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Niniejszy biuletyn 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 wsparcie 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. 

PODSUMOWANIE ORZECZEŃ OPUBLIKOWANYCH W marCU I KWIETNIU 
2022 

KALDA p. ESTONII ■ Skarga nr 35245/19 

Odmowa wydania zezwolenia osadzonemu na krótkie widzenia z żoną w pomieszczeniu bez szklanej 

przegrody: naruszenie art. 8. 

NORMANTOWICZ p. POLSCE ■ Skarga nr 65196/16  

Osadzony z licznymi problemami zdrowotnymi, adekwatność opieki medycznej i decyzji o kontynuacji 

pozbawienia wolności, przewlekłość postępowania w sprawie wniosku skarżącego o udzielenie przerwy 

w odbywaniu kary ze względów zdrowotnych: brak naruszenia art. 3. 

MOCANU p. SŁOWACJI ■ Skarga nr 76888/13 

Nieodpowiednie warunki pozbawienia wolności: naruszenie art. 3; pogorszenie stanu zdrowia 

skarżącego w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności: skarga w części uznana za bezzasadną. 

COSOVAN p. SŁOWACJI ■ Skarga nr 13472/18 

Nieodpowiednie leczenie skarżącego cierpiącego na poważną chorobę w stadium terminalnym: 

naruszenie art. 3; sztuczny podział postępowania przygotowawczego na odrębne etapy w celu 

uzyskania niesłusznych korzyści proceduralnych lub obejścia bezwzględnie obowiązujących przepisów 

prawa: naruszenie art. 5. 
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VOOL I TOOMIK p. ESTONII ■ Skargi nr 7613/18 i 12222/18 

 Zakaz stałych widzeń rodzinnych dla osób tymczasowo aresztowanych: naruszenie art. 14 w 

związku z art. 8. 

LANIAUSKAS p. LITWIE ■ Skarga nr 48309/19 

Niewystarczająca opieka medyczna zapewniona więźniowi z wadą wzroku i niewłaściwość dalszego 

pozbawienia wolności z uwagi na stan zdrowia: brak naruszenia art. 3. 

NUH UZUN I INNI p. TURCJI ■  Skargi nr 49341/18 i 13 inne 

Przesyłanie korespondencji więźniów na krajowy serwer funkcjonującemu zgodnie z nieopublikowanym 

regulaminem wewnętrznym, z którego treścią osadzeni nie mogli się zapoznać: naruszenie art. 8. 

MASLÁK p. SŁOWACJI (NR 2) ■  Skargi nr 38321/17 i 8 innych 

Umieszczenie osadzonego w jednostce o zaostrzonym rygorze bez zapewnienia mu odpowiedniej 

ochrony przed nadużyciami: naruszenie art. 8, brak naruszenia art. 3. 

  

PEŁNA TREŚĆ NUMERU JEST DOSTĘPNA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ 
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