
 

  
 

  

  

PŘEZKUM JUDIKATURY ESLP A SDEU VE VĚZEŇSTVÍ 
  

KVĚTEN 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 ZVEŘEJNĚNÝCH V BŘEZNU AŽ DUBNU 2022 

KALDA v. ESTONSKO ■ Stížnost č. 35245/19 

Odmítnutí umožnit zadrženému krátkodobá setkání s manželkou bez skleněné přepážky: porušení 

článku 8. 

NORMANTOWICZ v. POLSKO ■ Stížnost č. 65196/16  

Vězeň s četnými zdravotními problémy, přiměřenost lékařské péče a rozhodnutí o jeho ponechání ve 

vazbě, nepřiměřená délka řízení týkajícího se stěžovatelovy stížnosti o povolení k propuštění ze 

zdravotních důvodů: žádné porušení článku 3. 

MOCANU v. RUMUNSKO ■ Stížnost č. 76888/13 

Neadekvátní podmínky zadržení: porušení článku 3; zhoršení zdravotního stavu stěžovatele ve vazbě: 

část stížnosti je neopodstatněná. 

COSOVAN v. MOLDAVSKO ■ Stížnost č. 13472/18 

Neadekvátní lékařské ošetření stěžovatele s vážným onemocněním v terminálním stádiu: porušení 

článku 3; umělé rozdělení vyšetřování trestných činů na jednotlivé činy za účelem získání 

nespravedlivých procesních výhod nebo obcházení kogentních právních norem: porušení článku 5. 

VOOL A TOOMIK v. ESTONSKO ■ Stížnosti č. 7613/18 a 12222/18 

 Zákaz dlouhodobých rodinných návštěv pro obviněné: porušení článku 14 ve spojení s článkem 8. 

LANIAUSKAS v. LITVA ■ Stížnost č. 48309/19 

Nedostatek lékařské péče poskytované vězni se zrakovým postižením a nepřiměřenost jeho 

zdravotního stavu v souladu s jeho zadržením: žádné porušení článku 3. 
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NUH UZUN A DALŠÍ v. TURECKO ■ Stížnost č. 49341/18 a 13 dalších 

Nahrávání korespondence vězňů na národní server regulovaný nezveřejněnými vnitřními předpisy, ke 

kterým vězni neměli přístup: porušení článku 8. 

MASLÁK v. SLOVENSKO (NO. 2) ■ Stížnost č. 38321/17 a 8 dalších 

Umístění vězně na oddělení se zvýšenou ostrahou bez odpovídající ochrany proti zneužití: porušení 

článku 8, žádné porušení článku 3. 

  

CELÉ ČÍSLO SI PŘEČTĚTE NA NAŠEM WEBU 

 

  

  

  

 

  

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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