
 

 

 

 
 

 
 

ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЄСПЛ І СУДУ ЄС У ТЮРЕМНІЙ СФЕРІ 
 

ТРАВЕНЬ2022 
 

У цій новинній розсилці зібрані найважливіші постанови та рішення в пенітенціарній сфері, винесені 
Європейським судом з прав людини та Судом Європейського Союзу. Повідомляючи про основні тенденції в 
європейському прецедентному праві, розсилка прагне підтримати практикуючих юристів у тюремній сфері 
в дослідженнях і судових розглядах, а також виявити білі плями в європейському прецедентному праві для 
створення стратегічних шляхів судового розгляду. 

ОГЛЯД СПРАВ, ОПУБЛІКОВАНИХ У БЕРЕЗНІ-КВІТНІ 2022 

КАЛДА ПРОТИ ЕСТОНІЇ ■ Скарга № 35245/19 

Відмова ув'язненому у короткострокових побаченнях із дружиною без скляної перегородки: порушення статті 

8. 

НОРМАНТОВИЧ ПРОТИ ПОЛЬЩІ ■ Скарга № 65196/16 

Ув'язнений з безліччю проблем зі здоров'ям, адекватність медичної допомоги та рішення про його утримання в 

ув’язненні, надмірна тривалість розгляду щодо клопотання заявника про дозвіл на звільнення за станом 

здоров'я: відсутність порушення статті 3. 

МОКАНУ ПРОТИ РУМУНІЇ ■ Скарга № 76888/13 

Неналежні умови утримання: порушення статті 3; погіршення стану здоров'я заявника під час ув'язнення: 

частина скарги є необґрунтованою. 

КОСОВАН ПРОТИ МОЛДОВИ ■ Скарга № 13472/18 

Неадекватне лікування заявника з тяжким захворюванням у термінальній стадії: порушення статті 3; штучний 

поділ кримінального розслідування на окремі справи з метою одержання несправедливих процесуальних 

переваг чи обходу імперативних правових норм: порушення статті 5. 

ВОЛ І ТОМИК ПРОТИ ЕСТОНІЇ ■ Скарги №№ 7613/18 та 12222/18 

Заборона на довгострокові побачення з родичами для ув'язнених: порушення статті 14 у поєднанні зі 

статтею 8. 

ЛАНЯУСКАС ПРОТИ ЛИТВИ ■ Скарга № 48309/19 

Неадекватність медичної допомоги, наданої ув'язненому з порушенням зору, та неадекватність стану його 

здоров'я при продовженні ув'язнення: відсутність порушення статті 3. 

НУХ УЗУН ТА ІНШІ ПРОТИ ТУРЦІЇ ■ Скарги №№ 49341/18 та 13 інших 

http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiODY2YjYyMzVhZTg1IixmYWxzZV0
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiNWM3YmQ5ZjE5YTEzIixmYWxzZV0
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiNWM3YmQ5ZjE5YTEzIixmYWxzZV0
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiNGM4Y2Y4NGFhN2M1IixmYWxzZV0
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiNDI0MzA5ODBhMzA0IixmYWxzZV0
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiYmYyOThjOTNiYzNmIixmYWxzZV0
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiNjdlMmU4MTJjMTk4IixmYWxzZV0
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiZTFmZTQwMzljODdmIixmYWxzZV0


 

 

Розміщення кореспонденції ув'язнених на національному сервері, регламентоване неопублікованими 

правилами внутрішнього розпорядку, до яких ув'язнені не мали доступу: порушення статті 8. 

МАСЛЯК ПРОТИ СЛОВАКІЇ (№ 2) ■ Скарги №№ 38321/17 та 8 інших 

Переведення ув'язненого до блоку суворого режиму без належного захисту від зловживань: порушення статті 

8, відсутність порушення статті 3. 

 

ЧИТАЙТЕ ПОВНУ ВЕРСІЮ НА НАШОМУ САЙТІ 

 

 

 

  

 
 

Ця новинна розсилка фінансується Європейським Союзом та Фондом Роберта Карра. Проте висловлені погляди та думки належать 

виключно авторам і не обов'язково відображають думку Європейського Союзу, Європейської комісії чи Фонду Роберта Карра. Ні 

Європейський Союз, ні Європейська комісія, ні Фонд Роберта Карра не несуть за них відповідальності.  
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