
 

  

 

  

  

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA ETPC I TSUE DOTYCZĄCEGO 
WIĘZIENNICTWA 

  

WRZESIEŃ 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 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. 

PRZEGLĄD ORZECZEŃ 

 LIPIEC-SIERPIEŃ 2022 

  
OLIYNICHENKO p. ROSJI I UKRAINIE ■ Skarga nr 31258/22 
Ukraiński żołnierz rzekomo przetrzymywany przez siły rosyjskie w obozie jenieckim: środek 
tymczasowy, zwrócono się do Rosji o zapewnienie poszanowania praw wynikających z Konwencji 
oraz o udzielenie, w razie potrzeby, pomocy medycznej. 
  
CHOCHOLÁČ p. SŁOWACJI ■ (Skarga nr 81292/17) 
Uogólniony i niezróżnicowany zakaz posiadania przez osadzonych materiałów pornograficznych, który 
nie pozwala na ocenę przesłanki proporcjonalności jego wprowadzenia w indywidualnych 
przypadkach: naruszenie art. 8. 
  
HUBER p. CHORWACJI ■ (Skarga nr 39571/16) 
Osadzony przetrzymywany w celi o powierzchni nie większej niż 3 m2 przez okres dłuższy niż trzy 
lata: naruszenie art. 3. 
  
YEPIKHIN p. ROSJI ■ Skarga nr 29389/19 
Nieodpowiednia opieka medyczna nad osadzonym cierpiącym na nowotwór i brak skutecznego 
środka odwoławczego w tym zakresie: naruszenie art. 3, naruszenie art. 13. 
  
ZVEREV I INNI p. ROSJI ■ Skargi nr 26363/18 i 2 inne 
Stały nadzór wideo nad osobami pozbawionymi wolności w ośrodkach detencji postpenalnej i brak 
skutecznego środka odwoławczego w tym zakresie: naruszenie art. 8, naruszenie art. 13. 
  
YERUSLANOV p. ROSJI ■ Skarga nr 69591/17 
Nieodpowiednia opieka medyczna nad osadzonym z chłoniakiem spojówkowym i brak skutecznego 
środka odwoławczego w tym zakresie: naruszenie art. 3, naruszenie art. 13. 
  
CHERNOUSOV I INNI p. ROSJI ■ Skargi nr 79688/16 i 2 inne 
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Nieodpowiednia opieka medyczna nad osadzonym cierpiącym na szereg schorzeń (m.in. astmę 
oskrzelową, nowotwór tarczycy, guz oka i spojówki, nowotwór gruczołu krokowego) i brak 
skutecznego środka odwoławczego w tym zakresie: naruszenie art. 3, naruszenie art. 13. 
  
BORISOVSKIY p. ROSJI ■ Skargi nr 41248/17 i 75083/17 
Długoterminowe ograniczenia dotyczące widzeń intymnych dla osoby tymczasowo aresztowanej w 
okresie czterech lat: naruszenie art. 8. 
  
RUDYKH I INNI p. ROSJI ■ Skargi nr. 55659/14 i 13 inne 
Systematyczne stosowanie kajdanek wobec osadzonych odbywających karę dożywotniego 
pozbawienia wolności przybywających poza swoimi celami: naruszenie art. 3. 
  
DILSHNAYDER I INNI p. ROSJI ■ Skargi nr. 57636/16 i 2 inne 
Rygorystyczny system wykonywania kar orzeczonych wobec osób dożywotnio pozbawionych wolności 
(m.in. segregacja i rutynowe stosowanie kajdanek): naruszenie art. 3. 
  
KUZMIN I INNI p. ROSJI ■ Skargi nr 41563/18 i 2 inne 
Stały wideomonitoring nad osobami pozbawionymi wolności w aresztach śledczych i ośrodkach 
detencji postpenalnej i brak skutecznego środka odwoławczego w tym zakresie: naruszenie art. 8, 
naruszenie art. 13. 
  
PISAREV I INNI p. ROSJI ■ Skargi nr 2556/18 i 4 inne 
Nieodpowiednia opieka medyczna nad osadzonym z HIV, zapaleniem wątroby, chorobami płuc, 
zaćmą w obu oczach, chorobą zwyrodnieniowa stawów, oddzieleniem siatkówki, obrzękiem stóp i 
kostek i brak skutecznego środka odwoławczego w tym zakresie: naruszenie art. 3, naruszenie art. 
13. 
  
TARATUNIN I INNI p. ROSJI ■ Skargi nr 2051/18 i 4 inne 
Stały wideomonitoring nad osobami pozbawionymi wolności w aresztach śledczych i ośrodkach 
detencji postpenalnej i brak skutecznego środka odwoławczego w tym zakresie: naruszenie art. 8, 
naruszenie art. 13. 
  
TSAREV I INNI p. ROSJI ■ Skargi nr 83036/17 i 7398/18 
Stały wideomonitoring nad osobami pozbawionymi wolności w aresztach śledczych i ośrodkach 
detencji postpenalnej i brak skutecznego środka odwoławczego w tym zakresie: naruszenie art. 8, 
naruszenie art. 13. 
  
BANCHILA I INNI p. ROSJI ■ Skargi nr 82816/17 i 4 inne 
Nieodpowiednia opieka medyczna nad osadzonym cierpiącym na szereg schorzeń i brak skutecznego 
środka odwoławczego w tym zakresie: naruszenie art. 3, naruszenie art. 13. 
  
AKHPOLOV I INNI p. ROSJI ■ Skargi nr 55025/17 i 6 innych 
  
YARNYKH I INNI p. ROSJI ■ Skargi nr 18607/17 i 5 innych 
Brak pomocy i sprzętu dla osadzonych z niepełnosprawnościami oraz brak skutecznego środka 
odwoławczego w tym zakresie: naruszenie art. 3, naruszenie art. 13. 
  
ROTARU p. RUMUNII ■ Skarga nr 26075/16 
Kilkuletnie zaniechanie operacji zaćmy u osadzonego skutkujące znacznym pogorszeniem wzroku i 
utratą zdolności do pracy: naruszenie art. 3. 
  
UKRAINA p. ROSJI (X) ■ Skarga nr 11055/22 
Ukraina zwróciła się do Trybunału o wskazanie Rosji środka tymczasowego w odniesieniu do 
ukraińskich jeńców wojennych wziętych do niewoli przez Rosję w zakładzie Azovstal w Mariupolu: 
wniosek objęty wcześniejszym środkiem tymczasowym wskazanym w sprawie Oliynichenko p. 
Rosji i Ukrainie (skarga nr 31258/22). 
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