиле никаква правна помош ниту во 
полициската станица, ниту во центарот.

45. Која и да била позицијата – а овој фактор е решавачки во очите на Судот – како што објаснил 
адвокатот на жалителите на сослушувањето, а без Владата да ја оспори таа поента, адвокатот била 
известен за предметните настани и за ситуацијата во која се наоѓале неговите клиенти, во 22.30 
часот во петок на 01 октомври 1999 г., со што било која жалба до Одделот за извршување би била 
бесцелна бидејќи, доколку доставел жалба до Одделот за извршување на 04 октомври, случајот 
немало да биде разгледан сè до 06.октомври, а тоа е еден ден по протерувањето на жалителите 
на ден 05 октомври. Според тоа, иако адвокатот сè уште сметал дека е во служба на жалителите (в. 
точка 21 погоре во текстот), не бил во можност да поднесе жалба до Одделот за извршување. 

46. Намерата на Конвенцијата е да гарантира права кои не се само теоретски или илузорни, туку 
практично и ефектни (в. Mutatis mutandis, пресудата за предметот Matthews против Обединетото 
Кралство бр. 24833/94, § 34, ЕСЧП1999-I). Што се однесува до достапноста на правен лек во смисла 
на член 35 § 1 од Конвенцијата, ова имплицира, inter alia, дека околностите кои доброволно ги 
создаваат самите власти, мора да бидат такви што ќе им овозможат на жалителите реална можност 
да се искористи тој правен лек. Тоа не се случило во овој предмет и прелиминарниот приговор 
затоа мора да биде отфрлен.

II. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 5 § 2 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 

47. Жалителите тврделе дека има повреда на членот 5 § 2 од Конвенцијата, кој определува дека:

“Секој кој е уапсен треба да биде известен благовремено, на јазик кој го разбира, за причините за 
неговото апсење и за секое обвинение против него.”

Тие рекоа дека им биле дадени недоволни информации за причините за ниво апсење, па оттука 
биле оневозможени да го искористат правниот лек на кој имале право според членот 5 § 4 од 
Конвенцијата.  Ниту еден претставник од Министерството за внатрешни работи, кое ги издало 
наредбите од 29 септември 1999 г., со кои се бара од нив да ја напуштат територијата, не им дал 
официјална информација на лицата притворени во полициската станица во Гент. Тие морало 
да се снаоѓаат со информациите кои биле содржани во документите кои им биле дадени. Таа 
информација, како и да е, била непотполна, поради тоа што не им давала доволно подробности 
во врска со правните и фактичките основи за нивно апсење, нивното договорено иселување или 
правните лекови кои им се достапни.

48. Владата останала на ставот дека условите од членот 5 § 2 биле дословно следени и објасниле 
дека наредбата за притворање од 29 септември 1999 ги содржела причините и им била дадена на 
жалителите два дена подоцна во полициската станица. Кога им биле дадени документите, таму бил 
присутен и толкувач за словачки јазик, со цел да им понуди на засегнатите лица објаснување за 
содржината на документот, доколку им е потребно.

49. Во својата одлука по жалбата за допуштеното на членот 5 § 2, Судот ги спои прелиминарните 
приговори кон суштинските. Бидејќи тоа е ист приговор како оној под член 5 § 1, и имајќи ги предвид 
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заклучоците од параграф 46 погоре, и тие мора да бидат отфрлени.

50. Што се однесува до оправданоста, Судот повторува дека ставот 2 од членот 5 содржи елементарна 
сигурност во однос на тоа дека секое лице кое е уапсено треба да знае зошто е лишено од слобода. 
Оваа одредба е интегрален дел од шемата за заштита која ја нуди членот 5: во согласност со ставот 
2, на секое лице треба да му биде кажано, на едноставен, не-технички јазик што е во состојба да го 
разбере, кои се суштинските правни и фактички основи за неговото апсење, за да може, доколку 
смета дека треба, да поднесе барање до суд за да ја оспори законитоста на истото, во согласност 
со ставот 4. Иако оваа информација мора да биде дадена “бeз одложување” (фр.: “dans le plus court 
délai), не мора целосно да ја даде службеникот кој го врши апсењето во самиот миг на апсење. 
Оцената дали содржината и брзината на дадената информација биле доволни за да се процени 
секој случај според неговите посебни карактеристики (в.mutatis mutandis, пресудата за предметот 
Murray против Обединетото Кралство, од 28.октомври 1994 г., Серија А бр.300-А, стр.31, с.72).

51. Во овој случај, при нивното пристигнување во полициската станица, на жалителите им била 
дадена одлука со која се наредува да бидат уапсени. Во документот кој им бил даден било наведено 
дека нивното апсење било наредено во согласност со дел 7, прв став, точка 2, од Законот за странци, 
во поглед на ризикот дека тие можеби ќе се обидат да избегнат депортирање. Во забелешка во 
документите се споменувала жалба до Одделот за извршување од Кривичниот Суд како достапен 
правен лек против наредбата за притворање. 

52. Судот веќе констатирал дека кога жалителите биле уапсени во полициската станица бил 
присутен и толкувач за словачки јазик, имено, со цел да ги информира странците за содржината на 
усните и писмените известија кои ги примиле, а особено, во врска со документот со кој се наредува 
да бидат уапсени. Иако во овој предмет тие мерки сами по себе во пракса не биле доволни за да 
им овозможат на жалителите да поднесат жалба до Одделот за извршување, (в.точка 46 погоре во 
текстот), на овој начин информацијата која им била дадена несомнено ги исполнила условите од 
членот 5 § 2 од Конвенцијата. Следствено, немало повреда на таа одредба. 

III. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 5 § 4 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 

53. Жалителите се жалеле исто така и на повреда на Членот 5 § 4 од Конвенцијата, со кој е одредено 
дека:

“Секое лице кое е лишено од слобода со апсење или притворање треба да има право да покрене 
постапка со која ќе се одлучува брзо од страна на Суд, по прашањето за законитоста на неговото 
притворање, и доколку се утврди дека неговото притворање не е законско треба да се нареди 
негово ослободување.”

Тие тврделе дека единствениот правен лек којшто им бил на располагање за да го оспорат нивното 
притворање, било жалба до Одделот за извршување од Кривичниот Суд според одредбите од делот 
71 од Законот за странци. Сепак, тој правен лек не ги исполнил условите од членот 5 § 4, бидејќи 
Одделот за извршување разгледувал само многу ограничена ревизија на наредбите за притворање 
направени според делот 7 од Законот за странци. Таа ревизија била ограничена на процедуралната 
законитост на притворањето и Одделот за извршување не се осврнувал на пропорционалноста 
на притворањето, односно на тоа дали, во поглед на посебните факти на секој предмет одделно, 
притворањето било оправдано или не. Понатаму, околностите на апсењето на жалителите во овој 
случај биле такви што немало да биде можна никаква жалба до Одделот за извршување. (види 
точка 36 погоре во текстот).

54. Владата, од друга страна, сметала дека правниот лек ги исполнил сите услови од членот 5 § 4.

55. Судот смета, прво, дека фактот што жалителите биле ослободени на 05 октомври 1999 во 
Словачка не ја прави жалбата бесцелна, со оглед на тоа што лишувањето од слобода всушност 
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траело пет дена (в. пресудата за предметот Fox, Campell and Harley против Обединетото Кралство од 
30.август 1990, Серија А стр.182, стр.20 -45). Судот констатира дека, сепак, поднесоците на Владата 
за оваа поента се истите како оние на кои се потпирале како поддршка на нивниот прелиминарен 
приговор кон жалбите според одредбите од членот 5§1, 5 § 2 и 5 § 4 од Конвенцијата (види точки 37 и 
49 погоре во текстот). Следствено, Судот се осврнува на неговите заклучоци дека на жалителите им 
било оневозможено да поднесат било каква значајна жалба до Одделот за извршување (види точка 
46 погоре во текстот). Следствено на тоа, излишно e да се одлучува дали целта на надлежноста на 
Одделот за извршување ги исполнува условите од членот 5 § 4.

Како заклучок, имало повреда на членот 5 § 4 од Конвенцијата. 

IV. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 4 ОД ПРОТОКОЛОТ БР.4 

56. Жалителите се жалеле на повреда на Членот 4 од Протоколот 4, којшто одредува дека:

“Забрането е колективно протерување на странци”

Во нивниот поднесок, изразот “колективно протерување” мора да се разбере со следново значење: 
“колективна примена на мерки за протерување”. Одредбата би станала бесмислена доколку се 
повлече дистинкција помеѓу претходната одлука и извршувањето на таа мерка, со оглед на тоа што 
законодавството на секоја земја членка сега бара посебна формална одлука пред протерувањето, 
со тоа што таква дистинкција би значела дека нема да може веќе да биде можно да се оспори 
колективното протерување, а членот 4 од Протоколот 4 би бил лишен од сиот практичен ефект.

Жалителите сметале, особено, дека наредбите за нивното протерување ја одразувале одлучноста на 
властите да се справуваат со ситуацијата на група индивидуалци, во овој случај Роми од Словачка, 
колективно. Тие тврделе дека имало доказ за тоа во одредени службени документи, вклучувајќи 
ги тука дописите испратени на 24 август 1999 од страна на Генералнот Директор на Службата за 
странци до Министерот за внатрешни работи и Генералниот Комесар за бегалци и бездржавни лица, 
во кои Генералниот Директор обзнанил дека барањата за азил од страна на словачки државјани 
ќе се решаваат брзо со цел да се испрати јасен сигнал да се обесхрабрат идните потенцијални 
баратели на азил. Жалителите исто така се осврнале на “Соопштение кое дава општи насоки за 
општата политика при имиграциони прашања”, кое било одобрено од страна на Кабинетот на ден 
01 октомври 1999 г., а кое го содржи следниов пасус: “Планот за колективно враќање во татковината 
моментално се разгледува, истовремено и за да испрати сигнал до словачките власти, како и за да 
се депортира големиот број илегални имигранти чие присуство повеќе не може да се толерира”. 
(в. точка 31 погоре во текстот). Исто така, на 23 декември 1999 г., Министерот за внатрешни работи 
изјавил, како одговор на парламентарно прашање: “Поради големата концентрација на баратели 
на азил од словачка националност во Гент, направени се планови за нивно колективно враќање во 
Словачка” (в. точка 23 погоре во текстот). 

Во поднесоците на жалителите, тие елементи откриле генерален систем кој имал намера да се 
справува со групи индивидуалци колективно, од моментот кога била донесена одлуката да се 
протераат па сè до нејзиното извршување. Во врска со тоа, беше значајно тој процес да се нарече 
“Операција Голф” од страна на властите. Следствено на ова, без разлика на формалната страна на 
одлуките кои биле донесени, не може да се каже дека имало “разумно и објективно испитување на 
конкретните околности на секој од странците кој бил дел од групата” во овој случај. 

57. Како одговор на таа жалба, Владата приговарала дека жалителите не успеале да ги оспорат 
тие одлуки за кои што тврделе дека наводно претставувале повреда, имено оние донесени на 29 
септември 1999 г., во Conseil d’Etat, по пат на барање за одложување по екстремно итна постапка.”

Судот констатира дека тој правен лек е истиот како и лекот на кој се потпрела Владата во врска со 
жалбата според одредбите од членот 13 од Конвенцијата во врска со членот 4 од Протоколот бр. 
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4. Следствено на тоа, приговорот мора да се придружи на оправданоста и да се испита со жалбата 
за повреда на тие одредби.

58. Што се однесува до оправданоста на жалбата за повреда на членот 4 од Протоколот бр.4 
разгледана сама по себе, Владата се осврнала на одлуката на Судот во предметот Andric против 
Шведска (одлука бр.45917/99 од 23 февруари 1999г.), во којашто, жалбата била прогласена за 
недопустлива, како поткрепа на нивното тврдење дека немало колективно протерување, со оглед 
на тоа дека статусот на имигрантите бил испитан индивидуално и објективно, на начин кој му 
овозможил да го покрене предмет против неговото протерување. Иако наредбите од 29 септември 
1999 за да ја напуштат територијата ги заменувале претходните наредби, и Службата за странци, 
како и Службата на Генералниот Комесар за бегалци и бездржавни лица - независно, непристрасно 
и квази-судско тело, им овозможило на жалителите да ги изнесат нивните предмети. Одлуката во 
врска со Г-ѓа Чонкова била напишана на три страни подробно образложување, напишани со мали 
букви, во кое се објаснувало зошто таа не била подложена на ризик на постапување спротивно на 
одредбите од членот 3 од Конвенцијата, во нејзината земја на потекло. Што се однесува до г-динот 
Чонка, тој не се ни потрудил да дојде на закажаниот состанок со генералниот Комесар, иако примил 
прописно известување за истиот.

Во полициската станица во Гент повторно се разгледале предметите на странците, со оглед на тоа 
што некои баратели на азил чии барања за азил беа одбиени, сепак им било дозволено да излезат 
слободни од полициската станица, имено, на хуманитарна основа или поради административни 
причини. Испитувањето на некои индивидуални случаи, вклучувајќи го и случајот на семејството 
Чонка, продолжило дури и до моментот кога жалителите се качиле  на авионот, со оглед на тоа што 
на секоја глава од домаќинството и била исплатена социјална помош за месец октомври, пресметана 
според најблискиот белгиски франк според бројот на луѓе во секое семејство. Накратко, барањата 
од членот 4 од Протоколот бр. 4 биле доволно испочитувани.

59. Судот ја повторува својата судска пракса од прецедентното право, според која колективното 
протерување, во смисла на членот 4 од Протоколот бр.4, треба да се сфати како мерка која ги 
принудува странците, како група, да напуштат одредена земја, освен кога таквата мерка е донесена 
врз основа на разумно и објективно испитување на конкретниот случај на секој индивидуалец-
странец од групата (в. Andric, цитирано погоре во текстот). Тоа не значи, сепак, дека онаму каде 
е исполнет подоцнежниот услов, позадината на исполнувањето на наредбите за протерување, не 
игра понатамошна улога при одредување дали има усогласеност со членот 4 од Протоколот бр.4.

60. Во овој случај, барањата за азил кои ги поднеле жалителите биле одбиени со одлуки од 3 март 
1999, а кои пак биле потврдени на 18 јуни 1999 г. Одлуките од 3 март 1999 ги содржеле причините, 
а биле придружени со наредба составена на истиот ден која барала од жалителите да ја напуштат 
територијата. Одлуките биле донесени откако биле испитани посебните околности на секој жалител 
врз основа на нивните дадени изјави. Одлуките од 18 јуни 1999 исто така биле донесени врз основа 
на личните околности на жалителите и се осврнале на наредбата од 3 март 1999 за напуштање на 
територијата, која била одложена со жалбите по итна постапка. 

61. Судот констатира, сепак, дека тие наредби за притворање и депортирање биле донесени за 
да ја зајакнат наредбата од 29 септември 1999 за напуштање на територијата; таа наредба била 
направена само врз основа на делот 7, став 1, точка 2, од Законот за странци, и единствената 
референца на личните околности на жалителите била околу фактот дека нивниот престој во Белгија 
надминал три месеци. Особено, документот не се осврнал на нивното барање за азил или пак за 
одлуките од 3 март и 18 јуни 1999 г. Несомнено, тие одлуки биле исто така придружени со наредба да 
се напушти територијата, но сама по себе, таа наредба не давала дозвола за апсење на жалителите. 
Со оглед на тоа, апсењето на жалителите за прв пат било наредено со одлуката од 29 септември 
1999, на правна основа неповрзана со нивните барања за азил, но сепак доволна за да повлече 
спроведување на оспорените мерки.  Во тие околности, и земајќи го предвид големиот број лица 
од исто потекло кои ја имале истата судбина како баратели, Судот смета дека следената постапка не 
овозможува да се отфрли секаков сомнеж дека протерувањето можеби било колективно.

62. Тој сомнеж е зголемен со серија фактори: прво, пред да се депортираат барателите, засегнатите 
политички власти објавиле дека ќе има таков вид операции, и дале инструкции на соодветните 
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власти за да се спроведат истите (в. точка 30 и 31 погоре во текстот); второ, од сите засегнати 
странци било побарано да дојдат во полициската станица во исто време; трето, наредбите кои им 
биле дадени, а во кои се барало од нив да ја напуштат територијата, и наредбите за нивното апсење 
биле формулирани со идентични изрази; четврто, за странците било мошне тешко да контактираат 
адвокат; крајно, постапката за азил не била комплетирана.

63. Накратко, во ниту една фаза во периодот откако им го дале на странците известувањето да 
дојдат во полициската станица, па до нивното протерување, постапката не дала доволно гаранции 
за да покаже дека личните околности на секое од засегнатите лица било реално и индивидуално 
земено в предвид.

Како заклучок, имало повреда на Членот 4 од Протоколот бр.4.

V. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 13 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

64.  Жалителите рекоа дека немаат расположлив правен лек за да се жалат за наводните повреди на 
Членот 3 од Конвенцијата и Членот 4 од Протоколот бр,4, кои би ги исполниле условите од Членот 
13 од Конвенцијата, кој одредува дека:

“Секое лице на кое му се повредени правата и слободите, наведени во Конвенцијата, мора да има 
ефикасен правен лек пред национална власт, без разлика на тоа што повредата била извршена од 
страна на лица кои дејствувале со официјални овластувања.”

65. Во поднесоците на жалителите, постапката пред Генералниот Комесар за бегалци и бездржавни 
лица не ги понудила гаранциите одредени со членот 13. Прво, засегнатиот странец немал никаква 
гаранција дека ќе биде сослушан после тоа, иако таква била праксата, тоа не претставувало право. 
Второ, тој немал пристап до досието од неговиот предмет, не можел да ги консултира записите на 
белешките кои биле земени за време на сослушувањето, или да побара неговите коментари да 
бидат снимени. Во однос на правните лекови кои биле расположливи пред Conseil d’Etat, тие не 
биле ефективни за целите на членот 13, со оглед на тоа што немале автоматски суспензивен ефект. 
Во предмети на протерување, во кои извршувањето на оспорената државна мерка произвела 
непоправливи  последици, ефективноста на правниот лек зависела од тоа дали истиот има 
суспензивен ефект, што пак било услов на членот 13 од Конвенцијата.

66. Особено, во однос на правните лекови во Conseil d’Etat по екстремно итна постапка, жалителите 
прифаќаат дека во пракса пресудата на Conseil d’Etat била донесена пред извршувањето на 
наредбата за депортирање, но спорат дека законот не давал никаква гаранција за тоа и дека 
управните органи биле совршено надлежни да ја извршат наредбата за депортирање без да 
мораат да ја чекаат пресудата. Освен тоа, стапката на успешност на таквите барања била многу 
ниска - одвај 1,36%. Треба да се нагласи и дека Conseil d’Etat сметал дека странците престанале да 
пројавуваат интерес да продолжат со постапката откако ја напуштиле територијата на Белгија, и 
ja отфрлил надлежноста да поништи или одложи наредби за напуштање на територијата, доколку 
истите претставувале чисто начин да се изврши некоја друга одлука, освен ако оспорувањето не 
било поставено на други основи, различни од оние на кои се потпирале за да ја порекнат одлуката, 
која наредбата за напуштање на територијата се обидувала да ја изврши.

67. Владата рекла дека ефективноста на расположливите правни лекови треба да биде одредена 
во целина, земајќи го предвид фактот дека според белгиското право постојат две категории 
правни лекови, и истите можат да се спроведуваат сукцесивно и кумулативно против наредбите за 
депортирање кои ги дава Службата за странци. Една жалба се доставува до Генералниот Комесар 
за бегалци и бездржавни лица, а другата до Conseil d’Etat. 

68. Првиот е независно, непристрасно и квази судско тело, како што Касацискиот Суд повторно 
неодамна потврдил во пресуда од 14.март 2001 г. (в. точка 26 погоре во текстот). Жалбите 
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до Генралниот Комесар имале автоматски суспензивен ефект, а постапката нудела неколку 
процедурални гаранции. Затоа, во одлуките на Комесарот морало да бидат даден соодветните 
причини во кои се наведени релевантните околности на случајот. Адверсаријалниот принцип 
бил запазен во постапката, со цел секоја одлука во предмети од областа на азилот да мора да 
биде основана на докази и информации за кои е свесен барателот на статус на бегалец, кои се 
општопознати или доколку не се, да биле предмет на адверсаријален аргумент. Во овој случај, Г-ѓа 
Чонкова била детално сослушана од страна на претставници на Службата на Генералниот Комесар, 
во присуство на толкувач. Таа не побарала помош од адвокат, но имала право да го стори истото. 
Г-дин Чонка пак, не се ни појавил на состанокот.

69. Постои жалба против одлуката на Генералниот Комесар до Conseil d’Etat по пат на барање 
за судска ревизија и одложување на извршувањето по обична или екстремно итна постапка. 
Жалителите не ја искористиле екстремно итната постапка за да поднесат барање за одложување на 
одлуките од 18 јуни 1999. Ниту пак ја искористиле истата кога барале да се разгледаат наредбите за 
депортирање од 29 септември 1999 г., кои ги замениле оние од 18 јуни 1999.

70. Владата прифати дека жалбите до Conseil d’Etat немаат автоматски суспензивен ефект и дека 
властите законски се овластени да не го запираат извршувањето на наредбата за депортирање 
само врз основа на жалба до тој суд – дури и во случај кога би била поднесена жалба по екстремно 
итна постапка. Сепак, жалбите до Conseil d’Etat во минатото имале суспензивен ефект, а тоа многу 
брзо довело до огромен број поднесени жалби како тактика за одолговлекување, а таа состојба го 
приморала законодавството да го анулира автоматскиот суспензивен ефект во 1991 г. Сепак, со 
цел да се заштити ефективноста на правниот лек пред Conseil d’Etat, законодавството истовремено 
ја воведе екстремно итната постапка, и на овој начин се постави повторно правична рамнотежа 
помеѓу двете фундаментални вредности на Конвенцијата: правилно спроведување правда и водење 
судски постапки во разумен рок од една страна, и ефективна судска заштита, од друга страна.

71. Постапката за поднесување одложување на извршувањето по екстремно итна постапка била 
ефективна и во пракса, и правно гледано, и следствено на тоа ги исполнува условите од членот 13. 

Што се однесува до правото, во прецедентното право односно судската пракса на Судот на оваа тема 
не барала расположливите правни лекови да имаат суспензивен ефект автоматски и непосредно. 
Напротив, пресудата за предметот Jabari против Турција (бр. 40035/98, § 50, ЕСЧП2000-VIII), на 
пример, покажува дека самото овластување да се издаде одложување може да биде доволно за да 
се исполнат целите на членот 13. Conseil d›Etat имал такво овластување да издаде одложување на 
извршувањето по екстремно итна постапка.

Постапката која се следела во вакви предмети била многу брза и барањата требало да се поднесуваат 
пред да истече периодот кој му бил одреден на странецот за да ја напушти територијата. Во соодветни 
предмети, барањето можело да се разгледа само во еден единствен ден. Претседателот на одделот 
можел, во согласност со одредбите на членот 16, став два од Кралскиот Декрет од 05.декември 
1991, да ја достави итната постапка до Conseil d›Etat, да издаде судски повик во било кое време со 
кој се повикуваат страните да присуствуваат, дури и на државни празници, и по известие од само 
неколку часа; тој често го правел тоа во предмети на депортирање. Понатаму, странците имале 
право со членот 33 од Кралскиот Декрет, да побараат од Претседателот да нареди времени мерки, 
вклучувајќи и налог со кој се спречува депортирањето сè додека не се добие крајниот исход од 
судската постапка, под екстремно итна постапка. Овие постапки биле достапни дваесет и четири 
часа на ден и затоа пружале ефективен правен лек за да се провери секаков можен вид наклонетост 
која би можело да ја имаат властите во однос на депортирање на странците пред Conseil d›Etat  да 
ја издаде својата пресуда по итна постапка. Во врска со тоа, Владата се повикала на праксата на 
Conseil d›Etat  да дава директива соодветните службени лица и за викенди да ја следат таквата 
процедура; директивата јасно става до знаење дека, доколку властите не биле подготвени да го 
одложат извршувањето на наредбата за депортирање, треба да се закаже сослушување и пресудата 
треба да се изрече пред да се извршат тие мерки.

72. Бројните пресуди цитирани од страна на Владата во кој Conseil d’Etat наредил одложување на 
наредбите за одложување на депортирањето на странците по екстремно итна постапка покажуваат 
колку се ефективни тие правни лекови во пракса. Затоа, за време на двете судски години пред 
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овие настани од спорот, односно од 1997 г. до 1998 г., и од 1998 г. до 1999 г., управниот оддел го 
одложил извршувањето на одлуките кои биле преземени против странски државјани, во 25,22% од 
предметите според постапката. Процентот во делот од земјата каде се зборува холандскиот јазик е 
10,88%.

73. Дополнително судската пракса содржи примери на предмети во кои наредбата да се напушти 
територијата била одложена или поништена сама по себе. Иако е точно дека во минатото имало 
случаи во кои Conseil d’Etat сметал дека наредбите за депортирање биле  чисто начин да се извршат 
наредбите за напуштање на територијата кои биле дадени претходно, таа судска пракса оттогаш 
еволуирала, а наредбите за депортирање сега се сметани за административни одлуки против кои 
може да се поднесе жалба. Имајќи го предвид истото, иако било вистина дека странците кои ја 
напуштиле националната територија веќе немале никаков интерес да добијат одложување на 
извршувањето на наредбата за депортирање, секако имале и понатаму интерес да се поништи 
таквата одлука, секако освен ако нивното заминување не било на доброволна основа.

74. Крајно, Владата се произнела дека ефективноста на еден правен лек не може да се одреди без 
да се земе в предвид политичкиот и правниот контекст во Белгија и, следствено, границата на 
слободна проценка, што мора да ѝ се признае на Белгија, дека навистина ја има во овој случај.  
Правото на ефективен правен лек не гарантира право да се злоупотреби процесот или да биде 
некомпетентен. 

Conseil d’Etat моментално бил конфронтиран со големи злоупотреби на постапката, што ја поткопал 
неговата ефективност, а напливот на предмети кој настанал по спроведувањето на Законот за 
странци веќе бил толкав што претставувал повеќе од половината предмети пред истиот. Голем 
процент од барањата биле одолговлечени. Во тие околности, целта на легислативата не била да 
се направи рестрикција на пристапот до управните судови, туку само да се укине едно правило – 
автоматскиот суспензивен ефект на жалбите – кое би имало неочекуван и катастрофален ефект во 
белгиски контекст, спротивно на принципот на соодветна примена на правдата, на што се потпира 
членот 6 од Конвенцијата. 

75. Судот повторува дека членот 13 од Конвенцијата ја гарантира расположливоста на правен 
лек на национално ниво, за да се спроведе суштината на правата и слободите загарантирани со 
Конвенцијата, во било и која форма и да се обезбедени  во домашниот правен поредок. Ефектот на 
Членот 13 со оглед на тоа, е да бара спроведувањето на домашниот правен лек да биде суштински 
“доказлива жалба“ според одредбите на Конвенцијата, и да обезбеди соодветнo oлеснување. Целта 
на обврските на Државите потписнички според членот 13 варира во зависност од природата 
на поднесената жалба на жалителот; сепак, правниот лек условен со членот 13, мора да биде 
“ефективен” како во пракса, така и по закон. “Ефективноста” на “правниот лек” во смисла на членот 
13 не зависи од сигурноста на поволен исход за барателот. А “власта” наведена во таа одредба не 
мора задолжително да биде судска власт; но доколку не е, нејзините овластувања и гаранциите 
кои тие ги даваат се релевантни да се одреди дали тој правен лек е ефективен пред таа власт или 
не. Исто така, дури и кога само еден правен лек сам по себе сосема не ги исполнува условите од 
членот 13, збирот од правни лекови кои се обезбедени според домашното право исто така можат 
да го сторат тоа (види меѓу многуте други Kudła против Полска, бр.30210/9, 6 § 157, ЕСЧП 2000-XI).

76. Сепак, за да може да се примени членот 13, жалбата мора да биде доказлива (види mutatis mu-
tandis, Chahal, цитиран погоре, стр. 1870, § 147). Во тој предмет, жалбите за повреда на членот 3 за 
кои Судот јасно изјави дека се неосновани на 13.март 2001 не беа доказливи. Следствено на тоа, 
немало повреда на членот 13 од Конвенцијата земено во врска со членот 3.

77. Но, жалбата за повреда на членот 4 од Протоколот бр.4 може, по мнение на Судот, да се смета 
за доказлива.

78. Во врска со тоа, Судот забележува дека предметните протерувања биле извршени врз основа на 
наредби да се напушти територијата од 29 септември 1999 кои што, според Владата, ги замениле 
наредбите од 03 март и од 18 јуни 1999, а во врска со кои на располагање им бил правен лек во 
Conseil d’Etat, конкретно, барање за одложување на извршувањето под екстремно итна постапка.
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Жалителите не го искористиле тој правен лек и покрај фактот што нивниот адвокат бил информиран 
за предметните настани, и за ставот на неговите клиенти во 22:30 ч. на 01 октомври 1999 г., и 
сметал дека тој сè уште ги застапува. Жалителите не порекнуваат дека Conseil d›Etat може да се 
смета за “национална власт” во смисла на членот 13, но спорат дека правниот лек не бил доволно 
ефективен за да биде во согласност со таа одредба, со оглед на тоа што истиот не дал никаков 
автоматски суспензивен ефект. Тоа прашање мора соодветно да се испита.

79. Судот смета дека помислата за ефективен правен лек според членот 13 бара тој правен лек да 
го превенира извршувањето на мерките кои се во спротивност на Конвенцијата, и чии ефекти се 
потенцијално неотповикливи (види mutatis mutandis, Jabari, цитирана погоре, § 50). Следствено на 
тоа, неконзистентно е со членот 13 тие мерки да се извршат пред националните власти да испитаат 
дали истите се компатибилни со Конвенцијата, иако на Земјите потписнички им е дадена одредена 
дискреција за начинот на кој тие се придржуваат кон нивните обврски според оваа одредба  (в. 
Chahal, цитиран погоре, стр.. 1870, § 145). 

80. Во овој предмет, Conseil d’Etat бил повикан да ја испита основаноста на жалбите на жалителите 
во нивните жалбени барања за судска ревизија. Земајќи го в предвид времето кое би било потребно 
да се испита предметот и фактот дека биле под закана за протерување, жалителите поднеле и 
барање за одложување на извршувањето по обична постапка, иако Владата вели дека таа постапка 
била несоодветна во однос на околностите на предметот. Тие сметаат дека жалителите требало да 
ја искористат екстремно итната постапка.

Судот несомнено мора да забележи, сепак, дека барањето за одложување на извршувањето по 
обична постапка е еден од правните лекови кои, според документот во кој е изложена одлуката на 
Генералниот Комесар од 18 јуни 1999, им бил на располагање на жалителите за да се оспори таа 
одлука. Со оглед на тоа што, според таа одлука, жалителите имале само пет дена да ја напуштат 
националната територија, барањата за одложување по обична постапка сами по себе немаат 
суспензивен ефект, а Conseil d›Etat има четириесет и пет дена во кои треба да одлучи по тие барања 
(дел 17(4) од консолидираните акти на Conseil d›Etat), самиот факт што таквото барање беше 
споменато како расположлив правен лек, тоа беше, во најмала рака, склоно да ги збуни жалителите.

81. Барањето за одложување на извршувањето по екстремно итна постапка исто така не е 
суспензивно. Владата нагласи, сепак, дека претседателот на одделот може во било кое време – 
дури и на државни празници и по претходно известување од само неколку часа, како што често 
и се случувало кога станувало збор за случаи за депортирање – да испрати повик до страните 
да присуствуваат за да се земе в обзир барањето, и, доколку е тоа соодветно, да даде наредба 
за одложување на наредбата за депортирање пред нејзиното извршување. Треба да се нагласи 
дека властите не се законски обврзани да ги чекаат одлуките на Conseil d’Etat  пред да се изврши 
наредбата за депортирање. Токму од таа причина, на пример, Conseil d›Etat  издал директива со која 
налага дека во случај на барање за одложување под екстремно итна постапка, секретарот треба, 
на барање на судијата, да ја контактира Службата за странци за да одреди датум кој е закажан за 
враќање во татковината и да направи подготовки во врска со постапката која треба да се следи 
како последица на тоа. Треба да се дадат две забелешки во врска со тој систем.

82. Прво, не е можно да се исклучи ризикот дека во систем каде мора да се поднесе барање за 
одложување на извршувањето, а одложувањата се дискрециони, можат погрешно да се отфрлат, 
особено доколку потоа дојде до тоа да пресудата на судот за основаноста бездруго ја поништува 
одлуката за депортирање поради тоа што не е во согласност со Конвенцијата, на пример, доколку 
барателот би бил подложен на несоодветно постапување во земјата каде ќе пристигне, или пак 
да биде дел од колективно протерување. Во тие случаи, правниот лек којшто би го искористил 
жалителот не би бил доволно ефективен за целите на членот 13.

83. Второ, иако ризикот од грешка во пракса е занемарлив – поента која судот не е во можност да 
ја потврди, во отсуство на било кој релевантен доказ – треба да се посочи дека условите од членот 
13, и од останатите одредби од Конвенцијата, земаат облик на гаранција, а не само на обична 
изјава за намера или практично постигнување договор. Ова е една од последиците на владеење 
на правото, еден од основните принципи на демократските општества, принцип кој е неодделив 
во сите членови од Конвенцијата (види, mutatis mutandis, Iatridis против Грција [GC], бр. 31107/96, 
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§ 58, ЕСЧП 1999-II). 

Сепак, се чини дека од властите не се бара да го поништат извршувањето на наредбата за 
депортирање додека се чека одговор од барање по екстремно итна постапка, дури ни за минимален 
разумен период, за да се овозможи Conseil d›Etat да одучи по барањето. Понатаму, oдговорноста 
во пракса е на Conseil d›Etat  да се увери во намерите на властите во однос на предложените 
протерувања и да дејствува соодветно, но се чини дека истиот нема никаква обврска да го стори 
тоа. Крајно, само врз основа на внатрешни директиви секретарот на Conseil d›Etat, дејствувајќи по 
инструкции на судијата, ги контактира власите за таа цел, и нема индикација за тоа кои би можеле 
да бидат последиците доколку не го стори тоа. Крајно, странецот нема гаранција дека Conseil d›Etat 
и властите во секој предмет ќе дејствуваат во согласност со таа пракса, дека Conseil d›Etat  ќе ја 
донесе неговата одлука, или дури и само дека ќе го сослуша предметот, пред странецот да биде 
протеран, или дека властите ќе дозволат минимален разумен грејс период. 

Секој од тие фактори го прави спроведувањето на правниот лек премногу несигурно за да се 
овозможи да се задоволат условите од членот 13.

84. Што се олеснува до пренатрупаноста на листата на Conseil d’Etat  и ризиците од злоупотреба 
на процесот, Судот смета дека, како и со членот 6 од Конвенцијата, Членот 13 им налага на земјите 
договорнички дека се должни да ги организираат нивните судски системи на таков начин што 
нивните судови ќе можат да ги исполнат нивните услови (види mutatis mutandis, пресуда за предметот 
Süßmann против Германија од 16 септември 1996, извештаи 1996-IV, стр. 1174, § 55). Во врска со тоа, 
важноста на членот 13 за да се задржи субсидијарната улога на системот на Конвенцијата мора да 
се потенцира (види, mutatis mutandis, Kudła, цитирана погоре, § 152). 

85. Како заклучок, жалителите немале на располагање правен лек кој би ги исполнил условите на 
членот 13 за да поднесат жалба според членот 4 од Протоколот бр.4. Следствено, имало повреда на 
членот 13 од Конвенцијата, па мора да се отфрли приговорот кон жалбата за повреда на членот 4 
од Протоколот бр.4 (в. точка 57 погоре во текстот). 

VI. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 

86. Членот 41 од Конвенцијата одредува: 

“Доколку Судот утврди дека имало повреда на Конвенцијата или на нејзините Протоколи, и доколку 
меѓународното право на засегнатата Земја договорничка дозволува да се направи само делумен 
надомест, доколку е неопходно, Судот ќе додели правичен надомест на оштетената страна.” 

A. Штета 

87. Жалителите рекле дека процената на нематеријалната штета која што ја претрпеле како резултат 
на повредите на Конвенцијата зависела од мерките кои ги презела белгиската држава за да усвои 
во иднина и да се осигура дека пресудата на Судот била целосно извршена. Следствено, тие сакаат 
да започнат дискусии со белгиската држава во однос на последиците од пресудата.

88. Владата не искажа никакво мислење за тоа. 

89. Судот посочува дека, предмет на набљудување од страна на Комитетот Министри, тужената 
држава може слободно да ги избере начините на кои што ќе ги исплати своите правни обврски 
според членот 46 од Конвенцијата, доколку истото е компатибилно со заклучоците изнесени во 
пресудата на Судот (види, Scozzari и Giunta против Италија [GC], бр. 39221/98 и 41963/98, § 249, 
ЕСЧП 2000-VIII). Следствено, Судот не смета дека е соодветно да го резервира прашањето. Судејќи 
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на правична основа, Судот ја проценува нематеријалната штета која ја претрпеле жалителите на 
10,000 евра (EUR). 

Б. Трошоци 

90. Жалителите побарале 19.850 евра за трошоци. Тие дале подробности за износот, кој ги покрива 
трошоците за застапување од страна на нивните тројца адвокати.

91. Владата тврди дека адвокатите на жалителите не можат да бараат да им се исплатат хонорарите 
директно според членот 41 и дека самите жалители треба да бараат надомест на тие хонорари 
(освен ако не се смета дека имале недостиг на средства, а во тој случај морало претходно да 
достават барање за правна помош, нешто што тие не беа го сториле). Како предмет на тоа, Владата 
се согласила да плати износ кој бил пропорционален на сериозноста на жалбите за кои се сметало 
дека се со добра основа.

92. Земајќи ги в предвид околностите, а особено фактот дека жалителите биле депортирани од 
Белгија, Судот смета дека жалбените барања кои ги поднеле жалителите се допустливи, Судејќи на 
правична основа, Судот утврди дека сумата е претерана и ја намали на 9.000 евра. 

В. Казнена камата 

93. Според податоците со кои располага Судот, законската каматна стапка која била применлива во 
Белгија на датумот на усвојување на оваа пресуда изнесувала 7% годишно.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1. Едногласно го отфрла прелиминарниот приговор на Владата, во однос на жалбите според 
членовите 5 §§ 1, 2 и 4 од Конвенцијата, поради тоа што не биле исцрпени домашните правни 
лекови; 

2. Едногласно реши дека имало повреда на членот 5 § 1 од Конвенцијата; 

3. Едногласно реши дека немало повреда на членот 5 § 2 од Конвенцијата; 

4. Едногласно реши дека имало повреда на членот 5 § 4 од Конвенцијата; 

5. Реши со четири наспрема три гласа дека имало повреда на членот 4 од Протоколот бр.4. кон 
Конвенцијата; 

6. Едногласно реши дека немало повреда на членот 13 од Конвенцијата сметан во врска со членот 
3; 

7. Реши со четири наспрема три гласа дека имало повреда на членот 13 од Конвенцијата сметан во 
врска со Протоколот бр. 4; 

8. Реши со шест гласа наспрема еден глас дека:

(a) тужената држава треба да им ги исплати на жалителите, во рок од три месеци од датумот на 
којшто пресудата ќе стане правосилна во согласност со членот 44 § 2 од Конвенцијата, следниве 
износи:
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(i) 10,000 евра (десет илјади евра) за нематеријална штета; 

(ii) 9,000 евра (девет илјади евра) за трошоци; 

(б) дека по истекот на тримесечниот период, па сè до исполнувањето, ќе им се исплати камата по 
годишна стапка од 7%; 

9. Едногласно го отфрла остатокот од жалбеното барање на жалителите за правичен надомест. 

Напишано на француски јазик, и објавено на писмено на ден 05 февруари 2002 г., во согласност со 
Правилото 77 §§ 2 и 3 од Деловникот на Судот. 

 S. DOLLÉ    J.-P. COSTA

 Секретар   Претседател 

 Во согласност со членот 45 § 2 од Конвенцијата и Правилото 74 § 2 од Деловникот на Судот, следниве 
одделни мислења се приложени кон оваа пресуда: 

(a) делумно согласно и делумно спротивставено мислење на Г-динот Velaers; 

(б) делумно спротивставено мислење на Г-динот Jungwiert заедно со Г-динот Kūris. 
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СОВЕТ НА ЕВРОПА
ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ

ПРЕДМЕТ: Хирси Јамаа и други против Италија

(Жалба бр. 27765/09)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР

23 февруари 2012  година
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Во случајот на Хирси Јамаа и други против Италија,

Европскиот суд за човекови права кој заседаваше во рамките на Големиот судски совет составен од:

 Николас Браца (Nicolas Bratza), претседател 
 Жан-Пол Коста (Jean-Paul Costa), 
 Франсоаз Тулкен (Françoise Tulkens), 
 Јосеф Касадевал (Josep Casadevall), 
 Нина Вајиќ (Nina Vajić), 
 Дин Шпилман (Dean Spielmann), 
 Пер Лорензен (Peer Lorenzen), 
 Лилјана Мијовиќ (Ljiljana Mijović), 
 Драгољуб Поповиќ (Dragoljub Popović), 
 Џорџо Малинверни (Giorgio Malinverni), 
 Мирјана Лазарова Трајковска (Mirjana Lazarova Trajkovska), 
 Нона Цоцориа (Nona Tsotsoria), 
 Ишил Каракаш (Işıl Karakaş), 
 Кристина Пардалос (Kristina Pardalos), 
 Гвидо Раимонди (Guido Raimondi), 
 Винсент А. де Гаетано (Vincent A. de Gaetano), 
 Пауло Пинто де Албукерки (Paulo Pinto de Albuquerque), судии,
 и Мајкл О’Бојл (Michael O’Boyle), заменик секретар

Откако го разгледа случајот на затворени седници на 22 јуни 2011 год. и 19 јануари 2012 год.,

Ја донесе следната пресуда, којашто беше усвоена на последно-споменатиот датум:

ПОСТАПКА

1.    Случајот произлегува од жалба (бр. 27765/09) против Италијанската Република поднесена до 
Судот во согласност со членот 34 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основни 
слободи („Конвенцијата“) од страна на единаесет сомалиски државјани и тринаесет еритрејски 
државјани („жалителите“) чии имиња и датуми на раѓање се дадени во листата приложена со оваа 
пресуда, на 26 мај 2009 година.

2.  Жалителите беа претставени од г-динот А.Г. Лана и г-динот А. Секучи, адвокати со пракса во Рим. 
Италијанската влада („Владата“) беше претставена од нивниот агент, г-ѓата Е. Спатафора и нивниот 
ко-агент, г-ѓата С. Копари.

3.    Жалителите тврдеа пред сè дека со нивното префрлање во Либија од италијанските власти 
бил повреден членот 3 од Конвенцијата и членот 4 од Протоколот бр. 4. Тие исто така се жалеа 
на немање правен лек што ги задоволувал условите од членот 13 од Конвенцијата, што би им 
овозможило да се испитаат горе-споменатите жалби.

4. Жалбата биле доделена на Втората секција на Судот (правило 52 § 1 од Деловникот на Судот). 
На 17 декември 2009 година Судскиот совет на таа Секција одлучил да ја запознае италијанската 
Владата со жалбата. На 15 февруари 2011 г. Судскиот совет составен од следниве судии: Франсоаз 
Тилкен, претседател, Ирену Кабрал Барето, Драгољуб Поповиќ, Нона Цоцориа, Ишли Каракаш, 
Кристина Пардалос, Гвидо Раимонди, како и Стенли Наисмит, секретарот на Секцијата, се одрекоа од 
јуриздикцијата во корист на Големиот судски совет, на што ниедна од странките немаше приговор 
(член 30 од Конвенцијата и правило 72).

5.    Составот на Големиот судски совет беше утврден според одредбите од членот 27 §§ 2 и 3 од 
Конвенцијата и правилото 24 од Деловникот на Судот.
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6.  Беше одлучено дека Големиот судски совет ќе одлучи за допуштеноста и основаноста на жалбата 
во исто време (член 29 § 1 од Конвенцијата).

7. И жалителите и Владата ги поднесоа сопствените забелешки на писмено во однос на основаноста. 
Странките одговорија на забелешките на другата страна за време на расправата (правило 44 § 5). 
Писмени забелешки исто така беа примени од Канцеларијата на Високиот комесар на Обединетите 
нации за бегалци, Хјуман рајтс воч (Human Rights Watch), Клиниката за човекови права при Правниот 
факултет на Колумбија (Columbia Law School Human Rights Clinic), „АИРЕ Центарот“ (“Aire Centre”), 
Амнести интернешнал (Amnesty International) и Меѓународната федерација за човекови права 
(International Federation for Human Rights) кои настапија заеднички, и на кои претседателот на 
Судскиот совет им дозволи да интервенираат (член 36 § 2 од Конвенцијата). Исто така беа примени 
забелешки од Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права, на кој претседателот на 
Судскиот совет му дозволи да интервенира. На Канцеларијата на Високиот комесар на Обединетите 
нации за бегалци исто така им беше дозволено и да учествуваат во усните расправи.

8.  Расправата беше јавна и се одржа во Зградата на човековите права во Стразбур на 22 јуни 2011 
година (правило 59 § 3).

Пред Судот се појавија:

(а) за Владата 

Г-ѓа С. Копари (S. Coppari), ко-агент, 
Г-дин Г. Албенцио (G. Albenzio), адвокат на државата;

(б) за жалителите

Г-дин А.Г. Лана (A.G . Lana),

Г-дин А. Сакучи (A. Saccucci), адвокат, 

Г-ѓа А. Сирони (A. Sironi), советник;

(в) за Канцеларијата на Високиот комесар на Обединетите нации за бегалци, трета странка што 
интервенира 

Г-ѓа М. Гарлик (M. Garlick), раководител на одделение, Политика и правна поддршка, Европска 
канцеларија, адвокат,  

Г-дин К. Вутерс (C. Wouters), главен советник за бегалско право, Оддел за национална заштита,

Г-дин С. Бутруш (S. Boutruche), правен советник во Одделението за политика и правна поддршка, 
Европска канцеларија, советници.

Судот ги сослуша обраќањата на г-ѓа Копари, г-дин Албенцио, г-дин Лана, г-дин Сакучи и г-ѓа 
Гарлик и нивните одговори на прашањата на судиите.

ФАКТИ

I. ОКОЛНОСТИТЕ НА СЛУЧАЈОТ

А. Пресретнување и потиснување на жалителите назад во Либија

9.    Жалителите, единаесет сомалиски државјани и тринаесет еритрејски државјани, биле дел од 
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група од околу двесте лица кои заминале од Либија со три бродови со цел да дојдат до италијанскиот 
брег.

10. На 6 мај 2009 г. кога бродовите биле 35 наутички милји јужно од Лампедуза (Агриџенто), односно 
во Малтешкиот регион на одговорност за пребарување и спасување, тие биле пресретнати од три 
брода на Италијанската финансиска полиција (Guardia di finanza) и Крајбрежната стража.

11. Лицата што биле на пресретнатите бродови биле префрлени на италијански воени бродови и 
вратени во Триполи. Жалителите тврдеа дека за време на патувањето италијанските власти не ги 
информирале за нивната вистинска дестинација и не презеле чекори да ги идентификуваат.

Сите нивни лични работи, вклучително и документите што го потврдувале нивниот идентитет им 
биле конфискувани од воениот персонал.

12. При пристигнувањето во пристаништето во Триполи, по десетчасовно патување, мигрантите 
биле предадени на либиските власти. Според верзијата на жалителите за настаните тие приговарале 
против тоа да бидат предадени на либиските власти но биле принудени да ги напуштат италијанските 
бродови.

13. На прес конференција одржана на 7 мај 2009 г. италијанскиот министер за внатрешни работи 
изјавил дека операцијата за пресретнување на бродовите на отворено море и потиснување на 
мигрантите назад во Либија била последица на стапувањето на сила на билатералните договори 
со Либија на 4 февруари 2009 г., и дека тоа претставувало важна пресвртница во борбата против 
нелегалната имиграција. Во говорот пред Сенатот на 25 мај 2009 г. министерот изјавил дека меѓу 6 
и 10 мај 2009 г. повеќе од 471 нелегални мигранти биле пресретнати на отворено море и префрлени 
во Либија во согласност си овие билатерални договори. Откако објаснил дека операциите биле 
спроведени со примена на принципот на соработка меѓу државите, министерот изјавил дека 
политиката на враќање била многу делотворна во борбата против илегалната имиграција. Според 
министерот за внатрешни работи таа политика ги обесхрабрувала криминалните банди вмешани 
во трговија и шверц со луѓе, со што помагала во спасување на животи на море и последователно 
го намалила бројот на илегални мигранти кои стапнувале на италијанскиот брег, кој бил петпати 
помал мај 2009 г. споредено со мај 2008 г.

14.   Во текот на 2009 г. Италија спровела девет операции на отворено море за пресретнување на 
илегални мигранти во согласност со билатералните договори склучени со Либија.

Б. Судбината на жалителите и нивните контакти со своите претставници

15.  Според информациите доставени до Судот од страна на претставниците на жалителите, двајца 
од жалителите, г-динот Мохамед Абукар Мохамед и г-динот Хасан Шариф Абирахман (бр. 10 и 11 
на листата приложена со оваа пресуда) починале под непознати околности по настаните што се 
разгледуваат овде.

16.  По поднесувањето на жалбата адвокатите беа во можност да одржат контакт со другите жалители 
со кои можеле да стапат во контакт по телефон или електронска пошта.

Четиринаесет од жалителите (што се на листата) добиле бегалски статус од претставништвото во 
Триполи на Канцеларијата на Високиот комесар на Обединетите нации за бегалци (УНХЦР) меѓу 
јуни и октомври 2009 г.

17. По револуцијата која изби во Либија во февруари 2011 година, при што голем број луѓе 
беа присилени да избегаат од земјата, квалитетот на контактите меѓу жалителите и нивните 
претставници се влошил. Адвокатите во моментов се во контакт со шест од жалителите:

Г-дин Ермиас Берхане (бр. 20 на листата) успеал нелегално да дојде до италијанскиот брег. На 25 мај 
2011 г. Одборот за бегалски статус на Кротоне му доделил статус на бегалец;

Г-динот Хабтом Цегеј (бр. 19 на листата) во моментов се наоѓа во Чуча кампот во Тунис. Тој планира 
да се врати во Италија.
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Г-динот Кифлом Тесфацион Кидан (бр. 24 на листата) е жител на Малта;

Г-динот Хајелом Могос Кидане и г-динот Валду Хабтемшаел (бр. 23 и 13 на листата) се жители на 
Швајцарија, каде што чекаат одговор на нивното барање за меѓународна заштита;

Г-динот Роберл Абѕиги Јоханес (бр. 21 на листата) е жител на Бенин.

II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО

III. РЕЛЕВАНТНИ АСПЕКТИ НА МЕЃУНАРОДНОТО И ЕВРОПСКОТО ПРАВО

IV. МЕЃУНАРОДЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРЕСРЕТНУВАЊАТА НА ОТВОРЕНО МОРЕ СПРОВЕДЕНИ ОД ИТАЛИЈА 
И СИТУАЦИЈАТА ВО ЛИБИЈА

V. ДРУГИ МЕЃУНАРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ КОИ ЈА ОПИШУВААТ СОСТОЈБАТА ВО ЛИБИЈА

VI. МЕЃУНАРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ ШТО ЈА ОПИШУВААТ СОСТОЈБАТА ВО СОМАЛИЈА И ЕРИТРЕЈА

Материјалите од напреднаведените поглавја (од параграф 18 до параграф 44) преведени на 
македонски јазик, но и на англиски и француски јазик како верзии на двата официјални јазици на 
пресудата може да се прочитаат во интернет базата на судска пракса на ЕСЧП на www.echr.coe.int 
под HUDOC.

ПРАВО

I. ПРЕЛИМИНАРНИ ПРАШАЊА ПОСОЧЕНИ ОД ВЛАДАТА

А. Веродостојноста на полномошната и понатамошно разгледување на жалбата

1. Прашања посочени од Владата

45. Владата ја оспори веродостојноста во различни аспекти на полномошната обезбедени од 
претставниците на жалителите. Најпрво, тие тврдеа дека повеќето полномошната содржеле 
формални грешки, имено:

никакви детали околу датумот и местото, и во некои случаи, фактот дека датумот и местото се 
чинело дека биле напишани од истото лице;

бројот на жалбата не е посочен;

фактот дека идентитетот на жалителите бил посочен само со презимето, личното име, државјанството, 
нечитлив потпис и отпечаток од прст кој честопати бил нецелосен или тежок да се препознае;

нема детали за датумите на раѓање на жалителите.

46. Владата потоа се изјасни дека жалбата не содржела информации за околностите во кои 
полномошната биле изготвени и заради тоа имало сомнеж во однос на нивната веродостојност, 
ниту некакви информации во врска со чекорите преземени од претставниците на жалителите 
за утврдување на идентитетот на нивните клиенти. Владата исто така го оспори квалитетот 
на постоечкиот контакт меѓу жалителите и нивните претставници. Тие особено тврдеа дека 
електронските пораки испратени од жалителите после нивниот трансфер во Либија немале потписи 
коишто би можеле да се споредат со оние што се наоѓаат на полномошната. Според Владата 
проблемите на коишто наишле адвокатите при воспоставувањето и одржувањето на контактите со 
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жалителите спречиле акузаторно испитување на случајот.

47. Со оглед на тоа, бидејќи било невозможно да се идентификуваат жалителите и бидејќи 
жалителите не „учествувале во случајот лично“, Судот требало да го прекине разгледувањето на 
случајот. Упатувајќи на случајот на Хусун и други против Италија (Hussun and Others v. Italy ((striking 
out), nos. 10171/05, 10601/05, 11593/05 and 17165/05, 19 January 2010), Владата побара Судот да го 
отфрли случајот од листата.

2. Аргументите на жалителите

48. Претставниците на жалителите тврдеа дека полномошната биле валидни. Тие најпрво тврдеа 
дека формалните грешки наведени од Владата не биле такви за да се поништат полномошната кои 
им биле дадени од нивните клиенти.

49. Што се однесува до околностите во кои полномошната биле подготвени тие тврделе дека 
полномошната биле изготвени од страна на жалителите при нивното пристигнување во Либија, 
со помош на членовите на хуманитарни организации што функционираат во различни центри 
за притвор. Вториве последователно се погрижиле да стапат во контакт со претставниците на 
жалителите и да им ги достават полномошната за да ги потпишат и да ги прифатат доделените 
полномошна.

50. Тие тврдеа дека проблемот во врска со идентификацијата на засегнатите странки директно 
произлегле од предметот на жалбата, имено операција на колективно потиснување во рамките на 
која не биле преземени никакви чекори од напред да се идентификуваат нелегалните мигранти. 
Без разлика на околностите, адвокатите му посочиле на Судот на фактот дека значителен број на 
жалители биле идентификувани од канцеларијата на УНХЦР во Триполи по пристигнувањето во 
Либија.

51. И конечно, адвокатите изјавија дека тие останале во контакт со некои од жалителите со кои 
можат да контактираат по телефон или електронска пошта. Тие посочија на сериозните проблеми 
со кои биле соочени во одржувањето на контакт со жалителите, особено заради насилството кое се 
раширило во Либија од февруари 2011 година.

3. Оценка на Судот

52.Судот повторува на самиот почеток дека претставникот на жалителот мора да достави 
„полномошно или писмено овластување за делување“ (правило 45 § 3 од Деловникот на судот). 
Едноставно писмено овластување би било валидно за потребите на постапките пред Судот, освен 
ако не се покаже дека било изготвено без знаење и согласност на жалителот (види Velikova v. Bul-
garia, no. 41488/98, § 50, ECHR 2000-VI).

53. Исто така, ниту Конвенцијата ниту Деловникот на Судот не наметнуваат некакви посебни услови 
во однос на начинот на кој овластувањето треба да се изработи или да бараат некаква форма на 
потврда на тој документ од некакво национално тело. Она што е важно за Судот е тоа дека формата 
на овластување треба јасно да покажува дека жалителот му го доверил на својот претставник пред 
Судот своето застапување и дека претставникот го прифатил тој ангажман (види Ryabov v. Russia, 
no. 3896/04, §§ 40 and 43, 31 January 2008).

54. Во актуелниот случај, Судот забележува дека сите полномошна во досието биле потпишани и 
имале отпечаток од прст. Исто така адвокатите на жалителите обезбедиле детални информации во 
текот на постапката за фактите и судбината на жалителите со коишто тие имале можност да одржат 
контакт. Нема ништо во досието на случајот што може да го стави под прашање објаснувањето 
на адвокатите или размената на информациите со Судот (види го случајот Хусун, цитиран горе, 
§§ 4350).



229

55. Во околностите, Судот нема причини да се сомнева во веродостојноста на полномошното. 
Последователно тој го одбива приговорот на Владата.

56.   Исто така Судот забележува дека според информациите обезбедени од адвокатите, двајца од 
жалителите, г-динот Мохамед Абукар Мохамед и г-дин Хасан Шариф Абирахман (бр. 10 и бр. 11 на 
листата) починале набрзо по поднесувањето на жалбата (види во параграф 15 горе).

57.  Тој посочува дека праксата на Судот е да отфрла жалби од листата кога еден жалител ќе почине 
во текот на постапката и ниеден наследник или близок роднина не сака да продолжи со случајот 
(види ги, меѓу другите извори, Scherer v. Switzerland, 25 March 1994, §§ 31-32, Series A no. 287; Öh-
linger v. Austria, no. 21444/93, Commission Report of 14  January 1997, § 15 (unreported); Thévenon v. 
France (dec.), no. 2476/02, ECHR  2006-III; и Léger v. France (striking out) [GC], no. 19324/02, §  44, 30 
March 2009).

58. Во контекст на околностите на случајот Судот смета дека повеќе не е оправдано да се продолжи 
со испитувањето на жалбата во врска со починатите (член 31 § 1 (в) од Конвенцијата). Исто така тој 
посочува дека жалбите на почетокот поднесени од г-дин Мохамед Абукар Мохамед и г-дин Хасан 
Шариф Абирахман се идентични на оние поднесени од другите жалители во однос на кои подолу го 
дава своето мислење. Во овие околности Судот не гледа никаков основ поврзан со почитувањето на 
човековите права обезбеден од Конвенцијата и нејзините Протоколи кои во согласност со Членот 
37 § 1 in fine, ќе побара продолжување на испитувањето на жалбите на починатите жалители.

59.    Како заклучок Судот одлучи да го отфрли делот од случајот од листата што се однесува на 
Мохамед Абукар Мохамед и Хасан Шариф Абирахман и да продолжи со испитување на остатокот 
на жалбата.

Б. Примена на домашни правни лекови

60. На расправата пред Големиот судски совет Владата се изјасни дека жалбата била недопуштена 
бидејќи домашните правни лекови не биле исцрпени. Тие тврдеа дека жалителите не успеале 
да се пожалат пред италијанските судови за да побараат признавање на наводните повреди на 
Конвенцијата и надоместок за истите.

61. Според гледиштето на Владата, со оглед дека жалителите сега се слободни да се движат 
наоколу и се во позиција да стапат во контакт со своите адвокати во контекст на постапките 
пред Судот, требало да иницираат постапки пред италијанските кривични судови со жалби за 
повреда на домашното и меѓународното право од страна на воениот персонал вмешан во нивното 
отстранување. Во моментот во тек биле кривичните постапки за слични случаи и таквиот вид на 
правен лек бил „делотворен“.

62. Судот забележува дека жалителите исто така се пожалиле дека не им бил обезбеден правен лек 
кој ги задоволувал условите дадени во членот 13 од Конвенцијата. Тој смета дека постои тесна врска 
меѓу аргументот на Владата во однос на ова прашање и основаноста на жалбите на жалителите 
поднесени во однос на членот 13 од Конвенцијата. Затоа го зазема ставот дека е неопходно да 
се поврзе овој приговор со основаноста на жалбите поднесени во согласност со членот 13 од 
Конвенцијата и да се испита жалбата во овој контекст (види во параграф 207 долу).

II. ПРАШАЊЕТО НА ЈУРИСДИКЦИЈАТА СПОРЕД ЧЛЕНОТ 1 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

63.  Членот 1 од Конвенцијата уредува:

„Високите страни договорнички им ги обезбедуваат на сите лица под нивна јуриздикција правата 
и слободите дефинирани во Делот I на оваа Конвенција.“
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А. Изјаснување на странките

1. Владата

64. Тужената Влада призна дека настаните во прашање се случиле на италијански воени бродови. 
Меѓутоа тие ги отфрлија тврдењата дека италијанските власти имале „апсолутна и исклучива 
контрола“ врз жалителите.

65.    Тие се изјаснија дека бродовите што ги носеле жалителите биле пресретнати во контекст 
на спасувањето на отворено море на лица во неволја – што претставува обврска наметната 
од меѓународното право, имено Конвенцијата на Обединетите нации за поморското право 
(„Конвенцијата од Монтего Беј“) – и во никакви околности не може да се опише како поморска 
полициска операција.

Италијанските бродови се ограничиле да интервенираат во насока на помош за трите брода и 
обезбедување на безбедност за лицата на бродовите. Тие потоа ги придружувале пресретнатите 
мигранти до Либија во согласност со билатералните договори од 2007 и 2009 година. Владата 
тврдеше дека обврската за спасување на животи на отворени море во согласност со Конвенцијата 
од Монтего Беј сама по себе не креирала врска меѓу Државата и засегнатите лица и со тоа не се 
воспоставувале јуриздикција на државата.

66. Што се однесува до „спасувањето“ на жалителите што сè на сè не траело подолго од десет 
часа, за време на кое властите на засегнатите странки им ја обезбедила потребната хуманитарна и 
медицинска помош и во никакви околности не употребила насилство; тие не се качиле на бродовите 
и не употребиле оружје. Владата заклучи дека жалбата во актуелниот случај се разликувала од 
случајот на Медведјев и други против Франција (Medvedyev and Others v. France [GC], no. 3394/03, 
ECHR 2010) во кој Судот потврдил дека жалителите потпаднале под француска јуриздикција со оглед 
на целосната и исклучива природа на контролата применета од страна на Франција врз бродот на 
отворено море и врз неговиот посада.

 2. Жалителите

67. Жалителите се изјасниле дека било јасно дека во актуелниот случај Италија имала јурисдикција. 
Штом се качиле на италијанските бродови тие биле под исклучива контрола на Италија, и затоа 
била обврзана да ги исполни сите обврски што произлегуваат од Конвенцијата и протоколите од 
истата.

Тие посочија дека член 4 од италијанскиот Законик за навигација изречно уредувал дека бродовите 
што пловат под италијанско знаме потпаѓаат под италијанска јурисдикција дури и кога пловат 
надвор од територијалните води.

3. Трета странка што интервенира

68.   Третата странка што интервенира сметаше дека во согласност со принципите на обичајното 
право и судската пракса на Судот, обврската на државите да не враќаат баратели на азил, дури 
и „потенцијални“ баратели на азил и да им обезбедат пристап до правична расправа биле 
екстериторијални во својот опсег.

69.    Според меѓународното право во врска со заштитата на бегалците одлучувачки тест во 
воспоставувањето на одговорноста на Државата не било дали лицето што се враќа било на 
територија на државата туку дали лицето потпаѓало под делотворна контрола и надлежност на таа 
држава.

Третата странка што интервенирала упатила на судската пракса на Судот во врска со член 1 од 
Конвенцијата и екстериторијалниот опсег на поимот „јуриздикција“ и на заклучоците на други 
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меѓународни власти. Тие ја нагласија важноста од избегнување на двојни аршини на полето на 
заштитата на човековите права и да се обезбеди една држава да не е овластена да врши дејствија 
надвор од својата територија што никогаш не би биле прифатливи во рамките на таа територија.

B. Оценка на Судот

1. Општи принципи кои владеат во однос на јурисдикцијата во рамките на значењето на член 1 од 
Конвенцијата

70.  Според член 1 од Конвенцијата она што преземаат земјите потписнички е да му „обезбедат“ (на 
француски „reconnoitre“) секому во рамките на својата „јурисдикција“ права и слободи дефинирани 
во членот I (види Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, § 86, Series A no. 161, и Banković and Others 
v. Belgium and 16 Other Contracting States (dec.), [GC], no. 52207/99, § 66, ECHR 2001-XII). Примената 
на јурисдикцијата е неопходен услов за државата договорничка да може да се смета за одговорна 
за дејствија или пропусти кои можат да и се препишат, а кои водат кон тврдења за повреда на 
правата и слободите утврдени со Конвенцијата (види Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia [GC], 
no. 48787/99, § 311, ECHR 2004VII).

71. Јурисдикцијата на државата во рамките на значењето на членот 1 е во основа територијална 
(види во случајот Банковиќ и други, цитиран горе, §§ 61 и 67, и Иласку и други, цитиран горе, § 
312). Се претпоставува дека бил применуван нормално на целата територија на државата (види во 
случајот Иласку и други, цитиран горе, § 312, и Assanidze v. Georgia [GC], no. 71503/01, § 139, ECHR 
2004-II).

72.   При држењето до во основа територијалното сфаќање на јурисдикцијата Судот прифати само 
во исклучителни случаи дејствијата на државите договорнички извршени, или кои предизвикале 
последици надвор од нивната територија, да можат да претставуваат примена на јурисдикција од 
нивна страна во рамките на значењето на членот 1 од Конвенцијата (види Drozd and Janousek v. 
France and Spain, 26 June 1992, § 91, Series A no. 240; Банковиќ и други, одлуката е цитирана горе, § 
67; и Иласку и други, цитиран горе, § 314).

73.  Во својата прва пресуда во случајот Лоизиду (прелиминарни приговори), Судот пресуди дека со 
оглед на предметот и целта на Конвенцијата, одговорноста на земјата договорничка може исто така 
да произлезе кога како последица од воена акција – било законска или незаконска – таа применува 
делотворна контрола врз област надвор од својата национална територија (види Loizidou v. Turkey 
(preliminary objections) [GC], 23 March 1995, § 62, Series A no. 310), која без разлика на пресудата, со 
оглед дека во Банковиќ и други, само екстериторијалното дејствие на лице место е во прашање, 
со оглед дека формулацијата во член 1 не овозможува таков пристап кон „јурисдикцијата“ (види ја 
одлуката цитирана горе, § 75). Во секој случај прашањето дали постојат вонредни околности коишто 
бараат и оправдуваат наод од Судот дека државата применила јурисдикција екстериторијално мора 
да се утврди со упатување на конкретни факти, на пример целосна и исклучива контрола врз затвор 
или брод (види Al-Skeini and Others v. the United Kingdom [GC], no. 55721/07, § 132 and 136, ECHR 
2011; Медведјев и други, цитиран горе, § 67).

74. Секогаш кога државата преку своите агенти кои дејствуваат надвор од својата територија 
применува контрола и надлежност врз поединец, и со тоа применува јурисдикција, Државата има 
обврска според член 1 да му ги обезбеди на тој поединец правата и слободите согласно член 1 од 
Конвенцијата којшто е релевантен за состојбата на тој поединец. Во таа смисла, затоа, Судот сега 
прифати дека правата на Конвенцијата можат да бидат „поделени и прилагодени“ (види го случајот 
Ал-Скеини и други, цитиран горе, § 136 и137; спореди го Банковиќ и други, цитиран горе, § 75).

75. Постојат други примери во судската пракса на Судот за екстериторијалната примена на 
јурисдикцијата од страна на една држава во случаи кои вклучуваат активности на своите 
дипломатски или конзуларни агенти во странство и на авион и бродови регистрирани во таа земја 
или кои пловат под знамето на таа земја. Во овие конкретни ситуации Судот базирајќи се врз 
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обичајното меѓународно право и одредбите од спогодбите, препознава екстериторијална примена 
на јурисдикцијата од страна на релевантната држава (види гво случајот Банковиќ и други, одлуката 
е цитирана горе, § 73, и Медведјев и други, цитиран горе § 65).

2. Примена во актуелниот случај

76. Пред Судот не се оспорува дека настаните во прашање се случиле на отворено море, на воени 
бродови кои пловеле под италијанско знаме. Тужената Влада признава исто така дека бродовите на 
Финансиската полиција и Крајбрежната стража на кои жалителите биле качени биле под целосна 
италијанска јуриздикција.

77. Судот забележува дека по основ на релевантните одредби од поморското право, еден брод што 
плови на отворено море е предмет на исклучива јуриздикција на Државата под чие знаме плови. 
Овој принцип на меѓународното право го доведе Судот да согледа, во случаи во врска со дејствија 
спроведени на бродови кои пловеле под знамето на една држава на ист начин како на регистриран 
авион, случаи на екстериторијална примена на јурисдикција на државата (види го параграф 75 
горе). Кога има контрола врз некој друг, ова е de jure контрола применета од државата во прашање 
врз засегнатите поединци.

78. Судот забележува понатаму дека гореспоменатиот принцип е втемелен во домашното право 
во членот 4 од италијанскиот Законик за навигација и не е оспорен од страна на тужената Влада 
(види го параграф 18 горе). Тој заклучува дека актуелниот случај навистина претставува случај на 
екстериторијална примена на јурисдикција од страна на Италија која е способна да ја примени таа 
обврска на државата според Конвенцијата.

79. Исто така Италија не може да ја заобиколи својата „јуриздикција“ според Конвенцијата со 
опишување на настаните во прашање како операции за спасување на отворено море. Конкретно 
Судот не може да го прифати аргументот на Владата дека Италија не била одговорна за судбината 
на жалителите на сметка на наводно минималната контрола применета од страна на властите врз 
засегнатите странки во материјалното време.

80. Во таа насока доволно е да се забележи дека во случајот на Медведјев и други, цитиран горе, 
настаните во прашање се случиле на бродот Винер, кој пловел под знаме на трета земја но чија 
посада била ставена под контрола на францускиот воен персонал.

Во конкретните околности на тој случај, Судот ја испитал природата и опсегот на дејствијата 
спроведени од страна на француските службени лица со цел да утврди дали имало барем de facto 
континуирана и непрекината контрола применета од Франција врз Винер и неговата посада (ибид, 
§§ 66 и 67).

81. Судот забележува дека во актуелниот случај настаните се случиле во целост на бродовите 
на италијанските вооружени сили, чија посада била составена исклучиво од италијански воен 
персонал. Според мислењето на Судот во периодот меѓу качувањето на бродови на италијанските 
вооружени сили и нивното предавање на либиските власти, жалителите биле под континуирана и 
исклучива de jure и de facto контрола на италијанските власти. Шпекулирањето околу природата 
и целта на интервенцијата на италијанските бродови на отворено море не би го довела Судот кон 
ниеден друг заклучок.

82.  Соодветно на тоа, настаните од кои произлегле наводните повреди потпаѓаат под „јуриздикција“ 
на Италија во рамките на значењето на членот 1 од Конвенцијата.

III. НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА ЧЛЕНОТ 3 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

83. Жалителите се жалеле дека биле изложени на ризик од мачење или нечовечно или понижувачко 
постапување во Либија и во своите земји на потекло, имено, Еритреја и Сомалија како резултат на 
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нивното враќање. Тие се повикаа на членот 3 од Конвенцијата којшто уредува:

„Никој не смее да биде подложен на мачење, нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување.“

84.    Судот забележува дека два различни аспекти на членот 3 од Конвенцијата се во прашање и 
дека мораат да бидат испитани посебно: прво, ризикот дека жалителите би страдале од нечовечно 
и понижувачко постапување во Либија, и второ опасноста да бидат вратени во своите земји на 
потекло.

А. Наводна повреда на членот 3 од Конвенцијата заради тоа што жалителите со оглед дека 
биле изложени на ризик од нечовечно и понижувачко постапување во Либија

1. Изјаснување на странките

(а) Жалителите

85. Жалителите тврделе дека биле жртви на своеволно враќање со што била повредена Конвенцијата. 
Тие изјавија дека не им била дадена шанса да го оспорат своето враќање во Либија и да побараат 
меѓународна заштита од италијанските власти.

86. Со оглед дека не добиле никакви информации за својата вистинска дестинација, жалителите 
биле убедени во текот на целото патување на италијанските бродови дека биле носени за Италија. 
Тие тврдеа дека биле жртви на вистинска „измама“ во таа смисла од страна на италијанските власти.

87. Не била возможна никаква процедура да се идентификуваат мигрантите и да се соберат 
информации во однос на нивните лични околности на бродовите. Во вакви околности никакво 
формално барање за азил не можело да се направи. Во секој случај при приближувањето кон 
либискиот брег жалителите и значителен број од другите мигранти го замолиле италијанскиот 
воен персонал да не ги симнува во Пристаништето на Триполи, од каде само што избегале и да ги 
земат за Италија.

Жалителите потврдиле дека тие сосема јасно ја изразиле својата желба да не бидат предадени на 
либиските власти. Тие го оспориле тврдењето на Владата дека таквото барање не можело да се 
смета за барање за меѓународна заштита.

88. Жалителите потоа тврдеа дека биле вратени во земја каде што постоеле доволно причини да 
се верува дека би биле подложени на постапување со кое би се прекршила Конвенцијата. Многу 
меѓународни извори биле пријавени како нечовечни и понижувачки услови во кои нелегалните 
мигранти, имено од сомалиско и еритрејско потекло биле држени во Либија, а нелегалните мигранти 
искусиле небезбедни услови за живот во таа земја.

Во таа насока жалителите упатиле на извештајот на Комитетот за спречување на мачење и 
нечовечно и понижувачко постапување или казнување („КСТ“) од април 2010 г. и текстовите и 
документите обезбедени од трети страни во врска со состојбата во Либија.

89.  Според нив Италија не можела да не биде свесна за сè полошата ситуација кога ги потпишала 
билатералните договори со Либија и ги спровела операциите на потиснување кои се предмет овде.

90. Исто така стравовите и загриженоста на жалителите се покажале дека биле основани. Сите тие 
пријавиле нечовечни и понижувачки услови на притвор, а по нивното ослободување небезбедни 
услови за живеење поврзани со нивниот статус на нелегални имигранти.

91.    Жалителите тврделе дека одлуката за потиснување на нелегалните мигранти што биле 
пресретнати на отворено море назад во Либија бил вистински политички избор од страна на Италија, 
насочен кон тоа да и се даде на полицијата главната одговорност за контрола на нелегалната 
имиграција игнорирајќи ја заштитата на основните права на засегнатите лица.
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(б) Владата

92. Владата тврдеше најпрво дека жалителите не докажале соодветно дека биле подложени на 
постапување наводно спротивно на Конвенцијата. Затоа не можеле да бидат сметани за „жртви“ во 
рамките на значењето на членот 34 од Конвенцијата.

93. Тие продолжија со тврдењето дека жалителите биле префрлени во Либија во согласност со 
билатералните договори потпишани од Италија и Либија во 2007 и 2009 година. Тие билатерални 
договори биле одговор на сè поголемите миграциски текови меѓу Африка и Европа и биле потпишани 
во духот на соработката меѓу двете земји вмешани во борбата против илегалната имиграција.

94. Телата на Европската унија во повеќе прилики ја охрабрувале соработката меѓу медитеранските 
земји во контролата на миграцијата и борбата против криминалот поврзан со илегалната имиграција. 
Владата особено упатуваше на Резолуцијата на Европскиот парламент бр. 2006/2250 и Европскиот 
пакт за имиграција и азил усвоен од страна на Советот на Европската унија на 24 септември 2008 
г., кои ја афирмираат потребата земјите од ЕУ да соработуваат и да воспостават партнерства со 
земјите на потекло и транзит со цел да се зајакне контролата на надворешните граници на ЕУ и во 
борбата против илегалната имиграција.

95. Владата се изјасни дека настаните од 6 мај 2009 г., кои биле причината за оваа жалба, биле 
извршени во контекст на операција за спасување на отворено море во согласност со меѓународното 
право. Тие изјавија дека италијански воени бродови интервенирале на начин конзистентен со 
Конвенцијата од Монтего Беј и Меѓународната конвенција за пребарување и спасување на море 
(„ПИС Конвенцијата“) за справување со состојби од директна закана по бродовите и за да се спасат 
животите на жалителите и други мигранти.

Според гледиштето на Владата, правниот систем што надвладува на отворено море се 
карактеризираше со принципот за слобода на навигација. Во тој контекст беше неопходно да 
се идентификуваат засегнатите страни. Италијанските власти чисто ја обезбедиле потребната 
хуманитарна помош. Проверките на идентитетот на жалителите бил сведен на минимум бидејќи не 
била предвидена никаква поморска полициска операција на бродовите.

96. Во ниеден момент за време на нивниот трансфер до Либија жалителите не ја изразиле својата 
намера да побараат политички азил или некаква друга форма на меѓународна заштита. Владата 
тврдела дека барањето на жалителите да не бидат предадени на либиските власти не може да се 
толкува како барање за азил.

Во таа насока тие изјавија дека доколку засегнатите странки побарале азил тие би биле однесени на 
италијанска територија, како што било случајот со други операции на отворено море спроведени 
во 2009 година.

97. Владата исто така тврдеше дека Либија била безбедна земја домаќин. Во поддршка на таа изјава 
тие упатиле на фактот дека Либија ја ратификувала Меѓународната спогодба на Обединетите нации 
за граѓански и политички права, Конвенцијата на Обединетите нации против мачење и друго 
сурово, нечовечно или понижувачко постапување и казнување и Конвенцијата на Африканската 
унија за заштита и помош на внатрешно раселените лица во Африка и на членството на Либија во 
Меѓународната организација за миграција (ИОМ).

Иако не е потписничка на Конвенцијата на Обединетите нации за статусот на бегалците, Либија 
сепак ги има овластено УНХЦР и ИОМ да отворат канцеларии во Триполи со што дозволиле на 
бројни баратели да им биде доделен бегалски статус и да добијат меѓународна заштита.

98. Владата го насочи вниманието на Судот на фактот дека кога Либија го ратификувала Договорот 
за пријателство, партнерство и соработка во 2008 г. таа изречно се согласила да се придржува на 
принципите на Повелбата на Обединетите нации и на Универзалната декларација за човекови 
права. Италија немала причини да верува дела Либија би ги избегнувала своите обврски.

Таквите околности и фактот дека канцелариите на УНХЦР и ИОМ биле присутни и активни во 
Триполи целосно ја оправдувале убеденоста на Италија дека Либија е безбедна земја домаќин за 
мигрантите пресретнати на отворено море. Исто така Владата не сметала дека признавањето на 
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бегалски статус доделен од УНХЦР на бројни баратели, вклучително и некои од жалителите во овој 
случај е непобитен доказ дека состојбата во Либија во материјално време била во согласност со 
меѓународните стандарди за човекови права.

99.    Владата призна дека состојбата во Либија се влошила по април 2010 година кога властите 
ја затвориле канцеларијата на УНХЦР во Триполи и дефинитивно се распаднала по настаните на 
почетокот од 2011 г., но навеле дека Италија веднаш сопрела со потиснувањето на мигрантите кон 
Либија и ги сменила аранжманите за спасување на мигранти на отворено море со тоа што од тој 
момент овластиле влез на италијанска територија.

100. Владата го оспорила постоењето на „владина пракса“ која според жалителите се состоела од 
своеволни трансфери во Либија. Во тој контекст тие ја опишаа жалбата како „политички и идеолошки 
жесток напад“ против дејствијата на италијанската Влада. Владата побара од Судот да ги испита 
само настаните од 6 мај 2009 г. и не да ги става под знак прашање овластувањата на Италија во 
однос на имиграциската контрола, област која тие ја сметаа за крајно чувствителна и сложена.

