
 

  

 

  

  

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA ETPC I TSUE DOTYCZĄCEGO 
WIĘZIENNICTWA 

  

LIPIEC 2022 

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 OKRESIE MAJ-
CZERWIEC 2022 

VOLODYA AVETISYAN przeciwko ARMENII ■ Skarga nr 39087/15 
Nieodpowiednie warunki pozbawienia wolności: naruszenie art. 3; brak skutecznych środków 
odwoławczych w tym zakresie: naruszenie art. 13. 

 

LANIAUSKAS przeciwko LITWIE■ Skarga nr 6544/20 
Złe traktowanie podczas zamieszek w zakładzie karnym; niepotrzebne użycie siły przez funkcjonariuszy 
służby więziennej: naruszenie art. 3. 

 

ZOGRAFOS I INNI. przeciwko GRECJI■ Skarga nr 29744/13 
Nieodpowiednie warunki pozbawienia wolności w placówkach typu otwartego i zamkniętego: brak 
naruszenia art. 3; brak skutecznych środków odwoławczych w tym zakresie: naruszenie art. 13 w 
związku z art. 3. 

 

NUSALOVA I LYAPIN przeciwko ROSJI ■ Skargi nr 17492/16 i 35394/17 
Brak odpowiednich badań medycznych i leczenia osadzonych z poważnymi schorzeniami (HIV/AIDS, 
nowotwory): naruszenie art. 3. 

 

ABDULLAH YALÇIN przeciwko TURCJI (NR 2) ■ Skarga nr 34417/10 
Muzułmańskiemu osadzonemu przebywającemu w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze 
odmówiono zgody na przydzielenie pomieszczenia na piątkowe modlitwy zborowe bez odpowiedniego 
uzasadnienia: naruszenie art. 9 ust. 1. 

 

SAADOUNE przeciwko ROSJI I UKRAINIE ■ Skarga nr 28944/22 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216938
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217248
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217258
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217716
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7361906-10058158


Marokański jeniec wojenny skazany na karę śmierci w tzw. „Donieckiej Republice Ludowej”: wskazanie 
konieczności zastosowania pilnych środków. 

 

PESTRIKOVA przeciwko ROSJI ■ Skarga nr 52548/17 
Nieodpowiednie warunki osadzenia więźniów z niepełnosprawnością: naruszenie art. 3. 

 

IVANTSOV I INNI przeciwko ROSJI ■ Skargi nr 20509/17 i 11 innych 
Nieodpowiednie warunki osadzenia więźniów z niepełnosprawnością: naruszenie art. 3. 
  

KOZIN przeciwko ROSJI ■ Skarga nr 1993/17 
Brak badań medycznych i leczenia paliatywnego więźnia z poważnym schorzeniem (nowotwór): 
naruszenie art. 3. 

 

PINNER przeciwko ROSJI I UKRAINIE ORAZ ASLIN przeciwko ROSJI I UKRAINIE ■ Skargi nr 
31217/22 i 31233/22 
Dwóch brytyjskich jeńców wojennych skazanych na karę śmierci w tzw. „Donieckiej Republice Ludowej”: 
wskazanie konieczności zastosowania pilnych środków. 

  

PEŁNA TREŚĆ NUMERU JEST DOSTĘPNA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ >> 
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