
   

  

 
REVIZUIREA JURISPRUDENȚEI CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR 

OMULUI ȘI A CURȚII DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE CU PRIVIRE 
LA DETENȚIE 

 
Acest buletin informativ 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 DIN PERIOADA 
NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2022 

 
CURTEA DE JUSTIȚIE A UNIUNII EUROPENE 
 
E. D. L. (Cauza C-699/21) ■ Concluziile avocatului general Campos Sánchez-Bordona 
Un risc grav pentru sănătatea persoanei a cărei predare este solicitată poate justifica amânarea unui mandat european 
de arestare, dar nu și refuzul, fără nicio altă justificare, de a-l pune în executare. 
 

CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI 
 
SANCHEZ-SANCHEZ împotriva REGATULUI UNIT [GC] ■ Cererea nr. 22854/20 
Nu există dovezi care să demonstreze un risc real de condamnare la închisoare pe viață, fără eliberare condiționată, în 
cazul extrădării și condamnării solicitantului în SUA: nicio încălcare a articolului 3.  
 
McCALLUM împotriva ITALIEI [GC] ■ Cererea nr. 20863/21 
Niciun risc de condamnare ireductibilă la închisoare pe viață în caz de extrădare în SUA, solicitantul devenind eligibil 
pentru eliberare condiționată după reducerea acuzațiilor: inadmisibilă. 
 
KUPINSKYY împotriva UCRAINEI ■ Cererea nr. 5084/18 
Conversia, în urma transferului deținutului, a unei pedepse pe viață reductibile din străinătate într-o pedeapsă 
ireductibilă din cauza indisponibilității eliberării condiționate pentru deținuții pe viață în statul de origine: încălcarea 
articolului 3. 
 
ZAKHAROV împotriva UCRAINEI ■ Cererea nr. 52784/19 
Condamnare pe viață, fără perspective de eliberare: încălcarea articolului 3. 
 
GABIDULLIN ȘI ALȚII împotriva RUSIEI ■ Cererile nr. 43125/17 și altele 7 
Restricții privind vizitele familiilor în centrele de detenție preventivă: încălcarea articolului 8. 
 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-699%252F21&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=pl&lg=&page=1&cid=80896
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220484
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220616
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220960
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220554
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220538


KALDA împotriva ESTONIEI (Nr.2) ■ Cererea nr. 14581/20 
Evaluarea minuțioasă de către instanțele naționale a proporționalității interdicției generale de a vota, aplicată în mod 
specific solicitantului, deținut pe viață, condamnat pentru mai multe infracțiuni grave: nicio încălcare a articolului 3 
din Protocolul nr. 1. 
 
SUBAŞI ȘI ALȚII împotriva TURCIEI ■ Cererile nr. 3468/20 și altele 18 
Deținuților li s-a refuzat permisiunea de a primi vizite din partea copiilor lor de vârstă școlară și de a efectua apeluri 
telefonice la sfârșit de săptămână: încălcarea articolului 8. 
 
 
VLAD împotriva ROMÂNIEI ■ Cererea nr. 122/17 
Lipsa epuizării unei căi de atac care a devenit efectivă abia după depunerea cererii, ca urmare a unei noi jurisprudențe 
în rezultatul unei hotărâri-pilot privind o problemă sistemică: inadmisibilă. 
 
YAKOVLYEV împotriva UCRAINEI ■ Cererea nr. 42010/18 
Hrănirea forțată a unui deținut aflat în greva foamei, în semn de protest față de tratamentul din închisoare, fără vreo 
necesitate din punct de vedere medical și fără garanții procedurale suficiente, supunându-l la constrângere fizică și 
durere excesivă: încălcarea articolului 3. 
 
 
G.T. împotriva GRECIEI ■ Cererea nr. 37830/16 
Refuzul de a-i permite unui deținut să își viziteze mama bolnavă și, ulterior, să participe la înmormântarea acesteia, 
numai pentru că era necesară o escortă și astfel ar fi fost depășită perioada maximă de concediu penitenciar: încălcarea 
articolului 13. 
 
AZMATGIRIYEV ȘI MENKOV împotriva RUSIEI ■ Cererile nr. 26683/18 și 9122/19 
Supravegherea video permanentă a deținuților în centrele de detenție postcondamnatorie:  încălcarea articolului 8; 
lipsa unei căi de atac eficiente în această privință: încălcarea articolului 13. 
 

Cauze repetitive 
 
TRANSPORTARE ■ 9 hotărâri ale comisiei în cauzele împotriva Rusiei 
Condiții de detenție necorespunzătoare în timpul transportării deținuților (inclusiv lipsa sau insuficiența instalațiilor 
sanitare, numărul insuficient de locuri de dormit, lipsa aerului proaspăt, supraaglomerarea, calitatea slabă a hranei, 
temperatură necorespunzătoare, accesul limitat la apă potabilă, fumatul pasiv etc.): încălcarea articolelor 3 și 13. 
 
CONDIȚII DE DETENȚIE ■ 2 hotărâri ale comisiilor în cauzele împotriva Rusiei 
Condiții necorespunzătoare de detenție în cadrul unui regim de detenție strict: încălcarea articolului 3. 
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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  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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