(в) Трета странка што интервенира

101. Потпирајќи се на изјавите на бројни директни сведоци, Хјуман рајтс воч и УНХЦР го осудија 
присилното враќање на илегални мигранти во Либија од страна на Италија. Во текот на 2009 г. 
Италија спровела девет операции на отворено море враќајќи 834 сомалиски, еритрејски и нигериски 
државјани во Либија.

102. Хјуман рајтс воч ја осуди состојбата во Либија во неколку прилики, пред сè во своите извештаи 
од 2006 и 2009 година. Организацијата изјави дека бидејќи во Либија немало национален систем 
за азил нелегалните мигранти биле систематски апсени и честопати предмет на мачење и физичко 
насилство, како и силувања. Прекршувајќи ги насоките на Обединетите нации за притвор, 
мигрантите честопати биле притворани на неограничено време и без судски надзор. Исто така 
условите во притворот биле нечовечни. Мигрантите биле мачени и не им била обезбедена никаква 
медицинска помош во различните кампови низ земјата. Во секој момент можеле да бидат вратени 
во својата земја на потекло или напуштени во пустината каде што ги чекала сигурна смрт.

103.  АИРЕ Центарот, Амнести интернешнал и Меѓународната федерација за човекови права (ФИДХ) 
забележале дека извештаите од веродостојни извори во изминатите неколку години и понатаму 
демонстрираат дека состојбата со човековите права во Либија била ужасна, пред сè за бегалците, 
барателите на азил и мигрантите и особено за оние од одредени региони од Африка како што се 
Еритреја и Сомалија.

Трите странки што интервенираат сметаа дека постои „обврска за истрага“ кога има веродостојна 
информација од веродостојни извори дека притворот или условите за живеење во земјата што ги 
прима не се во согласност со членот 3.

Во согласност со принципот на pacta sunt servanda државата не може да ја избегне обврската 
што произлегува од Конвенцијата со тоа што ќе се потпре врз обврските што произлегуваат од 
билатерални или мултилатерални договори во врска со борбата против нелегалната имиграција.

104. УНХЦР изјави дека со оглед дека италијанските власти не обезбедиле детални информации во 
врска со операциите на потиснување, неколку сведоци интервјуирани од страна на Канцеларијата 
на Високиот комесар дале изјави слични на оние на жалителите. Особено, тие пријавиле дека за да 
ги охрабрат луѓето на италијанските бродови, италијанскиот воен персонал ги навел да веруваат 
дека ги носеле за Италија. Различни сведоци изјавиле дека биле врзани со лисици и подложени 
на насилство за време на нивниот трансфер на либиска територија и при пристигнувањето во 
центарот за притвор каде што биле чувани. Исто така, италијанските власти им ги конфискувале 
личните работи на мигрантите, вклучително и потврдите од УНХЦР за нивниот статус на бегалци. 
Различни сведоци исто така потврдиле дека побарале заштита и дека конкретно ги информирале 
италијанските власти за фактот за време на операциите.

105. УНХЦР потврдиле дека најмалку пет од жалителите што биле вратени во Либија после тоа 
успеале да се вратат во Италија, вклучително г-динот Ермиас Берхане на кој му бил доделен статус 



236

на бегалец во Италија. Исто така во 2009 г. канцеларијата на УНХЦР во Триполи им доделила статус 
на бегалци на седумдесет и тројца што биле вратени од Италија, вклучително и четиринаесет од 
жалителите. Тоа докажувало дека операциите спроведени од Италија на отворено море вклучувале 
вистински ризик од своеволно враќање на лицата кои имале потреба од меѓународна заштита.

106. Потоа УНХЦР се изјаснила дека ниеден аргумент на Италија за оправдување на враќањата 
не бил прифатлив. Ниту принципот за соработка меѓу државите во борбата против нелегалната 
трговија со мигрантите, ниту одредбите од меѓународното право на море во врска со безбедноста 
на човечките животи на море не ги ослободувале државите од нивната обврска да се придржуваат 
на принципите на меѓународното право.

107. Либија, транзитна и приемна земја за миграциските струи од Азија и Африка, на барателите 
на азил не им обезбедувала никаква форма на заштита. Иако била потписничка на одредени 
меѓународни инструменти за човекови права, едвај да се придржувала на своите обврски. Во 
отсуство на какви било правен систем за азил, активностите во таа област се спроведувале исклучиво 
од УНХЦР и нејзините партнери. И покрај тоа активностите на Канцеларијата на Високиот комесар 
никогаш не биле официјално признати од либиската влада, која во април 2010 г. им наредиле на 
УНХЦР да ја затворат својата канцеларија во Триполи и да ги прекинат своите активности.

Во такви околности либиската влада никогаш немала одобрено никаков формален статус на лица 
регистрирани од УНХЦР како бегалци и не им била гарантирана никаква форма на заштита.

108. До настаните во 2011 г. секој што бил сметан за нелегален имигрант бил држен во „центар за 
притвор“, од кои повеќето биле посетени од УНХЦР. Условите за живот во тие центри биле просечни 
и се карактеризирале со пренатрупаност и несоодветни санитарни услови. Таквата ситуација била 
влошена со операциите на потиснување назад, што дополнително ја влошило пренатрупаноста и 
довеле до понатамошно влошување на санитарните услови. Ова довело до значително поголема 
потреба за основна помош само за да ги одржи тие лица живи.

109. Според Клиниката за човекови права при Правниот факултет на Колумбија, иако илегалната 
имиграција по отворено море не била нова појава, меѓународната заедница сè повеќе ја согледува 
потребата од ограничување на имиграциските контролни пракси, вклучително пресретнувањето 
на море, кои можат да го попречат пристапот на мигрантите до заштита и со тоа да се изложат на 
ризик од мачење.

2. Оценка на Судот

(а) Допуштеност

110. Владата се изјасни дека жалителите не можеле да тврдат дека биле „жртви“ во рамките на 
значењето на членот 34 од Конвенцијата, за настаните на кои се жалеле. Тие го оспоруваа 
постоењето на вистински ризик дека жалителите би биле подложени на нечовечно и понижувачко 
постапување како резултат на нивното враќање во Либија. Опасноста требала да се процени 
врз основа на битни основи во врска со околностите на секој жалител. Информациите што биле 
обезбедени од засегнатите страни биле нејасни и недоволни.

111. Судот забележува дека прашањето посочено со овој прелиминарен приговор е тесно поврзано 
со оние што ќе мора да ги разгледа кога ќе ги испитуваат жалбите според членот 3 од Конвенцијата. 
Таа одредба бара Судот да утврди дали имало или не доволно основ да се верува дека засегнатите 
страни биле соочени со вистински ризик да бидат подложени на мачење или нечовечно или 
понижувачко постапување откако биле потиснати назад. Ова прашање затоа треба да биде споено 
за да се испита во однос на основаноста.

112. Судот смета дека овој дел од жалбата наметнува сложени правни прашања и факти кои не 
можат да се утврдат без испитување на основаноста. Следи дека овој приговор не е очигледно 
погрешно заснован во рамките на значењето на членот 35 § 3(a) од Конвенцијата. Ниту дека е 



237

недопуштен по некој друг основ. Затоа мора да се прогласи за допуштен.

(б) Основаност

(i)  Општи принципи

(α) Одговорност на државите договорнички во случаи на протерување

113.  Според утврдената судска пракса на Судот земјите договорнички имаат право во согласност со 
добро воспоставеното меѓународно прави и предмет на нивните обврски од спогодбата, вклучително 
Конвенцијата да го контролираат влезот, престојот и протерувањето на странците (види ги, меѓу 
другите извори, Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom, 28 May 1985, § 67, Series A 
no. 94, и Boujlifa v. France, 21 October 1997, § 42, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI). Судот 
исто така забележува дека правото на политички азил не е содржано ниту во Конвенцијата ниту во 
нејзините Протоколи (види Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, 30 October 1991, § 102, Series 
A no. 215, и Ahmed v. Austria, 17 December 1996, § 38, Reports 1996-VI).

114. Меѓутоа протерувањето, екстрадицијата или некои други мерки за отстранување на еден 
странец можат да поттикнат прашање во врска со членот 3 и оттука да ја повлечат одговорноста на 
државата што протерува според Конвенцијата каде значителен основ е прикажан за да се поверува 
дека лицето во прашање доколку се протера би се соочило со вистински ризик да биде подложено 
на постапување спротивно на членот 3 во земјата во која е примено. Во такви околности членот 
3 упатува на обврска да не се протера лице во таа земја (види во случајот Соеринг, цитиран горе, 
§§ 90-91; Вилварајах и други, цитиран горе, § 103; Ахмед, цитиран горе, § 39; H.L.R. v. France, 29 
April 1997, § 34, Reports 1997-III; Jabari v.  Turkey, no. 40035/98, § 38, ECHR 2000-VIII; и Salah Sheekh 
v. the Netherlands, no. 1948/04, § 135, 11 January 2007).

115. Затоа во ваков случај Судот се повикува да ја процени ситуацијата во земјата примател во 
согласност со условите од членот 3. Што се однесува до некоја од обврските според Конвенцијата 
која постои или може да настане за земјата договорничка заради тоа што можеби презела дејствие 
кое како директна последица можеби има изложеност на лица на ризик на забрането малтретирање 
(види Saadi v. Italy [GC], no. 37201/06, § 126, 28 February 2008).

(β) Фактори што се користат за проценка на ризикот за подложеност на постапување со кое се 
прекршува членот 3 од Конвенцијата

116.    При утврдувањето дали било прикажано дека жалителот е соочен со вистински ризик 
од постапување спротивно на членот 3, Судот ќе го оцени прашањето во согласност со целиот 
материјал изнесен пред него или доколку е потребно материјалот добиен proprio motu (види го 
случајот Х.Л.Р. против Франција, цитиран горе, § 37, и Hilal v. the United Kingdom, no. 45276/99, § 60, 
ECHR 2001-II). Во случаи како овој испитувањето од страна на Судот за постоењето на вистински 
ризик од малтретирање мора неопходно да биде ригорозно (види го случајот Chahal v. the United 
Kingdom, 15 November 1996, § 96, Reports 1996-V).

117.  За да се утврди дали имало или не ризик од малтретирање Судот мора да ги испита предвидливите 
последици од отстранувањето на жалителот во земја којашто прима, имајќи ја предвид општата 
ситуација таму како и неговите или нејзините лични околности (види го случајот Вилварајах и 
други, цитиран горе, § 108 in fine).

118.  За таа цел што се однесува до општата ситуација во конкретната земја Судот честопати придава 
важност на информациите содржани во поновите извештаи од независни меѓународни здруженија 
за заштита на човековите права како што се Амнести интернешнал, или владини извори (види, на 
пример кај Чахал, цитиран горе, §§ 99-100; Müslim v. Turkey, no. 53566/99, § 67, 26 April 2005; Said v. 
the Netherlands, no. 2345/02, § 54, ECHR 2005-VI; Al-Moayad v. Germany (dec.), no.35865/03, §§ 6566, 20 
February 2007; и Саади, цитиран горе, §131).

119.    Во случаи кога жалителот тврди дека тој или таа е член на група систематски изложена на 
пракса на малтретирање, Судот смета дека заштитата по членот 3 од Конвенцијата влегува во игра 
кога жалителот утврдува, кога е тоа неопходно врз основа на изворите спомнати во претходниот 
параграф, дека постојат значителни основи за да се верува во постоењето на праксата што е во 
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прашање и неговото или нејзиното членство на засегнатата група (види, mutatis mutandis, Салах 
Шиик, цитиран горе, §§ 138-49).

120. Благодарение на апсолутниот карактер на гарантираното право, Судот не ја исклучува можноста 
дека членот 3 од Конвенцијата може исто така да се примени онаму каде што опасноста доаѓа од 
лица или групи на лица кои не се државни службеници. Меѓутоа, мора да се покаже дека ризикот 
е вистински и дека властите на државата што прима не се во можност да го спречат ризикот со 
обезбедување на соодветна заштита (види во случајот Х.Л.Р. против Франција, цитиран горе, § 40).

121.    Што се однесува до материјалните податоци постоењето на ризик мора да се процени 
првично во однос на оние факти коишто биле познати или требале да и бидат познати на државата 
договорничка во времето на отстранувањето.

(ii)  Примен во актуелниот случај

122. Судот веќе имаше прилика да забележи дека државите коишто се долж надворешните 
граници на Европската унија во моментов искусуваат значителни тешкотии во справувањето со сè 
поголемиот бран на мигранти и баратели на азил. Тој не го потценува товарот и притисокот што 
оваа состојба ја наметнува на засегнатите држави, кои се уште поголеми во актуелната состојба на 
економска криза (види M.S.S. v. Belgium and Greece [GC], no. 30696/09, § 223, ECHR 2011). Тој е особено 
свесен за проблемите поврзани со појавата на миграција по поморски пат, што за државите носи 
дополнителни компликации во контролирањето на границите во Јужна Европа.

Меѓутоа, со оглед на апсолутниот карактер на правата обезбедени од членот 3, дека не можат да ја 
ослободат државата од обврските според таа одредба.

123.    Судот повторува дека заштитата од постапка забранета со членот 3 им ја наметнува на 
државите обврската да не отстранат ниедно лице кое во земјата што прима би било соочено со 
вистински ризик да биде подложен на такво постапување.

Тој забележува дека бројните извештаи од меѓународните тела и невладини организации даваат 
вознемирувачка слика за постапувањето со илегалните имигранти во Либија во материјално време. 
Заклучоците на овие документи се исто така поддржани од извештајот на КСТ од 28 април 2010 г. 
(види го параграфот 36 горе).

124. Судот забележува во усвојувањето дека состојбата во Либија се влошила по затворањето на 
канцеларијата на УНХЦР во Триполи во април 2010 г. и последователната народна револуција, која 
избувна во земјата во февруари 2011 г. Меѓутоа, заради испитување на овој случај, Судот упатува 
на состојбата што доминира во материјалното време.

125. Според различните извештаи споменати горе, за време на периодот во прашање Либија 
не се придржувала на ниедно правило кое се однесува на заштитата на бегалците. Секое лице 
кое влегува во земјата по нелегален пат се сметало за илегално и не се правело разлика меѓу 
нелегалните мигранти и барателите на азил. Последователно, овие лица биле систематски апсени 
и притворани во услови што надворешните посетители, како што се делегациите од УНХЦР, Хјуман 
рајтс воч и Амнести интернешнал, можат да ги опишат само како нечовечни. Многуте случаи на 
мачење, лошите хигиенски услови и немањето на соодветна медицинска нега биле осудени од 
сите набљудувачи. Нелегалните мигранти биле соочени со ризик да бидат вратени во своите земји 
на потекло во секој момент, а доколку успееле да си ја повратат својата слобода биле подложени 
на особено небезбедни услови за живеење како резултат на нивната нерегулирана состојба. На 
нелегалните имигранти како жалителите судбината им била да заземат маргинална и изолирана 
позиција во либиското општество, правејќи ги особено ранливи на ксенофобични и расистички 
акти (види ги параграфите 35-41 горе).

126.    Тие исти извештаи јасно покажуваат дека нелегалните мигранти коишто биле истоварени 
во Либија по нивното пресретнување од Италија на отворено море, како што се жалителите, биле 
изложени на такви ризици.

127.    Соочени со вознемирувачката слика насликана од различни меѓународни организации, 
тужената Влада тврдеше дека Либија била во материјалното време „безбедна“ дестинација за 
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мигрантите пресретнати на отворено море.

Тие тоа верување го засновале на претпоставката дека Либија се придржувала на своите меѓународни 
обврски во однос на азилот и заштитата на бегалците, вклучително и принципот на невраќање. 
Тие тврдеа дека Италијанско-либиската спогодба за пријателство од 2008 г. во согласност со која 
нелегалните мигранти биле враќани во Либија, конкретно упатувала на почитувањето на одредбите 
од меѓународното право за човекови права и други меѓународни конвенции на кои Либија била 
потписничка.

128. Во таа насока Судот забележува дека неуспехот на Либија да ги почитува своите меѓународни 
обврски бил еден од фактите прекршени во меѓународните извештаи за таа земја. Во секој 
случај Судот е обврзан да забележи дека примената на домашните закони и ратификацијата на 
меѓународните спогодби што го гарантираат почитувањето на основните права сами по себе не 
се доволни за обезбедување на соодветна заштита од ризикот од малтретирање кога, како и во 
актуелниов случај, веродостојни извори пријавиле пракси кои биле применети или толерирани 
од властите кои се евидентно спротивни на принципите на Конвенцијата (види во случајот М.С.С. 
против Белгија и Грција, цитиран горе, § 353, и, mutatis mutandis, Саади, цитиран горе, § 147).

129. Исто така Судот забележува дека Италија не може да ја избегне сопствената одговорност 
со тоа што ќе се потпре на сопствените обврски што произлегуваат од билатералните договори 
со Либија. Дури и ако се претпостави дека тие договори имаат изречна одредба за враќање во 
Либија на пресретнати мигранти на отворено море, одговорноста на државите договорнички и 
понатаму постои дури и ако нивните обврски што произлегуваат од склучената спогодба следат 
по стапувањето на сила на Конвенцијата или нејзините Протоколи во однос на овие држави (види 
Prince Hans-Adam II of Liechtenstein v. Germany [GC], no. 42527/98, § 47, ECHR 2001-VIII, и Al-Saadoon 
and Mufdhi v. the United Kingdom, no. 61498/08, § 128, ECHR 2010).

130. Што се однесува до аргументот на Владата заснован на присуството на канцеларијата на 
УНХЦР во Триполи, мора да се забележи дека активноста на Канцеларијата на Високиот комесар 
дури и пред нејзиното конечно затворање во април 2010 г. никогаш и на никаков начин не била 
призната од либиската влада. Документите разгледани од Судот покажуваат дека бегалскиот статус 
доделуван од УНХЦР не им гарантирал на засегнатите лица никаков вид на заштита во Либија.

131. Судот повторно забележува дека состојбата била добро позната и лесна да се потврди врз 
основа на повеќекратни извори. Затоа смета дека кога жалителите биле отстранети италијанските 
власти знаеле или требале да знаат дека како нелегални мигранти во Либија би биле изложени 
на постапување со кое се прекршувала Конвенцијата и дека на нив не би им била дадена никаква 
заштита во таа земја.

132. Владата се изјасни дека жалителите не успеале доволно да ги опишат ризиците во Либија, бидејќи 
тие не побарале од италијанските власти азил. Самиот факт дека жалителите се спротивставиле на 
нивното истоварување во Либија според Владата не можело да се смета за барање на заштита со 
што на Италија и се наметнува обврска согласно членот 3 од Конвенцијата.

133. Судот најпрво забележува дека тој факт бил оспорен од жалителите кои изјавиле дека тие го 
информирале италијанскиот воен персонал за нивната намера да побараат меѓународна заштита. 
Исто така верзијата на жалителите е поддржана од бројни изјави на сведоци собрани од УНХЦР и 
Хјуман рајтс воч. Во секој случај Судот смета дека власти биле тие што, соочени со ситуација во која 
човековите права систематски биле повредувани, како што е опишано горе, требале да дознаат за 
постапувањето на кое би биле изложени жалителите по нивното враќање (види го случајот muta-
tis mutandis, Чахал, цитиран горе, §§ 104 и 105; Џабари, цитиран горе, §§ 40 и 41; и М.С.С. против 
Белгија и Грција, цитиран горе, § 359). Со оглед на околностите во случајот, фактот дека засегнатите 
страни не успеале изречно да побараат азил не ја ослободило Италија од исполнување на своите 
обврски согласно членот 3.

134.  Во таа насока Судот забележува дека ниедна од одредбите во меѓународното право цитирана 
од Владата не го оправдало потиснувањето на жалителите назад во Либија, како што и правилата 
за спасување на лица на море и оние што важат во однос на борбата против трговијата со 
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луѓе им наметнуваат на државите обврска за исполнување на обврските што произлегуваат од 
меѓународното бегалско право, вклучувајќи го и принципот на „невраќање“ (види параграф 23 
горе).

135. Принцип на невраќање исто така е втемелен во членот 19 од Повелбата за човековите права 
на Европската унија. Во таа насока, Судот придава посебна тежина на содржината од писмото 
напишано на 15 јули 2009 г. од страна на г-динот Жак Баро, потпретседател на Европската комисија 
во кое тој ја нагласува важноста од почитувањето на принципот на невраќање во контекст на 
операциите спроведени на отворено море од страна на земјите членки на Европската унија (види 
параграф 34 горе).

136. Ако се земе во предвид претходно-споменатото, Судот смета дека во актуелниот случај 
значителни основи се прикажани за да се верува дека имало вистински ризик дека жалителите 
би биле подложени на постапување во Либија спротивно на членот 3. Фактот дека голем број на 
нелегални имигранти во Либија се нашле во иста ситуација како и жалителите, не го прави ваквиот 
ризик ништо помалку личен кога е доволно реален и можен (види кај, mutatis mutandis, Саади, 
цитиран горе, § 132).

137.   Потпирајќи се на тие заклучоци и обврски на државите согласно членот 3 Судот смета дека 
со пренесувањето на жалителите во Либија, италијанските власти иако целосно запознаени со 
фактите, ги изложиле на постапување забрането со Конвенцијата.

138.   Соодветно на тоа приговорот на Владата во врска со фактот дека жалителите немале статус 
на жртва мора да се отфрли и мора да се заклучи дека имало повреда на членот 3 од Конвенцијата.

Б. Наводна повреда на членот 3 од Конвенцијата врз основа на фактот дека жалителите 
биле изложени на ризик од своеволна репатриација во Еритреја и Сомалија

1. Изјаснување на странките

(а) Жалителите

139.  Жалителите тврдеа дека нивното пренесување во Либија каде што на бегалците и на барателите 
на азил не им била дадена никаква форма на заштита ги изложил на ризик да бидат вратени во 
нивните земји на потекло: Сомалија и Еритреја. Тие тврдеа дека различни извештаи од меѓународни 
извори го потврдиле постоењето на услови во обете земји со кои се кршеле човековите права.

140. Жалителите коишто избегале од своите земји тврдеа дека не им била дадена никаква 
шанса да обезбедат меѓународна заштита. Фактот дека повеќето од нив добиле бегалски статус 
по пристигнувањето во Либија потврдува дека нивните стравови дека би биле подложени на 
малтретирање биле засновани. Тие се изјасниле дека иако либиските власти не го признавале 
бегалскиот статус доделен од канцеларијата на УНХЦР во Триполи, доделувањето на тој статус 
покажало дека групата на мигранти на која тие припаѓале имала потреба од меѓународна заштита.

(б) Владата

141.    Владата посочи дека Либија била потписничка на различни меѓународни инструменти 
поврзани со заштитата на човековите права и забележа дека со ратификувањето на Спогодбата 
за пријателство од 2008 година изречно се согласила да ги почитува принципите содржани во 
Повелбата на Обединетите нации и во Универзалната декларација за човекови права.

142. Тие повторија дека присуството на УНХЦР во Либија претставувало потврда дека никој што имал 
право на азил или некоја друга форма на меѓународна заштита не би бил своеволно протеран. Тие 
тврдеа дека значителен број на жалители добиле статус на бегалци во Либија што би ја исклучило 
можноста за нивна репатриација.

(в) Третата странка што интервенира
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143. УНХЦР изјави дека Либија често вршела колективни протерувања на бегалци и баратели на 
азил во нивните земји на потекло каде што можеле да бидат подложени на мачење и друг вид на 
малтретирање. Тие го осудија отсуството на систем за меѓународна заштита во Либија, што доведе 
до многу голем ризик на „врзано враќање“ на лица на кои им била потреба заштита.

Канцеларијата на Високиот комесар на Обединетите нации, Хјуман рајтс воч и Амнести интернешнал 
го посочија ризикот за лицата кои би биле присилно вратени во сопствените земји како Еритреја 
и Сомалија да бидат изложени на мачење и нечовечно или понижувачко постапување и да бидат 
изложени на крајно несигурни услови за живеење.

144.  АИРЕ центарот, Амнести интернешнал и ФИДХ се изјаснија дека со оглед на особената ранливост 
на барателите на азил и лицата пресретнати на отворено море и отсуството на соодветни гаранции 
или процедури на бродовите што би дозволиле потиснувањето назад да биде оспорено, беше дури 
и од поголема важност за договорните страни вклучени во операциите на враќање да ја утврдат 
реалната состојба во земјата примател, вклучително и што се однесува до ризикот од било какво 
последователно враќање.

2. Оценка на Судот

(а) Допуштеност

145. Судот смета дека овој дел од жалбата наметнува правни прашања и факт кои не можат да се 
утврдат без испитување на основаноста. Понатаму вели дека овој дел од жалбата не е очигледно 
погрешно заснована во рамките на значењето на членот 35 § 3 од Конвенцијата. Ниту дека е 
недопуштена по некој друг основ. Затоа мора да се прогласи за допуштена.

(б) Основаност

146. Судот го повторува принципот според кој индиректното отстранување на еден странец ја 
остава одговорноста на државата договорничка недопрена, а од таа држава се бара во согласност 
со добро воспоставената судска пракса да обезбеди лицето во прашање да не се соочи со реален 
ризик од тоа да биде подложен на постапување спротивно на членот 3 во случај на репатриација 
(види, mutatis mutandis, T.I. v. the United Kingdom (dec.), no. 43844/98, ECHR 2000-III, и M.С.С. против 
Белгија и Грција, цитиран горе, § 342).

147. Државата што го спроведува враќањето треба да обезбеди земјата посредничка да обезбеди 
доволно гаранции за да се спречи засегнатото лице да биде вратено во својата земја на потекло 
без проценка на ризиците со кои ќе е соочено. Судот забележа дека таа обврска е уште поважна 
кога, како во овој случај, посредничката земја не е земја потписничка на Конвенцијата.

148.    Во овој случај, задачата на Судот не е да пресуди во однос на повредата на Конвенцијата 
во случај на репатриација на жалителите, туку да утврди дали имало доволно гаранции дека 
засегнатите страни не би биле произволно вратени во нивните земји на потекло каде што тврделе 
со аргументи дека нивната репатриација би значела прекршување на членот 3 од Конвенцијата.

149.  Судот има одредено количество на информации за општата состојба во Еритреја и Сомалија, 
земјите на потекло на жалителите, поднесени од засегнатите страни и од третата страна што 
интервенира (види ги параграфите 43 и 44 горе).

150. Тој забележува дека според УНХЦР и Хјуман рајтс воч лицата што присилно се враќаат во 
Еритреја се соочуваат со мачење и притвор во нечовечни услови чисто заради тоа што ја напуштиле 
земјата на нелегален начин. Што се однесува до Сомалија во неодамнешниот случај на Суфи и Елми 
(бр. 8319/07 и 11449/07, 28 јуни 2011) Судот забележал сериозни нивоа на насилство во Могадишу и 
зголемен ризик за лицата што се вратени во таа земјата со тоа што се присилуваат или да поминат 
низ области погодени од вооружениот конфликт или да бараат засолниште во кампови за раселени 
лица или бегалци каде што условите за живеење се ужасни.



242

151. Судот смета дека сите информации што ги поседува покажуваат prima facie дека ситуацијата во 
Сомалија и Еритреја наметнувала и продолжува да наметнува сериозни проблеми на небезбедност. 
Овој наод исто така не беше оспорен пред Судот.

152. Последователно, жалителите би можеле да тврдат дека нивната репатриација би довела до 
повреда на членот 3 од Конвенцијата. Судот сега мора да утврди дали италијанските власти разумно 
можеле да очекуваат од Либија да понуди доволно гаранции против своеволната репатриација.

153. Судот најпрво забележува дека Либија не ја ратификувала Женевската конвенција за статусот 
на бегалците. Исто така, меѓународни набљудувачи го забележале отсуството на секаква форма 
на азил и процедура за заштита за бегалци во Либија. Во таа насока Судот веќе имал прилика да 
забележи дека присуството на УНХЦР во Триполи тешко дека претставувало гаранција за заштита 
за барателите на азил на сметка на негативниот однос на либиските власти кои не признавале 
никаква вредност во статусот на бегалците (види го параграф 130 горе).

154. Во такви околности Судот не може да го прифати аргументот на Владата дека активностите 
на УНХЦР претставувале гаранција против своеволната репатриација. Исто така Хјуман рајтс воч и 
УНХЦР осудија неколку претходни насилни враќања на нелегални мигранти, вклучително баратели 
на азил и бегалци, во земји со голем ризик.

155. Затоа фактот дека некои од жалителите се стекнале со статус на бегалец не го убедува Судот во 
однос на ризикот од своеволно враќање. Напротив, Судот го споделува гледиштето на жалителите 
дека тоа претставува дополнителен доказ за ранливоста на засегнатите страни.

156.    Со оглед на претходното, Судот смета дека кога жалителите биле пренесени во Либија, 
италијанските власти знаеле или требале да знаат дека имало недоволни гаранции за заштита на 
засегнатите странки од ризикот да бидат своеволно вратени во нивните земји на потекло, со оглед 
особено на отсуството на каква било процедура за азил и неможноста да се натераат либиските 
власти да го признаат бегалскиот статус доделен од УНХЦР.

157. Исто така Судот повторува дека Италија не е ослободена од исполнувањето на своите обврски 
согласно членот 3 од Конвенцијата затоа што жалителите не успеале да побараат азил или да ги 
опишат ризиците со кои биле соочени како резултат на немањето на систем за азил во Либија. Тој 
повторува дека италијанските власти требало да утврдат како либиските власти ги исполнувале 
своите меѓународни обврски во врска со заштитата на бегалците.

158.   Тој продолжува дека пренесувањето на жалителите во Либија исто така значело повреда на 
членот 3 од Конвенцијата затоа што ги изложило жалителите на ризик од своеволна репатриација.

IV. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 4 ОД ПРОТОКОЛОТ БР. 4 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

159. Жалителите изјавија дека тие биле подложени на колективно протерување за кое намело 
никаков законски основ. Тие се повикаа на членот 4 од Протоколот бр. 4 од Конвенцијата кој 
уредува:

„Забрането е колективно протерување на странци.“

А. Изјаснување на странките

1. Владата

160.  Владата се изјасни дека членот 4 од Протоколот 4 не може да се примени во овој случај. Тие 
тврдеа дека гаранцијата дадена со таа одредба може да се примени само во случај на протерувања 
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на лица на територија на држава или кои ја поминале националната граница нелегално. Во овој 
случај мерката во прашање била одбивање да се овласти навлегување на национална територија, 
а не „протерување“.

2. Жалителите

161.    Иако признавањето дека зборот „протерување“ може навидум да претставува препрека во 
однос на применливоста на членот 4 од Протоколот бр. 4, жалителите се изјасниле дека еден 
еволутивен пристап би требало да го води Судот кон признавање на применливоста на член 4 од 
Протоколот 4 во овој случај.

162. Конкретно, жалителите бараа функционално и телеолошко толкување на таа одредба. Според 
нив примарната цел на забраната на колективно протерување била да се спречат државите присилно 
да префрлуваат групи во други држави без проверка на нивните поединечни околности, дури и 
сумирано. Таквата забрана исто така треба да важи за мерки за потиснување на мигранти назад на 
отворено море спроведени без никаква претходна прелиминарна одлука, сè додека таквите мерки 
би можеле да претставуваат „скриени протерувања“. Телеолошкото и „екстра-територијалното“ 
толкување на таа одредба би можело да го направи практично и делотворно отколку теоретско и 
илузорно.

163.  Според жалителите, дури и ако Судот одлучел да ја прифати забраната утврдена во членот 4 од 
Протоколот бр. 4 строго територијално во својот опсег, нивното враќање во Либија во секој случај 
би потпаднало под опсегот на примената на овој член затоа што се случило на брод што пловел 
под италијанско знаме, што според членот 4 од италијанскиот Законик за навигација се сметало за 
„италијанска територија“.

Нивното враќање во Либија, спроведено без претходна идентификација и без проверка на 
личните околности на секој жалител претставувало мерка на отстранување која во суштина била 
„колективна“.

3. Третата странка што интервенира

164.  Високиот комесар на Обединетите нации за човекови права (ОНЦХР), чии изјаснувања беа исти 
со оние на УНХЦР, тврдеше дека членот 4 од Протоколот бр. 4 бил применлив во овој случај. Тие се 
изјаснија дека прашањето било од клучна важност со оглед на потенцијално важните последици од 
широкото толкување на таа одредба на полето на меѓународната миграција.

Откако беше посочено дека колективното протерување на странци, вклучително на оние во 
невообичаена ситуација, генерално било забрането во меѓународното право и правото на 
Заедницата, ОНЦХР тврдеше дека лицата пресретнати на отворено море би требало да можат да 
добијат заштита од таков вид на протерување дури и ако не можеле да дојдат до границата на 
Државата.

Колективното протерување на отворено море било забрането со оглед на принципот на добрата 
намера во чии рамки треба са се толкуваат одредбите на Конвенцијата. Ако на државите им се 
дозволи да ги потиснат назад мигрантите пресретнати на отворено море без придржување на 
гаранцијата втемелена во членот 4 од Протоколот бр. 4 ќе значи прифаќање на тоа дека државите 
можат да ги избегнат своите обврски според Конвенцијата со проширување на своите операции на 
гранична контрола.

Исто така, признавањето на екстериторијална примена на јуриздикцијата на државата договорничка 
за акции што се случиле на отворено море според ОНЦХР вклучуваат презумпција дека сите права 
гарантирани со Конвенцијата и нејзините протоколи би биле применливи.

165. Клиниката за човекови права при Правниот факултет на Колумбија ја посочи важноста на 
процедурални гаранции во областа на заштитата на човековите права на бегалците. Државите беа 
задолжени да ја испитаат состојбата на секој поединец, случај по случај, со цел да се гарантира 
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делотворна заштита на основните права на засегнатите страни и за да се избегне нивно отстранување 
додека постои ризик да им се наштети.

Клиниката за човекови права при Правниот факултет на Колумбија се изјасни дека нелегалната 
имиграција по морски пат не е нова појава туку дека меѓународната заедница сè повеќе ја согледува 
потребата за идентификување на ограничувањата на политиките за контрола на имиграцијата, 
вклучително и пресретнувањето на море. Принципот на невраќање бара од државите да се воздржат 
од отстранување на лица без да се проценат нивните околности случај по случај.

Различни тела на Обединетите нации како што се Комитетот против мачење јасно изјавија дека 
таквите пракси можеле да доведат до прекршување на меѓународните стандарди за човекови права 
и ја нагласија важноста од поединечна идентификација и проценка за спречување луѓето да не се 
враќаат во ситуации во кои би биле соочени со ризик. Меѓуамериканската комисија за човекови 
права ја согледа важноста на овие процедурални гаранции во случајот на Центарот за човекови 
права на Хаити и др. против САД (The Haitian Center for Human Rights et al. v. United States , case no. 
10 675, report no. 51/96, § 163). Таа одлука беше од посебна важност со оглед дека беше спротивна 
на претходниот став на Врховниот суд на САД во случајот на Сејл против Советот на центрите на 
Хаити (Sale v. Haitian Centers Council, 113 S. Ct., 2549, 1993).

Б. Оценка на Судот

1. Допуштеност

166.  Судот најпрво мора да го испита прашањето на применливоста на членот 4 од Протоколот бр. 
4. Во случајот на Хенинг Бекер против Данска (Becker v. Denmark, no. 7011/75, Commission decision of 
3 October 1975, Decisions and Reports (DR) 4, p.236) во врска со репатриацијата на приближно двесте 
виетнамски деца од страна на данските власти, Комисијата го дефинираше за првпат „колективното 
протерување на странци“ како „секоја мерка на надлежните власти на присилување на странци 
како група да ја напуштат земјата, освен кога таквата мерка се презема после и врз основа на 
разумно и објективно испитување на одредени случаи на секој поединечен странец во групата“.

167.  Таа дефиниција беше последователно искористена од телата на Конвенцијата во други случаи 
во врска со членот 4 од Протоколот бр. 4. Судот забележува дека мнозинството такви случаи 
вклучувале лица кои биле на територијата во прашање (види K.G. v. the Federal Republic of Germany, 
no. 7704/76, Decision of 11 March 1977 (unreported); O. and Others v. Luxembourg, no. 7757/77, Com-
mission Decision of 3 March 1978; A. and Others v. the Netherlands, no. 14209/88, Commission Decision 
of 16 December 1988, DR 59, p. 274; Andric v. Sweden (dec), no. 45917/99, 23 February 1999; Čonka v. 
Belgium, no. 51564/99, ECHR 2002I; Davydov v. Estonia (dec), no. 16387/03, 31 May 2005; Berisha and 
Haljiti v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia” (dec.), no.  18670/03, ECHR 2005-VIII; Sultani v. 
France, no. 45223/05, ECHR 2007-X; Ghulami v. France (dec), no. 45302/05, 7 April 2009; и Dritsas v. Italy 
(dec), no. 2344/02, 1 February 2011).

168.  Меѓутоа случајот на Џавара и други против Италија и Албанија (Xhavara and Others v. Italy and 
Albania (dec), no. 39473/98, 11 January 2001) се однесуваше на албански државјани кои се обиделе 
да влезат во Италија нелегално со албански брод којшто бил пресретнат од италијански воен брод 
приближно 35 наутички милји од италијанскиот брег. Италијанскиот брод се обидел да ги спречи 
засегнатите странки да се истоварат на државна територија како резултат на што педесет и осум 
лица загинале, вклучително и родителите на жалителите како резултат на судир. Во тој случај 
жалителите пред сè се жалеле на Законската уредба бр. 60 од 1997 година која уредувала итно 
протерување на нелегални странци, мерка на која имало само право на жалба без суспензивен 
ефект. Тие сметале дека истата ја прекршува гаранцијата утврдена со член 4 од Протоколот бр. 4. 
Судот ја одбил жалбата по основ на некомпатибилност ratione personae, со оглед дека одредбата 
во прашање не важела за нивниот случај и не се судело за применливоста на член 4 од Протоколот 
бр. 4 во случајот во прашање.
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169.  Затоа во актуелниот случај, Судот мора за прв пат да испита дали членот 4 од Протоколот 
бр. 4 важи за случај кој вклучувал отстранување на странци во трета држава спроведено надвор 
од националната територија. Тој мора да утврди дали пренесувањето на жалителите во Либија 
претставувало „колективно протерување на странци“ во рамките на значењето на одредбата во 
прашање.

170.    При толкувањето на одредбите од Конвенцијата Судот упатува на членовите 31 и 33 од 
Виенската конвенција за правото на спогодбите (види го, на пример, Golder v. the United Kingdom, 
21 February 1975, § 29, Series A no. 18; Demir and Baykara v. Turkey [GC], no. 34503/97, § 65, 12 Novem-
ber 2008; и Saadi v. the United Kingdom [GC], no. 13229/03, § 62, 29 January 2008).

171. Во согласност со Виенската конвенција за правото на спогодбите Судот мора да го утврди 
вообичаеното значење што треба да му се придаде на условите во нивниот контекст и во контекст 
на целта и намената на одредбата од која се земаат. Тој мора да го земе во предвид фактот дека 
одредбата во прашање формира дел од спогодбата за делотворна заштита на човековите права и 
дека Конвенцијата мора да се чита како целина и да се толкува на таков начин за да се промовира 
внатрешната конзистентност и усогласеност меѓу нејзините различни одредби (види Stec and Oth-
ers v. the United Kingdom (dec). [GC], nos. 65731/01 and 65900/01, § 48, ECHR 2005-X). Судот исто така 
мора да ги земе во предвид сите релевантни правила и принципи на меѓународното право што се 
применуваат на односите меѓу земјите договорнички (види Al-Adsani v.  the  United Kingdom [GC], 
no. 35763/97, § 55, ECHR 2001-XI, и Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland 
[GC], no. 45036/98, § 150, ECHR 2005-VI; и види го членот 31 § 3(в) од Виенската конвенција). Судот 
исто така може да има опција на дополнителни средства за толкување, имено travaux préparatoires 
на Конвенцијата, било за да се потврди значењето утврдено во согласност со методите на кои се 
упатува горе, или за да се појасни значењето кога во друга прилика би било двосмислено, нејасно 
или очигледно апсурдно и неразумно (види во членот 32 од Виенската конвенција).

172.  Владата се изјасни дека имало логична пречка на применливоста на членот 4 од Протоколот 
бр. 4 во овој случај, имено фактот дека жалителите не биле на италијанска територија во времето 
на нивното пренесување во Либија така што мерката, според гледиштето на Владата, не може да се 
смета за „протерување“ во рамките на вообичаеното значење на терминот.

173. Судот не го дели мислењето на Владата во врска со ова. Тој забележува најпрво дека иако 
случаите што до тој момент биле испитани се однесувале на лица што веќе во различни форми биле 
на територијата на засегнатата земја, формулацијата на членот 4 од Протоколот бр. 4 самиот по 
себе не наметнува пречка за негова екстериторијална примена. Тој мора да забележи дека членот 
4 од Протоколот бр. 4 не содржи никакво упатување на поимот „територија“, додека формулацијата 
на членот 3 од истиот Протокол, напротив конкретно упатува на територијалниот опсег на 
забраната на протерување на државјаните. Исто така членот 1 од Протоколот бр. 7 експлицитно 
упатува на поимот територија во врска со процедуралната заштита поврзана со протерувањето на 
странци коишто имаат законски престој на територијата на државата. Според гледиштето на Судот 
формулацијата не може да се игнорира.

174.  Travaux préparatoires не се експлицитни во однос на опсегот на жалбата и опсегот на членот 4 
од Протоколот бр. 4. Во секој случај Описниот извештај на Протоколот бр. 4 изготвен во 1963 година 
открива дека што се однесува до Комитетот на експерти, целта на членот 4 била формално да се 
забрани „колективно протерување на странци од типот што се случувале во поново време“. Оттука 
беше „договорено дека усвојувањето на членот [членот 4] и ставот 1 од членот 3 на никаков начин 
не можат да се толкуваат како на некој начин оправдувачки мерки за колективно протерување што 
можеби биле преземени во минатото“. Коментарот на нацртот открива дека според Комитетот на 
експерти странците на кои се однесува членот не се само оние со законски престој на територијата 
туку „сите оние коишто немаат реално право на државјанство во државата, било дали поминуваат 
низ земјата или престојуваат или се домицилни таму, било дали се бегалци или влегле во земјата 
по сопствена иницијатива или било дали се без државјанство или поседуваат друго државјанство“ 
(членот 4 од конечниот нацрт на Комитетот, стр. 505, § 34). Конечно, според оние што работеле 
на изготвувањето на Протоколот бр. 4, зборот „протерување“ треба да се толкува во „неговото 
генеричко значење, во актуелната употреба (да се истера некој од некое место)“. Додека последната 
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дефиниција е содржана во делот поврзан со членот 3 од Протоколот, Судот смета дека тој може да 
се примени и за членот 4 од истиот Протокол. Затоа смета во продолжение дека travaux prépara-
toires не спречува екстериторијална примена на членот 4 од Протоколот бр. 4.

175. Меѓутоа останува да се види дали таквата примена е оправдана. За да се одговори на прашањето 
мора да се земе предвид целта и значењето на одредбите во прашање, кои самите мораат да се 
анализираат во контекст на принципот, којшто цврсто е втемелен во судската пракса на Судот, 
дека Конвенцијата е жив инструмент што мора да се толкува во контекст на условите во денешно 
време (види го на пример Соеринг, цитиран горе, § 102; Dudgeon v. the United Kingdom, 22 October 
1981, Series A no. 45; X, Y and Z v. the United Kingdom, 22 April 1997, Reports 1997-II; V. v. the United 
Kingdom [GC], no. 24888/94, § 72, ECHR 1999-IX; и Matthews v. the United Kingdom [GC], no. 24833/94, 
§ 39, ECHR 1999-I). Исто така неопходно е Конвенцијата да биде толкувана и применета на начин 
чии гаранции се практични и делотворни, а не теоретски и илузорни (види Marckx v. Belgium, 13 
June 1979, § 41, Series A no. 31; Airey v. Ireland, 9 October 1979, § 26, Series A no. 32; Mamatkulov and 
Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 и 46951/99, § 121, ECHR 2005-I; и Leyla Şahin v. Turkey [GC], no. 
44774/98, § 136, ECHR 2005-XI).

176.  Долго време има поминато од изготвувањето на Протоколот бр. 4. Од тоа време миграциските 
струи во Европа продолжија да се интензивираат со сè поголемо користење на морето, иако 
пресретнувањето на мигрантите на отворено море и нивното отстранување во земји на транзит 
или потекло сега се средства за миграциска контрола, така што претставуваат алатки на државата 
во борбата против имиграцијата.

Економската криза и неодамнешните социјални и политички промени имаа особено влијание 
врз одредени региони на Африка и Блискиот Исток, наметнувајќи нови предизвици за европските 
држави во смисла на имиграциска контрола.

177.    Судот веќе има утврдено дека според воспоставената судска пракса на Комисијата и Судот 
целта на членот 4 од Протоколот бр. 4 е да се спречат државите да можат да отстранат одредени 
странци без да ги проверат нивните лични околности и последователно без да им овозможат да 
ги претстават аргументите против мерките преземени од страна на релевантните власти. Затоа, 
доколку членот 4 од Протокол бр. 4 требало да се применува само за колективно протерувања од 
државната територија на земјите потписнички на Конвенцијата, битна компонента на современите 
миграциски шеми немало да потпадне под опсегот на таа одредба, без разлика на фактот дека 
однесувањето кое планира да го забрани може да се случи надвор од државната територија и 
особено, како во актуелниов случај, на отворено море. Членот 4 на тој начин ќе биде неделотворен 
во пракса во однос на такви ситуации, кои меѓутоа се во пораст. Последицата од тоа би била дека 
мигрантите избирајќи го патот по море, честопати ризикувајќи ги сопствените животи и не успевајќи 
да стигнат до границите на државите, немаат право на проверка на нивните лични околности пред 
да бидат протерани за разлика од оние што патуваат по копно.

178. Затоа е јасно дека додека поимот „јурисдикција“ генерално е територијална и се претпоставува 
дека се спроведува на државната територија на државите (види го параграфот 71 горе), поимот 
на протерување исто така е главно територијален во смисла дека протерувањата најчесто се 
спроведуваат од државна територија. Меѓутоа, кога како во актуелниов случај, Судот ќе утврди 
дека државата договорничка својата јурисдикција ја има применувано исклучиво надвор од својата 
национална територија, не гледа пречки да прифати дека примената на екстериторијалната 
јуриздикција од страна на државата добила форма на колективно протерување. Доколку се донесе 
друг заклучок и доколку му се даде на последниот поим строго територијален опсег, тоа ќе резултира 
со разлики меѓу опсегот на жалбата на Конвенцијата како таква и таа на членот 4 од Протоколот 
бр. 4 што би било спротивно на принципот дека Конвенцијата мора да биде толкувана како целина. 
Исто така, што се однесува до примената од страна на државата на својата јурисдикција на отворено 
море, Судот веќе се изјасни дека посебната природа на поморската средина не може да оправда 
област надвор од законот кога лицата не се опфатени од никаков правен систем кој може да им 
овозможи да ги уживаат правата и гаранциите заштитени со Конвенцијата на кои државите се 
обврзале за да им ги обезбедат сите во рамките на својата јуриздикција (види го случајот Медведјев 
и други, цитиран горе, § 81).
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179. Горенаведените размислувања не го ставаат под прашање правото на државите да воспостават 
сопствени имиграциски политики. Меѓутоа мора да се посочи дека проблемите со управувањето 
на миграциските струи не можат да оправдаат пракси коишто не се компатибилни на обврските 
на државата што произлегуваат од Конвенцијата. Судот во таа насока повторува дека одредбите 
од договорите мораат да се толкуваат со добра намера во контекст на предметот и намерата на 
договорот и во согласност со принципот на делотворност (види го случајот Маматкулов и Аскаров, 
цитиран горе, § 123).

180.  Земајќи го во предвид претходното Судот смета дека отстранувањето на странците спроведено 
во контекст на пресретнувањата на отворено море од страна на властите на една држава во 
спроведувањето на својата суверена власт, чија цел е спречување на мигрантите да дојдат до 
границите на Државата или дури и да се потиснат назад во друга држава, претставува примена на 
јурисдикција во рамките на значењето на членот 1 од Конвенцијата кој вклучува одговорност на 
државата во прашање во согласност со членот 4 од Протоколот бр. 4.

181. Во овој случај Судот смета дека операцијата што резултирала со пренесување на жалителите 
во Либија била спроведена од страна на италијанските власти со намера да се спречат нелегалните 
мигранти да стапнат на италијанска почва. Во таа насока тој придава особена тежина на изјавите 
дадени по настаните за италијанскиот печат и во Сенатот на државата од страна на министерот за 
внатрешни работи во кои тој ја објаснил важноста на операциите на потиснување на отворено море 
во борбата против нелегалната имиграција и го нагласил значителното намалување на бројот на 
лицата што се истовариле како резултат на операциите спроведени во мај 2009 г. (види параграф 
13 горе).

182.  Соодветно на тоа Судот го одби приговорот на Владата и смета дека во овој случај може да се 
примени членот 4 од Протоколот бр. 4.

2. Основаност

183.    Судот забележува дека до денешен ден случајот Чонка (види ја пресудата цитирана горе) е 
единствениот случај во кој е утврдена повреда на членот 4 од Протоколот број 4. При испитувањето 
на тој случај, со цел да се процени дали имало или не колективно протерување, тој ги испитал 
околностите на случајот и утврдувал дали одлуките за депортирање ги земале во предвид 
конкретните околности на засегнатите лица. Тогаш Судот се изјаснил (§§ 61-63):

„Судот меѓутоа забележува дека налозите за притвор и депортација што се во прашање биле 
дадени заради спроведување на наредба за напуштање на територијата со датум од 29 септември 
1999 година; таа наредба била донесена исклучиво на основ на членот 7, првиот став, точка (2) 
од Законот за странци и единственото упатување на личните околности на жалителите било на 
фактот дека нивниот престој во Белгија надминал три месеци. Поконкретно, документот не ја 
споменува нивната молба за азил или одлуките од 3 март и 18 јуни 1999 г. Мора да се признае 
дека тие одлуки исто така биле пропратени со налог за напуштање на територијата, но сам по 
себе налогот не дозволувал апсење на жалителите. Последователно апсењето на жалителите за 
првпат било наредено со одлука од 29 септември 1999 г. на правна основа неповрзана со нивните 
барања за азил, но како и да е доволна за да ја вклучи имплементацијата на оспорените мерки. 
Во такви околности и според гледиштето на голем број на лица од исто потекло кои ја претрпеле 
истата судбина како и жалителите Судот смета дека постапката што следела не овозможила да се 
елиминира целиот сомнеж дека протерувањето можеби било колективно.

Таквиот сомнеж е зајакнат и од серија фактори: Најпрво, пред депортацијата на жалителите, 
засегнатите политички власти им најавиле дека ќе има операции од таков вид и им дале насоки на 
релевантните органи како да ги спроведат...; второ, од сите засегнати странци се барало да отидат 
во полициската станица во исто време; трето, налозите што им биле врачени со кои се барало 
од нив да ја напуштат територијата и за нивно апсење биле формулирани на идентичен начин; 
четврто, било многу тешко за странците да стапат во контакт со адвокат; и за крај постапката за 
азил не била завршена.

На кратко, во ниедна фаза во периодот меѓу врачувањето на известувањето за странците да се 
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појават во полициската станица и нивното протерување процедурата не обезбедила доволно 
гаранции за да демонстрираат дека личните околности на секој од засегнатите страни биле 
навистина и индивидуално земени во предвид.“

184.   Во својата судска пракса телата на Конвенцијата имаат дополнително посочено дека фактот 
дека одреден број на странци е подложен на слични одлуки сама по себе не води кон заклучок дека 
постои колективно протерување доколку секое засегнато лице добило можност да изнесе аргументи 
против своето протерување до надлежните власти на поединечна основа (види ја одлуката во 
случајот на К.Г. против Сојузна Република Германија, цитирана горе; одлуката во случајот на Андриќ, 
цитирана горе; и Султани, цитирана горе, § 81). И на крај Судот одлучи дека нема повреда на членот 
4 од Протоколот бр. 4 доколку отсуството на одлука за протерување донесена на поединечна основа 
е последица на сопственото [на жалителите] виновно однесување (види ја одлуката во случајот 
Бериша и Хаљити, цитирана горе, и одлуката во случајот Дритсас, цитирана горе).

185. Во овој случај Судот може само да одлучи дека префрлањето на жалителите во Либија 
било спроведено без никаква форма на испитување на секоја индивидуална состојба на секој 
од жалителите. Било оспорено дека жалителите не биле подложени на никаква процедури на 
идентификација од страна италијанските власти, ограничувајќи се само на качување на сите 
пресретнати мигранти на воените бродови и нивно истоварување на либиска почва. Исто така 
Судот забележува дека персоналот на воените бродови не бил обучен да спроведе поединечни 
разговори и не бил помогнат од толкувачи или правни советници.

Ова е доволно за Судот да одлучи дека немало доволно гаранции со кои би се обезбедило 
индивидуалните околности на секое од засегнатите лица да бидат всушност подложени на детална 
проверка.

186.  Земајќи го во предвид гореспоменатото, Судот заклучува дека отстранувањето на жалителите 
било од колективна природа, спротивно на членот 4 од Протоколот бр. 4 од Конвенцијата. Соодветно 
на тоа имало повреда на тој член.

V. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 13 ОД КОНВЕНЦИЈАТА РАЗГЛЕДАН ЗАЕДНО СО ЧЛЕНОТ 3 И ЧЛЕНОТ 
4 ОД ПРОТОКОЛОТ БР. 4 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

187.    Жалителите се жалеле дека не им бил обезбеден делотворен правен лек во согласност со 
италијанскиот закон со кој би можеле да поднесат жалба согласно членот 3 од Конвенцијата и 
членот 4 од Протоколот бр. 4. Тие се повикаа на членот 13 од Конвенцијата којшто уредува:

„Секој човек, чии права и слободи признати со оваа Конвенција се нарушени, има право на 
делотворен правен лек пред националните власти, дури и тогаш кога повредата на овие права и 
слободи ја сториле лица при вршење на службена должност.“

А. Изјаснување на странките

1. Жалителите

188. Жалителите се изјаснија дека пресретнувањата на лица на отворено море од страна на Италија 
не биле во согласност со законот и не биле подложени на разгледување на нивната законитост 
од страна на националните власти. Од тие причини жалителите биле лишени од секаква шанса 
да поднесат жалба против своето враќање во Либија и тврдењата за повреда на членот 3 од 
Конвенцијата и членот 4 од Протоколот бр. 4.

189. Жалителите тврделе дека ниеден од условите за делотворност на правните лекови дадени 
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во судската пракса на Судот не биле исполнети од италијанските власти, коишто дури не ги ни 
идентификувале пресретнатите мигранти и ги игнорирале нивните барања за заштита. Исто така 
дури и да се претпостави дека добиле можност да ги искажат своите барања за азил пред воениот 
персонал не можело да им се обезбедат процедуралните гаранции уредени со италијанскиот закон, 
како што е пристап до суд од проста причина бидејќи биле на бродови.

190.  Жалителите сметале дека примената на територијалниот суверенитет во врска со политиката 
на имиграција во никакви околности не смее да дозволи неисполнување на обврските што им се 
наметнати на државите од страна на Конвенцијата, вклучувајќи ја и обврската за гарантирање 
на правото на делотворен правен лек пред национален суд за секое лице што потпаѓа под нивна 
јуриздикција.

2. Владата

191.  Владата се изјасни дека заради тоа што настаните во овој случај се случиле на бродови, било 
невозможно да им се гарантира на жалителите правото на пристап до национален суд.

192. На расправата пред Големиот судски совет тие тврдеа дека жалителите требале да поднесат 
барање до националните судови за бидат признаени и во зависност од случајот да добијат 
надоместок за наводните повреди на Конвенцијата. Според Владата италијанскиот судски систем 
би овозможил да се утврди секаква одговорност на воениот персонал којшто ги спасил жалителите 
како според националното така и според меѓународното право.

Владата тврдеше дела жалителите на кои УНХЦР им доделил бегалски статус биле во можност да 
стапнат на италијанска територија во секое време и да ги остварат своите права, вклучително и 
правото да се обратат до судските власти.

3. Третата странка што интервенира

193. УНХЦР се изјасни дека принципот на невраќање вклучувал и процедурални обврски за државите. 
Исто така правото на пристап до делотворна процедура за азил спроведена од надлежните власти 
било многу посуштествено кога биле во прашање „мешани“ миграциски текови во рамките на што 
потенцијалните баратели на азил треба да се издвојат и распознаат од другите мигранти.

194. АИРЕ центарот, Амнести интернешнал и Меѓународната федерација за човекови права („ФИДХ“) 
сметаа дека лицата што биле потиснати назад како резултат на пресретнување на отворено море 
немале пристап до никаков правен лек во земјата договорничка одговорна за операциите, а уште 
помалку до правен лек кој ќе овозможел исполнување на условите од членот 13. Жалителите 
исто така немале соодветна можност ниту за потребната поддршка, имено помош од толкувач, 
за да им се овозможи да ги утврдат причините кои оделе во прилог против нивното враќање, а 
да не спомнуваме проверка чија строгост би ги исполнила условите на Конвенцијата. Странките 
што интервенираа тврдеа дека кога земјите потписнички на Конвенцијата биле вмешани во 
пресретнувања на море што резултирале со потиснување назад, нивна била одговорноста да 
обезбедат секое од засегнатите лица да имаат делотворна можност да го оспорат своето враќање 
во контекст на правата гарантирани од Конвенцијата и да добијат разгледување на својата молба 
пред да се спроведе враќањето.

Странките што интервенираа сметаа дека отсуството на правен лек што дозволува идентификација 
на жалителите и поединечна проценка на нивните барања за заштита и нивните потреби 
претставувале сериозен пропуст, како и немањето на никакво утврдување на судбината на 
вратените лица што би следело.

195. Клиниката за човекови права при Правниот факултет на Колумбија тврдеше дека меѓународното 
право за човекови права и бегалци најпрво бара државата да ги посоветува мигрантите за нивните 
права за пристап до заштита Таквиот совет е клучен за исполнување на обврската на државата да ги 
идентификува оние кои имаат потреба од меѓународна заштита меѓу пресретнатите лица. Ваквиот 
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услов бил нагласен за оние пресретнати на море бидејќи кај нив била поголема веројатноста да се 
запознаени со локалните закони и честопати немаат пристап до толкувач или правен совет. Потоа, 
секое лице треба да биде интервјуирано од националните власти за да добие поединечна одлука 
за неговото или нејзиното барање.

Б. Оценка на Судот

1. Допуштеност

196. Судот повторува дека тој се придружува на приговорот на Владата за исцрпување на домашните 
правни лекови на кои било укажано на расправата пред Големиот судски совет (види го параграф 
62 горе) во испитување на основаноста на жалбите согласно членот 13. Исто така Судот смета 
дека овој дел од жалбата наметнува сложени правни прашања и факт кои не можат да се утврдат 
без испитување на основаноста. Следи дека не е очигледно погрешно заснована во рамките на 
значењето на членот 35 § 3(a) од Конвенцијата. Ниту дека е недопуштена по некој друг основ. Затоа 
мора да се прогласи за допуштена.

2. Основаност

(a)  Општи принципи

197. Членот 13 од Конвенцијата ја гарантира достапноста на национално ниво на правен лек за 
спроведување на суштината на правата и слободите од Конвенцијата во каква било форма што може 
да биде обезбедена. Оттука делувањето на таа одредба е да се побара обезбедување на домашен 
правен лек за справување со суштината на „жалбата што може да се поддржи со аргумент“ според 
Конвенцијата и да се додели соодветна помош. Опсегот на обврските на земјите потписнички 
согласно членот 13 варираат во зависност од природата на жалбата на жалителот. Меѓутоа, 
правниот лек што се бара согласно членот 13 мора да биде „делотворен“ во пракса како и во закон. 
„Делотворноста“ на „правниот лек“ во рамките на значењето на членот 13 не зависи од сигурноста 
на исходот во корист на жалителот. Ниту пак „надлежниот орган“ посочен во таа одредба неопходно 
мора да биде судски орган; но доколку не е, неговите овластувања и гаранции што ги обезбедува 
треба да се релевантни во утврдувањето дали правниот лек што го има пред себе е делотворен. 
Дури и ако еден единствен правен лек само по себе во целост не ги исполнува условите од член 
13, збирот на правни лекови обезбедени со друг домашен закон можат да го направат тоа (види го, 
меѓу многуте други извори, Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, § 157, ECHR 2000XI).

198.  Ова произлегува од судската пракса на Судот дека жалбата на жалителот со која се тврди дека 
неговото или нејзиното отстранување во трета земја би ги изложил него или нејзе на постапување 
забрането согласно членот 3 од Конвенцијата, „мора под итно да се подложи на внимателна проверка 
од страна на ‘државен орган’“ (види Shamayev and Others v. Georgia and Russia, no. 36378/02, § 448, 
ECHR 2005-III; исто така види го случајот на Џабари, цитиран горе, § 39). Тој принцип го наведе Судот 
да одлучи дека поимот „делотворен правен лек“ во рамките на значењето на членот 13 разгледан 
заедно со членот 3 бара најпрво “независна и ригорозна проверка“ на секаква жалба поднесена од 
лице во таква ситуација, кога „постои суштински основ за страв од реален ризик од постапување 
спротивно на членот 3“ и второ „можноста од спречување на спроведувањето на оспорената мерка“ 
(во таа насока види ги горецитираните пресуди, § 460 и § 50).

199.  Исто така во пресудата во случајот на Чонка (цитиран горе, §§ 79 et seq.) Судот изјави во врска 
со членот 13 разгледан заедно со членот 4 од Протоколот бр. 4 дека правниот лек не ги исполнувал 
условите од членот 13 доколку немал суспензивниот ефект. Тој конкретно посочил (§ 79):

„Судот смета дека поимот на делотворен правен лек согласно членот 13 бара правниот лек да 
може да спречи извршување на мерки кои се спротивни на Конвенцијата и чии последици се 
потенцијално неповратни ... Последователни, ова ne е доследно на членот 13 за таквите мерки да 



251

бидат спроведени пред националните власти да испитаат дали тие се компатибилни со Конвенцијата 
иако земјите договорнички имаат добиено одредена слобода на одлучување во врска со начинот 
на кој тие се прилагодуваат на своите обврски според оваа одредба ... .”

200.    Според важноста која Судот му ја придодава на членот 3 од Конвенцијата и неповратната 
природа на штетата до којашто може да дојде доколку се материјализира ризикот од мачење или 
малтретирање, Судот одлучи дека суспензивниот ефект исто така се применува и во случаите во 
кои земјата потписничка ќе се одлучи да отстрани странец во земја каде што постои доволен основ 
да се верува дека тој или таа е соочен/а со ризик од таква природа (види Gebremedhin [Gebera-
madhien] v. France, no. 25389/05, § 66, ECHR 2007-II, и M.С.С. против Белгија и Грција, цитиран горе, 
§ 293).

(b)  Примена во актуелниот случај

201.  Судот веќе заклучи дека враќањето на жалителите во Либија довело до повреда на член 3 од 
Конвенцијата и член 4 од Протоколот бр. 4. Затоа жалбите поднесени од жалителите во врска со 
овие точки „можат да се подржат со аргументи“ за потребите на членот 13.

202. Судот утврди дека жалителите немале пристап до процедура за нивна идентификација и за 
пристап до нивните лични околности пред да се вратат во Либија (види го параграф 185 горе). 
Владата призна дека такви процедури не биле обезбедени на воените бродови на кои жалителите 
биле натерани да се качат. Меѓу персоналот на бродот немало ниту толкувачи ниту правни 
советници.

203.  Судот забележува дека жалителите тврделе дека не им биле дадени никакви информации од 
страна на италијанскиот воен персонал, што ги навело да веруваат дека ги носеле во Италија и дека 
тие не ги информирале за постапката што треба да се примени за да избегнат да бидат вратени во 
Либија.

Што се однесува до тоа дека таа околност е оспорена од страна на Владата, Судот придава поголема 
тежина на верзијата на жалителите бидејќи била поддржана од многу голем број на изјави на 
сведоци собрани од УНХЦР, КСТ и Хјуман рајтс воч.

204.  Судот претходно утврди дека немањето на пристап до информации претставува голема пречка 
во проценувањето на постапките за азил (види во случајот М.С.С. против Белгија и Грција, цитиран 
горе, § 304). Тој овде ја повторува важноста на секој кој бил подложен на мерка на отстранување, 
чии последици се неповратни, да му биде гарантирано правото да добие доволно информации за 
да му се овозможи да добие делотворен пристап до релевантните процедури и да ги поддржи со 
аргументи своите жалби.

205.    Со оглед на околностите во актуелниов случај Судот смета дека жалителите биле лишени 
од секаков правен лек кој би им овозможил да ги поднесат своите жалби согласно членот 3 од 
Конвенцијата и членот 4 од Протоколот бр. 4 до надлежниот орган и да се стекне со темелна и 
ригорозна проценка на нивните барања пред да се спроведе мерката за отстранување.

206. Што се однесува до аргументот на Владата дека жалителите требале да ја искористат можноста 
да поднесат барање до италијанските кривични судови при нивното пристигнување во Либија, 
Судот може само да забележи дека доколку таквиот правен лек и бил достапен во пракса, условите 
од членот 13 од Конвенцијата очигледно не би биле исполнети со иницирање на кривични постапки 
против воениот персонал од бродовите на војската со оглед дека тоа не го задоволува критериумот 
на суспензивен ефект втемелен во горецитираната пресуда во случајот на Чонка. Судот повторува 
дека условот што произлегува од членот 13, дека извршувањето на оспорената мерка треба да биде 
одложено не може да се смета за супсидијарна мерка (види во случајот кај М.С.С. против Белгија и 
Грција, цитиран горе, § 388).

207.  Судот заклучува дека имало повреда на членот 13 разгледан заедно со членот 3 од Конвенцијата 
и членот 4 од Протоколот бр. 4. Следи дека жалителите не можат да бидат критикувани за тоа дека 
недоволно ги исцрпиле домашните правни лекови и дека прелиминарниот приговор на Владата 
(види го параграфот 62 горе) мора да се отфрли.
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VI. ЧЛЕНОВИТЕ 46 И 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

А. Членот 46 од Конвенцијата

208.  Членот 46 уредува:

„1. Високите страни договорнички се обврзуваат да се придржуваат кон конечната пресуда на Судот 
во споровите во кои се странки.

2. Конечната пресуда на Судот му се доставува на Комитетот на министрите којшто го надгледува 
нејзиното извршување.“

209. Согласно членот 46 од Конвенцијата Високите страни договорнички се обврзуваат да се 
придржуваат кон конечната пресуда на Судот во споровите во кои се странки, при што Комитетот 
на министри е одговорен за надзор на извршувањето на пресудите. Ова значи дека кога Судот ќе 
утврди повреда, тужената држава е законски обврзана не само да им ги плати на заинтересираните 
страни износите што им се доделени како правичен надоместок согласно членот 41, туку и да ги 
усвои неопходните општи и/или онаму каде што е можно индивидуални мерки. Со оглед дека 
пресудите на Судот се во основа деклараторни по природа, засегнатата држава е таа што треба 
да ги избере, под надзор на Комитетот на министри, средствата што ќе се користат со цел да се 
исполни нејзината законска обврска согласно членот 46 од Конвенцијата, по услов овие средства да 
се компатибилни со заклучоците содржани во пресудата на Судот. Меѓутоа во одредени конкретни 
ситуации Судот може да одлучи дека е корисно да и се посочи на тужената држава видот на мерки 
што можат да се преземат за да се стави крај на – честопати – ситуација која го поттикнува наодот 
на повредата (види на пример, Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, § 210, ECHR 2005-IV, и Popov v 
Russia, no. 26853/04, § 263, 13 July 2006). По некогаш природата на повредата што е утврдена може 
да е таква што нема да може да остави вистински избор во однос на мерките што се бараат (види 
во случајот Асанидзе, цитиран горе, § 198; Aleksanyan v. Russia, no. 46468/06, § 239, 22  December 
2008; и Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2) [GC], no. 32772/02, §§ 85 and 88, 
30 ECHR 2009).

210.    Во актуелниов случај Судот смета дека е неопходно да се посочат поединечните мерки 
потребни за извршување на актуелната пресуда без да се наштети на генералните мерки потребни 
за спречување на други слични повреди во иднина (види во случајот М.С.С. против Белгија и Грција, 
цитиран горе, § 400)

211. Судот меѓу другото утврди дека префрлањето на жалителите ги изложило на ризик да бидат 
изложени на малтретирање во Либија и да бидат своеволно вратени во Сомалија и Еритреја. Со оглед 
на околностите во случајот Судот смета дека италијанската Влада морала да ги преземе сите можни 
чекори за да добие уверување од либиските власти дека жалителите нема да бидат подложени на 
постапување што не е во согласност со членот 3 од Конвенцијата или да бидат своеволно вратени 
во земјата на потекло.

Б. Членот 41 од Конвенцијата

212.  Членот 41 од Конвенцијата уредува:

„Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините протоколи, и ако 
внатрешното право на засегнатата Висока страна договорничка овозможува да се направи само 
делумно обесштетување, Судот, доколку е потребно, ќе и додели на оштетената страна, правичен 
надоместок.“

213.    Секој од жалителите побаруваа по 15.000 евра за нематеријална штета која наводно ја 
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претрпеле.

214.   Владата го оспори тоа побарување, посочувајќи дека животите на жалителите биле спасени 
благодарение на интервенцијата на италијанските власти.

215. Судот смета дека жалителите морале да искусат одредена неволја за која наодите на повреди 
од Судот сами по себе не можат да претставуваат правичен надоместок. Со оглед на природата на 
повредите утврдени во актуелниов случај Судот смета за правично да го потврди побарувањето 
на жалителите и на секој од нив им доделува по 15.000 евра за нематеријална штета кои ќе им се 
поверат на застапниците за жалителите.

В. Трошоци и издатоци

216.  Жалителите исто така побаруваа 1.575,74 евра за трошоци и издатоци направени пред судот.

217.  Владата го оспори ова побарување.

218. Според утврдената судска пракса на Судот, можат да се доделат средства за трошоци и издатоци 
само доколку навистина и неопходно биле направени од страна на жалителот и се разумни во 
обем. Во овој случај и со оглед на документите што му се на располагање и својата судска пракса 
Судот смета дека вкупниот побаруван износ за постапките пред Судот е разумен и износот им го 
доделува на жалителите.

Г. Казнена камата

219.  Судот смета дека е соодветно казнената каматна стапка да се заснова на маргиналната стапка 
на позајмување на Европската Централна Банка на која треба да се додадат три процентни поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1. Одлучи,со тринаесет гласа наспроти четири да ја избриши жалбата од својата листа што се 
однесува до г-динот Мохамед Абукар Мохамед и г-динот Хасан Шариф Абирахман;

2. Одлучи, едногласно да не ја избриши жалбата од својата листа што се однесува до останатите 
жалители;

3. Одлучи, едногласно дека жалителите биле под јуриздикција на Италија во согласност со членот 
1 од Конвенцијата;

4. Едногласно ги обедини во однос на основаноста прелиминарните приговори на Владата во врска 
со неисцрпувањето на домашните правни лекови и тоа дека жалителите немале статус на жртва;

5. Ги прогласи за допуштени, едногласно, жалбите согласно членот 3;

6. Одлучи едногласно дека имало повреда на членот 3 од Конвенцијата врз основа на фактот дека 
жалителите биле изложени на ризик да бидат подложени на малтретирање во Либија и го одбива 
прелиминарниот приговор на Владата во врска со тoa дека жалителите немале статус на жртва;

7. Одлучи, едногласно дека имало повреда на членот 3 од Конвенцијата врз основа на фактот дека 
жалителите биле изложени на ризик од репатриација во Еритреја и Сомалија;
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8. Едногласно ја прогласи за допуштена жалбата согласно членот 4 од Протоколот бр. 4;

9. Одлучи, едногласно, дека имало повреда на членот 4 од Протоколот бр. 4;

10. Едногласно ја прогласи за допуштена жалбата согласно членот 13 земен заедно со членот 3 од 
Конвенцијата и членот 4 од Протоколот бр. 4;

11. Одлучи, едногласно дека имало повреда на членот 13 разгледан заедно со членот 3 од 
Конвенцијата и членот 13 разгледан заедно со членот 4 од Протоколот бр. 4 и го одбива 
прелиминарниот приговор на Владата во врска со неисцрпувањето на домашните правни лекови;

12. Одлучи едногласно

(а) дека тужената држава треба да им ги исплати на жалителите во рок од три месеци следниве 
износи;

(i) по 15.000 евра (петнаесет илјади евра) на секој за нематеријалната штета, плус секој данок на кој 
можеби подложат, износи што треба да им се поверат на застапниците за жалителите;

(ii) 1.575,74 евра (илјада и петстотини седумдесет и пет евра и седумдесет и четири центи) вкупно 
за трошоци и издатоци, плус секој данок на кој можеби подложат жалителите;

(б) дека од истекувањето на гореспоменатите три месеци до исплатата простата камата ќе се 
плаќа на гореспоменатите износи по стапка еднаква на маргиналната стапка на позајмување на 
Европската централна банка за време на казнениот период плус три процентни поени;

Изготвена на англиски и француски јазик, и донесена на јавна расправа во Судот на човекови 
права, Стразбур, на 23 февруари 2012 г. во согласност со правилото 77 §§ 2 и 3 од Деловникот на 
Судот.

 Мајкл О’Бојл  Николас Браца 
 Секретар   Претседател  

Во согласност со член 45 § 2 од Конвенцијата и правилото 74 § 2 од Деловникот на Судот, издвоеното 
мислење на судијата Пинто де Албукерки е приложено кон оваа пресуда и на англиски и француски 
јазик може да се најде на интернет страната на Судот www.echr.coe.int под HUDOC.
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семејството на мигранти
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V. Право на семеен живот и ре-обединување на семејството 
на мигранти

Иако е прифатено државите-членки да одлучуваат за имиграционите политики и при тоа овој 
пристап почива на широка маргина на уважување,54 нивните одлуки во оваа област особено кога 
странецот е соочен со опасност од протерување, мора да бидат предвидени со закон и оправдани 
со итни општествени потреби, сразмерни на легитимната цел кон чие остварување се стреми тоа 
ограничување.55 Овие принципи се применуваат без разлика дали странецот влегол во земјата-
домаќин на рана возраст, или можеби и бил роден таму. Оттука, иако конвенциското право не 
опфаќа апсолутно право за која било категорија на странец да не биде протеран, судската пракса 
на ЕСЧП покажува дека постојат околности кога протерувањето на странец може да доведе до 
различни повреди на конвенциското право. Еден од тие основи на кој ЕСЧП му посвети посебно 
внимание е правото на семеен живот и влијанието на семејството и семејниот живот врз правата 
на мигрантите и барателите на азил.  

Во случајот на Boultif, Судот ги образложил релевантните критериуми кои ги применил за да 
процени дали мерката на протерување била потребна во едно демократско општество и сразмерна 
на легитимната цел кон чие остварување се стремела. Критериумите утврдени во оваа пресуда се 
исклучително важни и тие ги опфаќаат: природата и сериозноста на престапот извршен од страна 
на жалителот; должината на престојот на жалителот во земјата од која тој или таа треба да се 
протера; периодот кој поминал откако е извршен престапот и однесувањето на жалителот во текот 
на тој период; државјанството на жалителот за кој станува збор; брачната состојба, (која го вклучува 
времетраењето на бракот, и други фактори од кои може да се процени ефективноста на семејниот 
живот); дали брачниот партнер знаел за престапот во моментот кога тој/таа основале семејство;  
дали има деца во бракот, и ако има, нивната возраст; и сериозноста на потешкотиите со кои е 
веројатно сопругот/сопругата да се соочи во земјата во која жалителот треба да се протера. На 
критериумите утврдени во пресудата за Boultif, подоцна, низ судската пракса ЕСЧП доразви уште 
два значајни критериуми поврзани со семејниот живот на мигранти кои се соочуваат со опасност 
од протерување, имено: најдобрите интереси и благостојбата на децата, особено сериозноста на 
потешкотиите со кои е веројатно дека секое дете на жалителот може да се соочи во земјата во која 
жалителот треба да се протера; и цврстината на општествените, културните и семејните врски со 
земјата-домаќин и во земјата на протерување.

При разгледувањето на предметите поврзани со странци кои сториле одредено кривично дело 
и се соочуваат со протерување од земјата на престој, во предметот на Üner против Холандија, ЕСЧП 
воведе важни стандарди кои мора да се земат предвид при носење на таква одлука.56 Во пресудата 
за Üner против Холандија, ЕСЧП се погрижи критериумите кои биле клучни во Boultif, да ги утврди 
како главни насочувачи кои ќе се применуваат при оценување дали мерката за протерување е 
потребна во едно демократско општество и сразмерна на легитимната цел кон чие остварување се 
стреми. Иако тие критериуми се детално објаснети во пресудите за Boultif и Üner, важно е на секој 
од нив да им се пристапи со целосно внимание и да се води сметка дека кој од тие критериуми ќе 
надвладее секогаш ќе зависи од конкретните околности на секој случај. На пример, при процена 
на природата и сериозноста на престапите треба да се земе предвид дали лицето ги извршило 
престапите како малолетно или како полнолетно лице.57 Понатаму, важно е да се има предвид 
должината на престојот во земјата од која лицето треба да се протера како и општествените, 
културните и семејните врски со таа земја. 

54 види, Abdulaziz, Cabales and Balkandali против Обединетото Кралство, пресуда од 28 мај 1985, серија A
55 Slivenko против Латвија [ГС], по жалба бр. 48321/99, ECHR 2003-X
56 Üner против Холандија (пресуда на големиот судски совет по жалба бр. 46410/99, ставови 57-58, ECHR-2006-..
57 Radovanovic против Австрија, по жалба бр. 42703/98, пресуда од 22 април 2004.
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Иако не се предвидува апсолутна заштита од протерување за која било категорија на странци, 
вклучувајќи ги и оние кои се родени во земјата-домаќин или се преселиле таму во нивното рано 
детство, во Üner, ЕСЧП утврди дека мора да се земе предвид посебната ситуација на странците кои 
го поминале најголемиот дел од детството или целото детство, пораснале и стекнале образование 
во земјата-домаќин. Судот сметал дека за населен мигрант кој законски го поминал целото или 
најголем дел од своето детство и младост во земјата-домаќин, потребни се издржани причини 
за да се оправда протерувањето. Ова е уште понагласено кога односното лице ги извршило 
престапите, кои се основа за мерката за протерување, како малолетник. Покрај тоа, ЕСЧП потсетил 
дека националните органи и судови уживаат одредена маргина на уважување кога вршат процена 
дали мешањето во правото на семеен и приватен живот било потребно во едно демократско 
општество и сразмерно на легитимната цел кон чие остварување се стреми.58 За ЕСЧП е најважно 
дали со ограничувањето на некое право се воспоставува правична рамнотежа помеѓу правата на 
поединецот заштитени со ЕКЧП од една страна, и интересите на заедницата, од друга. Во сите 
случаи кога престапите се извршени од малолетник и кога тие се главната причина за налогот за 
забрана за влез или за протерување, секогаш мора да се тргне од најдобриот интерес на детето. 
Во Üner, Судот мораше да ја земе предвид позицијата не само на жалителот, туку и на децата како 
членови на семејството на лице кое треба да се протера. ЕСЧП посочил дека најдобрите интереси и 
добросостојбата на децата, особено сериозноста на потешкотиите со кои било веројатно дека секое 
дете на жалителот може да се соочи во земјата во која жалителот треба да се протера, претставувале 
критериум кој требало да се земе предвид при оценувањето дали мерката на протерување била 
потребна во едно демократско општество. 

