
 

  

 

  

  

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA ETPC I TSUE DOTYCZĄCEGO 
WIĘZIENNICTWA 

  

MARZEC 2022 
Niniejsze podsumowanie zbiorczo opisuje najważniejsze wyroki i postanowienia dotyczące kwestii 
penitencjarnych wydane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Przedstawienie głównych trendów w europejskim orzecznictwie penitencjarnym ma 
na celu wspieranie prawników-praktyków zajmujących się więziennictwem w kontekście badań i sporów 
sądowych, a także zidentyfikowanie luk w orzecznictwie europejskim umożliwiające wypracowanie 
nowych perspektyw prowadzenia strategicznych sporów sądowych. 

PRZEGLĄD ORZECZEŃ 

STYCZEŃ-LUTY 2022 

  

BORODAJ I INNI P. UKRAINIE ■ Skargi nr 44274/13, 18862/15 oraz 36191/15 

Brak odpowiedniej opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności z poważnymi schorzeniami: naruszenie art. 3. 

KALMYKOW P. ROSJI ■ Skarga nr 71325/16 

Brak odpowiedniej opieki medycznej dla osoby pozbawionej wolności z HIV/AIDS: naruszenie art. 3. 

WASILENKO P. UKRAINIE ■ Skarga nr 70777/12 

Rutynowe monitorowanie korespondencji osadzonego z organami ścigania: naruszenie art. 8. Brak dostępnych środków 

zaskarżenia w odniesieniu do takiego naruszenia: naruszenie art. 13. 

LUKOŠIN P. LITWIE ■ (Skarga nr 25059/20) 

 

MEHMET ÇIFTÇI I SUAT İNCEDERE P. TURCJI ■ Skargi nr 21266/19 i 21774/19 

Sankcje nałożone na osadzonych czytających wiersze i śpiewających pieśni by upamiętnić więźniów, którzy zginęli podczas 

specjalnej operacji służb więziennych: naruszenie art. 10. 

SALMANOV P. SŁOWACJI ■ (Skarga nr 40132/16) 

Bezprawne tymczasowe aresztowanie zarządzone przez Sąd Najwyższy po skazaniu przez sąd pierwszej instancji: naruszenie 

art. 5 ust. 1. Brak możliwości dochodzenia odszkodowania za naruszenie prawa do wolności: naruszenie art. 5 ust. 5. 

SY P. WŁOCHOM ■ (Skarga nr 11791/20) 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215127
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214775
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214756
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215170
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215140
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215174
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215359


Przetrzymywanie przez okres 2 lat w zwykłym zakładzie karnym osoby cierpiącej na chorobę afektywną dwubiegunową, w złych 

warunkach i bez żadnej ogólnej strategii terapeutycznej leczenia jej choroby: naruszenie art. 3. Dalsze przetrzymywanie w 

zwykłym zakładzie karnym, z powodu braku wolnych miejsc, osoby cierpiącej na chorobę afektywną dwubiegunową, pomimo 

nakazu przeniesienia jej do odpowiedniej instytucji wydanego przez sąd krajowy: naruszenie art. 5 ust. 1 lit. e). 35-dniowe 

opóźnienie w wykonaniu orzeczonego przez Trybunał środka tymczasowego nakazującego umieszczenie osoby z chorobą 

afektywną dwubiegunową w specjalistycznym ośrodku: naruszenie art. 34. 

SELESZ I INNI P. UKRAINIE ■ Skargi nr 432/20 i 3 inne 

Orzeczenie dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia: naruszenie art. 3. 

SZIRKHANJAN P. ARMENII ■ Skarga nr 54547/16 

Niezapewnienie zatrzymanemu z problemami zdrowotnymi odpowiedniej opieki medycznej, nieudzielenie mu pomocy i 

uniemożliwienie wykonywania ćwiczeń na świeżym powietrzu oraz brak skutecznego środka odwoławczego w tym zakresie: 

naruszenie art. 3 i 13. Brak odpowiedniego i wystarczającego uzasadnienia nakazu zastosowania i przedłużenia tymczasowego 

aresztowania: naruszenie art. 5 ust. 3. Odmowa udzielenia przez organy zezwolenia na prywatne spotkania między skarżącym a 

jego pełnomocnikami przed Trybunałem: naruszenie art. 34. Rzekome niewykonanie środka tymczasowego nakazującego 

natychmiastowe udzielenie odpowiedniej pomocy medycznej: brak naruszenia art. 34. 

BAJLO P. UKRAINIE ■ Skarga nr 21848/20 

Nieprzeprowadzenie zabiegu operacyjnego u więźnia, który cierpiał na poważną chorobę upośledzającą jego codzienne 

funkcjonowanie (zaćmę obu oczu): naruszenie art. 3. 

BAJLO P. UKRAINIE ■ Skarga nr 7445/21 

Ryzyko złego traktowania w przypadku ekstradycji na skutek braku merytorycznego zbadania twierdzeń o istnieniu 

niebezpieczeństwa, na jakie skarżący miał być narażony w Tadżykistanie: naruszenie art. 3. 
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Niniejsze podsumowanie jest finansowane przez Unię Europejską i Fundusz im. Roberta Carra. Wyrażone w nim poglądy i 

opinie stanowią jednak wyłącznie poglądy i opinie autorów i nie muszą prezentować oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej, 

Komisji Europejskiej lub Funduszu im. Roberta Carra. Unia Europejska, Komisja Europejska i Fundusz im. Roberta Carra nie 

ponoszą za nie odpowiedzialności. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215699
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215705
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215900
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215712
http://www.prisonlitigation.org/europecaselaw/
http://www.prisonlitigation.org/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-europe-s-prison-agenda-march-2022_5
mailto:contact@prisonlitigation.org


  

  

  



 


