
 

  
 

  

  

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

LA DETENȚIE 

  

DECEMBRIE 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 
 SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 2022  

  
P.C. împotriva IRLANDEI ■ Cererea nr. 26922/19 
Deținutul este exclus prin lege de la plata pensiei pentru limită de vârstă, pe perioada încarcerării: nicio 
încălcare a articolului 14 coroborat cu articolul 1 din Protocolul nr. 1.  
  
SAAT împotriva TURCIEI ■ Cererea nr. 23939/20 
Nerespectarea obligației de a asigura un deținut, timp de trei săptămâni, cu lentile de 
contact: încălcarea articolului 3. 
  

  
STANISLAV LUTSENKO împotriva UCRAINEI (Nr. 2) ■ Cererea nr. 483/10 
Lipsa unui temei juridic pentru sancțiuni disciplinare, ceea ce duce la impunerea unui regim penitenciar 
mai strict și la transferuri repetate în penitenciare: încălcarea articolului 8. 
  
PERKOV împotriva CROAȚIEI  ■ Cererea nr. 33754/16 
Folosirea forței de către gardienii penitenciarului, având în vedere pericolul iminent pe care îl reprezenta 
faptul că reclamantul a încercat să ia un ciocan în timp ce era audiat și percheziționat într-o cameră de 
depozitare: nicio încălcare a articolului 3 (membru fondator); Investigarea ineficientă a acuzațiilor 
reclamantului privind relele tratamente aplicate de gardienii penitenciarului: încălcarea articolului 
3 (membru de procedură). 
  
YUDIN ȘI ALȚII împotriva RUSIEI ■ Cererea nr. 34963/12 și altele 6 
Interzicerea convorbirilor telefonice pentru deținuții care execută pedepse pe viață în regim strict: 
încălcarea articolului 8. 
  
BOLDYREV ȘI ALȚII împotriva UCRAINEI ■ Cererea nr. 19957/21 și altele 8 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218941
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219039
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219195
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219203
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219555
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219572


Condamnare pe viață, fără perspective de eliberare: încălcarea articolului 3. 
  
CONSTANTIN-LUCIAN SPÎNU împotriva ROMÂNIEI ■ Cererea nr. 29443/20 
Refuzul, o singură dată, din motive care țin de COVID-19, de a permite unui deținut să participe la slujbe 

religioase în afara penitenciarului, care ulterior a oferit acces online pentru asistență religioasă:  nicio 

încălcare a articolului 9. 

  
NOWAK împotriva POLONIEI ■ Cererea nr. 60906/16 
Deținutul a fost supus la numeroase percheziții corporale: inadmisibilă în temeiul articolului 3, 
încălcarea articolului 8; monitorizarea convorbirilor telefonice ale deținutului: inadmisibilă în temeiul 
articolului 8.  
  
BLONSKI ȘI ALȚII împotriva UNGARIEI ■ Cererea nr. 12152/16 și altele 6 
Detenție pe viață, cu perspectivă de eliberare doar după ce a executat între 30 și 40 de ani: încălcarea 
articolului 3. 
  
MUSHYNSKYY împotriva UCRAINEI ■ Cererea nr. 27182/16 
Supravegherea video permanentă a deținuților în centrele de arest preventiv și de detenție 
postcondamnatorie, și lipsa unui remediu efectiv în acest sens: încălcarea articolului 8, încălcarea 
articolului 13. 
  

  

CAZURI REPETITIVE 

  
VIAȚA PRIVATĂ ȘI DE FAMILIE ■ 4 hotărâri judecătorești în cauze împotriva Rusiei  
Restricționarea vizitelor familiale (inclusiv refuzul vizitelor familiale pe termen lung, separarea fizică și 
supravegherea în timpul vizitelor familiale pe termen scurt): încălcarea articolului 8. 
  
TRANSPORTARE ■ 9 hotărâri judecătorești în cauze împotriva Rusiei   
Condiții necorespunzătoare de detenție în timpul transportării deținuților (inclusiv supraaglomerarea, 
lipsa aerului proaspăt și a luminii naturale, accesul restricționat la toaletă, accesul restricționat la apă 
potabilă, fumatul pasiv):  încălcarea articolelor 3 și 13.  
  
SUPRAVEGHERE ■ 6 hotărâri judecătorești în cauze împotriva Rusiei   
Supravegherea video permanentă a deținuților (inclusiv supravegherea de către supraveghetori de sex 
opus, supravegherea în toalete/dușuri): încălcarea articolelor 8 și 13. 
  
SĂNĂTATE ■ 13 hotărâri judecătorești în cauze împotriva Ucrainei și Rusiei 
Îngrijire medicală necorespunzătoare în penitenciare (inclusiv lipsa sau întârzierea examinării medicale, 
neglijarea dizabilității, neasigurarea de proteze după amputare, întârzieri în ceea ce privește 
organizarea spitalizării): încălcarea articolelor 3 și 13. 
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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 
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