ЕСЧП поаѓа од ставот дека изрекувањето и извршувањето на налогот за забрана за влез во 
земјата на протерување кон одреден странец, налага пред се, да се утврди дали тоа лице имало 
семеен живот во земјата на протерување во рамките на значењето на семеен живот утврден со 
широкиот пристап на судската пракса и во контекст на ситуацијата кога налогот за забрана за 
влез станал конечен.59 Судот, во бројни случаи на млади полнолетни лица кои сè уште немале 
основано свое семејство, прифати дека нивните односи со нивните родители и другите членови 
на блиското семејство, исто така, претставувале „семеен живот“.60 Овој пристап е изграден, врз 
основа на сознанието дека не сите населени мигранти, без разлика колку долго престојуваат во 
земјата од која треба да се протераат, неопходно уживаат „семеен живот“. Правото на семеен живот 
го опфаќа и правото на приватен живот па оттука, се заштитува и правото на воспоставување 
и развивање односи со други човечки суштества кој ги вклучи и аспектите од општествениот и 
социјален идентитет на поединецот. Затоа ЕСЧП повеќе пати нагласува дека мора да се прифати дека 
севкупноста на општествените врски помеѓу населени мигранти и заедницата во која тие живеат 
претставува дел од концептот за „приватен живот“. Без разлика дали постои или не „семеен живот“, 
протерувањето на населен мигрант, според тоа, претставува мешање во неговото или нејзиното 
право да се почитува „приватниот живот„. Зависи од околностите на конкретниот случај дали е 
соодветно ЕСЧП да се фокусира на аспектите од „семејниот живот“ наместо на оние од „приватниот 
живот“.

Секое мешање во семејниот или приватниот живот ќе биде спротивно на конвенциското право 
ако не може да се оправда како „предвидено со закон“, при остварување на една или повеќе од 
легитимните цели наведени во законот и како „потребно во едно демократско општество“ за да се 
исполни односната легитимна цел или цели. 

Така во предметот на Maslov против Австрија, жалителот се жалел дека забрана за влез во Австрија 
и неговото протерување од оваа земја во Бугарија го повредиле неговото право на приватен 
и семеен живот. Според фактите на случајот, тој заедно со неговите родители на шестгодишна 
возраст, законски влегол и продолжил да живее во Австрија. Родителите се стекнале со австриско 

58 Slivenko против Латвија [ГСС], пресуда бр. 48321/99, ECHR 2003-X
59  El Boujaïdi против Франција, пресуда од 26 септември 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI, стр. 1990
60 Bouchelkia против Франција, пресуда од 29 јануари 1997, Reports 1997-I, стр. 63
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државјанство по истекот на одреден временски период. Жалителот посетувал училиште во Австрија. 
Како малолетник, во периодот за помалку од две години против жалителот биле поведени дваесет 
и две кривични дела за тешка организирана кражба и обид за тешка организирана кражба; 
организирање банда; изнуда; напад; и неовластено користење возило. Бил осуден за единаесет 
од овие кривични дела на петнаесет месеци затвор. При утврдување на казната, националните 
судови констатирале дека жалителот, иако сè уште живее со своите родители, целосно го избегнал 
австриското образовно влијание, постојано бил отсутен од дома и го напуштил училиштето и не 
постапил во согласност со налогот за терапија за одвикнување од зависност од дрога. По донесената 
правосилна пресуда на Судот за малолетници во Виена, жалителот ја отслужил затворската казна. 
По издржаната казна, Федералната полиција во Виена, издала налог за десетгодишно протерување 
на жалителот, со образложение дека е спротивно на јавниот интерес да му се дозволи да престојува 
во Австрија. Жалителот бил протеран во Бугарија. 

При примената на Üner критериумите, во случајот на Maslov, за ЕСЧП било важно и ги земал 
предвид фактите дека жалителот дошол во Австрија со своето семејство на шестгодишна возраст, 
зборувал германски јазик и го стекнал целото образование во Австрија, дека престапите кои 
ги извршил, иако со одредена сериозност, повеќе биле типични примери на малолетничка 
деликвенција и, со еден исклучок, не вклучувале никакви акти на насилство. Покрај тоа, тој покажал 
добро однесување помеѓу пуштањето од затвор до неговото депортирање. Видливо јасна била 
цврстината на неговите општествени, културни, социјални и семејни врски во Австрија наспроти 
непостоењето врски со Бугарија како земја на неговото потекло. Големиот судски совет утврдил 
дека и покрај неговото ограничено времетраење налогот за десетгодишна забрана за влез во 
Австрија бил несразмерен на легитимната цел која се стремел да ја постигне. Судот утврдил дека 
има повреда на правото на семеен живот како резултат на десетгодишната забрана за влез во 
Австрија и неговото протерување во земјата на потекло со која не постоеле никакви општествени 
и социјални врски за жалителот.

ЕСЧП во Maslov нагласи дека мора да постојат силни аргументи за оправдување на постапка за 
протерување на постојано населен мигрант врз основа на лесни престапи извршени кога тој бил 
малолетен.61 Предметот на Маслов против Австрија, ја потврдува определбата на судската пракса 
да се води сметка за специфичностите на секој конкретен предмет, при што фокусот треба да биде 
на законити и легитимни цели кои ќе го спречат арбитрерното вмешување во семејниот живот на 
мигранти кои имаат силни и цврсти социјални, семејни врски со земјата-домаќин и кои ги изгубиле 
контактите и поврзаноста со земјата на потекло која ја напуштиле во раното детство.

Во изминатите години, по пресудите во предметите на Üner против Холандија и Маслов против 
Бугарија, ЕСЧП се соочи со голем број на нови предмети кои понудија многу различни ситуации 
како позадина на проблемите на жалителите кои се соочуваа со опасност од протерување во услови 
на веќе оформен семеен живот во земјата-домаќин  или со неможност да ја ре-обединат веќе 
оформената фамилија надвор од земјата во која добиле престој или државјанство. Овие предмети 
ја наметнаа потребата од брза реакција и фокусирање на ЕСЧП на генералните принципи поврзани 
со правото на семеен живот.

Таков пример е една од  поновите пресуди на Големиот судски совет во предметот Biao против 
Данска. Подносителите на жалбата во овој предмет, се брачен пар. Жалителот, г-дин Biao, е роден 
во Того каде живеел до својата шеста година, по што се преселил во Гана во која останал до 21-та 
година од животот. Во Данска живеел девет години по што во 2002 година се стекнал со данско 
државјанство.62 Во 2003 година се оженил со подносителката на жалбата која е родена во Гана, не 
го познавала данскиот јазик и никогаш не живеела во Данска. Недела дена по склучениот брак 
таа поднела барање за дозвола за постојан престој во Данска. Националните органи во Данска, ја 
одбиле со образложение дека нема доволно цврста поврзаност со Данска за да бара обединување 
на семејството. 

61 Кога престапот е со сериозни последици, како на пример, во одлуките по предметите на Hizir Kilic против Данска, по жалба  
бр.20277/05, и Ferhat Kilic против Данска, по жалба бр. 20730/05,  од 22 јануари 2007 година, Судот ги прогласил за недопуштени 
жалбите на жалителите во врска со изречена забрана за влез по правосилни пресуди за за кражба во обид, тежок напад и убиство 
без предумисла извршени на возраст од 16 и 17 години.
62 Biao против Данска, по жалба бр. 38590/10 пресуда ГСС од 24.05.2016 година.
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Во 2002 година во Данска се промениле законските основи за ре-обединување на семејството 
врз основа на брачна поврзаност, која наметнувала обврска, брачниот партнер да биде најмалку 
28 години дански државјанин (независно дали е роден на територијата на Данска или се стекнал 
со данско државјанство со натурализација) за да може да побараат реобединување со брачниот 
другар кој е странец. Данските власти нагласиле дека жалителот можел лесно да добие дозвола 
за законски престој во Гана и дека таму наместо во Данска, може семејството да се ре-обедини. 
Жалителите ги искористиле сите правни лекови во Данска, но и последната одлука на Врховниот 
суд не била во прилог на нивните наводи дека со овој пристап се нарушува нивното право на 
семеен живот. Во меѓувреме, во 2003 година, жалителката пристигнала во Данска со туристичка 
виза. Истата година брачниот пар се преселил во Шведска, а кратко време потоа им се родил син. 
Синот на жалителите се стекнал со данско државјанство по потекло, врз основа на државјанството 
на таткото.

Во случајот на жалителите, ЕСЧП прифати да не навлегува во суштината на правото на семеен 
живот по основ на реобединување и оцени дека данските власти постигнале правилна рамнотежа 
помеѓу јавниот интерес за се обезбеди делотворна имиграциона контрола од една страна и барањето 
на жалителите да им се одобри спојување на семејството од друга страна. Судот го зеде предвид 
фактот дека жалителот имал тесна поврзаност со Того и Гана а со Данска како дански државјанин во 
двете последни години пред склучувањето на бракот, во споредба со неговата сопруга која имала 
тесна обврзаност само со Гана. Единствената поврзаност на жалителката со Данска бил нејзиниот 
сопруг. ЕСЧП прифати дека жалителите во времето на склучување на бракот биле свесни дека 
законот за ре-обединување на семејството се променил и дека немало никакво претходно ветување 
од властите во Данска дека ќе одобрат постојан законски престој на жалителката врз основа на 
туристичка виза.  Покрај тоа, жалителот изјавил дека според законските прописи на Гана нема 
пречки доколку тој се вработи во Гана тој и сопругата да се населат во Гана. Сепак, жалителите 
биле третирани различно од други лица во слична положба како нив, поради што ЕСЧП оцени и 
дека имало дискриминација во врска со правото на семеен живот.

Генерална политика или мерка која нема „објективно и разумно“ оправдување а има широки 
последици по одредена група може да се смета за дискриминаторска дури и кога таа група самата 
не е цел и не постои дискриминаторска намера.63 ЕСЧП не спори дека државите уживаат одредена 
маргина на уважување во градењето оценка дали, и во која мерка, разликите во слични ситуации 
оправдуваат различен третман.64 Опсегот на маргината на уважување ќе варира во зависност од 
околностите на предметот и неговата позадина. Сепак, конечната одлука во врска со почитувањето 
на Конвенциското право е во надлежност на ЕСЧП и досегашната судска пракса утврдува дека 
широка маргина на уважување е прифатлива само кога се во прашање мерки поврзани со генерална 
економска или социјалната политика или стратегија.65 Дури и во такви случаи државите членки се 
обврзани да изнесат силни и сериозни причини кои ќе треба да ја објаснат разликата во третманот. 

63 види S.A.S.против Франција пресуда на ГСС по жалба бр. 43835/11, § 161, ECHR 2014.
64 види Hämäläinen против Финска, пресуда на ГСС под бр. 37359/09, § 108, ECHR 2014.
65 види  Stummer против Австрија, пресуда на ГСС под бр. 37452/02, § 89, ECHR 2011.
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Во случајот на Унер против Холандија,

Европскиот суд за човекови права, кој заседаваше во рамките на Големиот судски совет во состав:

 Лузиус Вилдхабер (Luzius Wildhaber), претседател, 
 Христос Розакис (Christos Rozakis), 
 Жан-Пол Коста (Jean-Paul Costa), 
 Николас Браца (Nicolas Bratza), 
 Боштјан М. Зупанчич (Boštjan M. Zupančič), 
 Џовани Бонело (Giovanni Bonello), 
 Лусиус Кафлиш (Lucius Caflisch), 
 Риза Турмен (Rıza Türmen), 
 Џон Хедиган (John Hedigan), 
 Маргарита Цаца-Николовска (Margarita Tsatsa-Nikolovska), 
 Раит Марусте (Rait Maruste) 
 Анатоли Кловер (Anatoly Kovler), 
 Владимиро Загребелски (Vladimiro Zagrebelsky), 
 Лех Гарлицки (Lech Garlicki), 
 Егберт Мијер (Egbert Myjer), 
 Дануте Јочиене (Danutė Jočienė), 
 Јан Шикута (Ján Šikuta), судии, 
и  Лоренс Ирли (Lawrence Early), секретар на Секцијата,

Откако го разгледа случајот на затворена седница на 5 април и 30 август 2006 г.,

Ја донесе следнава пресуда, којашто беше усвоена на последно-споменатиот датум:

ПОСТАПКА 

1.  Случајот произлезе од жалба (бр. 46410/99) против Кралството Холандија поднесена до Европската 
комисија за човекови права („Комисијата“) согласно поранешниот член 25 од Конвенцијата 
за заштита на човековите права и основните слободи („Конвенцијата“) од страна на турскиот 
државјанин, г-дин Зија Унер („жалителот“) на 4 август 1998 година.

2.  Жалителот беше застапуван од г-дин Р. Далганјансинг, адвокат со пракса во Хаг. Холандската Влада 
(„Владата“) беше застапувана од својот агент, г-ѓата Ј. Шхукинг од Министерството за надворешни 
работи.

3.  Жалителот тврдеше дека имало повреда на членот 8 од Конвенцијата бидејќи бил протеран од 
Холандија откако бил кривично осуден.

128. Жалбата беше пренесена до Судот на 1 ноември 1998 г., кога Протоколот бр. 11 од Конвенцијата 
стапи на сила (членот 5 § 2 од Протоколот 11).

5. Жалбата ѝ беше доделена на Втората секција на Судот (правилото 52 § 1 од Деловникот на 
Судот). Со делумна одлука од 26 ноември 2002 година Судскиот совет на Секцијата ги прогласил за 
недопуштени жалбите во однос на членовите 3 и 6 од Конвенцијата, членовите 2 и 4 од  Протоколот 
бр. 7 и членот 14 од Конвенцијата земен во врска со членот 4 од Протоколот бр. 7, а го одложил 
разгледувањето на жалбата во однос на членот 8 од Конвенцијата. Со одлука од 1 јуни 2004 г., 
Судскиот совет го прогласил остатокот од жалбата за допуштен.

6.   На 1 ноември 2004 година Судот го смени составот на своите секции (правило 25 § 1), но овој 
случај остана кај Судскиот совет кој беше дел од поранешната Втора секција.

7. На 5 јули 2005 година Судскиот совет на таа Секција, во состав Жан-Пол Коста (Jean-Paul Costa), 
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претседател, Андраш Бака (András Baka), Лукис Лукаидес (Loukis Loucaides), Корнелиу Бирсан (Cor-
neliu Bîrsan), Карел Јунгвиерт (Karel Jungwiert), Вилемина Томасен (Wilhelmina Thomassen), Mindia 
Ugrekelidze (Mindia Ugrekhelidze), и Сали Доле (Sally Dollé), секретар на Секцијата, усвои пресуда во 
која одлучи со мнозинство гласови дека немало повреда на членот 8 од Конвенцијата. Мислењето 
на согласување на претседателот Жан-Пол Коста и мислењето на несогласување на Андраш Бака 
беа приложени со пресудата.

8. Со писмо на 4 октомври 2005 г. жалителот побарал, во согласност со членот 43 од Конвенцијата 
и правилото 73, случајот да биде упатен на Големиот судски совет. Панел на Големиот судски совет 
го прифати тоа барање на 30 март 2005 г.

9. Составот на Големиот судски совет беше утврден согласно одредбите од членот 27 §§ 2 и 3 од 
Конвенцијата и правилото 24. Вилемина Томасен, судија избрана од Холандија во времето кога 
поранешната Втора секција ја усвои својата пресуда во актуелниот случај, се повлече од Големиот 
судски совет (правило 28). Владата последователно се согласи дека Егберт Мајер, актуелниот 
судија избран од Холандија треба да ја замени неа. Свере Ерик Јебенс, кој исто така бил спречен 
да учествува на второто разгледување беше заменет од судијата на првата замена, Раит Марусте 
(правило 24 § 3).

10. Владата, но не и жалителот поднесе жалба во однос на основаноста. Исто така, коментари 
на трета странка беа примени од германската Влада, на која претседателот ѝ даде дозвола да 
интервенира во писмената постапка (член 36 § 2 од Конвенцијата и правилото 44 § 2 (а)). Странките 
беа повикани да одговорат на тие коментари за време на расправата (правило 44 § 5).

11. Расправата беше јавна и се одржа во Зградата на човековите права во Стразбур на 5 април 2006 
година (правило 59 § 3).

Пред Судот се појавија:

(a)  за Владата 
 Г-ѓа Ј. Шхукинг (J. Schukking), агент, 
 Г-дин М. Куијер (M. Kuijer)  
 Г-а М.-Л. ван Донген (M.-L. van Dongen), советници;

(б) за жалителот 
 Г-дин Р. Далганјансинг (R. Dhalganjansing) адвокат.

Судот ги сослуша обраќањата на г-дин Далганјансинг, г-ѓа Шхикинг и г-а Куијер, како и нивните 
делумни одговори на прашањата поставени од судиите. Обете странки побараа и им беше дозволено 
да ги комплетираат своите одговори на писмено. Одговорите од Владата беа примени на 19 април 
2006 година, а од жалителот на 19 април и 1 мај 2006 година.

ФАКТИ

I. ОКОЛНОСТИТЕ НА СЛУЧАЈОТ

12.  Жалителот е роден во 1969 година и живеел во Турција до 1981 година.

13. Жалителот дошол во Холандија со својата мајка и двајца браќа во 1981 година кога имал 12 
година за да му се придружат на татко му кој живеел таму веќе десет години. Му била одобрена 
дозвола за престој (vergunning tot verblijf) која морал да ја обновува секоја година до 1988 година, 
кога се стекнал со дозвола за постојан престој (vestigingsvergunning).
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14. На 18 јануари 1989 жалителот бил осуден од Судски совет од само еден судија на Регионалниот 
суд во Алмело (arrondissementsrechtbank) за прекршок нарушување на мирот (lokaalvredebreuk) и 
бил казнет со парична казна од 200 холандски гулдени (НЛГ - 90 евра (ЕУР)). Истиот суд го осудил на 
30 мај 1990 година за насилство врз лице извршено во јавност (openlijke geweldpleging) и го казнил 
со парична казна од 350 гулдени (159 евра) и условна казна затвор од две недели.

15. Во 1991 година жалителот започнал врска со холандска државјанка. Тие започнале да живеат 
заедно во или околу јуни 1991 година. На 4 февруари 1992 година им се родил син.

16. На 30 јуни 1992 година жалителот бил осуден од Апелациониот суд на Арнхем (gerechtshof) за 
насилство врз лице извршено во јавност и осуден на осумдесет часа општокорисна работа (in lieu 
of six months’ imprisonment).

17. За време на втората бременост на партнерката на жалителот врската почнала да им страда. 
За да ја олесни ситуацијата, жалителот се отселил во ноември 1992 година, но останал во близок 
контакт и со партнерката и со својот син. Бременоста завршила со спонтан абортус.

18. На 16 мај 1993 година жалителот учествувал во расправа во кафеана. Извадил полн пиштол и 
пукал во маж, ранувајќи го во ногата. Потоа надвор од кафеаната се степал со пријател на ранетиот 
маж. Тогаш извадил втор полн пиштол и му пукал во главата. Човекот починал. Жалителот бил 
осуден за убиство без умисла (doodslag) и напад (zware mishandeling) од страна на Апелациониот 
суд на Арнхем на 21 јануари 1994 и бил осуден на седум години казна затвор.

19. Додека ја издржувал затворската казна, од 17 мај 1993 година до 14 јануари 1998 година 
жалителот посетувал курсеви за компјутерски вештини, администрација и сметководство и исто така 
се стекнал со уверение за трговец на мало (middenstandsdiploma). Одел и на дополнителни курсеви 
за да се квалификува за спортски инструктор. Неговата партнерка и синот редовно го посетувале 
во затвор, најмалку еднаш неделно и но и почесто. На жалителот и неговата партнерка им се родил 
втор син на 26 јуни 1996 година, кој исто така го гледал секоја недела. Обајцата негови синови 
имаат холандско државјанство и жалителот ги има признато (erkend). Ниту неговата партнерка 
ниту неговите деца не зборуваат турски.

20. Со одлука од 30 јануари 1997 година заменик министерот за правда (Staatssecretaris van Justitie) 
ја повлекол дозволата за постојан престој на жалителот и издал наредба со која му бил забранет 
влез во земјата во период од  десет години (ongewenstverklaring) врз основа на осудителната 
пресуда од 21 јануари 1994 година и затворската казна од седум години. Заменикот министер сметал 
дека општиот интерес за обезбедување на јавна безбедност и спречување на неред и криминал 
надвладеале над интересите на жалителот да може да продолжи со семејниот живот со својата 
партнерка, деца, родители и браќа во Холандија.

21. Жалителот поднел приговор (bezwaarschrift) против оваа одлука, тврдејќи дека делото во 
прашање било извршено долго време пред тоа, во мај 1993 година, дека тој не го повторил, дека 
немало индикации дека ќе го повтори и дека од неговата партнерка и деца не можело да се очекува 
да дојдат со него во Турција. По рочиштето пред Советодавниот одбор за прашања што се однесуваат 
на странци (Adviescommissie voor vreemdelingenzaken) на 1 јули 1997 година, на кое на жалителот 
му помагал толкувач, заменикот министер го одбил приговорот на 4 септември 1997 година и му 
наредил на жалителот да ја напушти Холандија веднаш што ќе биде ослободен од затвор.

22. Жалителот се жалел пред Регионалниот суд на Хаг со седиште во Цволе, изјаснувајќи се дека не 
постои ризик да го повтори делото, дека немало потреба да биде протеран и дека со тоа всушност 
му била изречена втора казна.

23. Жалителот бил ослободен од затвор на 14 јануари 1998 година и веднаш бил сместен во притвор 
за странци (vreemdelingenbewaring) додека чекал да биде депортиран

24. По рочиштето на 28 јануари 1998 година Регионалниот суд ја одбил жалбата на жалителот 
на 4 февруари 1998 година. Регионалниот суд не го прифатил аргументот на жалителот дека 
временскиот период што поминал од датумот на кој неговата кривична пресуда со која бил осуден 
станала правосилна и датумот на кој наредбата за протерување била изречена бил толку долг што 
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заменикот министер требало да го прифати континуираниот престој на жалителот во Холандија. 
Исто така, не утврдил никакви факти или околности кои можеле да оправдаат намалување на 
периодот за кој жалителот ќе бил протеран од територијата на Холандија. Тврдењето на жалителот 
дека не постоел ризик да го повтори делото се базирало исклучиво на неговите изјави и не било 
поткрепено од факти, со оглед дека тој исто така бил осуден за казниви дела на насилство во 1990 и 
1992 година. Дополнително, не се чини дека жалителот пуштил корени во Холандија или дека немал 
врски со турското општество во толкава мерка што не би можел да се врати во својата земја на 
потекло. Конечно, Регионалниот суд сметал дека попречувањето на семејниот живот на жалителот 
било оправдано заради спречување на нереди и криминал.

25. Жалителот бил депортиран во Турција на 11 февруари 1998 година. Меѓутоа, се чини дека набрзо 
потоа тој се вратил во Холандија и бил фатен таму на 29 мај 1998 година. Повторно бил депортиран 
за Турција на 4 јуни 1998, а барањето за времено суспендирање на извршувањето на наредбата 
за депортација кое го поднел до Регионалниот суд на Хаг било прогласено за недопуштено на 24 
август 1998 година. Тој исто така бил осуден за дело нелегален престој во Холандија за време на 
важечкиот налог за протерување (член 197 од Кривичниот законик (Wetboek van Strafrecht)) и бил 
осуден на три месеци затвор.

26. На 17 септември 1998 година жалителот побарал укинување на налогот за протерување. 
Заменикот министер за правда го одбил барањето на 26 октомври 1998 и на 13 април 2000 го 
отфрлил приговорот што жалителот го поднел против тоа одбивање. Жалителот последователно 
поднел жалба која била прогласена за недопуштена од страна на Регионалниот суд на Хаг со 
седиште во Цволе на 2 август 2000 година. Немало жалба на таа одлука.

27. Жалителот се изјаснил дека пред неговото депортирање во 1998 година тој само еднаш се 
вратил во Турција за погребот на неговата баба и дека не го зборувал турскиот јазик освен што 
разбирал одредени изрази. Неговиот единствен роднина во Турција бил некој чичко со кого не бил 
во контакт.

28. Според извештајот подготвен од психијатар во Турција на 9 јуни 1998 година жалителот страдал 
од психолошки проблеми како резултат на разделеноста од неговото семејство. Особено тоа што 
не можел да си ги види децата поради што бил депримиран. Со лечење започнал во март 1998 
година и истото продолжило иако било забележано одредено подобрување.

29. На 29 март 2006 година жалителот бил откриен како работи на нелегална плантажа за канабис 
во Холандија. Бил уапсен и последователно сместен во притвор за странци. Притворот му бил 
прекинат на 1 мај 2006 година за да се изврши пресудата според која жалителот бил казнет на три 
месеци затвор (види параграф 25 горе). На 16 мај 2006 жалителот бил депортиран во Турција.

II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО И ПРАКСА

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

III. ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

ПРАВО

I. ПРЕЛИМИНАРНО ПРАШАЊЕ:  ОПСЕГОТ НА ЈУРИСДИКЦИЈАТА НА ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ
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40. Во своето барање да му се упати случајот на Големиот судски совет жалителот тврдеше дека 
овој случај покажувал не само повреда на членот 8 од Конвенцијата туку исто така и на членот 
6, со оглед дека холандските власти непотребни долго чекале после неговото осудување пред да 
одлучат дека неговата дозвола за престој треба да му биде одземена и дека треба да му се изрече 
налог за протерување. Тој овие мерки го доживеал како втора казна. Тој понатаму тврдеше дека 
немало да биде можно да биде протеран доколку бил холандски државјанин.

41.  Судот забележува дека согласно судската пракса „случајот“ упатен до Големиот судски совет 
е жалбата во формата во која била прогласена за допуштена (види K. and T. v. Finland [GC], no. 
25702/94, § 141, ECHR 2001-VII, и Leyla Şahin v. Turkey [GC], no. 44774/98, § 128, ECHR 2005XI). Тој 
забележува дека, во неговата делумна одлука од 26 ноември 2002 година, Судскиот совет ги 
прогласил за недопуштени оние жалби на жалителот кои не биле поврзани со членот 8 од 
Конвенцијата (види параграф 5 горе), вклучително и жалбите согласно членот 6 од Конвенцијата 
и членот 4 од Протоколот бр. 7 земени обата посебно и во врска со членот 14 од Конвенцијата. 
Затоа како резултат на таа одлука жалбата во однос на членот 6 од Конвенцијата и оние во однос 
на членот 4 од Протоколот бр. 7 и членот 14 од Конвенцијата – под претпоставка дека жалителот 
навистина имал намера повторно да се потпира на вториве одредби во актуелните постапки – не 
се во опсегот на случајот пред Големиот судски совет.

II. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 8 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

42. Релевантните делови на членот 8 од Конвенцијата предвидуваат:

„1. Секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот ...

2. Јавните власти не смеат да се мешаат во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање е 
предвидено со закон и е неопходно во едно демократско општество во интерес на државната и 
јавната безбедност, или економската благосостојба на земјата, заради спречување на нереди или 
криминал, заштитата на здравјето или моралот, или заштита на правата и слободите на другите.“

А. Пресудата на Судскиот совет

43.  Примената на принципите од кои се води а кои се воспоставени во пресудата во случајот 
Бултиф против Швајцарија (Boultif v. Switzerland (no. 54273/00, § 48, ECHR 2001-IX)), Судскиот совет 
во својата пресуда на 5 јули 2005 година заклучил дека во околностите од овој случај за тужената 
држава не можело да се каже дека не успеала да постигне рамнотежа меѓу интересите на жалителот 
од една страна и нејзиниот сопствени интерес да спречи неред и криминал од друга. Соодветно на 
тоа одлучил дека немало повреда на членот 8 од Конвенцијата.

Б. Поднесоци на странките пред Големиот судски совет

1.  Жалителот

44. Како што постапил и пред Судскиот совет, жалителот тврдел дека тужената Влада не успеала 
да постигне правична рамнотежа во овој случај. Кога го извршил кривичното дело што во крајна 
линија довело до спорните мерки, тој сè уште бил многу млад; тој се соочил со насилни луѓе и 
реагирал во самоодбрана. Потоа свртил нов лист, поради што меѓу другото, бил порано ослободен 
од затвор што значело дека за него повеќе не се сметало дека претставува закана по општеството. 
Жалителот во секој случај ќе претпочитал да служи подолга казна доколку тоа значело да избегне 
депортација и да може да го продолжи својот семеен живот во Холандија. Додека жалителот бил 
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во притвор, неговите деца можеле редовно да го посетуваат и да развијат нормален семеен однос 
со него. Според жалителот по неговото протерување неговата партнерка и децата го посетиле 
повеќепати за време на летните одмори. Секој пат кога тие ќе се врателе во Холандија тој паѓал сè 
подлабоко во депресија.

45. Фокусирајќи се исклучиво на одговорноста на жалителот за последиците од неговите дејствија, 
државата не ги зела во предвид интересите на неговата партнерка и неговите деца, кои се холандски 
државјани. Силата на врската со неговата партнерка била илустрирана од фактот дека одлучиле да 
имаат второ дете додека жалителот сè уште бил во затвор. Тој немало да се одлучи на такво нешто 
доколку не му било дозволено да живее во Холандија. Но холандските власти чекале повеќе од 
три години откако бил кривично осуден пред да одлучат да му изречат дополнителна казна со 
укинување на дозволата за престој и издавање на налог за протерување.

46. Токму затоа што тој немал холандско државјанство властите можеле да ги изречат спорните 
мерки. Меѓутоа, откако ја напуштал Турција на возраст од 12 години, тој го поминал поголемиот 
дел од својот живот во Холандија, каде имал силно право на престој и во чие општество тој бил 
интегриран во толкава мерка што себе си не се сметал за странец. Наспроти тоа, во Турција тој се 
чувствувал како странец. Иако налогот за протерување бил номинално ограничен во време, не 
било веројатно дека тој некогаш ќе можел да се врати за да живее во Холандија со оглед на новите 
законски прописи кои во меѓувреме биле усвоени согласно кои тоа што тој бил кривично осуден 
можело да се земе како пречка кога ќе се разгледува неговото барање за престој.

47. Откако бил информиран дека тој можел да присуствува на рочиштето пред Големиот судски 
совет, жалителот не можел да се спротивстави на искушението претходно да отпатува во Холандија 
за да си ги виде децата. Тој ја прифатил понудата од пријател да работи на неговата плантажа за 
канабис за да може да ги покрие трошоците за патувањето и престојот во Холандија. Против него 
не биле покренати никакви кривични постапки меѓутоа сепак сфатил дека направил грешка која 
може да им наштети на неговите шанси да живее со своето семејство во Холандија.

2. Владата

48. Владата се изјасни дека никаква поткрепа не може да се најде, било во Конвенцијата ниту во 
судската пракса на Судот, бидејќи идејата за протерување на странци кои ѝ припаѓаат на категоријата 
втора генерација или долгорочни имигранти секогаш била несразмерна и дискриминаторска. 
Таквата премиса во целост ќе ја елиминира маргината на дискреционото право кое го ужива 
државата кога се оценуваат поединечните имиграциски случаи. Принципот за недискриминација 
во секој случај не се примени бидејќи позицијата на државјаните и онаа на тие што не се државјани 
не е еднаква. 

49. Тие понатаму тврдеа дека изрекувањето на налог за протерување во овој случај било како 
неопходно така и сразмерно во едно демократско општество. Бидејќи одлуката за изрекување 
на налог за протерување била дел од дискреционото овластување, не подложело на временско 
ограничување, и било вообичаено за оваа постапка да не се започне додека засегнатото лице 
не било подложено, барем делумно, на мерките наметнати во врска со кривичната осудителна 
пресуда. Со оглед дека жалителот мора да се смета дека бил свесен за ризикот да биде протеран 
согласно важечкото законодавство, неговиот избор при планирањето на семејството бил во целост 
негова одговорност.

50. Холандските власти одлучиле да ја повлечат дозволата за престој на жалителот и да изречат 
налог за протерување по примената на „принципот на лизгачка скала“, кој ја зел во предвид 
должината на неговиот престој во Холандија. Иако ова можеби не било експлицитно изнесено во 
текстот од одлуката во прашање, властите, како што секогаш правеле во случаи од ваква природа, 
последователно го примениле „во целост“ тестот на членот 8, што вклучува оценка на водечките 
принципи воспоставени од Судот во неговата пресуда во случајот Бултиф (цитиран горе). Оттука 
била земена во предвид крајно сериозната природа на кривичното дело извршено од жалителот 
– во однос на што судечките судови го отфрлиле неговото тврдење дека било во самоодбрана – 
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како и фактот дека ова не бил негов прв прекршок. Фактот дека жалителот добил предвремено 
ослободување не било релевантно во овој контекст. Предвременото ослободување било буквално 
автоматско и безусловно во Холандија, додека налогот за протерување може да се изрече врз основа 
на претходното однесување – сериозното кривично дело – дури и ако тој или таа не претставувал 
директна закана.

Владата не негираше дека жалителот имал силни врски со Холандија, но забележа дека тој избрал 
да не побара холандско државјанство иако тој имал право на тоа уште од 1987 година. Тие зазедоа 
став дека со оглед дека дошол во Холандија на возраст од 12 години, тој мора сè уште да има некакви 
врски со родната Турција. Дополнително, немало никакви ненадминливи пречки за партнерката на 
жалителот и децата да дојдат со него во Турција, особено што децата сè уште биле многу мали – 
всушност и многу помали од жалителот кога првпат се доселил во Холандија.

51. Конечно, налогот за протерување не бил од постојана природа и би бил повлечен после десет 
години на барање од жалителот, под услов да не бил осуден за други кривични дела и да живеел 
надвор од Холандија десет година. Жалителот тогаш би можел да добие право повторно да влезе 
во Холандија, доколку се придржува на релевантните услови, имено да има доволно средства за 
издржување (120% од месечната минимална плата) и да може да докаже ефективност на својот 
семеен живот во Холандија.

3. Третата странка

52. Во своите коментари поднесени согласно членот 36 § 2 од Конвенцијата и правилото 44 § 2 
(а) од Деловникот на Судот, странката што интервенираше, германската Влада (види параграф 10 
горе) посочи на прво место дека можноста за државата да протера поединци странци – за кои 
Конвенцијата не дала право да бидат протерани – било потребно средство со кое државата може 
делотворно да ги исполни суштинските задачи, имено да се одржува и гарантира јавната безбедност 
и заштитата на своите државјани и други странци кои живеат на нејзината територија. Фактот дека 
еден странец живеел на територија на државата долго време, можеби дури и бил роден таму и 
формирал семејство таму, не го става во еднаква позиција со државјаните на државата во смисла 
на правата на престој.

53. Германската Влада понатаму сметаше дека членот 8 од Конвенцијата не содржел општ услов 
дека налозите за протерување се временски ограничени. Државата е таа што треба да одлучи кога 
и дали да протера еден странски државјанин од својата територија за секогаш или на одреден 
период, сè додека се придржува на принципите на владеење на правото и човековите права. 
Исто така, протерување наложено во управни постапки откако лицето е кривично осудено не 
претставува двојно казнување, ниту согласно членот 4 од Протоколот бр. 7 ниту „во хуманата 
смисла на терминот“. Додека примарната цел на кривичната казна била да се казни за претходно 
кривично дело, налогот за протерување имал за цел да гарантира јавна сигурност во иднина без 
намера за казнување.

В. Оценка на Судот

1. Општи принципи

54.  Судот на самиот почеток потврди дека државата има право, согласно меѓународно право 
и нејзините обврски од договорот да го контролира влезот на странци на својата територија и 
нивниот престој таму (види, меѓу многу други извори, Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United 
Kingdom, 28 May 1985, § 67, Series A no. 94, и Boujlifa v. France, 21 October 1997, § 42, Reports of Judg-
ments and Decisions 1997VI). Конвенцијата не го гарантира правото на еден странец да влезе или да 
престојува во одредена земја и, при остварувањето на нивната задача за одржување на јавниот ред, 
земјите договорнички имаат овластување да протераат странец осуден за кривични дела. Меѓутоа, 
нивните одлуки на ова поле мора, со оглед дека можат да го попречат правото заштитено со став 
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1 од членот 8, да бидат во согласност со законот или неопходни во едно демократско општество 
односно оправдани од неодложна општествена потреба и, особено, сразмерно на легитимната цел 
од која се води (види Dalia v. France, 19 February 1998, § 52, Reports 1998-I; Mehemi v. France, 26 Sep-
tember 1997, § 34, Reports 1997VI; Boultif, цитиран горе, § 46; и Slivenko v. Latvia [GC], no. 48321/99, § 
113, ECHR 2003-X).

55. Судот смета дека овие принципи важат без разлика дали еден странец влегол во земјата 
домаќин како возрасен или на многу млада возраст, или можеби бил дури и роден таму. Во овој 
контекст Судот упатува на Препораката 1504 (2001) за непротерување на долгорочни имигранти, 
во која Парламентарното собрание на Советот на Европа му предложило Комитетот на министри 
да ги повикува земјите-членки, меѓу другото, да гарантираат дека долгорочните мигранти кои се 
родени или пораснале во земјата домаќин да не можат да бидат протерани под никакви околности 
(види Парламентарното собрание 37 горе). Иако низа држави договорнички имаат усвоено закони 
или усвоено политики во смисла дека долгогодишни имигранти кои биле родени во тие земји или 
кои пристигнале таму за време на раното детство не можат да бидат протерани заради нивното 
криминално досие (види параграф 39 горе), меѓутоа такво апсолутното право да не се биде 
протеран не може да произлезе од членот 8 од Конвенцијата, формулирано, како што е ставот 2 од 
таа одредба, во смисла која јасно дозволува да се прават исклучоци од општите права гарантирани 
во првиот став.

56. Претходно споменатата Препорака на Парламентарното собрание исто така се залага дека 
долгогодишните имигранти, со исклучок на категоријата на која се упатува во параграф 55 горе, 
кои извршиле кривично дело, треба да подложат на истите процедури и казни од обичните закони 
како што се применуваат за државјаните и „санкцијата“ протерување треба да се примени само за 
одредени сериозни дела кои влијаат на државната безбедност, а за кои биле прогласени виновни 
(види Парламентарното собрание 37 горе). Судот сепак смета дека дури и ако едно лице што не 
е државјанин има силен статус со престој и се стекнал со висок степен на интеграција, неговата 
позиција не може да се изедначи со таа на еден државјанин кога се работи за гореспоменатото 
овластување на државите договорнички да протера странци (види Moustaquim v. Belgium, 18 Feb-
ruary 1991, § 49, Series A no. 193) заради една или повеќе од причините дадени во став 2 од член 8 
од Конвенцијата. Исто така тој смета дека одлуката да му се укине дозволата за престој и/или да се 
изрече налог за протерување на еден мигрант кој се населил откако ќе биде кривично осуден за 
што тој мигрант добил казна согласно кривичниот закон не претставува двојно казнување ниту во 
однос на членот 4 од Протоколот бр. 7 ниту поопшто гледано. Државите договорнички имаат право 
да преземат мерки во однос на лица кои се осудени за кривични дела за да се заштити општеството 
– под услов, секако, доколку тие мерки ги попречуваат правата гарантирани со член 8 став 1 од 
Конвенцијата, тие да се неопходни во едно демократско општество и сразмерни на целта од која се 
водат. На таквите административни мерки треба да се гледа повеќе како на превентивни отколку 
казнени по својата природа (види Maaouia v. France [GC], no. 39652/98, § 39, ECHR 2000-X).

57.  Дури и ако член 8 од Конвенцијата оттука не содржи апсолутно право за ниедна категорија 
на странец да не биде протерана, судската пракса на Судот доволно покажува дека постојат 
околности кога протерувањето на еден странец може да доведе до повреда на таа одредба (види, 
на пример, Moustaquim, цитиран горе; Beldjoudi v. France, 26 March 1992, Series A no. 234-A; и Boultif, 
цитиран горе; види исто така Amrollahi v. Denmark, no. 56811/00, 11 July 2002; Yilmaz v. Germany, no. 
52853/99, 17 April 2003; и Keles v. Germany, no. 32231/02, 27 October 2005). Во случајот Бултиф Судот 
ги има образложено релевантните критериуми кои би ги употребил за да оцени дали мерката за 
протерување била неопходна во едно демократско општество и сразмерна на легитимната цел од 
која се воделе. Критериумите, како што се дадени во параграф 40 од пресудата на Судскиот совет во 
овој случај се следниве:природата и сериозноста на делото извршено од жалителот;должината на 
престојот на жалителот во земјата од која се протерува;колку време поминало од кога делото било 
извршено и однесувањето на жалителот за време на тој период;државјанствата на различните 
засегнати лица;семејната состојба на жалителот, како што е времетраењето на бракот и други 
фактори со кои се изразува ефективноста на семејниот живот на двојката;дали сопружникот знаел 
за делото во времето кога тој или таа формирал/а семејство со жалителот;дали има деца од бракот, 
и ако има на која возраст; исериозноста на проблемите кои сопружникот веројатно ќе ги има во 
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земјата во која се протерува жалителот.

58. Судот би сакал да посочи експлицитно два критериуми кои можеби веќе се имплицитни во оние 
што се идентификувани во Бултиф.

најдобрите интереси и благосостојба на децата, особено сериозноста на проблемите на кои е 
веројатно дека ќе наидат децата на жалителот во земјата во која жалителот ќе биде протеран; и

цврстината на социјалните, културните и семејните врски со земјата домаќин и со земјата 
дестинација.

Што се однесува до првата точка Судот забележува дека ова веќе е отсликано во неговата судската 
пракса (види, на пример, Şen v. the Netherlands, no. 31465/96, § 40, 21 December 2001, и Tuquabo-Tekle 
and Others v. the Netherlands, no. 60665/00, § 47, 1 December 2005) и е во согласност со Препораката 
на Комитетот на министри Rec(2002)4 за правниот статус на лицата што се примени за семејно 
обединување (види параграф 38 горе).

Што се однесува до втората точка треба да се забележи дека иако жалителот во Бултиф веќе бил 
возрасен кога влегол во Швајцарија, Судот одлучи дека „критериумите од Бултиф“ важеле уште 
повеќе (à plus forte raison) во случаи кои се однесуваат на жалители кои биле родени во земјата 
домаќин или кои таму се доселиле на рана возраст (види Mokrani v. France, no. 52206/99, § 31, 
15 July 2003). Навистина, образложението за тоа зошто времетраењето на престојот на едно лице во 
земјата домаќин се смета за еден од елементите кои се земаат во предвид лежи во претпоставката 
дека колку подолго едно лице живее во одредена земја, толку посилни биле неговите врски со 
земјата и толку послаби му се врските со земјата чие државјанство поседува. Гледано во таков 
контекст, очигледно е дека Судот ќе ја земе во предвид специфичната ситуација во која се наоѓаат 
странците кои го поминале поголемиот дел од своето детство, ако не и целото во земјата домаќин, 
пораснале таму и таму се стекнале со образование.

59. Судот се сметаше за повикан да воспостави „водечки принципи“ во Бултиф, бидејќи имал „само 
ограничен број на случаи со пресуда во кои главната пречка за протерувањето била тоа што имало 
проблеми за сопружниците да останат заедно и, особено, за еден од нив и/или децата да живеат во 
земјата на потекло на другиот“ (исто., § 48). Меѓутоа треба да се забележи дека првите три водечки 
принципи како такви не се поврзани со семејниот живот. Ова го води Судот да размисли дали 
„критериумите Бултиф“ се доволно сеопфатни за да бидат адекватни за примена во сите случаи што 
се однесуваат на протерување и/или забрана за влез на населени мигранти откако биле кривично 
осудени. Во овој контекст забележува дека не сите такви мигранти неопходно не уживаат „семеен 
живот“ таму во рамки на значењето на членот 8, без разлика колку долго живееле во земјата од 
која ги протеруваат. Меѓутоа, со оглед дека членот 8 исто така го штити правото да се воспостават 
и развијат односи со други човечки суштества и со надворешниот свет“ (види Pretty v. the United 
Kingdom, no. 2346/02, §  61, ECHR 2002III), а понекогаш може да опфати и аспекти од социјалниот 
идентитет на лицето (види Mikulić v. Croatia, no. 53176/99, § 53, ECHR 2002-I), мора да се прифати 
дека севкупноста на социјалните врски меѓу населените мигранти и заедницата во која тие живеат 
претставува дел од концептот на „приватен живот“ во рамки на значењето на членот 8. Затоа без 
разлика на постоење или не на „семеен живот“ Судот смета дека протерувањето на мигранти кои се 
населиле претставува нарушување на неговото или нејзиното право на почитување на приватниот 
живот. Тоа ќе зависи од околностите на конкретниот случај дали е соодветно за Судот да се фокусира 
на „семејниот живот“ наместо на аспектот на „приватниот живот“.

60.    Во контекст на гореспоменатото, Судот заклучува дека сите горенаведени фактори (види 
параграфи 57-59) треба да се земат во предвид во сите случаи во врска со населени мигранти кои 
треба да бидат протерани и/или да не им се дозволува влез откако ќе бидат кривично осудени.

2. Примена на горенаведените принципи во актуелниот случај

61. Судот нема проблем да прифати дека спорните мерки претставувале попречување на правото 
на жалителот на почитување на неговиот семеен живот и дека таквото мешање било во согласност 
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со законот и дека се воделе од легитимни цели на интересот на јавната безбедност и спречување 
на неред или криминал. Од параграфот 59 горе следи дека овие мерки исто така имаат достигнато 
ниво на попречување на правото на жалителот на почитување на неговиот приватен живот. Исто 
така со оглед на одредени прашања што се во прашање во актуелниот случај и ставовите заземени 
од странките, Судот ќе посвети посебно внимание на правото на жалителот на почитување на 
неговиот семеен живот.

62. Судот смета дека на самиот почеток жалителот доста време живеел во Холандија, земјата во 
која се доселил на 12-годишна возраст со својата мајка и браќа за да му се придружат на татко му и 
каде имал статус на лице со постојан престој. Исто така последователно формирал и семејство таму. 
Во овие околности Судот не се сомнева дека жалителот имал силни врски со Холандија. Со оглед 
на тоа не може да се занемари фактот дека жалителот живеел со својата партнерка и неговиот 
првороден син само релативно кратко време, дека сметал дека треба да стави крај на нивниот 
заеднички живот, и дека никогаш не живеел заедно со својот втор син. Како што Судскиот совет 
се има изјаснето во параграф 46 од својата пресуда, „... нарушувањето на нивниот семеен живот 
немало да има исто влијание како кога тие би живееле заедно како семејство подолго време“. 
Исто така, иако е точно дека жалителот дошол во Холандија на релативно рана возраст, Судот не е 
подготвен да прифати дека тој поминал малку време во Турција дека, во времето кога се вратил во 
таа земја тој повеќе немал никакви социјални или културни (вклучително лингвистички) врски со 
турското општество.

63. Што се однесува до кривичната пресуда која довела до спорните мерки, Судот смета дека 
делата на убиство без умисла и напад извршени од жалителот биле од крајно сериозна природа. 
Иако жалителот тврдел дека тој дејствувал во самоодбрана – тврдење кое во секој случај било 
отфрлено од судечкиот суд (види параграф 44 и 50 горе) – фактот останува дека тој имал два полни 
пиштоли со себе. Земајќи ги во предвид неговите претходни пресуди (види параграфи 14 и 16 горе) 
Судот одлучи дека жалителот може да се каже дека покажувал кривични склоности. Со оглед на 
холандското право и праксата во врска со раното ослободување (види параграф 34 горе), Судот 
понатаму не е наклонет да придаде посебна важност на фактот дека жалителот бил ослободен 
откако одлежал две третини од својата казна.

64. Судот се согласува со Судскиот совет во својот наод дека во времето кога налогот за протерување 
станал правосилен децата на жалителот сè уште биле многу мали – шест односно една и пол година 
– и со тоа на прилагодлива возраст (види параграф 46 од пресудата на Судскиот совет). Со оглед дека 
тие имаат холандско државјанство, тие – доколку го следеле својот татко во Турција – би можеле 
да се враќаат во Холандија редовно во посета на другите членови на семејството кои живеат таму.

Иако не би сакал да ги потцени практичните тешкотии за неговата холандска партнерка доколку го 
следела во Турција, Судот смета дека во дадените околности на случајот интересите на семејството 
биле надвладеани од другите прашања што се разгледани претходно (види параграфи 62 и 63).

65. Судот цени дека налогот за протерување изречен за жалителот има многу подалекосежни 
последици од повлекувањето на неговата дозвола за постојан престој, бидејќи дури и кратките 
посети на Холандија станале невозможни сè додека важи истиот. Меѓутоа, со оглед на природата и 
сериозноста на делата извршени од страна на жалителот, и со оглед дека налогот за протерување 
е ограничен на десет години, Судот не може да одлучи дека тужената држава им дала премногу 
важност на своите интереси кога одлучила да ја изрече таквата мерка. Во овој контекст Судот 
забележува дека жалителот под услов да се придржувал на низа услови, ќе можел да се врати во 
Холандија откако налогот за протерување ќе бил повлечен (види параграфи 32 и 51 горе).

66. Конечно, Судот забележува дека жалителот исто така се жалел на фактот дека откако бил осуден 
поминале три години пред властите да одлучат да ја повлечат својата дозвола за престој и да 
изречат налог за протерување. Владата ова доцнење го објасни ова одлагање упатувајќи на своето 
домашно право и пракса во оваа област. Судот смета дека нема потреба да заземе став по ова 
прашање, но забележа дека жалителот сè уште ја издржувал својата казна кога спорните мерки 
биле преземени (наспроти Sezen v. the Netherlands, no. 50252/99, §§ 44 and 48, 31 January 2006). 
Исто така, при усвојувањето на втората мерка, властите се осврнале на сите релевантни прашања 
што биле разгледани а кои оделе во прилог или против укинувањето на дозволата за престој и 
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употребата на налогот за протерување.

67.  Во контекст на гореспоменатото Судот утврди дека во овој случај била постигната правична 
рамнотежа со оглед дека протерувањето на жалителот од Холандија било сразмерно на целите од 
кои се водело и затоа и неопходно во едно демократско општество. 

Соодветно на тоа нема повреда на членот 8 од Конвенцијата.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

Одлучи со четиринаесет гласа наспроти три дека немало повреда на членот 8 од Конвенцијата;

Изготвена на англиски и француски јазик, и усвоена на јавна расправа во Зградата на човековите 
права, Стразбур, на 18 октомври 2006 г.

 Лоренс Иерли Лузиус Вилдхабер
 Секретар   Претседател 

Во согласност со членот 45 § 2 од Конвенцијата и правилото 74 § 2 од Деловникот на Судот, кон оваа 
пресуда се приложени следниве издвоени мислења:

(а) мислење на согласување на судијата Марусте;

(б) заедничко мислење на несогласување на судиите Коста, Зупанчиќ и Турмен. 

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.
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СОВЕТ НА ЕВРОПА
ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

СЛУЧАЈ MASLOV ПРОТИВ АВСТРИЈА

(Жалба бр. 1638/03)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР

23 август 2016 година
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Во случајот Maslov против Австрија,

Европскиот суд за човекови права, заседавајќи како Голем судски совет во

состав:

г. Jean-Paul Costa, претседател,
г. Nicolas Bratza,
г. Peer Lorenzen,
г-ѓа Françoise Tulkens,
г. Josep Casadevall,
г. Ireneu Cabral Barreto,
г. Karel Jungwiert,
г-ѓа Elisabeth Steiner,
г-ѓа Alvina Gyulumyan,
г-ѓа Ineta Ziemele,
г-ѓа Isabelle Berro-Lefèvre,
г. Päivi Hirvelä,
г. Giorgio Malinverni,
г. András Sajó,
г-ѓа Мирјана Лазарова Трајковска,
г-ѓа Ledi Bianku,
г-ѓа Nona Tsotsoria, судии,
и г. Vincent Berger, секретар,

Заседавајќи на нејавна седница на 6 февруари и на 28 мај 2008 година, Ја донесе следната пресуда, 
усвоена на последно споменатиот датум:

ПРОЦЕДУРА

1. Случајот е започнат со жалба (бр. 1638/03) против Република Австрија, поднесена до Судот во 
согласност со член 34 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи 
(„Конвенција“) од страна на бугарски државјанин, г. Juri Maslov („жалител “), на 20 декември 2002 
година.

2. Жалителот беше застапуван од страна на г. M. Deuretsbacher, адвокат од Виена. Австриската влада 
(„Владата“) беше застапувана од нејзиниот агент, Амбасадорот F. Trauttmansdorff, раководител на 
Секторот за меѓународно право во Федералното министерство за надворешни работи.

3. Жалителот, дека налогот за неговата забрана за влез во Австрија и неговото протерување во 
Бугарија го повредиле неговото право во врска со почитување на приватниот и семејниот живот.

4. Жалбата му беше доделена на Првиот оддел од Судот (правило 52, став 1, од Деловникот на 
Судот). На 2 јуни 2005 година, таа беше прогласена за делумно допуштена од Советот на тој Оддел, 
составен од следниве судии: г. Christos Rozakis, г-ѓа Snejana Botoucharova, г. Anatoli Kovler, г-ѓа Elis-
abeth Steiner, г. Khanlar Hajiyev, г. Dean Spielmann, г. Sverre Erik Jebens и г. Søren Nielsen, секретар 
на Одделот. На 22 март 2007 година, Советот на тој Оддел, составен од следниве судии: г. Christos 
Rozakis, г. Loukis Loucaides, г-ѓа Nina Vajić, г-ѓа Elisabeth Steiner, г. Khanlar Hajiyev, г. Dean Spielmann, 
г. Sverre Erik Jebens, заедно со Søren Nielsen, секретар на Одделот, донесе пресуда во која одлучи, со 
четири наспроти три гласа, дека имало повреда на член 8 од Конвенцијата и дека тужената Влада 
треба да му плати 5 759,96 евра на жалителот во врска со трошоците во постапката пред Судот.

5. На 24 септември 2007 година, во согласност со барањето на тужената Влада, советот на Големиот 
судски совет одлучил да го проследи случајот до Големиот судски совет во согласност со член 43 од 
Конвенцијата.
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6. Составот на Големиот судски совет беше утврден во согласност со одредбите од член 27, ставовите 
2 и 3, од Конвенцијата и правило 24 од Деловникот на Судот.

7. Жалителот и Владата доставија поднесок. Бугарската влада не го искористи своето право на 
интервенција (член 36, став 1, од Конвенцијата).

8. Беше одржана јавна расправа во зградата на Судот во Стразбур, на 6 февруари 2008 година 
(правило 59, став 3).

Пред Судот се појавија:

(а) за Владата

 г. F. Trauttmansdorff, Владин агент,

 г-ѓа B. Ohms, советник,

 г. C. Schmalzl, советник;

(б) за апликантот

 г. M. Deuretsbacher, адвокат.

На Судот му се обратија г. Deuretsbacher и г. Trauttmansdorff, и тој ги сослуша нивните одговори на 
прашањата поставени од повеќе судии.

9. Последователно, András Sajó, заменик-судија, го замени Riza Türmen, кој не можеше да учествува 
во понатамошното разгледување на случајот (правило 24, став 1).

ФАКТИ

I ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

10. Жалителот е роден во октомври 1984 година и во моментов живее во Бугарија.

11. Во ноември 1990 година, на шестгодишна возраст, жалителот законски влегол во Австрија 
заедно со своите родители и двајцата браќа/сестри. Следствено, тој законски бил жител на Австрија. 
Неговите родители законски се вработиле и, во меѓувреме, се здобиле со австриско државјанство. 
Жалителот одел на училиште во Австрија.

12. На крајот на 1998 година против жалителот била поведена кривична постапка. Тој бил осомничен, 
inter alia, за провалување во автомобили, продавници и автомати за цигари и пијалаци; крадење 
празни шишиња од складиште; принудување друго момче да украде 1 000 австриски шилинзи од 
неговата почината мајка; буткање, тепање и правење модринки на тоа момче; и за користење 
моторно возило без одобрување на сопственикот на возилото.

13. На 8 март 1999 година на жалителотму е доделена дозвола за постојан престој.

14. На 7 септември 1999 година судот за малолетници во Виена го осудил жалителот за дваесет и 
две кривични дела по основ на тешка организирана кражба и обид за тешка организирана кражба; 
организирање банда; изнуда; напад; и неовластено користење возило, извршени помеѓу ноември 
1998 година и јуни 1999 година. Тој беше осуден на осумнаесет месеци затвор, од кои тринаесет 
месеци беше условно пуштен на слобода. Составен дел на казната бил и налог за терапија за 
одвикнување од зависност од дрога.
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15. На 11 февруари 2000 година жалителот уапсен и беше отворена дополнителна кривична 
постапка против него во врска со низа кражби извршени помеѓу јуни 1999 година и јануари 2000 
година. Жалителот и неговите соучесници беа осомничени за провалување во продавници или 
ресторани, каде украле готовина и стока. На 11 февруари 2000 година Судот за малолетници во 
Виена му определил мерка притвор.

16. На 25 мај 2000 година, Судот за малолетници во Виена го осуди жалителот за единаесет кривични 
дела по основ на тешка кражба и обид за тешка кражба и го осуди на петнаесет месеци затвор. При 
утврдување на казната, судот го посочил признанието на жалителот како олеснителна околност, а 
бројот на извршените кривични дела и брзото враќање на кривични дела по последната пресуда 
како тешки околности. Тој, исто така, констатирал дека жалителот, иако сè уште живее со своите 
родители, целосно го избегнал нивното образовно влијание, постојано бил отсутен од дома и го 
напуштил училиштето. Судот, исто така, констатирал дека жалителот не постапил во согласност 
со налогот за терапија за одвикнување од зависност од дрога. Последователно на тоа, прекинот 
на затворската казна воведена со пресудата од 7 септември 1999 година беше поништен. По 
донесувањето на пресудата на Судот за малолетници во Виена, жалителот ја отслужил затворската 
казна.

17. На 3 јануари 2001 година Федералната полиција во Виена, повикувајќи се на член 36(1) и 2(1) 
од Законот за странци од 1997 година, издала налог за десетгодишно протерување на жалителот. 
Имајќи ги предвид пресудите за жалителот, полицијата утврдила дека е спротивно на јавниот 
интерес да му се дозволи повеќе да престојува во Австрија. Имајќи предвид дека жалителот се 
вратил на извршување кривични дела по неговата прва пресуда, јавниот интерес за заштита на 
јавен ред и спречување кривични дела надвладеал над интересот на жалителот да престојува во 
Австрија.

18. Жалителот, со помош на адвокат, поднел жалба. Тој тврдел дека налогот за забрана за влез 
ги повредил неговите права според член 8 од Конвенцијата, бидејќи тој бил малолетник кога се 
преселил во Австрија на шестгодишна возраст, целото негово семејство живеело во Австрија и 
немал роднини во Бугарија. Тој, исто така, се повикал на член 38(1)(4) од Законот за странци од 
1997 година, во согласност со кој налог за забрана за влез не може да се издаде против странец кој 
законски престојува во Австрија од рана возраст.

19. Со одлука од 19 јули 2001 година Управата за јавна безбедност на Виена ја отфрлила жалбата. 
Таа го потврдила налогот на Федералната полиција во Виена.

20. На 17 август 2001 година жалителот поднел претставки и до Управниот суд и до Уставниот суд. 
Тој нагласил дека дошол во Австрија на шестгодишна возраст, одел на училиште во Австрија и не 
знаел бугарски јазик. Немал роднини ниту други општествени контакти во Бугарија. Тој, исто така, 
го нагласил фактот дека сè уште бил малолетен.

21. На 18 септември 2001 година Управниот суд ја отфрлил претставката и утврдил дека налогот 
за забрана за влез бил оправдан во согласност со член 8, став 2, од Конвенцијата. Тој напоменал 
дека жалителот дошол во Австрија на шестгодишна возраст, додека - во согласност со својата 
постојана судска пракса – член 38(1)(4) од Законот за странци од 1997 година забранувал налог за 
протерување единствено во врска со странци кои се законски жители од тригодишна возраст или 
помали. Земајќи ја предвид сериозноста и бројот на престапите извршени од страна на жалителот, 
фактот дека по првата пресуда бргу следела втората пресуда и сериозноста на изречените казни, 
тој утврдил дека налогот за забрана за влез не претставувал несразмерно мешање во правата на 
жалителот според член 8, и покрај неговиот долг престој и семејните врски во Австрија.

22. Со одлука од 19 септември 2001 година, Уставниот суд ги укинал ефектите од налогот за забрана 
за влез во очекување на неговата одлука. 

23. Жалителот бил пуштен од затвор на 24 мај 2002 година, но не ја искористил придобивката 
од ослободувањето порано. Според информациите дадени од адвокатот на рочиштето, жалителот 
завршил училиште за време на престојот во затвор и му помогнал на татко му во неговиот бизнис 
со транспорт по неговото ослободување.
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24. На 25 ноември 2002 година Уставниот суд одбил да ја разгледа претставката на жалителот 
бидејќи немало изгледи за успех.

25. Во декември 2002 година имало бројни неуспешни обиди за доставување налог до жалителот 
да ја напушти Австрија.

26. На 18 август 2003 година Федералната полиција во Виена издала нов налог со кој се барало 
жалителот да ја напушти Австрија.

27. На 14 октомври 2003 година налогот му бил доставен на жалителот на адресата на неговите 
родители и, последователно, Федералната полиција во Виена наредила негов притвор, со цел 
негово протерување. Тој беше уапсен на 27 ноември 2003 година.

28. На 22 декември 2003 апликантот беше депортиран во Софија. Според информациите дадени од 
адвокатот на рочиштето, жалителот  не извршил никакви други престапи во Бугарија и се вработил 
таму.

29. На рочиштето, владата го известила Судот дека налогот за забрана за влез ќе истече на 3 јануари 
2011 година, односно десет години по неговото издавање (види став 17).

II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ЗАКОНОДАВСТВО И ПРАКСА

Релевантното домашно законодавство и пракса се објавено на www.echr.coe под HUDOC како 
составен дел на пресудата објавена на англиски и француски јазик.

III. РЕЛЕВАНТНИ МЕЃУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

Релевантните меѓународни документи се објавени на www.echr.coe под HUDOC како составен дел 
на пресудата објавена на англиски и француски јазик.

ПРАВО

I НАВОДИ ЗА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 8 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

45. Жалителот се жалел за налогот за забрана за влез во Австрија против него и за неговото 
последователно протерување во Бугарија. Тој се повикува на член 8 од Конвенцијата кој, во членот 
кој е релевантен, пропишува:

„1. Секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен

живот, ...

2. Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање е 
предвидено со закон и ако претставува мерка која е во интерес на државната и јавната безбедност, 
економската благосостојба на земјата, заштитата на јавниот ред и спречувањето на кривични 
дела, заштитата на здравјето и моралот, или заштитата на правата и слободите на другите, во едно 
демократско општество.“
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А. Пресуда на Советот

46. Советот посочи дека тој не оспорува оти постоело мешање во приватниот и семејниот живот 
на жалителот.

47. Тој прифатил дека оспорената мерка била врз основа на домашното право, имено член 36(1) 
од Законот за странци од 1997 година и дека не постоело ништо произволно во одбивањето да 
се примени член 38(1)(4) од тој закон, кој, според постојната судска пракса на Управниот суд, 
забранува воведување налог за забрана за влез само во врска со странци кои биле законски жители 
на Австрија од тригодишна возраст или помали. Понатаму, Советот посочил дека тој не оспорува 
оти мешањето било врз основа на легитимна цел, имено заштита на јавниот ред и спречување на 
кривични дела.

48. Упатувајќи на воспоставената судска пракса на Судот според член 8 за протерување странци 
осудени за кривични дела, вклучувајќи ја и последната пресуда на Големиот судски совет во случајот 
Üner v. the Netherlands([GC], бр. 46410/99, ставови 57-58, ECHR-2006-...), Советот посочи да се земат 
предвид релевантните критериуми, имено:

- природата и сериозноста на престапите извршени од страна на апликантот;

- должината на неговиот престој во земјата-домаќин;

- периодот кој поминал помеѓу извршувањето на престапите и оспорената

мерка и однесувањето на апликантот во текот на тој период;

- цврстината на општествените, културните и семејните врски со земјата-

домаќин и одредишната земја.

49. При примена на тие критериуми во конкретниот случај, Советот го земал предвид фактот дека 
жалителот дошол во Австрија со своето семејство на шестгодишна возраст, зборувал германски 
јазик и го стекнал целото образование во Австрија, дека престапите кои ги извршил, иако со 
одредена сериозност, повеќе биле типични примери на малолетничка деликвенција и, со еден 
исклучок, не вклучувале никакви акти на насилство и трговија со дрога. Покрај тоа, Советот му даде 
важност на периодот на добро однесување помеѓу пуштањето на жалителот од затвор во мај 2002 
година и неговото депортирање во декември 2003 година, цврстината на неговите општествени, 
културни и семејни врски во Австрија и непостоењето врски со Бугарија, неговата земја на потекло. 
Во поглед на овие елементи, тој утврдил дека, и покрај неговото ограничено времетраење, налогот 
за десетгодишна забрана за влез бил несразмерна на легитимната цел која се стреми да се оствари. 
Оттука, тој утврдил дека има повреда на член 8 од Конвенцијата.

Б. Произнесувања на страните

1. Жалителот

50. Жалителот нагласил дека тој сè уште бил малолетен кога му бил изречен налогот за забрана за 
влез и дека мерката, според тоа, прво и пред сè, влијаела врз неговиот „семеен живот“.

51. Жалителот се согласил со пресудата на Советот и посочил дека Советот со право му дал важност 
на фактот дека тој извршил престапи како малолетник и дека – со еден исклучок – тие биле лесни 
престапи. Понатаму, тој ги оспорил аргументите на владата дека престапите извршени од зависник 
од дрога, како што е кражба, требало, според нивната тежина, да се споредат со тргување со дрога. 
Исто така, тој се повикал на цврстината на неговите семејни врски, тврдејќи дека по неговото 
пуштање од затвор, тој живеел со своите родители и дека неговата мајка дури го придружувала 
во Бугарија кога бил протеран за да му помогне во текот на првите седмици. Тој, исто така, го 
нагласил фактот дека целото образование го стекнал во Австрија, додавајќи дека откако го напуштил 
училиштето во времето кога ги извршил престапите, тој го завршил образованието за време на 
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отслужување на затворската казна.

52. На крај, жалителот изјавил дека нема никакви семејни ниту општествени врски со Бугарија. Што 
се однесува до неговото познавање бугарски јазик, жалителот на рочиштето изјавил дека неговото 
семејство припаѓало на турското малцинство во Бугарија. Според тоа, тој не зборувал бугарски 
јазик.

2. Владата

53. Владата не оспори дека налогот за забрана за влез претставувал мешање во приватниот и 
семејниот живот на жалителот. Меѓутоа, таа посочила дека, иако апликантот бил малолетен кога 
се изрекол налогот за забрана за влез, тој ја достигнал возраста на која се стекнува полнолетство 
во текот на постапката. Таа додала дека врската помеѓу полнолетен човек и неговите родители не 
мора неопходно да се класификува како „семеен живот“.

54. Нејзините понатамошни согледувања се фокусирале на потребата од мешање. Таа тврдела дека 
во пресудата на Советот не била земена предвид маргината на уважување на државата, бидејќи, 
всушност, Судот не се ограничил на тоа да испита дали водечките принципи воспоставени со 
неговата судска пракса биле земени предвид, туку, со својата процена, само повторно ги оценил 
интересите на домашните власти. На тој начин, Судот постапил како апелационен суд или, како 
што понекогаш се вели,

како суд од „четврта инстанција“.

55. Владата го критикуваше недостигот на прецизност во судската пракса на Судот и тврдеше дека 
динамиката на судската пракса на Судот и разликите во пристапот или нагласувањето различни 
Совети им отежнале на домашните власти да избегнат носење одлуки, со што бил повреден член 8 
од Конвенцијата.

56. Владата тврдеше дека пресудата на Советот не ги применила соодветно критериумите како што 
е утврдено во случајот Boultif v. Switzerland (бр. 54273/00, став 48, ECHR 2001-IX) и Üner (споменат 
погоре, став 57). Таа изјавила дека престапите извршени од жалителот биле значително сериозни. 
Она за што стануваше збор беа престапи извршени од зависник од дрога, кои треба, според 
тежината, да се третираат како слични на престапи поврзани со дрога. Покрај тоа, казната беше 
особено тешка, имајќи предвид дека, во согласност со член 5(4) од Законот за судови за малолетници, 
максималната казна, која инаку би се изрекла, беше намалена за половина. Владата, исто така, 
ги нагласи ослабените семејни врски со тоа што жалителот го избегнал образовното влијание на 
неговите родители и, спротивно на Boultif и Üner (споменат погоре), сè уште немал основано свое 
семејство, ослабените општествените врски и отсуството на интеграција во тоа што жалителот го 
напуштил училиштето, не посетувал никакво стручно или професионално образование и никогаш 
не бил вработен во Австрија.

57. Владата претходно тврдела дека жалителот мора да има одредено познавање на бугарскиот 
јазик, бидејќи поминал шест години од својот живот во Бугарија. Меѓутоа, на рочиштето, таа не 
го оспори објаснувањето дадено од жалителот за тоа дека не зборува бугарски јазик (види став 52 
погоре).

58. Покрај тоа, прашање на принцип кое го посочила владата беше дека пресудата на Советот им дала 
важност на фактите кои се појавиле по конечната национална одлука, имено, доброто однесување 
на жалителот по неговото пуштање од затвор во мај 2002 година до неговото депортирање во 
декември 2003 година.

59. Повикувајќи се на случајот Kaya v. Germany (бр. 31753/02, став 57, 28 јуни 2007), владата тврдеше 
дека времето кога забраната за престој станала конечна во домашната постапка требало да се 
земе предвид како релевантен момент, со тоа што Судот не требало да земе предвид ниту еден 
подоцнежен настан. Секое друго толкување, со кое се дозволува да се земат предвид околностите 



280

кои настанале по конечната национална одлука, би било спротивно на образложението кое лежи 
во основата на условот за исцрпување на домашните правни лекови од член 35, став 1, имено дека 
договорната држава била одговорна единствено за наводни повреди откако имала можност да 
ги поправи работите преку својот правен систем. Всушност, домашното право давало можност за 
укинување на налогот за забрана за влез, или на барање на жалителот или од страна на властите 
по нивна иницијатива, ако повеќе не постоеле основните причини.

60. Владата посочила дека конкретниот случај бил невообичаен во тоа што вообичаено поминувал 
само краток временски период помеѓу датумот кога налогот за забрана за влез станал конечен и 
датумот на протерувањето. Значителното доцнење во случајот на жалителот било објаснето со 
фактот дека властите чекале жалителот да стекне полнолетство пред да го протераат.

В. Оцена на Судот

1. Дали постоело попречување во правото на жалителот  да се почитува неговиот приватен и семеен 
живот

61. Судот смета дека изрекувањето и извршувањето на налогот за забрана за влез против жалителот 
претставувало мешање во неговото право да се почитува неговиот „приватен и семеен живот“. Тој 
повторува дека прашањето дали жалителот имал семеен живот во рамките на значењето на член 
8 мора да се утврди во контекст на ситуацијата кога налогот за забрана за влез станал конечен 
(види El Boujaïdi v. France, пресуда од 26 септември 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-
VI, стр. 1990, став 33; Ezzouhdi v. France, бр. 47160/99, став 25, 13 февруари 2001; Yildiz v. Austria, бр. 
37295/97, став 34, 31 октомври 2002; Mokrani v. France, бр. 52206/99, став 34, 15 јули 2003; и Kaya, 
споменат погоре, став 57).

62. Жалителот бил малолетен кога бил изречен налогот за забрана за влез. Тој стекнал полнолетство, 
односно наполнил 18 години, кога налогот за забрана за влез станал конечен во ноември 2002 
година по одлуката на Уставниот суд, но тој сè уште живеел со своите родители. Во секој случај, 
Судот, во бројни случаи на млади полнолетни лица кои сè уште немале основано свое семејство, 
прифатил дека нивните односи со нивните родители и други членови на блиското семејство, исто 
така, претставувале „семеен живот“ (види Bouchelkia v. France, пресуда од 29 јануари 1997, Reports 
1997-I, стр. 63, став 41; El Boujaïdi, споменат погоре, став 33; и Ezzouhdi, споменат погоре, став 26).

63. Понатаму, Судот напоменува дека не сите населени мигранти, без разлика колку долго 
престојуваат во земјата од која треба да се протераат, неопходно уживаат „семеен живот“ таму во 
рамките на значењето во член 8. Меѓутоа, бидејќи со член 8, исто така, се заштитува и правото 
на воспоставување и развивање односи со други човечки суштества и надворешниот свет и 
понекогаш може да ги вклучи и аспектите од општествениот идентитет на поединецот, мора да 
се прифати дека севкупноста на општествените врски помеѓу населени мигранти и заедницата во 
која тие живеат претставува дел од концептот за „приватен живот“ во рамките на значењето на 
член 8. Без разлика дали постои или не „семеен живот“, протерувањето на населен мигрант, според 
тоа, претставува мешање во неговото или нејзиното право да се почитува приватниот живот. Ќе 
зависи од околностите на конкретниот случај дали е соодветно Судот да се фокусира на аспектите 
од „семејниот живот“ наместо на оние од „приватниот живот“ (види Üner, споменат погоре, став 59).

64. Соодветно на тоа, обжалените мерки се мешаа и во „приватниот живот“ на жалителот и во 
неговиот „семеен живот“.

65. Таквото мешање ќе биде спротивно на член 8 од Конвенцијата, освен ако не може да се 
оправда според став 2 од член 8 како „предвидено со закон“, при остварување на една или повеќе 
од легитимните цели наведени таму, и како „потребно во едно демократско општество“ за да се 
исполни односната цел или цели.
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2.„Предвидено со закон“

66. Оспорената мерка била врз основа на домашното право, имено член 36(1) од Законот за странци 
од 1997 година. Жалителот не останал при аргументот дека Управниот суд произволно одбил да го 
примени член 38(1)(4) од тој закон. Големиот судски совет напоменува, како и Советот, дека, според 
постојната судска пракса на Управниот суд, член 38(1)(4) се применува единствено на странци кои 
пораснале во Австрија од тригодишна возраст или помали и се законски жители таму (види ставови 
31 и 47). Жалителот дошол во Австрија на возраст од шест години. Големиот судски совет не гледа 
причини да отстапи од наодот на Советот дека обжаленото мешање било „превидено со закон“.

3.Легитимна цел

67. Не е спорно дека мешањето послужило за легитимна цел, имено за „заштита на јавниот ред и 
спречување на кривични дела“.

4.„Потребно во едно демократско општество“

(а) Општи принципи

68. Главното прашање кое треба да се утврди е дали мешањето беше „потребно во едно демократско 
општество“. Основните принципи во врска со тоа се добро воспоставени во судската пракса на 
Судот и неодамна се резимирани како што следува (види Üner, споменат погоре, ставови 54-55 и 
57-58): 

„54. Судот потврдува на почетокот дека држава има право, кога станува збор за прашање од 
меѓународно право и во зависност од нејзините обврски според договори, да го контролира влезот 
на странци на својата територија и нивниот престој таму (види, меѓу многу други извори, Abdulaziz, 
Cabales

and Balkandali v. the United Kingdom, пресуда од 28 мај 1985, серија A бр. 94, стр. 34, став 67, Boujlifa 
v. France, пресуда од 21 октомври 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI, стр. 2264, став 
42). Конвенцијата не го гарантира правото на странец да влезе или да престојува во конкретна 
земја и, во остварување на својата задача за одржување јавен ред, договорните држави имаат 
овластување да протераат странец осуден за кривични дела. Меѓутоа, нивните одлуки во оваа 
област мора, со оглед на тоа дека може да се мешаат во право заштитено според став 1 од член 8, 
да бидат предвидени со закон и потребни во едно демократско општество, односно оправдани со 
итни општествени потреби, сразмерни на легитимната цел кон чие остварување се стреми (види 
Dalia v. France, пресуда од 19 јануари 1998, Reports 1998-I, стр. 91, став 52; Mehemi v. France, пресуда 
од 26 септември 1997, Reports 1997-VI, стр. 1971, став 34; Boultif v. Switzerland, споменат погоре, став 
46; и Slivenko v. Latvia [GC], бр. 48321/99, ECHR 2003-X, став 113).

55.Судот смета дека овие принципи се применуваат без разлика дали странец влегол во земјата-
домаќин како возрасен човек или на рана возраст, или можеби и бил роден таму. Во таа смисла, 
Судот се повикува на Препорака 1504 (2001) за непротерување на лица кои се имигранти на долг 
рок, во која Парламентарното собрание на Советот на Европа препорача Комитетот на министри 
да ги повика земјите-членки, inter alia, да гарантираат дека лица кои се мигранти на долг рок, а кои 
се родени или пораснале во земјата-домаќин, да не може да се протераат под ниту една околност 
(види став 37 погоре). Иако голем број договорни држави донесоа закони или усвоија правила на 
политики со цел лица кои се имигранти на долг рок, а кои се родени во тие држави или кои влегле 
таму во текот на раното детство, да не може да се протераат врз основа на нивното криминално 
досие (види став 39 погоре), такво апсолутно право да не може да се протера лице, сепак, не може 
да произлезе од член 8 од Конвенцијата, формулиран, како што е формулиран став 2 од таа одредба, 
на начин кој јасно дозволува исклучоци на општите права гарантирани во првиот став.

...

57.Оттука, дури и ако член 8 од Конвенцијата не содржи апсолутно право за која било категорија на 
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странец да не биде протеран, судската пракса на Судот опсежно покажува дека постојат околности 
кога протерувањето на странец доведува до повреда на таа одредба (види, на пример, пресудите 
во Moustaquim v. Belgium, Beldjoudi v. France и Boultif v. Switzerland, споменат погоре; види исто Am-
rollahi v. Denmark, бр. 56811/00, 11 јули 2002; Yılmaz v. Germany, бр. 52853/99, 17 април 2003; и Keles 
v. Germany, 32231/02, 27 октомври 2005). Во случајот на Boultif, Судот ги образложи релевантните 
критериуми кои би ги применил за да процени дали мерката на протерување била потребна во 
едно демократско општество и сразмерна на легитимната цел кон чие остварување се стреми. 
Овие критериуми, како што се наведни во став 40 од пресудата на Советот во конкретниот случај, 
се следниве:

– природата и сериозноста на престапот извршен од страна на апликантот;

– должината на престојот на апликантот во земјата од која тој или таа требада се протера;

– периодот кој поминал откако е извршен престапот и однесувањето на апли-кантот во текот на тој 
период;

- националностите на различните лица за кои станува збор;

- брачната состојба на апликантот, како што се времетраењето на бракот, и други фактори со кои 
се изразува ефективноста на семејниот живот на брачниот пар;

- далу сопругот/сопругата знаел/а за престапот во моментот кога тој или таа основале семејство;

- дали има деца во бракот, и ако има, нивната возраст; и

- сериозноста на потешкотиите со кои е веројатно сопругот/сопругата да се соочи во земјата во која 
апликантот треба да се протера.

