
 

  
 

  

  

REVIZUIREA JURISPRUDNȚEI CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR 
OMULUI ȘI A CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE CU PRIVIRE 

LA DETENȚIE 

  

ZIUA LUNA publicaȚIEI 2022 

  

Acest buletin informativ reunește cele mai importante hotărâri și decizii cu privire la detenție 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, acesta își propune să 
sprijine practicienii din domeniul penitenciarelor în domeniul cercetării și al litigiilor, precum și să 
identifice petele albe din jurisprudența europeană pentru a construi căi strategice de soluționare a 
litigiilor. 

prezentare generală a cauzelor publicate în Martie–Aprilie 2022 

KALDA împotriva ESTONIEI ■ Cererea nr. 35245/19 

Refuzul de a-i permite deținutului să aibă întâlniri de scurtă durată cu soția sa, fără un perete 

despărțitor de sticlă: încălcarea articolului 8.  

NORMANTOWICZ împotriva POLONIEI ■ Cererea nr. 65196/16  

Deținutul cu multiple probleme de sănătate, caracterul adecvat al asistenței medicale și al deciziei de a-

l ține în detenție, durata excesivă a procedurilor privind cererea reclamantului de obținere a unei 

autorizații de concediu din motive de sănătate: nu există nicio încălcare a articolului 3.  

MOCANU împotriva ROMÂNIEI ■ Cererea nr. 76888/13 

Condiții inadecvate de detenție: încălcarea articolului 3; înrăutățirea stării de sănătate a reclamantului 

în timpul detenției: o parte a cererii este nefondată.  

COSOVAN împotriva MOLDOVEI ■ Cererea nr. 13472/18 

Tratamentul medical inadecvat al solicitantului care suferă de o boală gravă în stadiu 

terminal: încălcarea articolului 3; divizarea artificială a urmăririi penale în anchete separate pentru a 

obține avantaje procedurale inechitabile sau pentru a eluda dispozițiile legale obligatorii: încălcarea 

articolului 5. 
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VOOL ȘI TOOMIK împotriva ESTONIEI ■ Cererile nr. 7613/18 și 12222/18 

 Interzicerea vizitelor familiale pe termen lung pentru deținuții aflați în arest preventiv: încălcarea 

articolului 14 coroborat cu articolul 8.  

LANIAUSKAS împotriva LITUANIEI ■ Cererea nr. 48309/19 

Insuficiența îngrijirii medicale acordate unui deținut cu deficiențe de vedere și inadecvarea stării de 

sănătate a acestuia pe durata menținerii sale în detenție:  nu există nicio încălcare a articolului 3.  

NUH UZUN ȘI ALȚII împotriva TURCIEI ■  Cererile nr. 49341/18 și altele 13 

Încărcarea corespondenței deținuților pe serverul național, reglementată de regulamente interne 

nepublicate la care deținuții nu aveau acces: încălcarea articolului 8.  

MASLÁK împotriva SLOVACIEI (NR. 2) ■  Cererile nr. 38321/17 și altele 8  

Plasarea unui deținut într-o unitate de înaltă securitate, fără o protecție adecvată împotriva 

abuzurilor: încălcarea articolului 8, nu există nicio încălcare a articolului 3. 

  

CITIȚI EDIȚIA COMPLETĂ PE SITE-UL NOSTRU 
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