
 

 

 

 
 

 
 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა (ECtHR) და 

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს (CJEU) ციხის 

შესახებ პრაქტიკის მიმოხილვა  
 

ახალწლისა ენკენისთვე 2022 
წინამდებარე შეჯამება 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.    

საქმეების მიმოხილვა 
ივლისი-აგვისტო 2022 

 

ოლიინიჩენკო რუსეთისა და უკრაინის წინააღმდეგ (OLIYNICHENKO v. RUSSIA AND UKRAINE) ■ საჩივრის 

ნომერი: 31258/22 

უკრაინელი ჯარისკაცი სავარაუდოდ რუსული ძალების მიერ დაკავებული სამხედრო ტყვეების ბანაკში: 

დროებითი ზომა, რუსეთს მოეთხოვა კონვენციით დაცული უფლებების უზრუნველყოფა და საჭიროების 

შემთხვევაში სამედიცინო მომსახურების გაწევა.   
 

ჩოჩოლაკ სლოვაკიის წინააღმდეგ (CHOCHOLÁČ v. SLOVAKIA) ■ საჩივრის ნომერი: 81292/17 

პატიმრის მიერ პორნოგრაფიული მასალის ფლობის ზოგადი და განუსაზღვრელი აკრძალვა, რომელიც არ იძლევა 

ცალკეულ შემთხვევაში პროპორციულობის შეფასების საშუალებას: მე-8 მუხლის დარღვევა. 
 

ჰუბერი ხორვატიის წინააღმდეგ (HUBER v. CROATIA) ■ საჩივრის ნომერი: 39571/16 

პატიმარი 3 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში მოთავსებულ იქნა საკანში, სადაც პირადი სივრცისთვის 

გამოყოფილი იყო 3 კვმ.-ზე ნაკლები. 

 

იეპიხინი რუსეთის წინააღმდეგ (YEPIKHIN v. RUSSIA) ■ საჩივრის ნომერი: 29389/19 

არასათანადო სამედიცინო მკურნალობა  (კიბო) და ამ მხრივ ეფექტური სამართლებრივი დაცვის არარსებობა: მე-3 

მუხლის დარღვევა, მე-13 მუხლის დარღვევა. 
 

ზვერევი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ (ZVEREV AND OTHERS v. RUSSIA) ■ საჩივრების ნომრები: 26363/18 

და ორი სხვა 

პატიმრების უწყვეტი ვიდეო თვალთვალი მსჯავრდების შემდგომ დაკავების დაწესებულებებში და ამ 

მიმართულებით ეფექტური სამართლებრივი დაცვის არარსებობა: მე-8 მუხლის დარღვევა, მე-13 მუხლის 

დარღვევა. 
 

იერუსლანოვი რუსეთის წინააღმდეგ (YERUSLANOV v. RUSSIA) ■ საჩივრის ნომერი: 69591/17 

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7375654-10081123
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7375654-10081123
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7375654-10081123
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218459
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218126
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218142
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218138
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218138
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218128


 

 

არასათანადო სამედიცინო მკურნალობა (კონიუნქტივის ლიმფომა) და ამ მიმართულებით ეფექტური 

სამართლებრივი დაცვის არარსებობა: მე-3 მუხლის დარღვევა, მე-13 მუხლის დარღვევა. 
 

ჩერნოუსოვი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ (CHERNOUSOV AND OTHERS v. RUSSIA) ■ საჩივრების 

ნომრები: 79688/16 და ორი სხვა 

არასათანადო სამედიცინო მკურნალობა (ანუ ბრონქული ასთმა, ფარისებრი ჯირკვლის კიბო, თვალის სიმსივნე, 

კონიუნქტივიტი, პროსტატის კიბო) და ამ მიმართულებით ეფექტური სამართლებრივი დაცვის არარსებობა: მე-3 

მუხლის დარღვევა, მე-13 მუხლის დარღვევა. 
 

ბორისოვსკი რუსეთის წინააღმდეგ (BORISOVSKIY v. RUSSIA ■ საჩივრების ნომრები: 41248/17 და 75083/17 

პირობით სასჯელის მქონე პატიმრისთვის გრძელვადიანი ცოლქმრული შეხვედრების შეზღუდვა 4 წლის 

განმავლობაში: მე-8 მუხლის დარღვევა. 
 

რუდიხი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ (RUDYKH AND OTHERS v. RUSSIA) ■ საჩივრების ნომრები: 55659/14 

და 13 სხვა 

სამუდამო პატიმრობამისჯილებისთვის ხელბორკილების სისტემატურად დადება მათი საკნების გარეთ: მე-3 

მუხლის დარღვევა. 
 

დილშნაიდერი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ (DILSHNAYDER AND OTHERS v. RUSSIA) ■ საჩივრების 

ნომრები: 57636/16 და 2 სხვა 

სამუდამო პატიმრობამისჯილების პატიმობის მკაცრი რეჟიმი (ანუ სეგრეგაცია და ხელბორკილების რუტინულად 

დადება): მე-3 მუხლის დარღვევა. 
 