58. Судот би сакал да објасни два критериуми кои може веќе да се имплицитни на оние 
идентификувани во пресудата за Boultif:

- најдобрите интереси и добросостојбата на децата, особено сериозноста на потешкотиите со кои 
е веројатно дека секое дете на апликантот може да се соочи во земјата во која апликантот треба да 
се протера; и

– цврстината на општествените, културните и семејните врски со земјата- домаќин и одредишната 
земја.

Во врска со првата алинеја, Судот укажува дека таа е веќе рефлектирана во неговата постојна 
судска пракса (види, на пример, Şen v. the Netherlands, бр. 31465/96, став 40, 21 декември 2001, 
Tuquabo-Tekle and Others v. the Netherlands, бр. 60665/00, став 47, 1 декември 2005) и е во согласност 
со Препорака Rec(2002)4 на Комитетот на министри за законскиот статус на лица прифатени за 
повторно соединување со семејството (види став 38 погоре).

Во врска со втората алинеја, треба да се посочи дека, иако апликантот во случајот на Boultif веќе 
бил возрасен човек кога влегол во Швајцарија, Судот одлучил ’критериумите од случајот за ‘Boultif 
‘‘ да ги примени сè повеќе и повеќе (à plus forte raison) во случаи поврзани со апликанти кои се 
родени во земјата-домаќин или кои се преселиле таму на рана возраст (види Mokrani v. France, бр. 
52206/99, став 31, 15 јуни 2003). Всушност, причината за тоа времетраењето на престојот на лице во 
земјата-домаќин да биде еден од елементите кои треба да се земат предвид лежи во претпоставката 
дека колку подолго лице престојува во одредена земја толку поцврсти

ќе бидат неговите или нејзините врски со таа земја и толку послаби ќе бидат врските со земјата на 
неговата или нејзината националност. Имајќи го предвид горенаведеното, очигледно е дека Судот 
ќе ја земе предвид посебната ситуација на странци кои поминале најголем дел од детството, ако не 
и целото детство, во земјата-домаќин, пораснале и стекнале образование таму.

69. Во пресудата за Üner, како и во пресудата за Boultif (став 48) цитирана погоре, Судот се погрижил 
да ги воспостави критериумите – кои досега биле имплицитни во неговата судска пракса – кои 
ќе се применуваат при оценување дали мерка за протерување е потребна во едно демократско 
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општество и сразмерна на легитимната цел кон чие остварување се стреми.

70. Судот би сакал да истакне дека иако критериумите кои произлегуваат од неговата судска пракса 
и се детално објаснети во пресудите за Boultif и Üner се наменети да ја олеснат примената на член 8 
во случаи на протерување за домашните судови, а важноста која треба да им се даде на односните 
критериуми неизбежно ќе варира според конкретните околности на секој случај. Покрај тоа, треба 
да се има на ум дека кога, како во конкретниот случај, со мешање во правата на апликантот според 
член 8, се стреми кон остварување, како легитимна цел, на „заштитата на јавниот ред и спречувањето 
на кривични дела“ (види став 67 погоре), горенаведените критериуми начелно се подготвени да 
помогнат при процена на степенот до кој може да се очекува жалителот да го наруши јавниот ред 
или да се впушти во криминални активности.

71. Во случај како и конкретниот случај, кога лице кое треба да биде протерано е младо полнолетно 
лице кое сè уште нема основано свое семејство, релевантните критериуми се следниве:

– природата и сериозноста на престапот извршен од страна на апликантот;

– должината на престојот на апликантот во земјата од која тој или таа треба да се протера;

– периодот кој поминал откако е извршен престапот и однесувањето на апли-кантот во текот на тој 
период;

– цврстината на општествените, културните и семејните врски со земјата домаќин и одредишната 
земја.

72. Судот, исто така, би сакал да појасни дека возраста на односното лице може да има улога 
при примена на некои од горенаведените критериуми. На пример, при процена на природата 
и сериозноста на престапите извршени од страна на жалителот, треба да се земе предвид дали 
тој или таа ги извршиле престапите како малолетно или како полнолетно лице (види, на пример, 
Moustaquim v. Belgium, пресуда од 18 февруари 1991, серија A бр. 193, стр. 19, став 44; и Radovanovic 
v. Austria, бр. 42703/98, став 35, 22 април 2004).

73. Следствено, при процена на должината на престојот на жалителот во земјата од која тој или таа 
треба да се протера и на цврстината на општествените, културните и семејните врски со земјата-
домаќин, очигледна е разликата помеѓу тоа дали односното лице веќе дошло во земјата за време 
на неговото или нејзиното детство или младост, или дури било родено таму, или дали тој или таа 
дошол/а како полнолетен човек. Оваа

тенденција, исто така, се рефлектира во различни инструменти на Советот на Европа, особено во 
Препорака Rec (2001)15 и Препорака Rec (2002)4 на Комитетот на министри (види ставови 34 и 35 
погоре).

74. Иако со член 8 не се предвидува апсолутна заштита од протерување за која било категорија 
на странци (види Üner, споменат погоре, став 55), вклучувајќи ги и оние кои се родени во земјата-
домаќин или се преселиле таму во нивното рано детство, Судот веќе утврдил дека мора да се земе 
предвид посебната ситуација на странците кои го поминале најголемиот дел од детството, ако не 
и целото детство, во земјата-домаќин, пораснале и стекнале образование таму (види Üner, став 58 
in fine).

75. Накратко, Судот смета дека за населен мигрант кој законски го поминал целото или најголем дел 
од своето детство и младост во земјата-домаќин, потребни се издржани причини за да се оправда 
протерувањето. Ова е уште повеќе случај кога односното лице ги извршило престапите, кои се 
основа за мерката за протерување, како малолетник.

76. На крај, Судот потсетува дека националните органи уживаат одредена маргина на уважување кога 
вршат процена дали мешањето во право заштитено со член 8 било потребно во едно демократско 
општество и сразмерно на легитимната цел кон чие остварување се стреми (види Slivenko v. Lat-
via [GC], бр. 48321/99, став 113, ECHR 2003-X, и Berrehab v.the Netherlands, пресуда од 21 јуни 1988, 
серија A бр. 138, стр. 15, став 28). Меѓутоа, Судот постојано смета дека неговата задача се состои во 
тоа да утврди дали со оспорените мерки се воспоставува правична рамнотежа помеѓу релевантните 
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интереси, имено правата на поединецот заштитени со Конвенцијата, од една страна, и интересите 
на заедницата, од друга (види, меѓу многу други извори, Boultif, споменат погоре, став 47). Оттука, 
полето на слободна процена на државата оди заедно со европската супервизија, вклучувајќи ги и 
законите и одлуките со кои тие се применуваат, дури и оние донесени од независен суд (види, mu-
tatis mutandis, Société Colas Est and Others v. France, бр. 37971/97, став 47, ECHR 2002-III). Според тоа, 
Судот е овластен да донесе конечна одлука за тоа дали мерката на протерување е во согласност со 
член 8.

(б) Примена на горенаведените принципи во конкретниот случај

(i) Природата и сериозноста на престапите извршени од страна нажалителот

77. Судот констатира дека престапите за кои станува збор биле извршени во текот на период од 
една година и три месеци, имено помеѓу ноември 1998 година и јануари 2000 година (ставови 14 и 
15 погоре), кога жалителот бил на возраст помеѓу 14 и 15 години.

78. Првата пресуда за жалителот во септември 1999 година се однесуваше на дваесет и два престапи 
по основ на тешка организирана кражба и обид за тешка организирана кражба; организирање 
банда; изнудување; напад; и неовластено користење возило. Тој бил осуден на осумнаесет месеци 
затвор, од кои тринаесет месеци беше условно пуштен на слобода. Исто така, му било наредено да 
оди на терапија за одвикнување од зависност од дрога.

79. Втората пресуда – во мај 2000 година – се однесуваше на единаесет престапи по основ на тешка 
кражба и обид за тешка кражба. Жалителот беше осуден на петнаесет месеци затвор. Бидејќи не 
одеше на терапија за одвикнување од зависност од дрога, прекинот на првата затворска казна 
беше поништен со пресудата.

80. Судот се согласува со Советот дека престапите извршени од страна на жалителот биле тешки 
престапи и дека биле изречени тешки казни против него во вкупен период од две години и единаесет 
месеци безусловен затвор. Владата тврдеше дека престапите треба да се сметаат, според тежината, 
како престапи слични на оние поврзани со дрога, бидејќи жалителот  ги извршил како зависник од 
дрога за да може да купи дрога и да ја користи. Судот не се согласи со овој став. Точно е дека, во 
областа на тргување со дрога, Судот покажа разбирање за строгоста на домашните власти за оние 
кои се активно вклучени во ширењето на ова зло (види, на пример, Dalia v. France, пресуда од 19 
февруари 1998, Reports 1998-I, стр. 92, став 54, и Baghli v. France, бр. 34374/97, став 48, ECHR 1999-
VIII). Меѓутоа, тој не го примени истиот пристап за оние кои се осудени поради користење дрога 
(види Ezzouhdi, споменат погоре, став 34).

81. Според мислењето на Судот, одлучувачките елементи во конкретниот случај се раната возраст 
на која жалителот ги извршил престапите и, со еден исклучок, што тие биле лесни престапи. Ова 
јасно го одвојува конкретниот случај од случаите на Boultif и Üner (и двата споменати погоре) во кој 
тешките престапи, во првиот случај кражба, а во вториот убиство без предумисла и напад извршени 
од возрасно лице, беа основа за

воведување налози за забрана за влез. Разгледувајќи го однесувањето на жалителот кое лежи 
во основата на пресудите, Судот констатира дека најголем дел од престапите се однесуваа на 
провалување во автомати за цигари и пијалаци, автомобили, продавници или ресторани и крадење 
готовина и стока. Едниот тежок престап се состоеше од буткање, клоцање и правење модринки на 
друго малолетно дете. Без да ја потцени сериозноста на таквите дела и штетата предизвикана од 
нив, Судот смета дека тие, сепак, може да се сметаат како дела на малолетничка деликвенција. 

82. Судот смета дека во дела кога престапи извршени од малолетник лежат во основата на налог 
за забрана за влез мора да се земат предвид најдобрите интереси на детето. Судската пракса на 
Судот според член 8 ја разгледува обврската да се земат предвид најдобрите интереси на детето 
во различен контекст (на пример, во областа на заштита на децата; види Scozzari and Giunta v. It-
aly [GC], бр. 39221/98 и 41963/98, став 148, ECHR 2000-VIII), вклучувајќи го протерувањето странци 
(види Üner, споменат погоре, став 58). Во случајот на Üner, Судот мораше да ја земе предвид 
позицијата на децата како членови на семејство на лицето кое треба да се протера. Тој посочил дека 
најдобрите интереси и добросостојбата на децата, особено сериозноста на потешкотиите со кои 



285

било веројатно дека секое дете на жалителот може да се соочи во земјата во која жалителот треба 
да се протера, претставувале критериум кој требал да се земе предвид при оценување дали мерката 
на протерување била потребна во едно демократско општество. Судот смета дека обврската да се 
земат предвид најдобрите интереси на детето, исто така, важи ако лицето кое треба да се протера 
самиот или самата е малолетник, или ако – како во конкретниот случај, причината за протерување 
лежи во престапи извршени кога било малолетник. Во врска со ова, Судот напоменува дека правото 
на Европската унија, исто така, пропишува конкретна заштита на малолетници од протерување 
(види став 41 погоре, член 28, став 3(б) од Директива 2004/38/ЕЗ). Покрај тоа, обврската да се земат 
предвид најдобрите интереси на детето е утврдена во член 3 од Конвенцијата за правата на детето 
на Обединетите нации (види став 36 погоре).

83. Судот смета дека, кога станува збор за мерки на протерување против малолетен престапник, 
обврската да се земат предвид најдобрите интереси на детето ја вклучува и обврската да се овозможи 
негова или нејзина реинтеграција. Во врска со ова, Судот констатира дека член 40 од Конвенцијата 
за правата на детето ја поставува реинтеграцијата како цел кон чие остварување треба да се стреми 
системот за малолетничка правда (види ставови 36-38 погоре). Според мислењето на Судот, оваа 
цел нема да се постигне со прекинување на семејните или општествените врски преку

протерување, кои мора да останат да бидат средство од крајна инстанција во случајот на малолетен 
престапник. Тој утврди дека австриските власти не ги зеле доволно предвид овие согледувања.

84. Сè на сè, Судот гледа дека има малку простор за да се оправда протерување на населен мигрант 
врз основа на главно лесни престапи извршени кога бил малолетен (види Moustaquim, споменат 
погоре, став 44, во врска со жалителот кој бил осуден за престапи извршени како малолетник, имено, 
бројни престапи по основ на тешка кражба, по еден престап по основ на продавање украдена стока 
и уништување возило, два престапа по основ на напад и еден престап по основ на заканувачко 
однесување, и Jakupovic v. Austria, бр. 36757/97, став 27, 6 февруари 2003, во кој налогот за забрана 
за

влез се засновал на две пресуди за кражба извршена кога бил малолетен и каде, исто така, жалителот 
сè уште бил малолетен кога бил протеран).

85. Последователно, Судот јасно посочил дека многу сериозно тешки престапи може да го оправдаат 
протерувањето, дури и ако тие се извршени од малолетник (види Bouchelkia, споменат погоре, 
стр. 65, став 51, каде Судот утврдил дека нема повреда на член 8 што се однесува до налог за 
депортирање донесен врз основа на пресудата за жалителот за силување извршено на возраст од 
17 години; во одлуките Hizir Kilic v. Denmark, бр. 20277/05, и Ferhat Kilic v. Denmark, бр. 20730/05, 
двете од 22 јануари 2007

година, Судот ги прогласил за недопуштени претставките на жалителите за налози за забрана за 
влез изречени по пресудите за нив за кражба во обид, тежок напад и убиство без предумисла 
извршени на возраст од 16 и 17 години соодветно).

(ii) Должина на престојот на жалителот

86. Жалителот дошол во Австрија во 1990 година, на шестгодишна возраст, и го поминал остатокот 
од своето детство и младост таму. Тој бил законски жител во Австрија со своите родители и браќа/
сестри и му била доделена дозвола за постојан престој во март 1999 година.

(iii) Период кој поминал откако се извршени престапите и однесувањето на

Жалителот во текот на тој период

87. Како што е посочено погоре, по јануари 2000 година жалителот повеќе не извршил престапи. 
При оценување на неговото однесување откако ги извршил престапите, Советот го зел предвид 
периодот до неговото протерување во декември 2003 година. Тој му даде важност на периодот на 
добро однесување по неговото пуштање од затвор во мај 2002 година, посочувајќи дека во текот на 
година и пол пред неговото протерување тој не извршил никаков друг престап.

88. Според мислењето на владата, Советот не требало да ги земе предвид фактите кои настанале 
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по конечната одлука на домашните судови (види ставови 58 и 59 погоре). Таа истакна дека 
Управниот суд ја донел својата одлука пред жалителот да биде пуштен од затвор. Во секој случај, и 
Управниот суд и Уставниот суд требале да ги донесат своите одлуки врз основа на факти утврдени 
од административен орган од крајна инстанција. Во конкретниот случај, тоа било одлуката на 
Управата за јавна безбедност на Виена од 19 јули 2001 година.

89. Судот укажува дека во пресудата за Boultif (цитирана погоре, став 51) „периодот кој поминал 
откако се извршени престапите и однесувањето на жалителот во текот на тој период“ бил утврден 
како критериум кој треба да се земе предвид. Во тој случај Судот го земал предвид целиот период 
помеѓу извршувањето на престапите во 1994 година и заминувањето на жалителот од Швајцарија 
во 2000 година, имајќи предвид дека примерното однесување на жалителот во затвор и неговото 
вработување потоа ги ублажило сомнежите дека тој претставува опасност за јавниот ред и 
безбедност. Меѓутоа, врз основа на фактите за случајот, не е јасно колку точно време поминало 
помеѓу конечната национална одлука донесена од швајцарскиот Федерален суд во ноември 1999 
година и заминувањето на жалителот „на неодреден датум во 2000 година“ (ibid., ставови 19 и 22). Во 
друг случај, кога поминале седум месеци помеѓу одлуката на австрискиот Управен суд во декември 
1996 година и заминувањето на жалителот во јули 1997 година, Судот го зел предвид доброто 
однесување на жалителот помеѓу последната пресуда во април 1994 година и прекинувањето на 
постапката во декември 1996 година (види Yildiz, споменат погоре, ставови 24-26 и 45).

90. Според пристапот применет во пресудата за Boultif (цитирана погоре, став 51), фактот дека 
поминал значителен период на добро однесување помеѓу извршувањето на престапите и 
депортирањето на односното лице секако има одредено влијание врз оценувањето на ризикот кој 
тоа лице го претставува за општеството.

91. Во врска со тоа, треба да се има на ум дека според воспоставената судска пракса на Судот во 
согласност со член 3, кога има протерување пред Судот да донесе пресуда, постоењето ризик со 
кој жалителот се соочил во земјата во која бил протеран треба да се оцени имајќи ги предвид оние 
факти кои ѝ биле познати на договорната држава или кои таа требало да ги знае во времето на 
протерување. Во случаи во кои жалителот сè уште не е депортиран кога Судот го испитува случајот, 
релевантното време е она на постапката пред Судот (види Saadi v. Italy [GC], бр. 37201/06, став 133, 
28 февруари 2008). Според тоа, во тие случаи Судот не се ограничува на оценување на ситуацијата 
во времето кога е донесена конечната национална одлука со која се наредува протерувањето.

92. Судот не е убеден со аргументот на владата, кој произлегува од член 35, став 1, од Конвенцијата, 
во врска со тоа дека настаните кои се случиле по конечната национална одлука не треба да се 
земат предвид. Точно е дека условот да се исцрпат домашните правни лекови е дизајниран за да 
се обезбеди дека државите се одговорни за своите дејства пред меѓународно тело само откако 
имале можност да ги исправат работите преку нивните правни системи (види Akdivar and Others v. 
Turkey, пресуда од 16 септември 1996, Reports 1996-IV, стр. 1210, став 65). Меѓутоа, такво прашање 
ќе се појави единствено во случај кога поминува значителен период помеѓу конечната одлика за 
воведување на налог за забрана за влез и фактичкото депортирање.

93. Во врска со ова, Судот би посочил дека неговата задача е да ја оцени усогласеноста на 
фактичкото протерување на жалителот, а не на налогот за конечно протерување, со Конвенцијата. 
Mutatis mutandis, ова, исто така, се чини дека бил пристапот кој ќе го примени Европскиот суд на 
правдата кој, во својата пресуда за Orfanopoulos and Oliveri, изнел дека со член 3 од Директива 
64/221 се забранува национална пракса со помош на која националните судови може да не ги 
земат предвид, при разгледување на законитоста на протерувањето на државјанин на друга земја-
членка, фактичките сознанија кои настанале по конечната одлука на надлежните органи (види став 
43 погоре). Следствено на тоа, во такви случаи државата треба да го организира својот систем на 
начин на кој ќе може да се земат предвид новите случувања. Ова не е во спротивност со процена 
на постоењето „семеен живот“ во моментот кога налогот за забрана за влез станал конечен, во 
отсуство на каква било индикација дека „семејниот живот“ на жалителот би престанал да постои по 
тој датум (види став 61 погоре). Дури и да го сторил тоа, жалителот, сепак, може да бара заштита 
на неговото право да се почитува неговиот „приватен живот“ во рамките на значењето на член 8 
(види став 63 погоре).
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94. Во врска со ова, владата посочи дека постапката со која се дозволува да се преиспита дали 
условите за налог за забрана за влез сè уште важат може да се поведе на барање на жалителот или 
на сопствена иницијатива на властите. Произлегува дека во конкретниот случај домашните власти 
требаше да одлучат дали ќе направат нова процена.

95. Оттука, Судот го зема предвид однесувањето на жалителот помеѓу извршувањето на последниот 
престап во јануари 2000 година и неговото фактичко депортирање во декември 2003 година. Во 
овој период од речиси три години и единаесет месеци, жалителот поминал две години и три и пол 
месеци во затвор, имено од 11 февруари 2000 година до 24 мај 2002 година. По неговото пуштање 
од затвор до 27 ноември 2003

година, кога тој беше во притвор во врска со неговото протерување, тој поминал една и пол година 
на слобода без повторно да изврши престап. Меѓутоа, за разлика од случајот на Boultif (цитиран 
погоре, став 51), малку се знае за однесувањето на жалителот во затвор – освен дека тој не ја 
искористил придобивката од порано ослободување – и дури е уште помалку јасно до кој степен се 
стабилизирале неговите услови за живот по неговото пуштање од затвор. Последователно на тоа, 
за разлика од Советот, Судот смета дека „периодот кој поминал откако се извршени престапите и

однесувањето на жалителот во текот на тој период“ е помалку важен во споредба со другите 
критериуми, особено фактот дека жалителот главно извршил лесни престапи кога бил малолетен.

(iv) Цврстина на општествените, културните и семејните врски со земјата

на престој и земјата на потекло

96. Судот напоменува дека жалителот го поминал периодот на созревање (своето детство и младост) 
во Австрија. Тој зборува германски јазик и го стекнал целото образование во Австрија, каде живеат 
сите членови на неговото потесно семејство. Според тоа, тој ги има своите основни општествени, 
културни и семејни врски во Австрија.

97. Што се однесува до врските на жалителот со неговата земја на потекло, Судот укажува дека тој 
убедливо објаснил дека не го знаел бугарскиот јазик во времето на неговото протерување, бидејќи 
неговото семејство припаѓало на турското малцинство со Бугарија. Не беше оспорено дека тој не 
знаел да чита и пишува кирилица, бидејќи никогаш не одел на училиште во Бугарија. Не беше 
посочено, ниту потврдено, дека тој имал други тесни врски со неговата земја на потекло.

(v) Времетраење на налогот за забаран на влез

98. На крај, при проценување на пропорционалност на мешањето, Судот го зема предвид 
времетраењето на налогот за забрана на влез. Советот, повикувајќи се на судската пракса на Судот, 
точно посочил дека времетраењето на мерка за забрана за влез треба да се смета за еден од многуте 
фактори (види, како случаи во кои неограниченото времетраење на забрана за престој се сметало 
за фактор кој го поткрепува заклучокот дека тоа е несразмерно, Ezzouhdi, споменат погоре, став 
35; Yilmaz v.Germany, бр. 52853/99, ставови 48-49, 17 април 2003; и Radovanovic, споменати погоре, 
став 37; види, како случаи во кои ограниченото времетраење на забрана за престој се сметало за 
фактор кој ја поткрепува неговата сразмерност, Benhebba, споменат погоре, став 37; Jankov v. Ger-
many (dec.), бр.35112/92, 13 јануари 2000; и Üner, споменат погоре, став 65).

99. Големиот судски совет се согласува со Советот дека ограниченото времетраење на налогот за 
забрана за влез нема одлучувачка улога во конкретниот случај. Имајќи ја предвид раната возраст 
на жалителот, налог за десетгодишна забрана за влез му забранува да живее во Австрија речиси 
исто онолку време колку што тој поминал таму, и во пресуден период од неговиот живот.

(vi) Заклучок

100. Имајќи ги предвид горенаведените согледувања, особено - со еден исклучок - лесните престапи 
кои ги извршил како малолетник и обврската на државата да ја овозможи неговата реинтеграција 
во општеството, должината на законскиот престој на жалителот во Австрија, неговото семејство, 
општествените и лингвистичките врски со Австрија и отсуството на докажани врски со неговата 
земја на потекло, Судот утврди дека изрекувањето налог за забрана за влез, дури и со ограничено 
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времетраење, било несразмерно на легитимната цел кон чие остварување се стреми, „заштита на 
јавниот ред и спречување на кривични дела”. Оттука, тој не беше „потребен во едно демократско 
општество“.

101. Следствено на тоа, повреден е член 8 од Конвенцијата.

II ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

102. Член 41 од Конвенцијата пропишува:

“Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините протоколи, и ако 
внатрешното право на заинтересираната Висока договорна страна овозможува само делумно 
отстранување на последиците на таа повреда, Судот ѝ дава на оштетената страна, доколку е 
потребно, правично задоволување“.

А. Штета

1. Пресудата на Советот

103. Советот зеде предвид слични случаи (Yildiz, цитиран погоре, став 51; Jakupovic, споменат погоре, 
став 37; Radovanovic v. Austria (правично задоволување), бр. 42703/98, став 11, 16 декември 2004; 
и Mehemi, споменат погоре, став 41) и одлучи дека утврдената повреда сама по себе претставува 
доволно правично задоволување за каква било нематеријална штета претрпена од страна на 
жалителот.

2. Произнесувања на странките

104. Жалителот остана при своето барање за 5 000 евра (ЕУР) за нематеријална штета претрпена 
како резултат на раздвојување од неговото семејство.

105. Владата тврдеше дека утврдената повреда сама по себе би обезбедила доволно правично 
задоволување.

3. Одлука на Судот

106. Судот смета дека жалителот мора да претрпел болка и вознемиреност како резултат на 
неговото протерување. Одлучувајќи на правична основа, му доделува 3 000 евра на жалителот за 
нематеријална штета (види Mokrani, споменат погоре, став 43), плус такса која би можела да биде 
засметана.

Б. Трошоци

1. Пресудата на Советот
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107. Советот му додели 5 759,96 евра на жалителот, вклучувајќи данок на додадена вредност (ДДВ), 
за трошоците настанати во домашната постапка и во постапката предвидена со Конвенцијата до и 
вклучувајќи ја пресудата на Советот. Овој износ се состои од 3 797,96 евра за домашната постапка 
и 1 962 евра за постапката пред Судот.

2. Произнесувања на странките

108. Пред Големиот судски совет, жалителот остана при своите барања во врска со домашната 
постапка. Во врска со постапката предвидена со Конвенцијата, тој бараше вкупно 12 190,56 евра 
вклучувајќи ДДВ, од кои 6 879,84 евра, вклучувајќи ДДВ, се однесуваа на постапката пред Големиот 
судски совет. Исто така, тој бараше 457,26 евра за патни трошоци и основни средства за живот за 
учеството на адвокатот на рочиштето.

109. Владата посочи дека Советот ги прифатил трошоците до завршувањето на постапката пред 
Советот, кој му го додели целиот износ, имено 5 759,96 евра. Владата не даде никаков коментар за 
трошоците настанати во постапката пред Големиот судски совет.

3. Одлука на Судот

110. Во врска со трошоците и расходите во домашната постапка и постапката предвидена со 
Конвенцијата до пресудата на Советот, Судот се согласува со Советот дека тие трошоци и расходи 
биле навистина направени и неопходни и биле разумни по обем и, според тоа, го потврдува 
доделувањето на 5 759,96 евра. Што се однесува до трошоците и расходите во постапката пред 
Големиот судски совет, Судот смета дека тие биле навистина направени и неопходни и биле разумни 
по обем. Според тоа, тој го одобрува бараниот износ, имено 6 879,84 евра, вклучувајќи ДДВ, плус 
457,26 евра за патни трошоци и основни средства за живот, односно вкупен износ од 7 337,10 евра.

111. Следствено на тоа, Судот му доделува вкупен износ од 13 097,06 евра на жалителот за трошоци.

В. Затезна камата

112. Судот смета дека е соодветно затезната камата да се заснова на најниската важечка каматна 
стапка на Европската централна банка, на која треба да се додадат 3 процентни поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ

1. Смета дека, со шеснаесет гласови наспроти еден, дека има повреда на член

8 од Конвенцијата.

2. Смета дека, со шеснаесет гласови наспроти еден,

(а) дека тужената држава треба да му плати 3 000 евра (три илјади евра) на жалителот во рок од 
три месеци за нематеријална штета, зголемени за било какви давачки кои би можеле да бидат 
наплатени, и 13 097,06 евра (тринаесет илјади деведесет и седум евра и шест центи) за трошоци, 
зголемени за било какви давачки кои би можеле да бидат наплатени;

б) дека по истекот на наведените три месеци па се до исплатата, ќе се засметува засметува камата 
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на горе споменатите износи, по стапка еднаква на најниската каматна стапка за позајмени средства 
на Европската централна банка за време на периодот во кој се доцни со плаќање на обврските, на 
кој треба да се додадат 3 процентни поени.

3. Го отфрли, едногласно, остатокот од барањето на жалителот за правично задоволување.

Изготвена на англиски и на француски јазик, и објавена на јавна расправа

во зградата на Судот, Стразбур, на 23 јуни 2008 година.

Во согласност со Член 45 став 2 од Конвенцијата и Правилото 74 став 2 од Правилата на Судот, 
издвоеното мислење на судијата Стајнер е приложено кон оваа пресуда.

Издвоеното мислење е објавено на www.echr.coe под HUDOC.
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СОВЕТ НА ЕВРОПА
ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ГОЛЕМ СУДСКИ СОВЕТ

СЛУЧАЈОТ НА БИАО против ДАНСКА

(Жалба бр. 38590/10)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР

24 мај 2016 година
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Во случајот на Биао против Данска,

Европскиот суд за човекови права, кој заседаваше во рамките на Големиот судски совет во состав:

 Ишил Каракаш (Işıl Karakaş), претседател, 
 Дин Шпилман (Dean Spielmann), 
 Јосеф Касадевал (Josep Casadevall), 
 Марк Вилигер (Mark Villiger),  
 Боштјан М. Зупанчич (Boštjan M. Zupančič), 
 Јан Шикута (Ján Šikuta) 
 Џорџ Николау (George Nicolaou), 
 Леди Бјанку (Ledi Bianku), 
 Гана Јудкивска (GannaYudkivska), 
 Винсент А. де Гаетано (Vincent A. de Gaetano), 
 Пауло Пинто де Албукерки (Paulo Pinto de Albuquerque),
 Андре Потоцки (André Potocki), 
 Хелена Јадерблом (Helena Jäderblom),  
 Пол Махони (Paul Mahoney), 
 Ксенија Турковиќ (Ksenija Turković),
 Јулиа Антоанела Мотоц (Iulia Antoanella Motoc), 
 Јон Фридрик Кулбро (Jon Fridrik Kjølbro), судии, 
 и Лоренс Иерли (Lawrence Early), правен советник,

 
Откако го разгледа случајот на затворени седници на 1 април 2015 г. и на 22 февруари 2016 г.,

Ја донесе следнава пресуда, којашто беше усвоена на последно-споменатиот датум:

ПОСТАПКА 

1.  Случајот произлезе од жалба (бр. 38590/10) против Кралството Данска поднесена до Судот на 12 
јули 2010 согласно член 34 од Конвенцијата за заштита на човековите права и основните слободи 
(„Конвенцијата“) од страна на г-динот Оусмане Биао (првиот жалител), дански државјанин и неговата 
сопруга г-ѓа Асиа Адамо Биао (втората жалителка), државјанин на Гана.

2. Жалителите беа застапувани од г-динот Стин Петерсен, адвокат со пракса во Копенхаген. 
Данската Влада („Владата“) беше застапувана од нивниот агент, г-динот Јонас Беринг Лисберг, 
од Министерството за надворешни работи и нивниот ко-агент, г-а Нина Холст-Кристенсен, од 
Министерството за правда.

3.  Жалителите тврдеа дека одбивањето од страна на данските власи да им дозволат семејно 
обединување во Данска претставувало повреда на членот 8 разгледан посебно и во врска со член 
14 од Конвенцијата.

4. Жалбата ѝ беше доделена на Втората секција на Судот (правилото 52 § 1 од Деловникот на Судот). 
На 25 март 2014 година, Судскиот совет во состав Гвидо Раимонди (Guido Raimondi), претседател, 
Пиер Лоренцен (Peer Lorenzen), Андраш Шају (András Sajó), Небојша Вучиниќ (Nebojša Vučinić), 
Пол Леменс (Paul Lemmens), Егидијус Курис (Egidijus Kūris), Роберт Спано (Robert Spano), судии и 
Стенли Нојсмит (Stanley Naismith) секретар на Секцијата, донесе пресуда. Тој ја прогласи жалбата 
за допуштена и одлучи, едногласно, дека немало повреда на член 8 од Конвенцијата, а со четири 
гласа наспроти три, дека немало повреда на член 14 разгледан во врска со член 8. Кон пресудата 
беа приложени мислење на согласување на Г. Раимонди и Р. Спано и мислење на несогласување на 
А. Шају, Н. Вучиниќ и Е. Курис.

5. На 23 јуни 2014 г. жалителите побараа случајот да биде упатен до Големиот судски совет согласно 
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членот 43 од Конвенцијата, а панелот на Големиот судски совет го прифати барањето на 8 септември 
2014 година.

6. Составот на Големиот судски совет беше утврден согласно одредбите од член 26 §§ 4 и 5 од 
Конвенцијата и правилото 24. На последните разгледувања, Хелена Јадерблом и Јулиа Антоанела 
Мотоц, судии заменици, ги заменија Елизабет Штајнер и Паиви Хирвела, кои не можеа да учествуваат 
во понатамошното разгледување на случајот (Правило 24 § 3).

7.    И жалителите и Владата ги поднесоа сопствените забелешки на писмено (правило 59 § 1) во 
однос на основаноста.

8.  Исто така беа примени коментари од трета странка, од Центарот советување за индивидуалните 
права во Европа („АИРЕ центарот“), на кој претседателот на Големиот судски совет му дозволи да 
интервенира во писмената постапка (член 36 § 2 од Конвенцијата и правилото 44 § 2).

9. Расправата беше јавна и се одржа во Зградата на човековите права во Стразбур на 1 април 2015 
година (правило 59 § 3).

Пред Судот се појавија: 

(a)  за Владата 
 Г-дин Јонас Беринг Лисберг (Jonas Bering Liisberg), Министерство за надворешни работи, 
            агент, 
 Г-а Нина Холст-Кристенсен (Nina Holst-Christensen), Министерство за правда, ко-агент 
 Г-дин Ким Лундинг (Kim Lunding), Министерство за правда, 
 Г-дин Андерс Херпинг Нилсен (Anders Herping Nielsen), Министерство за правда, 
 Г-дин Мартин Банг (Martin Bang), Министерство за надворешни работи,  
 Г-а Мариа Авиаја Сандер Холм (Maria Aviaja Sander Holm), Министерство за правда,  
            советници;

(б) за жалителите 
 Г-дин Стин Петерсен (Steen Petersen), адвокат, адвокат, 
 Г-дин Нилс-Ерик Хансен (Niels-Erik Hansen),  
 Г-дин Хенрик Карл Нилсен (Henrik Karl Nielsen), советници.

Судот ги сослуша обраќањата на г-дин Беринг Лисберг и г-дин Петерсен, како и одговорите на 
прашањата поставени од страна на судиите. 

ФАКТИ

I. ОКОЛНОСТИТЕ НА СЛУЧАЈОТ

10. Жалителите се родени во 1971 година во Того односно во 1979 година во Гана. Тие живеат во 
Малме, Шведска.

11. Првиот жалител живееле во Того до 6-годишна возраст и повторно на кратко на возраст од 21 до 
22 години. Од 6 до 21 година живеел во Гана со својот чичко. Таму одел на училиште десет години 
и го говори локалниот јазик. На 18 јули 1993 година, на 22-годишна возраст влегол во Данска и 
побарал азил, но барањето за азил му било одбиено со правосилна одлука од 8 март 1995 година.

12. Во меѓувреме, на 7 ноември 1994 година се оженил за данска државјанка. Земајќи го во предвид 
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неговиот брак, на 1 март 1996 година, врз основа на поранешниот член 9 став 1(ii) од Законот 
за странци (Udlændingeloven) му била одобрена дозвола за престој, која станала постојана на 23 
септември 1997 година.

13. На 25 септември 1998 година првиот жалител и неговата данска сопруга се развеле.

14. На 22 април 2002 година првиот жалител стекнал данско државјанство. Во релевантното време 
тој ги исполнил условите утврдени со релевантниот циркулар во врска со времетраењето на 
неговиот престој (најмалку девет години), возраста, општото однесување, заостанати долгови кон 
јавни фондови и познавање на јазикот.

15. На 22 февруари 2003 година првиот жалител се венчал со втората жалителка во Гана. Тој се 
запознал со неа за време на една од четирите негови посети на Гана во текот на петте години пред 
нивниот брак.

16. На 28 февруари 2003 година, во Данската амбасада во Акра, Гана, втората жалителка побарала 
дозвола за престој за Данска упатувајќи на својот брак со првиот жалител. Во тоа време таа имала 
24 години. Таа изјавила дека никогаш не била во Данска. Нејзините родители живееле во Гана. Во 
формуларот од барањето првиот жалител се изјаснил дека тој не се стекнал со никакво образование 
во Данска, но дека посетувал повеќе различни курсеви за дански јазик и кратки курсеви за услуги, 
грижа за клиенти, индустриско чистење, хигиена и работни методи. Тој работел во кланица од 15 
февруари 1999 година. Ниеден член од неговото потесно семејство не живеел во Данска. Говорел 
и пишувал на дански. Сопружниците се запознале во Гана и комуницирале на јазиците хауза и тви.

17.  Во релевантното време, согласно членот 9 став 7 од Законот за странци семејно обединување 
можело да се одобри само доколку двајцата сопружници биле постари од 24 години, а врската на 
обајцата со Данска да била посилна од врската на сопружниците со некоја друга земја (т.н. услов за 
приврзаност). 

18.  На 1 јули 2003 година Управата за странци (Udlændingestyrelsen) го одбила барањето за дозвола 
за престој бидејќи утврдила дека не можело да се утврди дека заедничките врски на сопружниците 
со Данска биле посилни од нивните заеднички врски со Гана.

19. Во јули или август 2003 година втората жалителка влегла во Данска со туристичка виза.

20. На 28 август 2003 година таа ја поднела жалба против одлуката на Управата за странци од 1 јули 
2003 година, пред тогашното Министерство за бегалци, имиграција и интеграција (Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration). Жалбата немала суспендирачки ефект.

21.  На 15 ноември 2003 година жалителите се преселиле во Малме, Шведска, кој од 1 јули 2000 
година е поврзан со Копенхаген во Данска со 16 км долг мост (Øresundsforbindelsen).

22.  Со Законот бр. 1204 од 27 декември 2003 година, членот 9 став 7 од Законот за странци 
бил изменет и дополнет така што условот за приврзаност бил тргнат за лица кои имале данско 
државјанство најмалку 28 години (т.н. 28-годишно правило - 28-års reglen). Лицата кои биле родени 
или пристигнале во Данска како мали деца исто така можеле да бидат изземени од условот за 
приврзаност, под услов легално да престојувале таму 28 години.

23. На 6 мај 2004 на жалителите им се родил син. Тој се родил во Шведска, но е дански државјанин 
врз основа на државјанството на неговиот татко.

24. На 27 август 2004 г. Министерството за бегалци, имиграција и интеграција ја потврдило одлуката 
на Управата за странци од 1 јули 2003 година да не ѝ дозволи на втората жалителка дозвола за 
престој. Тоа посочило дека во пракса од лицето што живее во земјата се барало да престојувало во 
Данска приближно дванаесет години, под услов дека бил вложен напор за интеграција. Во случајот 
изнесен пред него, тој утврдило дека заедничките врски на жалителите со Данска не биле посилни 
од тие со Гана и дека семејството можело да се насели во Гана, бидејќи за такво нешто било 
потребно само првиот жалител да најде работа таму. Според неговата проценка, тој забележал 
дека првиот жалител влегол во Данска во јули 1993 година, а бил државјанин на Данска од 22 април 
2002 година. Тој имал врски со Гана, каде што пораснал и одел на училиште. Во последните шест 
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години земјата ја посетил четири пати. Втората жалителка од секогаш живеела во Гана каде што 
имала семејство.

25. На 18 јули 2006 година, пред Високиот суд на Источна Данска (Østre Landsret), жалителите 
повеле постапки против Министерството за бегалци, имиграција и интеграција, а се повикале на 
членот 8 од Конвенцијата, посебно и во врска со членот 14 од Конвенцијата, заедно со членот 5 (2) 
од Европската конвенцијата за државјанство. Тие меѓу другото се изјасниле дека тоа достигнало 
ниво на индиректна дискриминација против нив кога побарале семејно обединување, дека лицата 
кои биле дански државјани со раѓање биле целосно изземени од условот за приврзаност, додека 
лицата кои се стекнале со данско државјанство подоцна во својот живот морале да се придржуваат 
на 28-годишното правило пред да бидат изземени од условот за приврзаност. Во овој случај тоа би 
значело дека првиот жалител не можел да биде изземен од условот за приврзаност до 2030 година, 
значи после 28 години данско државјанство и откако ќе наполнел 59 години.

26. Во пресуда од 25 септември 2007 година Високиот суд на Источна Данска едногласно одлучил 
дека одбивањето да им се дозволи на жалителите семејно обединување повикувајќи се на 
28-годишното правило и условот за приврзаност не било спротивно на членовите од Конвенцијата 
или Европската конвенција за државјанство на која се повикувале. Таму се вели:

„... фактите дадени во одлуките на органите за имиграција во случајот се утврди дека не се спорни.

Соодветно на тоа [втората жалителка] која е државјанка на Гана, имала 24 години кога побарале 
дозвола за престој на 28 февруари 2003 година, и таа немала никакви врски со Данска освен 
неодамнешното склучување брак со [првиот жалител]. [Втората жалителка] од секогаш живеела 
во Гана каде што имала семејство. [Првиот жалител] имал одредени врски со Гана, бидејќи таму 
живеел со својот чичко и во Гана одел на училиште десет години. Тој влегол во Данска во 1993 
година на 22-годишна возраст, а станал дански државјанин на 22 април 2002 година. [Жалителите] 
се венчале во Гана на 22 февруари 2003 година и живееле во Шведска од 15 ноември 2003 година 
со своето дете, родено на 6 мај 2004 година. [Првиот жалител] му кажал на Високиот суд дека 
семејството можело законски да се насели во Гана доколку тој нашол платено вработување во таа 
земја.

Се чини од пресудата на Врховниот суд од 13 април 2005 година, која може да се најде на страница 
2086 од Данските неделни правни извештаи (Ugeskrift for Retsvæsen) за 2005 година, дека членот 8 
од Конвенцијата не им наметнува на земјите договорнички никакви општи обврски за почитување 
на изборот на имигрантите што се однесува до земјата во која ќе живеат по склучување на бракот, 
или на некаков друг начин да одобрат семејно обединување.

Со оглед на информациите за ситуацијата [на жалителите] и нивните врски со Гана, Високиот суд 
соодветно на тоа не утврди никаков основ за укинување на одлуката на тужената страна со која 
е утврдено дека заедничките врски на [жалителите] со Гана биле посилни од нивните заеднички 
врски со Данска и дека [жалителите] затоа не го исполниле условот за приврзаност утврден во 
членот 9 став 7 од Законот за странци. Во врска со ова Високиот суд утврди дека одбивањето не 
ги спречувало [жалителите] да го остварат своето право на семеен живот во Гана или некоја друга 
земја која не е Данска. Фактот дека [првиот жалител] може да престојува во Гана само доколку најде 
платено вработување нема основа што ќе води кон друга проценка. Соодветно на тоа, Високиот 
суд одлучи дека одлуката на Министерството не претставува повреда на членот 8 од Конвенцијата.

Иако Високиот суд одлучи дека членот 8 од Конвенцијата не бил прекршен во овој случај, Високиот 
суд мора да го земе во предвид тврдењето [на жалителите] дека, во материјална смисла во други 
услови заштитена со член 8, одлуката на Министерството претставувала повреда на член 14 
разгледан во врска со член 8 од Конвенцијата.

Високиот суд на почетокот забележува дека [првиот жалител] веќе живеел во Данска 11 години 
кога Министерството ја издал својата одлука. Иако тој добил данско државјанство во 2002 година, 
девет години откако влегол во Данска тој не го исполнувал 28-годишниот услов за државјанство кој 
важел за сите дански државјани согласно членот 9 став 7 од Законот за странци, без разлика дали 
биле од странско или данско потекло. Ниту пак ја имал приврзаноста кон Данска во период од 28 
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години која генерално водела кон изземање од условот за приврзаност согласно материјалите од 
подготовката на законските измени и дополнувања од 2003 година.

28-годишното правило е општо формулирано олеснување на условот за приврзаност засновано на 
објективни критериуми. Меѓутоа во пракса, правото може да значи дека еден дански државјанин 
од странско потекло ќе го исполни 28-годишното правило подоцна во својот живот од еден дански 
државјанин со данско потекло. Затоа кога ќе се примени правилото може да наметне индиректна 
дискриминација.

Согласно релевантниот појаснувачки извештај, членот 5 од Европската конвенција за државјанство 
мора да се прифати со значење дека членот 5 § 1 се однесува на условите за стекнување на 
државјанство, додека членот 5 § 2 се однесува на принципот на недискриминација. Според 
извештајот, не е задолжително правило на кое земјите договорнички се обврзани да се придржуваат 
во сите ситуации. Во овој контекст членот 5 се смета дека нуди заштита од дискриминација во 
мерка која оди подалеку од заштитата од дискриминација што ја нуди членот 14 од Конвенцијата.

Оценката дали одбивањето од Министерството значело дискриминација која достигнува повреда 
на членот 14 разгледан во врска со членот 8 од Конвенцијата соодветно се смета дека зависи од тоа 
дали разликата во третманот што настанала како последица на условот за приврзаност без разлика 
на државјанството може да се смета за објективно оправдана и сразмерна.

Според материјалите од подготовката на Законот, севкупната цел на условот за приврзаност, 
што значи барање за долготрајни и силни врски со Данска, треба да го регулира сопружничкото 
обединување во Данска на начин со кој ќе се обезбеди најдобрата можна интеграција на имигрантите 
во Данска, цел која сама по себе мора да се смета за објективна. Според Високиот суд, оттука, 
секоја разлика во третманот меѓу данските државјани од данско потекло и данските државјани 
од странско потекло може да се оправда со оваа цел што се однесува на правото на сопружничко 
обединување доколку еден дански државјанин од странско потекло нема таква долготрајна и силна 
приврзаност за Данска.

Балансирањето на ова општо разгледување на посебните околности во случајот бара детална 
проценка. Високиот суд одлучи дека оценката и одлуката на Министерството биле донесени во 
согласност со член 9(7) од Законот за странци и материјалите од подготовката во кои се опишува 
примената на одредбата. Соодветно на тоа, и со оглед на конкретната информација за ситуацијата 
на [првиот жалител], Високиот суд не утврди доволен основ за да смета дека одбивањето од страна 
на Министерството да ѝ даде дозвола за престој [на втората жалителка], во кое се упатува на 
условот за приврзаност од Законот за странци, имплицира несразмерно прекршување на правата 
на [првиот жалител] како дански државјанин и неговото право на семеен живот. Високиот суд затоа 
утврди дека одлуката на Министерството не била невалидна, и дека не била спротивна на членот 
14 разгледан во врска со членот 8 од Конвенцијата.“

27.  Жалителите поднеле жалба против пресудата до Врховниот суд (Højesteret), којшто ја усвоил 
својата пресуда на 13 јануари 2010 година со која била потврдена пресудата на Високиот суд.

28. Врховниот суд во состав од седум судии едногласно одлучил дека не претставувало повреда на 
членот 8 од Конвенцијата тоа што и било одбиено барањето на втората жалителка за дозвола за 
престој во Данска. Тој вели:

„Во својата одлука од 27 август 2004 година Министерството за интеграција го одбило барањето на 
[втората жалителка] за дозвола за престој врз основ дека заедничките врски на неа и на нејзиниот 
сопруг [првиот жалител] со Данска не биле посилни од нивните заеднички врски со Гана (види член 
9 став 7 од Законот за странци).

[Жалителите] прво се изјасниле дека одбивањето било незаконско бидејќи било спротивно на 
членот 8 од Европската конвенција за човеково права. Доколку одбивањето не било спротивно 
на членот 8, тие поднеле како алтернативна жалба дека тоа било спротивно на забраната против 
дискриминацијата отелотворена во членот 14 разгледан во врска со членот 8, од кои причини 
тие имале право на семејно обединување во Данска без да се исполни условот за приврзаност 
воспоставен во членот 9(7) од Законот.
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Заради овие причини изнесени од Високиот суд, Врховниот суд ја потврдува одлуката донесена 
од Министерството за интеграции дека тоа не било спротивно на член 8 да се одбие барањето на 
[втората жалителка] за дозвола за престој.“

29. Исто така мнозинството во Врховниот суд (четири судии) утврдиле дека 28-годишното правило 
било во согласност со член 8 од Конвенцијата разгледан во врска со член 14 од Конвенцијата. Тие 
го изјавиле следново:

„Согласно членот 9 став 7 како што е формулиран во Законот бр. 1204 од 27 декември 2003 година, 
условот дека заедничките врски со Данска на сопружници или на лица што живеат заедно мора 
да бидат посилни од нивните заеднички врски со некоја друга земја (услов за приврзаност) не се 
применува кога жителот бил дански државјанин 28 години (28-годишното правило).

До 2002 година данските државјани биле генерално изземани од условот за приврзаност. Законот 
бр. 365 од 6 јуни 2002 година ги зајакнал условите за семејно обединување, при што една од 
последиците била дека условот за приврзаност последователно исто така би се применувал и за 
обединување кога еден од партнерите е дански државјанин. Една од причините за проширувањето 
на условот за приврзаност да ги опфати и данските државјани што исто така е дадена во материјалите 
од подготовката (на страница 3982 од Распоредот А од Службениот весник за 2001 до 2002 (втора 
сесија)) е дека има дански државјани кои не се посебно интегрирани во данското општество и од 
овие причини интеграцијата на сопружник кој само што дошол во Данска може да создаде големи 
проблеми.

Набрзо излегло дека ова затегнување има некои непланирани последици за лица како што се 
дански државјани кои се одлучиле да живеат во странство на подолго време и кои формирале 
семејство додека биле надвор од Данска. Од тие причини со правосилност од 1 јануари 2004 година 
правилата биле олабавени така што семејното обединување во случаи кога еден од партнерите 
бил дански државјанин најмалку 28 години повеќе да не подложи на задоволување на условот за 
посилни заеднички врски со Данска.

Според материјалите од подготовката во однос на олабавувањето, Владата утврдила дека 
основната цел на затегнувањето на условот за приврзаност од 2002 година не била жртвувана со 
воведувањето на исклучок од условот за приврзаност во случаи кога лицето бил дански државјанин 
28 години (види страница 49 од Распоредот А од Службен весник за 2003 до 2004)). Во врска со ова 
се споменува дека данските иселеници кои еден ден планираат да се вратат во Данска со своите 
семејства честопати одржуваат цврсти врски со Данска, кои исто така се пренесени и на нивните 
сопружници или лицата со кои живеат и нивните деца. Тоа е така кога дома зборуваат дански, одат 
на одмор во Данска, редовно читаат дански весници, итн. Оттука, вообичаено ќе има основа за 
успешна интеграција на членовите на семејствата на данските иселеници во данското општество.

Лица кои не биле дански државјани 28 години, но биле родени и израснати во Данска или дошле 
во Данска кога биле мали и израснале тука, вообичаено исто така се изземени од условот за 
приврзаност кога тие престојувале легално во Данска 28 години.

Последица од актуелната состојба на законот е дека различни групи на дански државјани се 
подложени на различен третман во врска со нивната можност да бидат обединети со членови 
на семејството во Данска, бидејќи лицата кои биле дански државјани 28 години се во подобра 
позиција од лицата кои биле дански државјани помалку од 28 години.

Според судската пракса на Европскиот суд за човекови права државјаните на една земја немаат 
безусловно право на семејно обединување со странец во својата татковина, бидејќи во случајот 
можат исто така да се земат во предвид и факторите на приврзаност на државјаните на таа земја. 
Тоа само по себе не е спротивно на Конвенцијата доколку различни групи на државјани подложат 
на законски разлики во третманот што се однесува до можноста за семејно обединување со странец 
во земјата чии државјани се.

Во врска со ова, се упатува на ставот 88 од пресудата донесена од Европскиот суд за човекови 
права на 28 мај 1985 година во случајот Абдулазиз, Кабалес и Балкандали против Обединетото 
Кралство (Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. the United Kingdom). Во овој случај Судот утврдил дека 
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не било спротивно на Конвенцијата кога едно лице родено во Египет кое подоцна се преселило во 
Обединетото Кралство и станало државјанин на Обединетото Кралство и Колониите добило помалку 
наклонет третман што се однесува на правото на семејно обединување со странец во споредба 
со државјанин роден во Обединетото Кралство или чии родител(и) биле родени во Обединетото 
Кралство. Судот во врска со ова изјавил: ’Точно е дека лице кое, како г-ѓа Балкандали живеела 
во една земја неколку години може исто така да формирала блиски врски со неа, дури и ако не 
била родена таму. Сепак, генерално постојат убедливи социјални причини да им се даде посебен 
третман на оние чии врски со една земја произлегуваат од раѓањето во неа. Затоа за разликата во 
третманот мора да се смета дека има објективно и разумно оправдување и, пред сè, резултатите од 
тоа не се покажало дека го прекршуваат начелото на сразмерност.’ Судот потоа одлучил дека г-ѓа 
Балкандали не била жртва на дискриминација заради местото на раѓање.

Што се однесува до г-ѓа Балкандали, која била државјанин на Обединетото Кралство и Колониите, 
не било спротивно на Конвенцијата да се даде дополнителен услов за семејното обединување 
дека таа морала да биде родена во Обединетото Кралство. Различен дополнителен услов се дава 
согласно данското право: услов за данското државјанство од 28 години. Прашањето е дали [првиот 
жалител] е предмет на дискриминација спротивно на Конвенцијата заради овој критериум.

Ние сметаме дека критериумот од 28 години данско државјанство има иста цел како и условот да се 
биде роден во Обединетото Кралство, за кој било прифатено од Судот во пресудата од 1985 дека не 
бил спротивен на Конвенцијата: да се прави разлика за група на државјани кои, гледано од општа 
перспектива, имале долготрајни и силни врски со земјата. 

Општо, едно лице на 28-годишна возраст кое има данско државјанство уште од раѓање ќе има посилни 
вистински врски со Данска и поголем увид во данското општество од едно 28-годишно лице кое – 
како [првиот жалител] – воспоставило врски со данското општество како млад  или возрасен човек. 
Ова исто така се однесува и на дански државјани кои престојувале во странство на пократок или 
подолг период, на пример заради образование или работа. Сметаме дека 28-годишното правило се 
заснова на објективен критериум, бидејќи мора да се смета за објективно оправдано да се избере 
група на државјани со толку силни врски со Данска кога се проценува од општа перспектива дека 
нема да биде проблематично да се дозволи семејно обединување со сопружник странец или лице 
со кое живее во Данска бидејќи вообичаено би било возможно за таков сопружник или партнер да 
биде успешно интегриран во данското општество.

Иако можно е еден државјанин кој има данско државјанство 28 години всушност да има послаби 
врски со Данска од државјанин кој има државјанство пократок период, ова не значи дека 
28-годишното правило треба да се укине согласно Конвенцијата. Се упатува на случајот во врска со 
дополнителниот британски услов за местото на раѓање што се применувал во тоа време, а кој бил 
разгледан од Европскиот суд за човекови права и се однесувал на државјанин кој не бил роден во 
Обединетото Кралство, но кој имал релативно посилни врски со Обединетото Кралство од други 
државјани кои го исполнувале условот за место на раѓање но кои се преселиле во странство со 
своите родители кога биле деца или можеби дури и биле родени во странство. Во врска со ова се 
забележува дека за да се задоволел тогашниот британски услов за место на раѓање било доволно 
само еден од родителите на засегнатото лице да бил роден во Обединетото Кралство.

Ние исто така утврдивме дека последиците од 28-годишното правило не можело да се сметаат за 
несразмерни во однос на [првиот жалител]. [Тој] бил роден во Того во 1971 година и дошол во 
Данска во 1993 година. После девет години престој тој станал дански државјанин во 2002 година. 
Во 2003 година се венчал за [втората жалителка] и поднел барање за обединување со неговата 
сопруга во Данска. Жалителот конечно бил одбиен во 2004 година. Фактичките последици од овој 
случај оттука во повеќето материјални аспекти се идентични на ситуацијата на г-ѓата Балкандали 
оценета од Судот во неговата пресуда од 1985, кога Судот одлучил дека начелото на сразмерност не 
било повредено. Таа била родена во Египет во 1946 или 1948 година. Првпат дошла во Обединетото 
Кралство во 1973 година и добила државјанство на Обединетото Кралство и Колониите во 1979 
година. Таа се венчала за турски државјанин, Бекир Балкандали, во 1981 година, а нивното барање 
за сопружничко обединување во Обединетото Кралство за сопругот на британската државјанка 
било одбиено подоцна во 1981 година. Споредбата на двата случаи открива дека обајцата [првиот 
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жалител] и г-ѓата Балкандали дошле во Данска односно Обединетото Кралство како возрасни. Во 
случајот на [првиот жалител] барањето било одбиено кога тој живеел во Данска 11 години, од 
кои две како дански државјанин. Во случајот на Балкандали, барањето било одбиено откако таа 
живеела во Обединетото Кралство осум години, од кои две како британски државјанин.

Врз овие основи не најдовме основа во судската пракса за да се утврди дека 28-годишното правило 
имплицирало дискриминација против [првиот жалител] спротивна на Конвенцијата.

Што се однесува до важноста на Европската конвенција за државјанство од 6 ноември 1997 година 
утврдивме дека во однос на причините изнесени од Високиот суд дека не може да се смета за 
последица на членот 5 § 2 од оваа Конвенција тоа дека опсегот на забраната против дискриминација 
заснована на членот 14 разгледан во врска со членот 8 од Европската конвенција за човекови 
права треба да се прошири повеќе од она што е оправдано со пресудата од 1985.

Врз оваа основа одлучивме дека одбивањето на престојот за [втората жалителка] од Министерството 
за интеграција не може да се укине како незаконско бидејќи е спротивно на членот 14 разгледан во 
врска со членот 8 од Европската конвенција за човекови права.

Од овие причини гласаме во корист на потврдување на пресудата на Високиот суд.“

30. Малцинство од три судии сметале дека 28-годишното правило имплицирало индиректна 
дискриминација меѓу лицата кои биле родени како дански државјани и лицата кои се стекнале со 
данско државјанство подоцна во својот живот. Бидејќи лицата кои се родени како дански државјани 
обично се со данско етничко потекло, а лицата кои се стекнале со данско државјанство подоцна во 
својот живот генерално се со странско етничко потекло, 28-годишното правило исто така значи и 
индиректна дискриминација меѓу етничките дански државјани и данските државјани со странско 
етничко потекло. Поконкретно, тие го велат следново:

„Како што беше изнесено од мнозинството, условот од членот 9 став 7 од Законот за странци дека 
заедничките врски со Данска на сопружниците или оние што живеат заедно мора да бидат посилни 
од нивните заеднички врски со некоја друга земја (услов на приврзаност) не се применувал кога 
жителот бил дански државјанин 28 години (28-годишното правило). 

28-годишното правило важи и за лицата кои се родени како дански државјани и за лицата кои се 
стекнуваат со данско државјанство подоцна во животот, но во реалноста значењето на правилото 
во голема мерка се разликува кај двете групи на дански државјани. За лица родени како дански 
државјани, правилото значи дека условот за приврзаност важи додека да наполнат 28 години. За 
лица кои не пораснале во Данска, а кои се стекнале со данско државјанство подоцна во животот 
правилото значи дека условот за приврзаност важи додека не поминат 28 години од датумот 
кога тоа лице станало дански државјанин. Како на пример, [првиот жалител] кој станал дански 
државјанин на 31 година, ќе подложи на условот за приврзаност додека не наполни 59 години. 
Оттука, 28-годишното правило значи дека главното ограничување што се однесува до правото на 
сопружничко обединување што произлегува од условот за приврзаност ќе влијае многу почесто 
и со многу поголеми последици врз лицата кои се стекнуваат со данско државјанство подоцна 
во текот на животот отколку врз лицата родени со данско државјанство. Оттука, 28-годишното 
правило резултира со очигледна индиректна разлика во однос на третманот на двете групи на 
дански државјани.

Големо мнозинство на лицата родени како дански државјани ќе имаат данско етничко потекло, 
додека лицата кои ќе се стекнат со данско државјанство подоцна во својот живот генерално ќе имаат 
поинакво етничко потекло. Истовремено 28-годишното правило оттука имплицира очигледна 
индиректна разлика во третирањето на данските државјани со данско етничко потекло и данските 
државјани со друго етничко потекло во врска со правото на сопружничко обединување.

Согласно членот 9 став 7 од Законот за странци условот за приврзаност може да не се семе во 
предвид доколку поради вонредни причини такво нешто е соодветно. Според материјалите од 
подготовката на Законот од 2003 година, оваа можност за изземање треба да се спроведе на начин 
каде и со странците кои се родиле и пораснале во Данска или кои дошле во Данска како мали деца 
и пораснале овде мора да се постапува на сличен начин како со дански државјани, што значи дека 
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тие ќе бидат ослободени од условот за приврзаност кога легално престојувале во Данска 28 години. 
Меѓутоа, во однос на лица кои не пораснале во Данска, туку се стекнале со данско државјанство 
подоцна во животот ова не ја менува ситуацијата што е опишана горе во врска со индиректната 
разлика во третманот на што се упатува во 28-годишното правило.

Кога условот за приврзаност бил воведен со Законот бр. 424 од 31 мај 2000 година сите дански 
државјани биле изземени од условот. Со Законот бр. 365 од јуни 2002 година условот за приврзаност 
станал општо применлив и за данските државјани. Што се однесува до причината за ова, во 
материјалите од подготовката на Законот меѓу другото се вели: ’Меѓу странците кои живеат во 
земјата и данските државјани со странско потекло постои широко распространет образец на 
стапување во брак со лица од нивната земја на потекло, меѓу другото под притисок од родителите 
... Владата утврди дека условот за приврзаност, како што е формулиран денеска, во доволна мерка 
не го зема во предвид постоењето на овој образец на стапување во брак како меѓу странците 
што живеат во земјата, така и меѓу данските државјани кои живеат во земјата а имаат странско 
потекло. Исто така има и дански државјани кои не се добро интегрирани во данското општество и 
каде интегрирањето на сопружник кој само што пристигнал во Данска може да претставува голем 
проблем. Со Законот бр. 1204 од 27 декември 2003 година, примената на условот за приврзаност 
за данските државјани била ограничена со 28-годишното правило, а материјалите од подготовката 
на Законот покажуваат дека целта била, меѓу другото, ’да се обезбеди данските иселеници со 
силни и трајни врски со Данска во форма од најмалку 28 години данско државјанство да можат 
да остварат сопружничко обединување во Данска’. Во контекст на овие забелешки, се смета за 
факт дека индиректната разлика во третманот меѓу данските државјани со данско етничко потекло 
и данските државјани со друго потекло што произлегува од 28-годишното правило претставува 
планирана последица.

Согласно членот 14 од Конвенцијата, остварувањето на правата и слободите признати од 
Конвенцијата, вклучително и правото на поединецот согласно членот 8 за почитување на неговиот 
или нејзиниот семеен живот, мора да се ’обезбеди без дискриминација врз основ на пол, раса, 
боја, јазик, вера, политичко или друго мислење, национално или социјално потекло, поврзаност со 
национално малцинство, имот, раѓање или друг статус.’ Како што беше споменато горе 28-годишното 
правило имплицира и индиректна разлика во третманот меѓу лица родени како дански државјани 
и лица кои се стекнале со државјанство подоцна во животот, а во врска со истото, индиректна 
разлика во третманот меѓу данските државјани од данско етничко потекло и данските државјани 
со друго етничко потекло. Обата овие видови на индиректна разлика во третманот мора да се 
сметаат дека потпаѓаат во рамките на членот 14 разгледан во врска со членот 8 од Конвенцијата. 
Затоа двата вида на индиректна разлика во третманот имплицирана од 28-годишното правило се 
спротивни на членот 14, освен ако разликата во третманот не може да се разгледа на објективен 
начин како оправдана и сразмерна.

Европската конвенција за државјанство од 6 ноември 1997 година, која е ратификувана од Данска, 
во членот 5 § 2 уредува: ’Секоја земја потписничка ќе се води од начелото за недискриминација 
меѓу своите државјани, било да се државјани врз основа на раѓање или да се стекнале со своето 
државјанство подоцна’. Меморандумот од 14 јануари 2005 изготвен од Министерството за интеграција 
и меморандумот од ноември 2006 година изготвен од работната група составена од претставници 
на Министерството за правда, Министерството за надворешни работи и Министерството за 
интеграција велат дека одредбата исклучиво се однесува на прашања поврзани со отповикување 
и губење на државјанство. Според нас сомнително е дали постои основ за такво ограничено 
толкување со оглед дека одредбата, согласно својата формулација, наметнува некаква разлика во 
третманот што се применува како последица на тоа како и кога било добиено државјанството. Како 
што се чини од појаснувичкиот извештај, одредбата не е забрана од која не може да се направи 
никакво отстапување, а одредбата мора да се сфати со значење дека од неа може да се отстапи 
доколку разликата во третманот е објективно оправдана и сразмерна. Меѓутоа кога се оценува 
28-годишното правило во однос на членот 14 разгледан во врска со членот 8 од Конвенцијата, ние 
сметаме дека е неопходно да се вклучи фактот дека, барем според својата формулација, членот 
5 § 2 од Европската конвенција за државјанство формулира општа одредба со која се наведува 
дека секоја разлика во третманот меѓу различните групи на државјани на една земја-членка е во 
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суштина забранета.

Во проценка на членот 14 разгледан во врска со членот 8 од Конвенцијата, друг фактор што треба 
да се земе во предвид е клучната важност на тоа да се има право некој да се насели со својот 
сопружник во земјата чие државјанство поседува

Како што е споменато претходно, данските државјани на почетокот биле главно изземени од 
условот за приврзаност. Врховниот суд во пресуда објавена на стр. 2086 во Данските неделни правни 
извештаи за 2005 година утврдил дека дискриминацијата во однос на правото на сопружничко 
обединување засновано на тоа дали сопружникот што живее во земјата е дански или странски 
државјанин не е спротивно на забраната на дискриминација воспоставена во членот 14 разгледан 
во врска со членот 8 од Конвенцијата. Во врска со ова, Врховниот суд упатил на ставовите 84 до 
86 од пресудата донесена од Европскиот суд за човекови права на 28 мај 1985 година во случајот 
Абдулазиз, Кабалес и Балкандали против Обединетото Кралство (Abdulaziz, Cabales and Balkandali 
v. the United Kingdom). Разликата во третманот заради државјанството мора да се разгледа, меѓу 
другото и во контекст на правото на данските државјани да се населат во Данска, и не може да 
му се даде никакво значење на фактот дека таквата дискриминација не се смета за спротивна на 
членот 14 разгледана во врска со членот 8 кога се проценува дали е дозволиво да се спроведува 
шема која имплицира разлика во третманот меѓу различни групи на дански државјани. Според 
нас, не може да се даде никакво клучно значење на ставовите 87 до 89 од пресудата во случајот на 
Абдулазиз, Кабалес и Балкандали при ова разгледување, меѓу другото и заради тоа што разликата во 
третманот заснована на времетраењето на државјанството на лицето не е споредлива со разликата 
во третманот заснована на местото на раѓање.

Во случаите во кои се применува условот за приврзаност, некои од факторите што се нагласени се 
дали сопружникот што живее во земјата има силни врски со Данска врз основа на своето детство 
или школување во Данска. Таквата силна поврзаност со Данска ќе постои во повеќето случаи кога 
едно лице поседува данско државјанство 28 години. Меѓутоа кога се проценува дали разликата во 
третманот имплицирана со 28-годишното правило може да се смета за објективно оправдана, не е 
доволно да се споредат лицата што не пораснале во Данска и се стекнале со данско државјанство 
подоцна во својот живот со голема група на лица кои биле родени како дански државјани и исто 
така пораснале во Данска. Ако изземањето од условот за приврзаност било оправдано само за 
вторава група на дански државјани, изземањето требало да биде ограничено поинаку. Затоа 
клучниот елемент мора да биде споредба со лица кои биле родени како дански државјани и биле 
дански државјани 28 години, но кои не пораснале во Данска и можеби никогаш не живееле во 
Данска. Според нас не може да се смета за факт дека, од општа гледна точка, оваа група на дански 
државјани има посилни врски со Данска од лицата кои се стекнале со данско државјанство откако 
влегле и престојувале во Данска одреден број години. Треба да се земе во предвид во врска со тоа 
дека еден од општите услови за стекнување на данско државјанство по пат на натурализација е 
релевантното лице да престојувало во Данска најмалку девет години, го научило данскиот јазик и 
се запознало со данското општество и ги исполнило барањата за самоиздржување.

Во тој контекст, според нас индиректната разлика во третманот имплицирана со 28-годишното 
правило не може да се смета за објективно оправдана и затоа е спротивна на членот 14 разгледан 
во врска со членот 8 од Конвенцијата.

Последицата од ова мора да е тоа дека кога се применува членот 9 став 7 од Законот за странци за 
данските државјани, властите мора да го ограничат 28-годишното правило исклучиво на условот за 
старост, што значи дека условот за приврзаност да не се применува кога сопружникот што живее 
во земјата е дански државјанин и е најмалку 28 години стар.

Соодветно на тоа, ние гласавме за пресуда во корист на жалбата [на жалителите] како последица на 
која Министерството за интеграција мора да ја прогласи за неважечка одлуката од 27 август 2004 
година, и со тоа да се врати случајот на повторно разгледување.

Со оглед на исходот од гласањето за оваа жалба не гледаме причина да се разгледа барањето за 
надоместок.“
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31. Жалителите останале во Шведска и последователно не поднеле барање за семејно обединување 
во Данска, што можеле да го направат согласно членот 9 став 7 од Законот за странци, доколку 
првиот жалител одлучел повторно да живее во Данска. Тој имал работа во Копенхаген и затоа 
секојдневно патувал од Малме во Шведска dо Копенхаген во Данска.

II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО И ПРАКСА

Види оригинална пресуда на http://www. coe.int под HUDOC.

III. РЕЛЕВАНТНИ ЕВРОПСКИ И МЕЃУНАРОДНИ МАТЕРИЈАЛИ

Види оригинална пресуда на http://www. coe.int под HUDOC.

IV. КОМПАРАТИВНО ПРАВО

Види оригинална пресуда на http://www. coe.int под HUDOC.

ПРАВОТО

I.  НАВОДНИ ПОВРЕДИ НА ЧЛЕНОТ 14 ОД КОНВЕНЦИЈАТА РАЗГЛЕДАН ВО ВРСКА СО ЧЛЕНОТ 8

62. Жалителите се жалеа дека одбивањето од страна на данските власти да им дозволат семејно 
обединување во Данска претставувало повреда на член 8 разгледан посебно и во врска со членот 
14. Тие се изјасниле дека во врска со второво, измените и дополнувањата на Законот за странци 
кои биле на сила од 1 јануари 2004 година, со кои бил повлечен условот за приврзаност за оние кои 
имале данско државјанство најмалку 28 години (познато како „28-годишното правило“) резултирале 
со неоправдана разлика во третманот на две групи дански државјани: имено меѓу оние што се 
родени како дански државјани и оние, како г-дин Биао, кои се стекнале со данско државјанство 
подоцна во текот на својот живот, како и меѓу данските државјани со данско етничко потекло и 
данските државјани со друго етничко потекло.

63.  Членот 8 од Конвенцијата го вели следново:

„1. Секој човек има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, домот и преписката.

2. Јавните власти не смеат да се мешаат во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање не 
е во согласност со закон и е неопходно во едно демократско општество во интерес на државната 
и јавната безбедност, или економската благосостојба на земјата, спречување на нереди или 
криминал, заштитата на здравјето или моралот, или заштита на правата и слободите на другите.“

Членот 14 уредува:

„Уживањето на правата и слободите, утврдени во [оваа] Конвенција, ќе биде обезбедено без 
никаква дискриминација заснована врз пол, раса, боја на кожата, јазик, вера, политичко или кое и 
да е друго мислење, национално или социјално потекло, припадност на национално малцинство, 
материјална положба, потекло по раѓање или кој и да е друг статус.“
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А. Пресудата на Судскиот совет

64. Во својата пресуда од 25 март 2014 година Судскиот совет едногласно одлучил дека немало 
повреда на членот 8 разгледан посебно. Конкретно, одлучил дека данските власти постигнале 
правична рамнотежа меѓу јавниот интерес во обезбедувањето на делотворна контрола на 
имиграцијата, од една страна и потребата на жалителите да им се дозволи семејно обединување 
во Данска од друга страна. Г-дин Биао имал силни врски со Того, Гана и Данска. Неговата сопруга 
имала многу силни врски со Гана, но никакви врски со Данска, освен што била во брак со г-дин Биао 
кој живеел во Данска и имал данско државјанство. Исто така, на двојката данските власти никогаш 
не им гарантирале дека г-ѓа Биао ќе добие право на престој во Данска. Со оглед дека условот за 
приврзаност важел за дански државјани од јули 2002 година натаму, жалителите не можеле да не 
знаат за тоа кога стапиле во брак во февруари 2003 година дека имиграцискиот статус на г-ѓа Биао ќе 
направел секаков семеен живот во Данска за нив несигурен од тој момент натаму. Исто така откако 
биле известени за одбивањето од страна на властите во јули 2003 година на барањето за семејно 
обединување, г-ѓа Биао не можела да очекува никакво право да живее таму со чисто влегување 
во земјата со туристичка виза. Конечно и самиот г-дин Биао изјавил дека доколку добиел платено 
вработување во Гана тој или неговото семејство можеле да се населат таму. Оттука, одбивањето да 
му се даде дозвола за престој на г-дин Биао во Данска не ја спречила двојката да го остварат своето 
право на семеен живот во Гана или некоја друга земја.

65.  Во врска со жалбата согласно членот 14 разгледан во врска со членот 8, Судскиот совет одлучил 
со мнозинство од четири гласа наспроти три гласа, дека немало повреда.

66. Најпрво сметал дека жалителите не успеале да ја поткрепат својата претставка дека биле 
жртви на дискриминација врз основа на раса или етничко потекло како резултат на примената на 
28-годишното правило. Судскиот совет се повикал на тоа дека слична жалба била поднесена во 
случајот на Абдулазиз, Кабалес и Балкандали против Обединетото Кралство (28 мај 1985, §§ 8486, 
Series A no. 94), и истата биле отфрлена. Судскиот совет одлучил дека образложението на Судот во 
таа пресуда може да се примени во актуелниот случај и посочи дека лицата што се дански државјани 
кои се родиле и пораснале во Данска или пристигнале во Данска кога биле деца и пораснале таму, 
и кои останале легално во земјата 28 години, исто така биле изземени од условот за приврзаност.

67. Меѓутоа мнозинството на Судскиот совет сметало дека постоела разлика меѓу третманот на 
г-динот Биао, кој бил дански државјанин помалку од 28 години и лицата кои биле дански државјани 
повеќе од 28 години. Што се однесува до разликата во третманот Судскиот совет забележал дека во 
релевантното време заедничките врски на жалителите со Данска јасно не биле посилни од нивните 
врски со друга земја.  Исто така, во 2004 година кога на г-динот Биао не му било дозволено семејно 
обединување тој бил дански државјанин помалку од две години. Одбивањето да се изземе г-динот 
Биао од условот за приврзаност после толку кратко време според мислењето на Судскиот совет 
не можело да се смета за несразмерно на целта на 28-годишното правило, имено во корист на 
група на државјани, кои – гледани од општа перспектива – имале долготрајни врски со Данска и на 
кои можело да им се одобри семејно обединување со сопружник-странец без некакви проблеми, 
бидејќи сопружникот вообичаено би можел/а успешно да се интегрира во данското општество.

Б. Изјаснување на странките

1. Жалителите

68. Жалителите се изјаснија дека тие биле изложени на индиректна дискриминација. Најпрво, 
постоела очигледна разлика во третманот кога барале семејно обединување меѓу државјаните 
родени во Данска и оние што се стекнале со данско државјанство подоцна во животот со оглед дека 
лицата кои биле дански државјани со раѓање биле изземени од условот за приврзаност веднаш 
штом ќе наполнеле 28 години, додека лицата кои се стекнале со данско државјанство подоцна во 
животот морале да чекаат 28 години пред да бидат изземени од условот за приврзаност. Таквиот 
различен третманот исто така достигнал ниво на индиректна дискриминација врз основа на расно 



304

или етничко потекло бидејќи мнозинството лица родени во Данска би биле етнички Данци, додека 
лицата кои станале дански државјани подоцна во животот во најголем број случаи имале друго 
етничко потекло.

69. Жалителите го повторија своето тврдење пред Судскиот совет дека за данските државјани кои 
барале семејно обединување со своите сопружници кои не биле Данци и живееле во странство, 
28-годишното правило немало никаква легитимна цел, туку наводно било воведено за данските 
државјани кои немале данско етничко или национално потекло. Жалителите оттука го оспорија 
аргументот дека целта била да се помогне во интеграцијата на новодојдените и да се контролира 
имиграцијата. Тие исто така не се согласија со аргументот дека целта била поврзана со економската 
благосостојба на земјата. Според нив сопружничкото семејно обединување немало финансиски 
импликации за државата, бидејќи сопружникот кој живеел во земјата бил обврзан да се грижи за 
другиот сопружник.

70. Жалителите исто така упатија на мислењето на малцинството во Судскиот совет кое го поддржа 
нивното тврдење дека имало повреда на членот 14 разгледан во врска со членот 8.

71. Според гледиштето на жалителите Владата не успеала да обезбеди објективно оправдување за 
неповолниот третман на групата дански натурализирани државјани. Ниту пак Владата дала разумно 
оправдување за таквиот различен третманот врз фактичкиот основ за етничко и национално потекло 
што ќе барало сериозни причини, особено со оглед на доста тесната маргина на дискреционото 
право на земјите-членки по прашањето на семејното обединување.

72. Жалителите тврдеа дека како резултат на одбивањето од страна на данските власти да им одобрат 
семејно обединување, тие биле принудени да одат „во егзил“ во Шведска која имала полиберален 
однос кон странците во рамките на своето законодавство. Жалителите тврдеа дека споменатион 
егзил им предизвикал понижување и страдање.

73. Тие не се согласуваа генерално со аргументите на Владата и посочија дека заради 28-годишното 
правило на г-динот Биао му било речиси невозможно да оствари семејно обединување со својата 
сопруга во Данска. Жалителите тврдеа дека тие не ќе можеле да се обединат во Данска сè до 2030 
година. Ова исто така имало последици исто така и во однос на нивниот син, иако тој бил дански 
државјанин. Тие упатија на членот 21 од Повелбата на ЕУ за основните права во врска со ова (види 
параграф 56 горе).

2. Владата

74. Владата тврдеше дека непримената на исклучокот од 28-годишното правило за првиот жалител 
било во согласност со законот, односно член 9 став 7 од Законот за странци. 28-годишното правило 
имало легитимна цел, имено да им се овозможи на данските иселеници со силни и трајни врски со 
Данска да можат да остварат семејно обединување во Данска. Образложението беше дека немало 
да биде проблем на тие лица да им се дозволи семејно обединување со странски сопружник, 
бидејќи тие вообичаено биле успешно интегрирани во данското општество.  Од политички аспект, 
чувството било дека оваа група ненамерно и неправично била во полоша позиција со затегнувањето 
на условот за приврзаност воведен во 2002 година. Поопшто гледано 28-годишното правило се 
водело од легитимна цел а тоа било контрола на имиграцијата и подобрување на интеграцијата, 
кои биле важни економски и социјални прашања кои требале да се имаат во предвид. Владата исто 
така се држеше до тоа дека одбивањето да ѝ дозволат на втората жалителка семејно обединување 
во Данска постигнало правична рамнотежа и било неопходно во едно демократско општество.

