
 

 

   

  

 
PŘEZKUM JUDIKATURY ESLP A SDEU VE VĚZEŇSTVÍ 

 
 
 
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 
LISTOPAD–PROSINEC 2022 

 
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE 
 
E. D. L. (Věc C-699/21)  ■ Stanovisko generálního advokáta Campose Sáncheze-Bordony 
Vážné ohrožení zdraví osoby, jejíž vydání je vyžádáno, může odůvodnit odklad evropského zatýkacího rozkazu, nikoli 
však odmítnutí jeho výkonu bez dalšího odůvodnění 
 

EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA 
 
SANCHEZ-SANCHEZ v. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ [GC] ■ Stížnost č. 22854/20 
Žádný důkaz prokazující reálné riziko trestu odnětí svobody na doživotí bez podmínečného propuštění v případě vydání 
stěžovatele do USA a jeho odsouzení v USA: žádné porušení článku 3.  
 
McCALLUM v. ITÁLIE [GC] ■ Stížnost č. 20863/21 
Žádné riziko neredukovatelného doživotního trestu v případě vydání do USA, stěžovatel se stává způsobilým k 
podmínečnému propuštění po snížení obvinění: nepřípustné. 
 
KUPINSKYY v. UKRAJINA ■ Stížnost č. 5084/18 
Změna zahraničního redukovatelného doživotního trestu na neredukovatelný trest při přesunu vězně z důvodu 
nemožnosti podmínečného propuštění pro doživotní vězně v jeho domovském státě: porušení článku 3. 
 
ZACHAROV v. UKRAJINA ■ Stížnost č. 52784/19 
Doživotní trest bez vyhlídky na propuštění: porušení článku 3. 
 
GABIDULLIN A DALŠÍ v. RUSKO ■ Stížnost č. 43125/17 a 7 dalších 
Omezení návštěv rodinných příslušníků ve vazebních zařízeních vyšetřovací vazby: porušení článku 8. 
 
KALDA v. ESTONSKO (č. 2) ■ Stížnost č. 14581/20 
Důkladné posouzení přiměřenosti zákonného plošného zákazu hlasování, který se vztahuje konkrétně na stěžovatele, 
doživotního vězně odsouzeného za několik závažných trestných činů: žádné porušení článku 3 Protokolu č. 1. 
 

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=001-220538
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221259


 

 

SUBAŞI A DALŠÍ v. TÜRKIYE ■ Stížnost č. 3468/20 a 18 dalších 
Vězňům bylo odepřeno přijímat návštěvy od svých dětí ve školním věku a telefonovat o víkendech: porušení článku 
8. 
 
VLAD v. RUMUNSKO ■ Stížnost č. 122/17 
Neexistence vyčerpání opravného prostředku, který nabyl účinnosti až po podání žaloby, v důsledku nové judikatury v 
návaznosti na pilotní rozsudek týkající se systémové otázky: nepřípustné.  
 
YAKOVLYEV v. UKRAJINA ■ Stížnost č. 42010/18 
Nucené krmení vězně během protestní hladovky proti zacházení s vězni bez zdravotního důvodu a dostatečných 
procesních záruk, které ho vystavují nadměrnému fyzickému omezení a bolesti: porušení článku 3. 
 
G.T. v. ŘECKO ■ Stížnost č. 37830/16 
Odmítnutí umožnit vězni navštívit jeho nemocnou matku a později se zúčastnit jejího pohřbu pouze proto, že byl 
vyžadován doprovod a maximální doba vycházky by byla překročena: porušení článku 8; nedostatek účinné nápravy v 
tomto ohledu:  porušení článku 13. 
 
AZMATGIRIYEV AND MENKOV v. RUSKO ■ Stížnosti č. 26683/18 a 9122/19 
Permanentní kamerový dohled nad zadrženými osobami ve vazebních zařízeních po odsouzení: porušení článku 8; 
nedostatek účinné nápravy v tomto ohledu:  porušení článku 13. 
 

Opakující se případy  
 
DOPRAVA ■ 9 rozsudků výborů v případech proti Rusku 
Nedostatečné podmínky zadržování během přepravy vězňů (včetně chybějících nebo nedostatečných hygienických 
zařízení, nedostatečného počtu míst na spaní, nedostatku čerstvého vzduchu, přeplněnosti, špatné kvality potravin, 
nedostatečné teploty, omezeného přístupu k pitné vodě, pasivního kouření atd.): porušení článků 3 a 13. 
 
PODMÍNKY ZADRŽENÍ ■  2 rozsudky výborů v případech proti Rusku 
Nedostatečné podmínky zadržování v režimu přísného trestu odnětí svobody: porušení článku 3. 

 

PŘEČTĚTE SI CELÉ ČÍSLO 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 
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