
 

  
 

  

  

PŘEZKUM JUDIKATURY ESLP A SDEU VE VĚZEŇSTVÍ 
  

PROSINEC 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 
 ZÁŘÍ-ŘÍJEN 2022 

  
P.C. v. IRSKO■Stížnost č. 26922/19 
Vězeň je ze zákona zbaven nároku na výplatu starobního důchodu během výkonu trestu odnětí 
svobody: nedošlo k porušení článku 14 ve spojení s článkem 1 Protokolu č. 1. 
  
SAAT v. TURECKO ■Stížnost č. 23939/20 
Neposkytnutí kontaktních čoček zadrženému po dobu tří týdnů: porušení článku 3. 
  
STANISLAV LUTSENKO v. UKRAJINA (Č. 2)■Stížnost č. 483/10 
Neexistence právního základu pro kázeňské tresty vedoucí k uvalení přísnějšího vězeňského režimu a 
opakovanému přemisťování vězňů: porušení článku 8. 
  
PERKOV v. CHORVATSKO■Stížnost č. 33754/16 
Použití síly ze strany vězeňské stráže vzhledem k bezprostřednímu nebezpečí, které představoval 
stěžovatel sahající po kladivu při výslechu a prohlídce ve skladu: žádné porušení článku 3 
(hmotněprávní část); neúčinné vyšetřování stěžovatelových tvrzení o špatném zacházení ze strany 
vězeňské stráže: porušení článku 3 (procesní část). 
  
YUDIN A DALŠÍ v. RUSKO ■Stížnosti č. 34963/12 a 6 dalších 
Zákaz telefonování pro vězně, kteří si odpykávají doživotní trest v přísném režimu: porušení článku 8. 
  
BOLDYREV A DALŠÍ v. UKRAJINA ■Stížnosti č. 19957/21 a 8 dalších 
Doživotní trest bez možnosti propuštění: porušení článku 3. 
  
CONSTANTIN-LUCIAN SPÎNU v. RUMUNSKO ■Stížnost č. 29443/20 
Jednorázové odmítnutí povolení vězně navštěvovat bohoslužby mimo věznici, které následně umožnilo 
online přístup k náboženské podpoře, z důvodu COVID-19: žádné porušení článku 9. 
  
NOWAK V. POLSKO ■Stížnost č. 60906/16 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218941
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219039
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219195
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219203
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219555
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219572
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219646
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219667


Vězeň podrobený četným prohlídkám: nepřípustné podle článku 3, porušení článku 8; sledování 
telefonních hovorů vězně: nepřípustné podle článku 8. 
  
BLONSKI A DALŠÍ v. MAĎARSKO■Stížnosti č. 12152/16 a 6 dalších 
Doživotní trest s možností propuštění až po odpykání 30 až 40 let: porušení článku 3. 
  
MUSHYNSKYY v. UKRAJINA ■Stížnost č. 27182/16 
Stálý kamerový dohled nad zadrženými osobami ve vazebních věznicích a zařízeních pro výkon trestu 
odnětí svobody a absence účinného prostředku nápravy v tomto ohledu: porušení článku 8, porušení 
článku 13. 
  

  

OPAKUJÍCÍ SE PŘÍPADY 

  
SOUKROMÝ A RODINNÝ ŽIVOT ■4 rozsudky ve věcech proti Rusku 
Omezení rodinných návštěv (včetně odmítnutí dlouhodobých rodinných návštěv, fyzického oddělení a 
dohledu během krátkodobých rodinných návštěv): porušení článku 8. 
  
DOPRAVA ■9 rozsudků ve věcech proti Rusku 
Nevhodné podmínky zadržování během přepravy vězňů (včetně přeplněnosti, nedostatku čerstvého 
vzduchu a přirozeného světla, omezeného přístupu na toaletu, omezeného přístupu k pitné vodě, 
pasivního kouření): porušení článků 3 a 13. 
  
DOZOR ■6 rozsudků ve věcech proti Rusku 
Stálý kamerový dozor nad vězni (včetně dohledu operátorů opačného pohlaví, dohledu na 
toaletách/sprchách): porušení článků 8 a 13. 
  
ZDRAVÍ ■13 rozsudků ve věcech proti Ukrajině a Rusku 
Nedostatečná lékařská péče ve vězení (včetně nedostatečného nebo opožděného lékařského 

vyšetření, nerespektování zdravotního postižení, neposkytnutí protézy po amputaci, zpoždění při 

zajištění hospitalizace) : porušení článků 3 a 13. 

  

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. 

  

  

 


