
 

  
 

  

  

AZ EJEB ÉS AZ EUB FOGVATARTOTTAKAT ÉRINTŐ ÍTÉLKEZÉSI 
GYAKORLATÁNAK ÁTTEKINTÉSE 

  

2022. SZEPTEMBER 

Összefoglalónkban dióhéjban ismertetjük a fogvatartottakra vonatkozólag az Emberi Jogok Európai 
Bírósága és az Európai Unió Bírósága által hozott legfontosabb ítéleteket és határozatokat. 
Összefoglalónk 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 JÚLIUSÁBAN ÉS AUGUSZTUSÁBAN 
 KÖZZÉTETT ÜGYEK ÁTTEKINTÉSE 

  
OLIJNYICSENKO kontra OROSZORSZÁG ÉS UKRAJNA ■ Ügyszám: 31258/22 
Az orosz haderő által állítólag egy hadifogolytáborban fogva tartott ukrán katona ügye: Ideiglenes 
intézkedés, Oroszországot felkérték, hogy tartsa tiszteletben az egyezményes jogokat, és szükség 
esetén nyújtson orvosi segítséget. 
  
CHOCHOLÁČ kontra SZLOVÁKIA ■ Ügyszám: 81292/17 
A pornográf anyagok fogvatartottak általi birtoklására vonatkozó általános és megkülönböztetés 
nélküli tilalom nem teszi lehetővé az arányosság egyedi esetben történő értékelését: 8. cikk 
megsértése. 
  
HUBER kontra HORVÁTORSZÁG ■ Ügyszám: 39571/16 
A fogvatartottat egy kevesebb mint 3 négyzetméteres személyes teret biztosító cellában őrizték több 
mint három éven keresztül: 3. cikk megsértése. 
  
JEPIKIN kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszám: 29389/19 
Elégtelen orvosi ellátás (rák), és e tekintetben a hatékony jogorvoslat hiánya: 3. cikk megsértése, 13. 
cikk megsértése. 
  
ZVEREV ÉS MÁSOK kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszámok: 26363/18 és 2 másik 
Fogvatartottak állandó videokamerás megfigyelése ítélethozatal utáni fogvatartásra szolgáló 
létesítményekben, és e tekintetben a hatékony jogorvoslat hiánya: 8. cikk megsértése, 13. cikk 
megsértése. 
  
JERUSZLANOV kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszám: 69591/17 
Elégtelen orvosi ellátás (kötőhártya-limfóma), és e tekintetben a hatékony jogorvoslat hiánya: 3. cikk 
megsértése, 13. cikk megsértése. 
  

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7375654-10081123
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218459
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218126
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218142
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218138
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218138
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218128


CSERNOUSOV ÉS MÁSOK kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszámok: 79688/16 és 2 másik 
Elégtelen orvosi ellátás (többek között légúti asztma, pajzsmirigyrák, szemdaganat, kötőhártya, 
prosztatarák), és e tekintetben a hatékony jogorvoslat hiánya: 3. cikk megsértése, 13. cikk 
megsértése. 
  
BORISZOVSZKIJ kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszámok: 41248/17 és 75083/17 
Hosszabb házastársi látogatások négy évig tartó korlátozása előzetes letartóztatásban lévő 
fogvatartott esetében: 8. cikk megsértése. 
  
RUDIK ÉS MÁSOK kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszámok: 55659/14 és 13 másik 
Életfogytig tartó börtönbüntetésüket töltő fogvatartottak cellán kívüli rendszeres megbilincselése: 3. 
cikk megsértése. 
  
DILSNAJDER ÉS MÁSOK kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszámok: 57636/16 és 2 másik 
Szigorú fogvatartási körülmények alkalmazása életfogytiglanra ítélt fogvatartottak esetén (pl. 
elkülönítés és rendszeres megbilincselés): 3. cikk megsértése. 
  
KUZMIN ÉS MÁSOK kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszámok: 41563/18 és 2 másik 
Fogvatartottak állandó videokamerás megfigyelése előzetes letartóztatásra és ítélethozatal utáni 
fogvatartásra szolgáló létesítményekben, és e tekintetben a hatékony jogorvoslat hiánya: 8. cikk 
megsértése, 13. cikk megsértése. 
  
PIZAREV ÉS MÁSOK kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszámok: 2556/18 és 4 másik 
Elégtelen orvosi ellátás (HIV, hepatitisz, tüdőbetegségek, mindkét szemen jelentkező szürkehályog, 
csont-ízületi gyulladás, retinaleválás, láb- és bokaduzzanat), és e tekintetben a hatékony jogorvoslat 
hiánya: 3. cikk megsértése, 13. cikk megsértése. 
  
TARATUNIN ÉS MÁSOK kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszámok: 2051/18 és 4 másik 
Fogvatartottak állandó videokamerás megfigyelése előzetes letartóztatásra és ítélethozatal utáni 
fogvatartásra szolgáló létesítményekben, és e tekintetben a hatékony jogorvoslat hiánya: 8. cikk 
megsértése, 13. cikk megsértése. 
  
TSAREV ÉS MÁSOK kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszámok: 83036/17 és 7398/18 
Fogvatartottak állandó videokamerás megfigyelése előzetes letartóztatásra és ítélethozatal utáni 
fogvatartásra szolgáló létesítményekben, és e tekintetben a hatékony jogorvoslat hiánya: 8. cikk 
megsértése, 13. cikk megsértése. 
  
BANCSILA ÉS MÁSOK kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszámok: 82816/17 és 4 másik 
Elégtelen orvosi ellátás és e tekintetben a hatékony jogorvoslat hiánya: 3. cikk megsértése, 13. cikk 
megsértése. 
  
AKPOLOV ÉS MÁSOK kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszámok: 55025/17 és 6 másik 
  
JARNYIK ÉS MÁSOK kontra OROSZORSZÁG ■ Ügyszámok: 18607/17 és 5 másik 
Fogyatékkal élő fogvatartottaknak nem biztosítottak segítséget vagy speciális eszközöket, és e 
tekintetben a hatékony jogorvoslat hiánya: 3. cikk megsértése, 13. cikk megsértése. 
  
ROTARU kontra ROMÁNIA ■ Ügyszám: 26075/16 
Több éven keresztül elmulasztottak elvégezni szürkehályog műtétet egy fogvatartotton, ennek 
következtében oly mértékben romlott a látása, hogy munkaképtelenné vált 3. cikk megsértése. 
  
UKRAJNA kontra OROSZORSZÁG (X) ■ Ügyszám: 11055/22 
Ukrajna felkérte a Bíróságot, hogy jelöljön meg az orosz kormány részére ideiglenes intézkedéseket a 
mariupoli Azovstal acélgyárban orosz fogságba esett ukrán hadifoglyokra vonatkozólag: korábban 
már eleget tettek a kérelemnek azáltal, hogy ideiglenes intézkedéseket hoztak a következő 
ügyben: Olijnyicsenko kontra Oroszország és Ukrajna (Ügyszám: 31258/22). 
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A TELJES ÜGYRŐL WEBOLDALUNKON OLVASHAT >> 
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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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