
 

 

   

  

 
PRZEGLĄD ORZECZNICTWA ETPCz I TSUE DOTYCZĄCEGO WIĘZIENNICTWA 

 
 
 
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 

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2022 
 
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ 
 
E. D. L. (sprawa C-699/21) ■ Opinia rzecznika generalnego Camposa Sáncheza-Bordony 
Poważne zagrożenie dla zdrowia osoby, której wydania się żąda, może uzasadniać odroczenie wykonania 
europejskiego nakazu aresztowania, ale nie odmowę jego wykonania bez dalszego uzasadnienia. 
 

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA 
 
SANCHEZ-SANCHEZ p. ZJEDNOCZONEMU KRÓLESTWU [WI] ■ Skarga nr 22854/20 
Nieprzedstawienie dowodów wskazujących na rzeczywiste ryzyko skazania na karę dożywotniego pozbawienia 
wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia w przypadku ekstradycji i skazania skarżącego w USA: brak 
naruszenia art. 3.  
 
McCALLUM p. WŁOCHOM [WI] ■ Skarga nr 20863/21 
Brak ryzyka orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości jej zamiany na karę mniej dolegliwą 
w przypadku ekstradycji do USA, skarżący kwalifikuje się do zwolnienia warunkowego po zmianie kwalifikacji 
zarzucanego czynu: niedopuszczalność. 
 
KUPINSKYY p. UKRAINIE ■ Skarga nr 5084/18 
Przekształcenie orzeczonej za granicą kary dożywotniego pozbawienia wolności, która może być zamieniona na karę 
mniej dolegliwą, które nastąpiło po przeniesieniu osadzonego, z powodu niedostępności zwolnienia warunkowego dla 
skazanych odbywających karę dożywotniego pozbawienia wolności w kraju osadzonego: naruszenie art. 3. 
 
ZAKHAROV p. UKRAINIE ■ Skarga nr 52784/19 
Orzeczenie kary dożywotniego pozbawienia wolności bez możliwości wcześniejszego zwolnienia: naruszenie art. 3. 
 
GABIDULLIN I INNI p. ROSJI ■ Skargi nr 43125/17 i 7 innych 
Ograniczenia dotyczące widzeń rodzinnych w miejscach pozbawienia wolności: naruszenie art. 8. 
 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-699%252F21&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=pl&lg=&page=1&cid=80896
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220484
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220616
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220960
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220554
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220538


 

 

KALDA p. ESTONII (Nr 2) ■ Skarga nr 14581/20 
Szczegółowa ocena sądów krajowych proporcjonalności ustawowego ogólnego zakazu głosowania zastosowanego w 
indywidualnej sprawie skarżącego, który odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności orzeczoną za szereg 
poważnych przestępstw: brak naruszenia art. 3 protokołu nr 1. 
 
SUBAŞI I INNI p. TURCJI■ Skargi nr 3468/20 i 18 innych 
Osadzeni, którym odmówiono zgody na widzenia z ich dziećmi w wieku szkolnym i rozmowy telefoniczne w 
weekendy: naruszenie art. 8. 
 
VLAD p. RUMUNII ■ Skarga nr 122/17 
Brak wyczerpania środka odwoławczego, który zaczął obowiązywać dopiero po wniesieniu skargi w wyniku nowej linii 
orzeczniczej wynikającej z wyroku pilotażowego dotyczącego kwestii systemowej: niedopuszczalność. 
 
YAKOVLYEV p. UKRAINIE ■ Skarga nr 42010/18 
Przymusowe karmienie osadzonego biorącego udział w strajku głodowym na znak protestu przeciwko sposobowi 
traktowania w zakładzie karnym, podejmowane bez wskazań medycznych i wystarczających zabezpieczeń 
proceduralnych, przy stosowaniu wobec niego nadmiernych środków przymusu i powodujące u niego ból: naruszenie 
art. 3. 
 
G.T. p. GRECJI ■ Skarga nr 37830/16 
Odmowa zezwolenia osadzonemu na odwiedzenie chorej matki, a następnie na wzięcie udziału w jej pogrzebie 
wyłącznie z powodu konieczności zapewnienia konwoju i przekroczenia dopuszczalnej długości przerwy w odbywaniu 
kary pozbawienia wolności: naruszenie art. 8; brak skutecznego środka odwoławczego w tym zakresie: naruszenie 
art. 13. 
 
AZMATGIRIYEV AND MENKOV p. ROSJI ■ skargi nr 26683/18 i 9122/19 
Stały nadzór wideo nad osobami pozbawionymi wolności w ośrodkach detencji postpenalnej: naruszenie art. 8, brak 
skutecznego środka odwoławczego w tym zakresie: naruszenie art. 13. 
 

Powtarzające się sprawy  
 
TRANSPORT ■ 9 wyroków Komitetu w sprawach przeciwko Rosji 
Nieodpowiednie warunki pozbawienia wolności podczas transportu osadzonych (w tym brak odpowiedniego zaplecza 
higienicznego, niewystarczająca liczba miejsc do spania, brak świeżego powietrza, przeludnienie, niska jakość 
żywności, nieodpowiednia temperatura, ograniczony dostęp do wody pitnej, bierne palenie itp.): naruszenie art. 3 i 13. 
 
WARUNKI POZBAWIENIA WOLNOŚCI ■ 2 wyroki Komitetu w sprawach przeciwko Rosji 
Nieodpowiednie warunki pozbawienia wolności w ramach rygorystycznego reżimu więziennego: 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. 
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