75. Тие забележаа дека општото правило било условот за приврзаност, кој бил дизајниран да обезбеди 
интеграција во данското општество преку јазични вештини, образование, обука и вработување 
следејќи ја логиката дека доколку сопружникот кој живеел во земјата бил добро интегриран тој или 
таа ќе бил/а во подобра позиција да му помогне на сопружникот странец во интеграцијата.

76. Условот за приврзаност може да не се земе во предвид доколку постојат „вонредни причини“ 
(види член 9 став 7 и член 9 в став 1 од Законот за странци, параграф 37 и 39 горе) што може да се 
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случи заради, меѓу другото, меѓународните обврски на Данска, вклучително согласно членот 8 од 
Конвенцијата.

77. Условот за приврзаност може исто така да се отфрли врз основа на исклучокот од 28-годишното 
правило, кој бил воведен во 2004 година за да го олабави условот за приврзаност во корист на лицата 
кои имале силни и трајни врски со Данска кога на тоа ќе се гледа од поопшта перспектива. Оттука 
Владата нагласи дека придржувањето на 28-годишното правило не било услов за сопружничко 
обединување, туку исклучокот од условот за приврзаност.

78. Натурализираните државјани, вклучително и оние кои се доселиле во Данска подоцна во својот 
живот, имале добри шанси да добијат семејно обединување со сопружник од странство во Данска 
со исполнување на условот за приврзаност или по пат на изземање од секаков услов за врски 
заради „вонредни причини“. Владата повтори дека за сопружниците чии заеднички врски со друга 
земја не биле посилни од заедничките врски со Данска, условот за приврзаност вообичаено ќе 
се исполни без дополнителни услови, веќе откако сопружникот од странство ќе ја посети Данска 
еднаш. За сопружници кои и двајцата биле пораснати во иста странска земја (како жалителите) и 
кога сопружникот што живее во земјата направил напори да се интегрира во Данска, условот за 
приврзаност вообичаено би бил исполнет најдоцна кога сопружникот што е жител живеел во Данска 
(со дозвола за престој) дванаесет години, што значи вообичаено после три години од добивањето 
државјанство, а во многу случаи и многу порано. Владата посочи дека жалителите биле запознаени 
со ваквата пракса во одлуката од 27 август 2004 година од Министерството за бегалци, имиграција 
и интеграција (види став 24 и 43 горе). Соодветно на тоа доколку г-динот Биао останел во Данска 
и жалителите повторно побарале семејно обединување тие би имале можност за успех доколку го 
исполнеле условот за приврзаност веќе во 2005 година. Затоа е погрешно да се претпоставува дека 
на жалителите ќе им било дозволено обединување во Данска дури во 2030 година, кога Биао би 
наполнил 59 години.

79. 28-годишното правило имало иста цел како и условот да се биде роден во земјата, услов за 
кој се сметало дека бил компатибилен со Конвенцијата во пресудата во случајот на Абдулазиз, 
Кабалес и Балкандали (цитиран горе, § 88), во која Судот се изјаснил дека „постоеле генерално 
убедливи социјални причини за посебниот третман на оние чии врски со една држава произлегува 
од раѓањето во неа“. Владата исто така упатила на случајот на Пономарјов против Бугарија (Ponom-
aryov and Others v.  Bulgaria ((dec), no.  5335/05, 18  September 2007)), каде Судот се изјаснил дека 
„постоеле општи убедливи причини за посебен третман на оние кои имале посебна врска со 
земјата“.

80. Владата посочи дека како прашање на добро утврдено меѓународно право кое е дел од 
нејзините обврски, една држава имала право да го контролира влезот на лица што не се државјани 
на нејзината територија како израз на интересот за економската благосостојба на земјата. Владата 
забележа дека данскиот модел на општество се засновал на универзалната благосостојба со 
дарежливи шеми за социјална помош како што се бесплатно здравство и образование на сите 
нивоа за сите и значителна финансиска помош за семејствата со деца, детска грижа и грижа за 
старите лица. Ваквите социјални услуги се финансирале во помала мерка од осигурителни планови 
и давачки на корисниците и во голема мерка од општите даноци и такси кои се меѓу највисоките 
во светот. Трошоците за социјалната грижа за поединечни граѓани затоа се повисоки од даноците 
што ги плаќа еден државјанин во повеќето случаи, во зависност од социјалните услуги што се 
понудени да ги користи поединецот. Во никој случај сите даночни обврзници не придонесувале 
кон националното стопанство. Ова исто така важело и за сопружниците кои биле обединети како 
семејство каде сопружникот што живеел во земјата финансиски го поддржувал својот сопружник 
што само што дошол. Волјата на Данците да финансираат држава со универзална социјална 
грижа и висок степен на редистрибуција се засновала на вредностите, како што се силен дух на 
солидарност и заедништво во данското општество. Последователно, доколку голем број на лица 
не биле финансиски и/или социјално добро интегрирани во општеството, ова би можело да влијае 
на поддршката за постоечкиот дански модел на општество на долгорочно ниво. Овие околности 
поттикнуваат одредени прашања во однос на контролата и интеграцијата на имиграцијата и во 
врска со ова се придава голема важност на перспективата за успешна интеграција на новодојдените, 
како на индивидуално ниво, така и гледано од поопшта перспектива. Правилата за врските со 
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Данска како услов за семејно обединување требале да се сфатат меѓу другото во овој контекст.

81. Во врска со релевантното време за оценка на случајот на жалителите Владата забележа дека 
жалителите се преселиле во Шведска во ноември 2003 година и оттогаш немаат поднесено ново 
барање за семејно обединување во Данска иако можеле. Согласно данското право повторната 
оценка на нивната состојба би се направила само при поднесување на ново барање. Домашните 
судски постапки се занимавале само со состојбата во времето кога управните власти одлучувале 
за случајот. Соодветно на тоа во својата пресуда од 13 јануари 2010 година Врховниот суд, како 
последна инстанца, одлучил дека одбивањето од 27 август 2004 година од страна на Министерството 
за бегалци, имиграција и интеграција (како конечно управно тело) не може да се укине како 
спротивно на член 14 разгледан во врска со членот 8 од Конвенцијата. Она што Врховниот суд 
утврдил во врска со случајот оттука се засновало врз состојбата во 2004, а не во 2010 година. Во 
врска со ова Владата нагласила дека ова произлегло и од условот во Конвенцијата што се однесува 
на исцрпување на националните правни лекови како услов за поднесување жалба до Судот (член 35 
§ 1 од Конвенцијата), како и на воспоставената судската пракса на Судот, дека времето на одлуката 
во спорот, во овој случај управната одлука, било одлучувачко за оценката на случај од страна на 
Судот согласно Конвенцијата. Во овој контекст, Владата се изјасни дека 2004 била релевантното 
време за кое Судот треба да го оцени случајот, а не 2010 или 2015 година.

82. Исто така, во контекст на наодите на Врховниот суд, Владата забележа дека последиците од 
28-годишното правило не можеле да се сметаат за несразмерни што се однесува до првиот жалител, 
кој бил роден во Того во 1971 година, а дошол во Данска во 1993 година. После девет години престој 
тој станал дански државјанин во 2002 година. Во 2003 година се венчал за втората жалителка и тие 
веднаш поднеле барање за сопружничко обединување во Данска, што конечно било одбиено во 
август 2004 година. Значи дека првиот жалител бил дански државјанин помалку од две години кога 
не му било одобрено семејно обединување.

83.  Владата посочи дека жалителите не можеле да не бидат свесни дека имиграцискиот статус на 
втората жалителка бил таков што продолжувањето на својот семеен живот во Данска од самиот 
почеток бил несигурен, бидејќи условот за приврзаност бил воведен за данските државјани кои 
барале сопружничко обединување една година пред да склучат брак и да поднесат барање за такво 
обединување, и бидејќи изземањето од 28-годишното правило било воведено дури десет месеци 
по поднесувањето на барањето од втората жалителка за дозвола за престој.

84.    Пред Големиот судски совет од Владата било побарано да го вклучи во своите забелешки 
одговорот на следново прашање:

„Од Владата се бара да посочи колкумина лица имале корист од 28-годишното правило согласно 
член 9 став 7 од Законот за странци и колкумина од нив се дански државјани со данско етничко 
потекло, како и да поднесат други статистички материјали кои можеби ги поседуваат во врска со 
примената на 28-годишното правило.“

85. Владата одговори дека, за жал тие не можеле да ги обезбедат конкретните информации што 
биле побарани од Судот (види параграф 44 горе). Меѓутоа обезбедиле меморандум од 1 декември 
2005 година за примената на условот за приврзаност за сопружничко обединување согласно член 
9 став 7 од Законот за странци и општата статистика за семејното обединување во Данска (види 
параграфи 41-46 горе).

86. Конечно, за време на постапките пред Големиот судски совет Владата се изјаснила дека бидејќи 
првиот жалител се преселил во Шведска на 15 ноември 2003 година врз основа на Директивата 
2004/38/EC на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004/38/EC година за правото на 
државјаните за обединување и на членовите на нивните семејства да се преселат и да живеат 
слободно на територијата на земјите-членки, а во контекст на пресудата од 25 јули 2008 година на 
Судот на правдата на Европската унија (СПЕУ) во случајот Меток против Министерството за правда, 
еднаквост и правни реформи (Metock v. Minister for Justice, Equality and Law Reform (C127/08)) (види 
параграф 59 горе), „со право може да се претпостави дека жалителите и нивното дете ќе имале 
шанса за успех доколку од Шведска побарале дозвола за престој во Данска.“
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3. Забелешки на третата страна која интервенираше

 87. АИРЕ Центарот во своето обраќање се фокусираше на законите што важат во ЕУ во врска со 
државјанството на Унијата и правото на слобода на движење.

Тие нагласија дека врз основа на членот 53 од Конвенцијата, на правото на почитување на 
семејството и приватниот живот не може да му се даде поограничувачко толкување од страна на 
овој Суд од почитување на семејниот живот како што се гарантира со секоја важечка законска 
одредба на ЕУ. Затоа со оглед на тоа дека важело правото на ЕУ, Конвенцијата не може да се 
толкува на начин дека истата дава помала заштита на семејниот (и приватен) живот од она што се 
гарантира со релевантните законски одредби на ЕУ.

Тие посочија дека во правото на ЕУ не се правела никаква разлика меѓу оние што се стекнале 
со државјанство со раѓање и оние кои се стекнале со државјанство преку регистрирање или 
натурализација, упатувајќи, mutatis mutandis, во случајот на Микелети и други (Micheletti and 
Others v. Delegacion del Gobierno en Cantabria ([1992] C-369/90)). Затоа било спротивно на правото 
на ЕУ да се прави разлика во уживањето на човековите права и основните слободи врз основа на 
различните начини на кои се стекнувало државјанство или времетраењето на тоа државјанство.

Исто така, државјаните на ЕУ кои се преселиле во друга земја-членка имале право да се вратат со 
членови на семејството од трета земја во својата земја откако ги оствариле своите права согласно 
договорот во друга држава и не можеле да бидат подложени на обратна дискриминација, бидејќи 
биле државјани на државата во прашање (третата страна овде упати на пресудата на СПЕУ во 
случајот на Меток против Министерството за правда, еднаквост и законски реформи (види параграф 
59 горе)).

В. Оценка на Судот

1. Општи принципи

88. Судот повторува дека членот 14 се надоврзува на другите материјални одредби на Конвенцијата 
и нејзините протоколи. Нема никакво независно постоење бидејќи делува само во врска со 
„уживањето на правата и слободите“ кои се штитат со овие одредби. Примената на членот 14 
неопходно не претпоставува повреда на едно од материјалните права гарантирано со Конвенцијата. 
Забраната на дискриминација втемелена во членот 14 оттука оди подалеку од уживање на правата 
и слободите кои Конвенцијата и Протоколите го бараат од секоја држава да ги гарантира. Тоа исто 
така се однесува на оние дополнителни права кои потпаѓаат под општиот опсег на секој член 
на Конвенцијата, за кои државата доброволно одлучила да ги обезбеди. Неопходно е, но исто 
така е доволно фактите за случајот да потпаднат во опсегот на еден или повеќе од членовите на 
Конвенцијата (види на пример, Stec and Others v. the United Kingdom (dec.) [GC], nos. 65731/01 and 
65900/01, §§ 39-40, ECHR 2005X; E.B. v. France [GC], no. 43546/02, §§ 47-48, 22 January 2008; и Valliana-
tos and Others v. Greece [GC], nos. 29381/09 and 32684/09, § 72, ECHR 2013).

89. Судот има утврдено во својата судската пракса дека само разликите во третманот кои се 
засновани на карактеристика што може да се идентификува или на „статус“ можат да достигнат 
ниво на дискриминација во рамки на значењето на членот 14. Исто така за едно прашање да 
потпадне под членот 14 мора да постои разлика во третманот во однос на лица во аналогни или 
релевантно слични ситуации (види на пример, Carson and Others v.  the United Kingdom [GC], no. 
42184/05, § 61, ECHR 2010; Burden v. the United Kingdom [GC], no. 13378/05, § 60, ECHR 2008; D.H. and 
Others v. the Czech Republic [GC], no. 57325/00, § 175, ECHR 2007-IV; и Kjeldsen, Busk Madsen and Ped-
ersen v. Denmark, 7 December 1976, § 56, Series A no. 23). Членот 14 ги набројува конкретните основи 
кои претставуваат „статус“, кои меѓу другото вклучуваат раса, национално или социјално потекло и 
раѓање. Меѓутоа, листата е илустративна и не е исцрпна како што се гледа од зборовите „секој основ 
како што е“ (на англиски “any ground such as” (забелешка на преведувачот), а на француски “notam-
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ment”) (види Engel and Others v. the Netherlands, 8 June 1976, § 72, Series A no. 22, и Carson and Oth-
ers, цитиран горе, § 70). На зборовите „друг статус“ генерално им е дадено широко значење (види 
Карсон и други, цитиран горе, § 70) и нивното толкување не е ограничено на карактеристики кои 
се лични во смисла дека тие се вродени или наследни (види Clift v. the United Kingdom, no. 7205/07, 
§§ 56-58, 13 July 2010).

90. Разликата во третманот ќе се смета за дискриминаторска доколку нема никакво објективно и 
разумно оправдување, односно доколку не се води од легитимна цел или доколку нема разумен 
однос на сразмерност меѓу средствата што се користат и целта што се сака да се постигне. Идејата 
за дискриминација во рамки на значењето дадено во членот 14 исто така вклучува случаи каде 
едно лице или група се третира без соодветно оправдување, на помалку наклонет начин отколку 
со други, иако понаклонет третман не e предвиден со Конвенцијата (види Абдулазиз, Кабалес и 
Балкандали, цитиран горе, § 82).

91. Општа политика или мерка која има несразмерно штетни последици по одредена група може 
да се смета за дискриминаторска дури и кога таа група не е цел и не постои дискриминаторска 
намера. Меѓутоа таков е случајот само кога таквата политика или мерка нема „објективно и 
разумно“ оправдување (види, меѓу другите извори, S.A.S.  v. France [GC], no. 43835/11, § 161, ECHR 
2014 (извадоци), и D.H. and Others, цитиран горе, §§ 175 and 184-185).

92. Што се однесува до товарот на докажување во врска со членот 14 од Конвенцијата, Судот одлучи 
дека откако жалителот покажал разлика во третманот, Владата е таа што треба да докаже дека тоа 
било оправдано (види Д.Х. и други, цитиран горе, § 177).

93.  Државите договорнички уживаат одредена маргина на уважување дали, и во која мерка, 
разликите во инаку слични ситуации оправдуваат различен третман (види, на пример, Hämäläin-
en v.  Finland [GC], no. 37359/09, § 108, ECHR 2014; X and Others v. Austria [GC], no. 19010/07, § 98, 
ECHR 2013; и Vallianatos and Others, цитиран горе, § 76). Опсегот на маргината на уважување ќе 
варира во зависност од околностите, предметот и неговата позадина, но конечната одлука што се 
однесува до придржувањето на условите на Конвенцијата е во рацете на Судот. Широка маргина на 
уважување обично ѝ се дозволува на една држава кога се работи за општи мерки на економската 
или социјалната стратегија (види Burden, цитиран горе, § 60; Carson and Others, цитиран горе, § 61; 
Şerife Yiğit v. Turkey [GC], no. 3976/05, § 70, 2 November 2010; и Stummer v. Austria [GC], no. 37452/02, 
§ 89, ECHR 2011).  

Меѓутоа, крајно сериозни причини ќе треба да се изнесат пред Судот за да може да се смета одредена 
разлика во третманот заснована исклучиво на државјанството како компатибилна со Конвенцијата 
(види Gaygusuz v. Austria, 16 September 1996, § 42, Reports of Judgments and Decisions 1996IV; Koua 
Poirrez v. France, no. 40892/98, § 46, ECHR 2003-X; Andrejeva v. Latvia [GC], no. 55707/00, § 87, ECHR 
2009; и Ponomaryovi v. Bulgaria, no. 5335/05, § 52, ECHR 2011).

94. Никаква разлика во третманот заснована исклучиво или до одредена одлучувачка мерка на 
етничкото потекло на едно лице не може да се оправда во едно современо демократско општество.  
Дискриминацијата на сметка на, меѓу другото, етничкото потекло на личноста претставува форма 
на расна дискриминација (види, D.H. and Others, цитиран горе, §176; Timishev v. Russia, nos. 55762/00 
and 55974/00, § 56, ECHR 2005XII; и Nachova and Others v. Bulgaria [GC], nos. 43577/98 and 43579/98, 
§145, ECHR 2005VII).

2. Примена на тие принципи во актуелниот случај

(а) Применливост на членот 14 од Конвенцијата разгледан во врска со членот 8

95. Страните не оспоруваат дека фактите на случајот, имено одбивањето да се дозволи семејно 
обединување и непримената на 28-годишното правило за жалителите во овој случај потпаѓаат во 
опсегот на членот 8. Судот се согласува. Последователно, и потсетувајќи се на начелата утврдени 
во параграф 88 погоре, членот 14 разгледан во врска со членот 8 важи за фактите на случајот (види, 
на пример, Hode and Abdi v. the United Kingdom (no. 22341/09, § 43, 6 November 2012)).

(б)  Придржување на членот 14 разгледан во врска со членот 8
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(i) Дали фактите од случајот укажуваат на дискриминација?

96. Не е спорно дека жалителите биле во релативно слична ситуација како таа на други двојки каде 
дански државјани и странски државјани барале семејно обединување во Данска. Исто така Владата 
призна, како што признале и домашните судови дека 28-годишното правило различно ги третирало 
данските државјани во зависност од тоа колку долго биле дански државјани. Доколку лицето било 
дански државјанин 28 години, се применувал исклучокот од „условот за приврзаност“. Доколку 
лицето не бил дански државјанин 28 години, исклучокот не се применувал. Коренот на случајот 
оттука е дали, како што тврдеа жалителите, 28-годишното правило исто така креирало разлика 
во третманот меѓу данските државјани со раѓање и оние кои се стекнале со данско државјанство 
подоцна во својот живот што достигнало ниво на индиректна дискриминација врз основа на раса 
или етничко потекло.

97. Треба да се потсетиме дека на 1 јули 2003 година Управата за странци го одбил барањето на 
втората жалителка за дозвола за престој бидејќи жалителите не го исполниле условот за приврзаност. 
Нивната жалба била отфрлена на 27 август 2004 година од Министерството за бегалци, имиграција 
и интеграција на истиот основ. Жалителите немале корист од ново-воведениот исклучок во однос 
на условот за приврзаност, имено 28-годишното правило што стапило на сила на 1 јануари 2004 
година, кога првиот жалител не бил дански државјанин подолго од 28 години.

98. Судот забележува дека 28-годишното правило било воведено со Законот бр. 1204 од 27 декември 
2003 година, а стапило на сила на 1 јануари 2004 година, за да се олабави примената на условот за 
приврзаност за жители кои биле дански државјани 28 години или повеќе. Затоа, член 9 став 7 од 
Законот за странци бил формулиран на следниов начин (види параграф 35 горе).

„Освен ако не е соодветно заради вонредни причини, дозволата за престој согласно став 1(i)(a), 
кога жителот е дански државјанин 28 години, а согласно став 1(i)(b) до (d) може да се издаде доколку 
заедничките врски со Данска на сопружниците или на лицата кои живеат заедно се посилни од 
заедничките врски на сопружниците или на лицата кои живеат заедно со друга земја. Данските 
државјани кои живеат во земјата, а биле усвоени од странство пред нивниот шести роденден и 
кои се стекнале со данско државјанство не подоцна од нивното усвојување се сметаат за дански 
државјани од нивното раѓање.“

Формулацијата на одредбата оттука прави разлика само меѓу жителите кои се дански државјани 
најмалку 28 години и оние кои не биле дански државјани 28 години.

99. Според материјалите од подготовката (види параграф 36 горе) се чини дека целта на 
предложената одредба била да се обезбеди данските иселеници кои имаат силни и долготрајни 
врски со Данска во форма од најмалку 28 години данско државјанство да можат да се добијат 
дозвола за сопружничко обединување во Данска. Предложената одредба имала за цел група луѓе 
кои согласно претходниот член 9 став 7 од Законот за странци ги немале истите можности за 
добивање на дозвола за сопружничко обединување како и данските и странските државјани кои 
живееле во Данска. Предложеното прилагодување на условот за приврзаност било да им се даде 
на „данските иселеници вистинска можност да се вратат во Данска со сопружници или партнери 
странци, а исто така и младите Данци да можат да одат во странство и да останат таму одредено 
време со сигурност дека нема да им се забрани да се вратат во Данска со сопружници или партнери 
странци како последица на условот за приврзаност.

100. Исто така, повторно согласно материјалите од подготовката (види параграф 37 горе), 
изземањето заради „вонредни причини“ во релевантната одредба се дозволува за ситуации кои 
се опфатени со договорните обврски на Данска. Конкретно беше кажано дека 28 години законски 
престој од раното детство ќе потпадне во рамките на „вонредни причини“ како што е уредено во 
член 9 став 7 во корист на оние што не се дански државјани. Соодветно на тоа лицата кои не биле 
дански државјани, но кои биле родени и пораснати во Данска или дошле во Данска како мали деца 
и биле пораснати во Данска исто така биле изземени од условот за приврзаност сè додека престојот 
во Данска во периодот од 28 години бил легален.

101.    Од причините што следат Судот не е подготвен да го прифати тврдењето на Владата дека 
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разликата во третманот била поврзана исклучиво со времетраењето на државјанството како 
резултат на што со жалителите се постапувало различно од двојка која бара семејно обединување 
и во која еден од сопружниците е дански државјанин повеќе од 28 години, со оглед дека г-дин Биао 
бил дански државјанин пократок период.

102. Жалителите тврдеа дека 28-годишното правило во пракса создавало разлика во третманот 
меѓу данските државјани родени во Данска и оние кои станале дански државјани подоцна во 
животот. Исто така со оглед дека повеќето дански државјани родени во Данска биле етнички Данци, 
додека лицата кои станувале дански државјани подоцна во животот во најголем број случаи имале 
друго етничко потекло, односно не данско, таквиот различен третман исто така достигнал ниво на 
индиректна дискриминација врз основа на расно или етничко потекло. Жалителите меѓу другото 
упатиле на ставот изразен од малцинството во Врховниот суд (види параграф 30 горе), кој утврдил 
дека 28-годишното правило достигнало ниво на индиректна разлика во третманот меѓу данските 
државјани од данско етничко потекло и данските државјани од друго етничко потекло во врска со 
правото на сопружничко обединување.

103. Судот веќе прифатил во претходните случаи дека разликата во третманот може да добие форма 
на несразмерно штетни последици од општа политика или мерка која, иако неутрално формулирана, 
дискриминира една група (види, на пример, Hugh Jordan v. the United Kingdom, no. 24746/94, § 154, 4 
May 2001). Таквата состојба може да достигне ниво на „индиректна дискриминација“, што неопходно 
не бара дискриминаторска намера (види, Д.Х. и други, цитиран горе, § 184).

104. Затоа е од суштинска важност во овој случај да се испита дали начинот на кој 28-годишното 
правило било применето во принцип имало несразмерно штетни последици по лицата кои, како 
и првиот жалител, се стекнале со данско државјанство подоцна во животот и кои немале данско 
етничко потекло (види исто така Д.Х. и други, цитиран горе, § 185).

105. За оваа цел Судот утврди дека е неопходно да се разгледа релевантната одредба од Законот 
за странци од историска перспектива. Тој забележува дека условот за поврзаност бил воведен во 
данското законодавство на 3 јуни 2000 година како еден од условите за гарантирање на семејното 
обединување на лица кои престојуваат во Данска и не се дански државјани.

106.    Од 1 јули 2002 година условот за поврзаност бил проширен да се однесува и на данските 
државјани, а една од причините за тоа според материјалите од подготовката (види параграф 33 
горе) била следнава:

“... Искуството покажува дека интеграцијата е особено тешка во семејства каде генерација по 
генерација сопружниците се носат во Данска од земјата на потекло на нивните родители. Меѓу 
странците кои живеат во земјата и данските државјани со странско потекло постои широко 
распространет образец на стапување во брак со лица од нивната земја на потекло, меѓу другото 
заради притисок од родителите. Оваа шема придонесува овие лица да се држат во ситуација во 
која, повеќе од другите искусуваат проблеми на изолација и неприлагоденост во однос на данското 
општество. Оттука шемата ја попречување интеграцијата на новодојдените странци во Данска. 
Владата утврди дека условот за приврзаност, како што е формулиран денеска, во доволна мерка 
не го зема во предвид постоењето на овој образец на стапување во брак меѓу странците што 
престојуваат и данските државјани кои живеат во земјата а имаат странско потекло. Исто така има 
и дански државјани кои не се добро интегрирани во данското општество и каде интегрирањето на 
сопружник кој само што пристигнал во Данска може да претставува голем проблем.“

107.  Меѓутоа, како што беше изнесено горе (види параграф 35 горе), наскоро се покажало дека 
одлуката за проширување на условот за поврзаност на данските државјани имала последици по 
данските иселеници кои имале проблем да се вратат во Данска со странски сопружници.

108. Во постапките пред Големиот судски совет Судот побара од данската Влада да посочи колку лица 
имале корист од 28-годишното правило согласно член 9 став 7 од Законот за странци и колкумина 
од нив биле дански државјани со данско етничко потекло (види параграф 84 горе).

109. Како што веќе беше посочено, Владата одговори дека за жал тие не можеле да ги обезбедат 
конкретните информации што биле побарани од Судот (види параграф 44 горе). Меѓутоа обезбедиле 
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меморандум од 1 декември 2005 година за примената на условот за приврзаност за сопружничко 
обединување согласно член 9 став 7 од Законот за странци и општа статистика за семејното 
обединување во Данска.

110. Оттука не е можно Судот да утврди колку точно лица имале корист од 28-годишното правило 
согласно член 9 став 7 од Законот за странци и колкумина од нив биле дански државјани со данско 
етничко потекло и колкумина биле дански државјани со друго потекло.

111. Сепак Судот утврди дека во овој случај може, и без да биде исцрпен во однос на категориите 
на лица што се опфатени, да го заклучи следново:

а) Согласно намерата сите иселеници родени во Данска кои во спротивно би имале проблем да го 
исполнат условот за приврзаност доколку се вратат во Данска со своите сопружници-странци, би 
имале корист од 28-годишното правило откако ќе дојдат на возраст од 28 години.

б) Сите други државјани родени во Данска кои и живеат во Данска ќе имаат корист од 28-годишното 
правило откако ќе дојдат на возраст од 28 години.

в) Исто така, следи од материјалите од подготовката (види параграф 37 горе) дека странците кои 
не биле дански државјани, а кои биле родени и пораснати во Данска или кои дошле во Данска како 
мали деца, и кои легално живееле во Данска 28 години исто така ќе имаат корист од исклучокот од 
28-годишното правило откако ќе наполнеле 28 години или наскоро потоа.

г) Повеќето, ако не и сите лица кои како и г-дин Биао, се стекнале со данско државјанство подоцна 
во животот, нема да имаат корист од 28-годишното правило, бидејќи исклучокот ќе важи само 
откако ќе поминат 28 години од датумот кога таквото лице станало дански државјанин. Владата 
објасни дека ова не значи како што тврдеа жалителите дека лицата во оваа категорија би требале 
дефакто да чекаат 28 години пред да им се дозволи семејно обединување, бидејќи, на пример, 
двојките во ситуацијата на жалителите, кои пораснале во истата земја, а едниот од нив се стекнал 
со данско државјанство подоцна во животот, генерално би го исполнил условот за приврзаност 
после три години откако ќе се стекнел со данско државјанство или после 12 години легален престој 
(види па 78 горе). Судот забележува дека белешките од подготовката на 28-годишното правило не 
споменуваат дека 28-годишното правило нема да има несразмерно штетни последици по лицата 
кои се стекнале со данско државјанство подоцна во својот живот бидејќи таквите лица во секој 
случај би ги исполниле критериумите за приврзаност многу побрзо, а како што е наведено горе, 
нема статистички податоци за ова. Понатаму условот за приврзаност нема автоматски да се смета 
дека бил исполнет после три години поседување на државјанство или 12 години легален престој. 
Исто така, вреди да се забележи дека ако едно лице се стекне со данско државјанство (категорија 
д) на пример на возраст од 28 години (и оттука после 9 години задолжителен законски престој во 
Данска, види параграфи 14 и 30), генерално, тој или таа и понатаму ќе мора да чека три години 
пред да може да се смета дека го исполнил/а условот за приврзаност. Меѓутоа, еден 28-годишен 
државјанин роден во Данска, кој живее во Данска (категорија б) ќе биде ослободен од условот 
за приврзаност веднаш штом ќе наполни 28 години, и 28-годишен иселеник роден во Данска 
(категорија а) исто така ќе биде ослободен од условот за приврзаност веднаш штом ќе наполни 28 
години, дури и ако иселеникот живеел во Данска само кратко време. Соодветно на тоа, иако лицата 
кои се стекнале со данско државјанство подоцна во својот живот може да не мора да чекаат 28 
години за да им се дозволи семејно обединување, туку три или повеќе години, ова, според Судот 
не го отстранува фактот дека примената на 28-годишното правило имало штетни последици по 
данските државјани кои биле во иста ситуација како жалителот.

112.  Судот исто така смета дека може разумно да се претпостави дека барем мнозинството од 
категоријата а) дански иселеници и од категоријата б) дански државјани кои се родени и живеат 
во Данска кои би имале корист од 28-годишното правило, вообичаено би биле со данско етничко 
потекло, додека лицата од категоријата д) лица кои се стекнале со данско државјанство подоцна во 
животот, како г-динот Биао, кои не би имале корист од 28-годишното правило генерално биле лица 
со странско етничко потекло.

113. Не треба да се занемари фактот дека странците во категоријата ц) и оттука лицата со странско 
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етничко потекло исто така можат да имаат корист од 28-годишното правило, но тоа не го менува 
фактот дека 28-годишното правило имало индиректни последици со тоа што било наклонето кон 
данските државјани со данско етничко потекло, а ги ставало во неповолна позиција или имало 
несразмерни штетни последици по лицата кои, како првиот жалител, се стекнале со данско 
државјанство подоцна во животот и кои имале етничко потекло различно од данското (види 
параграф 103 горе).

114. Товарот на докажување мора да се префрли на Владата за да се покаже дека разликата во 
влијанието на законската регулатива се водела од законска цел и била резултат на објективни 
фактори кои не биле поврзани со етничкото потекло (види параграфи 115 до 13 долу). Со оглед 
на фактот дека никаква разлика во третманот заснована исклучиво или до одлучувачка мерка на 
етничкото потекло на лицето може да биде оправдана во едно современо демократско општество, 
а разлика во третманот заснована исклучиво на националноста е дозволена само врз основа на 
убедливи или многу сериозни причини (види параграфи 93 и 94 горе), ѝ останува на Владата да 
изнесе убедливи или многу сериозни причини кои не се поврзани со етничкото потекло доколку 
таква индиректна дискриминација треба да биде компатибилна со членот 14 земен во врска со 
членот 8 од Конвенцијата.

(ii) Легитимност на целата што се сака да се оствари

115. Владата се изјасни дека целта на 28-годишното правило била да се направи исклучок од 
условот за приврзаност за оние кои имале силни и долготрајни врски со Данска кога се гледа од 
општа перспектива. Образложението било дека немало да биде проблем на тие лица да им се 
дозволи семејно обединување со странски сопружник, бидејќи тие вообичаено би биле успешно 
интегрирано во данското општество.  Целта била конкретно да се обезбеди данските иселеници да 
можат да добијат семејно обединување во Данска бидејќи оваа група ненамерно и неправично била 
ставена во неповолна положба со затегнувањето на условот за приврзаност воведен во 2002 година. 
Конечно, и поопшто, исклучокот од 28-годишното правило во однос на условот за приврзаност 
се водел од легитимна цел за контрола на имиграцијата и подобрување на интеграцијата (види 
параграф 79 горе).

116. Жалителите тврдеа дека спорната законска рамка била воведена намерно заради данските 
државјани без данско етничко или национално потекло и оттука не се воделе од легитимна цел. 
Во оваа смисла тие упатија на наодот од малцинството во Врховниот суд (види параграф 30 горе).

117. Судот повторува дека кога се работи за имиграцијата, членот 8, земен посебно, не може да 
се смета дека на државата ѝ наметнува обврска да го почитува изборот на земја на брачниот пар 
каде што ќе живеат во брак или да одобри семејно обединување на нејзина територија. Сепак, во 
случај кој се однесува на семејниот живот, но и на имиграцијата, опсегот на обврските на државата 
да ги прими на својата територија роднините на лицата кои живеат таму ќе варира во зависност 
од конкретните околности на лицата што се инволвирани и општиот интерес (види, меѓу другото, 
Jeunesse v. the Netherlands, цитиран горе, §  107).  Понатаму, Судот, во повеќе прилики, прифатил 
дека имиграциската контрола која им служи на општите интереси на економската благосостојба на 
земјата, се водела од легитимна цел во рамките на значењето на членот 8 од Конвенцијата (види, 
на пример, Zakayev and Safanova v. Russia, no. 11870/03, § 40, 11 February 2010; Osman v. Denmark, 
38058/09, § 58, 14 June 2011; J.M. v. Sweden (dec.), no. 47509/13, § 40, 8 April 2014; и F.N. v. the United 
Kingdom (dec.), no. 3202/09, § 37, 17 September 2013).

118. Имајќи го тоа на ум, актуелниот случај се однесува на придржување на членот 14 од Конвенцијата 
разгледан во врска со членот 8, со резултат дека мерките за имиграциска контрола, за кои може 
да се утврди дека се компатибилни со членот 8 § 2, вклучително и со условите на легитимната цел, 
сепак може да доведат до неоправдана дискриминација која значи повреда на членот 14 разгледан 
во врска со членот 8. Се чини дека нема голема судска пракса за овие прашања. Во случајот Ход и 
Абди (цитиран горе, § 53) Судот прифатил дека нудењето на поттик на одредени групи на имигранти 
може да достигне легитимна цел за потребите на членот 14 од Конвенцијата. Исто така во случајот 
Абдулазиз, Кабалес и Балкандали (цитиран горе, § 87), Судот утврдил дека целта посочена од Владата 
за различен третман по основ на раѓање била легитимна, имено „да се избегнат проблемите на кои 
би наишле жени со блиска поврзаност со Обединетото Кралство доколку заради склучување на 
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брак мораат да се преселат во странство за да останат со своите сопрузи“ или, со други зборови да 
се издвои група на државјани кои гледано од општа перспектива имале долготрајни и силни врски 
со земјата.

119.  Мнозинството во Врховниот суд одлучиле дека 28-годишното правило имало иста цел како 
и условот да се биде роден во Обединетото Кралство, кој бил прифатен во случајот Абдулазиз, 
Кабалес и Балкандали (цитиран горе), имено да се препознае група на државјани која, гледана од 
општа перспектива, имала трајни и силни врски со земјата (види параграф 29 горе).

120. Малцинство во Врховниот суд без конкретно да се осврнат на целта која требало да се исполни, 
изразиле јасен став дека индиректната разлика во третманот меѓу данските државјани со данско 
етничко потекло и данските државјани со друго етничко потекло што произлегла од примената на 
28-годишното правило навистина била планирана последица (види параграф 30 горе).

121. Судот смета дека не се бара да се заземе посебен став по прашањата дали индиректната 
дискриминација, која била утврдена во овој случај претставувала намерна последица како што 
се тврдело од жалителите или дали целта изнесена од Владата за воведувањето на 28-годишното 
правило била легитимна за потребите на Конвенцијата. Судот утврди дека е соодветно во 
околностите на актуелниот случај да го ограничи своето испитување на постоење (или не постоење) 
на убедливи или многу сериозни причини кои не биле поврзани со етничкото потекло за разликата 
во третманот, прашање кое ќе биде разгледано долу.

(iii) Оправдување на целите од кои се воделе

122. Судот забележува дека една од целите за воведување на 28-годишното правило (види параграфи 
29, 35 и 74 горе) била тоа дека за претходното изменување и дополнување на Законот за странци 
во јули 2002 година, со кое условот за приврзаност бил проширен да се однесува и на данските 
државјани се утврдило дека има несакани последици по лица како што се дански државјани, 
кои се одлучиле да живеат во странство подолг период, и кои формирале семејство додека биле 
надвор од Данска, и последователно имале проблеми да го исполнат условот за приврзаност по 
враќањето. Било утврдено дека вообичаено би имало основ за успешна интеграција на членовите 
на семејствата на данските иселеници во данското општество со оглед дека најчесто тие одржувале 
силни врски со Данска, што дополнително исто така било пренесено и на нивните сопружници или 
лицето со кое живееле и на децата од врската.

123. Да се потсетиме дека во материјалите од подготовката за 28-годишното правило било 
подвлечено дека „основната цел за зајакнување на условот за приврзаност во 2002“, имено 
обезбедување на подобра интеграција на странците, немала да се жртвува со воведувањето на 
споменатиот исклучок. „Основната цел“ на затегнувањето на правилото за приврзаност во 2002 
била утврдена во материјалите од подготовката на таа измена (види параграф 33 горе).

124. Според гледиштето на Судот материјалите во врска со законодавниот процес покажуваат дека 
Владата сакала, од една страна да ја контролира имиграцијата и да ја подобри интеграцијата што 
се однесува до „странците и данските државјани од странско потекло што живееле во земјата“, а од 
друга страна да се обезбеди дека условот за приврзаност немал непланирани последици за „лицата 
како што се данските државјани кои се одлучиле да живеат во странство на подолго време и кои 
започнале семејства додека биле надвор од Данска“ (види параграфи 33 и 36 горе).

125. Судот смета дека оправдувањето понудено од Владата за воведувањето на 28-годишното 
правило во голема мерка се заснова на доста шпекулативни аргументи, особено што се однесува до 
времето, кога, генерално, може да се каже дека еден дански државјанин изградил толку силни врски 
со Данска што семејното обединување со странски сопружник има перспектива да биде успешно 
од аспект на интеграција. Одговорот на ова прашање, според ставот на Судот, не може да зависи 
исклучиво од времетраењето на државјанството, било за 28 години или помалку. Затоа Судот не 
може да го следи аргументот на Владата дека заради тоа што првиот жалител бил дански државјанин 
само две години кога не му било дозволено семејно обединување, последиците од 28-годишното 
правило не можеле да се сметаат за несразмерни за неговата состојба. Тој посочува дека ваквото 
размислување се чини дека го занемарува фактот дека за да се добие данско државјанство првиот 
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жалител престојувал во Данска најмалку девет година, го докажал своето познавање на данскиот 
јазик и познавање на данското општество, и го исполнил условот за самоиздржување.

Поконкретно, во август 2004 година кога на г-дин Биао му било одбиено барањето за семејно 
обединување, не само што бил дански државјанин приближно две години, туку тој живеел во Данска 
повеќе од десет години, бил во брак со данска државјанка приближно четири години, учествувал 
на различни курсеви и работел таму подолго од шест години и му се родил син на 6 мај 2004 
година, кој бил дански државјанин врз основа на државјанството на неговиот татко. Ниеден од 
овие елементи не бил или не можел да биде земен во предвид при приманата на 28-годишното 
правило за жалителот, иако според мислењето на Судот тие навистина биле релевантни кога се 
оценувало дали г-дин Биао изградил толку силни врски со Данска што семејното обединување со 
сопруга од надвор имало перспектива да биде успешно од аспект на интеграцијата.

126. Судот утврди дека некои од аргументите посочени од Владата во материјалите од подготовката 
за Законот кој од 1 јули 2002 го проширил важењето на условот за приврзаност на жителите со 
данско државјанство (види параграф 33 горе) негативно се отсликале на животниот стил на 
данските државјани кои немале данско етничко потекло, на пример во врска со нивниот „образец 
за склучување бракови“ кој според Владата „придонесува овие лица да се држат во ситуација во 
која тие, повеќе од другите се соочено со проблеми на изолација и неприлагоденост во данското 
општество. Ваквиот образец придонесува за попречување на интеграцијата на новодојдените 
странци во Данска.“ Во врска со ова Судот би сакал да упати на заклучокот во случајот на 
Константин Маркин против Русија (Konstantin Markin v. Russia [GC] (no. 30078/06, §§ 142143, ECHR 
2012 (извадоци)), дека општите пристрасни претпоставки или доминантни социјални предрасуди 
во одредена земја не обезбедуваат доволно оправдување за разликата во третманот врз основа 
на полот. Судот утврди дека слично размислување треба да се примени за дискриминацијата на 
натурализирани државјани.

127.  Оттука, до сега, аргументите и материјалите поднесени од Владата пред Судот не покажаа 
дека разликата во третманот што произлегла од спорната законска регулатива се засновала на 
објективни фактори кои не се поврзани со етничкото потекло.

128. При судското разгледување на примената на 28-годишното правило во однос на жалителите, 
мнозинството од данскиот Врховен суд одлучило дека исклучокот се засновал на објективни 
критериуми и дека може да се смета за објективно оправдано да се избере група на државјани 
со такви силни врски со Данска, кога се проценуваат од општа перспектива дека нема да биде 
проблематично да се дозволи семејно обединување. Образложението е дека вообичаено би 
било можно за сопружник или лице со кое живее на таквото лице кој е странец да биде успешно 
интегриран во данското општество. Исто така, тие утврдија дека последиците од 28-годишното 
правило не можеле да се сметаат за несразмерни за првиот жалител (види параграф 29 горе).

129. Мнозинството во голема мерка се потпирало на случајот Абдулазиз, Кабалес и Балкандали 
(цитиран горе), бидејќи сметале дека фактичките околности од актуелниот случај во повеќето 
материјални аспекти биле идентични на оние на ситуацијата на г-ѓата Балкандали. И таа и г-динот 
Биао пристигнале во земјата како возрасни. Барањето на г-дин Биао за сопружничко обединување 
било одбиено кога живеел во Данска веќе единаесет години, од кои две како дански државјанин. 
Во случајот на Балкандали, барањето било одбиено откако живеела во Обединетото Кралство осум 
години, од кои две како британски државјанин. Понатаму, потпирајќи се меѓу другото на изјавата 
(исто, § 88) дека „постојат општи убедливи општествени причини да им се даде посебен третман 
на оние чии врски со земјата произлегуваат од раѓањето во истата“, мнозинството на Врховниот 
суд одлучило, како што е дадено горе дека „критериумот со 28 години данско државјанство ја имал 
истата цел како и условот да си роден во Обединетото Кралство, за кој Судот прифатил во пресудата 
од 1985 дека не бил спротивен на Конвенцијата: да се разликува група на државјани кои, гледано 
од општа перспектива имале долготрајни и силни врски со земјата“.

130. Судот би сакал да посочи дека утврдил дека 28-годишното правило имало индиректен 
дискриминаторски ефект на наклонетост кон данските државјани со данско етничко потекло, 
и ги ставало во неповолна положба или имало несразмерно штетни последици по лица кои се 
стекнале со данско државјанство подоцна во животот и кои имале етничко потекло кое не било 
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данско (види параграф 113 горе). Врховниот суд од друга страна утврдил дека дискриминацијата во 
прашање се засновала исклучиво на времетраењето на државјанството кое потпаѓало во опсегот 
на „друг статус“ во рамките на значењето на членот 14 од Конвенцијата. Соодветно на тоа, тестот за 
сразмерност применет од Врховниот суд се разликувал од тестот кој треба да го примени овој Суд, 
кој бара убедливи или многу сериозни причини кои немаат врска со етничкото потекло за да се 
оправда индиректна дискриминаторска последица од 28-годишното правило (види параграф 114).

131. На полето на индиректната дискриминација меѓу сопствените државјани на една држава 
врз основа на етничкото потекло, многу е тешко да се усогласи посебниот третман со актуелните 
меѓународни стандарди и активности. Бидејќи Конвенцијата е прво и основно систем за заштита 
на човековите права, мора да се посвети внимание и на условите кои се менуваат во рамките на 
државите потписнички и Судот мора да одговори, на пример на секоја развојна конвергенција што 
се однесува до стандардите што треба да се постигнат (види Dhahbi v. Italy, no. 17120/09, § 47, 8 April 
2014; Konstantin Markin, цитиран горе, § 126; и Fabris v. France [GC], no. 16574/08, § 56, ECHR 2013 
(извадоци)). 

132. Судот забележува дека во врска со ова жалителите се потпирале на членот 5 § 2 од Европската 
конвенција за државјанство. Затоа вреди да се спомене дека таа е ратификувана од 20 земјите-
членки на Советот на Европа, вклучително и Данска (види параграф 47 горе). Исто така во однос на 
членот 5 § 2 од Европската конвенција за државјанство, Појаснувачкиот извештај (види параграф 
48 горе) вели дека иако не е задолжително правило што треба да се следи во сите случаи, ставот 
претставувал декларација за намера насочена кон елиминирање на дискриминаторската примена 
на правила по прашањата поврзани со државјанство меѓу државјани со раѓање и други државјани, 
вклучително и натурализирани лица. Ова сугерира одреден тренд за европски стандард на кој мора 
да се гледа како на релевантно мислење во овој случај.

133. Исто така во рамките на земјите-членки од Советот на Европа постои одреден степен на 
разлики во однос на условите за да се дозволи семејно обединување (види параграф 61 горе). 
Меѓутоа, се чини дека меѓу 29-те земји кои се проучени дека нема земји кои како Данска прават 
разлика меѓу различни групи на сопствени државјани кога се работи за утврдување на условите за 
дозвола на семејно обединување.

134.  Во врска со правото на ЕУ релевантно е да се посочи дека заклучоците на Судот во, меѓу 
другите, случајот на Пономарјев (цитиран горе, §  54) и на Ц. против Белгија (C.  v.  Belgium (7  Au-
gust 1996, § 38, Reports 1996III)), дека „привилегираниот третман на државјаните на земјите-членки 
на Европската унија ... може да се каже дека се заснова на објективно и разумно оправдување, 
бидејќи Унијата формира посебен правен поредок кој, меѓу другото има воспоставено сопствено 
државјанство“ се однесувал на привилегиран третман врз основа на државјанство; не привилегиран 
третман на „државјани со раѓање“ наспроти „државјани кои тоа станале подоцна во својот живот“ 
или индиректна дискриминација меѓу државјаните во сопствената земја врз основа на етничкото 
потекло. Судот исто така забележува дека во правото на ЕУ во однос на семејното обединување не 
се прави разлика меѓу оние кои се стекнале со државјанство со раѓање и оние кои се стекнале со 
истото преку регистрација или натурализација (види параграф 87 горе).

135. Правилата за семејно обединување согласно правото на ЕУ не се примениле за случајот на 
жалителите во август 2004 (види параграф 58 горе). Меѓутоа, корисно е да се разгледа спорната 
данска законска регулатива во контекст на релевантното право на ЕУ. Со оглед дека првиот жалител 
се преселил во Шведска, врз основа на Директивата 2004/38/EC на Европскиот парламент и на 
Советот од 29 април 2004 година за правото на граѓаните на Унијата и на членовите на нивните 
семејства да се движат и да живеат слободно во рамки на територијата на земјите-членки, и во 
контекст на пресудата на СПЕУ од 25 јули 2008 во случајот Меток против Министерството за правда, 
еднаквост и правни реформи (види параграф 59 горе), жалителите и нивното дете сега имаат шанса 
за успех доколку побараат од Шведска дозвола за престој во Данска.

136. Дополнително, вреди да се спомене дека различните независни тела изразиле загриженост 
дека 28-годишното правило вклучува индиректна дискриминација. Се упатува на пример на 
извештаите цитирани од Европската комисија против расизам и нетолеранција (ЕКРИ) во кои се 
вели (види параграф 54 точка 49 горе) дека „ЕКРИ е длабоко загрижена од фактот дека со правилото 
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за заеднички врски со Данска во времетраење од 28 години достигнува ниво на индиректна 
дискриминација меѓу оние што биле родени во Данска и лица кои се стекнале со државјанство во 
подоцнежна фаза.“; и со „правилото дека лицата кои имале данско државјанство 28 или 26 години, 
или коишто биле родени во Данска или дошле во земјата како мали деца или живееле легално во 
земјата, 28 или 26 години, се ослободени од овие услови, се ризикува несразмерно да се погодат 
неетничките Данци“ (види параграф 55 точка 129 горе). Комитетот за елиминација на расната 
дискриминација (ЦЕРД) изразува слична загриженост (види параграф 60 точка 15 горе).

137. Комесарот за човекови права на Советот на Европа исто така ја изрази својата загриженост што 
се однесува до примената на 28-годишното правило (види параграф 49 горе) и утврди дека тоа ги 
ставало натурализираните граѓани во значително понеповолна положба во споредба со данските 
државјани родени во Данска и изјави дека „ослободувањето од условите за заеднички врски на 
еден натурализиран државјанин, на кој условот неизбежно ќе му биде потешко да го исполни врз 
основ на своето странско потекло, во толку напредна возраст, според мене претставува претерано 
ограничување на правото на семеен живот и јасно дискриминира меѓу данските државјани врз 
основа на нивното потекло при уживањето на ова основно право...“.

(iv) Заклучок на Судот

138. Како заклучок, земајќи ја во предвид многу тесната маргина на уважување во актуелниот 
случај, Судот утврди дека Владата не успеа да покаже дека имало убедливи или многу сериозни 
причини кои немаат врска со етничкото потекло за да се оправда индиректно дискриминаторските 
последици од 28-годишното правило.  Тоа правило е наклонето кон данските државјани со данско 
етничко потекло, и ги ставал во неповолна положба или имало несразмерно штетни последици по 
лица кои се стекнале со данско државјанство подоцна во животот и кои имале етничко потекло кое 
не било данско.

139. Следи дека имало повреда на членот 14 разгледан во врска со членот 8 од Конвенцијата во 
овој случај.

II. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 8 ОД КОНВЕНЦИЈАТА 

140. Жалителите исто така се потпираа на членот 8 од Конвенцијата разгледан посебно, жалејќи 
се дека со одбивањето да ѝ се даде на втората жалителка дозвола за престој во Данска им биле 
повредени нивните права за почитување на нивниот семеен живот. Меѓутоа во контекст на 
заклучокот даден во претходниот параграф, Судот смета дека нема потреба да се испита жалбата 
посебно во однос на член 8 од Конвенцијата.

III. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

141.  Членот 41 од Конвенцијата уредува:

„Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините Протоколи, и ако 
внатрешното право на засегнатата Висока страна договорничка дозволува само делумно 
обесштетување, Судот ѝ доделува на оштетената страна, доколку е потребно, правичен надоместок.“

А. Штета

142.  На 12 јули 2010 година, кога била поднесена жалбата, жалителите побараа надоместок за 
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нематеријална штета без дополнителна спецификација.

143.    На 31 мај 2011 година жалителите побараа 5.000 дански круни (ДКК) за нематеријална 
штета поврзана со наводната повреда на членот 8 разгледан посебно и заедно со членот 14 од 
Конвенцијата.

144. На 14 декември 2012 година жалителите побараа надоместок за нематеријална штета еднаква 
барем на износот доделен во случајот на Ход и Абди (цитиран горе, § 66), кој бил 6.000 (ЕУР). Тие 
тврдеа дека претрпеле страдање и понижување како резултат на нивниот наводен прогон во 
Шведска.

145. Пред Големиот судски совет на 15 јануари 2015 жалителите побараа надоместок за нематеријална 
штета плус 84.000 евра заради „времетраењето на постапката“. Исто така тие упатиле на нивното 
побарување пред Судскиот совет.

146. Владата се изјасни дека наодот на повреда сам по себе би претставувал соодветен правичен 
надоместок за наводната нематеријална штета, особено со оглед дека жалителите никогаш не биле 
разделени, со исклучок на неколкуте месеци по стапувањето во брак во 2003 година кога г-а Биао 
сè уште се наоѓала во Гана.

147. Судот посочува дека во случајот на Ход и Абди (цитиран горе, § 64), кој исто така се однесувал 
на повреда на членот 14 во врска со членот 8 од Конвенцијата, тој им ги доделил на жалителите 
сумите што ги побарале. Во овој случај, Судот смета дека е правично да им се додели на жалителите 
истиот износ, имено 6.000 евра за нематеријална штета.

Б. Трошоци и издатоци

148. Пред Судскиот совет жалителите не побараа надоместок за трошоци и издатоци. Меѓутоа 
треба да се забележи дека во Данска по основ на Законот за правна помош (Lov 1999-12-20 nr. 940 
om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til men-
neskerettighedskonventioner), на жалителите може да им се одобри бесплатна правна помош за 
поднесување на претставки и покренување на постапки пред меѓународни институции согласно 
конвенциите за човекови права (види, на пример, Valentin v. Denmark, no. 26461/06, § 82, 26 March 
2009 и Vasileva v. Denmark, no. 52792/99, § 50, 25 September 2003).

149.   Пред Големиот судски совет, во своите забелешки од 15 јануари 2015 година жалителите не 
побараа средства за трошоци и издатоци.

150.  На 16 април 2015 година тие побараа средства за трошоците и издатоците кои настанале 
во текот на постапките од Конвенцијата во износ од 398.437,50 ДКК што одговара на хонорар за 
вкупно 187,5 часа работа во периодот од 2010 до 2015 година. И покрај задоцнетото поднесување, 
претседателот на Судскиот совет одлучи да ги прими барањата во евиденција (правило 60 § 
2 од Деловникот на Судот) без да ѝ наштети на одлуката на Големиот судски совет во врска со 
побарувањето (правило 60 § 2 од Деловникот на Судот).

151.  Жалителите веќе имаат добиено 388.330 ДКК согласно Законот за правна помош за да ги 
покријат трошоците што произлегле од постапките пред Судскиот совет и Големиот судски совет, 
вклучително и 5.634,70 ДКК за да ги покријат патните трошоци и 3.258 за да ги покријат другите 
трошоци.

152.  Судот забележува дека побарувањата на жалителите во однос на постапките пред Големиот 
судски совет биле добиени после крајниот рок утврден во Правилото 60 § 2 (види на пример, Ram-
sahai and Others v. the Netherlands [GC], no. 52391/99, § 376, ECHR 2007II). Одлуката на претседателот 
на Големиот судски совет сепак да ги прими побарувањата во евиденцијата не ја прејудицираше 
одлуката на Големиот судски совет последователно за тоа дали да го одбие побарувањето во целина 
или делумно согласно правилото 60 § 3.

153. Во овој случај, жалителите веќе имаа добиено 388.330 ДКК согласно законот за правна помош. 
Во овие околности и со оглед на природата на овој случај, Судот е задоволен дека на жалителите 
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им биле рефундирани доволно средства согласно домашното право и не гледа никаква причина 
да им додели средства за трошоци и издатоци (види, меѓу другите, Söderman  v. Sweden [GC], no. 
5786/08, § 125, ECHR 2013; X and Others v. Austria, цитиран горе, § 163; Kurić and Others v. Slovenia 
[GC], no. 26828/06, § 427, ECHR 2012 (извадоци); Valentin v. Denmark, цитиран горе, § 82, и Vasileva v. 
Denmark, цитиран горе, § 50).

В. Казнена камата

154. Судот смета дека е соодветно казнената каматна стапка да се заснова на маргиналната стапка 
за позајмување на Европската Централна Банка на која треба да се додадат три процентни поени.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ СУДОТ

1. Одлучи со дванаесет гласа наспроти пет дека имало повреда на членот 14 разгледан во врска со 
членот 8 од Конвенцијата;

2. Одлучи, со четиринаесет гласа наспроти три, дека немало потреба да го разгледа случајот 
издвоено во однос на членот 8 од Конвенцијата земен посебно;

3. Одлучи со дванаесет гласа наспроти пет,

(а) дека тужената држава треба да им исплати на жалителите, во рок од три месеци 6.000 евра (шест 
илјади евра) за нематеријална штета, конвертирани во дански круни според курсот кој ќе важи на 
датумот на исплатата плус секов данок на кој можеби подложат.

(б) дека од истекувањето на гореспоменатите три месеци до исплатата ќе се наплаќа проста камата 
на гореспоменатиот износ по стапка еднаква на маргиналната стапка за позајмување на Европската 
Централна Банка во текот на казнениот период плус три процентни поени; 

4. Едногласно ги отфрла остатокот од побарувањето на жалителите за правичен надоместок.

Изготвена на англиски и француски јазик, и усвоена на јавна расправа во Зградата на човековите 
права, Стразбур, на 24 мај 2016 година.

 Лоренс Иерли  Ишил Каракаш, 
 Правен советник  Претседател 

Во согласност со членот 45 § 2 од Конвенцијата и правилото 74 § 2 од Деловникот на Судот, кон оваа 
пресуда се приложени следниве издвоени мислења:

(a) мислење на согласување на судијата Пинто де Албукерки;

(б) мислење на делумно несогласување на судијата Јадерблом;

(в) заедничко мислење на несогласување на судиите Вилигер, Махони и Кулбро;

(г) мислење на несогласување на судијата Јудкиевска.

Напреднаведените мислења на англиски и француски јазик може да се најде на интернет страната 
на Судот www.echr.coe.int под HUDOC.
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со баратели на азил и мигранти 
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VI. Правото на правично судење и правото на ефективен 
правен лек во постапките поврзани со баратели на азил и 
мигранти

Во предметите на депортација и екстрадиција, за Судот се важни: квалитетот на гаранциите кои се 
дадени и дали е можно властите во државата членка на Конвенцијата да се потпрат врз тие гаранции 
со оглед на практиките на државата која бара депортација. Кога депортираното лице се соочува со 
опасност од притвор или судење, важни се гаранциите не само во однос на слободата и безбедноста, 
но и во однос на правичното судење кое мора да го гарантира државата на депортација, а тоа секако е 
поврзано и со можноста за користење на ефективен правен лек. 

Во предметот на Othman (Abu Qatada) против Обединетото Кралство, иако расправал за правото на 
слобода и безбедност, Судот го имал во фокус правото на правично судење во услови кога на жалителот 
му се заканувала опасност од депортација. Жалителот бил јордански државјанин кој по пристигањето 
во Обединетото Кралство се стекнал со право на азил. Согласно Законот за антитероризам, криминал 
и безбедност тој поминал три години во притвор во Обединетото Кралство. По ослободувањето бил 
известен во писмена форма дека ќе биде депортиран, но било јасно дека без цврсти гаранции на 
јорданската Влада постоел реален ризик од злоупотреба на жалителот, како истакнат исламист.66 ЕСЧП 
утврдил дека согласно јорданскиот закон, жалителот ќе морал да биде изведен пред суд во рок од 
педесет дена од денот на притворање, што според Судот не ги исполнувало критериумите за должина 
на притвор која е потребна за да се утврди флагрантна повреда на правото на слобода и безбедност. 
Заклучокот на Судот бил дека по овој основ враќањето на жалителот во Јордан не би го изложило на 
вистински ризик од злоупотреба.

Главниот фокус во овој предмет е делот од  жалбата во која жалителот се жалел дека, ако биде 
вратен во Јордан, неговото повторно судење би претставувало повреда на правото на правично судење 
бидејќи би се засновало на прифаќање на докази добиени со тортура. Употребата на докази добиени 
со тортура во Јордан била многу честа и правните гаранции содржани во јорданското право се чинело 
дека немале голема вредност во пракса. ЕСЧП прифати дека жалителот го исполнил високиот праг 
на докажување со кој докажал дека постои висок ризик од суштествено негирање на правдата ако тој 
бил депортиран во Јордан. Конечната оценка на Судот беше дека депортацијата би довела до повреда 
правото на правично судење.

Судот не прави преоценка на барањата за азил, и не навлегува во утврдувањето на факти бидејќи смета 
дека националните судови се во подобра положба да направат таква оценка. За ЕСЧП фокусот е на тоа 
дали постојат ефективни гаранции што го заштитуваат жалителот од арбитрерно враќање во државата 
од која тој или таа пребегнал. Генералниот пристап и став на Судот е дека постапките поврзани со 
протерување, депортација или екстрадиција на баратели на азил, потпаѓаат под принципот на маргина 
на уважување на сувереното право на државите членки да го уредат правниот систем на начин со кој 
ќе биде обезбедена заштита на човековите права на овие лица.

Како една од клучните гаранции за правично судење секако е можноста на жалителите да имаат 
гарантиран пристап до правните лекови на национално нив. Клучните принципи поврзани со правото 
на ефективен правен лек во постапки поврзани со мигранти и азиланти налагаат: лицето кое има 
основано барање дека може да биде жртва на повреда на правата утврдени со Конвенцијата треба да 
има пристап до правен лек пред националните власти; лекот во прашање мора да биде ефективен во 
пракса а не само како закон (тоа значи пред се правниот лек треба да е соодветен и достапен); поимот 

66 Othman (Abu Qatada) против Обединетото Кралство, пресуда на Големиот судски совет од 17 јануари 2012 година, по жалба 
бр. 9152/09.
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„орган„ наведен во членот 13, не подразбира задолжително дека тоа мора да биде судски орган, но 
овластувањата и процедуралните гаранции кои тој орган ги поседува се од значење за утврдување 
дали правниот лек за кој станува збор е ефективен; дури и кога еден од расположливите правни лекови 
не е целосно ефикасен, целовитоста на примената на сите расположливи правни лекови предвидени 
со националното право може да доведе до ефикасност во примената; целта на обврските на државите-
членки на ЕКЧП во однос на ефикасноста на правниот лек се менува во зависност од природата на 
жалбата на жалителот. 

Мора де се води сметка дека ефективноста на правниот лек не зависи од посакуваниот резултат за 
жалителот.67 Националните правни лекови мора да им овозможат на компетентните органи не само да 
одлучат по суштината на жалбата туку и да доделат соодветна компензација. Судот придава посебно 
внимание на брзината во постапувањето на националните судови имајќи ја предвид специфичната 
ситуација во која не ретко се наоѓаат барателите на азил. Уште еден значаен елемент поврзан со 
правото на ефективен правен лек во постапките поврзани со правото на азил секако е и свесноста дека 
во случаите на постоење опасност од повреда на забраната од мачење или казнување, може да дојде 
до  непоправливи штетат и за жалителот кои ги носи ризикот од тортура и нечовечно постапување.

Оттука, жалба на жалител со која се тврди дека неговото или нејзиното отстранување во трета земја 
би ги изложил него или нејзе на постапување забрането со Конвенцијата, „мора под итно да се подложи 
на внимателна проверка од страна на ‘државен орган“.68 Според важноста која Судот ја придава на 
забраната од мачење или казнување и неповратната природа на штетата до којашто може да дојде 
доколку се материјализира ризикот од мачење или малтретирање, суспензивниот ефект исто така се 
применува и во случаите во кои земјата потписничка ќе се одлучи да отстрани странец во земја каде 
што постои доволен основ да се верува дека тој или таа е соочен/а со ризик од таква природа. 

Во пресудата по предметот на Jabari против Турција каде што жалителот со Иранско државјанство се 
жалеше дека немал ефективен правен лек да ја оспори одлуката на домашните власти кои го одбиле 
барањето за азил, ЕСЧП, во однос на судска ревизија на одлуката за депортација, нагласи дека имајќи 
ја предвид непоправливата штета која може да произлезе од депортација на лице во земја во која му се 
заканува мачење, нечовечко или деградирачко постапување, значењето на ефективноста на правните 
лекови налага независно и внимателно пристапување во анализата на ризикот од третман спротивен 
на конвенциското право.

Во таа насока и предметот на De Souza Ribeiro против Франција, е еден од најважните предмети 
поврзани со важноста на ефикасен правен лек во постапките за азил. Суштинското прашање во овој 
случајот е дали правото на ефикасен правен лек може да има суспензивно дејство кога ова право се 
разгледува во сооднос со правото на приватен и семеен живот. Овој предмет е поврзан со извршување 
на наредба за депортација на лицето во рок од педесет минути откако било поднесено барање до 
надлежен национален суд за запирање на извршувањето на наредбата. Жалителот бил бразилски 
државјанин, живеел во Француска Гвајана со неговото семејство од времето кога имал седум години 
па се до неговата дваесет и шеста година. На таа возраст, на одреден датум, тој бил запрен на пат 
при полициска рутинска контрола. Бидејќи не можел да докаже дека неговото присуство на француска 
територија било легално, бил уапсен при што веднаш му била доставена административна наредба 
за депортација заедно со решение за притвор кој требало да трае додека не биде спроведено 
депортирањето. Ден по апсењето, жалителот поднел жалба на наредбата за депортирање и искажал 
сомневање за законитоста на таа наредба. Педесет минути откако ја покренал жалбата до управниот 
суд, жалителот бил депортиран во Бразил. Истата вечер управниот суд го прогласил барањето на 
жалителот за судска контрола за беспредметно затоа што тој веќе бил депортиран. По седум месеци 

67 види Gaberamadhien против Франција, бр. 25389/05, пар. 53, ЕСЧП 2007-5 пар. 53
68 Shamayev and Others против Горгија и Русија, по жалба бр. 36378/02, § 448, ECHR 2005-III.
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истата година, жалителот илегално се вратил во Француска Гвајана. По неговото враќање управниот суд 
повторно ја разгледал жалбата во однос на наредбата за депортација, ја прогласил за незаконита таа 
наредба и ја укинал. По две години на жалителот му била издадена дозвола за престој „на посетители“, 
којашто која по три години била заменета со дозвола за престој „врз основа на приватен и семеен 
живот“ којашто можел да ја продолжува. 

Жалителот пред ЕСЧП се жалеше на повреда на правото на приватен живот и на немањето ефективен 
правен лек. ЕСЧП во состав на Големиот судски совет забележа дека пред да биде депортиран жалителот 
го употребил правниот лек кој му бил достапен во правниот систем во Француска Гвајана. Неговата 
ситуација била само површно испитана  и тој бил депортиран од територијата во рок од помалку од 
триесет и шест часа откако бил уапсен и само педесет минути од поднесувањето на жалбата врз основа 
на кратка административна која му била доставена веднаш по апсењето. Краткиот период од педесет 
минути од моментот на барањето на жалителот до управниот суд и неговата депортација исклучил 
секаква можност за судот сериозно да направи детална анализа и правна аргументација со која би 
ги утврдил можните повреди на правото на семеен и приватен живот по депортацијата. Исклучена 
била и можноста за запирање на итната депортација бидејќи судијата за итни барања бил немоќен 
да стори било што друго, освен да го прогласи барањето за беспредметно. Пребрзата депортација ги 
направила правните лекови кои ги имал жалителот на располагање потполно некорисни, недостапни и 
неефикасни. Иако покасно тој добил дозвола за престој, тоа не влијаело на тоа тој да го изгуби  статусот 
на „жртва“, поради што Судот оцени дека било повредено правото на ефикасен правен лек во врска со 
правото на приватен и семеен живот. 
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СОВЕТ НА ЕВРОПА
ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ЧЕТВРТА СЕКЦИЈА

СЛУЧАЈОТ НА ОТМАН (АБУ КАТАДА) против ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО

(Жалба бр. 8139/09)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР

17 јануари 2012 година

КОНЕЧНА

09.05.2012



324

Во случајот на Отман (Абу Катада) против Обединетото Кралство,

Европскиот суд за човекови права (Четвртата секција), кој заседаваше како Судски совет во 
состав:

 Лех Гарлицки (Lech Garlicki), претседател, 
 Николас Браца (Nicolas Bratza), 
 Лилјана Мијовиќ (Ljiljana Mijović), 
 Давид Тор Бјоргвинсон (David Thór Björgvinsson), 
 Леди Бјанку (Ledi Bianku), 
 Михаи Поалелунџи (Mihai Poalelungi),  
 Винсент А. Де Гаетано (Vincent A. De Gaetano), судии, 
и  Лоренс Иерли (Lawrence Early), секретар на Секцијата,

Откако го разгледа случајот на затворена седница на 13 декември 2011 г.,

Ја донесе следнава пресуда, којашто беше усвоена на истиот датум:

ПОСТАПКА 

1.  Предметот произлезе од жалба (бр. 8139/09) против Обединетото Кралство на Велика Британија 
и Северна Ирска поднесена до Судот во согласност со членот 34 од Конвенцијата за заштита на 
човековите права и основни слободи („Конвенцијата“) од страна на јордански државјанин, г-динот 
Омар Отман („жалителот“) на 11 февруари 2009 год.

2.   Жалителот беше застапуван од г-а Г. Пирс, адвокат со пракса во Лондон во фирмата Бирнберг 
Пирс и партнерите. На неа ѝ помагаа г-дин Е. Фицџералд, кралски адвокат, г-дин Р. Хусаин, кралски 
адвокат и г-дин Д. Фридман, адвокат. Владата на Обединетото Кралство („Владата“) беше застапувана 
од нивниот агент, г-ата Л. Дубан од Министерството за надворешни работи. 

3.  Жалителот тврдеше конкретно дека тој би бил соочен со реален ризик од несоодветно постапување 
спротивно на членот 3 од Конвенцијата и флагрантно негирање на правдата спротивно на членот 
6 од Конвенцијата, доколку бил депортиран во Јордан.

4.  На 19 февруари 2009 година претседателот на Судскиот советот, кому му беше доделен случајот, 
одлучи да го примени правилото 39 од Деловникот на Судот, посочувајќи ѝ на Владата дека било 
пожелно во интерес на странките и заради соодветно спроведување на постапките жалителот да не 
биде вратен во Јордан додека ја чека одлуката на Судот.

 На 19 мај 2009 г. Судот одлучи да ја извести Владата за жалбата. Исто така беше одлучено во исто 
време да се одлучи и во однос на допуштеноста и основаноста на жалбата (член 29 § 1).

5. Жалителите и Владата поднесоа сопствените забелешки на писмено (правило 59 § 1 и 71 § 1 
од Деловникот на Судот). Исто така, коментари на трета странка беа примени од невладините 
организации Амнести Интернешнал (Amnesty International), Хјуман Рајтс Воч (Human Rights Watch) 
и ЏАСТИС (JUSTICE), на кои претседателот на Судскиот совет им дозволи да интервенираат во 
писмената постапка (член 36 § 2 од Конвенцијата и правилото 44 § 2). Странките одговорија на тие 
коментари (правило 44 § 5).

6.  Расправата беше јавна и се одржа во Зградата на човековите права во Стразбур на 14 декември 
2010 година (правило 59 § 3).

Пред Судот се појавија:
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(a)  за Владата 
 Г-а Л. Дубан (L. Dauban), агент, 
 Г-дин М. Белоф, КА (M. Beloff QC), 

 Г-а Р. Там, КА (R. Tam QC),

 Г-дин  T. Аikе (T. Eicke), адвокат, 
 Г-дин  Н. Фасел (N. Fussell),  
 Г-дин  А. Гледхил (A. Gledhill),

 Г-дин  Т. Кинсела (T. Kinsella),

 Г-дин  А. Рострон (A. Rawstron), советници;

 
(б) за жалителот 
 Г-а Г. Пирс (G. Peirce), адвокат, 
 Г-дин Е. Фицџералд, КА (E. Fitzgerald QC),

 Г-дин Д. Фридман (D. Friedman), адвокат. 

Судот ги сослуша обраќањата на г-дин Белоф и г-дин Фицџералд и нивните одговори на 
прашањата на Судот 

ФАКТИ

I. ОКОЛНОСТИТЕ НА СЛУЧАЈОТ

А. Вовед

7. Жалителот е роден во 1960 година во близина на Витлеем, во тоа време под управа како дел 
од Кралството Јордан. Тој пристигнал во Обединетото Кралство во септември 1993 година, откако 
претходно избегал од Јордан и отишол во Пакистан. Барањето за азил му било прифатено, а 
основата за тоа била прво дека тој бил лишен од слобода и мачен во март 1988 и 1990-1991 година 
од јорданските власти и второ дека тој бил лишен од слобода, а потоа ставен во домашен притвор 
во уште други две прилики. Тој добил статус на бегалец на 30 јуни 1994 година и дозвола да остане 
до 30 јуни 1998 година. Согласно вообичаената пракса државниот секретар не дал образложение 
за својата одлука жалителот да го признае за бегалец.

8. На 8 мај 1998 година жалителот побарал неограничена дозвола да остане во Обединетото 
Кралство. По ова барање не било одлучено пред апсењето на жалителот на 23 октомври 2002 година. 
На тој датум тој бил лишен од слобода согласно Законот за борба против тероризам, криминал и 
за безбедност (види A. and Others v. the United Kingdom [GC], no. 3455/05, § 90, 19 February 2009). 
Кога Законот бил укинат во март 2005 година жалителот бил ослободен со кауција и потоа станал 
предмет на налог за контрола согласно Законот за спречување тероризам (исто., §§ 83 и 84). На 11 
август 2005, додека сè уште чекал на одговор по неговата жалба по налогот за контрола, државниот 
секретар му врачил на жалителот известување за депортирање (види член 3, параграф 25 долу).

Б. Претходни кривични постапки во Јордан

1. Судење за реформа и оспорување
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9. Во април 1999 година жалителот бил осуден во отсуство во Јордан за заговор за активирање 
експлозивни направи, во судење познато како случајот за „реформа и оспорување“. Тој бил 
дванаесеттиот од тринаесет обвинети.

10. Случајот вклучувал наводи за заговор за активирање бомби во Јордан, како резултат на што 
имало успешни напади на Американското училиште и Хотелот Ерусалим во Аман во 1998 година. 
Дополнително бил осуден за членство во терористичка група, но овие прашања биле предмет на 
општата амнестија. На крајот од судењето жалителот бил осуден на доживотна казна затвор со 
тешка работа .

11. За време на судењето еден сведок, Мохамед Ал-Џерамаин признал дека тој, а не обвинетите 
биле инволвирани во активирањето на бомбите. Судот за државна безбедност кој расправал за 
случајот зазел став дека неговото сведочење било лажно, што се гледало од недоследностите меѓу 
она што тој кажал за природата на експлозивните направи, на пример, и други технички докази. 
Г-дин Ал-Џерамаин подоцна бил осуден на смрт за убиства за кои бил осуден во друго судење.

12. Жалителот тврдеше дека доказите против него главно се засновале на инкриминирачки 
изјави од сообвинетиот, Абдул Насер Ал-Хамашер (исто така познат и како Ал-Камајсех). Во своето 
признание пред јавниот (или државниот) обвинител, г-динот Ал-Хамашер тврдел дека жалителот ги 
поттикнал да ги извршат нападите. Тој исто така кажал дека ѝ честитал на групата после нападите.

13. Г-динот Ал Хамашер заедно со неколкумина од обвинетите за време на постапките пред Судот за 
државна безбедност се жалел дека биле мачени од Јорданската Главна разузнавачка управа („ГИД“), 
која е една од одговорните за одржување на внатрешната безбедност и следење на безбедносните 
закани во Јордан, заедно со Управата за јавна безбедност и војската. На крајот од периодот за 
испитување за време на кој тие тврделе дека биле мачени, јавниот обвинител зел изјава од секој 
од обвинетите.

14. За време на судењето биле изнесени докази од адвокати и медицински вештаци и роднини на 
обвинетите дека постоеле видливи знаци на мачење кај обвинетите. Меѓутоа Судот за државна 
безбедност  заклучил дека обвинетите не можеле да докажат дека биле мачени.

15. Биле поднесени повеќе жалби до Касациониот суд и предметот бил враќан за негово повторување 
пред Судот за државна безбедност, но со оглед дека жалителот бил осуден во отсуство, во негово име 
не биле поднесени никакви жалби. Во текот на тие жалби, осудителните пресуди биле потврдени 
врз основа дека релевантните изјави му биле дадени на јавниот обвинител. Признанијата во тие 
случаи оттука претставувале доволен доказ за да бидат осудени доколку судот ги прифател и доколку 
јавниот обвинител бил задоволен со признанијата. Касациониот суд го одбил тврдењето дека 
јавниот обвинител морал да докаже дека обвинетите му признале по сопствена волја: обврската 
на јавниот обвинител да докаже дека признанието било добиено доброволно постоела само кога 
признанието не било земено од него. Признанијата во прашање биле автентични и немало докази 
дека тие биле дадени под финансиска или морална присила.

16. Касациониот суд потоа ги разгледал последиците од наводите дека признанијата пред државниот 
обвинител произлегле од принуда на обвинетите и нивните семејства додека биле во притвор 
во ГИД. Таквото однесување за време на истрагата било против јорданскиот закон поради што 
сторителите подложеле на казна. Меѓутоа, дури и под претпоставка дека наводите на жалителите 
биле точни, со тоа немало да бидат поништени признанијата дадени на јавниот обвинител, освен 
доколку не било докажано дека тие признанија биле последица од незаконска принуда за да се 
присилат обвинетите да признаат работи што не ги сториле. Обвинетите не покажале дека таков 
бил случајот.

17. Како резултат на осудувањето на жалителот на ова судење, јорданските власти побарале 
екстрадиција на жалителот од Обединетото Кралство. На почетокот на 2000 година барањето било 
повлечено од страна на Јордан.

2. Судењето за милениумскиот заговор
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18. Во есента 2000 година на жалителот повторно му се судело во отсуство во Јордан, овој пат во 
случај познат како „милениумскиот заговор“, кој се однесувал на заговор за да се предизвикаат 
експлозии на западни и израелски цели во Јордан кои требале да се поклопат со милениумските 
прослави. Заговорот бил откриен пред да се извршат нападите. За жалителот се тврдело дека 
обезбедил пари за компјутер и дал поттик преку своите написи, кои биле пронајдени во домот 
на сообвинетиот г-дин Абу Хошер. Жалителот тврдеше дека главниот доказ против него било 
сведочењето на Абу Хошер.

19. Повеќето обвинети биле осудени за повеќето обвиненија; некои биле целосно или делумно 
ослободени. Жалителот бил осуден и добил казна 15 години затвор со тешка работа. Другите 
обвинети, вклучително Абу Хошер биле осудени на смрт. Во жалбената постапка некои од обвинетите 
вклучително и, се чини, Абу Хошер, тврделе дека биле мачени во текот на 50 денови испитување за 
време на кој период не им бил даден пристап до адвокати. Касациониот суд го отфрлил овој основ 
на жалбата, држејќи се до тоа дека записникот од истрагата покажувал дека на секој од обвинетите 
им било кажано дека имаат право да молчат во врска со она за што биле обвинети доколку нивниот 
адвокат не бил присутен. Жалителот исто така изјави дека Касациониот суд одлучил дека наводното 
несоодветно постапување додека биле држени од ГИД било нерелевантно бидејќи Судот за државна 
безбедност не се потпирал на признанијата што обвинетите им ги дале на ГИД, туку на нивните 
признанија пред јавниот обвинител. Абу Хошер и понатаму чека на извршување на смртната казна.

