
 

 

 

 
 

 
 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა (ECtHR) და 

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს (CJEU) ციხის 

შესახებ პრაქტიკის მიმოხილვა 
 

ახალწლისა ენკენისთვე 2022 
წინამდებარე საინფორმაციო ბიულეტენი აგროვებს ციხის პრობლემებზე  ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოსა და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს მიერ გამოცხადებულ ყველაზე მნიშვნელოვან 

განაჩენებსა და გადაწყვეტილებებს. ბიულეტენი მიზნად ისახავს ევროპული ციხეების პრეცედენტული სამართლის 

ძირითადი ტენდენციების შესახებ ანგარიშებით ბიულეტენი მიზნად ისახავს ციხის სფეროში პრაქტიკოსი 

იურისტების მხარდაჭერას კვლევასა და სამართალწარმოებაში, აგრეთვე ევროპულ პრეცედენტულ სამართალში 

მკვდარი ზონების იდენტიფიცირებას.   

2022 წლის მაის-ივნისში გამოქვეყნებული საქმეების მიმოხილვა  

ვოლოდია ავეტისიანი სომხეთის წინააღმდეგ (VOLODYA AVETISYAN v. ARMENIA) ■ საჩივრის ნომერი: 

39087/15 

დაკავების არაადეკვატური პირობები: მე-3 მუხლის დარღვევა; ეფექტური სამართლებრივი სამართლებრივი 

დაცვის არარსებობა ასეთ დარღვევასთან მიმართებაში: მე-13 მუხლის დარღვევა. 

ლანიაუსკასი ლიეტუვას წინააღმდეგ (LANIAUSKAS v. LITHUANIA) ■ საჩივრის ნომერი: 6544/20 

ციხის ამბოხის დროს არასათანადო მოპყრობა; ციხის ოფიცრების მიერ ძალის არასაჭირო გამოყენება: მე-3 მუხლის 

დარღვევა. 

ზოგრაფოსი და სხვები საბერძნეთის წინააღმდეგ (ZOGRAFOS AND OTHERS v. GREECE) ■ საჩივრის ნომერი: 

29744/13 

დაკავების არასათანადო პირობები ღია ტიპის და დახურული ტიპის დაწესებულებებში: მე-3 მუხლის 

დაურღვევლობა; ეფექტური სამართლებრივი სამართლებრივი დაცვის არარსებობა ასეთ დარღვევასთან 

მიმართებაში: მე-13 მუხლის დარღვევა მე-3 მუხლთან ერთად. 

ნუსალოვა და ლიაპინი რუსეთის წინააღმდეგ (NUSALOVA AND LYAPIN v. RUSSIA) ■ საჩივრების ნომრები: 

17492/16 და 35394/17 

ადეკვატური სამედიცინო შემოწმებისა და მკურნალობის ნაკლებობა მძიმე მდგომარეობის მქონე 

პაციენტებისათვის (HIV/შიდსი, კიბო): მე-3 მუხლის დარღვევა. 

აბდულა იალჩინი თურქეთის წინააღმდეგ (NO. 2) (ABDULLAH YALÇIN v. TURKEY (NO. 2)) ■ საჩივრის ნომერი: 

34417/10 

მუსულმან პატიმარს, მოთავსებულს მაღალი უსაფრთხოების ციხეში, სათანადო დასაბუთების გარეშე ეთქვა უარი 

ოთახის გამოყოფაზე პარასკევის კონგრეგაციული ლოცვებისათვის: მე-9 მუხლის დარღვევა (1). 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216938
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216938
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217248
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217258
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217258
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217716
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217716


 

 

საადუნე რუსეთისა და უკრაინის წინააღმდეგ (SAADOUNE v. RUSSIA AND UKRAINE) ■ საჩივრის ნომერი: 

28944/22 

მოროკოელ სამხედრო ტყვეს სიკვდილით დასჯა მიესაჯა ე.წ. „დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში“: გადაუდებელი 

ზომების მითითება. 

პესტრიკოვა რუსეთის წინააღმდეგ (PESTRIKOVA v. RUSSIA) ■ საჩივრის ნომერი: 52548/17 

დაკავების არაადეკვატური პირობები შშმ პატიმრებისათვის: მე-3 მუხლის დარღვევა. 

ივანცოვი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ (IVANTSOV AND OTHERS v. RUSSIA) ■ საჩივრების ნომრები: 

20509/17 და 11 სხვა 

დაკავების არაადეკვატური პირობები შშმ პატიმრებისათვის: მე-3 მუხლის დარღვევა. 

კოზნი რუსეთის წინააღმდეგ (KOZIN v. RUSSIA) ■ საჩივრის ნომერი: 1993/17 

სამედიცინო შემოწმებისა და პალიატიური მკურნალობის ნაკლებობა პაცინეტისათვის მძიმე სამედინო 

მდგომარეობით (კიბო): მე-3 მუხლის დარღვევა. 

პინერი რუსეთისა და უკრაინის წინააღმდეგ და ასლინი რუსეთისა და უკრაინის წინააღმდეგ (PINNER v. RUSSIA 

AND UKRAINE & ASLIN v. RUSSIA AND UKRAINE) ■ საჩივრების ნომრები: 31217/22 და 31233/22 

ორ ბრიტანელ პატიმარს სიკვდილით დასჯა მიესაჯა ე.წ. „დონეცკის სახალხო რესპუბლიკაში“: გადაუდებელი 

ზომების მითითება. 

 

სრული გამოცემა იხილეთ ჩვენს ვებ-გვერდზე >> 

 

 
www.prisonlitigation.org 

21ter rue Voltaire 

75011 Paris 

France 

contact@prisonlitigation.org 
 

  

 
 

წინამდებარე საინფორმაციო ბიულეტენი დაფინანსებულია ევროკავშირისა და რობერტ კარის ფონდის მიერ. თუმცა, აქ გამოხატული 

შეხედულებები და მოსაზრებები ეკუთვნით მხოლოდ ავტორებს და აუცილებლად არ ასახავს ევროკავშირის, ევროკომისიის ან რობერტ 

კარის შეხედულებებსა და მოსაზრებებს. არც ევროკავშირი, არც ევროკომისია და არც რობერტ კარის ფონდი არ შეიძლება იყოს მათზე 

პასუხისმგებელი.     
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