
 

  
 

  

  

AZ EJEB ÉS AZ EUB FOGVATARTOTTAKAT ÉRINTŐ ÍTÉLKEZÉSI 
GYAKORLATÁNAK ÁTTEKINTÉSE 

  

2022 JÚLIUS 

A hírlevélben összegyűjtjük az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága által 
börtönjogi ügyekben 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 MÁJUSÁBAN ÉS JÚNIUSÁBAN KÖZZÉTETT ESETEK ÁTTEKINTÉSE 

VOLODYA AVETISYAN kontra ÖRMÉNYORSZÁG ■ Ügyszám: 39087/15 
Nem megfelelő fogvatartási körülmények: a 3. cikk megsértése; e tekintetben a hatékony jogorvoslat 
hiánya: a 13. cikk megsértése. 

 

LANIAUSKAS kontra LITVÁNIA ■ Ügyszám: 6544/20 
Rossz bánásmód egy börtönbeli zendülés során; szükségtelen erő alkalmazása a börtönőrök részéről: 
a 3. cikk megsértése. 

 

ZOGRAFOS ÉS MÁSOK kontra GÖRÖGORSZÁG ■ Ügyszám: 29744/13 
Nem megfelelő fogvatartási körülmények nyitott és zárt létesítményekben: nem sérült a 3. cikk; e 
tekintetben a hatékony jogorvoslat hiánya: a 3. cikkel összefüggésben értelmezett 13. cikk 
megsértése. 

 

NUSALOVA ÉS LYAPIN kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszámok: 17492/16 és 35394/17 
Súlyos betegségben (HIV/AIDS, rák) szenvedő fogvatartottak nem részesültek megfelelő orvosi 
vizsgálatban és ellátásban: a 3. cikk megsértése. 

 

ABDULLAH YALÇIN kontra TÖRÖKORSZÁG ( 2. sz.) ■ Ügyszám: 34417/10 
Megfelelő indoklás nélkül elutasították egy megerősített biztonsági rendszerrel őrzött börtönben fogva 
tartott muszlim elítélt azon kérelmét, hogy külön szobát kapjon ahhoz, hogy részt vehessen a pénteki 
gyülekezeti imán: a 9. cikk (1) bekezdésének megsértése. 

 

SAADOUNE kontra OROSZORSZÁG ÉS UKRAJNA ■ Ügyszám: 28944/22 
Marokkói hadifoglyot halálra ítéltek a „Donyecki Népköztársaságban”: sürgős intézkedésekre van 
szükség. 

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216938
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217248
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217258
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217716
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7361906-10058158


PESTRIKOVA kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszám: 52548/17 
Nem biztosítottak megfelelő fogvatartási körülményeket fogyatékossággal élő elítéltek számára: a 3. 
cikk megsértése. 

 

IVANTSOV ÉS MÁSOK kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszámok: 20509/17 és 11 másik 
Nem biztosítottak megfelelő fogvatartási körülményeket fogyatékossággal élő elítéltek számára: a 3. 
cikk megsértése. 

 

KOZIN kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszám: 1993/17 
Súlyos betegségben (rákban) szenvedő fogvatartott nem részesült megfelelő orvosi vizsgálatban és 
palliatív kezelésben: a 3. cikk megsértése. 

 

PINNER kontra OROSZORSZÁG ÉS UKRAJNA és ASLIN kontra OROSZORSZÁG ÉS UKRAJNA 
■ Ügyszámok: 31217/22 és 31233/22 
Két brit hadifoglyot halálra ítéltek a „Donyecki Népköztársaságban”: sürgős intézkedésekre van 
szükség. 
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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. 

  

  

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217802
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217799
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217799
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217797
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7374152-10078472
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7374152-10078472
http://www.prisonlitigation.org/europecaselaw/
http://www.prisonlitigation.org/europecaselaw/
http://www.prisonlitigation.org/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-europe-s-prison-agenda-march-2022_5
mailto:contact@prisonlitigation.org