20. Наодите на Специјалната комисија за имиграциски жалби (СИАЦ) на Обединетото Кралство во 
однос на доказите изнесени на секое од судењата дадени се во параграф 45 долу. Другите докази 
кои биле обезбедени после одлуките на СИАЦ, а кои биле поднесени до овој Суд се сумирани во 
параграфи 94–105 долу.

В. Договорот за Меморандум за разбирање (МзР) меѓу Обединетото Кралство и Јордан

21. Во октомври 2001 година Министерството за надворешни работи ја советувало Владата 
на Обединетото Кралство дека членот 3 од Конвенцијата не дозволувал депортирање на лица 
осомничени за тероризам во Јордан. Во март 2003 година по разгледувањето на оваа можност од 
страна на Владата за отстранување на таквите бариери за протерување на лицето, Министерството 
за надворешни работи потврдило дека неговиот совет од октомври 2001 година и понатаму важел, 
но дека тие провериле дали клучните земји биле волни и во можност да обезбедат соодветна 
гаранција дека со лицата кои евентуално би биле депортирани ќе се постапува на начин доследен 
со обврските на Обединетото Кралство. Во мај 2003 година, министерот за надворешни работи 
се согласил дека барањето на конкретни и веродостојни гаранции од странски влади во форма 
на меморандуми за разбирање би можело да е начинот со кој ќе се овозможи депортација од 
Обединетото Кралство.

22. Во ноември 2003 година, Британската амбасада во Аман добила инструкции да ја покрене идејата 
за рамковен меморандум за разбирање (МзР) со јорданската Влада. Во февруари 2005 година, по 
средбата меѓу премиерот на Обединетото Кралство и Кралот на Јордан, како и меѓу државниот 
секретар на Министерството за внатрешни работи и јорданскиот министер за надворешни работи, 
начелно бил постигнат договор за МзР.

23. Дополнителни преговори се одржале во јуни 2005 година, а МзР бил потпишан на 10 август 
2005 година. Тој МзР воспоставува низа гаранции за придржување кон меѓународните стандарди 
во однос на човековите права, кон кои би се држеле доколку некој бил вратен од едната во 
другата држава (види параграф 76 долу). Истиот ден, пропратно писмо од вршителот на должност 
амбасадор на Обединетото Кралство во Аман до јорданското Министерството за внатрешни работи 
било потпишано во кое се евидентира способноста на јорданската Влада да гарантира дека во 
поединечни случаи нема да се извршува смртна казна. Во однос на жалителот, дополнителни 
прашања што се однесувале на повторено судење со кое тој би бил соочен по депортирањето исто 
така биле изнесени пред јорданската влада и одговорени во мај 2006 година од правниот советник 
на јорданското Министерство за внатрешни работи.
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24. Во МзР исто така имало одредба дека секое лице што ќе биде вратено врз основа на истиот ќе 
може да контактира и да му се овозможат итни и редовни посети од претставници на независно 
тело именувано заеднички од  владите на Обединетото Кралство и Јордан. На 24 октомври 2005 
година, Адала Центарот за студии во областа на човековите права („Адала Центарот“) потпишал 
договор за набљудување со Владата на Обединетото Кралство. На 13 февруари 2006 година биле 
договорени условите на договорот со Адала Центарот (види параграф 80 долу).

Г. Жалба на жалителот против депортирањето

25. На 11 август 2005 година, односно еден ден после потпишувањето на МзР, државниот секретар 
на жалителот му врачил известување за намера за депортирање. Државниот секретар потврди дека 
одлуката за депортирање на жалителот била донесена во интерес на националната безбедност. 
Жалителот се жалел до СИАЦ против таа одлука тврдејќи меѓу другото дека не била компатибилна 
со членовите 2, 3, 5 и 6 од Конвенцијата. Потпирајќи се на своето претходно барање за азил 
тој тврдел дека неговиот висок профил би предизвикал реален интерес кај јорданските власти. 
Наспроти тоа тој исто така ќе бил соочен со повторно судење за дела за кои бил осуден во отсуство. 
Оттука ќе бил соочен со долг притвор (со што би бил повреден членот 5) а, доколку бил осуден, ќе 
се соочел со долга казна затвор. Сите тие фактори значеле дека тој бил соочен со вистински ризик 
од мачење, било пред судењето или после осудувањето, за да извлечат од него признание или 
за да добијат информации од други причини. Тој исто така бил соочен со ризик од смртна казна 
или да биде предаден на друга земја заради испрашување, како што се Соединетите Американски 
Држави. Повикувајќи се на членот 6, тој тврдел дека неговото повторно судење ќе било флагрантно 
неправедно: Судот за државна безбедност, воен суд, не бил независен од извршната власт и со тоа 
постоел вистински ризик дека доказите добиени со мачење – било од него, или другите сообвинети 
или други затвореници – би биле прифатени против него.

1. Постапки пред СИАЦ

(а) Спроведување постапки пред СИАЦ и нејзините наоди во однос на националната безбедност

26. Жалбата на жалителот била отфрлена од СИАЦ на 26 февруари 2007 година. Жалбата била 
сослушана од СИАЦ во два дела: на „отворена седница“ кога случајот и доказите на државниот 
секретар биле претставени во присуство на жалителот и неговите застапници, и на „затворена 
седница“ кога биле претставени делови од случајот на државниот секретар кои не можеле да бидат 
обелоденети јавно заради безбедносни причини (види параграф 69 долу). СИАЦ ги сослушала 
доказите на затворена седница во врска со процесот во кој МзР бил договорен, опсегот во кој 
тој би го намалил ризикот од мачење, како и доказите што се однесувале за тоа каква закана 
претставувал жалителот по националната безбедност на Обединетото Кралство („доверлив 
материјал“). Жалителот и неговите застапници биле исклучени од затворената седница, но неговите 
интереси биле застапувани од специјални застапници. СИАЦ потоа усвоил „отворена пресуда“ која 
била јавно достапна, и „затворена пресуда“ која им била доставена само на државниот секретар и 
специјалните застапници.

27. При одлучувањето дали депортирањето на жалителот било неопходно во интерес на националната 
безбедност, СИАЦ сметала дека случајот на државниот секретар бил „добро поткрепен со докази“ 
бидејќи жалителот од многу терористи бил сметан за духовен советник чии гледишта оправдувале 
акти на насилство. Меѓутоа СИАЦ не ги зела во предвид ниедна од осудителните пресуди што биле 
донесени за жалителот во Јордан во негово отсуство, а кои првично биле поднесени како дел од 
случајот на жалителот. Причината за ова било тоа што Владата усвоила нешто што било опишано 
како „прагматски пристап“ да не се потпира на никакви докази за кои се тврдело дека можеби 
биле прибавени со мачење врз основа дека за тоа ќе било потребно да се спроведе истрага дали 
навистина биле прибавени со мачење. Ова било направено во согласност со пресудата на Горниот 
дом во предметот А и други (бр. 2) за таа цел (види параграфи 136 и 137 долу).

28. СИАЦ потоа ги разгледала доказите што ги чула од различни извори, вклучително и од висок 
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дипломат на Обединетото Кралство, г-дин Марк Оукден, кој изнел докази во врска со преговорите 
за МзР, договорот за мониторинг со Адала Центарот и ризикот со кој бил соочен жалителот во 
Јордан. Во име на жалителот, слушнале докази за јорданскиот режим од тројца научни работници. 
Исто така биле изнесени докази од адвокат со арапско потекло, г-ата Рана Рефахи, која отпатувал 
во Јордан за да спроведе истражување за претходните две судења, вклучително и интервјуа со 
обвинетите и нивните адвокати. Дополнително, ги разгледале доказите во однос на интересите 
на Владата на САД за жалителот и тврдењата дека јордански државјанин бил предмет на вонредни 
предавања од Јордан на Соединетите американски држави заради испрашување.

(б) Наодите на СИАЦ во врска со МзР

29.   САИЦ утврдила дека пресудите на овој Суд во случаите Чахал противи Обединетото Кралство 
(Chahal v. the United Kingdom, 15 November 1996, Reports of Judgments and Decisions 1996V) и 
Маматкулов и Аскаров против Турција (Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC], nos. 46827/99 and 
46951/99, ECHR 2005I) покажале дека законски може да се потпрат на гаранции; но тежината што ќе 
им се даде зависела од околностите на секој случај. Постои разлика меѓу потпирање на гаранција 
која барала од една држава да делува на начин кој не би бил во согласност со нејзиното обично 
право, кое барало од државата да се придржува на она што го бара законот, но што може да не 
е во целост или редовно применувано во пракса. Упатувајќи на одлуката на Комитетот против 
тортура на Обединетите нации во предметот Агиза против Шведска (види параграф 147 долу), каде 
шведските власти протерале египетски државјанин откако добиле гаранции од Египет, САИЦ вели:

„Случајот на Агиза се издвојува како јасно предупредување за опасностите од просто потпирање 
на форма на зборови и дипломатски мониторинг. Веќе постоеле знаци на предупредување 
кои требале да ги алармираат шведските власти за ризиците, вклучително и улогата која им ја 
дозволиле на странски разузнавачки организации. Но го забележуваме она што за нас претставува 
клучни разлики: силата, времетраењето и длабочината на билатералните односи меѓу двете земји 
во споредба со тие меѓу Шведска и Египет; начинот на кој преговорите околу МзР се одвивале 
и дипломатската проценка на нивната важност; конкретните околности на [актуелниот жалител] 
и Јордан; степенот на ризик во различни фази, во отсуство на МзР, особено во раните фази на 
притвор кога ризикот од мачење од ГИД вообичаено би бил највисок и кога потврденото мачење на 
Агиза во Египет се чини дека настанало; и брзината со која набљудувачите би побарале и веруваме 
дека ќе добијат пристап до жалителот во текот на тие први денови. Швеѓаните сметале дека ако 
бараат да го видат Агиза ќе покажеле сомнеж во Египќаните, додека такво чувство не постои ниту 
кај Британците, ниту кај [Адала] Центарот или јорданската Влада. Напротив сосема е спротивна 
работата. Еден аспект од тој случај кој исто така го мачеше [Комитетот против тортура] бил дека 
Агиза бил отстранет без конечна судска одлука за неговиот случај. Таква нема да биде ситуацијата 
овде.“

30. Во овој случај, политичката ситуација во Јордан и слободата, иако ограничена, на невладините 
организации, печатот и Парламентот да ја искажат загриженост ќе ги намали ризиците со кои е 
соочен жалителот. Дополнително, нивото на проверка што Јордан го прифати согласно МзР не може 
а да не покаже дека се волни да се придржуваат на неговите услови и дух. Секоја земја имала реален 
интерес за спречување на повредите на МзР: дипломатските односи меѓу Обединетото Кралство и 
Јордан биле пријателски и долгогодишни и од реална вредност за Јордан и ќе претставувале реален 
поттик за да се избегне прекршување на дадениот збор. Обете земји имале интерес да одржуваат 
соработка по прашања на борба против тероризмот. Обединетото Кралство навистина било 
загрижено дека требале да бидат во можност да отстранат странски државјани без да ги повредат 
нивните права согласно членот 3, така што таквиот пропуст во така јавен случај би претставувал 
големо назадување во тој процес. Таквата загриженост оттука би делувала како дополнителен 
поттик за истражување на секаква повреда на МзР. Иако МзР не посочувал кои чекори конкретно 
би биле преземени во рамките на една таква истрага, СИАЦ прифатила докази од г-динот Оакден 
дека секаков пропуст на јорданската Влада да одговори на дипломатските прашања би довело до 
„брза ескалација на дипломатски и министерски контакти и реакции“.

31. СИАЦ прифатила дека постоеле одредени слабости во МзР и одредбите за мониторинг. Дел од 
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заштитата, како што е брз пристап до адвокат, снимени распити, независни лекарски прегледи и 
забрана на непознати места на притвор, не биле експлицитно дадени, но во реалноста повеќето од 
овие аспекти биле опфатени. Немало гаранции дека пристапот до жалителот, како што се барало 
во условите на договорот со Адала Центарот, секогаш ќе бил дозволен, но секое одбивање брзо 
ќе било изнесено на виделина; во почетниот период на притвор, од Центарот се очекувало да 
го посетува жалителот трипати неделно. СИАЦ исто така очекувале ГИД и јорданската Влада да 
реагираат брзо на секое обраќање од Обединетото Кралство доколку некоја посета била одбиена. 
„Вознемирувал“ фактот дека на Специјалниот известувач за тортура на Обединетите нации не му 
бил дозволен пристап во објектот на ГИД во јуни 2006 и покрај претходниот договор дека ќе му се 
дозволи слободен пристап. Меѓутоа, врз основа на доказите што им биле изнесени, СИАЦ утврдила 
дека немал реален ризик од несоодветно постапување со жалителот од страна на ГИД. „Релативното 
недоволно искуство и опсег“ на Адала Центарот претставувале слабост; тие преземале задача која 
им била нова; и нивниот персонал не бил стручен за тоа како што било согледано. Се работело за 
релативно ново тело со ограничени ресурси и персонал, иако ова можело да се надмине и Владата 
на Обединетото Кралство би ги презела трошоците. Се работело за самиот факт на посетите за 
мониторинг кој бил важен, а отсуството на специјалистичка експертиза не било фатално по нивната 
вредност.

(в) Наодите на СИАЦ во однос на членот 3

32. Владата на Обединетото Кралство не ја оспорила општата сила на материјалот што им била на 
располагање во врска со состојбата со човековите права во Јордан и, според гледиштето на СИАЦ 
деталите од повредите на човековите права во Јордан и понатаму останале релевантни за оценка 
на ризикот со кој бил соочен жалителот. Владата исто така зазела став дека не може да го врати 
жалителот во Јордан, во согласност со своите меѓународни обврски, а во отсуство на конкретните 
мерки содржани во МзР. Сепак СИАЦ утврдила дека е важно да се разгледаат ризиците со кои 
е соочен жалителот во однос на веројатниот редослед на настаните доколку тој требал да биде 
вратен. Утврдила дека МзР може да не е неопходен за секој поединечен ризик, туку повеќе за да се 
зајакне постоечката заштита.

33. СИАЦ прифатила дека на враќање жалителот би бил ставен во притвор од страна на ГИД 
и повторно ќе му се судело за двете обвиненија за кои тој бил обвинет во отсуство. Тој би бил 
придружуван од претставник на Адала Центарот до местото каде што би бил притворен и лекарски 
прегледан. СИАЦ исто така прифатила дека ГИД би го испрашал жалителот за да добие признание 
кое би се искористило на судењето и за поопшти разузнавачки цели, иако СИАЦ утврдила дека е 
шпекулативно дека ГИД би го испрашувале жалителот за други дела за да покренат дополнителни 
обвиненија против него; немало никакви докази дека ќе имало дополнителни обвиненија. СИАЦ 
исто така прифатила дека САД исто така ќе сакале да го испрашаат жалителот и дека ова ќе се 
случело наскоро по неговото пристигнување во Јордан. Меѓутоа не постоел никаков ризик дека 
членот 3 би бил повреден пред завршувањето на повторното судење.

34. Постоел вистински ризик од мачење или несоодветно постапување со „обичен исламски 
екстремист“ во притворот на ГИД пред да биде обвинет, бидејќи таквото несоодветно постапување 
било раширено и од дамна постоело, како и  клима на неказнивост и избегнување на меѓународниот 
мониторинг во ГИД. Меѓутоа жалителот би бил заштитен со МзР заради својот висок профил и со 
договорот за мониторинг, особено со оглед дека Адала Центарот ќе „сака да се докаже во својата 
решителност,“ а и самите ќе бидат изложени на погледите од другите невладини организации. Со 
ова исто така ќе се спречи секаков вистински ризик од употреба на тактика од страна на ГИД од 
типот како што се одбивања за пристап во последен момент, тврдења дека жалителот не сакал да 
се види со лицата што вршат мониторинг или негово префрлање на друго место без известување. 
Пристапот на Адала Центарот исто така би спречил притвор на жалителот со изолација.

35. МзР исто така ќе ја ублажи климата на неказнивост која преовладува во ГИД и толерирањето 
на мачење од неговите постари членови. МзР и договорите за мониторинг биле поддржани од 
највисоките нивоа на Јордан – политичката моќ и престиж на Кралот на Јордан стоеле зад МзР – 
така што било разумно да се претпостави дека упатство за тоа како да се постапи со жалителот 
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им биле дадени на ГИД и тие ќе биле свесни дека секакво непридржување на истите немало да 
помине неказнето. Исто така, високи припадници на ГИД учествувале во преговорите за МзР и 
затоа ќе знаеле за последиците од секаков вид на непридржување. Дури и ако малтретирањето 
вообичаено било работа на грубите службеници, специфичната и невообичаена позиција на 
жалителот и последиците од МзР би воделе кон повисоките службеници да го спречат несоодветното 
постапување во неговиот случај, дури и ако тоа го прават исклучиво заради сопствен интерес.

36. Испрашувањето од страна на САД не било забрането од страна на МзР и, за СИАЦ било веројатно 
дека на Централната разузнавачка агенција на САД ќе ѝ било дозволено да го испраша жалителот 
директно во присуство на ГИД. Меѓутоа, Обединетото Кралство јасно би им укажале на САД кои 
се неговите интереси од тоа да не дојде до повреда на МзР. Јорданските власти и САД би биле 
внимателни САД да „не ги надмине своите овластувања“. Под претпоставка дека жалителот ќе 
останал под надлежност на ГИД и не ќе им бил предаден на Соединетите Американски Држави, 
немало никаков ризик од несоодветно постапување во предпретресната фаза. Исто така било 
крајно неверојатно дека жалителот ќе бил сместен во некој таен затвор на ГИД или ЦИА во Јордан.

37. Истите фактори важеле за секакво испрашување кое можело да се случи наскоро после 
осудувањето или ослободувањето на жалителот. МзР и понатаму ќе се применувал и би било во 
интерес и на Јорданците и на Американците да спроведат распит колку што е можно порано наместо 
да чекаат да помине судењето. Високиот профил на жалителот исто така се сметало дека е „малку 
веројатно дека ќе опаднел многу во наредните години“.

38. Постоела мала веројатност дека јорданските власти ќе покренеле дополнителни обвиненија 
кои би резултирале со смртна казна или да се бара смртна казна во однос на обвиненијата за 
кои на жалителот требало повторно да му се суди. Наместо тоа, доколку бил осуден, жалителот 
ќе се соочел со долга затворска казна. Постоел вистински ризик од доживотна казна затвор за 
заговорот за Реформа и оспорување, иако постоела голема шанса дека истата ќе била значително 
помала заради начинот на кој се чини дека биле намалени казните на другите обвинети откако се 
жалеле, на 4 или 5 години. Не постоел реален ризик за доживотна казна со повторното судење за 
милениумскиот заговор. Немало никакво правило кое би спречило повисока казна да се изрече 
од 15-годишната казна која му била изречена во отсуство. Меѓутоа, јасната пракса била против 
изрекувањето на повисоки казни при повторно судење после првичното осудување во отсуство и 
немало причина да се заземе поинаков, помалку наклонет став, во однос на жалителот кога ќе биде 
присутен наспроти тоа кога бил отсутен. Жалителот би ја служел казнат во обичен затвор, а не во 
притвор на ГИД; казната со тешка работа не значела дополнително казнување. Општите услови 
немало да значат повреда на членот 3 и, иако по некогаш се случувале тепања, немало докази дека 
жалителот ќе бил цел на такво нешто како политички исламистички затвореник. Неговиот статус 
повторно би му послужел како заштита.

39. Во однос на предавањето заради испрашување, постоел „силен поттик“ за владите на Јордан 
и САД да не дозволат вакво нешто да се случи, ако ништо друго заради вистинските домашни 
политички проблеми што ова би ги создало за јорданската Влада и бидејќи САД не сакале да го 
дестабилизираат јорданскиот режим. Сите примери на наводно предавање на друг од Јордан биле 
на луѓе со друго државјанство или во еден случај лице со двојно државјанство на Јордан и САД. Исто 
така било многу неверојатно дека жалителот би бил префрлен во таен објект на ЦИА во Јордан со 
оглед дека ова ќе значело инволвирање на јорданските власти што било спротивно од МзР. Исто 
така било малку веројатно дека Владата на САД ќе барала екстрадиција на жалителот од Јордан 
кога веќе не барала негова екстрадиција од Обединетото Кралство, а за Јордан ќе било политички 
проблематично да одговори на такво барање.

(г) Наодите на СИАЦ во однос на членот 5

40. Во врска со притворот на жалителот после неговото отстранување во Јордан, СИАЦ утврдила 
дека временскиот рок за известување на судските органи за апсењето (48 часа) и за поднесување на 
формалните обвиненија (15 дена) редовно и законски биле продолжувани од судовите на барање 
на обвинителот во фази од 15 до максимум 50 дена. Затоа би било компатибилно со јорданското 
право жалителот да остане во притвор 50 дена без физички да биде изнесен пред суд пред да биде 
обвинет. Такви продолжување биле одобрувани од судските власти, иако не неопходно во физичко 
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присуство на осомничениот.

41. СИАЦ забележале дека МзР експлицитно не барал да нема продолжување на периодот од 
првичните 15 дена притвор, но барал вратеното лице итно да биде изнесено пред судија или друго 
лице овластено со закон да ја утврди законитоста на неговиот притвор. Иако терминот „итно“ не 
бил дефиниран во МзР, СИАЦ утврдила дека овој дел од МзР би бил спроведен, особено бидејќи ова 
биле една од првите работи каде би се применил МзР и дека првото појавување на жалителот пред 
суските власти би било во рок од 48 часа. Не би значело повреда на МзР доколку жалителот бил 
притворен максимум 50 дена со судски одобрени 15 дена продолжување или ако тој бил отсутен 
кога тие подоцнежни одлуки биле усвоени. Меѓутоа во реалноста вкупен период од 50 дена малку 
е веројатно дека ќе се барал дури и без МзР, бидејќи жалителот се соочувал со повторно судење, а 
досието на случајот веќе поминало низ процес на судење и жалбена постапка повеќе пати.

(д) Наодите на СИАЦ во однос на членот 6

42. Постоел општ став пред СИАЦ дека претходните осудителни пресуди нема да се земат во предвид 
и дека ќе му се суди повторно пред Судот за државна безбедност за истите обвиненија.

43. Покрај неговите две оспорувања на процесот за повторно судење (непристрасноста на Судот 
за државна безбедност и употребата на доказите прибавени со мачење), жалителот исто така 
тврдел дека ќе бил испрашуван од ГИД, претставници на САД или јавниот обвинител во отсуство на 
адвокат. При тоа јавниот обвинител имал овластување согласно членот 64(3) од јорданскиот Закон 
за кривична постапка да спроведува истрага во отсуство на адвокат „секогаш кога тој [сметал] дека 
е неопходно да се открие вистината“. Оваа одлука не подложела на ревизија иако СИАЦ исто така 
забележала дека признание пред јавниот обвинител не било допуштено освен ако поединецот 
не бил предупреден дека не бил обврзан да одговара на прашањата во отсуство на неговиот 
адвокат. СИАЦ сметала дека е малку веројатно дека адвокатот на жалителот ќе бил присутен за 
време на испрашувањето од страна на ГИД или претставници на САД, но дека е многу веројатно 
да има пристап до адвокат при секое појавување пред судија или јавниот обвинител. Во однос на 
предпретресната подготовка на одбраната, периодот и можностите што им биле на располагање 
биле помали отколку во Обединетото Кралство, но сепак подобри од она што вообичаено би ги 
имале во Јордан.

44. Што се однесува до отсуството на независност и непристрасност на Судот за државна безбедност, 
СИАЦ утврдила дека судот би се состоел од три судии, од кои најмалку двајца би биле воени офицери 
со правнички квалификации без фиксна позиција. И јавниот обвинител ќе бил воено лице. Жалбата 
би била до Касациониот суд, цивилен суд, иако тој суд не можел да сослуша аргументи за некаква 
неправедност на судењето кои произлегле од воениот состав на Судот за државна безбедност.

45.  Што се однесува до потенцијалната употреба на доказите прибавени со мачење при повторното 
судење на жалителот, СИАЦ го утврдила следново:

„418. Јорданскиот правен систем, согласно своите услови оттука не дозволува употреба на 
признание или инкриминирачки изјави што не се дадени доброволно. Постои судско испитување 
на тврдењата од таква природа пред да се примат доказите. Тие тврдења самите можат да се 
тестираат со докази. Колку тие тврдења можат практично да се тестираат зависи од одредени 
одлики на системот. Товарот на докажување за изземање на признанија дадени пред обвинителот 
е кај обвинетиот. Постои очигледен проблем да се докажат претходни дејствија или закани од ГИД 
во отсуство на системи за снимање на испрашувањата, обезбедување на присуство на адвокат за 
време на испрашувањето и независни итни лекарски прегледи. Веројатно е да постои одреден 
отпор кај Судот да прифати дека признанија дадени пред обвинителот, вообичаен извор на докази, 
се расипани од несоодветно постапување. Судот или обвинителот се чини не се подготвени да ги 
присилат службениците на ГИД да се појават и да сведочат за таквите тврдења. Може да постои 
чувство дека овие тврдења се прават рутински како еден вид стратегија на одбраната.

419.   Може и да постои поголема волја да се тестира природата на признанијата дадени само во 
текот на испрашувањето од ГИД. Постојат одредени докази кои барем на ниво на Касациониот суд, 
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признанија за кои се тврди дека биле прибавени со мачење, кои биле исклучени (иако не е јасно 
дали истите биле дадени пред ГИД или обвинителот).

420. Меѓутоа општите докази и оние конкретно поврзани со двете судења во прашање покажуваат 
дека постои барем многу реален ризик инкриминирачки изјави против [жалителот] да биле 
добиени како резултат на постапки на ГИД со кои бил повреден членот 3 од ЕКЧП; тие може но 
не мора да достигнале ниво на мачење. Крајно неверојатно е дека тие изјави би биле исклучени 
при повторно судење бидејќи Судот за државна безбедност малку е веројатно да биде убеден дека 
тие биле добиени на таков начин, особено со оглед дека веќе било одбиено таквото тврдење на 
првите судења, иако тие што ги дале можат да сведочат дека биле така добиени и дека всушност 
биле невистинити.“

Затоа постои голема веројатност дека минатите изјави дадени на јавниот обвинител кои го 
инкриминирале обвинетиот би биле прифатени. СИАЦ понатаму утврди дека тие изјави би биле 
од значителна, можеби одлучувачка важност, против него. Во однос на овој аспект на повторното 
судење СИАЦ одлучи:

“439. За нас прашањето се навраќа на тоа дали е неправедно или не товарот на докажување во 
Јордан да е таму каде што е по ова прашање; ние не сметаме дека е неправедно само по себе. 
Меѓутоа, овој товар на докажување се чини дека не е придружуван од некои од основните заштити 
од претходно несоодветно постапување или средства за да се помогне неговото докажување, на пр. 
видео или друга евиденција од испрашувањето од страна на ГИД, ограничени периоди на притвор 
за испрашување, постојано присуство на адвокати, рутински лекарски прегледи, помош од Судот за 
повикување на релевантните службеници или лекари. Одлуките исто така се носат од суд на кој му 
недостасува независност и не се чини дека темелно или енергично ги испитува тврдењата од оваа 
природа. Ги зема овие поенти во комбинација што не води до заклучок дека судењето веројатно 
ќе биде неправедно во однос на членот 6 заради начинот на кој ќе се разгледаат тврдењата за 
изјавите кои не се дадени доброволни.

46. СИАЦ заклучила дека и покрај своите наоди во однос на независноста и непристрасноста на 
Судот за државна безбедност и реалниот ризик од прифаќање на докази кои биле добиени на 
начин спротивен на членот 3, нема да има флагрантно лишување од правдата согласно членот 6 од 
Конвенцијата доколку жалителот бил вратен во Јордан. СИАЦ изјавила дека повторното судење би 
се случило „во законски изградена рамка која го опфаќа судскиот систем, процедуралните прашања 
и прекршоци“, жалителот ќе бил присутен и истото би било јавно. Досието од првото судење ќе се 
наоѓало пред судот пред кој ќе се повтори судењето, но жалителот ќе можел ефективно да ги оспори 
неговите содржини. Егзекуцијата на Ал-Џерамаин и проблемот со кои се соочени другите сведоци, 
имено Абу Хошер, немало да го направат повтореното судење неправедно. СИАЦ заклучила:

„446. Го прифаќаме недостатокот на институционална независност во СДБ. Отсуството на 
независност кај судиите на СДБ е во структурата и системот. Нема докази зошто одредени судии 
можат да бидат избрани за одредени случаи или дека се врши притисок врз нив. Но СДБ не е само 
алатка на извршната власт: постојат здрави докази дека тој ги проценува доказите и ги тестира во 
однос на правото, и има ослободено повеќе обвинети. Во минатото има намалено казни.

447. Неговите судии се едуцирани како правници и имале кариера како воени адвокати. Надвор од 
тоа постои многу ограничена основа да се каже дека тие би биле пристрасни, и со тоа не се закопува 
жалбата. Нивната позадина може да ги направи скептични околу тврдењата за малтретирање од 
страна ГИД што можело да влијае на изјавите дадени пред обвинителот. Тие можат инстинктивно 
да го споделат гледиштето дека тврдењата за несоодветно постапување се рутински дел од 
случајот на одбраната за да се оправдаат инкриминирачките изјави од други. Правната рамка е 
лошо прилагодена за откривање и дејствување против тврдења за злоупотреба. Начинот на кој 
пристапува кон прифаќањето на доказите, во однос на материјалот што го имаме не покажува 
никаква внимателна проверка на потенцијално расипани докази. Повтореното судење ќе има 
значителен публицитет, а јавните судења можат да охрабрат поголема грижа и непристрасност во 
испитувањето на доказите. Ова нема да биде судење чисто за покажување, ниту такви биле првите 
судења; ниту пак резултатот ќе се знае од напред без разлика на доказите.
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448. Дадени се причини за одлуките, а може да се поднесе и жалба до Касациониот суд. Фактот 
дека таквата жалба не може да го поправи недостатокот на структурна независност во СДБ не 
е причина да се намалува нејзиното постоење во севкупната проценка дали ќе постои целосно 
негирање на правата од членот 6. Овој Суд е граѓански суд и доказите за недозволиво мешање на 
извршната власт преку назначување или отстранување се доста слаби. Не постојат никакви докази 
за тоа како неговиот состав се избира, ниту дека се под притисок на извршната власт. Тој просто 
функционира како коректив на пресудите на СДБ во однос на правото и постапката, и е во одредена 
мерка релевантен во однос на фактичките прашања, иако не ги сослушува доказите одново или 
нема целосна фактичка јурисдикција со исклучок по жалбите на обвинителите. Веројатните казни 
не се во целост несразмерни на делата.

449.  Веќе дискутиравме за тоа до каде оди СДБ во својот пристап во прифаќањето на изјавите дадени 
пред обвинител кои наводно се дадени како резултат на претходно несоодветно постапување. Иако 
зазедовме став дека заради низа фактори најверојатно повтореното судење ќе биде неправедно во 
таа смисла, тие нема да значат дека судењето во целост е неправедно. Постоењето на законска 
забрана за допуштеноста на таквите докази не може да се игнорира, ниту пак фактот дека СДБ ќе 
чуе докази во врска со тврдењата. Улогата на Касациониот суд во разгледувањето и од време на 
време отфрлањето на заклучоците на СДБ по ова прашање е материјална. Недостатокот на доказни 
или процедурални заштити за да се воспостави рамнотежа во однос на товарот на докажување, и 
веројатната ментална тенденција на изјавите дадени пред еден обвинител/судија во еден граѓански 
правен систем, а сè во рамките на суд за безбедносни прашања во која доминираат воени правници 
не е доволно за целосно негирање на правдата.

450. Постои опасност, со оглед на неизбежниот фокус на она што е кажано да биде потенцијално 
неправедно во однос на повтореното судење, при исклучиво фокусирање на недостатоците кога се 
одлучува дали ќе има целосно негирање на правото на праведно судење, наместо да се гледа на 
сликата од судењето како целина. Тоа е она што мора да се направи и токму таа слика како целина 
која мора да не доведе до нашиот заклучок во однос на ова прашање.

451. Различните фактори за кои е веројатно дека би предизвикале со повторното судење да се 
повреди членот 6 во значителна мерка се меѓусебно поврзани. Тоа што ќе ги земеме во предвид не 
значи дека сме убедени дека постои вистински ризик за целосно негирање на правото на праведно 
судење.“

47.   Конечно иако постои реална шанса за долгогодишна казна затвор, тоа не влијае на тоа да се 
смени заклучокот на СИАЦ дека севкупната природа на повтореното судење нема во целост да 
претставува негирање на правата на жалителот.

2. Постапки пред Апелациониот суд

48.  Жалителот се жалел до Апелациониот суд кој усвоил пресуда на 9 април 2008 година, едногласно, 
дозволувајќи ја жалбата во однос на членот 6 и ризикот од употребата на доказите добиени 
спротивно на членот 3, а отфрлајќи ја по сите други основи ([2008] EWCA Civ 290).

49.    За поплаките на жалителите согласно членот 3 што се однесува до употребата на докази од 
затворен вид од страна на СИАЦ и потпирањето на гаранциите од МзР, Апелациониот суд сметал 
дека тој бил обврзан од својата претходна пресуда во однос на овие прашања во предметот MT 
(Алжир), РБ (Алжир), У (Алжир) против државниот секретар на Министерството за внатрешни работи 
(MT (Algeria), RB (Algeria), U (Algeria) v. the Secretary of State for the Home Department [2007] EWCA 
Civ 808), каде одлучил дека: (i) СИАЦ можела да разгледува докази од затворен вид во врска со 
безбедноста на враќањето; и (ii) релевантноста на гаранциите за безбедноста на враќањето била 
фактичко прашање, а не правно и оттука немал јурисдикција да разгледува жалба по тој основ. 
Апелациониот суд исто така ги отфрлил жалбите на жалителот засновани на членот 5, утврдувајќи 
дека СИАЦ имал право така да одлучи.

50.    За членот 6 Апелациониот суд го отфрлил аргументот на жалителот дека постоел вистински 
ризик од „флагрантно негирање на правдата“ при неговото повторно судење во Јордан заради 
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отсуство на независност и/или непристрасност на Судот за државна безбедност: СИАЦ имала право 
да одлучи така како што одлучила во однос на оваа поента и овој заклучок не бил променет од 
подоцнежната одлука на овој Суд во предметот на Ал-Моајад против Германија (AlMoayad v. Germa-
ny (dec.), no. 35865/03, 20 February 2007).

51. Меѓутоа, Апелациониот суд го прифатил аргументот на жалителот дека постоел реален ризик 
дека ќе страдал од „флагрантно негирање на правдата“ заради ризикот дека изјавите добиени 
преку постапување спротивно на членот 3 би биле прифатени како докази против него за време на 
неговото судење. Апелациониот суд забележал:

„45. СИАЦ ја потцени или погрешно ја разбра основната природа на правото од Конвенцијата на 
забрана за употреба на докази добиени со мачење. Адвокатот на државниот секретар рекол дека 
не било дел од неговото изјаснување да каже дека доколку е јасно дека едно судење ќе се одржи 
врз основа на докази добиени со мачење, било од самите лица или од трети странки, тоа немало да 
значи флагрантно негирање на правдата. Соодветно на тоа откако СИАЦ утврдила како факт дека 
постоела висока веројатност дека доказите кои сосема е можно дека биле прибавени со мачење 
(SIAC, § 436); или за кои постоел многу реален ризик дека биле добиени со мачење или друг тип на 
однесување со што бил повреден членот 3 (SIAC, § 437); би биле допуштени на судењето на г-динот 
Отман; тогаш СИАЦ морала да биде задоволна дека таквите докази ќе биле исклучени или немало 
да се постапи по нив. Во таа насока биле недоволни основите на кои се потпирала СИАЦ за тоа што 
не утврдила дека постоела закана од повреда на членот 6.

46. Ние нагласуваме дека тоа не е или не е пред сè критика на образложението на СИАЦ во смисла 
на рационалноста, иако сметаме дополнително дека заклучоците на СИАЦ не следеле рационално 
од нејзините фактички наоди. Напротив нашиот главен наод е дека СИАЦ згрешила со примената 
на тест што не барал многу при утврдување на прашањето за тоа дали правата од членот 6 би биле 
повредени.

...

48. Употребата на докази прибавени со мачење е забрането со правото од Конвенцијата не само 
затоа што ќе го направат судењето неправедно туку исто така и поконкретно заради поврзаноста 
на проблемот со членот 3, основна, безусловна и од која нема отстапување забрана а која се наоѓа 
во фокусот на заштитата на Конвенцијата. Како што наведува ЕСЧП во §105 од својата пресуда во 
предметот на Џалох против Германија (Jalloh v Germany 44 EHRR 32):

„инкриминирачките докази - било да се во форма на признание или реални докази – добиени како 
резултат на дејствија на насилство или бруталност или други форми на постапување кои можат 
да се карактеризираат како мачење – на нив никогаш не треба да се потпира како на докази за 
вината на жртвата, без разлика на нивната доказна вредност. Секаков друг заклучок само ќе служи 
индиректно да му се даде легитимитет на однесување кое заслужува морална осуда кое авторите 
на членот 3 од Конвенцијата се обиделе да го забранат или, како што убаво беше формулирано 
во пресудата на Врховниот суд на САД во предметот на Рошин (Rochin case 342 US 165) „да ѝ се 
овозможи на бруталноста да се затскрие зад правото“.

Таквото гледиште, дека употребата на докази прибавени со мачење или несоодветно постапување 
е забранета не само, или навистина пред сè, заради нивната веројатна неверодостојност, но уште 
повеќе заради тоа што државата мора да се спротивстави на однесувањето што ги обезбедило 
доказите, е универзално признато како во рамките на правото на Конвенцијата така и надвор од 
него.

Она што е особено силно во оваа смисла при цитирањето на плејада од подеднакво силно 
формулирани извори може да се најде во говорот на Лорд Бингам во предметот А против Министерот 
за внатрешни работи (A v Home Secretary (No2) [2006] 2 AC 221).

49. СИАЦ погреши што не ја препозна оваа клучна разлика меѓу повредите на членот 6 засновани 
на овој основ и повредите на членот 6 засновани просто на пропустите во текот на судскиот процес 
или во составот на судот. Наместо тоа, во својот заклучок во §§ 442452 од својата одлука ... ја третирал 
можната употреба на докази прибавени со мачење pari passu со жалбите за независноста на судот: 
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види конкретно СИАЦ во §§ 449-450. Тоа предизвикало да не препознае висок степен на гаранција 
која е потребна во однос на постапките во странски држави пред едно лице да може законски да 
биде депортирано за да му се суди, при што може да има докази прибавени со мачење.“

52. Апелациониот суд забележал дека СИАЦ дошла до својот заклучок дека нема да има целосно 
негирање на правдата во врска со употребата на докази прибавени со мачење со тоа што ќе се 
потпира на процесот, иако искрено не во целост на задоволителен начин, пред Судот за државна 
безбедност и Касациониот суд. За Апелациониот суд таквиот заклучок не одговарал со сопствениот 
наод на СИАЦ за процесот пред Судот за државна безбедност, особено самата загриженост на СИАЦ 
што се однесува до докажувањето дека доказите биле прибавени со мачење. Според мислењето на 
Апелациониот суд, она што ја загрижувало СИАЦ било „во голема мерка оправдано од литанијата 
на отсуство на основна заштита од претходно несоодветно постапување“ во Јордан. Тој исто така го 
критикувал „вознемирувачкиот пропуст“ на СИАЦ да им даде соодветна тежина на наодите што се 
однесува до недостатоците кај Судот за државна безбедност. Апелациониот суд заклучил:

„Немало простор за СИАЦ да заклучи во однос на тие докази дека ризикот од целосно негирање 
на правдата што се гледа од употребата на докази прибавени со мачење адекватно бил исклучен. 
СИАЦ не можела да дојде до таков заклучок доколку соодветно го сфатела статусот на правото на 
Конвенцијата во однос на овој аспект од членот 6.“

3. Постапки пред Горниот дом

53. Државниот секретар се жалел пред Горниот дом на заклучокот на Апелациониот суд по членот 6. 
Жалителот пак од друга страна се жалел во однос на своите други жалби во врска со Конвенцијата. 
Жалбата била со сослушана заедно со жалбите на двајцата жалители во предметот МТ (Алжир), 
РБ и У (види параграф 48 горе). Со спојувањето на жалбите Горниот дом можел да ја разгледа 
употребата на материјалот од затворен вид пред СИАЦ, потпирањето на гаранцијата содржана во 
МзР и жалбите на жалителот во однос на членовите 5 и 6. Горниот дом пресудил на 18 февруари 
2009 едногласно и ја одобрил жалбата на Владата и ја отфрлил жалбата на жалителот ([2009] UKHL 
10).

(а) Член 3: „затворени“ постапки пред СИАЦ

54. Лордот Филипс одлучил дека СИАЦ законски имала право да разгледа материјал од затворен вид 
при проценување на безбедноста на враќањето и ваквата постапка била поддржана од убедлива 
политика. Разлика морало да се направи меѓу материјалот од затворен вид за безбедноста на 
враќањето и употребата на материјал од затворен вид во други постапки, на пример за да се 
утврди заканата по националната безбедност од страна на одреден поединец. За првото, лицето 
вообичаено би требало да биде свесно за природата на секаков ризик од враќањето и, во секој 
случај, самиот поединец, а не државата требал да изгради случај дали тој ќе бил соочен со ризик 
при враќањето. Не било веројатно дека ќе било од клучна важност за еден специјален застапник 
да добие информации од лицето кое треба да се депортира во однос на доказите од затворен 
вид. Што се однесува до непрактичноста на добивањето на соодветни вешти лица со безбедносен 
сертификат кои како сведоци ќе можат да го погледнат материјалот, Лордот Филипс не го сметал 
проблемот за неправеден. Деловникот на СИАЦ му овозможувал на специјалниот застапник да ги 
замоли СИАЦ да побараат повеќе докази, а СИАЦ, како стручен трибунал, можел да се потпира 
на тоа „да се направи реална проценка на затворениот материјал во контекст на изјаснувањето 
на специјалниот застапник“. Во однос на гаранциите, Лорд Филипс го поддржал гледиштето дека 
гаранциите содржани во МзР морале да се обелоденат, но деталите од преговорите кои довеле до 
МзР можеле да бидат материјал од затворен вид.

55. Лордот Хофман го отфрлил аргументот на жалителот за посуштинската основа дека на судската 
пракса на овој Суд гледал како на појаснување дека утврдувањето дали налогот за депортирање 
можело да значи повреда на членот 3 не барало „целосно судско произнесување во однос на членот 
6 или дури и 5(4). Со цитирање на случајот на Чахал, цитиран горе, тој нагласил дека сè она што се 
барало било „независна проверка на тврдењето“, што се случило во предметот на жалителот.



337

56. Лордот Хоуп се согласил, иако прифатил дека овој Суд сè уште немал можност да анализира дали 
системот на СИАЦ ги исполнил барањата од Конвенцијата. Според него тие биле исполнети. Лордот 
Браун исто така се согласил, нагласувајќи дека што се однесува до безбедноста на враќањето, немало 
никаков случај против жалителот; напротив тој бил оној што покренал случај против државата во 
која требал да се врати.

(б) Член 3: гаранции и МзР

57. Лорд Филипс (со кого се согласија и другите лордови на највисокиот апелационен суд) ја толкувал 
судската пракса на овој Суд почнувајќи од случајот Маматкулов и Акаров, цитиран горе, натаму така 
што гаранциите ги сметал „како дел од матрицата која требала да биде земена во предвид“ кога 
се одлучувало за тоа дали имало значителни основи да се верува дека жалителот би се соочил со 
третман спротивен на членот 3. Тој упатил на „изобилието“ на материјали од меѓународното право 
кои го поддржувале предлогот дека на гаранциите требало да се гледа со скептицизам доколку 
истите се дадени од земја каде нечовечното постапување од страна на власта е ендемско. Меѓутоа 
за Лордот Филипс ова било „слично на ситуација на маѓепсан круг каде ако треба да побарате 
гаранции не можете да се потпирате на нив“. При одбивањето на тој предлог тој одлучил дека 
единствениот основ за мешање во ставот на СИАЦ бил доколку нејзините заклучоци дека можеле 
да се потпрат на гаранциите биле нерационални, а заклучоците на СИАЦ во овој случај не биле 
такви.

(в) Членот 5

58. Горниот дом едногласно одбил да се меша во фактичките наоди на СИАЦ дека немало да дојде 
до изложување на жалителот согласно јорданското право на 50 дена притвор без пристап до суд 
или адвокат. Лордот Филипс утврдил дека дури и да се случело такво нешто, 50-дневен притвор не 
претставувал флагрантно кршење на членот 5. Флагрантно кршење било кршење чии последици 
биле толку сериозни што го надвладувале правото на една држава да протера странец од својата 
територија. Тој услов можел да се задоволи со своеволно лишување од слобода кое траело со 
години, но не со 50-дневен притвор.

(г) Член 6

59. Во однос на членот 6, спроведувајќи го тестот дали ќе имало „целосно негирање или поништување“ 
на правото на праведно судење, Лордот Филипс забележал:

„136. Ова не е ниту лесен ниту адекватен тест за тоа дали членот 6 треба да го забрани депортирањето 
на еден странец. Како прво не е лесно да се претпостави што достигнува ниво на ’целосно негирање 
или поништување на правото на праведно судење’. Од таа фраза не може да се бара дека секој 
аспект од процесот на судење треба да е неправеден. ... Она што се бара е дека недостатокот или 
недостатоците во процесот на судење треба да се такви што суштински ќе ја уништат праведноста 
на потенцијалното судење.

137. Второ, фактот дека депортираното лице може да се најде подложено на судски процес во 
земјата примател кој е очигледно неправеден, не може сам по себе да оправда ставање на ембарго 
на депортирањето. Фокусот мора да биде не едноставно на неправедноста на судскиот процес, туку 
на неговите потенцијални последици. Едно неправедно судење веројатно е да доведе до повреда 
на материјалните човекови права и опсегот на таквата потенцијална повреда мора едноставно да 
биде важен фактор при одлучувањето дали да се спречи депортирањето.“

60.  Земајќи ја во предвид релевантната судската пракса на овој Суд, вклучително и случајот на 
Бадер и Канбор против Шведска (Bader and Kanbor v. Sweden, no. 13284/04, § 42, ECHR 2005XI), кој 
го зел како пример за потребата да се разгледа ризикот од повреда на членот 6 во комбинација со 
други членови како што се членовите 2 и 3, Лорд Филипс одлучил:

„Јуриспруденцијата на Стразбур, иако е внимателна, ме доведе до овие заклучоци. Пред 
депортирањето на еден странец да може да го повреди членот 6 мора да постојат значителни 
основи да се верува дека постои реален ризик (i) дека ќе постои суштинска повреда на принципите 
на праведно судење гарантирани со членот 6 и (ii) дека овој пропуст ќе доведе до погрешна пресуда 
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што само по себе претставува флагрантна повреда на „основните права“ на жртвата.

61. Во овој случај, вториот крак беше исполнет од потенцијалните казни затвор со кои бил соочен 
жалителот. За првиот крак, лорд Филипс заклучил дека иако воениот устав на јорданскиот Суд за 
државна безбедност ќе го направи судењето спротивно на членот 6 доколку се одржело во држава 
потписничка на Конвенцијата, тој се согласил со СИАЦ и Апелациониот суд дека тоа немало да 
достигне ниво на „флагрантно негирање на правдата“ доволно за да го спречи депортирањето во 
случај на отстранување.

62. Во однос на жалбата на жалителот дека постоел вистински ризик дека доказите против него 
биле прибавени со мачење, Лордот Филипс одлучи дека Апелациониот суд згрешил. Тој барал 
премногу висок степен на гаранции дека докази што можеби биле прибавени со мачење немале да 
се користат во странски судски процеси. Тој изјавил:

„Забраната да се примат докази прибавени со мачење не е пред сè затоа што таквите докази се 
неверодостојни или бидејќи примањето на докази ќе го направат судењето неправедно. Туку повеќе 
бидејќи „државата мора да заземе цврст став против однесувањето како резултат на кое биле 
добиени доказите’. Таквиот принцип се применува за државата во која се прави обид за се дадат 
такви докази. Тоа не се бара во оваа држава, Обединетото Кралство, да чува во земјата на штета 
на националната безбедност осомничен терорист, освен ако нема висок степен на гаранција дека 
докази прибавени со мачење нема да бидат изнесени против него во Јордан ... Ова прашање пред 
СИАЦ било дали постоеле разумни основи да се верува дека доколку г-дин Отман бил депортиран 
во Јордан кривичното судење со кое ќе се соочи таму ќе има толку големи недостатоци што во 
суштина ќе ја уништат праведноста на неговото судење или, како што СИАЦ изнесе, да достигне 
ниво на целосно лишување од правото на праведно судење. СИАЦ заклучила дека недостатоците 
што СИАЦ ги идентификувала не го поминале строгиот тест. Не утврдив дека при доаѓањето до тој 
заклучок СИАЦ направила правна грешка.“

63.  Лорд Хофман сметал дека немало извор од Конвенцијата за да се одлучи дека, во контекст на 
примената на членот 6 во случај на отстранување, ризикот од употреба на докази прибавени со 
мачење неопходно достигнал ниво на флагрантно негирање на правдата.

64. Лорд Хоуп се согласил. Тој прифатил дека овој Суд усвоил „бескомпромисен пристап“ во однос 
на употребата на докази прибавени со мачење во текот на судењето, но доказите пред СИАЦ не го 
исполниле тој стандард. Имало наводи, но не и докази. Тврдењето дека постоел реален ризик дека 
биле добиени докази со мачење не биле доволни за да се забрани отстранување. Тој потсетил на 
наодите на СИАЦ дека повторното судење најверојатно немало да биде во согласност со членот 
6 доколку Јордан била потписничка на Конвенцијата, туку ќе се случело во рамките на законски 
изградена рамка. Постоеле цврсти докази дека Судот за државна безбедност, кој не претставувал 
само алатка на извршната власт, ги оценил доказите и ги тестирал истите во однос на законите. 
СИАЦ затоа имала право да ја донесе одлуката што ја донела во однос на доказите.

65.  Лордот Браун се согласил со Лордот Филипс и упатувајќи на мнозинството од Големиот судски 
совет во предметот Маматкулов и Аскаров, цитиран горе, изјавил: „Доколку екстрадицијата не била 
незаконска, дури и во околностите што произлегле таму, според мене протерувањето дефинитивно 
не е незаконско и овде.“

66. Лордот Менс, кој се согласил со другите лордови од највисокиот апелационен суд во врска 
со членот 6 и сите други точки од жалбата забележал значителна сличност меѓу концептот на 
„флагрантна неправедност“ во судската пракса на овој Суд и генерално концептот на негирање на 
правдата во јавното меѓународно право. Кај второво, современиот консензус бил дека фактичките 
околности морале да бидат од нечуени размери за одговорноста на државата да се изнесе во 
меѓународното право.

II. РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО И ПРАКСА

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.
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III. ДОГОВОРИТЕ МЕЃУ ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО И ЈОРДАН

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

IV. ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА ВО ЈОРДАН

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

V. РЕЛЕВАНТНОТО КОМПАРАТИВНО И МЕЃУНАРОДНО ПРАВО ВО ОДНОС НА МАЧЕЊЕТО И УПОТРЕБАТА 
НА ДОКАЗИ ПРИБАВЕНИ СО МАЧЕЊЕ

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

VI. РЕЛЕВАНТНАТА НАЦИОНАЛНА И МЕЃУНАРОДНА СУДСКАТА ПРАКСА И КОМЕНТАРИТЕ ВО ВРСКА СО 
ГАРАНЦИИТЕ

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

VII. МЕЃУНАРОДНОТО ПРАВО ВО ОДНОС НА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРИТВОРОТ И ПРАВОТО НА ПРАВЕДНО 
СУДЕЊЕ

Види оригинална пресуда на http://www.coe.int под HUDOC.

ПРАВО

I.  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 3 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

160. Повикувајќи се на членот 3 од Конвенцијата, жалителот се жалел дека ќе бил соочен со реален 
ризик да биде мачен или малтретиран доколку бил депортиран во Јордан. Членот 3 го уредува 
следното:

„Никој не смее да биде подложен на мачење, нечовечно или понижувачко постапување или 
казнување.“

А. Изјаснување на странките

1. Владата

161. Владата се изјасни дека материјалите за дипломатските гаранции кои жалителот и трети 
странки ги обезбедиле (види параграфи 141–146 горе), сите зборувале за тоа каква би требало да 
биде праксата на судовите, а не толку утврдените услови од Конвенцијата. Пристапот на Судот бил 
да се утврди дека гаранциите сами по себе не биле доволни да спречат мачење; меѓутоа, Судот 
исто така би испитал дали таквите гаранции во својата практична примена обезбедувале доволни 
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гаранции против малтретирањето (види Babar Ahmad and Others v. the United Kingdom (dec.) nos. 
24027/07, 11949/08 and 36742/08, § 106, 6 July 2010). Исто така, спротивно на изјаснувањето на 
жалителот (види параграф 168 долу) не постоел никаков принцип во судската пракса на Судот дека 
кога постоел реален ризик од несоодветно постапување заради систематска примена на мачење 
во земјата која е дестинација, било малку веројатно дека гаранциите ќе го елиминирале тој ризик. 

162. СИАЦ го следела пристапот на Судот во однос на гаранциите. Таа примила широк спектар на 
докази, како во однос на значењето и веројатните последици од гаранциите така и во однос на 
актуелната состојба во Јордан. Таа ги испитала тие докази многу внимателно при утврдувањето. 
Сите фактори на кои се потпирала кога дошла до своите заклучоци и понатаму се применувале 
барем со онолку сила како и во времето кога утврдувала. Нејзините заклучоци не можеле да се 
сменат од критичките извештаи кои биле објавени после нејзиното утврдување; тие извештаи биле 
од општа природа. Ако ништо друго, доказите покажале дека состојбата со човековите права се 
подобрувала и секако не се влошила од времето кога СИАЦ ја утврдила.

163.    Владата се изјасни дека СИАЦ одлучила дека гаранциите дадени од Јордан во актуелниот 
случај биле доволни бидејќи: (i) Јордан покажал волја и можел да ги исполни своите обврски; (ii) 
жалителот би бил заштитен со својот висок профил; и (iii) ќе имало мониторинг од Адала Центарот.

164. Во однос на првото, Владата повторила дека гаранциите содржани во МзР биле дадени со 
добра волја и биле одобрени на највисоките нивоа на јорданската Влада. Тие имале намера да 
ги отсликаат меѓународните стандарди. Не недостасувала јасност кај нив, особено кога МзР бил 
толкуван во својот дипломатски и политички контекст. Соодветно толкувани, условите во МзР 
предвидувале жалителот да биде изнесен брзо пред судија или друг судски службеник (што според 
јорданското право, би го вклучило и јавниот обвинител) и тој да има пристап до независен правен и 
лекарски совет. Да се критикува МзР бидејќи не бил законски обврзувачки (како што го критикувал 
жалителот) значело да се покаже недостаток на почит во однос на тоа како МзР функционирал во 
пракса меѓу државите; тие биле добро етаблирани и во голема мерка се користеле како алатка 
во меѓународните односи. Како што утврдила СИАЦ постоеле здрави причини зошто Јордан би се 
придржувал на овој МзР. Било во интерес на обете влади да се почитуваат гаранциите; како што 
утврдила СИАЦ позицијата на Јордан на Блискиот Исток и неговите односи со САД не го менувале 
тоа. СИАЦ исто така утврдила дека без разлика на изјаснувањето на жалителот во спротивна насока, 
било во интерес на двете Влади соодветно да се истражат сите наводни повреди на МзР. Во овој 
случај исто така било многу важно дека ГИД, која би го лишела од слобода жалителот кога ќе бил 
вратен, го потпишала МзР, била вклучена во преговорите за истиот, ги прифатила неговите одредби 
за мониторинг, и била свесна за последиците од повредата на гаранциите. Владата понатаму 
се повикала на наодите на СИАЦ во жалбата на ВВ (види параграф 75 горе), кои го ажурирале и 
потврдиле она што СИАЦ го утврдила во актуелниот случај. Во предметот ВВ СИАЦ ги прифатила 
доказите на г-дин Лејден дека билатералните односи меѓу Обединетото Кралство и Јордан врз кои 
се потпирал МзР биле блиски.

165. Во однос на второто, Владата потсети дека СИАЦ утврдиле дека жалителот бил добро позната 
личност во арапскиот свет и дека без разлика на МзР неговото враќање и последователниот 
третман ќе биле предмет на интензивен интерес и анализа од локалните и меѓународните медиуми. 
Јорданското граѓанско општество, вклучително и јорданските пратеници, со интерес ќе го следеле 
случајот на жалителот. Секакво несоодветно постапување ќе предизвикало негодување и ќе ја 
дестабилизирало јорданската Влада. Како што утврдила СИАЦ оние што ќе биле одговорни за 
неговиот притвор ќе биле свесни за овие фактори.

166. Во однос на третото, Владата нагласила дека иако СИАЦ го критикувала капацитетот на Адала 
Центарот, во никој случај не го омаловажил ефектот од мониторингот; навистина утврдила дека 
мониторингот би имал позитивен ефект во намалување на ризикот од несоодветно постапување. 
Исто така, од времето кога  СИАЦ ја утврдил стручноста на Адала таа значително пораснала. Како 
што покажале изјавите на г-дин Лејден, тие добиле значителни финансиски средства од Европската 
комисија; започнале со мониторинг преку својата подружница, НТЦТ; се стекнале со практично 
искуство со посета на лица лишени од слобода, ги вклучиле оние кои биле држени од ГИД; се 
стекнале со искуство работејќи со други НВО; и значително го зголемиле бројот на вработени, 
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вклучувајќи и медицински стручни лица; и покажале независност од владата, особено ГИД, преку 
објавување на студија за мачењето. Спротивно на сугестиите на жалителот, тие го задржале 
својот непрофитабилен статус (и својата независност) и покрај критиките што ги добиле од други 
НВО-а заради потпишувањето на договорот. Владата понатаму се изјаснила дека критиките на 
жалителот за Адала во секој случај биле погрешни бидејќи самиот мониторинг ќе бил спроведен 
од организацијата-соработник на Адала, НТЦТ. Владата исто така се изјаснила дека без разлика на 
општите проблеми со набљудувањето на човековите права во Јордан, МзР и условите од договорот 
му обезбедувале на Адала Центарот јасен и детален мандат и било јасно за сите страни како требале 
да се одвиваат посетите за мониторинг. Доколку Адала наидел на некакови проблеми можеле да 
ја алармираат Амбасадата на Обединетото Кралство во Аман. Владата исто така нагласила дека во 
согласност со Вербалната нота приложена со втората изјава на г-динот Лејден (види параграф 90 
горе) мониторингот би траел сè додека жалителот бил лишен од слобода.

167. Од овие причини, Владата се изјасни дека имало значително разлики меѓу гаранциите кои 
претходно биле разгледани од страна на Судот и оние дадени од Јордан. Овие гаранции, кога 
биле разгледани со одредбите за мониторинг, биле доволни за да се обезбеди дека немало да има 
никакви повреди доколку жалителот бил депортиран во Јордан.

2.  Жалителот

168. Жалителот се изјасни дека, како правно прашање, требало соодветно внимание да се посвети 
на критиката од меѓународната заедница на гаранциите. Постоел меѓународен консензус дека 
гаранциите ја поткопувале воспоставената меѓународна правна машинерија за забрана на мачењето 
и ако една земја немала волја да се придржува на своите обврски во однос на меѓународното право, 
тогаш било малку веројатно да се придржува на билатералните гаранции. Меѓународното искуство 
исто така покажало дека докажувањето на придржувањето било особено тешко. Жалителот исто 
така се изјасни дека после пристапот заземен од Врховниот суд на Канада во предметот Суреш (види 
параграф 152) исто така било соодветно да се прави разлика меѓу гаранцијата дека една држава 
нема да направи нешто што е законско (како што е извршување на смртна казна) и гаранција 
дека нема да направи нешто незаконско (како што е мачење). Исто така судската пракса на овој 
Суд, особено случаите на Шамајев и Исмоилов, цитирани горе, кога било покажано дека одреден 
ризик постоел за одредено лице, гаранциите не биле доволни, особено кога мачењето исто така 
се покажало дека е систематско во земјата дестинација. Затоа се изјаснил дека гаранциите ќе биле 
доволни само кога (i) претходен систематски проблем на мачење бил ставен под контрола; и (ii) 
иако изолирани, несистематски дејствија продолжиле, постоел независен мониторинг од тело 
кое било докажано со својата ефективност, како и кривични санкции против прекршители. Овие 
критериуми не биле исполнети во овој случај.

169. Жалителот се потпирал на доказите утврдени во параграфите 106–124 горе, кои, тој се изјаснил, 
покажувале дека јорданските затвори биле надвор од владеењето на правото. Мачењето било 
ендемско, особено во затворите на ГИД, а затворениците исламисти биле често тепани. Постоел 
систематски проблем со спроведувањето на брзи и делотворни истраги за наводи на мачење. Овие 
докази биле уште посилни во времето кога СИАЦ ја утврдувала состојбата. Исто така културата на 
неказнивост која доминирала во ГИД ја правел неспособна да се придржува на гаранциите дури и 
ако раководството тоа го сакало. Од Јордан не можело да се очекува дека ќе ги исполнел обврските 
поврзани со човековите права. Тие одбиле да се подложат на каква било форма на извршување на 
тие обврски; на пример одбиле да ги ратификуваат членот 22 од УНЦАТ (правото на индивидуална 
жалба до Комитетот против тортура или Факултативниот протокол на УНЦАТ (со кој се воспоставил 
Поткомитет за спречување на тортура и меѓу другото да му даде право да ги посетува местата каде 
лица се лишуваат од слобода).

170. Гаранциите на јорданската Влада во неговиот случај исто така требале да бидат видени во 
нивниот соодветен политички контекст. Иако стратешки важен, Јордан не бил стабилен, се потпирал 
на американската поддршка, бил склон кон немири и ранлив на Исламизмот. Оттука иако не 
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оспорувал дека надворешните врски меѓу Јордан и Обединетото Кралство биле блиски, жалителот 
сметал дека овие фактори на противтежа значеле дека билатералните односи меѓу двете земји не 
биле доволни за да се гарантира придржување до МзР.

171. Во овој контекст неговиот висок профил немало да го заштити, туку напротив ќе го изложел на 
поголем ризик; имено токму заради неговиот профил имало потреба од МзР. Тој претходно бил мачен 
бидејќи јавно ја критикувал надворешната политика на Јордан. Барањето на Јордан за екстрадиција 
било повлечено бидејќи неговото присуство не се сметало за пожелно. Таквата проценка можела 
да се потврди со заклучоците на СИАЦ што се однесува до заканата по националната безбедност 
што потекнувала од него во однос на Обединетото Кралство. Исто така Џамил ел Бана, Бишар ал 
Рави и Бинјам Мохамед, кои биле лишени од слобода од властите на САД во Заливот Гвантанамо и 
на други места изјавиле дека биле испитувани на долго и на широко во однос на нивните врски со 
него. Доколку бил депортиран тој ќе бил сметан за значителна закана за земјата и Блискиот Исток. 
Во такви нестабилни околности, пресметките на јорданската Влада за тоа дали да се придржува на 
МзР можеле да се сменат. Овие фактори кога ќе се земат заедно со културата на неказнивост во 
ГИД, значеле дека неговиот висок профил ќе делувал не како извор на заштита туку како магнет 
за злоставување. Исто така било нерационално дека СИАЦ утврдилa дека Јордан би се придржувал 
на гаранциите бидејќи тврдењата за несоодветно постапување – било да биле вистинити или не – 
можеле да бидат подеднакво дестабилизирачки како доказ дека тврдењето било точно. Во однос 
на овој наод нема да има причина јорданските власти лошо да постапуваат со жалителот бидејќи 
секогаш ќе се отворени да изнесат лажни обвинувања.

172. Исто така имало повеќе недостатоци во МзР. Не било јасно што се мислело под „судија“ во однос 
на гаранцијата дека ќе бил „изнесен итно пред судија“; можело само да значи дека ќе бил изнесен 
пред обвинител кој ќе имал улога на управен судија. Исто така не било јасно дали ќе имал пристап 
до адвокат за време на неговото испитување додека бил во притвор. Исто така не било јасно дали 
МзР забранувал предавање на друга земја заради испитување, што станало поверојатно заради 
интересот на САД за него и доказите за учеството на Јордан во претходни предавања. Конечно, 
не било јасно дали согласно јорданското право, гаранциите во МзР биле законски и можеле да се 
спроведат кога не биле оправдани од јорданскиот парламент. Тој поднел изјава во таа смисла од 
шефот на друга јорданска невладина организација, Арапската организација за човековите права, 
која одбила да земе улога во телото за мониторинг од тие причини.

173. Во однос на мониторингот на гаранциите, тој ги усвоил гледиштата на трета странка што 
интервенирала дека немало независен мониторинг во Јордан, фактор на кој, тој се изјаснил, 
морало да му се даде на тежина кога се разгледувале капацитетите на Адала. За самиот Адала 
Центар, впечатлива одлика на доказите изнесени пред Судот билa тaа дека, дури и во времето на 
интервенирање после одлуката на СИАЦ, сè уште немало практично искуство за мониторинг на 
човековите права и наместо тоа главно бил заинтересиран за обука и застапување. Исто така иако 
Адала поднел извештај за борбата против мачењето во 2008 година, било важно да се спомене дека 
извештајот директно не ја критикувал ГИД.

174. Без разлика на сопствените ограничувања, природата на мониторингот предвидена со 
условите од договорот исто така била ограничена. Доследно на тие услови, Јордан можел да го 
ограничи пристапот на една посета секои две недели. Дополнително, немало никаква одредба 
за независни лекарски прегледи; Адала нема да ужива непречен пристап до целото место каде 
што ќе е притворен жалителот, бидејќи ќе има право само на приватна посета на него; немало 
никаков механизам за Адала да истражи поплака за несоодветно постапување; ниту жалителот ниту 
неговите адвокати би имале пристап до извештаите на Адала до владите на Јордан и Обединетото 
Кралство; и се чини дека мониторингот би бил ограничен на три години. Сите овие фактори значеле 
дека мониторингот не бил во согласност со меѓународните стандарди, како тие воспоставени во 
Факултативниот протокол за УНЦАТ. Исто така дури и да се претпостави дека Адала можел да бара 
влез во објектот каде бил притворен жалителот за да се избегне мониторинг, властите едноставно 
ќе им кажеле дека жалителот не сакал да ги види.
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3. Интервенција на трети странки

175. Третите странки што интервенираа (види параграф 5 горе) се изјаснија дека користењето 
на дипломатски гаранции било причина за голема загриженост. Таквите билатерални, законски 
неспроведливи дипломатски документи ја поткупувале ius cogens природата на апсолутната 
забрана на мачење и обврската за невраќање. Тие исто така го поткопувале и обврзувачкиот, 
мултилатерален, меѓународен правен систем заради кој државите се држеле до своите обврски. 
Гаранциите биле во голема мерка окарактеризирани како погрешни во принцип и неделотворни 
во пракса од страна на меѓународните експерти како што е Високиот комесар за човекови права 
на ООН, Комитетот за спречување на тортура на Советот на Европа, како и Заедничкиот комитет за 
човековите права на Обединетото Кралство (види параграфи 141- 145 горе).

176. Од попрактичен аспект имало четири битни слабости во гаранциите. Најпрво, не биле во 
можност да откријат злоупотреба. Мачењето било практикувано во тајност, а софистицираните 
техники на мачење тешко се откривале, особено со оглед на отпорот на жртвите да зборуваат 
искрено со набљудувачите заради страв од одмазда.

177. Второ, режимите за мониторинг предвидени со гаранциите не задоволувале. На пример, 
нивната пракса не била добра во споредба со праксата на Меѓународниот комитет на Црвениот крст 
кој никогаш не посетувал поединечни затворени лица за да избегнат несакано идентификување на 
оние кои се жалеле на злоставување. Третите странки исто така забележале дека Специјалниот 
известувач на ООН исто така го одбил предлогот дека посетите на еден затвореник можеле да 
бидат ефективна заштита. Понатаму вреди да се забележи дека Комитетот за спречување на тортура 
одбил да го набљудува придржувањето на гаранциите.

178. Трето, честопати, локалните набљудувачи не ја поседувале потребната независност. Тие не 
поседувале овластување да добијат пристап до местата за притвор, да поднесат жалби или да 
извршат притисок врз властите да престанат со секакво злоставување. Тие самите биле подложени 
на малтретирање и заплашување.

179. Четврто, гаранциите исто така страдале од недостаток на поттик за обелоденување на 
повреди, бидејќи ниедна од засегнатите влади не би сакала да признае повреда на меѓународните 
обврски и, во предметот на Владата која испраќа, да се загрозат идни депортации врз основа на 
националната безбедност. Како ветувања кои не можат да се остварат од страна на една држава за 
друга, гаранциите  можеле да бидат прекршени без сериозни последици.

180. Третите странки исто така се изјасниле дека нивните сопствени извештаи (резимирани во 
параграфите 112–118 горе) ја документирале долгогодишната пракса на Јордан на мачење и 
несоодветно постапување со лица осомничени за тероризам и загрозување на националната 
безбедност. Во своите изјаснувања тие извештаи покажале дека ГИД континуирано ги спречувала 
напорите за спроведување мониторинг. На пример, во 2003 година Меѓународниот комитет на 
Црвениот крст бил присилен да ги суспендира посетите заради повреди на процедурите за посети 
од страна на ГИД; Специјалниот известувач на ООН бил спречен да спроведува приватни интервјуа. 
ГИД продолжила да ги негира сите тврдења за несоодветно постапување. Не постоело внатрешно 
решавање на наводите, а кривичните казни биле несоодветни. Неколку службеници кои биле 
осудени за мачење добиле претерано мали казни.

181. Гледиштето на третите странки кое се засновало на интервјуа меѓу Хјуман Рајтс Воч и 
раководителот на Адала, било дека центарот бил профитна компанија која не вршела никакви 
инспекции. Ниту пак центарот приватно или јавно изразил некаква загриженост заради 
малтретирање во јорданските установи за притвор.

Б. Допуштеност

182. Судот забележува дека оваа жалба не е очигледно погрешно засновано во рамките на значењето 
на членот 35 § 3 од Конвенцијата. Понатаму забележува дека не е недопуштено по некој друг основ. 
Затоа мора да се прогласи за допуштена.
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В. Основаност

1. Општи принципи

183. Прво, Судот посакува да нагласи дека, низ историјата бил свесен за тешкотиите со кои биле 
соочени државите во заштитата на нивните населенија од терористичко насилство, што само по 
себе претставува потешка закана по човековите права (види, меѓу другото, Lawless v. Ireland (no. 
3), 1 July 1961, §§ 28–30, Series A no. 3; Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, Series A no. 25, 
Öcalan v. Turkey [GC], no. 46221/99, § 179, ECHR 2005IV; Chahal, цитиран горе, § 79; A and Others v. the 
United Kingdom, цитиран горе, § 126; A. v. the Netherlands, no. 4900/06, § 143, 20 July 2010). Соочени 
со таква закана, Судот смета за легитимно земјите договорнички да заземат цврст став против оние 
кои придонесуваат за терористички акти, што не може да го осуди под никакви околности (Boutagni 
v. France, no. 42360/08, § 45, 18 November 2010; Daoudi v. France, no. 19576/08, § 65, 3 December 2009).

184. Второ, како дел од борбата против тероризмот, на државите мора да им се дозволи да 
депортираат лица кои не се нивни државјани, а за кои сметаат дека се опасни по националната 
безбедност. Во никој случај не е дел од функцијата на Судот да разгледа дали едно лице всушност 
претставува таква закана; неговата единствена задача е да разгледа дали депортирањето на тој 
поединец би било компатибилно со неговите или нејзините права согласно Конвенцијата (види 
исто така Исмоилов и други, цитиран горе, §126).

185. Трето, јасно е утврдено дека протерувањето од страна на држава договорничка може да го 
покрене прашањето согласно членот 3, и оттука да ја вклучи одговорноста на државата согласно 
Конвенцијата каде значителни основи се прикажани за да се верува дека засегнатото лице, доколку 
е депортирано се соочува со реален ризик да биде подложено да третман спротивен на членот 3. 
Во таков случај членот 3 имплицира обврска да не се депортира лицето во прашање во таа земја. 
Членот 3 е апсолутен и не е можно да се измери ризикот од несоодветно постапување против 
причините што се изнесени за протерување (Saadi v. Italy [GC], no. 37201/06, §§ 125 and 138, ECHR 
2008-...).

186. Четврто, Судот прифаќа дека, како што покажуваат материјалите обезбедени од жалителите 
и третите странки што интервенираа, постои широко распространета загриженост во рамките на 
меѓународната заедница за праксата на барање гаранции за да се дозволи депортирање на оние 
кои се сметаат за закана по националната безбедност (види параграфи 141- 145 горе и Исмоилов и 
други, цитиран горе, §§ 96-100). Меѓутоа не е задача на Судот да одлучи за исправноста на барањето 
на гаранции, или да се оценат долгорочните последици од тоа; неговата единствена задача е да 
испита дали гаранциите добиени во конкретен случај се доволни за да се отстрани вистинскиот 
ризик од несоодветно постапување. Пред да се осврнеме на фактите на случајот на жалителот, 
затоа е практично да се утврди пристапот што го има заземено Судот во однос на гаранциите во 
случаите на протерување согласно членот 3.

187. При секоја проверка дали жалителот е соочен со реален ризик на несоодветно постапување 
во земјата во која се отстранува, Судот ќе ја разгледа и општата состојба со човековите права во 
таа земја и специфичните карактеристики на жалителот. Во случај каде гаранциите се обезбедени 
од државата која прима, тие гаранции претставуваат дополнително релевантен фактор кој Судот ќе 
го земе во предвид. Меѓутоа, гаранциите сами по себе не се доволни за да се обезбеди соодветна 
заштита од ризик од несоодветно постапување. Постои обврска да се испита дали гаранциите 
обезбедуваат, во нивната практична примена доволна гаранција дека жалителот ќе биде заштитен 
од ризикот од несоодветно постапување. Тежината што треба да им се даде на гаранциите од 
државата примател зависи, во секој случај од околностите кои превладуваат во материјалното 
време (види Саади, цитиран горе, § 148).

188. При оценувањето на практичната примена на гаранциите и утврдување на тоа каква тежина 
треба да им се даде, прелиминарното прашање е дали општата состојба со човековите права 
во земјата примател исклучува прифаќање на некакви гаранции. Меѓутоа, само во ретки случаи 
општата ситуација во една земја ќе значи дека никаква тежина не може да им се даде на гаранциите 
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(види, на пример, Gaforov v. Russia, no. 25404/09, § 138, 21  October 2010; Sultanov v. Russia, no. 
15303/09, § 73, 4 November 2010; Yuldashev v. Russia, no. 1248/09, § 85, 8 July 2010; Ismoilov and Oth-
ers, цитиран горе, §127).

189. Почесто, Судот најпрво ќе го процени квалитетот на дадените гаранции и, второ, дали во 
контекст на праксите на државата примател може да се потпре на нив. При тоа, Судот ќе ги земе во 
предвид меѓу другото следниве фактори:

(i) дали условите на гаранциите му биле обелоденети на Судот (Ryabikin v. Russia, no. 8320/04, § 119, 
19 June 2008; Muminov v. Russia, no. 42502/06, § 97, 11 December 2008; види исто така Pelit v. Azerbai-
jan, цитиран горе);

(ii) дали гаранциите се конкретни или општи и нејасни (Саади, цитиран горе; Klein v. Russia, no. 
24268/08, § 55, 1 April 2010; Khaydarov v. Russia, no. 21055/09, § 111, 20 May 2010).

(iii)  кој ги дал гаранциите и дали тоа лице може да ја обврзе државата примател (Shamayev and Oth-
ers v. Georgia and Russia, no. 36378/02, § 344, ECHR 2005III; Kordian v. Turkey (dec.), no. 6575/06, 4 July 
2006; Abu Salem v. Portugal (dec.), no 26844/04, 9 May 2006; cf. Ben Khemais v. Italy, no. 246/07, § 59, 
ECHR 2009... (извадоци); Garayev v. Azerbaijan, no. 53688/08, § 74, 10 June 2010; Baysakov and Others 
v. Ukraine, no. 54131/08, § 51, 18 February 2010; Soldatenko v. Ukraine, no. 2440/07, § 73, 23 October 
2008);

(iv) доколку гаранциите биле издадени од централните власти на државата примател, дали од 
локалните власти може да се очекува да се придржуваат до истите (Чахал, цитиран горе, §§ 105-107);

(v)  дали гаранциите се однесуваат на третман што е законски или незаконски во државата примател 
(Cipriani v. Italy (dec.), no. 221142/07, 30 March 2010; Youb Saoudi v. Spain (dec.), no. 22871/06, 18 Sep-
tember 2006; Ismaili v.  Germany, no. 58128/00, 15 March 2001; Nivette v. France (dec.), no  44190/98, 
ECHR 2001 VII; Einhorn v. France (dec.), no 71555/01, ECHR 2001-XI; исто така види Суреш и Лаи Синг, 
обата цитирани горе)

(vi)    дали тие биле дадени од држава договорничка (Chentiev and Ibragimov v. Slovakia (dec.), nos. 
21022/08 and 51946/08, 14 September 2010; Gasayev v. Spain (dec.), no. 48514/06, 17 February 2009);

(vii) времетраењето и силата на билатералните односи меѓу државата испраќач и државата примател, 
вклучително и историјата на државата примател во однос на придржувањето на слични гаранции 
(Барбар Ахмад и други, цитиран горе, §§ 107 и 108; AlMoayad v. Germany (dec.), no. 35865/03, § 68, 20 
February 2007);

(viii)   дали придржувањето на гаранциите може објективно да се потврди преку дипломатски или 
други механизми за мониторинг, вклучително и обезбедување на непречен пристап до адвокатите 
на жалителот (Chentiev and Ibragimov и Gasayev, двата цитирани горе; cf. Ben Khemais, § 61 и Ry-
abikin, § 119, двата цитирани горе; Kolesnik v. Russia, no. 26876/08, § 73, 17 June 2010; види исто така 
Agiza, Alzery и Pelit, цитирани горе);

(ix) дали постои делотворен систем за заштита од мачење во државата примател, вклучително дали 
е волна да соработува со меѓународните механизми за мониторинг (вклучително и меѓународни 
НВО-а за човекови права), и дали е волна да ги истражи наводите за мачење и да ги казни 
одговорните лица (Ben Khemais, §§ 59 and 60; Soldatenko, § 73, двата цитирани горе; Koktysh v. 
Ukraine, no. 43707/07, § 63, 10 December 2009);

(x) дали жалителот претходно бил подложен на несоодветно постапување во државата примател 
(Коктиш, § 64, цитиран горе)

(xi) дали веродостојноста на гаранциите била испитана од домашните судови на државата испраќач/
држава договорничка (Gasayev; Babar Ahmad and Others¸ § 106; Al-Moayad, §§ 66-69).

