
 

 

 

 
 

 
 

ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЄСПЛ І СУДУ ЄС У ТЮРЕМНІЙ СФЕРІ 
 

ВЕРЕСЕНЬ 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 
ЛИПЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2022 

 
ОЛІЙНІЧЕНКО ПРОТИ РОСІЇ ТА УКРАЇНИ ■ Скарга № 31258/22 
Український солдат імовірно утримується російськими військами в таборі для військовополонених: як 
забезпечувальний захід Росія зобов'язана забезпечити дотримання конвенційних прав і надати медичну 
допомогу у разі потреби. 
 
ЧОХОЛАЧ ПРОТИ СЛОВАКІЇ ■ Скарга № 81292/17 
Загальна та невибіркова заборона на зберігання ув'язненими порнографічних матеріалів, що не дозволяє 
оцінювати пропорційність у кожному окремому випадку: порушення статті 8. 
 
ХУБЕР ПРОТИ ХОРВАТІЇ ■ Скарга № 39571/16 
Утримання ув'язненого в камері площею менше 3 кв. особистого простору протягом трьох років: порушення 
статті 3. 
 
ЄПІХІН ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарга № 29389/19 
Неадекватна медична допомога (рак) та відсутність ефективного засобу правового захисту щодо цього: 
порушення статті 3, порушення статті 13. 
 
ЗВЄРЄВ ТА ІНШІ ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарги №№ 26363/18 та 2 інші 
Постійне відеоспостереження за ув'язненими у місцях ув'язнення та відсутність ефективних засобів правового 
захисту щодо цього: порушення статті 8, порушення статті 13. 
 
ЄРУСЛАНОВ ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарга № 69591/17 
Неадекватна медична допомога (лімфома кон'юнктиви) та відсутність ефективних засобів правового захисту 
щодо цього: порушення статті 3, порушення статті 13. 
 
ЧЕРНОУСОВ ТА ІНШІ ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарги №№ 79688/16 та 2 інші 
Неадекватна медична допомога (поміж іншого, бронхіальна астма, рак щитовидної залози, пухлина ока, 
кон'юнктиви, рак передміхурової залози) та відсутність ефективних засобів правового захисту щодо цього: 
порушення статті 3, порушення статті 13. 
 
БОРИСОВСЬКИЙ ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарги №№ 41248/17 та 75083/17 
Обмеження тривалих подружніх побачень протягом чотирьох років для ув'язнених: порушення статті 8. 
 
РУДИХ ТА ІНШІ ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарги №№ 55659/14 та 13 інших 
Систематичне використання наручників стосовно довічно ув'язнених поза їх камерами: порушення статті 3. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7375654-10081123
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218459
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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=001-218128
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218127
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https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218419


 

 

 
ДІЛЬШНАЙДЕР ТА ІНШІ ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарги №№ 57636/16 та 2 інші 
Суворий режим ув'язнення для довічно ув'язнених (в т.ч. ізоляція та систематичне використання наручників): 
порушення статті 3. 
 
КУЗЬМІН  ТА ІНШІ ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарги №№ 41563/18 та 2 інші 
Постійне відеоспостереження за особами, які утримуються під вартою у слідчих ізоляторах та в'язницях, та 
відсутність ефективних засобів правового захисту щодо цього: порушення статті 8, порушення статті 13. 
 
ПИСАРЄВ ТА ІНШІ ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарги №№ 2556/18 та 4 інші 
Неадекватна медична допомога (ВІЛ, гепатит, захворювання легень, катаракта обох очей, остеоартрит, 
відшарування сітківки, набряк стоп та кісточок) та відсутність ефективних засобів правового захисту щодо 
цього: порушення статті 3, порушення статті 13. 
 
ТАРАТУНІН ТА ІНШІ ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарги №№ 2051/18 та 4 інші 
Постійне відеоспостереження за особами, які утримуються під вартою у слідчих ізоляторах та в'язницях, та 
відсутність ефективних засобів правового захисту щодо цього: порушення статті 8, порушення статті 13. 
 
ЦАРЄВ ТА ІНШІ ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарги №№ 83036/17 та 7398/18 
Постійне відеоспостереження за особами, які утримуються під вартою у слідчих ізоляторах та в'язницях, та 
відсутність ефективних засобів правового захисту щодо цього: порушення статті 8, порушення статті 13. 
 
БАНЧІЛА ТА ІНШІ ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарги №№ 82816/17 та 4 інші 
Неадекватна медична допомога (крім іншого, захворювання пародонту, відсутність зубів, гепатит, виразка 
шлунка, перелом стегна, перелом щелепи) та відсутність ефективних засобів правового захисту щодо цього: 
порушення статті 3, порушення статті 13. 
 
АХПОЛОВ ТА ІНШІ ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарги №№ 55025/17 та 6 інших 
Неадекватна медична допомога (ВІЛ, рак, гіпертонія, порушення мозкового кровообігу, зламаний елемент у 
механізмі заміни кульшового суглоба) та відсутність ефективного засобу правового захисту щодо цього: 
порушення статті 3, порушення статті 13. 
 
ЯРНИХ ТА ІНШІ ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарги №№ 18607/17 та 5 інших 
Ув'язнені з інвалідністю, яким не надано допомогу або спеціальне обладнання, та відсутність ефективних 
засобів правового захисту щодо цього: порушення статті 3, порушення статті 13. 
 
РОТАРУ ПРОТИ РУМУНІЇ ■ Скарга № 26075/16 
Відсутність операції у зв'язку з катарактою ув'язненого протягом кількох років, що призвело до значного 
погіршення зору та втрати працездатності: порушення статті 3. 
 

УКРАЇНА ПРОТИ РОСІЇ (X) ■ Скарга № 11055/22 

Україна звернулася до Суду з проханням вказати уряду Росії забезпечувальні заходи щодо українських 
військовополонених, захоплених Росією на заводі «Азовсталь» у Маріуполі: прохання, яке охоплюється 
попередніми забезпечувальними заходами, зазначеними у справі Олійниченка проти Росії та України 
(Скарга № 31258/22). 

 

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.  
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