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Kihívást jelenthet a szakemberek számára a nemzeti ítélkezési gyakorlat, jogszabályok és végrehajtó 

hatalom börtönügyeket érintő fejleményeinek a követése. Ebben az összefoglalóban az Európai 

Börtönper Hálózat (European Prison Litigation Network), valamint tagjai és partnerei kívánják 

tájékoztatni a nemzeti jogászokat és civil társadalmi szervezeteket a börtönügyeket érintő legfontosabb 

európai jogi fejleményekről. Reméljük, hogy ezáltal jobban be tudják azonosítani az európai trendeket 

és hasznosítani tudják őket joggyakorlatukban. Az összefoglaló 14 európai uniós tagállamot, valamint 

Oroszországot, Moldovát, Ukrajnát és Grúziát fedi le. 

Örömmel fogadjuk visszajelzését arra vonatkozóan, hogyan tehetjük az összefoglalót hasznosabbá az 

ön számára. 

BÖRTÖNÖKRE VONATKOZÓ JOGI HÍREK ÁTTEKINTÉSE 
 2022. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER 

  
FOGVATARTÁSI KÖRÜLMÉNYEK ■ Egy új, 1200 fogoly számára épült “mega börtön” nyílt 
meg Brüsszelben, Belgiumban. 
  
FOGVATARTÁSI RENDSZER ■ A spanyol kormány által nemrégiben közzétett adatok 
szerint a büntetésüket zárt rendszerben töltő foglyok száma 2018 vége óta a felére csökkent 
az országban. 
  
FEGYELEM ■ A belga Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság úgy határozott, hogy a 
börtönigazgatók nem kötelesek pszichiátriai szakvéleményt kérni, amikor fegyelmi szankciót 
szabnak ki egy fogvatartottra. 
  
ÍTÉLETEK VÉGREHAJTÁSA ■ Egy német tartományi bíróság helyt adott egy 
börtönigazgatásra kiszabott felfüggesztett szankciónak, mely azért lett kiszabva, mert nem 
tartottak be egy ítéletet, amely a fogvatartott javára napi egy órával több udvari időt ítélt meg. 
  
EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS ■ A spanyol Alkotmánybíróság úgy határozott, hogy a 
spanyol bíróságok által kiadott európai elfogatóparancs végrehajtása esetén a hatóságok 
felelősségre vonhatók azért, mennyi időt töltött egy fogvatartott előzetes letartóztatásban a 
végrehajtó országban. 
  

https://derechopenitenciario.com/noticia/interior-reduce-en-tres-anos-a-menos-de-la-mitad-el-numero-de-presos-clasificados-como-peligrosos/
https://strafvollzugsarchiv.de/olg-hamburg-verhaengt-zwangsgeld-gegen-das-hamburger-strafvollzugsamt-wegen-renitenz
https://strafvollzugsarchiv.de/olg-hamburg-verhaengt-zwangsgeld-gegen-das-hamburger-strafvollzugsamt-wegen-renitenz
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29075
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29075
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29075


ELEKTRONIKUS FELÜGYELET ■ Az osztrák, bécsi tartományi felsőbíróság úgy határozott, 
hogy egy otthonról dolgozó fogvatartott megfelel annak a kritériumnak, miszerint rendelkezik 
az elektronikus felügyelethez szükséges „megfelelő foglalkozással”. A román kormány 
elfogadott egy határozatot, amely meghatározza az új elektronikus felügyeleti rendszer 
kísérleti szakaszának műszaki és szervezeti vonatkozásait. 
  
EGÉSZSÉG ■ Spanyolországban a büntetés-végrehajtási intézmények főtitkársága felkérte 
a magán egészségügyi intézményeket, hogy ajánlják fel szolgáltatásaikat fogvatartottaknak, 
továbbá kísérleti jelleggel telefonos orvosi konzultációs projektet indított. Moldovában 2022 
szeptemberében került sor a börtön-egészségügyi ellátás szakpolitikai változásaira irányuló 
javaslattételekkel megbízott munkacsoport első ülésére. A munkacsoport egy a témában 
meghozott fontos EJEB-ítéletet követően alakult meg. A Cseh Köztársaság 
Alkotmánybírósága nyilvánvalóan megalapozatlannak minősítve elutasította egy fogvatartott 
keresetét, melyben a rab megtámadta, hogy egy rendes bíróság megtagadta ítéletének az 
egészségügyi alapon történő felfüggesztését. A román Igazságügyi Minisztérium közzétett a 
weboldalán egy törvénytervezetet, amely nyilvános vita tárgyát képezi, a szabadságuktól 
megfosztott személyek orvosi ellátására, kezelésére és ápolására vonatkozóan. 
  
FIATALKORÚAK ■ Az osztrák ombudsman közzétett egy jelentést börtönben lévő 
fiatalkorúakról, a jelentésben életkörülményeiket vizsgálta, strukturális kérdéseket tárgyalt és 
fejlesztéseket javasolt. 
  
FELÜGYELETI SZERVEK ■ A belga Központi Börtönfelügyeleti Tanács bemutatta 2021. évi 
jelentését. Oroszországban a fogvatartási helyek látogatásával megbízott nyilvános 
felügyeleti bizottságok egyre inkább kormányzati ellenőrzés alá vannak vonva. 
  
