
 

  
 

  

  

PŘEZKUM JUDIKATURY ESLP A SDEU VE VĚZEŇSTVÍ 
  

ČERVENEC 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 KVĚTNU AŽ ČERVNU 2022 

VOLODYA AVETISYAN v. ARMÉNIE ■ Stížnost č. 39087/15 
Nedostatečné podmínky zadržení: porušení článku 3; neexistence účinného soudního opravného 
prostředku v tomto ohledu: porušení článku 13. 

 

LANIAUSKAS v. LITVA ■ Stížnost č. 6544/20 
Špatné zacházení během nepokojů ve vězení; zbytečné použití síly vězeňskou službou: porušení 
článku 3. 

 

ZOGRAFOS A DALŠÍ v. ŘECKO ■ Stížnost č. 29744/13 
Nedostatečné podmínky zadržení v otevřených a uzavřených prostorách: žádné porušení článku 3; 
neexistence účinného opravného prostředku v tomto ohledu: porušení článku 13 ve spojení s 
článkem 3. 

 

NUSALOVA A LYAPIN v. RUSKO ■ Stížnosti č. v17492/16 a 35394/17 
Nedostatek adekvátního lékařského vyšetření a léčby vězňů ve vážném zdravotním stavu (HIV/AIDS, 
rakovina): porušení článku 3. 

 

ABDULLAH YALÇIN v. TURECKO (Č. 2) ■ Stížnost č. 34417/10 
Muslimskému vězni drženému ve věznici s vysokou ostrahou bylo odmítnuto poskytnutí místnosti pro 
společné páteční modlitby bez řádného odůvodnění: porušení článku 9 (1) 

 

SAADOUNE v. RUSKO A UKRAJINA ■ Stížnost č. 28944/22 
Marocký válečný zajatec odsouzený k trestu smrti v tzv. "Doněcké lidové republice": náznak 
naléhavých opatření. 

 

PESTRIKOVA v. RUSKO ■ Stížnost č. 52548/17 
Nedostatečné podmínky zadržování vězňů se zdravotním postižením: porušení článku 3. 
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IVANTSOV A DALŠÍ v. RUSKO ■ Stížnosti č. 20509/17 a 11 dalších 
Nedostatečné podmínky zadržování vězňů se zdravotním postižením: porušení článku 3. 

 

KOZIN v. RUSKO ■ Stížnost č. 1993/17 
Nedostatek lékařského vyšetření a paliativní léčby pro vězně ve vážném zdravotním stavu (rakovina): 
porušení článku 3. 

 

PINNER v. RUSKO A UKRAJINA & ASLIN v. RUSKO A UKRAJINA ■ Stížnosti č. 31217/22 a 
31233/22 
Dva britští váleční zajatci odsouzení k trestu smrti v tzv. "Doněcké lidové republice": náznak 
naléhavých opatření. 
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