2. Случајот на жалителот
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190. При примената на овие фактори во овој случај Судот сака да каже дека тој само ги зел во предвид 
доказите од отворен вид изнесени пред СИАЦ, дополнителните докази кои биле поднесени до Судот 
(сумирани во параграфите 83–92 горе), и јавно достапните извештаи за состојбата со човековите 
права во Јордан (сумирани во параграфите 106–124). Судот нема добиено дополнителни докази од 
затворен вид кои биле пред СИАЦ, ниту било побарано од него да разгледа такви докази. Слично 
на тоа, бидејќи не ја разгледал затворената пресуда на СИАЦ, не е релевантно за сопствената 
ex nunc проценка од страна Судот на тоа дали ќе имало повреда на членот 3 бидејќи СИАЦ, при 
формирањето на сопствениот заклучок за членот 3, разгледала дополнителни докази од затворен 
вид кои не биле наведени во нејзината отворена одлука.

191. Затоа осврнувајќи се на доказите пред него, Судот најпрво забележува дека сликата што била 
насликана од извештаите на телата на Обединетите нации и на НВО-ата во врска со мачењето во 
јорданските затвори е подеднакво доследна како и вознемирувачка. Без разлика на напредокот 
што Јордан го постигнал, мачењето и понатаму останува, според зборовите на Комитетот 
против тортура на Обединетите нации, „распространето и рутинско“ (види параграф 107 горе). 
Заклучоците на Комитетот се потврдени од други извештаи сумирани во параграфите 106–124 горе 
кои демонстрираат вон секаков разумен сомнеж дека систематски се врши мачење од страна на 
Генералната разузнавачка управа, особено врз затворениците исламисти. Мачењето исто така го 
практикувала ГИД без да бидат казнети. Оваа култура на неказнивост, според гледиштето на Судот 
не изненадува: доказите покажуваат дека на јорданскиот правосуден систем му недостасуваат 
многу од стандардните, меѓународно признати заштити за спречување на мачење и казнување 
на нивните сторители. Како што забележал Комитетот за човекови права во своите заклучни 
забелешки, отсуствува вистински независен механизам за жалби, има само мал број на обвиненија, 
и не им се обезбедува брз пристап до адвокати и независни лекарски прегледи (види параграф 
108 горе). Заклучоците на Комитетот против мачење (кои се поткрепени од извештаи на Амнести 
Интернешнал, Хјуман Рајтс Воч и Јорданскиот национален центар за човекови права) покажуваат 
дека овие проблеми се само влошени од широките овластувања на ГИД за лишување од слобода и 
дека во случаите на државна безбедност близината на Јавниот обвинител до ГИД значи дека тој не 
врши реална контрола врз нив (види параграф 107, 112–113, 116 и 119–122 горе). Конечно, како што 
специјалниот известувач, Амнести Интернешнал и НЦЧП потврдуваат, отсуствува соработка на ГИД 
со познати национални и меѓународни набљудувачи (види параграфи 109 и 121 горе).

192. Како резултат на овие докази нормално е дека странките го прифаќаат тоа, без гаранции од 
јорданската Влада, ќе има реален ризик за несоодветно постапување со овој жалител доколку се 
врати во Јордан. Судот се согласува. Јасно е дека како исламист од висок профил, жалителот ѝ 
припаѓа на категоријата затвореници кои често се малтретираат во Јордан. Исто така се во одредена 
мерка релевантни неговите тврдења дека претходно бил мачен во Јордан (види го неговото барање 
за азил сумирано во параграф 7 горе). Меѓутоа, доследно на општиот пристап на Судот даден во 
параграфите 187–189 горе, Судот мора исто така да размисли дали гаранциите содржани во МзР, 
проследени со мониторинг од страна на Адала, отстрануваат секаков ризик од малтретирање на 
жалителот.

193. При разгледување на тоа прашање, Судот забележува дека жалителот има изразено загриженост 
за низа општи и конкретни прашања за тоа дали гаранциите дадени од Јордан се доволни за да се 
отстрани секаков ризик од несоодветно постапување со него. На општо ниво тој се изјасни дека 
доколку Јордан не може да се потпре дека ќе се придржува на своите законски, мултилатерални 
меѓународни обврски да не се применува мачење, не може да бидеме сигурни дека ќе се придржува 
на необврзувачки билатерални гаранции. Тој исто така тврдеше дека никогаш не треба да се 
потпираме на гаранциите кога постои систематски проблем со мачење и несоодветно постапување 
и понатаму тврдеше дека дури и кога постојат докази за изолирани и несистематски акти на мачење, 
треба да се потпираме само на гаранции кога тие се поддржани од независно набљудување на тело 
со докажана ефективност во пракса. Судот не смета дека овие општи тврдења се поддржани од 
неговата судската пракса во однос на гаранциите. Како што покажуваат општите принципи дадени 
во параграфите 187189 горе, Судот никогаш не воспоставил апсолутно правило дека една држава 
која не се придржува на мултилатерални обврски не може да се потпира на билатерални гаранции; 
опсегот во кој една држава не успеала да се придржува на мултилатералните обврски во најголем 
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број случаи претставува фактор при утврдување на тоа дали нејзините билатерални гаранции се 
доволни. Подеднакво не постои забрана да се бараат гаранции кога постои систематски проблем 
со мачење и несоодветно постапување во државата примател; во спротивно како што забележал 
Лорд Филипс (види параграф 57 горе), би било парадоксално доколку самиот факт да се бараат 
гаранции значи дека не можете да се потпрете на нив. 

194. Исто така, Судот не смета дека општата ситуација со човековите права во Јордан го исклучува 
прифаќањето на секакви гаранции од јорданската Влада. Наместо тоа Судот смета дека владите 
на Обединетото Кралство и Јордан имаат направено вистински напори за преземање и давање 
транспарентни и детални гаранции за да се обезбеди дека жалителот нема да биде малтретиран при 
враќање во Јордан. Производот од тие напори, МзР, е супериорен како во однос на деталите така 
и во однос на формалноста во споредба со какви било гаранции кои Судот претходно ги испитал 
(спореди ги на пример гаранциите дадени во случаите Саади, Клај и Кајдаров, сите цитирани 
во параграф 189(ii) горе). МзР исто така се чини дека е супериорен во однос на сите гаранции 
разгледани од Комитетот против тортура на Обединетите нации и Комитетот за човекови права на 
Обединетите нации (види Агиза, Алзери и Пелит, сумирани во параграфите 147–151 горе). МзР е 
конкретен и сеопфатен. Тој директно се осврнува на заштитата на правата на жалителот согласно 
Конвенцијата во Јордан (види став 1-8 од МзР, дадени во параграфите 77 и 78 горе). МзР исто така 
е единствен во однос на тоа дека издржал опсежни испотувања кои биле спроведени од независен 
трибунал, СИАЦ, кој имал корист од тоа што добил докази дадени од двете странки, вклучително и 
стручни сведоци кои биле подложени на опширно испитување (види параграфи 28 и 189(xi) горе). 

195. Судот исто така се согласува со општата проценка на СИАЦ дека на гаранциите мора да се 
гледа во контекстот во кој тие се дадени. Иако Судот смета дека во неговите изјави до Судот 
(резимирани во параграфите 83–90 горе), г-дин Лејден има тенденција да ја намали сериозноста 
на практикување на мачење од страна на Јордан врз основа на неговата позиција тој може да 
зборува со одредена сигурност за јачината на билатералните односи меѓу Обединетото Кралство и 
Јордан како и важноста на МзР во таа насока. Од изјавите на г-дин Лејден, и дополнителните докази 
пред СИАЦ, Судот смета дека постојат доволни докази за да заклучи дека биле дадени гаранции 
со добра волја од страна на Владата чии билатерални односи со Обединетото Кралство биле 
историски силни (види Бабар Ахмад и други и Ал-Моајад, двата цитирани во параграф 189(vii) горе). 
Исто така, тие биле одобрени на највисоки нивоа од јорданската Влада, со експресно одобрение и 
поддршка на самиот крал. Оттука е јасно дека без разлика на статусот на МзР во јорданското право, 
гаранциите се дадени од функционери кои можат да наметнат обврска за јорданската држава 
(cf. Бен Кемаи, Гарајев, Бајсаков и други, и Солдатенко, сите цитирани во параграф 189(iii) горе). 
Подеднакво важно, гаранциите имаат одобрение и поддршка од високи службени лица на ГИД (cf. 
Чахал, цитиран во параграф 189(iv) горе). Според гледиштето на Судот, сите тие фактори го прават 
строгото придржување на она што е напишано и на духот на МзР поверојатни.

196. Слично на тоа иако жалителот тврдел дека неговиот висок профил би го ставил во голем 
ризик, Судот не може да го прифати овој аргумент, со оглед на широкиот политички контекст во 
кој се преговарало за МзР. Тој смета дека е поверојатно дека високиот профил на жалителот ќе ги 
направи јорданските власти внимателни, со него да се постапува соодветно; јорданската Влада 
несомнено е свесна дека несоодветно постапување не само што ќе има сериозни последици по 
нејзините билатерални односи со Обединетото Кралство, туку исто така ќе предизвика меѓународно 
негодување. Искрено, како што беше изнесено од Сојузниот суд на Канада во предметот на Лаи 
Синг (види параграф 154 горе), злогласноста ќе нема ефект доколку мачењето се практикува без 
никој никогаш да не дознае за тоа. Меѓутоа, тој аргумент поседува помалку тежина во сегашниот 
случај не само заради механизмите за мониторинг кои постојат во овој случај, а кои биле во целост 
отсутни во предметот Лаи Синг.

197. Дополнително на општата загриженост за МзР, Судот забележува дека жалителот се потпираше 
на шест конкретни области на загриженост што се однесува до значењето и функционирањето на 
гаранциите. Тој се изјасни дека МзР не е јасен во однос на: (i) што се подразбирало под „судија“ во 
однос на гаранцијата дека тој би бил „итно изнесен пред судијата“, (ii) дали тој би имал пристап до 
адвокат за време на периодот на испитување додека е во притвор; (iii) дали предавањето на друга 
земја заради испитување е забрането; (iv) дали всушност јорданското право, гаранциите во МзР 
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биле законски и можеле да се спроведат; (v) условите под кои Адала може да има пристап до него; 
и (vi) неговиот капацитет за  придржување на гаранциите. Судот ќе го разгледа секое прашање што 
го загрижува посебно.

198. За првото, Судот смета дека МзР би бил значително зајакнат доколку содржел услов дека 
жалителот требал за одреден краток и дефиниран период по неговото апсење да биде изнесен 
пред цивилен судија, наспроти воен обвинител. Ова уште повеќе важи кога искуството покажало 
дека ризикот од несоодветно постапување со лице лишено од слобода е најголем во текот на 
првите часови или денови од неговото или нејзиното притворање (види го ставот на Комитетот 
против тортура на Обединетите нации во параграф 156 горе; 9-тиот Општ извештај на Комитетот 
за спречување тортура, цитиран во Panovits v. Cyprus, no. 4268/04, § 46, 11 December 2008). Меѓутоа, 
Судот забележува дека иако е невообичаено за адвокатите да ги придржуваат притворениците кога 
ќе се појават пред јавниот обвинител, согласно јорданското право жалителот би имал право на 
присуство на адвокат (види го извештајот на г-дин Ал-Калила и г-дин Наџдави во параграф 97 горе). 
Со оглед дека појавувањето на жалителот пред јавниот обвинител во рок од дваесет и четири часа 
од неговото враќање ќе биде првата можност за јорданските власти да ја покажат својата намера 
да се придржуваат на гаранциите, Судот смета дека ќе е малку веројатно дека јавниот обвинител ќе 
одбие да дозволи присуство на адвокат. Исто така, првото појавување на жалителот пред јавниот 
обвинител мора да се гледа во контекстот на другите аранжмани кои се воспоставени за неговото 
враќање. На пример, веројатно е дека набљудувачите кои би патувале со жалителот од Обединетото 
Кралство до Јордан би останале со него барем во текот на дел од првиот ден од притворот во 
Јордан. Ова изгледа позитивно во споредба со одлагањето од пет недели за добивање пристап што 
било утврдено од Комитетот за човекови права на ООН како пропуст во предметот на Алзери (види 
параграф 151 горе) и значително го намалува секој ризик од несоодветно постапување кое може да 
произлезе од недостатокот на јасност во МзР. 

199. Втората работа што загрижува е отсуството на адвокат за време на испрашувањето, СИАЦ 
утврдила дека било малку веројатно дека жалителот ќе имал адвокат присутен за време на 
испрашувањето од ГИД, дека било веројатно да има присутен адвокат за време на неговото 
испрашување од јавниот обвинител и многу веројатно дека тој ќе имал такво застапување при 
секое појавување пред судија. Да не се дозволи пристап на адвокат до притворено лице, особено 
за време не испрашување е сериозен проблем: правото на притвореното лице да има пристап до 
правен совет претставува суштинска заштита од несоодветно постапување (Салдуз, цитиран горе, 
§ 54). Меѓутоа во овој случат таквиот ризик значително е намален од другите заштити содржани во 
МзР и договорите за мониторинг.

200. Трето, Судот ќе го намали ризикот дека жалителот би бил малтретиран доколку бил испрашан 
од ЦИА, што би се случило во таен објект за притвор на ГИД или ЦИА во Јордан или дека тоа би 
подложело на префрлање во место надвор од Јордан. Во предметот Бабар Ахмад и други, цитиран 
горе, §§ 78-82 и 113-116, Судот забележува дека вонредното предавање на друга земја заради 
испитување, со намерно заобиколување на процесот што требал да се спроведе, претставувало 
анатема за владеењето на правото и вредностите заштитени со Конвенцијата. Меѓутоа, во тој 
случај, одлучил дека поплаките на жалителите дека тие ќе биле изложени на вонредно предавање 
на друга земја заради испитување биле евидентно лошо засновани. Иако САД, кои побарале 
нивна екстрадиција не дале никакви изречни гаранции против предавање на друга земја заради 
испитување, тие дале гаранции дека ќе им се судело пред сојузите судови; Судот одлучил дека 
предавање на друга земја заради испитување тешко дека било компатибилно со тие гаранции.

Слични размислувања важат и за овој случај. Иако предавањето не е конкретно опфатена со МзР, 
МзР јасно смета дека жалителот ќе биде депортиран во Јордан, притворен и повторно суден за 
делата за кои бил осуден во отсуство во 1998 и 1999 година. Доколку бил осуден, тој ќе бил ставен 
во затвор во установа за притвор на ГИД. Тоа во целост би било некомпатибилно со МзР за Јордан 
да го прими жалителот и наместо повторно да му суди, да го држи на тајна локација во Јордан или 
да го предаде на трета држава. По истата логика, дури и ако би бил испрашан од органи на САД 
додека е во притвор на ГИД, Судот не гледа докази кои би предизвикале сомнеж во заклучокот на 
СИАЦ дека јорданските власти би биле внимателни да обезбедат САД да не „ја поминат границата 
на дозволеното“ со тоа што би постапиле на начин спротивен на духот ако не писанието на МзР.
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201. Четврто, исто така може да се случи дека согласно јорданското право МзР не е законски 
обврзувачки. Секако, дека како гаранција против незаконско постапување ќе се третира со поголем 
скептицизам отколку во случај кога државата презема активности да направи она што е дозволено 
согласно домашното право (види параграф 189(v) горе). Сепак СИАЦ ја процени оваа разлика. Јасно 
е од она што СИАЦ утврдила дека таа применила соодветна внимателност каква што е потребна кај 
ваков вид на гаранција (види ги нејзините општи наоди во врска со МзР во параграфите 29 et seq. 
Горе). Судот го дели гледиштето на СИАЦ, не дека чисто би имало реален и силен поттик во овој 
случај за Јордан да избегне да биде виден како некој што го прекршил зборот, туку дека поддршката 
за МзР на највисоките нивоа во Јордан значително би го намалил ризикот високи функционери на 
ГИД, кои учествувале во преговорите на МзР, да толерираат непридржување на условите дадени 
во истиот.

202. Петто, жалителот се потпираше на разликите меѓу арапската и англиската верзија на МзР како 
доказ дека само Адала ќе има пристап до него во период од три години после неговото депортирање. 
Меѓутоа Судот смета дека ова прашање било решено со дипломатски ноти кои биле разменети меѓу 
владите на Јордан и Обединетото Кралство (види ја втората изјава на г-дин Лејден во параграф 90 
горе), кои јасно кажуваат дека Адала ќе има пристап до жалителот сè додека тој остане во затвор.

203. Шесто, јасно е дека Адала Центарот ја нема истата експертиза или ресурси како водечките 
меѓународни НВО, како што се Амнести Интернешнал, Хјуман Рајтс Воч или Меѓународниот комитет 
на Црвениот крст. Ниту пак има иста репутација или статус во Јордан како, на пример, Јорданскиот 
НЦЧП. Меѓутоа, во својот заклучок СИАЦ ја препознала оваа слабост. Таа  ги препознала „релативното 
неискуство и опсег“ на Центарот, но заклучила дека самиот факт дека ќе имало посети за мониторинг 
бил важен (види параграф 31 горе). Судот се согласува со овој заклучок. Исто така, Судот е убеден дека 
капацитетот на Центарот значително пораснал од времето кога СИАЦ дошла до своите заклучоци, 
дури и ако сè уште нема никакво директно искуство со мониторинг. Изјавите на Лејден покажуваат 
дека тој добил значителни финансиски средства од Владата на Обединетото Кралство, што само 
по себе ја обезбедува мерката за независност на Центарот, барем од јорданската Влада. Со оглед 
на поширокиот интерес на Обединетото Кралство да обезбеди гаранциите да се почитуваат, може 
да се очекува дека финансирањето ќе продолжи. Се чини дека ништо не предизвикува промена 
која може да се случила во однос на правниот статус на центарот, ниту во однос на фактот дека на 
неколку други организации можеби им било пристапено за да бидат тела за мониторинг пред него. 
Иако мора да се верува на изјавата на г-дин Вилке дека раководителот на Центарот, г-дин Рабаба 
се чини дека не знае многу за судските постапки на жалителот во Обединетото Кралство, сега мора 
да му е јасно на г-динот Рабаба од состаноците што ги имал со владините министри на Обединетото 
Кралство, која е улогата на Центарот во мониторингот, како и важноста на ова прашање за Владата 
на Обединетото Кралство. Слично на тоа иако г-динот Рабаба можеби има семејни врски со 
безбедносните служби, како што тврдеше г-а Рефахи во својата втора изјава (види параграф 92 
горе), нема докази дека некој што му е близок е одговорен за притворот на жалителот. Она што е 
уште поважно е дека надзорот што Центарот може да го очекува од јорданското и меѓународното 
граѓанско општество во однос на тоа како го спроведува мониторингот мора да надвладее секаков 
дури најмал ризик од пристрасност што би можела да произлезе од семејните врски на г-динот 
Рабаба.

204. Иако точната природа на врската меѓу Центарот и неговата организација-соработничка, 
Националниот тим за борба против мачење не е јасна, се чини дека НТЦТ има доволно персонал 
и ја има потребната интердисциплинарна експертиза која ќе ја искористи (види ја првата изјава 
на г-дин Лејден во параграф 87 горе). Судот би очекувал дека без разлика на наводите што биле 
дадени во однос на составот на НТЦТ, жалителот би бил посетен од делегација која вклучувала 
лекарски и психијатриски персонал кој ќе можел да забележи физички или психолошки знаци на 
малтретирање (види параграф 4(г) од условите на договорот на Центарот, цитирани во параграф 
81 горе). Постојат јасни причини да се очекува дека делегацијата би добила приватен пристап 
до жалителот (параграф 4(в) од условите на договорот, исто). Јасно дека би било во интерес на 
жалителот да се сретне со делегацијата согласно претходно договорениот распоред и со тоа Судот 
смета дека е малку веројатно ГИД, за да избегне мониторинг, да ѝ каже на делегацијата дека 
жалителот не сакал да се види со нив. Во случај делегацијата да добие таков одговор, Судот смета 
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дека ова би била токму таква ситуација што би резултирала со „брза ескалација на дипломатски 
и министерски контакти и реакции“ предвидени од г-дин Оукден во она што го изнел како докази 
пред СИАЦ (види параграф 30 горе). Од овие причини Судот е задоволен дека и покрај своите 
ограничувања Адала Центарот би можел да провери дали гаранциите се почитуваат.

205. Заради претходно наведените причини Судот заклучува дека, врз основа на доказите изнесени 
пред него, враќањето на жалителот во Јордан не би ги изложило на реален ризик од несоодветно 
постапување.

206. Конечно, во текот на писмената постапка на странките им било поставено прашање дали 
жалителот бил соочен со ризик од доживотна казна затвор без можност за помилување и ако е 
можно, дали ова би било во согласност со членот 3 од Конвенцијата. Странките се согласиле дека 
немало таков ризик бидејќи доживотните казни во Јордан вообичаено траеле дваесет години. 
Жалителот исто така прифатил дека времетраењето на неговата казна можело да се испита во 
контекст на неговото придржување на членот 6. Судот се согласува со странките и смета дека 
во предметот на жалителот немало да има никаков проблем во однос на членот 3 во врска со 
времетраењето на секаква казна што би можела да му се изрече во Јордан.

207.    Соодветно на тоа Судот одлучи дека депортирањето на жалителот во Јордан немало да 
претставува повреда на членот 3 од Конвенцијата.

III.  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 13 РАЗГЛЕДАН ЗАЕДНО СО ЧЛЕНОТ 3 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

208. Жалителот се жалеше дека за СИАЦ ова било некомпатибилно со членот 3 земен во врска со 
членот 13 од Конвенцијата, за да ја утврди делотворност на гаранциите дадени од Јордан, да се 
потпира на материјалот кој не му бил обелоденет.  Членот 13 го уредува следното:

„Секој човек, чии права и слободи признати со оваа Конвенција се нарушени, има право на 
делотворен правен лек пред националните власти, дури и тогаш кога повредата на овие права и 
слободи ја сториле лица при вршење на службена должност.“

А. Изјаснување на странките

1. Владата

209. Владата го прифати образложението на Горниот дом во овој случај (види параграфи 54–56 
горе). Тие се изјасниле дека воспоставената судска пракса на Судот јасно посочувала дека еден 
делотворен правен лек согласно членот 13 не требало да ги задоволи сите барања на членот 6. 
Она што барал членот 13 било независна и непристрасна анализа на побарувањето на жалителот 
во однос на членот 3. Ова од своја страна барало независно тело за жалби да биде информирано за 
образложението за депортирањето; морало да постои одредена форма за спротивставени постапки, 
доколку било потребно и преку посебен претставник со безбедносен сертификат; и телото да има 
овластување да ги отфрли тврдењата на извршната власт кога ќе смета дека истите се своеволни 
или неразумни (Al-Nashif v. Bulgaria, no. 50963/99, §§ 133–137, 20 June 2002; C.G. and Others v. Bulgar-
ia, no. 1365/07, §§ 57 and 62, 24 April 2008).

210. Процедурите на СИАЦ јасно ги задоволувале овие барања. Како што Судот одлучил во предметот 
А и други против Обединетото Кралство, цитиран горе, § 219, се работело за целосно независен 
суд кој можел да ги испита сите релевантни докази, како тие од отворен така и од затворен 
вид. Ова е така особено заради обврската на државниот секретар да ги обелодени доказите во 
корист на жалителот и фактот дека затворените сесии му овозможиле на СИАЦ да види повеќе 
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докази отколку што вообичаено би се случило.  Постапките пред СИАЦ биле спротивставени, и 
ги вклучувале застапниците на жалителот, а на затворените седници, специјалните адвокати. 
Јурисдикцијата на СИАЦ не била ограничена на разгледување на одлуката на извршната власт по 
основ на своеволност или неразумност: тој спровел целосен преглед на основаноста и дозволил 
жалба против депортирањето, на пример во предметот на ДД и АС (види параграф 74 горе). Во 
предметот на жалителот, СИАЦ изјавил во својата отворена пресуда дека доказите од затворен вид 
играле ограничена улога на потврдување во неговата одлука.

2.  Жалителот

211. Жалителот забележал дека, после Чахал, цитиран горе, СИАЦ и системот на специјални адвокати 
биле креирани за да му овозможи на државниот секретар да го изнесе својот случај во однос на 
тоа зошто одреден повратник претставувал ризик по националната безбедност, и да не обелодени 
тајни докази за безбедноста при враќање. Министерска гаранција во таа насока му била дадена на 
Парламентот кога го усвоил Законот од 1997 година (Hansard, HC Deb 26 November 1997 vol 301, at 
1040).

212. Судот никогаш не сметал за дозволено, било во предметот на Чахал или последователно, 
квалитетот на гаранцијата да биде тестиран врз основа на доказите сослушани во тајност. Исто 
така, Судот во Саади, цитиран горе, § 127 нагласил дека испитувањето на постоењето на вистински 
ризик „неопходно мора да е биде ригорозен“. Жалителот се изјаснил дека дури и поголема строгост 
била потребна во случај кој вклучувал гаранции кога тужената држава прифаќала дека без тие 
гаранции ќе постоел вистински ризик од несоодветно постапување. Од тие причини тој се изјасни 
дека морало да постои зајакнат услов за транспарентност и процедурална праведност кога се 
потпирале на гаранции, бидејќи во таков случај товарот бил кај тужената држава да отфрли секакви 
сомнежи за сериозен ризик од несоодветно постапување при враќањето. Затоа како прашање на 
принцип на тужената држава никогаш немало да ѝ биде дозволено да се потпира на доверливи 
материјали во врска со безбедноста на враќањето. Не само што не било фер да се постапи така, 
туку наметнувало и неприфатлив ризик да не дојде до правилниот резултат. Ова не било теоретско 
прашање во неговиот случај: било јасно дека доказите од затворен тип биле клучни во неговиот 
случај. На пример, било јасно дека доказите биле сослушани на затворена седница во врска со САД 
и нивната заинтересираност да го испрашаат. Исто така било јасно дека се потпирале на докази 
од затворен вид во поткрепа на наодот на СИАЦ дека раководството на ГИД презеле обврска да ги 
почитуваат гаранциите. Конечно, тој се изјаснил дека системот со специјален адвокат не можел 
да ги олесни тешкотиите со кои се соочиле при оспорувањето на сведоците на Министерството за 
надворешни работи во врска со преговорите за МзР.

3. Интервенции на трети странки

213. Третите странки (види параграф 5 горе) се изјасниле дека Лордот Филипс згрешил во своето 
образложение за одлуката дека нема да има неправедности за време на сослушувањето на доказите 
од затворен вид од страна на СИАЦ во врска со безбедноста при враќањето. Било вистина дека оној 
што се враќал вообичаено ги знаел некои од фактите кои биле релевантни за безбедно враќање, 
но не следело дека тој сериозно би бил во полоша состојба со тоа што не бил запознаен со случајот 
на Владата. Процедуралната правичност барала на жалителот да му се дадат доволно детали за 
случајот на Владата за да му се даде делотворни упатства на неговиот специјален адвокат. Исто 
така било грешка да се претпостави дека оној што се враќал немал ништо да каже како одговор на 
информациите дека Владата примател можела во доверба да ја извести Владата на Обединетото 
Кралство; каква разлика обелоденувањето пред жалителот би можело да постигне. Заштитата 
на специјалниот адвокат била доволна; Големиот судски совет во предметот А и други против 
Обединетото Кралство, цитиран горе, ги признал тешкотиите што ги имале специјалните адвокати 
на затворени сесии на СИАЦ кога ги бранеле интересите на оние што се враќале .
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Б. Допуштеност

214. Судот забележува дека оваа жалба е поврзана со жалбата во однос на членот 3 на жалителот и 
дека затоа исто така мора да биде прогласена за допуштена.

В. Основаност

215.  Условите од членот 13 во контекст на спорното барање во однос на членот 3 неодамна 
биле утврдени во предметот А. против Холандија, цитиран горе, §§ 155158, кои се однесувале на 
предложеното протерување на осомничен терорист во Либија:

„155. Судот повторува дека членот 13 ја гарантира достапноста на правен лек на национално ниво 
за да се спроведе – и оттука да се наведе непочитување на – суштината на правата и слободите 
од Конвенцијата во која и да било форма да можат да бидат обезбедени во домашниот правен 
поредок и при тоа имајќи на ум дека државите договорнички имаат одредено дискреционо право 
во однос на начинот на кој тие се придржуваат на нивните обврски согласно оваа одредба (види 
Shamayev and Others v. Georgia and Russia, no. 36378/02, § 444, ECHR 2005 III). За членот 13 да може 
да се примени, жалбата согласно материјалната одредба од Конвенцијата мора да биде поддржана 
од аргументи. Со оглед на горенаведениот наод согласно членот 3 Судот смета дека жалбата на 
жалителот согласно членот 3 била „поткрепена со аргументи“ и оттука членот 13 можел да се 
примени во дадениот случај.

156. Судот понатаму повторува дека правниот лек кој се бара во членот 13 мора да биде делотворен 
како во правна смисла така и во пракса, особено во смисла дека неговата примена не смее да биде 
неоправдано попречена од дејствија или пропусти на властите на тужената држава (види, Шамајев 
и други, цитиран горе, § 447). Од Судот не се бара да ја разгледа in abstracto компатибилноста 
на релевантното право и праксата во рамките на Конвенцијата, туку да утврди дали постоела 
компатибилност на правниот лек со членот 13 од Конвенцијата кој можел да му обезбеди на 
жалителот соодветна помош што се однесува до неговата материјална жалба (види, меѓу другите 
извори, G.H.H. and Others v. Turkey, no. 43258/98, § 34, ECHR 2000-VIII). „Делотворноста“ на „правниот 
лек“ во рамките на значењето на членот 13 не зависи од сигурноста на исходот во корист на 
жалителот (Čonka v. Belgium, no. 51564/99, § 75, ECHR 2002 I; и Onoufriou v. Cyprus, no. 24407/04, §§ 
119-121, 7 January 2010).

157. Судот исто така посочува дека опсегот на обврската на државата согласно членот 13 варира 
во зависност од природата на жалбата на жалителот во рамките на Конвенцијата. Со оглед на 
неповратната природа на штетата која може да настане доколку наводниот ризик од мачење или 
несоодветно постапување се материјализира и важноста која Судот му ја дава на членот 3, идејата за 
делотворен правен лек согласно членот 13 бара (i) независна и ригорозна анализа на тврдењето дека 
постојат суштински основи да се верува дека постоел вистински ризик од постапување спротивно 
на членот 3 во случај на протерување на жалителот во земјата дестинација, и (ii) обезбедувањето 
на делотворна можност за суспендирање на спроведувањето мерки чии ефекти се потенцијално 
неповратни (види Шамајев и други, цитиран горе, § 460; Olaechea Cahuas v. Spain, no. 24668/03, § 35, 
ECHR 2006-X; и Salah Sheekh v. the Netherlands, no. 1948/04, § 154, ECHR 2007 I).

158. Постапките за судско разгледување претставуваат во принцип делотворен правен ред 
во рамките на значењето на членот 13 од Конвенцијата, а во врска со жалбите во контекст на 
протерувањето, под услов судовите да можат на делотворен начин да ја разгледаат законитоста на 
дискреционото право за спроведување врз материјални и процедурални основи и укинување на 
одлуки по потреба (види Slivenko v. Latvia (dec.) [GC], no. 48321/99, § 99, ECHR 2002-II).“

216. Иако Судот одлучил дека би имало повреда на членот 3 доколку жалителот требал да биде 
протеран од Либија, тој утврдил дека немало повреда на членот 13. Одлуките на министерот на 
холандската Влада да го одбие барањето за азил на жалителот и да изрече налог за протерување 
биле разгледани од апелациониот суд, а жалителот не бил спречен да ги оспори тие одлуки. 
Обелоденувањето на разузнавачки извештај на судија во предметот не ја компромитирало 
независноста на домашните судови во постапките и не може да се каже дека судовите направиле 
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помалку строга анализа на жалбата на жалителот во однос на членот 3. Самиот извештај не се 
занимавал со стравот на жалителот од тоа да биде подложен на несоодветно постапување во 
Либија, туку дали тој претставувал закана по националната безбедност на Холандија (параграфи 
159 и 160 од пресудата).

217.  Истиот пристап бил заземен во предметот Ц.Г. и други против Бугарија (C.G. and Others v. 
Bulgaria, no. 1365/07, § 57, 24 April 2008) и Каушал и други против Бугарија (Kaushal and Others v. 
Bulgaria, no. 1537/08, § 36, 2 September 2010), каде двата случаи се занимавале со протерувањето 
по основ на националната безбедност. Во секој случај, жалителот тврдел дека домашните судови 
не го подложиле тврдењето на извршните власти дека тој претставувал ризик за националната 
безбедност на суштинска анализа. Судот во одлуката дека членот 13 бил повреден во секој од 
случаите одлучил:

„Доколку протерувањето било наредено со упатување на разгледување на прашања од националната 
безбедност, одредени процедурални ограничувања може да се потребни за да се обезбеди да не 
дојде до никакви пропусти на штета на националната безбедност, и секаков независен орган за 
жалби може да ѝ обезбеди широка маргина на дискреционо право на извршната власт. Меѓутоа 
овие ограничувања во никој случај не можат да оправдаат целосно укинување на правни лекови 
секогаш кога извршната власт ќе се одлучи да се повика на „националната безбедност“. Дури и кога 
ќе се изнесе тврдење за закана по националната безбедност, гаранцијата за делотворен правен лек 
бара како минимум надлежниот орган за жалби да биде информиран за причините кои се земаат за 
основ на одлуката за протерување, дури и ако таквите причини не се јавно достапни. Органот мора 
да е надлежен да го одбие тврдењето на извршната власт дека постои закана по националната 
безбедност кога ќе утврди дека тоа е своеволно или неразумно. Мора да постои некаква форма 
на спротивставени постапки, доколку има потреба преку специјален претставник, откако ќе се 
направи безбедносна проверка.“

218. Судот смета дека пристапот применет во предметите А. против Холандија, Ц.Г. и други и Каушал 
и други, сите цитирани горе, мора да се примени и во овој случај и, од следниве причини, смета 
дека немало никаква повреда на членот 13.

219. Најпрво, Судот не смета дека има некаква поткрепа во овие случаи (или на некое друго место 
во судската пракса) за изјавата на жалителот дека постои унапредено барање за транспарентност и 
протоколарна правичност при што се потпира на гаранциите; како во сите случаи од членот 3, она 
што е потребно е независна и ригорозна анализа. Исто така, како што појаснуваат Ц.Г. и други и 
Каушал и други, членот 13 од Конвенцијата не може да се толкува како наметнување на апсолутна 
пречка за домашните судови да примат докази од затворен вид под услов интересите на жалителот 
да бидат заштитени во секој момент пред тие судови.

220. Второ, Судот претходно одлучил дека СИАЦ е во целост независен суд (види А. и други против 
Обединетото Кралство, цитиран горе, §  219). Во овој случај, како и во секоја жалба што ќе ја 
сослуша, СИАЦ во целост биле информирани за случајот од национална безбедност на државниот 
секретар против жалителот. Таа ќе можела да го укине налогот за депортирање доколку таа била 
задоволна дека случајот на државниот секретар не бил успешен. Како што се случи, СИАЦ одлучила 
дека случајот бил „добро докажан“. Причините за заклучокот се дадени во контекст на нејзиното 
отворена одлука.

221. Трето, иако Парламентот можеби на почетокот немал намера СИАЦ да ги разгледува доказите 
од затворен тип во однос на безбедноста или враќањето, нема сомнеж дека како прашање на 
домашното право може така да постапи под услов доказите од затворен вид да бидат обелоденети 
на специјалните адвокати. Исто така како што забележи Владата, СИАЦ е овластена да спроведе 
целосен преглед на основаноста во однос на безбедноста на некој што е депортиран при неговото 
враќање или да го укине налогот за депортирање доколку смета дека постои вистински ризик од 
несоодветно постапување.

222. Четврто, Судот забележува дека и жалителот и тие што интервенирале како трета странка се 
изјасниле дека вклучувањето на специјални адвокати во жалбите пред СИАЦ не било доволно за 
СИАЦ да ги исполни барањата од членот 13. Судот не е убеден дека таков е случајот. Во случајот на А и 
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други против Обединетото Кралство, цитиран горе, Големиот судски совет ја разгледал работата на 
системот на специјален адвокат во контекст на жалбите пред СИАЦ против одлуката на државниот 
секретар за лишување од слобода на лицето кое таа го осомничила за тероризам и за кој верувала 
дека претставува ризик по националната безбедност. Големиот судски совет сметал дека при такви 
жалби, специјалниот застапник не можел да ја врши оваа функција на корисен начин освен ако 
на притвореникот не му биле обезбедени доволно информации за наводите против него за да му 
се овозможи да даде ефективни упатства на специјалниот застапник (параграф 220 од Пресудата). 
Затоа било неопходно да се разгледа, во секој случај, дали природата на доказите од отворен вид 
против секој жалител значеле дека тој бил во позиција делотворно да ги оспори наводите против 
него (параграфи 221-224).

223. Меѓутоа, постои клучна разлика меѓу тие жалби и актуелниот случај. Во предметот А. и други 
против Обединетото Кралство, цитиран горе, жалителите биле задржани врз основа на наводи 
изнесени против нив од страна на државниот секретар. Во овој случај, барем што се однесува 
до прашањето за ризикот од несоодветно постапување во Јордан, не бил покренат никаков 
случај против жалителот пред СИАЦ. Наместо тоа тој се жалел дека ќе постоел вистински ризик 
од несоодветно постапување доколку бил депортиран во Јордан. Според гледиштето на Судот, не 
постојат никакви докази дека со примањето на докази од затворен тип во однос на тоа прашање, 
СИАЦ, со помош од специјални адвокати не успеал да направи ригорозна анализа на тврдењето 
на жалителот. Ниту пак Судот е убеден дека потпирајќи се на доказите од затворен вид, СИАЦ била 
соочена со неприфатлив ризик да има неточен резултат: до ниво дека постоел таков ризик, ова 
било ублажено со присуството на специјални адвокати.

224. Конечно. Судот прифаќа дека една од тешкотиите за необелоденување на докази е тоа дека 
човек никогаш не може да знае со сигурност каква разлика може да се постигне со обелоденувањето. 
Меѓутоа, тој смета дека таквата тешкотија не постоела во овој случај. Дури и под претпоставка дека 
доказите од затворен вид биле сослушани во однос на интересот на САД за него, коментарот на ГИД 
за почитување на гаранциите и преговорите на Министерството за надворешни работи за МзР, 
Судот смета дека овие прашања се од крајно општа природа. Не постои причина да се претпостави 
дека, доколку жалителот ги видел овие докази од затворен тип тој ќе можел да ги оспори доказите 
на начин на кој специјалните адвокати тоа не можеле да го направат.

225. Од тие причини, Судот смета дека, во однос на жалбата на жалителот по членот 13, процедурите 
на СИАЦ ги задоволиле барањата на членот 13 од Конвенцијата. Соодветно на тоа немало никаква 
повреда на оваа одредба.

IV. НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 5 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

226. Согласно членот 5 од Конвенцијата, жалителот најпрво се жалел дека доколку бил депортиран 
тој ќе бил соочен со ризик од флагрантно негирање на неговото право на слобода како што е 
гарантирано од тој член заради можноста согласно јорданското право на изолиран притвор до 50 
дена. Второ, исто така согласно членот 5 тој тврдел дека тој ќе бил лишен од секаква правна помош 
во текот додека бил во таков притвор. Конечно тој тврдеше дека доколку бил осуден на неговото 
повторено судење, секоја казна затвор би претставувала флагрантна повреда на членот 5 бидејќи 
ќе била изречена како резултат на флагрантна повреда на членот 6.

Членот 5, во релевантните делови, уредува:

„1. Секој човек има право на слобода и безбедност. Никој не смее да биде лишен од слобода, освен 
во следниве случаи и во согласност со постапка уредена со закон:

...

(в) ако е уапсен или притворен поради приведување пред надлежен судски орган, кога постои 
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оправдано сомнение дека тоа лице извршило кривично дело, или кога постојат оправдани причини 
тоа лице да се спречи да изврши кривично дело, или по извршувањето на кривичното дело да 
избега;

...

3. Секое лице уапсено или притворено според одредбите на став 1(в) од овој член под итно ќе 
биде изнесено пред судија или друго службено лице овластено со закон за извршување на судска 
надлежност и ќе има право на судење во разумен рок или да биде пуштено на слобода додека го 
чека судењето...“ Пуштањето може да се услови со давање гаранција дека тоа лице ќе се појави на 
судењето.“

А. Изјаснување на странките

1. Владата

227.  Владата не прифати дека во случај на протерување може да се повика на членот 5 (Судот се 
сомневал дека тоа можело да биде така во предметот на Tomic v. the United Kingdom (dec.), 17837/03, 
14 October 2003). Дури и да можело, никаков проблем не се појавил во актуелниот случај, бидејќи 
жалителот не би бил лишен од слобода долго време пред да биде изнесен пред суд. СИАЦ одлучила 
дека било веројатно дека тој пред „судските власти“ би бил изнесен во рок од 48 часа, дури и ако се 
работело само за обвинител со судски статус. Извештајот на г-динот Ал-Калили и г-динот Наџдави 
потврдил дека јавниот обвинител бил судски службеник; тие исто така пријавиле дека период од 
48 часа во кој полицијата морала да ги извести правните власти за секое апсење бил намален 
на 24 часа (види параграфи 95 и 96 горе). СИАЦ исто така утврдила дека малку било веројатно 
да се барано продолжувања на притворот до педесет дена (види параграф 41 горе). Обата наоди 
на СИАЦ биле потврдени од Апелациониот суд и Горниот дом. Во Горниот дом, Лордот Филипс 
исто така одлучил дека притворот од 50 дена бил далеку од флагрантна повреда на членот 5 (види 
параграф 58 горе) и, иако тие не прифатиле дека притворот од педесет дена бил веројатен, Владата 
се потпирала на неговиот заклучок.

228. Владата исто така изјавила дека гаранцијата во МзР дека жалителот би бил изнесен брзо пред 
судија важела не само за секаков притвор пред повторното судење за делата за кои бил осуден 
во отсуство, туку и за секој период на притвор во Јордан. Конечно, бидејќи тие не прифатиле дека 
повторното судење на жалителот ќе претставувало флагрантно негирање на правдата, Владата 
сметала дека никаков проблем не произлегол од членот 5 во однос на секоја казна затвор која би 
можела да му биде изречена на жалителот.

2.  Жалителот

229. Жалителот се изјасни дека доказите покажале дека затворениците исламисти рутински биле 
притворани без можност за комуникација до педесет дена, по налог на јавниот обвинител. Таквиот 
период наголемо ги надминувал сите временски ограничувања кои биле воспоставени од Судот 
(Brogan and Others v. the United Kingdom, 29  November 1988, §§ 61-62, Series A no. 145B; Öcalan, 
цитиран горе, § 103) и кои биле прифатливи во меѓународното право (види параграф 155 горе). Исто 
така било спротивно на судската пракса на Судот и на меѓународното право за еден јавен обвинител 
кој ја спровел истрагата да биде одговорен за утврдување на законитоста на континуираниот 
притвор. Ова уште порелевантно било кога јавниот обвинител во случаите поврзани со државната 
безбедност на Јордан бил воено лице. Исто така, со оглед дека МзР не дефинирал што значело 
„итно пред судија“, жалителот сметал дека единствената основа за наодот на СИАЦ дека тој ќе 
бил изнесен пред судски орган во рок од 48 часа бил доказот на сведокот на Министерството за 
надворешни работи кој бил одговорен за МзР од самиот почеток, г-динот Оукден. Меѓутоа сега 
тоа било очигледно од извештајот на г-динот Ал-Калил и г-динот Наџдави дека овие докази се 
засновале исклучиво на разбирањето дека жалителот би бил изнесен пред јавниот обвинител.
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Б. Допуштеност

230. Судот забележува дека оваа жалба не е очигледно погрешно засновано во рамките на значењето 
на членот 35 § 3 од Конвенцијата. Понатаму забележува дека не е недопуштено по некој друг основ. 
Затоа мора да се прогласи за допуштена.

В. Основаност

1. Дали членот 5 се применува за случај на протерување?

231. Судот прифаќа дека во предметот Томиќ, цитиран горе, тој се сомневал дека можел да се потпре 
на членот 5 во случај на протерување. Меѓутоа, исто така потсетува дека во предметот на Бабар 
Ахмад и други, §§ 100-116, цитиран горе, жалителите се жалеле дека доколку биле екстрадирани во 
Соединетите Американски Држави и ако биле обележани како непријателски борци или подложени 
на предавање на друга земја заради испитување тогаш ќе постоел вистински ризик од повреда на 
членовите 3, 5 и 6 од Конвенцијата. Владата на САД дала гаранции дека жалителите немале да бидат 
така обележани и дека ќе им се судело пред сојузни судови. И пред домашните судови и пред овој Суд, 
жалбите на жалителите биле разгледани врз основа на премисата дека ги исполниле критериумите 
за обележување на непријателските борци и дека доколку било направено такво обележувања, ќе 
постоел вистински ризик од повреда на членовите 3, 5 и 6 од Конвенцијата. Конечно, жалбите биле 
одбиени како евидентно лошо основани бидејќи гаранциите кои биле дадени од САД биле доволни 
за да се отстрани секаков вистински ризик од обележување или предавање на друга земја заради 
испитување. Подеднакво, Судот потсетува дека додека била испитувана жалбата на жалителот во 
однос на членот 6 во предметот Ал-Моајад, цитиран горе, § 101, тој одлучил дека:

„Флагрантно негирање на праведно судење и со тоа негирањето на правдата несомнено се случува 
кога едно лице е притворено заради сомнежи дека тој планирал или извршил кривично дело без да 
има пристап до независен и непристрасен суд за да се разгледа законитоста на неговиот притвор и, 
доколку не се докаже дека сомнежите биле добро основани, да добие ослободување (референците 
се испуштени).“

Со оглед дека оваа забелешка била дадена во контекст на жалбата на жалителот дека тој ќе бил 
притворен без судење во Заливот Гвантанамо, Судот смета дека ваквите забелешки мораат да се 
применат со уште поголема сила во однос на членот 5 од Конвенцијата.

232. Судот исто така смета дека би било нелогично доколку еден жалител кој бил соочен со казна 
затвор во земјата примател после флагрантно неправедно судење можел да се потпира на членот 
6 за да го спречи неговото протерување во таа држава, но жалителот кој се соочувал со казна 
затвор без никакво судење не можел да се потпира на членот 5 да го спречи неговото протерување. 
Подеднакво, може исто така да постои ситуација во која еден жалител веќе бил осуден во државата 
примател после флагрантно неправедно судење и требал да се екстрадира во таа држава на 
издржување на казната затвор. Доколку немало никаква можност за овие кривични постапки да 
бидат повторно отворени по неговото враќање, тој не можел да се потпре на членот 6, бидејќи 
немало да биде соочен со ризик од дополнително флагрантно негирање на правдата. Би било 
разбирливо доколку тој жалител тогаш не можел да се потпре на членот 5 за да ја спречи неговата 
екстрадиција (види, mutatis mutandis, Stoichkov v. Bulgaria, no. 9808/02, §§ 51-56, 24 March 2005; Ilaş-
cu and Others v. Moldova and Russia [GC], no. 48787/99, §§ 461-464, ECHR 2004VII).

233. Затоа Судот смета дека и покрај сомнежите што ги изразил во предметот Томич, можно е членот 
5 да се примени во случај на протерување. Оттука, Судот смета дека една држава договорничка би 
го повредила членот 5 доколку префрлела жалител во држава каде тој или таа бил соочен со реален 
ризик на флагрантна повреда на тој член. Меѓутоа како и со членот 6 мора да се примени висок праг. 
Флагрантна повреда на членот 5 би се случила само ако на пример државата примател своеволно го 
притворила жалителот на повеќе години без намера да го изнесе на судење. Флагрантната повреда 
на членот 5 исто така може да се случи доколку еден жалител е соочен со ризик да биде ставен 
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во затвор на подолго период во земјата примател, откако претходно бил осуден по флагрантно 
неправедно судење.

2. Дали би имало флагрантна повреда на членот 5 во овој случај?

234. Судот одлучи дека втората и третата жалба на жалителот согласно овој член (недостаток на 
правна помош и можен притвор после флагрантно неправедно судење) се посоодветно испитани 
во однос на членот 6. Последователно, неопходно е само да ја разгледа неговата прва жалба 
(можноста за притвор во изолација до педесет дена) во однос на членот 5.

235. Применувајќи ги принципите што ги воспоставил во параграф 233 горе, Судот одлучи дека 
нема да постои никаков ризик од флагрантна повреда на членот 5 во однос на предистражниот 
притвор во Јордан. Судот има сериозни сомнежи дека во однос на тоа дали јавниот обвинител, 
службеник на ГИД, кој е директно одговорен за гонење, и чии канцеларии се во зградата на ГИД, 
соодветно би можел да бидат сметан за „судија или друг службеник законски овластен да врши 
судски овластувања“ (види, на пример, Medvedyev and Others v. France [GC], no. 3394/03, § 124, ECHR 
2010...; и Куломин против Унгарија цитиран во параграф 155 горе). Соодветно на тоа малку тежина 
може да се даде на фактот дека, согласно измените и дополнувањата на јорданскиот Законот за 
кривична постапка, жалителот би бил изнесен пред јавен обвинител во рок од дваесет и четири 
часа (види извештај на г-дин Ал-Калила и г-дин Наџдави во параграф 96 горе). Меѓутоа, Јордан 
јасно има намера да му суди на жалителот и тоа мора да го направи во рок од педесет дена откако 
би бил притворен. Судот се согласува со Лордот Филипс дека притворот од педесет дена е далеку 
од времетраењето на притвор потребно за флагрантна повреда на членот 5 и, последователно 
немало да има повреда на овој член доколку жалителот бил депортиран во Јордан.

V.  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕНОТ 6 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

236.   Согласно членот 6 од Конвенцијата, жалителот понатаму се жалел дека тој би бил соочен со 
вистински ризик од флагрантно негирање на правдата доколку повторно му се судело во Јордан за 
било кое од делата за кои бил осуден во отсуство.

Членот 6, во релевантните делови, го уредува следново:

„При утврдувањето на ... секакво кривично обвинение против него, секој има право на правична ... 
расправа ... пред независен и непристрасен суд воспоставен со закон“.

А. Изјаснување на странките

1. Владата

237. Владата се изјасни дека Судот треба да го усвои пристапот на Горниот дом и да одлучи дека 
членот 6 би се применил само во екстериторијален контекст кога едно неправедно судење во 
државата примател би имало сериозни последици по жалителот. Меѓутоа тие прифатија дека во 
овој случај би имало сериозни последици за жалителот доколку биде осуден и затоа прифатија дека 
се применувал тестот за „флагрантното негирање на правдата“.

238. Владата понатаму се изјасни дека „флагрантното негирање“ морало да се толкува со значење 
дека е повреда која е „толку суштинска што достигнува поништување, или уништување на самата 
суштина на гарантираното право“ (види го мислењето на несогласување во предметот Маматкулов и 
Аскаров, цитиран горе). Според изјаснувањето на Владата, ова било строг тест кој би бил задоволен 
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само во крајно вонредни случаи. Исто така, суштински причини биле потребни за да се покаже дека 
би се случило флагрантно негирање на правдата.

239. Владата го усвоила образложението на СИАЦ и Горниот дом дека овој случај не го поминал 
тестот за флагрантното негирање на правдата. Тие прифатиле дека недостасувала структурна 
независност во Судот за државна безбедност, но тоа било поправено со жалба до Касациониот 
суд. Немало ништо начелно или во судската пракса на Судот дека недостатокот на структурна 
независност на судот автоматски значело дека ќе имало флагрантно негирање на правдата; секогаш 
била потребна проценка за обемот на секоја неправедност и тоа можело да се постигне само на 
поширока основа разгледувајќи го просто недостатокот на структурна независност. Соодветно на 
тоа, малку тежина треба да му се даде на меѓународната критика на Судот за државна безбедност 
или на меѓународните материјали во врска со судењето на цивили од страна на воени судови. 

240. Истото важело и за недостатокот на правна помош пред судењето: членот 6 не дал апсолутно 
право да се има таква помош. Било јасно од наодите на СИАЦ дека јорданските власти постапуваат 
внимателно со предметот на жалителот и дека реално би биле свесни дека повторното судење на 
жалителот би се следело со целосно внимание. На пример, јорданските судови малку било веројатно 
дека ќе се потпирале на нешто што било кажано од жалителот за време на испитувањето од ГИД, а 
што не било повторено пред јавниот обвинител; јорданскиот закон дозволувал отсуство на адвокат 
пред јавниот обвинител само со добра причина за тоа (види го извештајот на г-дин Калила и г-дин 
Неџдави во параграф 97 горе).

241. Владата прифатила дека примањето на докази добиени со мачење на обвинетиот ќе го 
направело судењето на обвинетиот неправедно. Меѓутоа, истото не важело за докази добиени 
со несоодветно постапување кое не достигнало ниво на мачење: дури и во „домашен“ контекст 
се правело разлика од страна на Судот меѓу неправедност како резултат на доказите добиени 
со мачење и доказите добиени со примена на други форми на несоодветно постапување. Кога 
несоодветното постапување не го достигнувало прагот на мачење, постоело дискреционо право 
во однос на тоа дали доказите добиени со несоодветно постапување можеле да се употребат на 
судење (Jalloh v. Germany [GC], no. 54810/00, §§ 99, 106107, ECHR 2006IX). Исто така при правењето 
разлика меѓу мачењето и други форми на несоодветно постапување, Судот го применил високиот 
стандард воспоставен во членот 1 од УНЦАТ (види параграф 125 горе). Во овој случај СИАЦ не 
утврдила дека доказите против жалителот биле добиени со мачење, туку само дека постоел реален 
ризик дека биле добиени со несоодветно постапување спротивно на членот 3. Соодветно на тоа, 
немало основ да се заклучи дека употребата на тие докази автоматски би значело флагрантно 
негирање на правдата.

242. Владата исто така се изјасни дека висок стандард за докажување треба да се примени кога во 
екстериторијален контекст жалителот тврдел дека доказите добиени со мачење или несоодветно 
постапување би биле искористени на судењето во земјата примател. Владата забележала дека 
судовите на Обединетото Кралство би примиле докази кога постоел вистински ризик дека истите 
биле добиени со мачење, под услов тоа да не било утврдено врз основа на надмоќ на доказите дека 
така биле добиени (пресуда на Горниот дом во А и други (бр. 2) види параграфи 136 и 137 горе). Затоа 
со оглед дека доказите во актуелниот случај би биле законски и праведно прифатени во Обединетото 
Кралство, би било нелогично дека депортирањето од Обединетото Кралство можело да се спречи 
по овој основ. Владата затоа се изјаснила дека реален ризик дека доказите биле добиени со мачење 
или друго несоодветно постапување не биле доволни. Наместо тоа, флагрантното негирање на 
правдата не можело да произлезе освен ако не се утврди со надмоќ на доказите или вон разумен 
сомнеж дека доказите биле добиени со мачење. Овој стандард за докажување бил доследен со 
стандардот применет од страна на Судот во „домашните“ случаи по член 3 и член 6; со членот 15 од 
УНЦАТ; и со re: El Motassadeq, пресудата на Апелациониот суд на Диселдорф, Сиг, и Махџуб (види, 
во таа насока параграфи 129, 133, 135, 139 и 140 и 153 горе). Жалителот тоа не го воспоставил во 
својот случај: дополнителните докази врз кои се потпирал не додавале ништо во однос на доказите 
кои биле изнесени пред СИАЦ и на кои во секој случај им се спротивставил г-динот Ал-Калила и 
г-динот Наџдави.  Исто така, случајот Маматкулови и Аскаров, цитиран горе, покажал дека општите 
извештаи дека докази добиени со мачење рутински се поднесувале во земјата примател не било 
доволно за да се утврди дека одреден жалител би страдал од флагрантното негирање на правдата. 
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Биле неопходни подиректни докази.

243. Владата сметаше дека аргументот на жалителот дека постоела обврска да се истражат 
тврдењата за мачење не бил релевантен: Јордан не била држава договорничка на Конвенцијата 
така што немало позитивни обврски за Јордан да истражува повреди на членот 3 од Конвенцијата. 
Слично на тоа, иако било тешко за еден јордански обвинет да покаже дека признанието дадено 
на јавниот обвинител не било доброволно (бидејќи товарот на докажување бил кај него, а не кај 
обвинителот), СИАЦ одлучила дека било прифатливо јорданското правосудство да постапува на 
ваков начин. Исто така одлучила дека одлуката на јорданскиот суд кој го применил тој товар на 
докажување не би бил евидентно неразумен или своеволен и со тоа немало да дојде до никаково 
флагрантно негирање на правдата.

244. Конечно, Судот се изјаснил дека не требал да се примени никаков посебен тест за доказите 
добиени со мачење или друго несоодветно постапување од трети странки различен од некој друг 
фактор кој може да го направи судењето неправедно. Дури и да го направел тоа, кога нема ништо 
повеќе од реален ризик доказите да биле добиени со несоодветно постапување, прифаќањето на 
тие докази на судење немало да достигнат целосно поништување на правото на праведно судење.

245.    Затоа Владата се изјасни дека овие три фактори (недостаток на независност, недостаток 
на правна помош и ризикот од примање на докази добиени со мачење), дури и ако се земени 
кумулативно, немало да достигнат ниво на негирање на правдата.

2.  Жалителот

246. За разлика од Владата жалителот не го сметал изрекувањето на долга казна затвор за предуслов 
за да се утврди дека имало флагрантно негирање на правдата, наместо тоа ризикот од долга казна 
затвор претставувал отежнувачка одлика на неправедност.

247. Жалителот се изјасни дека тестот за флагрантното негирање на правдата е квалитативен, а не 
квантитативен. „Флагрантно“ значело „ја поништува суштината на правото“, но не бара правото да 
биде во целост поништено. Исто така значело дека неправедноста морала да биде манифестирана 
и да биде предвидлива.

248.    Жалителот се изјасни дека флагрантното негирање на правдата би се случило за време на 
неговото повторно судење доколку следниве фактори биле разгледани кумулативно: (i) дека Судот 
за државна безбедност бил воен суд, помогнат од воен обвинител; (ii) дека тој бил озогласен 
осомничен терорист-цивил; (iii) дека случајот против него се засновал пред сè на признанија во 
услови кога постоел навистина реален ризик дека тие признанија биле добиени со мачење или 
друго несоодветно постапување од воени службеници; и (iv) дека Судот за државна безбедност нема 
соодветно да истражи дали признанијата биле добиени со мачење или несоодветно постапување.

249. Во однос на воениот состав на Судот за државна безбедност, жалителот најпрво се потпираше 
на осудата на Комитетот за човековите права на праксата на судење на цивили пред воени судови 
(види параграфи 157–159 горе). Второ, тој се потпираше на конкретната меѓународна критика на 
Судот за државна безбедност на Јордан. Оваа критика се фокусираше на: можноста за продолжени 
периоди на притвор без можност за комуникација и без судски преглед (на инстанца на јавниот 
обвинител, воено лице); неуспех на Судот за државна безбедност соодветно да ги истражи наводите 
за мачење; и недостаток на независност и непристрасност на судот. Жалителот исто така се 
потпираше и на неправедноста на јорданските правила за доказите поврзани со признанија. Дури 
и во однос на доказите на г-дин Ал-Калила и г-дин Наџдави, се чини дека Касациониот суд зазел 
пристап кој откако признанието било повторено пред јавен обвинител, обвинетиот бил тој што 
требал да докаже дека обвинителот бил соучесник во недоброволното давање на истото. Доколку 
обвинетиот не го докажел тоа, признанието било допуштено без разлика на какво било претходно 
несоодветно постапување од страна на ГИД.

250. Во овој контекст, тој се изјасни дека Судот за државна безбедност во Јордан бил уште поотворен 
да испрашува отколку турскиот Суд за државна безбедност разгледан во предметот на Ергин (бр. 
6), цитиран горе. Во двата случаи, Ал-Моајад, цитиран горе и Дрозд и Јанусек против Франција и 
Шпанија (Drozd and Janousek v. France and Spain, 26 June 1992, Series A no. 240) се сугерирало дека 
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судењето од страна на воен суд само по себе достигнувало ниво на флагрантна повреда на членот 
6.

251.  Во однос на неговата жалба во врска со можното примање на докази добиени со мачење, 
жалителот се потпирал на дополнителните докази што ги прибавил (сумирани во параграфите 
102–105 горе), кои покажувале дека: (i) признанијата на Ал-Хамашер и Абу Хошер во голема мерка 
претставувале основата за неговото осудување на претходните судења; и (ii) овие мажи и некои од 
другите обвинети на секое од судењата биле држени во изолација, без правна помош и мачени. 
Жалителот тврдел дека доказите на г-ата Рефахи биле точни: употребата на отисок од прст на изјава 
бил јасен знак за лажно сведочење (види параграф 104 горе). Отисокот од прст не бил само, како 
што ќе кажат г-динот Ал-Калали и г-динот Наџдави, знак дека тој што ја дал изјавата бил неписмен, 
особено кога во случајот на Абу Хошер, тој бил суден за тоа што ги читал книгите на жалителот.

252. Жалителот исто така се изјасни дека секоја можна разлика меѓу мачењето и несоодветно 
постапување (било во меѓународното право или во Конвенцијата) била нематеријална заради 
две причини. Најпрво, неговото тврдење било дека малтретирањето на Ал-Хамашер и Абу Хошер 
било толку сурово што достигнало ниво на мачење. Второ, имало повреда на членот 6 секогаш 
кога несоодветно постапување ќе се извршело за да се обезбеди признание и било јасно дека Ал-
Хамашер и Абу Хошер биле малтретирани од таа причина.

253. Доказите добиени со употреба на мачење претставувале флагрантно негирање на правдата. 
Забраната на употребата на докази добиени со мачење, според поднесокот на жалителот, била 
дел од воспоставената меѓународна машинерија преку која ius cogens забраната на мачење била 
изразена. Оваа забрана била отелотворена во членот 15 од УНЦАТ и судската пракса на овој Суд. 
Правилото за исклучување во членот 15 морало да се прочита во врска со членот 12 од УНЦАТ, кој 
наметнувал обврска за истрага секогаш кога постоел разумен основ да се верува дека бил извршен 
акт на мачење. Било јасно од извештаите на телата на Обединетите нации и НВО-ата (сумирано во 
параграфите 106–124 горе) дека јорданскиот јавен обвинител не успеал соодветно да ги истражи 
тврдењата за мачење и навистина не го сторил тоа кога тие наводи биле дадени за време на 
судењата на жалителот во отсуство. Затоа, иако тој прифатил дека не демонстрирал надмоќ на 
доказите дека доказите од неговиот случај биле добиени со мачење тој демонстрирал вон разумен 
сомнеж дека Јордан немало да ги истражи наводите дадени во неговиот случај.

254. Било неточно за Владата да сугерира дека јорданското право било доследно со англиското 
право во однос на стандардот на докажување што требал да се примени; англиското право немало 
да прими докази во кривичните постапки додека обвинителството не докаже дека доказите не 
биле добиени со мачење (види Муштак во параграф 138 горе). Исто така, ставот на мнозинството 
во Горниот дом во предметот А и други (бр. 2) (види параграф 136 и 137 горе) се базирале на 
претпоставката дека, во Обединетото Кралство, еден независен суд, СИАЦ, совесно ќе ги истражи 
сите наводи дека доказите биле добиени со мачење. Оваа претпоставка не била точна за јорданскиот 
Суд за државна безбедност. Пред Судот за државна безбедност, товарот на докажување паднал на 
обвинетиот да докаже дека признанието било добиено со мачење. Ова не било праведно бидејќи 
не било проследено од некои од најосновните заштити од несоодветно постапување како што е 
снимање на испрашувањето, ограничени периоди на притвор и пристап до адвокати или лекари.

255. Последователно, од овие причини, било неправедно да се очекува од него да докаже било вон 
разумен сомнеж или со надмоќ на доказите дека клучните сведоци во неговиот случај биле мачени.

256. Во однос на заклучоците на домашните судови, жалителот се изјаснил дека Апелациониот суд 
зазел соодветен пристап со тоа што го разгледал случајот на жалителот во кругот и соодветно го 
споредил реалниот ризик дека признанијата биле добиени со мачење наспроти „литанијата на 
недостаток на основна заштита“ во јорданската кривична постапка. Наспроти тоа, Горниот дом 
згрешил со тоа што се фокусирал само на ризикот дека доказите биле добиени со мачење и не 
им посветил соодветно внимание на комбинацијата на процедурални грешки на кои се потпирал 
жалителот. Горниот дом не бил во право кога се потпирал на Маматкулов и Аскаров, цитиран горе. 
Проценката на Големиот судски совет во тој случај била обоена од прашањето поврзано со членот 
34 во предметот, материјалот пред него не бил толку конкретен и детален како во неговиот случај, 
и ја немал истата акумулација на фактори како во неговиот случај.
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Б. Допуштеност

257. Судот забележува дека оваа жалба не е очигледно погрешно засновано во рамките на значењето 
на членот 35 § 3 од Конвенцијата. Понатаму забележува дека не е недопуштено по некој друг основ. 
Затоа мора да се прогласи за допуштена.

В. Основаност

1. Општи принципи

а. Тест за „флагрантно негирање на правдата“

258. Утврдено е во судската пракса на Судот дека едно прашање може да биде вонредно покренато 
во однос на членот 6 со одлука за протерување или екстрадиција во околности кога лицето во 
бегство страдал или ризикувал да страда од флагрантно негирање на правдата во земјата барател. 
Тој принцип најпрво беше воспоставен во предметот Соринг против Обединетото Кралство (Soer-
ing v. the United Kingdom, 7 July 1989, § 113, Series A no. 161) и последователно потврден од Судот во 
низа случаи (види, меѓу другите, Маматкулов и Аскаров, цитиран горе, §§ 90 и 91; Al-Saadoon and 
Mufdhi v. the United Kingdom, no. 61498/08, § 149, ECHR 2010...).

259.    Во судската пракса на Судот терминот „флагрантно негирање на правдата“ се користи како 
синоним за судење кое евидентно е спротивно на одредбите од член 6 од принципите отелотворени 
таму (Sejdovic v. Italy [GC], no. 56581/00, § 84, ECHR 2006II; Stoichkov, цитиран горе, § 56, Drozd and 
Janousek цитиран горе, § 110). Иако сè уште не се бара да се дефинира терминот со попрецизни 
термини, Судот сепак посочил дека одредени форми на неправичност можат да достигнат 
флагрантна повреда на правдата. Овие биле вклучени:

-  осудување во отсуство без можност за последователно да се добие ново утврдување на основаноста 
на обвинението (Аинхорн, цитиран горе, § 33; Сејдовиќ, цитиран горе, § 84; Стоичков, цитиран 
горе, § 56);

-    судење кое е скратено по природа и е спроведено со целосно непочитување на правата на 
одбраната (Бадер и Канбор, цитиран горе, § 47)

-  притвор без никаков пристап до независен и непристрасен суд за да се разгледа законитоста на 
притворот (Ал-Моајад, цитиран горе, § 101);

-  намерно и систематско одбивање да му се даде пристап на адвокат, особено за лице притворено 
во странска земја (исто.).

260. Вреди да се спомене дека во дваесет и двете години изминати од пресудата во предметот Соринг, 
Судот никогаш не одлучил дека протерувањето би било повреда на членот 6. Овој факт, кога ќе се 
земе заедно со примерите дадени во претходниот параграф, служи за да се нагласи гледиштето 
на Судот дека „флагрантното негирање на правдата“ претставува строг тест за неправедноста. 
Флагрантното негирање на правдата ги надминува нерегуларностите или отсуството на заштита 
во судските постапки што ќе можат да резултираат со повреда на членот 6 доколку се случуваат во 
рамките на самата држава потписничка. Она што е потребно е повреда на принципите на праведно 
судење гарантирано со членот 6 којшто е толку битен што достигнува ниво на поништување или 
уништување на самата суштина на правото гарантирано со тој член.

261. При оценката дали го поминал тестот, Судот смета дека истиот стандард и товар на докажување 
треба да се примени и во случаите на протерување на членот 3. Затоа, жалителот треба да даде 
докази кои можат да докажат дека постојат суштински основи да се верува дека доколку тој се 
отстрани од државата договорничка, тој би бил изложен на вистински ризик да биде подложен 
на флагрантно негирање на правдата. Кога се даваат такви докази, Владата е таа која треба да ги 
отстрани сите сомнежи за тоа (види, mutatis mutandis, Саади против Италија, цитиран горе § 129).

262. Конечно со оглед на фактите од овој случај, Судот не смета дека е неопходно да се утврди дали 
флагрантното негирање на правдата се јавува само кога судењето во прашање би имало сериозни 
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последици по жалителот. Во овој случај постои општ став дека казните кои веќе биле усвоени 
против жалителот во отсуство, и на кои би бил изложен при секое судење се долги казни затвор.

б. Дали прифаќањето на докази добиени со мачење достигнува флагрантно негирање на правдата?

263. Судот се согласува со Апелациониот суд дека централното прашање во овој случај е реалниот 
ризик дека доказите добиени со мачење на трети лица ќе бидат прифатени при повторното судење 
на жалителот. Соодветно на тоа во ред е да се разгледа на самиот почеток дали примената на 
доказите добиени со мачење на судењето ќе достигне ниво на флагрантно негирање на правдата.  
Заедно со Апелациониот суд (види параграф 51 горе), Судот смета дека тоа ќе биде така.

264. Меѓународното право, како и обичајното право пред тоа, изразува недвосмислено 
спротивставување на прифаќањето на докази добиени со мачење. Постојат моќни правни и 
морални причини зошто тоа било така направено.

Точно е, како што забележал Лорд Филипс во пресудата на Горниот дом во овој случај, дека една 
од причините за забрана е дека државите мораат да заземат цврст став против мачењето со тоа 
што ќе ги отфрлат доказите што се добиени на таков начин. Навистина, како што Судот одлучил 
во предметот Џалох, цитиран горе, § 105,  прифаќањето на докази добиени со мачење може да 
послужи за индиректно озаконување на еден вид морално неприфатливо однесување кое авторите 
на членот 3 од Конвенцијата се обиделе да го забранат. 

Меѓутоа има дополнителни и еднакво обврзувачки причини за исклучување на доказите од мачење. 
Како што забележал лорд Бингам во А и други бр. 2, § 52, доказите добиени со мачење се исклучуваат 
бидејќи се „неверодостојни, неправедни, навредливи за нормалните стандарди на човечност и 
пристојност и некомпатибилни со принципите кои би требало да го анимираат судот кој се обидува 
да примени правда.“ Судот се согласува со овие причини: веќе има утврдено дека изјавите што се 
добиени со повреда на членот 3 се суштински неверодостојни (Söylemez v. Turkey, no. 46661/99, § 
122, 21 September 2006). Навистина, искуството премногу често покажува дека жртвата на мачење 
може да каже сè и сешто – вистинито или не – како најлесен метод да се спаси од измачувањето.

Она што е уште посуштинско, ниеден правен систем заснован на владеење на правото не може 
да дозволи прифаќање на докази – колку и да се веродостојни – кои што биле добиени со таква 
варварска пракса како што е мачењето. Процесот на судење е камен темелникот на владеењето 
на правото.  Доказите добиени со мачење непоправливо му наштетуваат на тој процес; тие го 
надвладуваат владеењето на правото и го скрнават угледот на секој суд што ќе ги прифати. Доказите 
од мачењето се исклучуваат за да се заштити интегритетот на процесот на судење и, во крајна 
линија, самото владеење на правото.

265. Овие причини го нагласуваат приматот што се дава на забраната на доказите добиени со 
мачење во системот на Конвенцијата и меѓународното право. За системот на Конвенцијата, во 
својата неодамнешна пресуда во предметот Гафген против Германија (Gäfgen v. Germany [GC], 
no. 22978/05, §§ 165-167, ECHR 2010...) Судот повтори дека одредени размислувања се применуваат 
во однос на употребата во кривичните постапки на доказите добиени со повреда на членот 3. Тој 
забележува:

„Употребата на таквите докази, обезбедени со повреда на едно од суштинските и апсолутни права 
гарантирани со Конвенцијата, секогаш покренува прашања што се однесуваат на праведноста на 
постапката, дури и ако прифаќањето на таквите докази немало одлучувачка улога во обезбедувањето 
на осудителна пресуда.

Соодветно на тоа, Судот одлучи во врска со признанијата, како такви, дека прифаќањето на изјави 
добиени како резултат на мачење или на друго несоодветно постапување претставува повреда 
на членот 3, бидејќи доказите за утврдување на релевантните факти во кривичната постапка ја 
прават целата постапка неправедна. Овој наод се применува без разлика на доказната вредност на 
изјавите и без разлика дали нивната примена била од одлучувачки карактер при обезбедувањето 
на осудителна пресуда.

Што се однесува до употребата за време на судењето на реални докази добиени како директен 
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резултат од несоодветно постапување со што бил повреден членот 3, Судот сметал дека никогаш 
не треба да се потпира на инкриминирачките вистински докази добиени како резултат на акти на 
насилство, барем ако тие акти имале карактер на мачење, како на докази за вината на жртвата, без 
разлика на нивната доказна вредност (испуштени се референците).“

Гафген отсликува јасна, постојана и недвосмислена позиција на овој Суд во однос на доказите 
добиени со мачење. Тој го потврдува она што Апелациониот суд веќе го проценил: во системот 
на Конвенцијата, забраната на употреба на докази добиени со мачење е од суштинска важност. 
Гафген исто така го потврдува гледиштето на Апелациониот суд дека постои клучна разлика меѓу 
повредата на членот 6 заради прифаќање на докази добиени со мачење и повредите на членот 6 
кои се засноваат едноставно на проблеми во процесот на судење или во составот на судечкиот суд 
(види параграф 45–49 од пресудата на Апелациониот суд цитирана во параграф 51 горе).

266. Силна поддршка за таквото гледиште постои во меѓународното право. Неколку меѓународни 
норми во врска со правото на судење се посуштински од исклучувањето на докази добиени со 
мачење. Постојат неколку меѓународни договори кои даваат широка поддршка, како и УНЦАТ. Сто 
четириесет и девет држави се потписнички на нејзините одредби, вклучително и сите земјите-
членки на Советот на Европа (види параграф 125 горе). УНЦАТ ја отсликува јасната волја на 
меѓународната заедница за понатамошно втемелување на забраната ius cogens за мачење преку 
преземање на серии мерки за искоренување на мачењето и отстранување на сите стимули за 
негова примена. Водечки меѓу одредбите на УНЦАТ е членот 15, кој забранува, во речиси апсолутна 
смисла, прифаќање на докази добиени со мачење. Ова наметнува јасна обврска за државите. Како 
што појасни Комитетот против тортура на Обединетите нации, членот 15 има широк опсег. Тоа се 
толкува како примена на сите процедури, вклучително и, на пример, процедурите за екстрадиција 
(P.E. v. France; G.K. v. Switzerland; и Irastorza Dorronsoro: види параграфи 130 и 132 горе). П.Е. и 
Г.К. исто така покажуваат дека членот 15 се применува за „секоја изјава“ за која е утврдено дека 
е дадена како резултат на мачење, а не само на оние дадени од обвинетиот (во оваа смисла види 
исто така, Harutyunyan v. Armenia, no. 36549/03, § 59, ECHR 2007VIII и Mthembu v. The State, case no. 
379/2007, [2008] ZASCA 51, цитиран во Гафген, цитиран горе, § 74). Навистина единствениот исклучок 
од забраната што членот 15 го дозволува е во постапките против лице обвинето за мачење.

267. Заради претходо дадените причини, Судот смета дека прифаќањето на докази добиени со 
мачење е евидентно спротивно, не само на одредбите од членот 6, туку и на најосновните 
меѓународни стандарди за правично судење. Тоа би го направило целото судење не само неморално 
и незаконско, туку и со целосно неверодостоен исход. Затоа тоа ќе претставува флагрантно негирање 
на правдата доколку таквите докази биле прифатени во една кривична судска постапка. Судот не 
исклучува дека слични размислувања можат да се применат во однос на доказите добиени од други 
форми на несоодветно постапување кои не се на ниво на мачење. Меѓутоа, во однос на фактите од 
актуелниот случај (види параграфи 269–271 долу), не е неопходно е да се одлучи по ова прашање.

2. Случајот на жалителот

268. Жалителот тврдеше дека неговото повторно судење би достигнало флагрантно негирање 
на правдата заради низа фактори, вклучително и отсуство на адвокат за време на испитувањето, 
неговата озлогласеност и составот на Судот за државна безбедност (види параграф 248 горе). 
Меѓутоа, како што забележал Судот, централното прашање во предметот е прифаќањето на докази 
добиени со мачење. Соодветно на тоа, тој ќе ја испита оваа жалба.

а. Докази добиени со мачење

269. Инкриминирачките изјави против жалителот биле дадени од Ал-Хамашер на судењето за 
реформа и оспорување и од Абу Хошер во судењето за милениумската завера (види параграфи 
9-20 горе). СИАЦ одлучила дека имало во најмала рака апсолутно реален ризик дека овие 
инкриминирачки изјави биле добиени како резултат на постапување од ГИД со кое бил повреден 
членот 3; тоа можело но и не морало да достигне ниво на мачење (види параграф 420 од она што 
утврдил, цитирано во параграф 45 горе).
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270. Не е јасно од она што утврдила, зошто СИАЦ не се чувствувала способна да дојде до јасен 
заклучок за тоа дали несоодветното постапување достигнало ниво на мачење. Прецизните тврдења 
дадени од Абу Хошер се дека тој бил тепан по табаните до толку што кожата му паѓала секогаш кога 
се бањал (види параграф 103 горе). Лузните на Ал-Хамашер биле доследни со истата форма на 
несоодветно постапување (види параграф 102 горе). Целта на таквото несоодветно постапување, 
доколку настанело, би можело да биде само за да се добијат информации или признанија од нив. 
Исто така тепањето по табаните од стапалата, попознато како бастиандо, фаланга или фалака е 
пракса која била разгледувана од Судот. Ваквото тепање предизвикува голема болка и страдање 
за жртвата и, кога неговата цел е да се казни или да се добие признание, Судот немал никакво 
двоумење при неговото карактеризирање како мачење (види, меѓу многуте извори, Salman v. Tur-
key [GC], no. 21986/93, §§ 114 and 115, ECHR 2000VII; Valeriu and Nicolae Roşca v. Moldova, no. 41704/02, 
§ 64, 20 October 2009 и други упатувања во таа насока; Diri v. Turkey, no. 68351/01, §§ 42–46, 31 July 
2007; Mammadov v. Azerbaijan, no. 34445/04, §§ 68 and 69, 11 January 2007). Последователно, постојат 
многу причини да се заклучи дека доколку Абу Хошер и Ал-Хамашер биле малтретирани на начинот 
на кој тие тврделе дека биле, нивното несоодветно постапување достигнало ново на мачење.

271.  Овој заклучок значи дека преостанатите две прашања кои Судот мора да ги разгледа се: (i) 
дали реален ризик од прифаќање на докази добиени со мачење е доволно; и (ii) доколку е така дали 
тоа би достигнало ниво на флагрантно негирање на правдата.

i. Дали е доволно да постои реален ризик од прифаќање на докази добиени со мачење?

