
 

 

 

 
 

 
 

ОГЛЯД СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЄСПЛ І СУДУ ЄС У ТЮРЕМНІЙ СФЕРІ 
 

ГРУДЕНЬ 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 
ВЕРЕСЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2022 

 
П.С. ПРОТИ ІРЛАНДІЇ ■ Скарга № 26922/19 
Ув'язнений, позбавлений права на отримання пенсії по старості під час перебування в ув'язненні: порушення 
статті 14 разом в сукупності зі статтею 1 Протоколу № 1 відсутнє. 
 
СААТ ПРОТИ ТУРЦІЇ ■ Скарга № 23939/20 
Незабезпечення ув'язненого контактними лінзами протягом трьох тижнів: порушення статті 3. 
 
СТАНІСЛАВ ЛУЦЕНКО ПРОТИ УКРАЇНИ (№ 2) ■ Скарга № 483/10 
Відсутність правових підстав для дисциплінарних стягнень, які тягнуть за собою запровадження більш суворого 
режиму тримання під вартою та неодноразові тюремні переведення: порушення статті 8. 
 
ПЕРКОВ ПРОТИ ХОРВАТІЇ ■ Скарга № 33754/16 
Застосування сили тюремними охоронцями через небезпеку, яку представляє заявник, що потягнувся за 
молотком під час допиту та обшуку в коморі: відсутність порушення статті 3 (матеріальна частина); 
Неефективне розслідування заяв заявника про жорстоке поводження з боку тюремної охорони: порушення 
статті 3 (процесуальна частина). 
 
ЮДІН ТА ІНШІ ПРОТИ РОСІЇ ■ Скарги №№ 34963/12 та 6 інших 
Заборона телефонних розмов ув'язненим, які відбувають довічне ув'язнення суворого режиму: порушення 
статті 8. 
 
БОЛДИРЕВ ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ ■ Скарги №№ 19957/21 та 8 інших 
Довічне ув'язнення без перспективи звільнення: порушення статті 3. 
 
КОНСТАНТІН-ЛУЦІАН СПЕНУ ПРОТИ РУМУНІЇ ■ Скарга № 29443/20 
Одноразова відмова на підставі COVID-19 у дозволі ув'язненому відвідувати церковні служби за межами в'язниці, 
після якої було запропоновано онлайн-доступ до релігійної підтримки: порушення статті 9 відсутнє. 
 
НОВАК ПРОТИ ПОЛЬЩІ ■ Скарга № 60906/16 
Ув'язнений зазнавав численних обшуків з роздяганням: неприйнятно за статтею 3, порушення статті 8; 
прослуховування телефонних розмов ув'язненого: неприйнятно за статтею 8. 
 
БЛОНСЬКИ ТА ІНШІ ПРОТИ УГОРЩИНИ ■ Скарги №№ 12152/16 та 6 інших 
Довічне позбавлення волі з перспективою звільнення лише після відбуття строку від 30 до 40 років: порушення 
статті 3. 

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=001-219203
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=001-219646
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219667
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219663


 

 

 
МУШИНСЬКИЙ ПРОТИ УКРАЇНИ ■ Скарга № 27182/16 
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. 
 
 

ПОВТОРЮВАНІ СПРАВИ  
 
ПРИВАТНЕ ТА СІМЕЙНЕ ЖИТТЯ ■ 4 рішення в справах протии Росії 
Обмеження сімейних побачень (включно з відмовою в довгострокових побаченнях із родичами, фізичний поділ 
та нагляд під час короткострокових побачень із родичами): порушення статті 8. 
 
ТРАНСПОРТУВАННЯ ■ 9 рішень в справах протии Росії 
Неналежні умови тримання під час транспортування ув'язнених (у тому числі скупченість, нестача свіжого 
повітря та природного освітлення, обмежений доступ до туалету, обмежений доступ до питної води, пасивне 
куріння): порушення статей 3 та 13. 
 
НАГЛЯД ■ 6 рішень в справах протии Росії 
Постійне відеоспостереження за ув'язненими (у тому числі спостереження операторами протилежної статі, 
спостереження в туалеті/душовій): порушення статей 8 та 13. 
 
ЗДОРОВ’Я ■ 13 рішень в справах проти України та Росії 
Неадекватна медична допомога у в'язниці (зокрема відсутність або затримка медичного огляду, ігнорування 
інвалідності, відсутність протезів після ампутації, затримка в організації госпіталізації): порушення статей 3 та 
13. 

 

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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