კუზმინი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ (KUZMIN AND OTHERS v. RUSSIA) ■ საჩივრების ნომრები: 41563/18 

და 2 სხვა 

წინასწარი პატიმრობისა და მსჯავრდების შემდგომ დაკავების დაწესებულებებში პატიმრების უწყვეტი ვიდეო 

თვალთვალი და ამ მიმართულებით ეფექტური სამართლებრივი დაცვის ნაკლებობა: მე-8 მუხლის დარღვევა, მე-

13 მუხლის დარღვევა. 
 

პისარევი და სხვები (PISAREV AND OTHERS v. RUSSIA) ■ საჩივრების ნომრები: 2556/18 და 4 სხვა 

არასათანადო სამედიცინო მკურნალობა (HIV, ჰეპატიტი, ფილტვების დაავადება, ორივე თვალის კატარაქტია, 

ოსტეოართრიტი, ბადურის გამოყოფა, ფეხებისა და კოჭების შეშუპება) და ამ მიმართულებით ეფექტური 

სამართლებრივი დაცვის არარსებობა: მე-3 მუხლის დარღვევა, მე-13 მუხლის დარღვევა. 
 

ტარატუნინი და სხვები (TARATUNIN AND OTHERS v. RUSSIA) ■ საჩივრების ნომრები: 2051/18 და 4 სხვა 

წინასწარ პატიმრობისა და მსჯავრდების შემდგომ დაკავების დაწესებულებებში პატიმრების უწყვეტი ვიდეო 

თვალთვალი და ამ მიმართულებით ეფექტური სამართლებრივი დაცვის ნაკლებობა: მე-8 მუხლის დარღვევა, მე-

13 მუხლის დარღვევა. 
 

ცარევი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ (TSAREV AND OTHERS v. RUSSIA) ■ საჩივრების ნომრები: 83036/17 

და 7398/18 

წინასწარ პატიმრობისა და მსჯავრდების შემდგომ დაკავების დაწესებულებებში პატიმრების უწყვეტი ვიდეო 

თვალთვალი და ამ მიმართულებით ეფექტური სამართლებრივი დაცვის ნაკლებობა: მე-8 მუხლის დარღვევა, მე-

13 მუხლის დარღვევა. 
 

ბანჩილა და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ (BANCHILA AND OTHERS v. RUSSIA) ■ საჩივრების ნომრები: 

82816/17 და 4 სხვა 

არასათანადო სამედიცინო დახმარება (ანუ პაროდონტის დაავადება, უკბილობა, ჰეპატიტი, კუჭის წყლული, 

ბარძაყის მოტეხილობა, ყბის მოტეხილობა) და ამ მიმართულებით ეფექტური სამართლებრივი დაცვის 

არარსებობა: მე-3 მუხლის დარღვევა, მე-13 მუხლის დარღვევა. 
 

ახპოლოვი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ (AKHPOLOV AND OTHERS v. RUSSIA) ■ საჩივრების ნომრები: 

55025/17 და 6 სხვა 

არასათანადო სამედიცინო დახმარება (HIV, სიმსივნე, ჰიპერტენზია, ცერებროვასკულარული დაავადება, ბარძაყის 

პროტეზის მექანიზმის მოტეხილი ელემენტი) და ამ მიმართულებით ეფექტური სამართლებრივი დაცვის 

არარსებობა: მე-3 მუხლის დარღვევა, მე-13 მუხლის დარღვევა. 
 

იარნიხი და სხვები (YARNYKH AND OTHERS v. RUSSIA) ■ საჩივრების ნომრები: 18607/17 და 5 სხვა 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218127
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218127
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218420
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218419
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218419
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218423
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218423
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218556
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218556
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218555
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218554
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218553
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218553
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218552
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218552
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218550
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218550
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218549


 

 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პატიმრებისთვის არ არის უზრუნველყოფილი დახმარება ან სპეციალური 

აღჭურვილობა  და ამ მიმართულებით ეფექტური სამართლებრივი დაცვის არარსებობა: მე-3 მუხლის დარღვევა, 

მე-13 მუხლის დარღვევა. 
 

როტარუ რუმინეთის წინააღმდეგ (ROTARU v. ROMANIA) ■ საჩივრის ნომერი: 26075/16 

რამდენიმე წლის განმავლობაში პატიმრისთვის კატარქტის ოპერაციის გაუკეთებლობა, რის შედეგადაც მისი 

მხედველობა მნიშვნელოვნად შეიზღუდა და მან დაკარგა მუშაობის საშუალება: მე-3 მუხლის დარღვევა. 
 

უკრაინა რუსეთის წინააღმდეგ (UKRAINE v. RUSSIA (X)) ■ საჩივრის ნომერი: 11055/22 

უკრაინამ მოსთხოვა სასამართლოს დროებითი ზომების მითითება რუსეთის მთავრობისათვის რუსეთის მიერ 

ომის უკრაინელ ტყვეებთან მიმართებაში, რომლებიც მარიუპოლში აზოვსტალის ქარხნის ტერიტორიაზე აიყვანეს 

ტყვედ: ოლიინიჩენკო რუსეთისა და უკრაინის წინააღმდეგ (Oliynichenko v. Russia and Ukraine) საქმეში 

აღნიშნული დროებითი ზომებით განხილული მოთხოვნა (საჩივრის ნომერი: 31258/22). 

 

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. 

  

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219057
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7411153-10142112
http://www.prisonlitigation.org/europecaselaw/
http://www.prisonlitigation.org/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-europe-s-prison-agenda-march-2022_5
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