
 

 

 

 
 

 
 

ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЄСПЛ І СУДУ ЄС У ТЮРЕМНІЙ СФЕРІ 
 
 

ЛИПЕНЬ 2022 
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 ТРАВНІ-ЧЕРВНІ 2022 

ВОЛОДЯ АВЕТІСЯН ПРОТИ АРМЕНІЇ ■ Скарга № 39087/15 
Неналежні умови тримання: порушення статті 3; відсутність ефективних засобів судового захисту щодо цього: 
порушення статті 13. 

ЛАНЯУСКАС ПРОТИ ЛИТВИ ■ Скарга № 6544/20 
Жорстоке поводження під час бунту у в'язниці; необґрунтоване застосування сили тюремними службовцями: 
порушення статті 3. 

ЗОГРАФОС ТА ІНШІ ПРОТИ ГРЕЦІЇ ■ Скарга № 29744/13 
Неналежні умови тримання у приміщеннях відкритого та закритого типу: порушення статті 3 відсутнє; 
відсутність ефективних засобів правового захисту щодо цього: порушення статті 13 в сукупності зі статтею 3. 

НУСАЛОВА І ЛЯПІН ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарги №№ 17492/16 та 35394/17 
Відсутність належного медичного обстеження та лікування ув'язнених із серйозними захворюваннями (ВІЛ/СНІД, 
рак): порушення статті 3. 

АБДУЛЛА ЯЛЧИН ПРОТИ ТУРЦІЇ (№ 2) ■ Скарга № 34417/10 
Ув'язненому-мусульманину, який утримується у в'язниці суворого режиму, відмовили у дозволі на виділення 
приміщення для колективної п'ятничної молитви без належного обґрунтування: порушення статті 9 (1). 

СААДУН ПРОТИ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ ■ Скарга № 28944/22 
Марокканський військовополонений, засуджений до страти в так званій «Донецькій Народній Республіці»: 
вказівка на вжиття невідкладних заходів. 

ПЕСТРІКОВА ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарга № 52548/17 
Неналежні умови тримання ув'язнених із інвалідністю: порушення статті 3. 

ІВАНЦОВ ТА ІНШІ ПРОТИ РОСІЇ  ■ Скарги №№ 20509/17 та 11 інших  
Неналежні умови тримання ув'язнених із інвалідністю: порушення статті 3. 

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=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217716
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7361906-10058158
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217802
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217799


 

 

КОЗІН ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарга № 1993/17 
Відсутність медичного огляду та паліативного лікування ув'язненого із серйозними захворюваннями (рак): 
порушення статті 3. 

ПІННЕР ПРОТИ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ & АСЛІН ПРОТИ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ ■ Скарги №№ 31217/22 та 31233/22 
Двоє британських військовополонених, засуджених до страти в так званій «Донецькій Народній Республіці»: 
вказівка на вжиття невідкладних заходів. 

 

ЧИТАЙТЕ ПОВНУ ВЕРСІЮ НА НАШОМУ САЙТІ>> 
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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.  

  

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217797
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7374152-10078472
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

