
 

  
 

  

  

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

LA DETENȚIE 

  

  

SEPTEMBRIE 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 IULIE–
AUGUST 2022 

OLIYNICHENKO împotriva RUSIEI ȘI UCRAINEI ■ Cererea nr. 31258/22 
Soldat ucrainean care ar fi fost reținut de forțele ruse într-un lagăr de prizonieri de război: Măsură 
provizorie, Rusiei i s-a cerut să asigure respectarea drepturilor prevăzute de Convenție și să acorde 
asistență medicală, dacă este necesar. 
  
CHOCHOLÁČ împotriva SLOVACIEI ■ Cererea nr. 81292/17 
Interzicerea generală și fără discriminare a deținerii de materiale pornografice de către deținuți, care nu 
permite evaluarea proporționalității într-un caz individual: încălcarea articolului 8. 
  
HUBER împotriva CROAȚIEI ■ Cererea nr. 39571/16 
Deținut închis timp de peste trei ani într-o celulă având mai puțin de 3 metri pătrați de spațiu personal: 
încălcarea articolului 3. 
  
YEPIKHIN împotriva RUSIEI ■ Cererea nr. 29389/19 
Îngrijire medicală necorespunzătoare (cancer) și lipsa unui tratament eficient în acest sens: încălcarea 
articolului 3, încălcarea articolului 13. 
  

ZVEREV ȘI ALȚII împotriva RUSIEI ■ Cererea nr. 26363/18 și altele 2 
Supravegherea video permanentă a deținuților în centrele de detenție postcondamnare și lipsa unui 
tratament eficient în acest sens: încălcarea articolului 8, încălcarea articolului 13. 
  
YERUSLANOV împotriva RUSIEI ■ Cererea nr. 69591/17 
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Îngrijire medicală necorespunzătoare (limfom conjunctival) și absența unui tratament eficient în acest 
sens: încălcarea articolului 3, încălcarea articolului 13. 
  
CHERNOUSOV ȘI ALȚII împotriva RUSIEI ■ Cererea nr. 79688/16 și altele 2 
Îngrijire medicală necorespunzătoare (de exemplu, astm bronșic, cancer tiroidian, tumoare la ochi, 
conjunctivă, cancer de prostată) și absența unui tratament eficient în acest sens: încălcarea articolului 
3, încălcarea articolului 13. 
  
BORISOVSKIY împotriva RUSIEI ■ Cererile nr. 41248/17 și 75083/17 
Restricții privind vizitele conjugale pe termen lung, timp de patru ani, pentru un deținut aflat în arest 
preventiv:  încălcarea articolului 8. 
  
RUDYKH ȘI ALȚII împotriva RUSIEI ■ Cererea nr. 55659/14 și altele 13 
Scoaterea sistematică a deținuților pe viață cu cătușe din celulele lor: încălcarea articolului 3.  
  
DILSHNAYDER ȘI ALȚII împotriva RUSIEI ■ Cererea nr. 57636/16 și altele 2 
Regimul strict de detenție al deținuților pe viață (adică segregarea și încătușarea de rutină): 
încălcarea articolului 3. 
  
KUZMIN ȘI ALȚII împotriva RUSIEI ■ Cererea nr. 41563/18 și altele 2 
Supravegherea video permanentă a deținuților în centrele de arest preventiv și de detenție 
postcondamnatorie, precum  și lipsa unui tratament eficient în acest sens: încălcarea articolului 8, 
încălcarea articolului 13. 
  
PISAREV ȘI ALȚII împotriva RUSIEI ■ Cererea nr. 2556/18 și altele 4 
Îngrijire medicală necorespunzătoare (HIV, hepatită, boli pulmonare, cataractă la ambii ochi, 
osteoartrită, separarea retinei, umflături la picioare și glezne) și absența unui tratament eficient în acest 
sens: încălcarea articolului 3, încălcarea articolului 13. 
  
TARATUNIN ȘI ALȚII împotriva RUSIEI ■ Cererea nr. 2051/18 și altele 4 
Supravegherea video permanentă a deținuților în centrele de arest preventiv și de detenție 
postcondamnatorie, precum  și lipsa unui tratament eficient în acest sens: încălcarea articolului 8, 
încălcarea articolului 13. 
  
TSAREV ȘI ALȚII împotriva RUSIEI ■ Cererile nr. 83036/17 și 7398/18 
Supravegherea video permanentă a deținuților în centrele de arest preventiv și de detenție 
postcondamnatorie, precum  și lipsa unui tratament eficient în acest sens: încălcarea articolului 8, 
încălcarea articolului 13. 
  
BANCHILA ȘI ALȚII împotriva RUSIEI ■ Cererea nr. 82816/17 și altele 4 
Îngrijire medicală necorespunzătoare (de exemplu, boală parodontală, absența dinților, hepatită, ulcer 
gastric, fractură de șold, fractură de mandibulă) și absența unui tratament eficient în acest sens: 
încălcarea articolului 3, încălcarea articolului 13. 
  
AKHPOLOV ȘI ALȚII împotriva RUSIEI ■ Cererea nr. 55025/17 și altele 6 
Îngrijire medicală necorespunzătoare (HIV, cancer, hipertensiune, accident vascular cerebral, element 
rupt într-un mecanism de înlocuire a șoldului) și absența unui tratament eficient în acest sens: 
încălcarea articolului 3, încălcarea articolului 13. 
  
YARNYKH ȘI ALȚII împotriva RUSIEI ■ Cererea nr. 18607/17 și altele 5 
Deținuții cu dizabilități nu beneficiază de asistență sau de echipamente speciale și lipsește un 
tratament eficient în acest sens: încălcarea articolului 3, încălcarea articolului 13. 
  
ROTARU împotriva ROMÂNIEI ■ Cererea nr. 26075/16 
Absența intervenției chirurgicale în cazul cataractei deținutului, timp de mai mulți ani, din cauza căreia 
vederea acestuia a fost afectată semnificativ, pierzându-și capacitatea de muncă: încălcarea 
articolului 3. 
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UCRAINA împotriva RUSIEI (X) ■ Cererea nr. 11055/22 
Ucraina a solicitat Curții să impună guvernului rus măsuri provizorii cu privire la prizonierii de război 
ucraineni capturați de Rusia la uzina Azovstal, Mariupol: cerere acoperită de măsurile provizorii 
anterioare indicate în cauza Oliynichenko împotriva Rusiei și Ucrainei (Cererea nr. 31258/22). 

  

EDIȚIA COMPLETĂ O PUTEȚI GĂSI PE PAGINA NOASTRĂ WEB >> 

 

  

www.prisonlitigation.org 

 21ter rue Voltaire 

75011 Paris 

France 

 

 

 

 

  

 

  

  

contact@prisonlitigation.org 

  

  

 

  

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. 
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