
 

 

   

  

 
SAMENVATTING VAN ECtHR CJEU ZAKEN IN GEVANGENISRECHT 

 
 
Deze samenvatting geeft de belangrijkste arresten en besluiten over gevangeniskwesties die zijn uitgesproken door het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Hof van Justitie van de Europese Unie. Door verslag uit te 
brengen over de belangrijkste trends in de Europese gevangenis jurisprudentie, wil het beoefenaars inzake 
gevangenissen ondersteunen bij hun onderzoek en procesvoering, en blinde vlekken in de Europese jurisprudentie 
identificeren om strategische proceswegen te ontwikkelen. 

OVERZICHT VAN ZAKEN 
NOVEMBER-DECEMBER 2022 

 
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE 
 
E. D. L. (Zaak C-699/21) ■ Conclusie van Advocaat-Generaal Sánchez-Bordona 
Een ernstig risico voor de gezondheid van een persoon wiens overlevering wordt gevraagd, kan een uitstel van een 
Europees aanhoudingsbevel rechtvaardigen, maar niet de weigering om het uit te voeren 
 

EUROPEES HOF VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS 
 
SANCHEZ-SANCHEZ v. VERENIGD KONINKRIJK [GC] ■ Aanvraag nr. 22854/20 
Geen bewijs waaruit blijkt dat er een reëel risico bestaat op levenslange gevangenisstraf zonder vervroegde vrijlating 
in geval van uitlevering van de verzoeker aan en veroordeling in de VS: geen schending van Artikel 3.  
 
McCALLUM v. ITALIË [GC] ■ Aanvraag nr. 20863/21 
Geen risico op onverkorte levenslange gevangenisstraf in geval van uitlevering aan de VS, de aanvrager komt in 
aanmerking voor vervroegde vrijlating na verlaging van de klacht: niet ontvankelijk. 
 
KUPINSKYY v. OEKRAÏNE ■ Aanvraag nr. 5084/18 
Omzetting, bij overplaatsing van een gedetineerde, van een buitenlandse verkorte levenslange gevangenisstraf in een 
onverkorte levenslange gevangenisstraf vanwege het niet beschikbaar zijn van vervroegde vrijlating voor levenslange 
gevangenisstraffen in zijn thuisstaat: schending van Artikel 3. 
 
ZAKHAROV v. OEKRAÏNE ■ Aanvraag nr. 52784/19 
Levenslange gevangenisstraf zonder uitzicht op vrijlating: schending van Artikel 3. 
 
GABIDULLIN EN ANDEREN v. RUSLAND ■ Aanvraag nr. 43125/17 en 7 anderen 
Beperking op familiebezoek in inrichtingen voor voorlopige hechtenis: schending van Artikel 8. 
 
KALDA v. ESTLAND (Nr.2) ■ Aanvraag nr. 14581/20 
Grondige beoordeling door nationale rechtbanken van de evenredigheid van het wettelijk algemeen stemverbod zoals 
specifiek toegepast op de aanvrager, levenslange gedetineerde veroordeeld voor verschillende ernstige 
misdrijven: geen schending van Artikel 3 van Protocol nr. 1. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-699%252F21&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=pl&lg=&page=1&cid=80896
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220484
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220616
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220960
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220554
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220538
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221259


 

 

 
SUBAŞI EN ANDEREN v. TURKIJE ■ Aanvraag nr. 3468/20 and 18 anderen 
Gedetineerden die geen toestemming kregen om bezoek te ontvangen van hun schoolgaande kinderen en om in het 
weekend te bellen: schending van Artikel 8. 
 
VLAD v. ROEMENIË ■ Aanvraag nr. 122/17 
Niet-uitputting van een rechtsmiddel dat pas van kracht werd nadat het verzoek was ingediend, als gevolg van nieuwe 
jurisprudentie na een pilootarrest over een systemische kwestie: niet ontvankelijk. 
 
YAKOVLYEV v. OEKRAÏNE ■ Aanvraag nr. 42010/18 
Gedwongen voeding van een gedetineerde in hongerstaking die protesteert tegen de gevangenisbehandeling, zonder 
medische noodzaak en voldoende procedurele waarborgen, waardoor hij onderworpen wordt aan buitensporige fysieke 
dwang en pijn: schending van Artikel 3. 
 
G.T. v. GRIEKENLAND ■ Aanvraag nr. 37830/16 
Weigering om een gedetineerde toe te staan zijn zieke moeder te bezoeken en nadien haar begrafenis bij te wonen, 
alleen omdat een escorte nodig was en de maximale periode voor het verlaten van de gevangenis zou worden 
overschreden: schending van Artikel 8; gebrek aan een effectieve remedie in dit verband: schending van Artikel 13. 
 
AZMATGIRIYEV EN MENKOV v. RUSLAND ■ Aanvraag nr. 26683/18 en 9122/19 
Permanente videobewaking van gedetineerden in detentie inrichtingen na veroordeling: schending van Artikel 8; 
gebrek aan een effectieve remedie in dit verband: schending van Artikel 13. 
 
 

Terugkerende zaken  
 
TRANSPORT ■ 9 commissie-uitspraken in zaken tegen Rusland 
Ontoereikende detentieomstandigheden tijdens het transport van gedetineerden (inclusief een gebrek aan of 
ontoereikende sanitaire voorzieningen, onvoldoende slaapplaatsen, gebrek aan frisse lucht, overbevolking, slechte 
voedselkwaliteit, ontoereikende temperatuur, beperkte toegang tot drinkwater, passief roken, enz.): schending van 
Artikelen 3 en 13. 
 
DETENTIEOMSTANDIGHEDEN ■ 2 commissie-uitspraken in zaken tegen Rusland 
Ontoereikende detentieomstandigheden onder strikt gevangenisregime: schending van Artikel 3. 
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Deze samenvatting wordt gefinancierd door de Europese Unie en het Robert Carr Fonds. De gepresenteerde standpunten en meningen komen 

alleen van de auteurs en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie, de Europese Commissie, UNAIDS of het 

Robert Carr Fonds. Noch de Europese Unie, de Europese Commissie, UNAIDS of het Robert Carr Fonds zijn hiervoor aansprakelijk.  
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