
 

 

 

 
 

 
 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა (ECtHR) და 

ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს (CJEU) ციხის 

შესახებ პრაქტიკის მიმოხილვა 
 

ქრისტეშობისთვე 2022 
წინამდებარე შეჯამება აგროვებს ციხის პრობლემებზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსა (European 

Court of Human Rights) და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს (Court of Justice of the European 

Union) 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 
სექტემბერ-ოქტომბერი 2022 

 

P.C. ირლანდიის წინააღმდეგ (P.C. v. IRELAND) ■ საჩივრის ნომერი 26922/19 

პატიმარი კანონიერად იქნა დისკვალიფიცირებული ხანდაზმულთა პენსიის გადახდისგან პატიმრობაში ყოფნის 

დროს: მე-14 მუხლის დაურღვევლობა პირველი ოქმის პირველ მუხლთან ერთად აღებული. 

 

საატი თურქეთის წინააღმდეგ (SAAT v. TÜRKIYE) ■ საჩივრის ნომერი 23939/20 

პატიმრისათვის კონტაქტური ლინზების მიუწოდებლობა სამი კვირის განმავლობაში: მე-3 მუხლის დარღვევა. 

 

სტანისლავ ლუცენკო უკრაინის წინააღმდეგ (STANISLAV LUTSENKO v. UKRAINE) (NO. 2) ■ საჩივრის ნომერი 

483/10 

დისციპლინური სანქციების სამართლებრივი საფუძვლის არარსებობა, რამაც გამოიწვია უფრო მკაცრი საპატიმრო 

რეჟიმის დაკისრება და განმეორებითი გადაყვანები სხვა საპატიმროებში: მე-8 მუხლის დარღვევა. 

 

პერკოვი ხორვატიის წინააღმდეგ (PERKOV v. CROATIA)  ■ საჩივრის ნომერი 33754/16 

ციხის ბადრაგის მიერ ძალის გამოყენება საწყობში განმცხადებლის დაკითხვისა და ჩხრეკის დროს მის მიერ ჩაქუჩის 

აღების გარდაუვალი საფრთხის გათვალისწინებით: მე-3 მუხლის დაურღვევლობა (არსებითი ნაწილი); ციხის 

ბადრაგის მხრიდან არასათანადო მოპყრობის შესახებ განმცხადებლის ბრალდებების არაეფექტური გამოძიება: მე-

3 მუხლის დაურღვევლობა (პროცედურული ნაწილი).  

 

იუდინი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ (YUDIN AND OTHERS v. RUSSIA) ■ საჩივრების ნომრები 34963/12 და 

6 სხვა 

სატელეფონო ზარების აკრძალვა მკაცრი რეჟიმის საპატიმროში სამუდამო პატიმრობა მისჯილებისათვის: მე-8 

მუხლის დარღვევა. 

 

ბოლდირევი და სხვები უკრაინის წინააღმდეგ (BOLDYREV AND OTHERS v. UKRAINE) ■ საჩივრების ნომრები 

19957/21 და 8 სხვა 

სამუდამო პატიმრობა გათავისუფლების პერსპექტივის გარეშე. მე-3 მუხლის დარღვევა. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218941
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219039
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219195
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219195
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219203
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219555
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219555
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219572
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219572


 

 

კონსტანტინ-ლუციან სპინუ რუმინეთის წინააღმდეგ (CONSTANTIN-LUCIAN SPÎNU v. ROMANIA) ■ საჩივრის 

ნომერი 29443/20 

COVID-19 საფუძველზე ერთჯერადი უარი პატიმარს, რომ დასწრებოდა ციხის გარეთ საეკლესიო მომსახურებას და 

რომელსაც შემდგომში შესთავაზეს რელიგიურ მომსახურებაზე ონლაინ წვდომა: მე-9 მუხლის დაურღვევლობა. 

 

ნოვაკი პოლონეთის წინააღმდეგ (NOWAK V. POLAND) ■ საჩივრის ნომერი 60906/16 

პატიმარი რამდენჯერმე დაექვემდებარა გაშიშვლებით ჩხრეკას: მე-3 მუხლის თანახმად, დაუშვებელია, მე-8 

მუხლის დარღვევა; პატიმრის სატელეფონო საუბრების მონიტორინგი: მე-8 მუხლის თანახმად დაუშვებელია. 

 

ბლონსკი და სხვები (BLONSKI AND OTHERS v. HUNGARY) ■ საჩივრების ნომრები 12152/16 და 6 სხვა 

უვადო თავისუფლების აღკვეთა გათავისუფლების პერსპექტივით მხოლოდ 30-დან 40 წლამდე სასჯელის მოხდის 

შემთხვევაში: მე-3 მუხლის დარღვევა. 

 

მუშინსკი უკრაინის წინააღმდეგ (MUSHYNSKYY v. UKRAINE) ■ საჩივრის ნომერი 27182/16 

წინასწარ და მსჯავრდადების შემდგომ დაწესებულებებში დაკავებულთა მუდმივი ვიდეო თვალთვალი და და ამ 

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

 
 

განმეორებითი საქმეები 

 

პირადი და ოჯახური ცხოვრება ■ რუსეთის წინააღმდეგ საქმეებზე 4 გადაწყვეტილება  

ოჯახური ვიზიტების შეზღუდვა (მათ შორის ხანგრძლივ საოჯახო ვიზიტებზე უარი, ფიზიკური განცალკევება და 

ხანმოკლე ოჯახური ვიზიტების დროს ზედამხედველობა): მე-8 მუხლის დარღვევა. 

 

ტრანსპორტირება ■ რუსეთის წინააღმდეგ საქმეებზე 9 გადაწყვეტილება 

პატიმრობის არაადეკვატური პირობები პატიმართა ტრანსპორტირების დროს (მათ შორის 

გადატვირთულობა,სუფთა ჰაერისა და ბუნებრივი განათების ნაკლებობა, ტუალეტთან შეზღუდული წვდომა, 

სასმელ წყალზე შეზღუდული წვდომა, პასიური მწეველობა): მე-3 და მე-13 მუხლების დარღვევა. 

 

თვალთვალი ■ რუსეთის წინააღმდეგ საქმეებზე 6 გადაწყვეტილება 

პატიმართა მუდმივი ვიდეო თვალთვალი (მათ შორის საწინააღმდეგო სქესის ოპერატორთა მიერ, თვალთვალი 

ტუალეტებში/საშხაპეებში): მე-8 და მე-13 მუხლების დარღვევა. 

 

ჯანმრთელობა ■ უკრაინისა და რუსეთის წინააღმდეგ საქმეებზე 13 გადაწყვეტილება 

ციხეში არასათანადო სამედიცინო მკურნალობა (მათ შორის სამედიცინო კვლევების არარსებობა ან დაგვიანება, 

შეზღუდული შესაძლებლობების უგულებელყოფა, ამპუტაციის შემდგომ პროთეზის არუზრუნველყოფა, 

ჰოსპიტალიზაციის დაგვიანება): მე-3 და მე-13 მუხლების დარღვევა. 

 

სრული გამოცემა იხილეთ ჩვენს ვებ-გვერდზე >> 
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წინამდებარე საინფორმაციო ბიულეტენი დაფინანსებულია ევროკავშირის, UNAIDS და რობერტ კარის ფონდის მიერ. თუმცა, აქ გამოხატული 

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

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

მათზე პასუხისმგებელი. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219646
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219646
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219667
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219663
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220012
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
mailto:contact@prisonlitigation.org


 

 

  

 