272. При утврдувањето на ова прашање Судот би започнал со нотирање на тоа дека доказите пред 
него дека Абу Хошер и Ал-Хамашер биле мачени биле уште пообврзувачки отколку во времето 
кога одлучувала СИАЦ. Извештајот на г-дин Ал-Калили и г-дин Наџдави е, во поголемиот дел 
избалансиран и објективен. Тој искрено ги проценува предностите и слабостите на системот 
на јорданскиот Судот за државна безбедност и ги препознава обидите на ГИД да извлече 
признанија од осомничените. Меѓутоа главната слабост во извештајот е тоа дека неговите автори 
не ги испитуваат лично наводите за мачење кои биле дадени од сообвинетите на жалителот; 
извештајот чисто ги забележува заклучоците на Судот за државна безбедност на секое судење дека 
сообвинетите не биле мачени. Г-а Рефахи, од друга страна пак отпатувала два пати во Јордан за да 
ги интервјуира адвокатите и обвинетите од првите судења. Нејзините две изјави даваат детален 
приказ на нејзините интервјуа и евидентираат, со јасен и конкретен јазик, наводи на мачење 
дадени од обвинетите. Постојат вистински причини да се претпочитаат нејзините докази во однос 
на ова, наспроти поопштите заклучоци на г-дин Ал-Калили и г-дин Наџдави. Исто така, во судењето 
за милениумскиот заговор, одредена поткрепа на тврдењата на Абу Хошер мора да се најде во 
извештајот на Амнести Интернешнал од 2006 година кој ги дава своите наоди дека четворица од 
обвинетите, вклучително и Абу Хошер, биле мачени. Наводите за несоодветно постапување на еден 
од сообвинетите, Ра-ед Хиџази се особено убедувачки, не само затоа што неколку сведоци го виделе 
како двајца стражари го носеле под рака за време на реконструкцијата на настаните на самото 
местото и, како што било евидентирано во изјавата на г-а Пирс, начинот на кој се постапувало со 
него било предмет на дипломатски протест од САД (види параграфи 103 и 114 горе). Конечно треба 
во одредена мерка да се потпреме и на фактот дека мачењето е широко распространето и рутинско 
во Јордан. Ако ништо друго, било полошо кога сообвинетите на жалителот биле притворени и 
испрашувани. Систематската природа на мачењето од страна на ГИД (како тогаш така и сега) може 
само да обезбеди дополнителна поткрепа за конкретни и детални наводи кои биле дадени од Абу 
Хошер и Ал-Хамашер.

273. Меѓутоа, дури и ако се прифати дека сè уште постои само ризик дека доказите против жалителот 
биле добиени со мачење од следниве причини, Судот смета дека ќе е неправедно да му се наметне 
поголем товар на докажување.

274.  Најпрво, Судот не смета дека тестот на надмоќноста на доказите, како што бил применет 
од мнозинството во Горниот дом во случајот А. и други (бр. 2), е соодветен во овој контекст. Тој 
случај се занимавал со постапки пред СИАЦ за да се утврди дали сомнежите на државниот секретар 
дека некое лице било вмешано во тероризам биле точни. Тие постапки многу се разликувале од 
кривичните постапки, каде како во овој случај обвинетиот може да се соочи со многу долга казна 
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затвор доколку е осуден. Во секој случај, мнозинството од Горниот дом во А и други (бр. 2) одлучиле 
дека тестот на надмоќноста на доказите требало да го примени самата СИАЦ: жалителот пред СИАЦ 
морал само да посочи веројатна причина дека доказите можеби биле добиени со мачење. Затоа 
Судот не го смета А и други (бр. 2) како авторитет за општиот предлог дека, предмет на тестот на 
надмоќност на доказите, доказите за кои се тврди дека биле добиени со мачење би биле прифатени 
во судските постапки во Обединетото Кралство, а најмалку во кривични постапки (види, член 76(2) 
од Законот за полициски и кривични докази од 1984 и Р. против Муштак, параграф 138 горе).

275. Второ, Судот не смета дека канадската и германската судската пракса, кои биле поднесени од 
Владата (види параграфи 133, 135, 139 и 140 и 153 горе), обезбедува некаква поддршка за нивниот 
став. Во Сиг странките се согласиле дека тврдењата морале да бидат докажани со надмоќност на 
доказите; стандардот на докажување не бил предмет на аргументот во тој случај. Махџуб, случајот 
што се занимавал со националната безбедност и вклучувал материјали кои не му биле обелоденети 
на жалителот, го следел пристапот преземен од Горниот дом во А и други (бр. 2), пристап за кој Судот 
одлучил дека бил несоодветен во овој случај. Во ре Ел Мотасадек, Апелациониот суд на Хамбург 
можел да ги разгледа само извештаите од општа природа во кои се тврдело дека американските 
власти мачеле осомничени терористи и во секој случај, „не извлекле ниту инкриминирачки ниту 
ослободителни заклучоци“ од доказите во прашање (види Ел Мотасадек против Германија, цитиран 
горе). Дополнително не се чини дека прашањето за стандардот на докажување кој бил применет од 
Апелациониот суд на Хамбург се користел за жалбата пред Сојузниот суд на правдата или Уставниот 
суд и не бил дел од жалбите на Ел Мотасадек пред овој Суд. Конечно, јасно е од образложението 
на Апелациониот суд на Диселдорф дека не го применил тестот на надмоќноста на доказите за 
тврдењата на бараното лице. Наместо тоа, било доволно дека имало реален ризик (konkrete Gefahr) 
дека Турција немала да го почитува членот 15 од УНЦАТ; дека постоеле разумни докази (begrün-
dete Anhaltspunkte) дека изјавите дадени од сообвинетите биле добиени со мачење; и дека постоел 
ризик, поткрепен со конкретни докази (durch konkrete Indizien belegte Gefahr), дека изјавите земени 
од сообвинетите можеле да се употребат во постапките против лицето што го барала Турција.

276. Трето, и најважно, треба да се посвети соодветно внимание на посебните тешкотии околу 
докажување на наводите за мачење. Мачењето е зло од посебен вид заради своето варварство 
и неговиот корумпирачки ефект врз кривичниот процес. Тој се практикува во тајност, честопати 
од искусни испитувачи кои се вешти во тоа да не остават видливи траги кај жртвата. Премногу 
често оние кои се задолжени да внимаваат да не дојде до мачење – судовите, обвинителството и 
здравствените работници – се соучесници во неговото прикривање. Во системот на кривичното 
право каде судовите се независни од извршната власт, каде случаите се гонат непристрасно и 
каде наводите за мачење совесно се истражуваат, некој може разбирливо да бара еден обвинет 
да докаже со примена на висок стандард дека доказите против него биле добиени со мачење. 
Меѓутоа, во еден систем на кривичното право кој е соучесник во самите пракси кои треба да ги 
спречи, таков еден стандард на докажување е целосно несоодветен. 

277. Системот на јорданскиот Суд за државна безбедност е таков случај. Не само што мачењето е 
широко распространето во Јордан, туку исто таков е случајот и со користењето на докази добиени со 
мачење од неговите судови. Во своите заклучоци по членот 15 од УНЦАТ, Комитетот против тортура 
ја изразил својата загриженост заради извештаите дека користењето на со сила добиени признанија 
било широко распространето (види параграф 107 горе). Специјалниот известувач опишал систем 
каде „презумпцијата на невиност е илузорна,“ а „предимство му се дава на добивањето признанија“ 
(види параграф 110 горе). Извештаите на Амнести Интернешнал и Хјуман Рајтс Воч го поддржуваат 
ова гледиште. Амнести Интернешнал го сметал Судот за државна безбедност за „заспан“ во однос 
на наводите за мачење, иако во периодот од десет години пред 2005 година, сто обвинети тврделе 
пред Судот за државна безбедност дека биле мачени за да признаат, а слични наводи биле дадени 
и во четиринаесет случаи само во 2005 (види параграф 113 горе). Извештајот на Хјуман Рајтс Воч 
отсликува систем во кој притворените лица се шетаат меѓу ГИД и јавниот обвинител додека не 
се добијат признанија во соодветна форма (види параграф 116 горе). Конечно, НЦЧП во неколку 
последователни извештаи ја изразил сопствената загриженост за начинот на кој изјави добиени со 
присила станувале докази во јорданските судови (види параграфи 121 и 122 горе).

278. Судот признава дека јорданското право обезбедува низа гаранции за обвинетите во случаи 
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пред Судот за државна безбедност. Употребата на докази добиени со мачење е забрането. 
Товарот е на обвинителството да утврди дека признанијата дадени на ГИД не биле обезбедени со 
примена на мачење и само во однос на признанијата дадени пред јавниот обвинител товарот на 
докажување на мачење му се наметнува на обвинетиот. Меѓутоа во контекст на доказите сумирани 
во претходниот параграф, Судот не е убеден дека овие правни гаранции имаат реална практична 
вредност. На пример, доколку еден обвинет не успее да докаже дека обвинителството било 
вмешано во присилното добивање признание, тоа признание е допуштено согласно јорданското 
право без разлика на некакви други претходни акти на несоодветно постапување или друг вид на 
малтретирање од страна на ГИД. Ова е вознемирувачка разлика што ја прави јорданското право 
со оглед на блискоста на јавниот обвинител и ГИД. Исто така иако Судот за државна безбедност 
можеби е овластен да исклучи докази добиени со мачење, тој не покажал голема подготвеност да го 
искористи тоа овластување. Наместо тоа темелноста на истрагите од Судот за државна безбедност 
во однос на наводите за мачење е во најдобар случај сомнителна. Отсуството на независност на 
Судот за државна безбедност игра важна улога во оваа смисла. Како што забележува СИАЦ (во 
параграф 447 од одлуката, цитиран во параграф 46 горе) позадината на судиите на Судот за државна 
безбедност:

 „[М]оже да ги направи скептични околу тврдењата за малтретирање од страна ГИД што можело да 
влијае на изјавите дадени пред обвинителот. Тие можат инстинктивно да го споделат гледиштето 
дека тврдењата за несоодветно постапување се рутински дел од случајот на одбраната за да се 
оправдаат инкриминирачките изјави од други. Правната рамка е лошо прилагодена за откривање 
и дејствување против наводи за злоупотреба. Начинот на кој пристапува кон прифаќањето на 
доказите, во однос на материјалот што го имаме не покажува никаква внимателна проверка на 
потенцијално расипани докази.“

279. Оттука, иако при секое повторно судење на жалителот несомнено дека жалителот ќе може да 
ја оспори допуштеноста на изјавите на Абу Хошер и Ал-Хамашер и да изнесе докази во поткрепа 
на ова, тешкотиите со кои ќе е соочен во обидот тоа да го направи многу години после настанот 
и пред истиот суд кој веќе одбил такво тврдење (и рутински ги одбива сите такви тврдења) се 
навистина значителни.

280.  Затоа, Судот смета дека со оглед на отсуството на јасни докази за соодветно и ефективно 
испитување на тврдењата на Абу Хошер и Ал-Хамашер од страна на Судот за државна безбедност, 
жалителот го исполнил товарот кој праведно може да му се наметне за да се утврди дека доказите 
против него биле добиени со мачење

ii. Дали во овој случај ќе има флагрантно негирање на правдата?

281. СИАЦ одлучила дека постоела голема веројатност дека доказите на Абу Хошер и Ал-Хамашер со 
кои бил инкриминиран жалителот би биле прифатени при повторното судење и дека овие докази 
би биле од голема, можеби и одлучувачка, важност против него (види параграф 45 горе). Судот се 
согласува со овие заклучоци.

282. Судот одлучи дека флагрантното негирање на правдата ќе се јави кога докази добиени со 
мачење се прифаќаат во кривичните постапки. Жалителот покажа дека постои вистински ризик 
дека Абу Хошер и Ал-Хамашер биле мачени за да дадат докази против него и Судот одлучил дека 
искрено не може да му се наметне поголем товар за докажување. Со оглед на овие заклучоци, 
Судот, во согласност со Апелациониот суд, утврдил дека постоел вистински ризик дека повторното 
судење на жалителот ќе достигнало ниво на флагрантно негирање на правдата.

283.    Судот би сакал да додаде дека е свесен дека Големиот судски совет не утврдил дека во 
Маматкулов и Аскаров го поминал тестот, фактор кој бил важен во одредена мерка за заклучокот 
на Горниот дом дека немало да има никаква флагрантна повреда на актуелниот случај. 

284. Меѓутоа, како што се изјасни жалителот, фокусот на пресудата на Големиот судски совет во 
предметот на Маматкулов и Аскаров бил на обврзувачкиот ефект на индикациите на правилото 39, а 
не толку на материјалните прашања покренати во тој случај во однос на членот 6. Второ, жалбата на 
жалителите во тој случај за повреда на членот 6 била од општа и неконкретна природа, жалителите 
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тврделе дека во времето на нивната екстрадиција немало шанса тие да добијат праведно судење 
во Узбекистан. Трето, Судот одлучил дека иако во контекст на достапните информации во времето 
на екстрадиција на жалителите, можеби постоеле причини за сомнеж дека ќе добиеле праведно 
судење во Узбекистан, немало доволни докази да се покаже дека било какви нерегуларности во 
судењето можеле да создадат флагрантно негирање на правдата; фактот дека Судот бил спречен 
да добие дополнителни информации кои би му помогнале во неговата оценка за тоа дали постоел 
таков реален ризик заради неуспехот на Турција да се придржува на правилото 39 се сметало 
од Судот за прашање кое требало да биде испитано во однос на жалбата согласно членот 34 од 
Конвенцијата.

285. Во овој случај, ситуацијата е различна. Обемни докази биле изнесени од странките во врска 
со повторното судење на жалителот во Јордан и истите биле темелно испитани од домашните 
судови. Исто така, во текот на постапките пред овој Суд жалителот ги претставил своите конкретни 
и обврзувачки докази дека неговите сообвинети биле мачени за да обезбедат докази против него. 
Тој исто така покажал дека јорданскиот Суд за државна безбедност се покажал дека е неспособен 
за соодветна истрага по наводи за мачење и исклучување на докази за мачење како што се бара 
во членот 15 од УНЦАТ. Неговата не е општа и неконкретна жалба како таа во Маматкулов и 
Аскаров; наместо тоа се работи за континуиран и поткрепен напад на системот на Судот за државна 
безбедност кој ќе му суди со повреда на една од најсуштинските норми на меѓународното кривично 
право, забраната да се користат докази добиени со мачење. Во овие околности, а спротивно на 
жалителите во Mamatkulov i Askarov, жалителот во овој случај го исполнил товарот на докажување 
од кој се барал за да се демонстрира реален ризик од флагрантно негирање на правдата доколку 
тој бил депортиран во Јордан.

б. Останатите жалби на жалителот во однос на членот 6

286. Судот смета дека како резултат на претходниот заклучок непотребно е (како и погоре) да се 
испитаат жалбите на жалителот во врска со отсуството на адвокат во текот на испрашувањето, 
штетните последици од неговата озлогласеност, составот на Судот за државна безбедност и 
отежнувачката природа на должината на казната со која ќе се соочел доколку бил осуден.

в. Севкупниот заклучок во однос на членот 6

287.  Судот одлучи дека депортирањето на жалителот во Јордан би значело повреда на членот 6 од 
Конвенцијата.

VI. ПРИМЕНА НА ЧЛЕНОТ 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

288.  Членот 41 од Конвенцијата уредува:

„Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините Протоколи, и ако 
внатрешното право на засегнатата Висока страна договорничка дозволува само делумно 
обесштетување, Судот ѝ доделува на оштетената страна, доколку е потребно, правичен надоместок.“

289. Жалителот не поднел барање за правичен надоместок.

VII. ПРАВИЛОТО 39 ОД ДЕЛОВНИКОТ НА СУДОТ

290.  Судот потсетува дека во согласност со членот 44 § 2 од Конвенцијата, оваа пресуда нема да 
стане правосилна сè додека (а) странките не се изјаснат дека тие нема да бараат случајот да се упати 
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на Големиот судски совет; или (б) три месеци после датумот на пресудата, доколку не е побарано 
упатување на случајот на Големиот судски совет; или (в) Панелот на Големиот судски совет не го 
одбие барањето за упатување согласно членот 43 од Конвенцијата.

291.  Тој смета дека насоките дадени на Владата согласно правилото 39 од Деловникот на Судот (види 
параграф 4 горе) мора да се на сила сè дека оваа пресуда не стане правосилна или додека Панелот 
на Големиот судски совет на Судот не прифати барање од една или двете странки за упатување на 
случајот на Големиот судски совет согласно член 43 од Конвенцијата.

ОД ОВИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ ЕДНОГЛАСНО

1. Ја прогласува жалбата за допуштена;

2. Одлучи дека депортирањето на жалителот во Јордан не би значело повреда на членот 3 од 
Конвенцијата;

3. Одлучи дека немало до повреда на членот 3 разгледан во врска со членот 13 од Конвенцијата;

4. Одлучи дека депортирањето на жалителот во Јордан не би значело повреда на членот 5 од 
Конвенцијата;

5. Одлучи дека депортирањето на жалителот во Јордан би значело повреда на членот 6 од 
Конвенцијата заради реален ризик да се прифатат докази добиени со мачење на трети лица за 
време на повтореното судење на жалителот.

Изготвена на англиски јазик, и доставена на писмено на 17 јануари 2012 година, согласно 
правилото 77 §§ 2 и 3 од Деловникот на Судот.

 Лоренс Иерли  Лех Гарлицки, 
 Секретар    Претседател 
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СОВЕТ НА ЕВРОПА
ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ГОЛЕМ СУДСКИ СOВЕТ

СЛУЧАЈ DE SOUZA RIBEIRO против ФРАНЦИЈА

(Жалба бр. 22689/07)

ПРЕСУДА

СТРАЗБУР

Оваа верзија беше коригирана на 18 декември 2012 согласно правило 81 

од Правилата на Судот

13 декември 2012 година
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Во случајот de Souza Ribeiro против Франција,

Европскиот суд за човекови права, заседавајќи како Голем судски совет, во состав:

 Nicolas Bratza, Претседател, 
 Françoise Tulkens, 
 Nina Vajić, 
 Lech Garlicki, 
 Corneliu Bîrsan, 
 Boštjan M. Zupančič, 
 Alvina Gyulumyan, 
 Egbert Myjer, 
 David Thór Björgvinsson, 
 Ineta Ziemele, 
 Päivi Hirvelä, 
 Zdravka Kalaydjieva, 
 Nebojša Vučinić, 
 Angelika Nußberger, 
 Paulo Pinto de Albuquerque, 
 Erik Møse, 
 Andre Potocki, судии, 
         и Michael O’Boyle, Заменик секретар на Големиот судски совет,

Откако расправаше на затворени седници на 21 март и 19 септември 2012, Ја донесува следната 
пресуда, којашто беше усвоена на вториот датум:

ПОСТАПКА

1.  Случајот беше инициран со жалба (бр. 22689/07) против Република Франција согласно член 34 
од Конвенцијата за заштита на човековите права и основни слободи („Конвенцијата“) од страна на 
бразилски државјанин, г-н Luan de Souza Ribeiro („жалителот“), на 22 мај 2007.

2.   Жалителот го застапуваше г-ѓа D. Monget Sarrail, адвокат кој работи во Кретеј и во Француска 
Гвајана. Француската Влада („Владата“) ја застапуваше нејзиниот агент, г-ѓа E. Belliard, директор за 
правни прашања, Министерство за надворешни работи.

3.  Жалителот тврдеше дека имало повреда на член 8 од Конвенцијата, земен сам и во врска со член 
13, конкретно затоа што тој немал можност да ја оспори законитоста на одлука за отстранување 
пред нејзиното извршување.

4.    Жалбата беше распределена на Петтиот оддел на Судот (правило 52,став 1 од Правилата на 
Судот). На 9 февруари 2009 Претседателот на тој оддел одлучи да ја комуницира жалбата до Владата. 
Како што е предвидено со член 29, став 1 од Конвенцијата и правило 54A, беше донесена одлука да 
се испита основаноста на жалбата во исто време со нејзината допуштеност.

5.    На 30 јуни 2011, Судскиот совет на Петтиот оддел, составен од Dean  Spielmann, Претседател, 
Elisabet Fura, Jean-Paul Costa, Karel  Jungwiert, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre и Ann Power, 
судии и Claudia Westerdiek, Секретар на оддел, донесе пресуда со која жалбата бепе прогласена 
делумно допуштена и одлучувајќи, со четири гласа против три, дека немало повреда на член 13 од 
Конвенцијата земен заедно со член 8. Заедничкото издвоено мислење од судиите Spielmann, Ber-
ro-Lefèvre и Power беше приклучено кон пресудата.

6.   На 27 септември 2011 жалителот побара случајот да биде разгледан од Големиот судски совет 
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(член 43 од Конвенцијата). Панелот на Големиот судски совет го прифати тоа барање на 28 ноември 
2011.

7.  Составот на Големиот судски совет беше определен согласно одредбите на член 26 став 4 и 5 oд 
Конвенцијата и правило 24.

8.    Жалителот и Владата доставија писмени опсервации пред Големиот судски освет. Покрај тоа, 
заеднички писмени опсервации беа поднесени од Groupe d’information et de soutien des immigrés 
(GISTI – “Група за информирање и поддршка на имигранти“) Ligue française des Droits de l’Homme 
(LDH – „Лига за човекови права“) и Comité inter-mouvements auprès des évacués (CIMADE), на кои 
Претседателот им дозволи да интеревенраат во писмениот дел од постапката (член 36, став 2 oд 
Конвенцијата и правило 44 , став 3).

9.  Јавна расправа се одржа во Зградата на Судот за човековите права во Стразбур, на 21 март 2012 
(правило 59 , став 3).

Пред Судот пристапија:

(a)  за Владата 
г-ѓа A.-F. Tissier, Ко-агент на француската Влада, 
  Раководител на оддел за човекови права, 
  Одделение за правни прашања, 
  Министерство за надворешни и европски работи ,Агент, 
г-н B. Jadot, секретар за подготовка на документи, Одделение за правни прашања, 
  Министерство за надворешни и европски работи, 
г-н S. Humbert, Правен советник на Генералниот секретар за имиграција и интеграција,  
г-ѓа C. Salmon, Заменик раководител за правни и институционални прашања, Генерална 
делегација за прекуморски територии, Советници;

(б)  за жалителот 
г-ѓа D. Monget Sarrail, адвокат од Француска Гвајана,  Застапник, 
г-ѓа L. Navennec Normand, адвокат од Вал де Марн, Советник.

Судот слушна обраќања од г-ѓа Monget Sarrail и г-ѓа Tissier како и нивни одговори на прашања 
поставени од судиите.

ФАКТИ

I.  ОКОЛНОСТИ НА СЛУЧАЈОТ

10.  Жалителот е роден на 14 јуни 1988 и живее во Ремир Монжоли во Француска Гвајана, француски 
прекуморски „département и регион“ во Јужна Америка.

11.  Тој пристигнал во Француска Гвајана од Бразил во 1992, на четиригодишна возраст, и таму одел 
на училиште пред да се врати во Бразил во 1994.

12.    Во 1995, со туристичка виза, жалителот се вратил во Кајен во Француска Гвајана, каде им се 
придружил на неговите родители, кои имале карти за постојан престој, и неговите две сестри и 
двајца браќа, еден од кои имал француско државјанство, додека другитe тројца, кои биле родени 
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на француска територија, имале право да побараат државјанство. Неговите баба и дедо по мајчина 
страна останале во Бразил.

13.   Жалителот завршил основно, а потоа посетувал и средно училиште во Француска Гвајана во 
периодот од 1996 до 2004. Бидејќи немал соодветни документи за престој и не можел да се пријави 
за нив додека не наполнел осумнаесет години (види параграф 26 подолу), тој морал да го напушти 
училиштето во 2004, кога имал шеснаесет години.

14.  На 25 мај 2005 жалителот бил уапсен поради сомневање дека извршил кривично дело поврзано 
со дрога. Со одлука од 17 мај 2004 на Судот за млади престапници во Кајен тој бил ставен под судски 
надзор и му било забрането да ја напушти Француска Гвајана.

15.  Со пресуда од 23 октомври 2006 Судот за млади престапници во Кајен го осудил жалителот на 
казна затвор од два месеци, условно, чие извршување било одложено за две години доколку не би 
сторил ново кривично дело, заедно со обврска да се пријавува кај органите и да оди на обука, за 
недозволено поседување на кокаин додека бил малолетен. Во склоп на исполнување на пресудата 
жалителот започнал со курс за професионална обука кој требало да трае од 13 октомври 2006 до 
30 март 2007 како дел од планот за социо-професионално насочување и интеграција во Француска 
Гвајана.

16.  На 25 јануари 2007 жалителот и неговата мајка биле застанати на пат при рутинска контрола од 
полицијата. Затоа што жалителот не можел да покаже доказ дека неговото присуство на француска 
територија е легално, бил уапсен.

17.  Истиот ден, во 10 часот, била донесена наредба за административно отстранување (arrêté pré-
fectoral de reconduite à la frontière) и за административен притвор. Во наредбата за отстранување 
стоело:

„-    Со оглед на Европската конвенција за заштита на човекови права и основни слободи од 4 
ноември 1950 и особено член 3 и член 8,

...

-  Затоа што, според извештај бр.56 од 25/01/2007, подготвен од ГПД [Гранична полиција на Départ-
ment] на Француска Гвајана, гореспоменатото лице:

 -  не може да докаже дека влегло легално на француска територија;

 -  останало нелегално на француска територија;

-   Затоа што, во околностите на овој случај, мора да биде донесена наредба за административно 
протерување против конкретниот странец;

-  Затоа што тоа лице беше информирано за неговото право да поднесе опсервации по писмен пат,

-  Затоа пто, во околностите на овој случај, нема несразмерно мешање во правото на семеен живот 
на лицето,

-  Затоа што странецот не тврди дека тој ќе биде изложен на казнување или постапување спротивно 
на Европската конвенција за човекови права и основни слободи, во случај на негово враќање во 
неговата земја на потекло (или земјата на вообичаен престој во која тој има право да се врати),

...

Се наредува протерување [на жалителот].“

18.   На 26 јануари 2007, во 15.11 часот, жалителот испратил два дописа по факс до Управниот суд 
во Кајен.

Во едниот барал судска оцена на одлуката за протерување, и барал нејзино откажување 
покренувајки го прашањето за дозвола за престој. Во поткрепа на неговото барање жалителот 
тврдел особено дека одлуката била спротивна на член L. 511-4 (2) oд Законот за влез и престој 
на странци и баратели на азил (Code de l’entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d’asile 
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– „ЗВПСБ“) (види параграф 26 подолу), и исто така, се повикувал на член 8 од Конвенцијата дека 
надлежните органи очигледно погрешно ги оцениле последиците од неговото отстранување по 
неговиот личен и семеен живот. Тој објаснил дека влегол на француска територија пред да наполни 
тринаесет години, и дека оттогаш живеел таму постојано, дека неговите родители имале карти за 
постојан престој, дека еден од неговите браќа добил француско државјанство, а неговиот друг брат 
и две сестри биле родени на француска територија. Тој исто така истакнал дека имал обврска да 
ги исполни, за две години, условите на неговата осуда, бидејки во спротивно би одел во затвор, и 
дека, како што било наложено со пресудата, тој започнал со курс по механика.

Другиот факс содржел итно барање судот да го одложи извршувањето на наредбата за отстранување 
со оглед на сериозните сомневања за нејзината законитост. Во поткрепа на неговото барање 
жалителот повторно се повикал на член 8 од Конвенцијата и ги повторил аргументите споменати 
во неговото барање за судска оцена, кои покажувале дека поголемиот дел од неговиот приватен и 
семеен живот бил поминат во Француска Гвајана

19.  На 26 јануари, во 16 часот жалителот бил протеран во Белем во Бразил.

20.    На истиот датум судијата за итни барања на Управниот суд во Кајен го прогласил неговото 
итно барање за одложување на неговото отстранување за беспредметно затоа што тој веќе бил 
депортиран.

Жалителот веднаш побарал правна помош за да се жали до Conseil d’Etat против таа одлука. Со 
одлука од 6 март 2007 Претседателот на Канцеларијата за правна помош го одбил барањето заради 
тоа што „немало сериозни причини за кои имало изгледи дека ќе го убедат судот“.

21.    На 6 февруари 2007 жалителот поднел итно барање за заштита на основна слобода (requête 
en référé liberté) до Управниот суд во Кајен. Повикувајќи се на Конвенцијата и судската пракса на 
Судот тој се жалел на сериозно и очигледно незаконито мешање на надлежните органи во неговото 
право да води нормален семеен живот и неговото право на ефикасен правен лек. Тој побарал 
префектот на Француска Гвајана да добие инструкции да го организира неговото враќање во рок од 
дваесет и четири часа од доставувањето на одлуката, за да му се овозможи ефективно да се брани 
во однос на наводните повреди на Конвенцијата, и да се обедини со неговото семејство додека 
префектурата го испитувала неговото право да остане во Француска Гвајана.

Со одлука од 7 февруари 2007 судијата за итни постапки на Управниот суд во Кајен го одбил 
неговото барање, сметајќи во суштина дека мерката која жалителот ја барал во секоја намера и 
смисла, би претставувала постојана мерка, додека пак судијата за итни постапки можел да издава 
само времени мерки.

22.  Во август 2007 жалителот се вратил во Француска Гвајана илегално.

23.  На 4 октомври 2007 Управниот суд во Кајен одржал расправа на која го разгледал претходното 
барање на жалителот за судска оцена (види параграф 18 погоре). Во пресуда донесена на 18 
октомври 2007 тој ја укинал одлуката за протерување. Судот посочил дека жалителот тврдел 
дека тој се вратил во Франција во 1995, на седумгодишна возраст, и после тоа останал таму на 
постојана основа, и дека во поткрепа на неговите тврдења тој доставил училишни потврди чија 
автентичност префектот не ја оспорил. Судот одлучил дека е докажано дека мајката на жалителот 
имала карта за постојан престој и дека неговиот татко исто така живеел во Француска Гвајана. 
Судот понатаму посочил дека, според одлуката за судски надзор доставена од жалителот, тој бил 
уапсен во Француска Гвајана во 2005 и му било забрането да ја напушти територијата. Одлучил 
дека жалителот ги исполнувал условите предвидени во член L. 511-4 (2) oд ЗВПСБ, што значело дека 
одлуката за протерување не требало да биде донесена.

Во одговор на барањето на жалителот да му даде инструкции на префектот на Француска Гвајана да 
му издаде дозвола за престој во рок од еден месец од доставување на пресудата, судот сметал дека 
неговата одлука не го подразбирала нужно прашањето за дозвола за привремен престој, затоа што 
се однесувала само на укинувањео на одлуката за протерување. Сепак судот определил рок од три 
месеци во кој префектот требало да го реши прашањето за престојот на жалителот.
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24.  На 16 јуни 2009 префектурата на Француска Гвајана му издала на жалителот дозвола за престој 
за „посетители“, која важела една година и со која не му се дозволувало да работи. Истрага покажала 
дека органите му издале дозвола за „посетители“ по грешка. На 23 септември 2009 на жалителот 
му била издадена нова дозвола за престој „за приватен и семеен живот“. На дозволата бил ставен 
датум од јуни 2009, валидна за една година и со неа се дозволувало тој да работи.

Дозволата за престој не била продолжена после нејзиното истекување на 15 јуни 2010, заради 
проблем со документите потребни за нејзино продолжување. На 14 октомври 2010 на жалителот му 
била издадена нова дозвола за престој валидна од 16 јуни 2010 до 15 јуни 2011, покасно продолжена 
до 15 јуни 2012. Жалителот сега има дозвола за престој за „приватен и семеен живот“ која може да 
се продолжува.

II.  РЕЛЕВАНТНО ДОМАШНО ПРАВО И ПРАКСА

Релевантното домашно право преведенo на македонски јазик, но и на англиски и француски јазик 
во верзиите на двата официјални јазици на пресудата може да се прочитат во интернет базата на 
судска пракса на ЕСЧП на www.echr.coe.int под HUDOC.

III.  РЕЛЕВАНТНИ МЕЃУНАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРАКСА

Релевантнite меѓународни инструменти и пракса преведени на македонски јазик, но и на англиски 
и француски јазик во верзиите на двата официјални јазици на пресудата може да се прочитат во 
интернет базата на судска пракса на ЕСЧП на www.echr.coe.int под HUDOC.

ПРАВО

I.  СЛУЧАЈОТ ПРЕД ГОЛЕМИОТ СУДСКИ СОВЕТ

51.    Во нејзините аргументи пред Големиот судски совет, Владата поднесе претходен приговор 
во однос на жалбениот навод по член 8 од Конвенцијата. Во неговата пресуда од 30 јуни 2011, 
Судскиот совет го прогласи жалбениот навод за немање на ефикасен правен лек (член 13 и член 
8 од Конвенцијата земени заедно) за допуштен, а наводот за неоправдано мешање во правото на 
жалителот на почитување на неговиот приватен и семеен живот (само по член 8 од Конвенцијата) 
за недопуштен. Судскиот совет го отфрли вториот навод како неспојлив ratione personae со 
Конвенцијата затоа што жалителот не можел да се смета за „жртва“ во смисла на член 34. Големиот 
судски совет ќе го разгледа само жалбениот навод прогласен за допуштен од Судскиот совет, затоа 
што „случај“ кој е доставен до Големиот судски совет е жалбата во делот во кој била прогласна за 
допуштена од Судски совет (види, помеѓу други претходни пресуди, K. and T. v. Finland [GC], no. 
25702/94, §§ 140-141, ECHR 2001-VII, и Taxquet v. Belgium [GC], no. 926/05, § 61, ECHR 2010).

II.  НАВОДНА ПОВРЕДА НА ЧЛЕН 13 ВО ВРСКА СО ЧЛЕН 8 ОД КОНВЕНЦИЈАТА  
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52.  Жалителот се жалеше дека немал ефикасен правен лек согласно француското право во однос на 
неговиот навод за незаконито мешање во неговото право на почитување на неговиот приватен и 
семеен живот како последица на протерувањето во Бразил. Тој се повика на член 13 од Конвенцијата 
во врска со член 8, кои гласат:

член 8

„1. Секој има право на почитување на неговиот приватен и семеен живот, домот и преписката.

2. Јавната власт не смее да се меша во остварувањето на ова право, освен ако тоа мешање е 
предвидено со закон и ако претставува мерка која е во интерес на државната и јавната безбедност, 
економската благосостојба на земјата, заштитата на поредокот и спречувањето на кривични дела, 
заштитата на здравјето и моралот, или заштитата на правата и слободите на другите, во едно 
демократско општество.“

член 13

„ Секој, чии права и слободи признати со оваа Конвенција, се нарушени, има право на ефикасен 
правен лек пред националните власти, дури и тогаш кога повредата на овие права и слободи ја 
сториле лица при постапувајќи во службено својство.“

A.  Пресуда на Судскиот совет

53.    Во пресудата од 30 јуни 2011 Судскиот совет воочил дека Управниот суд во Кајен ја укинал 
одлуката за отстранување против жалителот како незаконита на 18 октомври 2007, речиси девет 
месеци по неговото отстранување во Бразил. Советот исто така воочил дека нему не му била 
издадена дозвола за престој која му овозможува да живее легално во Француска Гвајана. Врз 
таа основа, Судскиот совет сметал дека во моментот на отстранување на жалителот во Бразил се 
отворило сериозно прашање за компатибилноста на отстранувањето со член 8 од Конвенцијата. 
Советот сметал дека жалителот имал „докажлив“ навод [“arguable” complaint] во смисла на член 13 од 
Конвенцијата и во смисла на судската пракса на Судот. Затоа Судскиот совет понатаму ја разгледал 
основаноста на жалбениот навод и ефикасноста на правниот лек кој бил достапен на жалителот 
во Француска Гвајана. Тој одлучил дека правниот лек кој жалителот можел да го употреби пред 
Управниот суд во Кајен му овозможил одлуката за отстранување да биде прогласена за противправна 
и потоа да добие дозвола за престој, иако затоа што немал суспензивно дејство, жалителот бил 
отстранет пред Управниот суд да може да го разгледа случајот. Судскиот совет понатаму воочил 
дека отстранувањето на жалителот не ги прекинало трајно неговите семејни врски, затоа што тој 
можел да се врати во Француска Гвајана некое време откако бил отстранет – иако нелегално на 
почеток – и му била дадена дозвола за престој. Со оглед на, меѓу другото, слободата на оценување 
која државите ја имаат во вакви случаи, Судскиот совет одлучил дека немало повреда на член 13 од 
Конвенцијата во врска со член 8.

Б.  Аргументи на странките пред Големиот судски совет

1.  Владата

(a)  Статус на жртва на жалителот

54.  Владата истакна дека жалителот не можел повеќе да тврди дека е „жртва“ во смисла на член 34 
од Конвенцијата или согласно судската пракса на Судот.

Tаа изјави дека домашните власти ја потврдиле и потоа ја поправиле наводната повреда на член 13 
во врска со член 8 од Конвенцијата со издавањето на дозвола за престој на жалителот. Понатаму, 
и покрај извршувањето на одлуката за отстранување, Управниот суд одлучил дека одлуката треба 
да се укине, а не само да се прекине постапката, што докажувало дека правниот лек бил ефикасен.

55.  На јавната расправа Владата посочи дека илегалниот статус на жалителот во Француска Гвајана 
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во моментот на неговото апсење било последица на неговата небрежност, затоа што тој не се 
пријавил да го регулира административно статусот иако автоматски имал право на дозвола за 
престој. Според Владата, со тоа овој случај јасно се разликувал од случајот Gebremedhin [Gabera-
madhien] v. France (no. 25389/05, ECHR 2007II), каде жалителот, државјанин на Еритреја, побарал влез 
во Франција како барател на азил. Во тој случај, сепак, ако не била привремена мерка наредена 
од Судот, фактот што жалбата против одлуката да не се дозволи влез на лицето во земјата немала 
суспензивно дејство би им оневозможил на домашните органи да ја поправат наводната повреда 
на член 3 од Конвенцијата. Затоа жалителот во тој случај имал докажлив навод, за разлика од 
жалителот во случајот по кој сега се одлучува.

 (б)  Почитување на член 13 во врска со член 8 од Конвенцијата

56.  Повикувајќи се на судската пракса на Судот, Владата тврдеше дека ефикасноста на еден правен 
лек не зависела, во принцип, од неговото суспензивно дејство, во смисла на член 13 освен кога 
можело да има „потенцијално неповратни последици“ спротивни на член 3 од Конвенцијата и член 4 
од Протокол бр. 4. Во овој случај, одлуката да се отстрани жалителот била оспорена пред управниот 
суд, кој ја укинал, со што му овозможил на жалителот да се врати во Француска Гвајана. Жалителот 
затоа имал пристап до ефикасен правен лек. Владата нагласи дека семејните врски на жалителот 
не биле трајно прекинати и немале неповратни последици. Во моментот на неговото отстранување 
жалителот имал осумнаесет години, бил самец, немал деца и бил во добра здравствена состојба. 
Тој бил вратен во земја во која живееле неговите баба и дедо и неколку месеци покасно можел да 
се врати во Француска Гвајана и да продолжи со својот живот без проблеми. Следувало, според 
Владата, дека жалителот имал ефикасен правен лек.

Понатаму Владата сметаше дека Судскиот совет имал a priori пристап, образложувајќи дека 
мешањето на органите во правото од член 8 не било, во принцип, неповратно, освен ако лицето 
завршило трагично или било особено ранливо. Владата истакна, сепак, дека таквите конкретни 
случаи влегувале во опсегот на член 3 и правниот лек автоматски би имал суспензивно дејство. 
Случајот на жалителот несомнено влегувал во опсегот на член 8, и го илустрирал принципот на 
отсуство на потенцијално неповратни последици.

57.    Според Владата, жалителот не покажал како мешањето во правото на почитување на нечиј 
приватен и семеен живот можело да има неповратни последици. Иако неговото илегално враќање 
во Француска Гвајана можело да биде ризично, на фактот што тој го прекршил законот без да ја 
чека одлуката на Управниот суд во однос на жалбата не можел да се гледа поинаку освен како 
на одговорност на жалителот. На крај, Владата посочи дека после пресудата на домашниот суд, 
жалителот добил привремена дозвола да остане. Фактот што органите не можеле да издадат прва 
дозвола за престој до 16 јуни 2009 бил по вина на жалителот, затоа што тој не нашол за сходно да 
ги поднесе потребните документи и не направил никаков напор да ја регулира неговата ситуација 
кога било побарано да го стори тоа.

58.  Владата истакна дека исклучокот кој се применувал во Француска Гвајана влегувал во полето 
на слободна оцена [margin of appreciation] кое им е дадено на државите во однос на начинот на кој 
ги исполнувале обврските од член 13 од Конвенцијата. Исклучокот од принципот за правен лек со 
суспензивно дејство бил оправдан со посебниот притисок на нелегална имиграција во Француска 
Гвајана. Илегалната имиграција и криминалните мрежи кои неа ја олеснувале биле охрабрени 
од посебната топографија таму, која ги правела границите порозни и невозможни да се чуваат 
ефикасно. Понатаму, со оглед на големиот број на наредби за отстранување издадени од префектот 
на Француска Гвајана, воведувањето на правен лек со автоматско суспензивно дејство би можело 
да ги преоптовари управните судови и негативно да влијале врз правилното делење на правдата. 
Исклучокот бил исто така оправдан со потребата да се одржи определен еквилибриум во Француска 
Гвајана и блиските билатерални врски кои Франција ги имала соседните земји.

59.    Во секој случај, иако немало правен лек со автоматско суспензивно дејство, итните барања 
за запирање на извршувањето биле многу користени, и биле употребени и од жалителот. На 
расправата Владата всушност посочи дека затоа што пресудата донеснеа од Conseil d’Etat во случајот 
била понова нејзиниот прецизен опсег требало допрва да се дефинира. Пресудата се чинело 
дека му давала на судијата за итни барања овластување да го запре извршувањето на наредба за 
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отстранување кога имало ризик таа да биде применета во секое време и имало сериозни причини 
за сомневање во нејината законитост (види параграфи 43 и 44 погоре).

60.  Што се однесува на тоа дали судската пракса на Судот била конзистентна, Владата изјави дека 
била таква. Немало потреба за правен лек со суспензивно дејство кога член 13 се земал заедно 
со член 8 од Конвенцијата. Во такви случаи Судот правел правилна оцена на пропорционалноста 
на отстранувањето во однос на целта која требало да се оствари. При тоа Судот ги применувал 
критериумите наведени во неговата судска пракса (на пример, Boultif v. Switzerland, no. 54273/00, 
ECHR 2001IX). Затоа ефикасноста на правниот лек не зависела од тоа дали тој лек има суспензивно 
дејство. На расправата Владата додаде дека отстапување од овој принцип би ја поткопало 
конзистентноста и јасноста на судската пракса на Судот.

61. Владата заврши повикувајќи го Судот да ја потврди пресудата донесена од Судскиот совет.

2.  Жалителот

(a)  Статус на жртва

62.  Жалителот тврдеше дека, како во случајот Gebremedhin, цитиран погоре, тој сѐ уште можел да 
тврди дека е жртва во смисла на член 34 од Конвенцијата. Според него, наводната повреда на член 
13 во врска со член 8 од Конвенциата веќе настанала до моментот во кој управниот суд донесол 
пресуда. На расправата тој објасни дека во моментот на неговото апсење и отстранување тој само 
што наполнил осумнаесет години, и како последица, според француското право, тој требало да 
може да го регулира својот статус до јуни 2007 (види параграфи 26 и 27 погоре). Тој сепак бил 
протеран и принуден да ризикува и да му плати на криумчар илегално да го врати во Француска 
Гвајана.

Повикувајќи се на заклучокот донесен од Судскиот совет во неговата пресуда, жалителот истална 
дека неговиот навод бил докажлив и отворал сериозно прашање во моментот на неговото 
отстранување.

(б)  Почитување на член 13 во врска со член 8 од Конвенцијата

63.  Жалителот го критикуваше исклучокот во законот на Француска Гвајана кој му оневозможил да 
има ефикасен правен лек за да го одбрани својот жалбен навод по член 8 од Конвенцијата.

64.  Тој објасни дека спротивно на она што одлучил Судскиот совет, повреда на правото на почитување 
на приватниот и семејниот живот можела да има потенцијално неповратни последици кога се 
депортирале странци. Во неговиот случај последиците можеле да бидат неповратни и всушност 
и биле такви, барем од психолошки аспект. Тие не можеле да се оценат екс пост факто со оглед 
на тоа што тој имал среќа да успее да се врати во Француска Гвајана после неговото незаконито 
протерување. Исто така не било прифатливо тоа што тој морал да му плати на криумчар да го 
врати во Француска Гвајана, да се изложи на голем ризик, кога на органите им требало две години 
за да постапат по судската одлука наместо во рок од три месеци колку што им биле определени. 
Според жалителот, фактот што требало две години да поминат за да добие дозвола за престој бил 
последица на „напнати“ односи со управните органи, кои барале тој да достави бројни документи, 
и од кои не биле сите релевантни..

65.    Жалителот се повика на реалноста на ситуацијата во Француска Гвајана, каде десет илјади 
до четириесет илјади илегални имигранти биле отстранувани секоја година. Според жалителот, 
таквите бројки оневозможувале да се оцени секоја поединечна ситуација пред протерување. 
Повеќето од наредбите за отстранување биле извршувани во рок од четириесет и осум часа, со само 
многу површно формално известување и само се потпишувале на куп, како што било откриено со 
истрагата спроведена од Државната комисија за етика во полициското работење (види параграфи 
45 и 60 погоре). Тие се однесувале на најразлични случаи, вклучувајќи родители принудени да ги 
остават нивните деца, кои потоа се ставале во дом, непосредно влијаејќи на нивниот семеен живот. 
Потенцијалот за неповратни последици бил уште поголем затоа што не биле барани претходни 
проверки од органите или судовите.
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66.    Жалителот потоа се повика на судската пракса на Судот за меѓународно одземање на деца, 
според која со поминувањето на време можело да има неповратни последици врз одностите помеѓу 
детето и родителот со кој детето не живее. Тој истакна дека овој пристап можел да се примени при 
отстранување на странци.

67.   Понатаму, тој тврдеше, дека условот за правниот лек да има суспензивно дејство во врска со 
навод по член 8 би бил во согласност со генералниот тренд во судската пракса поставен во пресудата  
Čonka v. Belgium (no. 51564/99, ECHR 2002I) и логички би ја засилил супсијидарноста на улогата на 
Судот.

68.  Жалителот исто така истакна дека полето на слободна оцена дадено на државите во случајот не 
можело да го оправда исклучокот кој се применувал во Француска Гвајана со оглед на обврската на 
Франција да ги промовира правата од Конвенцијата.

69.   На крај, жалителот истакна дека пресудата на Судскиот совет била спротивна на условите на 
Европската унија, и особено Директивата 2008/115/EC на Европскиот парламент и совет.

3.  Groupe d’information et de soutien des immigrés[Група за информирање и поддршка на имигранти] 
(GISTI), Ligue française des droits de l’homme et du citoyen []Лига за човекови права] (LDH) i Comité 
intermouvements auprès des évacués (CIMADE), вмешувачи трети страни

70.    Во заеднички поднесок вмешувачите објаснија дека прекуморските територии на Франција 
биле карактеризирани со исклучоци од законот кој се применува во територијална Франција кога 
се во прашање правата на мигрантите. Овие територии всушност биле простор за тестирање на 
имиграциони политики и полициски практики. Во Француска Гвајана, на пример, за разлика од 
територијална Франција, полицијата можела да спроведува општа проверка на идентитет брз 
претходна дозвола на јавен обвинител. Условите во прифатни центри биле незадоволителни, 
а протерувањата од Француска Гвајана биле вршени брзо и во голем обем. Во 2010, на примр, 
6,073 лица биле ставени во центар за административен притвор, кој имал капацитет од триесет и 
осум места, и 4,057 биле протерани откако биле држени во просек 1-4 дена. Во истата година само 
717 (11.8%) од 6,073 лица кои биле држени таму биле изведени пред судија за слободи и притвор. 
Според третите страни, таквите резултати биле во целост последица на отсуството на правен лек 
со суспензивно дејство на штета на основните права и слободи заштитени со Конвенцијата. Тој 
недостаток на правен лек со суспензивно дејство важел дури и за странци кои тврделе дека има 
повреди на член 2 и 3 од Конвенцијата или член 4 од Протокол бр. 4 – спротивно на судската пракса 
на Судот.

71.    Целта на исклучоците од суспензивно дејство во постапката – и исто така и во користените 
полициски методи – била да се олесни протерувањето на странци кои престојуваат илегално. 
Методите користени од полицијата биле критикувани од Државната комисија за етика во 
полицското работење, која разгледала неколку сериозни случаи во 2008 (вклучувајќи смрт на лице 
кое било држено во притвор во полиција и административен притвор), Процентот на протерување 
во прифатниот центар во Кајен бил 80% (во споредба со 20% до 30% во територијална Франција). 
Често протерувањето било само прашање на пренесување на илегалните имигранти со брод преку 
реката, така што траело многу кусо (помалку од 4 часа). Бразил бил единствената земја со која 
Франција склучила договор за реадмисија од Француска Гвајана, што овозможило да се протеруваат 
бразилски државјани без никакви формалности. Заминувања за Бразил биле организирани секој 
ден и засегнатите лица биле држени толку кратко време да било тешко CIMADE да им помогне со 
правните формалности.

72.  Во пракса, големо мнозинство од протерувањата биле вршени без судска контрола и наредбите 
за протерување им биле доставувани на засегнатите лица и извршувани во отсуство на било каков 
вистински заштитен механизам кој обезбедува оцена на нивната законитост. CIMADE забележа, на 
пример, дека некои лица кои биле отстранети – после изјавување на жалба заедно со итно барање 
за запирање на извршувањето - пред, или во некои случаи дури и откако – прифатниот центар 
да добие извсстување за рочиште. Откако засегнатото лице ќе било отстрането, неговото итно 
барање станувало безпредметно и судот ја запирал постапката.
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73.    Притворените лица често барале од префектурата да ја преразгледа својата одлука. Иако 
префектурата имала целосна дискреција во случајот, тоа било едно од главните средства за борба 
на CIMADE и дало добри резултати, а личната ситација на притворениците често била сериозна.

74.  Во овој контекст CIMADE забележал многу случаи на мешање во приватниот и семејниот живот 
на притворениците, деца како се разделуваат од нивните родители и набрзина се предаваат 
под грижа на непознати, прекинато школување, домаќинства распарчени, родители разделени 
од нивните деца, мајки на мали деца принудени да престанат со доење и така натака. Исто така 
спомена и илјадници деца кои биле ставени во несоодветни прифатни центри и депортирани, со 
или без нивните родители.

75.    Како заклучок, според вмешувачите, воведувањто на жалба со суспензивно дејство против 
мерки за протерување било итна потреба. Отсуството на таква жалба ги ставало засегнатите лица 
на ризик од сериозни и понекогаш неповратни повреди на нивните основни права и слободи 
и овозможувало постоење на исклучоци од законот на француска територија која влегувала во 
надлежност на Судот.

В.  Оцена на Судот

1.  Статус на жртва на жалителот

76.  Судот смета дека претходниот приговор на Владата дека жалителот повеќе не е жртва е толку 
тесно поврзан со суштината на неговиот жалбен навод да мора да биде приклучен кон основаноста 
на жалбата.

2.  Почитување на член 13 во врска со член 8 од Конвенцијата

(a)  Општи принципи 

77.    Во случаи кои се однесуваат на закони за имиграција Судот постојано повторува дека како 
прашање на добро воспоставено меѓународно право и согласно нивните обврски од меѓународни 
договори, државите имаат право да го контролираат влезот, престојот и протерувањето на 
странци. Конвенцијата не гарантира право на странец да влезе или да престојува во конкретна 
земја и, во остварувањето на нивната задача да го чуваат јавниот ред, државите договорнички 
имаат овластување да протераат странец осуден за кривично дело. Сепак, нивните одлуки во оваа 
област мора, во делот во кој тие може да се мешаат во право заштитено со став 1 од член 8, да се во 
согласност со закон, да остваруваат легтимна цел и да бидат неопходни во демократско општество 
(види Boultif, цитиран погоре, параграф 46, и Üner v. the Netherlands [GC], no. 46410/99, § 54, ECHR 
2006XII).

Согласно член 1 од Конвенцијата, примарна одговорност за имплементирање и спроведување на 
гарантираните права и слободи е на државните органи. Машинеријата на жалба до Судот е затоа 
супсидијарна на домашните системи за заштита на човековите права. Овој супсидијарен карактер 
е изразен во член 13 и член 35, став 1 од Конвенцијата (види, Kudła v. Poland [GC], no. 30210/96, § 
152, ECHR 2000XI).

78.  Судот има повторено во бројни прилики дека член 13 од Конвенцијата гарантира достапност на 
домашно ниво на правен лек за спроведување на суштината на правата и слободите од Конвенцијата 
во која и да форма тие да се обезбедени во домашниот правен поредок. Дејството на овој член е 
затоа да наложи обезбедување на домашен правен лек кој му овозможува на надлежниот домашен 
орган да одлучи по „докажлив жалбен навод“ [“arguable complaint”] согласно Конвенцијата и да 
додели соодветно обештетување. Опсегот на обврските на државите договорничи според член 
13 се разликува во зависност од карактерот од жалбениот навод на жалителот. Државите имаат 
определена дискрециона слобода во однос на начинот на кој тие ќе ги исполнат тие обврски 
согласна оваа одредба (види Jabari v. Turkey, no. 40035/98, § 48, ECHR 2000VIII). Сепак, правниот лек 
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кој го наложува член 13 мора да биде „ефикасен“ во пракса како и во законот (види Kudła, цитиран 
погоре, параграф 157).

79.    Ефикасноста на еден правен лек во смисла на член 13 не зависи од сигурноста за поволен 
исход за жалителот. Ниту пак „органот“ споменат во таа одредба нужно мора да биде судски орган. 
Сепак, неговите овластувања и процедуралните гаранции кои тој ги овозможува се релеватни при 
утврдувањето дали правниот лек е ефикасен (види Klass and Others v. Germany, 6 September 1978, 
§ 67, Series A no. 28). Кога „органот“ за кој станува збор не е судски, Судот ја проверува неговата 
независност (види, на пример, Leander v. Sweden, 26 March 1987, §§ 77 and 81-83, Series A no. 116, и 
Khan v. the United Kingdom, no. 35394/97, §§ 44-47, ECHR 2000V) и процедуралните гарации кои им ги 
нуди на жалителите (види, mutatis mutandis, Chahal v. the United Kingdom, 15 November 1996, §§ 152-
154, Reports of Judgments and Decisions 1996V). Исто така, дури и ако еден правен лек сам по себе 
не ги исполнува во целост барањата на член 13, збир на правни лекови предвидени во домашното 
право може да ги исполни (види Rotaru v. Romania [GC], no. 28341/95, § 69, ECHR 2000V).

80.   За да биде ефикасен, правниот лек кој го наложува член 13 мора да биде достапен во пракса 
како и во закон, особено во смисла на тоа дека неговото користење не смее да биде неоправдано 
попречено со акти или пропуштања на органите на тужената држава (види Çakıcı v. Turkey [GC], 
no. 23657/94, § 112, ECHR 1999IV).

81.   Понатаму, особено внимание мора да се обрне на брзината на самото дејство на исправање 
на ситуацијата, затоа што не е незамисливо дека соодветниот карактер на правниот лек може да 
биде нарушен од предолго траење [на постапката по тој лек] (види Doran v. Ireland, no. 50389/99, § 
57, ECHR 2003X).

82.   Кога една жалба се однесува на наводи дека протерување на некое лице би го изложило тоа 
лице на вистински ризик да претрпи постапување спротивно на член 3 од Конвенцијата, со оглед на 
важноста која Судот ја придава на таа одредба и со оглед на неповратниот карактер на повредата 
која може да настане ако ризикот од тортура или злоупотреа се реализира, ефикасноста на правниот 
лек во смисла на член 13 императивно наложува жалбата да е предмет на внимателна контрола од 
домашниот орган (види Shamayev and Others v. Georgia and Russia, no. 36378/02, § 448, ECHR 2005III), 
на независна и строга контрола на тврдењето дека постојат сериозни причини за загриженост 
од вистински ризик на постапување спротивно на член 3 (види Jabari, цитиран погоре, параграф 
50) и разумна брзина [на постапката по тој лек] (види Batı and Others v. Turkey, nos. 33097/96 and 
57834/00, § 136, ECHR 2004IV). Во таков случај, ефикасноста исто така наложува дека засегнатото 
лице треба да има пристап до правен лек со автоматско суспензивно дејство (види Gebremedhin 
[Gaberamadhien], цитиран погоре, параграф 66, и Hirsi Jamaa and Others v. Italy [GC], no. 27765/09, 
§ 200, 23 February 2012). Истите принципи важат кога протерувањето го изложува странецот на 
вистински ризик од повреда на неговото право на живот заштитено со член 2 од Конвенцијата. 
На крај, условот дека правниот лек треба да има авотматски суспензивно дејство е потврден за 
жалбени наводи по член 4 од Протокол бр. 4 (види Čonka, цитиран погоре, параграф 81-83, и Hirsi 
Jamaa and Others, цитиран погоре, параграф 206).

83.    Спротивно на тоа, кога протерувањата се оспоруваат врз основа на наводно мешање во 
приватен и семеен живот, не е императивно, за тој правен лек да биде ефикасен, дека мора да има 
автоматско суспензивно дејство. Сепак, во имиграциони случаи, кога има докажливо тврдење дека 
има ризик дека протерувањето ќе претставува мешање во правото на странецот на почитување 
на неговиот приватен и семеен живот, член 13 во врска со член 8 од Конвенцијата наложува дека 
државте мора да овозможат на засегнатото лице ефикасна можност да ја оспори депортацијата или 
одлуката за одбивање на престој и релеванното прашање да го испитааат со доволно процедурални 
гаранции и темелност, од страна на соодветен домашен форум кој нуди адекватни гаранции на 
незвисност и непристрасност (види M. and Others v. Bulgaria, no. 41416/08, §§ 122-132, 26 July 2011, 
и, mutatis mutandis, Al-Nashif v. Bulgaria, no. 50963/99, § 133, 20 June 2002).

(б)  Примена на принципите во овој случај

84.    Судот воочува дека прашањето за кое се одлучува се однесува на ефикасноста на правните 
лекови употребени од жалителот во Француска Гвајана, во моментот на отстранувањето, во одбрана 
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на жалбен навод по член 8 од Конвенцијата. Во тој поглед Судот смета дека е потребно да повтори 
дека кога станува збор за случаи поврзани со имиграција, како тој на жалителот, негова единствена 
грижа, во согласност со принципот на супсидијарност, е да ја испита ефикасноста на домашните 
процедури и да осигура дека со нив се почитуваат човековите права (види, mutatis mutandis, M.S.S. 
v. Belgium and Greece [GC], no. 30696/09, §§ 286287, ECHR 2011, и I.M. v. France, no. 9152/09, § 136, 
2 February 2012).

85.  Судот исто така повторува дека член 13 од Конвенцијата не оди до таму да наложува било која 
конкретна форма на правен лек, на државите договорнички им е дадено поле на слободна оцена 
во тој поглед (види Vilvarajah and Others v. the United Kingdom, 30 October 1991, § 122, Series A no. 
215, и, помеѓу многу други претходни пресуди,, G.H.H. and Others v. Turkey, no. 43258/98, § 36, ECHR 
2000VIII).

86.    Во овој случај, жалителот ги употребил правните лекови кои му биле на располагање пред 
наредбата за отстранување согласно системот кој е во сила во Француска Гвајана тој поднесол 
барање до управниот суд за судско преиспитување на одлуката за отстранување, како и итно 
барање за запирање на извршувањето, тој исто така покасно поднесол итно барање до истиот суд 
за заштита на основна слобода.

87.    Судот затоа мора да утврди дали жалителот ја имал предноста н ефикасни гаранции да го 
заштитат од извршување на одлука за отстранување која наводно го повредува член 8.

88.    Судот е обврзан најпрво да ја забележи хронологијата на овој случај: откако жалителот бил 
уапсен утрото на 25 јануари 2007, била издадена наредба за негово отстранување, и тој бил ставен 
во административен притвор во 10 часот истио ден и отстранет во 16 часот следниот ден. Значи, тој 
бил отстранет од Француска Гвајана помалку од триесет и шест часа по неговото апсење.

Судот, како и жалителот, воочува дека образложението дадено во наредбата за отстранување 
издадена од префектот на Француска Гвајана било кусо и стереотпно (види параграф 17 погоре). 
Судот исто така воочува дека известувањето за одлуката му било доставено на жалителот 
веднаш после неговото апсење. Се чини дека овие елементи демонстрираат колку кратко траело 
испитувањето на ситуацијата на жалителот од страна на надлежните органи.

89.    Судот исто така воочува дека странките не се согласија во однос на причината зошто било 
наредено отстранувањето на жалителот. Според Владата, илегалната ситуација на жалителот во 
Француска Гвајана била последица на негова небрежност, затоа што тој не презел мерки да го 
регулира неговиот административен статус. Жалителот, од друга страна, тврдеше дека затоа што 
тој имал веќе наполнето осумнаесет години тој имал право да побара да го регулира неговиот 
статус, и во секој случај тој бил заштитен од било кој вид на отстранување од француска територија.

90.  Судот воочува дека, како што жалителот тврдел, кога првично се жалел до домашните судови 
(види параграф 18 погоре), без оглед на причината за неговата илегална ситуација во моментот на 
неговото апсење, тој бил заштитен согласно француското право од било кој вид на протерување 
(види член Article L. 511-4 oд ЗВПСБ). Таков бил заклучокот донесен од Управниот суд во Кајен, 
кој, откако ги оценил доказите кои жалителот првично ги доставил, ја прогласил одлуката за 
отстранување за незаконита (види параграф 23 погоре).

91.    Јасно, потоа, до 26 јануари 2007 француските органи имале докази дека отстранувањето на 
жалителот не било во согласност со законот и затоа можело да претставува незаконито мешање во 
неговите права од член 8, став 2 од Конвенцијата (види параграф 18 погоре). Како и Судскиот совет, 
така и Големиот судски совет затоа смета дека во моментот на отстранувањето на жалителот во 
Бразил се поставувале сериозни прашања за усогласеноста на неговото отстранување со член 8 од 
Конвенцијата, и дека тој имал „докажлив“ навод во тој поглед во смисла на член 13 од Конвенцијата 
(види параграф 53 погоре).

92.    Осврнувајќи се на можностите кои му биле на располагање на жалителот за оспорување на 
одлуката за негово отстранување, Судот забележува дека со помош на CIMADE тој можел да се 
обрати до Управниот суд во Кајен. Според Судот, судот до кој било поднесено неговото барање ги 
исполнувал условите за независност, непристрасност и надлежност да одлучи по наводите по член 8.
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93.  Сепак, Судот повторува дека, без влијание на прашањето за неговото суспензивно дејство, за 
еден правен лек да биде ефикасен и за да се избегне секаков ризик од арбитрерна одлука, мора да 
има автентична интервенција од судот или „домашниот орган“.

94.  Во овој случај досието доставено до надлежниот „домашен орган“ не може да се каже дека било 
посебно сложено. Судот би повторил дека барањата поднесени од жалителот содржеле прецизно 
објаснето правно образложение. При оспорувањето на одлуката за отстранување жалителот 
тврдел дека тоа било спротивно на Конвенцијата и незаконито според француското право. Тој се 
повикал, меѓу другото, на член L. 511-4 oд ЗВПСБ и доставил детални докази дека најголемиот дел 
од неговиот приватен и семеен живот го поминал во Француска Гвајана (види параграф 18 погоре), 
на тој начин покажувајќи дека неговиот случај бил доволно мериторен за да наложи соодветно 
испитување (види, mutatis mutandis, I.M. v. France, цитиран погоре, параграф 155).

Потоа, и над сѐ, Судот е обврзан да воочи дека, откако се обратил до Управниот суд на 26 јануари 
200769 во 15 часот и 11 минути, жалителот бил депортиран во Бразил во 16 часот истиот ден. Според 
Судот толку краток временски период исклучув каква било можност дека судот сериозно ги испитал 
околностите и правните аргументи во полза на или против наоѓање на повреда на член 8 од 
Конвенцијара во случај одлуката за отстранување да биде извршена.

Резултатот е што во моментот на неговото отстранување барањата поднесени од жалителот и 
околностите во однос на неговиот приватен и семеен живот не биле ефективно испитани од ниту 
еден домашен орган. Посебно, со оглед на хронологијата на фактите на овој случај, Судот не може, 
а да не воочи дека немало судско преиспитување во однос на меритумот на барањата на жалителот 
или неговото итно барање за привремена мерка.

95.  Иако итната постапка теоретски можела да биде прилика за судот да ги испита аргументите 
на жалителот и, ако е потребно, да го запре извршувањето на одлуката за отстранување, секоја 
можност тоа фактички да се случи била исклучена заради прекусиот временски период кој поминал 
од неговото барање до судот, до извршувањето на одлуката за отстранување. Всушност, судијата за 
итни барања бил немоќен да стори било што освен да го прогласи барањето за беспредметно. Така 
жалителот бил депортиран само врз основа на одлука на управен орган.

Последователно, во околностите на овој случај Судот смета дека избрзаноста со која била извршена 
одлуката за отстранување имала за последица да ги направи достапните правни лекови неефикасни 
во пракса и затоа и недостапни. Иако Судот е свесен за важноста за брз пристап до правен лек, 
брзината не треба да оди толку далеку да претставува пречка или неоправдано отежнување за 
негова употреба, или да има приоритет над неговата практична ефикасност.

96.    Со оглед на наведеното погоре, Судот смета дека начинот на кој било реализирано 
отстранувањето на жалителот било исклучително брзо, дури и површно. Во околностите, пред 
да биде депортиран, жалителот немал шанса законитоста на одлуката за отстранување да биде 
испиата доволно темелно од домашен орган кој ги нуди потребните процедурални гаранции (види 
параграф 79 погоре).

97.    Што се однесува на географската локација на Француска Гвајана и големиот имиграциски 
притисок таму, Владата тврдеше дека овие фактори го оправдувале исклучокот од обичните закони 
и начинот на кој тие биле применувани таму. Со оглед на околностите на овој случај, Судот не може 
да се согласи со оваа анализа. Тој е секако свесен за потребата државите да се борат со илегална 
имиграција и да ги имаат потребните средства за тоа, истовремено организирајќи ги домашните 
правни лекови на начин да допуштат адаптирање на определени национални ограничувања и 
ситуации.

Сепак, иако на државите им е дадена определена дискрециона слобода во однос на начинот на 
кој тие ги исполнуваат нивните обврски по член 13 од Конвенцијата, таа дискрециона слобода 
не смее да резултира, како во овој случај, со тоа да на жалителот му е оневозможен пристап во 
пракса на минималните процедурални гаранции кои се потребни за да го заштитат од арбитрерно 
протерување.

69 .  Коригирана на 18 декември2012, текстот беше: „26 јануари 2011“.
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98.    На крај, во однос на опасноста од преоптоварување на судовите и негативно влијание на 
правилното спроведување на правдата во Француска Гвајана, Судот повторува дека, како и член 
6 од Конвенцијата, член 13 наметнува на државите договорнички должност да ги организираат 
нивните судски системи на таков начин да нивните судови можат да ги исполнат неговите услови. 
Во врска со тоа, важноста на член 13 во зачувувањето на супсидијарниот карактер на системот на 
Конвенцијата мора да се нагласи (види, Kudła, цитиран погоре, параграф 152, и Čonka, цитиран 
погоре, параграф 84).

99.   Со оглед на претходните согледувања, Судот наоѓа дека жалителот немал пристап во пракса 
на ефикасни правни лекови во однос на неговиот жалбен навод по член 8 од Конвенцијата, кога 
требало да биде депортиран. Овој факт не бил поправен со конечното издавање на дозвола за 
престој.

100.  Судот затоа мора да го одбие претходниот приговор на Владата во однос на губењето на статус 
на „жртва“ на жалителот во смисла на член 34 од Конвенцијата, и одлучува дека имало повреда на 
член 13 во врска со член 8 од Конвенцијата.

III.  ПРИМЕНА НА ЧЛЕН 41 ОД КОНВЕНЦИЈАТА

101.  Член 41 од Конвенцијата предвидува:

„Ако Судот оцени дека постои повреда на Конвенцијата или на нејзините протоколи, и ако 
внатрешното право на заинтересираната Висока страна договорничка овозможува само делумно 
отстранување на последиците на таа повреда, Судот и дава на оштетената страна, доколку е 
потребно, правично задоволување.“

A.  Штета

102.  Жалителот побара 32,000 евра (ЕУР) за материјална штета, објаснувајќи дека тоа се однесувало 
на трошоците за живот во Бразил во текот на седум месеци и илегалното враќање во Француска 
Гвајана. Во овој износ тој исто така вклучи и надомест на штета за фактот што тој не можел да го 
посетува курсот за обука кој требало да го следи во времето на неговото отстранување како дел 
од обврските на судскиот надзор, и за фактот што не можел да работи додека не добил дозвола за 
престој за „приватен и семеен живот“.

103.  Тој исто така побара 10,000 ЕУР за нематеријална штета.

104.  Владата сметаше дека овие износи се очигледно превисоки. Во однос на материјална штета, 
таа посочи дека наводната повреда се однесувала на неговото отстранување во Бразил, а не на 
дозволата за престој која му била издадена. Затоа таа истакна дека немало врска помеѓу фактот 
што на жалителот не му било дозволено да работи и наводната повреда на Конвенцијата. Владата 
објасни дека во релевантниот период жалителот не бил вработен ниту барал вработување.

105.    Во однос на наводната нематеријална штета, Владата истакна дека наоѓањето на повреда 
само по себе би претставувало доволно правично задоволување.

106.  Судот не гледа причинско-последична врска помеѓу најдената повреда и наводно претрпената 
материјална штета, и го отфрла соодветното барање за надомест.

107.    Сепак, Судот смета дека во околностите на случајот жалителот мора да претрпел болка и 
несигурност кои не може да се надоместат само со наоѓање на повреда. Последователно, одлучувајќи 
на правична основа, како што е наложено со член 41, му доделува на жалителот, 3,000 ЕУР за 
нематеријална штета.
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Б.  Трошоци и издатоци

108.  Жалителот побара 2,500 ЕУР за трошоците кои ги имал пред домашните судови. Тој не поднесе 
документи во поткрепа на неговото барање. Што се однесува на постапката пред Судот, адвокатот 
на жалителот посочи дека неговиот клиент бил без приходи и му било оневозможено да работи до 
2009. Неговиот адвокат затоа ги покрил трошоците и таксите за него и составил соодветни фактури 
– една за постапката пред Судскиот совет и друга за постапката пред Големиот судски совет. Тој 
ги поднесе двете фактури до Судот, а секоја од нив дава детални податоци за трошоците. Првата 
фактура била со вкупен износ од 14,960 ЕУР а втората 7,120 ЕУР, што значи севкупно 22,080 ЕУР. 
Жалителот исто така објасни дека му била доделена правна помош за постапката пред Судот.

109.  Владата сметаше дека овие износи се несразмерни. Во однос на постапката пред домашните 
судови, таа истакна дека бараните судови не одговарале на критериумите поставени во судската 
пракса на Судот. Што се однесува на трошоците и издатоците пред Судот, Владата сметаше дека 
3,000 ЕУР бил разумен износ за покривање на направените трошоци, минус веќе примената правна 
помош.

110.   Според судската пракса на Судот, надомест за трошоци и издатоци може да се додели само 
ако тие биле фактички и со потреба направени и ако се со разумен износ. Во овој случај Судот го 
одбива барањето за надомест на трошоците и издатоците од домашната постапка, затоа што не 
беа доставени потврди.

111.  Потоа, со оглед на ситуацијата на жалителот, прво откако бил депортиран во Бразил и потоа 
кога немал дозвола за престој со која му се дозволува да работи во Француска Гвајана до 2009, 
Судот нема сомнение дека тој бил без средства во тој период. Судот смета, во околностите, дека 
на жалителот треба да му се додели сума за таксите кои за него ги платил неговиот адвокат. Тој 
износ, сепак, мора да го земе предвид фактот што Судот најде повреда на Конвенцијата во однос 
на само еден од жалбените наводи поднесени пред него, имено наводот по член 13 земен во врска 
со член 8. Согласно член 41, само оние трошоци и издатоци кои се со разумен износ и кои биле 
фактички и со потреба направени од жалителот за Судот да најде повреда на Конвенцијата може да 
бидат надоместени. Судот затоа го одбива останатиот дел од барањето за надомест на трошоци и 
издатоци (види, mutatis mutandis, I.M. v. France, цитиран погоре, параграф 171).

112.  Со оглед на наведеното погоре и со оглед на документите со кои располага, Судот смета дека 
е разумно да му додели на жалителот износ од 12,000 ЕУР за трошоците и издатоците направени 
во постапката пред него. Што се однесува на правната помош, Судот воочува дека иако жалителот 
првично поднесе барање за правна помош тој не ги исполни потребните формалности. Затоа, со 
оглед на тоа дека не беше платена правна помош за постапката пред Судот, доделениот износ не 
треба да се намали.

В.  Затезна камата

113.  Судот смета дека е соодветно затезната камата да се пресмета според најниската каматна 
стапка за позајмени средства на Европската централна банка, на што треба да се додадат три 
процентни поени.

ОД ТИЕ ПРИЧИНИ, СУДОТ, ЕДНОГЛАСНО,

1.    Го приклучува кон основаноста на жалбата, претходниот приговор на Владата во однос на 
жалбениот навод по член 13 од Конвенцијата земен во врска со член 8 и го одбива;
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2.  Одлучува дека имало повреда на член 13 во врска со член 8 од Конвенцијата;

3.  Одлучува

(a)  дека тужената држава треба да му ги плати на жалителот, во рок од три месеци, следните износи:

(i)    3,000 ЕУР (три илјади евра), плус секој данок кој може да биде пресметан, за нематеријална 
штета;

(ii) 12,000 ЕУР (дванаесет илјади евра), плус секој данок кој може да му биде пресметан на жалителот, 
за трошоци и издатоци;

 (б)    дека по истекот на гореспоменатите три месеци до исплата, ќе се пресмета основна камата 
според најниската каматна стапка за позајмени средства на Европската централна банка во текот 
на тој период плус три процентни поени;

4.  Го одбива останатиот дел од барањето на жалителот за правично задоволување.

Изработена на англиски и француски јазик, и објавена на јавна расправа во Зградата на 
човековите права, Стразбур, на 13 декември 2012.

 Michael O’Boyle     Nicolas Bratza 
 Заменик Регистар     Претседател

Согласно член 45, став 2 од Конвенцијата и правило 74, став 2 од Правилата на Судот, следните 
издвоени мислења се приклучени кон оваа пресуда: Издвоено мислење на судијата Kalaydjieva; 
и Издвоено мислење на судијата Pinto de Albuquerque, кон кое се приклучи судијата Vučinić.

Издвоените мислења на англиски и француски јазик како официјални јазици на пресудата може да 
се најдат во дата базата на судска пракса на Судот HUDOC.
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ЗА АВТОРОТ:
Мирјана Лазарова Трајковска дипломирала на Правниот факултет во Скопје, Република 
Македонија, а магистрирала и докторирала на Правниот факултет во Љубљана, Република 
Словенија. Таа е судија во Европскиот суд за човековите права од 2008 година до 1 февруари 
2017 година. 

Во 2015 година беше избрана за Претседател на Првата Секција во овој Суд. Пред да биде избрана за 
Судија во Европскиот суд за човековите права, меѓу бројните професионални ангажмани таа беше 
судија во Уставниот суд на Република Македонија, Претседател на државната изборна комисија 
во Република Македонија, Раководител на Секторот за човековите права во Министерството за 
надворешни работи, Помошник министер за управни постапки. Во исто време, имаше бројни 
меѓународни ангажмани меѓу кои и член на Комитетот на експерти за државјанство при Советот 
на Европа, член на Управниот комитет за човекови права при Советот на Европа, член на 
Европската Комисија за демократија преку правото (Венецијанската Комисија), долгогодишен 
експерт за избори во различни меѓународни мисии на Парламентарното Собрание на Советот на 
Европа, и на Организацијата за безбедност и сигурност во Европа. 

Автор е на повеќе трудови, меѓу кои на ‘Strengthening Subsidiarity by Integrating the Court’s Case-Law: 
The Role of the Constitutional Right to Appeal’ (Crossroads, 2010)’; ‘Пилот-пресудите како работен метод 
на Европскиот суд за човековите права, Iustitia, Judicary Newsletter, (2010) ‘Недискриминацијата 
и праксата на Европскиот суд за човековите права, Iustitia, Judiciary Newsletter (2010) ко-автор на 
„Правна анализа на концептот на казненото дело на омраза и говорот на омраза„ (Poliesterdej 
2013), автор на “Privacy, Freedom of Expression and Internet” (Wolf Legar Publishers WLP 2015); 
“Слободата на изразување низ праксата на Европскиот суд за човекови права” (МЦМС 2015); “The 
impact of the European Convention on Human Rights and the case law on the Republic of Macedonia” 
(Cambridge University Press 2016).
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За Македонското здружение 
на млади правници:

Македонското здружение на млади правници (МЗМП) е основано во 2004 година, во период на 
отсуство на други слични организациони форми меѓу младите правници. Преку своите иницијативи 
и одлучност, МЗМП успеа да стигне во улога на агент на трансформација во сегментот на младите 
правници во времето на започнатите реформи во правосудниот систем во Република Македонија. 
Ова е бидејќи МЗМП сметаше дека нема да има алтернатива ниту пак ќе може да има било какви 
реформи без потенцијалот на младите и координирани заеднички активности за ефективна и 
ефикасна имплементација на реформите во судството и владеењето на правото во земјата.

За да се постигне горенаведената визија МЗМП активно ги поддржува младите правници во 
нивната професионална надградба преку различни проекти и активности, со цел да постигне 
повисоко ниво на експертиза на своите членови. И покрај оваа обврска, МЗМП исто така, служи на 
потребите на граѓаните и другите лица за квалитативен и лесен пристап до про-бон правна помош 
во врска со заштитата на човековите права и слободи и поддршка на маргинализираните групи во 
општеството.

МЗМП обезбедува експертиза и поддршка при стратешко застапување на човековите права 
во одредени области и прашања. Степенот на нашето застапување е пред националните и 
меѓународните тела за човекови права каде штоМЗМП генерално застапуваат лица со потреба од 
правна помош. Примарната цел на МЗМП е промовирање на принципи и права на Европската 
конвенција за човекови права, со тенденција на застапување на одбрани случаи пред Европскиот 
суд за човекови права, со цел да се усогласат со општо прифатените меѓународни стандарди за 
унапредување и заштита на основните човекови права и слободи. Здружението спроведува многу 
проекти што се однесуваат на заштитата на човековите права, како што се недискриминација, 
слободен пристап до информации, бесплатна правна помош, азил и лица бездржавјанство, 
миграција и др

Сите активности на МЗМП се интегрирани во основната максима на МЗМП Iuventus cupida legum 
(Mлади желни за право).

Македонско здружение на млади правници
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Македонско здружение на млади правници

“Правна помош и застапување на  
лица од интерес”, 

Поддржан од претставништвото на УНХЦР во Скопје

Ул. Донбас 14/1-6, 1000 Скопје
Tel. +389 (0) 2 3220 870

contact@myla.org.mk   |  www.myla.org.mk
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Мислењата и ставовите изразени во публикацијата се мислења на авторот и нужно не ги одразуваат 
официјалните позиции на УНХЦР. 


