
 

  
 

  

  

AZ EJEB ÉS AZ EUB FOGVATARTOTTAKAT ÉRINTŐ ÍTÉLKEZÉSI 
GYAKORLATÁNAK ÁTTEKINTÉSE 

  

Közzétéve: 2022. MÁJUS 

  

Hírlevelünkben összefoglaljuk a fogvatartottakra vonatkozólag az Emberi Jogok Európai Bírósága és 
az Európai Unió Bírósága által hozott legfontosabb ítéleteket és határozatokat. A hírlevél célja, hogy a 
fogvatartottakra vonatkozó európai ítélkezési gyakorlat főbb tendenciáinak bemutatásával segítse a 
börtönjog területén tevékenykedő jogi szakemberek kutatómunkáját és ügyfeleik peres eljárásban való 
képviseletét, illetve hogy az európai ítélkezési gyakorlat hiányosságainak feltárása révén stratégiai jogi 
utakat hozzon létre. 

A 2022 márciusában és áprilisában KÖZZÉTETT ESETEK ÁTTEKINTÉSE 

KALDA kontra ÉSZTORSZÁG  ■ Ügyszám: 35245/19 

Elutasították a fogvatartott azon kérését, hogy üveg válaszfal nélküli helyiségben kerülhessen sor 

rövid találkozókra feleségével: 8. cikk megsértése. 

NORMANTOWICZ kontra LENGYELORSZÁG ■ Ügyszám: 65196/16  

Több szívbetegségben is szenvedő fogvatartott, az orvosi ellátás és a további fogva tartására vonatkozó 

határozat megfelelősége, túlzottan hosszú ideig tartó elbírálása a felperes azon kérelmének, hogy 

egészségügyi okokból szabadlábra helyezzék: nem sértették meg a 3. cikket. 

MOCANU kontra ROMÁNIA  ■ Ügyszám: 76888/13 

Nem megfelelő fogvatartási körülmények: 3. cikk megsértése; a fogva tartás során romlott a felperes 

egészségi állapota: a kereset részben megalapozatlan. 

COSOVAN kontra MOLDOVA  ■ Ügyszám: 13472/18 

Súlyos betegségben szenvedő, végstádiumban járó felperes nem megfelelő orvosi kezelése: 3. cikk 

megsértése; bűnügyi nyomozás mesterséges felosztása külön nyomozásokra tisztességtelen eljárási 

előnyök megszerzése vagy kötelező jogi előírások megkerülése érdekében: 5. cikk megsértése. 

VOOL ÉS TOOMIK kontra ÉSZTORSZÁG ■ Ügyszámok: 7613/18 és 12222/18 

 Hosszabb családi látogatások tilalma előzetes letartóztatásban lévők esetében: a 8. cikkel 

összefüggésben értelmezett 14. cikk megsértése. 
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LANIAUSKAS kontra LITVÁNIA  ■ Ügyszám: 48309/19 

Látáskárosult fogvatartott nem részesült megfelelő orvosi kezelésben, a fogva tartás során romlott 

egészségi állapota: nem sértették meg a 3. cikket. 

NUH UZUN ÉS TÁRSAI kontra TÖRÖKORSZÁG ■ Ügyszámok: 49341/18 és 13 másik 

Fogvatartottak levelezésének feltöltése nem nyilvános belső szabályzatok által szabályozott nemzeti 

szerverre, amelyhez őrizetesek nem rendelkeznek hozzáféréssel: 8. cikk megsértése. 

MASLÁK kontra SZLOVÁKIA ( 2. sz.) ■  Ügyszámok: 38321/17 és 8 másik 

A fogvatartottat megerősített biztonsági rendszerrel őrzött részlegbe helyezték anélkül, hogy 

megfelelően gondoskodtak volna a bántalmazással szembeni védelméről: 8. cikk megsértése, a 3. 

cikk sérelme nélkül. 
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A hírlevelet az Európai Unió és a Robert Carr Alapítvány finanszírozza. Azonban a hírlevélben kifejezett álláspontok és 

vélemények kizárólag a szerzők sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió, az Európai Bizottság vagy a Robert Carr 

Alapítvány véleményét. Ezen álláspontokért és véleményekért sem az Európai Unió, sem az Európai Bizottság, sem a Robert 

Carr Alapítvány nem tartozik felelősséggel. 
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