
 

  
 

  

  

RESENHA DE JURISPRUDÊNCIA DO TEDH E DO TJUE RELATIVA À 
PRISÃO 

  

SETEMBRO DE 2022 

Este resumo 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 

 JULHO-AGOSTO DE 2022 

  
OLIYNICHENKO c. RÚSSIA E UCRÂNIA  ■ Queixa n.º 31258/22 
Soldado ucraniano alegadamente privado da liberdade pelas forças russas num campo de 
prisioneiros de guerra: Medida cautelar, pedido dirigido à Rússia para que esta assegure o respeito 
pelos direitos consagrados na Convenção e disponibilize assistência médica se necessária. 
  
CHOCHOLÁČ c. ESLOVÁQUIA ■ Queixa n.º 81292/17 
Proibição geral e indiscriminada da posse de material pornográfico pelos reclusos, impedindo um 
juízo de proporcionalidade num caso concreto: violação do artigo 8.º. 
  
HUBER c. CROÁCIA ■ Queixa n.º 39571/16 
Recluso alojado em cela com menos de 3 m2 de espaço pessoal durante mais de três anos: violação 
do artigo 3.º. 
  
YEPIKHIN c. RÚSSIA ■ Queixa n.º 29389/19 
Cuidados médicos inadequados (cancro) e falta de recurso efetivo nesta matéria: violação do artigo 
3.º, violação do artigo 13.º. 
  
ZVEREV E OUTROS c. RÚSSIA ■ Queixas n.ºs 26363/18 e 2 outras 
Videovigilância permanente de pessoas privadas da liberdade em instalações destinadas à privação 
da liberdade posterior à condenação e falta de recurso efetivo nesta matéria: violação do artigo 8.º, 
violação do artigo 13.º. 
  
YERUSLANOV c. RÚSSIA ■ Queixa n.º 69591/17 
Cuidados médicos inadequados (linfoma conjuntival) e falta de recurso efetivo nesta matéria: 
violação do artigo 3.º, violação do artigo 13.º. 
  
CHERNOUSOV E OUTROS c. RÚSSIA ■ Queixas n.ºs 79688/16 e 2 outras 
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Cuidados médicos inadequados (nomeadamente, asma brônquica, cancro da tiroide, tumor no olho, 
conjuntiva, cancro da próstata) e falta de recurso efetivo nesta matéria: violação do artigo 3.º, 
violação do artigo 13.º. 
  
BORISOVSKIY c. RÚSSIA ■ Queixas n.ºs 41248/17 e 75083/17 
Restrições impostas durante quatro anos às visitas conjugais de longa duração a um preso 
preventivo: violação do artigo 8.º. 
  
RUDYKH E OUTROS c. RÚSSIA ■ Queixas n.ºs 55659/14 e 13 outras  
Uso sistemático de algemas em reclusos a cumprir pena de prisão perpétua, quando fora das suas 
celas: violação do artigo 3.º. 
  
DILSHNAYDER E OUTROS c. RÚSSIA ■ Queixas n.ºs 57636/16 e 2 outras 
Regime de prisão severo aplicado aos reclusos a cumprir penas de prisão perpétua (nomeadamente, 
separação e uso rotineiro de algemas): violação do artigo 3.º. 
  
KUZMIN E OUTROS c. RÚSSIA ■ Queixas n.ºs 41563/18 e 2 outras  
Videovigilância permanente de pessoas privadas da liberdade em instalações destinadas à prisão 
preventiva e à privação da liberdade posterior à condenação e falta de recurso efetivo nesta matéria: 
violação do artigo 8.º, violação do artigo 13.º. 
  
PISAREV E OUTROS c. RÚSSIA ■ Queixas n.ºs 2556/18 e 4 outras 
Cuidados médicos inadequados (VIH, hepatite, doenças pulmonares, catarata em ambos os olhos, 
osteoartrite, descolamento da retina, inchaço dos pés e tornozelos) e falta de recurso efetivo nesta 
matéria: violação do artigo 3.º, violação do artigo 13.º. 
  
TARATUNIN E OUTROS c. RÚSSIA ■ Queixas n.ºs 2051/18 e 4 outras  
Videovigilância permanente de pessoas privadas da liberdade em instalações destinadas à prisão 
preventiva e à privação da liberdade posterior à condenação e falta de recurso efetivo nesta matéria: 
violação do artigo 8.º, violação do artigo 13.º. 
  
TSAREV E OUTROS c. RÚSSIA ■ Queixas n.ºs 83036/17 e 7398/18 
Videovigilância permanente de pessoas privadas da liberdade em instalações destinadas à prisão 
preventiva e à privação da liberdade posterior à condenação e falta de recurso efetivo nesta matéria: 
violação do artigo 8.º, violação do artigo 13.º. 
  
BANCHILA E OUTROS c. RÚSSIA ■ Queixas n.ºs 82816/17 e 4 outras  
Cuidados médicos inadequados e falta de recurso efetivo nesta matéria: violação do artigo 3.º, 
violação do artigo 13.º. 
  
AKHPOLOV E OUTROS c. RÚSSIA ■ Queixas n.ºs 55025/17 e 6 outras  
  
YARNYKH E OUTROS c. RÚSSIA ■ Queixas n.ºs 18607/17 e 5 outras  
Não disponibilização de assistência ou equipamento especial a reclusos com deficiência e falta de 
recurso efetivo nesta matéria: violação do artigo 3.º, violação do artigo 13.º. 
  
ROTARU c. ROMÉNIA ■ Queixa n.º 26075/16 
Falta de cirurgia para as cataratas de um recluso, durante vários anos, que levou a uma deficiência 
visual significativa e à perda da capacidade para trabalhar: violação do artigo 3.º. 
  
UCRÂNIA c. RÚSSIA (X) ■ Queixa n.º 11055/22 
A Ucrânia pediu ao Tribunal que indicasse medidas cautelares ao Governo russo relativamente aos 
prisioneiros de guerra ucranianos capturados pela Rússia no complexo de Azovstal, Mariupol: pedido 
abrangido por medidas cautelares anteriores indicadas no caso Oliynichenko c. Rússia e Ucrânia 
(Queixa n.º 31258/22). 
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