
 

  

 

  

  

PRZEGLĄD ORZECZNICTWA ETPC I TSUE DOTYCZĄCEGO 
WIĘZIENNICTWA 

  

GRUDZIEŃ 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 

 WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2022 

  
P.C. P. IRLANDII ■ Skarga nr 26922/19 
Osadzony ustawowo pozbawiony prawa do świadczeń emerytalnych w okresie pozbawienia wolności: 
brak naruszenia art. 14 w zw. z art. 1 Protokołu nr 1. 
  
SAAT P. TURCJI ■ Skarga nr 23939/20 
Niedostarczenie osadzonemu soczewek kontaktowych przez okres trzech tygodni: naruszenie art. 3. 
  
STANISLAV LUTSENKO P. UKRAINIE (NR 2) ■ (Skarga nr 483/10) 
Brak podstawy prawnej dla sankcji dyscyplinarnych prowadzących do zaostrzenia reżimu odbywania 
kary i wielokrotnego przekazywania osadzonych: naruszenie art. 8. 
  
PERKOV P. CHORWACJI ■ (Skarga nr 33754/16) 
Użycie siły przez funkcjonariuszy służby więziennej ze względu na bezpośrednie zagrożenie ze strony 
skarżącego, który sięgnął po młotek podczas jego przesłuchania i przeszukania odbywającym się w 
pomieszczeniu magazynowym: brak naruszenia art. 3 (w części materialnej); Nieskuteczne 
dochodzenie w sprawie wysuwanych przez skarżącego zarzutów dotyczących złego traktowania ze 
strony funkcjonariuszy służby więziennej: naruszenie art. 3 (w części proceduralnej). 
  
YUDIN I INNI P. ROSJI ■ Skargi nr. 34963/12 i 6 innych 
Zakaz rozmów telefonicznych ustanowiony dla osadzonych odbywających karę dożywotniego 
pozbawienia wolności w zaostrzonym reżimie: naruszenie art. 8. 
  
BOLDYREV I INNI P. UKRAINIE ■ Skargi nr 19957/21 i 8 innych 
Orzeczenie dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia: 
naruszenie art. 3. 
  
CONSTANTIN-LUCIAN SPÎNU P. SŁOWACJI ■ Skarga nr 29443/20 
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Motywowana zagrożeniem COVID-19, jednorazowa odmowa wyrażenia zgody na udział w 
nabożeństwie poza więzieniem w sytuacji, w której w późniejszym czasie posługa religijna oferowana 
była online: brak naruszenia art. 9. 
  
NOWAK P. POLSCE ■ Skarga nr 60906/16 
Osadzony poddany licznym rewizjom osobistym: niedopuszczalność na podstawie art. 3, naruszenie 
art. 8; monitorowanie rozmów telefonicznych osadzonego: niedopuszczalność na podstawie art. 8. 
   
BLONSKI I INNI P. WĘGROM ■ Skargi nr 12152/16 i 6 innych 
Dożywotnie pozbawienie wolności z perspektywą zwolnienia dopiero po odbyciu od 30 do 40 lat kary: 
naruszenie art. 3. 
  
MUSHYNSKYY P. UKRAINIE ■ Skarga nr 27182/16 
Stały wideomonitoring osób pozbawionych wolności w aresztach śledczych i ośrodkach detencji 
postpenalnej i brak skutecznego środka odwoławczego w tym zakresie: naruszenie art. 8, naruszenie 
art. 13. 
  

  

POWTARZAJĄCE SIĘ SPRAWY 

  
ŻYCIE PRYWATNE I RODZINNE ■ 4 wyroki w sprawach przeciwko Rosji 
Ograniczenie widzeń rodzinnych (w tym odmowa stałych widzeń rodzinnych, separacja fizyczna i nadzór 
podczas krótkich wizyt rodzinnych): naruszenie art. 8. 
  
TRANSPORT ■ 9 wyroków w sprawach przeciwko Rosji 
Nieodpowiednie warunki detencji podczas transportu osób osadzonych (w tym przeludnienie, brak 
świeżego powietrza i naturalnego światła, ograniczony dostęp do toalety, ograniczony dostęp do wody 
pitnej, bierne palenie): naruszenie art. 3 i 13. 
  
DOZÓR ■ 6 wyroków w sprawach przeciwko Rosji 
Stały monitoring wizyjny osadzonych (w tym sprawowany przez osoby przeciwnej płci, monitoring 
toalet/łaźni): naruszenie art. 8 i 13. 
  
ZDROWIE ■ 13 wyroków w sprawach przeciwko Ukrainie i Rosji 
Nieodpowiednia opieka medyczna w zakładach karnych (w tym brak lub spóźniony dostęp do badań 

lekarskich, lekceważenie stanu niepełnosprawności, brak protezy po amputacji, opóźnienia w 

zorganizowaniu hospitalizacji) : naruszenie art. 3 i 13. 

  

PEŁNA TREŚĆ NUMERU JEST DOSTĘPNA NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ >> 
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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. 
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