
 

  
 

  

  

PŘEZKUM JUDIKATURY ESLP A SDEU VE VĚZEŇSTVÍ 
  

BREZEN 2022 
Tento zpravodaj shromažďuje nejdůležitější rozsudky a rozhodnutí o vězeňských otázkách vynesených 
Evropským soudem pro lidská práva a Soudním dvorem Evropské unie. Tento zpravodaj si 
prostřednictvím sdílení zpráv o hlavních trendech evropské vězeňské judikatury klade za cíl podporovat 
právníky v oblasti vězeňství ve výzkumu a soudních sporech a také identifikovat slepá místa v evropské 
judikatuře, aby bylo možné budovat strategické cesty soudních sporů. 

PŘEHLED PŘÍPADŮ 
 LEDEN-ÚNOR 2022 

  

BORODAY A DALŠÍ V. UKRAJINA ■ Stížnosti č. 44274/13, 18862/15 a 36191/15 

Nedostatečná lékařská péče pro zadržené osoby se závažným zdravotním stavem: porušení článku 3. 

 

KALMYKOV V. RUSKO ■ Stížnost č. 71325/16 

Nedostatek odpovídající lékařské péče pro zadrženou osobu s HIV/AIDS: porušení článku 3. 

 

VASILENKO V. UKRAJINA ■ Stížnost č. 70777/12  

Rutinní sledování korespondence vězně s orgány činnými v trestním řízení: porušení článku 8. Žádný dostupný opravný prostředek s 

ohledem na takové porušení: porušení článku 13. 

LUKOŠIN V. LITVA ■(Stížnost č. 25059/20)   

Zadržení v přeplněné cele: porušení článku 3. Zadržení ve zchátralé a nedostatečně osvětlené disciplinární cele: porušení článku 3. 

 

MEHMET ÇIFTÇI A SUAT İNCEDERE V. TURKEY ■ Stížnost č. 21266/19 a 21774/19 

Sankce uvalená na vězně, kteří čtou básně a zpívají náboženské písně na památku zadržených, kteří přišli o život během zvláštní 

vězeňské operace: porušení článku 10. 

 

SALMANOV V. SLOVAKIA ■ Stížnost č. 40132/16 

Nezákonné vzetí do vazby nařízené Nejvyšším soudem po odsouzení v prvním stupni: porušení článku 5 § 1. Za porušení práva na 

svobodu není k dispozici žádná náhrada: porušení článku 5 § 5. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215127
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214775
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215170
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215140
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215174


SY V. ITÁLIE ■ Stížnost č. 11791/20 

Zadržení osoby trpící bipolární poruchou, ve špatných podmínkách a bez celkové terapeutické strategie k léčbě jejího stavu na dva roky v 

běžném vězení: porušení článku 3. Pokračující zadržování osoby trpící bipolární poruchou v běžné věznici, navzdory příkazu 

vnitrostátního soudu k jejímu přemístění do příslušného zařízení, pro nedostatek dostupných míst: porušení čl. 5 odst. 1 písm. e). 35denní 

prodlení s výkonem předběžného opatření nařízeného soudem požadujícího umístění pacienta trpícího bipolární poruchou do 

specializovaného střediska: porušení článku 34. 

 

SELESH A DALŠÍ V. UKRAJINA ■ Stížnosti č. 432/20 a 3 další 

Doživotní trest bez vyhlídky na propuštění: porušení článku 3. 

SHIRKHANYAN V. ARMENIA ■ Stížnost č. 54547/16 

Nedostatečná lékařská péče, žádná pomoc a příležitost k venkovnímu cvičení pro zadrženou osobu se zdravotními problémy a žádný 

účinný opravný prostředek s ohledem na ni: porušení článků 3 a 13. Neuvedení relevantních a dostatečných důvodů při nařizování a 

prodlužování zadržení: porušení článku 5 § 3. Odmítnutí orgánů umožnit soukromé schůzky mezi žadatelem a jeho zástupci před Soudem: 

porušení článku 34. Údajné nedodržení předběžného opatření nařizujícího okamžité poskytnutí odpovídající lékařské pomoci: žádné 

porušení článku 34. 

 

BAYLO V. UKRAJINA ■Stížnost č. 21848/20   

Nedostatek chirurgického zákroku pro vězně, který se ocitl ve vážném zdravotním stavu narušujícím jeho každodenní fungování, 

konkrétně šedý zákal obou očí: porušení článku 3. 

 

S.A. V. UKRAJINA ■ Stížnost č. 7445/21 

Riziko špatného zacházení v případě vydání z důvodu nedostatečně přezkoumaného rizika, jemuž stěžovatel údajně údajně čelí v 

Tádžikistánu: porušení článku 3. 

  

  

PŘEČTĚTE SI CELÉ VYDÁNÍ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH >> 
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Tento zpravodaj je financován Evropskou unií a Fondem Roberta Carra.  Vyjádřené názory jsou však pouze názory autorů a 

nemusí nutně odrážet názory Evropské unie, Evropské komise nebo Fondu Roberta Carra.  Evropská unie, Evropská komise 

ani Fond Roberta Carra za ně nemohou nést odpovědnost. 
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