Nem kormányzati szervezetek ■ Spanyolországban az Andalúziai Emberi Jogok 
Egyesülete közzétett egy Útmutatót a börtönélethez a weboldalán, és támogatta az EJEB 
fogvatartottak jogairól szóló útmutatójának a spanyolra fordítását. 
  
BÖRTÖNRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ■ Görögországban új büntetés-végrehajtási 
törvénykönyv készül. A főbb javasolt módosítások a fogvatartási körülményekre, a 
fogvatartottak jogaira, a fogvatartási rendszerekre, a fogvatartási alternatívákra és a 
fogvatartottak reintegrációjára vonatkoznak. Lengyelországban hatályba léptek a büntetés-
végrehajtási rendszer reformjának első elemei. Ezek az elemek az egészségügyre, a 
börtönben történő telefonhasználatra, a börtönben végzett munkára és az elektronikus 
felügyeletre vonatkoznak. 
  
FOGVATARTOTTAK EGYESÜLETE ■ Ausztriában megalakult az első Egyesület a 
Fogvatartottak Jogaiért. 
  
FOGVATARTOTTAK HÁBORÚ IDEJÉN ■ Az Európai Rendőrségi Oktatási Hálózat (EPLN) 
és az Oroszország Rácsok Mögött (Russia Behind Bars) hat ENSZ-mechanizmust szólított fel 
arra, hogy jelentsék ki, hogy az orosz fogvatartottak ukrajnai szolgálatra, a Wagner-csoport 
soraiba történő toborzása során kényszermunka és önkényes fogvatartás történt. 
  
MAGÁNÉLET ÉS CSALÁDI ÉLET ■ Az orosz büntetés-végrehajtási törvénykönyv 
módosításai be lettek nyújtva az ország alsóházának a fogvatartottak szigorú jogszabályok 
szerinti jogainak a kiterjesztése érdekében és annak érdekében, hogy a fegyelmi eljárás alatt 
álló fogvatartottak folytathassanak telefonhívásokat. Portugáliában egy új törvényrendelet 
lehetővé teszi vezetékes telefon telepítését valamennyi cellába. 
  
ÍTÉLET KIIGAZÍTÁSA ■A Cseh Köztársaság Alkotmánybírósága úgy határozott, hogy a 
feltételes szabadságra bocsátás iránti kérelmeket elbíráló rendes bíróságoknak megfelelően 

https://www.just.ro/proiect-de-ordin-al-ministrului-justitiei-si-al-ministrului-sanatatii-privind-activitatea-de-acordare-a-asistentei-medicale-a-tratamentului-si-ingrijirilor-persoanelor-private-de-libertate/
https://www.just.ro/proiect-de-ordin-al-ministrului-justitiei-si-al-ministrului-sanatatii-privind-activitatea-de-acordare-a-asistentei-medicale-a-tratamentului-si-ingrijirilor-persoanelor-private-de-libertate/
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/58l05/Jugend%20in%20Haft_Wahrnehmungsbericht%20Volksanwaltschaft%202022.pdf
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/58l05/Jugend%20in%20Haft_Wahrnehmungsbericht%20Volksanwaltschaft%202022.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2022/09/CTRG_Jaarverslag_2021_FR_WEB.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2022/09/CTRG_Jaarverslag_2021_FR_WEB.pdf
https://www.apdha.org/sevilla/guia-carceles/
https://echr.coe.int/Documents/Guide_Prisoners_rights_SPA.pdf
https://echr.coe.int/Documents/Guide_Prisoners_rights_SPA.pdf
https://www.prisonlitigation.org/wagner/
https://www.prisonlitigation.org/wagner/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/178001-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/178001-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/178001-8
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/58-2022-200789571?_ts=1665100800034
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/58-2022-200789571?_ts=1665100800034


meg kell indokolniuk a döntéseiket. Oroszországban a büntető törvénykönyv módosításai 
akár kétharmaddal is növelhetik a kötelező börtönbüntetés azon időtartamát, amely után a 
különösen súlyos bűncselekmények miatt elítélt rabok börtönbüntetési ítéletük enyhébb, 
„kényszermunka” ítéletre történő cseréjét kérhetik. 
  
KÍNZÁS ■ Az orosz bíróságok továbbra is megóvják a börtönőröket a rabok kínzása miatti 
büntetőjogi felelősségtől, az orosz büntető törvénykönyv közelmúltbeli módosításai ellenére, 
melyek az állami tisztviselők általi kínzást bűncselekménnyé nyilvánítják. 
  

OLVASSON EL WEBOLDALUNKON MINDENT EBBEN A TÉMÁBAN >> 

Külön köszönetet szeretnénk mondani tagjainknak és társult partnereinknek az 
összefoglaló közös elkészítéséért! 
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Az összefoglaló az Európai Unió, a Közös ENSZ HIV/AIDS Program (UNAIDS) és a Robert Carr Alapítvány finanszírozásával 

valósult meg. A kifejtett nézetek és vélemények kizárólag a szerzők véleményei, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió, az 

Európai Bizottság, az UNAIDS vagy a Robert Carr Alapítvány nézeteit. Sem az Európai Unió, sem az Európai Bizottság, sem az 

UNAIDS, sem a Robert Carr Alapítvány nem vonható értük felelősségre. 
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