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MARTIE 2022 
Acest buletin de știri reunește cele mai importante hotărâri și decizii în materie penitenciară pronunțate 
de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Prin 
raportarea principalelor tendințe din jurisprudența europeană în domeniul penitenciarelor, acest buletin 
își propune să sprijine practicienii din domeniul penitenciarelor în materie de cercetare și litigare 
strategică, precum și să identifice petele albe din jurisprudența europeană pentru a identifica căi 
strategice de soluționare a litigiilor.  

PREZENTARE GENERALĂ A CAUZELOR PUBLICATE ÎN PERIOADA 
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BORODAY ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA UCRAINEI ■ Cererile nr. 44274/13, 18862/15 şi 36191/15 

Lipsa asistenței medicale adecvate pentru persoanele private de libertate care suferă de boli grave: încălcarea articolului 3.   

KALMYKOV ÎMPOTRIVA RUSIEI ■ Cererea nr. 71325/16 

Lipsa asistenței medicale adecvate pentru persoanele private de libertate care sunt diagnosticate cu HIV/SIDA: încălcarea articolului 3.   

VASILENKO ÎMPOTRIVA UCRAINEI ■ Cererea nr. 70777/12 

Monitorizarea de rutină a corespondenței unui deținut cu autoritățile de urmărire penală: încălcarea articolului 8. Nu există nicio cale de 

atac disponibilă cu privire la o astfel de încălcare: încălcarea articolului 8 

LUKOŠIN ÎMPOTRIVA LITUANIEI ■ Cererea nr. 25059/20 

Detenție într-o celulă supraaglomerată: încălcarea articolului 3. Detenție în condiţii precare - într-o celulă dărăpănată și iluminată 

necorespunzător: încălcarea articolului 3.   

MEHMET ÇIFTÇI ȘI SUAT İNCEDERE ÎMPOTRIVA TURCIEI ■ Cererile nr. 21266/19 și 21774/19 

Sancțiune impusă deținuților care recită poezii și cântă imnuri în memoria deținuților care și-au pierdut viața în timpul unei operațiuni 

speciale în închisoare: încălcarea articolului 10. 

SALMANOV ÎMPOTRIVA SLOVACIEI ■ Cererea nr. 40132/16 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215127
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214775
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214756
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215140
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215174


Detenția ilegală în arest preventiv dispusă de Curtea Supremă în urma unei condamnări în primă instanță: încălcarea articolului 5 § 1. 

Nicio despăgubire disponibilă pentru încălcarea dreptului la libertate: încălcarea articolului 5 § 5.     

SY ÎMPOTRIVA ITALIEI ■ Cererea nr. 11791/20 

Detenția timp de doi ani într-un penitenciar obișnuit a unei persoane care suferă de tulburare bipolară, în condiții precare și fără nicio 

strategie terapeutică generală pentru tratamentul afecțiunii sale: încălcarea articolului 3. Menținerea în continuare în detenție într-un 

penitenciar obișnuit a unei persoane care suferă de tulburare bipolară, în pofida hotărârii instanței naționale de judecată de a o transfera 

într-o instituție adecvată, din lipsă de locuri disponibile:  încălcarea articolului 5(1)(e). 35 de zile de întârziere în executarea unei măsuri 

provizorii dispuse de instanța judecătorească prin care se solicita plasarea unui pacient bipolar într-un centru specializat: încălcarea 

articolului 34.       

SELESH ȘI ALȚII ÎMPOTRIVA UCRAINEI ■ Cererile nr. 432/20 și altele 3  

Detenție pe viață fără vreo posibilitate de punere în libertate: încălcarea articolului 3.   

SHIRKHANYAN ÎMPOTRIVA ARMENIEI ■ Cererea nr. 54547/16 

Îngrijire medicală necorespunzătoare, lipsa asistenței și a posibilității de a face exerciții fizice în aer liber pentru un deținut cu probleme de 

sănătate, precum și lipsa unui remediu eficient în acest sens: încălcarea articolelor 3 și 13. Incapacitatea de a oferi motive relevante și 

suficiente atunci când se dispune și se prelungește perioada de detenție: încălcarea articolului 5 § 3. Refuzul autorităților de a permite 

întâlniri private între reclamant și reprezentanții săi în fața instanței judecătorești: încălcarea articolului 34. Pretinsa nerespectare a unei 

măsuri provizorii prin care s-a dispus acordarea imediată a unei asistențe medicale adecvate: nu se constată încălcarea articolului 34.    

BAYLO ÎMPOTRIVA UCRAINEI ■ Cererea nr. 21848/20 

Lipsa unei intervenții chirurgicale pentru un deținut ce suferea de o afecțiune medicală gravă care îi afecta funcționalitatea zilnică, și 

anume cataractă la ambii ochi: încălcarea articolului 3.   

S.A. ÎMPOTRIVA UCRAINEI ■ Cererea nr. 7445/21 

Riscul de rele tratamente în caz de extrădare, în lipsa unei examinări de fond a riscului cu care se presupune că se confruntă reclamantul 

în Tadjikistan: încălcarea articolului 3.   
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Acest buletin informativ este finanțat de Uniunea Europeană și de Fondul Robert Carr. Cu toate acestea, opiniile și punctele de 

vedere exprimate sunt doar cele ale autorilor și nu le reflectă neapărat pe cele ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene sau 

ale Fondului Robert Carr. Nici Uniunea Europeană, nici Comisia Europeană și nici Fondul Robert Carr nu pot fi considerați 

responsabili de acestea. 

  

  

  

 


