
 

  
 

  

  

RESENHA DE JURISPRUDÊNCIA DO TEDH E DO TJUE RELATIVA À 
PRISÃO 

  

JULHO 2022 

Esta newsletter reúne os mais importantes acórdãos e decisões sobre questões prisionais proferidos 
pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Ao 
apresentar as principais tendências da jurisprudência europeia relativa à prisão, visa apoiar o trabalho 
dos profissionais do Direito na área prisional em sede de investigação e de contencioso, bem como 
identificar pontos não considerados na jurisprudência europeia para criar vias de contencioso 
estratégico. 

SUMÁRIO DE CASOS PUBLICADOS EM MAIO–JUNHO DE 2022 

VOLODYA AVETISYAN c. ARMÉNIA ■ Queixa n.º 39087/15 
Condições de privação da liberdade inadequadas: violação do artigo 3.º; falta de recurso judicial 
efetivo a esse respeito: violação do artigo 13.º. 

 

LANIAUSKAS c. LITUÂNIA ■ Queixa n.º 6544/20 
Maus-tratos no decurso de um motim na prisão; uso excessivo de força por funcionários prisionais: 
violação do artigo 3.º. 

 

ZOGRAFOS E OUTROS c. GRÉCIA■ Queixa n.º 29744/13 
Condições de privação da liberdade inadequadas em instalações de regime aberto e de regime 
fechado: não violação do artigo 3.º; falta de recurso efetivo a esse respeito: violação do artigo 13.º 
em conjugação com o artigo 3.º 

 

NUSALOVA E LYAPIN c. RÚSSIA ■ Queixas n.ºs 17492/16 e 35394/17 
Falta de exame médico e tratamento adequados para reclusos com problemas de saúde graves 
(VIH/SIDA; cancro): violação do artigo 3.º. 

 

ABDULLAH YALÇIN c. TURQUIA (N.º 2) ■ Queixa n.º 34417/10 
Negada a recluso muçulmano colocado numa prisão de alta segurança a afetação de um quarto às 
orações congregacionais de sexta-feira sem justificação adequada: violação do artigo 9, n.º 1. 

 

SAADOUNE c. RÚSSIA E UCRÂNIA■ Queixa n.º 28944/22 
Prisioneiro de guerra marroquino condenado a pena de morte na assim designada “República Popular 
de Donetsk”: indicação de medidas urgentes. 

 

PESTRIKOVA c. RÚSSIA■ Queixa n.º 52548/17 
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https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217258
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
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Condições de privação da liberdade inadequadas para reclusos portadores de deficiência: violação do 
artigo 3.º. 

 

IVANTSOV E OUTROS c. RÚSSIA ■ Queixas n.ºs 20509/17 e 11 outras   
Condições de privação da liberdade inadequadas para reclusos portadores de deficiência: violação do 
artigo 3.º. 

 

KOZIN c. RÚSSIA ■ Queixa n.º 1993/17 
Falta de exame médico e de tratamentos paliativos para um recluso com um problema de saúde grave 
(cancro): violação do artigo 3.º. 

 

PINNER c. RÚSSIA E UCRÂNIA & ASLIN c. RÚSSIA E UCRÂNIA■ Queixas n.ºs 31217/22 e 31233/22 
Dois prisioneiros de guerra britânicos condenados a pena de morte na assim designada “República 
Popular de Donetsk”: indicação de medidas urgentes. 
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