
 

  
 

  

  

AZ EJEB ÉS A EUB BÖRTÖNRE VONATKOZÓ ÍTÉLKEZÉSI 
JOGGYAKORLATÁNAK ÁTTEKINTÉSE 

  

DECEMBER 2022 
Ez az összefoglaló összegyűjti az Emberi Jogok Európai Bíróságának és az Európai Unió 
Bíróságának a börtönügyekkel kapcsolatos legfontosabb ítéleteit és döntéseit. A börtönökre vonatkozó 
ítélkezési gyakorlat főbb európai trendjeinek a jelentésével az összefoglaló célja, hogy támogassa a 
börtönügyek területén dolgozó jogi szakembereket kutatásaikban és peres ügyeikben, továbbá célja az 
európai ítélkezési gyakorlat vakfoltjainak a beazonosítása és ezáltal stratégiai peres eljárások 
kialakítása. 

ESETEK ÁTTEKINTÉSE 
 2022. SZEPTEMBER-OKTÓBER 

  
P.C. v. ÍRORSZÁG ■ Kereset száma: 26922/19 
A fogvatartott fogvatartási ideje alatt öregségi nyugdíjból törvényileg ki van zárva: az 1. sz. jegyzőkönyv 
1. cikkével összefüggésben értelmezendő 14. cikk megsértése. 
  
SAAT v. TÖRÖKORSZÁG ■ Kereset száma: 23939/20 
Kontaktlencse biztosításának az elmulasztása fogvatartott részére három héten keresztül: a 3. cikk 
megsértése. 
  
STANISLAV LUTSENKO v. UKRAJNA (NO. 2) ■ Kereset száma: 483/10 
Nincs jogi alapja a szigorúbb börtönrendszer bevezetéséhez és börtönök közötti ismétlődő 
áthelyezésekhez vezető fegyelmi szankcióknak: a 8. cikk megsértése. 
  
PERKOV v. HORVÁTORSZÁG ■ Kereset száma: 33754/16 
Börtönőrök általi erőszak alkalmazás azonnali veszélyre való tekintettel, mert a kérelmező kalapácsért 
nyúl, miközben egy raktárhelyiségben hallgatják ki és kutatják át: nincs szó a 3. cikk megsértéséről 
(érdemi rész); a kérelmező börtönőrök által alkalmazott embertelen bánásmódra vonatkozó állításainak 
eredménytelen kivizsgálása: a 3. cikk megsértése (eljárásra vonatkozó rész). 
  
YUDIN ÉS MÁSOK v. OROSZORSZÁG ■ Kereset száma: 34963/12 és 6 másik 
Telefonhívások megtiltása szigorú rendszerben életfogytiglani büntetésüket töltő rabok számára: a 8. 
cikk megsértése. 
  
BOLDYREV ÉS MÁSOK v. UKRAJNA ■ Kereset száma: 19957/21 és 8 másik 
Életfogytiglan szabadlábra helyezési kilátás nélkül: a 3. cikk megsértése. 
  
CONSTANTIN-LUCIAN SPÎNU v. ROMÁNIA ■ Kereset száma: 29443/20 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218941
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219039
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219195
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219203
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219555
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219572
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219646


Fogvatartott börtönön kívüli istentiszteleten való részvételre irányuló kérelmének egyszeri megtagadása 
COVID-19 miatt olyan esetben, amikor a börtön ezután online vallási támogatást nyújtott: nincs szó a 
9. cikk megsértéséről. 
  
NOWAK V. LENGYELORSZÁG ■ Kereset száma: 60906/16 
Fogvatartott meztelen motozása több alkalommal: a 3. cikk értelmében elfogadhatatlan, a 8. cikk 
megsértése; a fogvatartott telefonbeszélgetéseinek a megfigyelése: a 8. cikk értelmében 
elfogadhatatlan. 
  
BLONSKI ÉS MÁSOK v. MAGYARORSZÁG ■ Kereset száma: 12152/16 és 6 másik 
Életfogytiglani börtönbüntetés 30-40 év letöltése után kilátásba helyezett szabadlábra helyezéssel: a 3. 
cikk megsértése. 
  
MUSHYNSKYY v. UKRAJNA ■ Kereset száma: 27182/16 
Előzetes letartóztatásban lévő és elítélés utáni fogvatartásban lévő rabok állandó videofelügyelete és 
hatékony jogorvoslat hiánya e tekintetben: a 8. cikk megsértése, a 13. cikk megsértése. 
  

  

ISMÉTLŐDŐ ESETEK 

  
MAGÁNÉLET ÉS CSALÁDI ÉLET ■ 4 ítélet Oroszország elleni esetekben 
Hozzátartozói látogatások korlátozása (ideértve a hosszú idejű hozzátartozói látogatások 
megtagadását, a fizikai elkülönítést és a rövid idejű hozzátartozói látogatások felügyeletét): a 8. cikk 
megsértése. 
  
SZÁLLÍTÁS ■ 9 ítélet Oroszország elleni esetekben 
Nem megfelelő fogvatartási körülmények a rabok szállítása során (ideértve a túlzsúfoltságot, a friss 
levegő és természetes fény hiányát, a WC-hez való korlátozott hozzáférést, a korlátozott ivóvíz 
hozzáférést, a passzív dohányzást): a 3. és a 13. cikkek megsértése. 
  
FELÜGYELET ■ 6 ítélet Oroszország elleni esetekben 
Fogvatartottak állandó videofelügyelete (ideértve az ellenkező nemű operátorok általi megfigyelést, a 
mosdóban / zuhanyzóban történő megfigyelést): a 8. és a 13. cikkek megsértése. 
  
EGÉSZSÉG ■ 13 ítélet Ukrajna és Oroszország elleni esetekben 
Nem megfelelő orvosi ellátás a börtönben (ideértve az orvosi vizsgálat hiányát vagy a késedelmes 
orvosi vizsgálatot, fogyatékosság figyelmen kívül hagyását, protézis biztosításának az elmulasztását 

amputáció után, kórházi ellátás késedelmes megszervezését) : a 3. és a 13. cikkek megsértése. 

  

OLVASSON EL WEBOLDALUNKON MINDENT EBBEN A TÉMÁBAN >> 
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Az összefoglaló az Európai Unió és a Robert Carr Alapítvány finanszírozásával valósult meg. A kifejtett nézetek és vélemények 

azonban kizárólag a szerzők véleményei, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió, az Európai Bizottság vagy a Robert Carr 

Alapítvány nézeteit. Sem az Európai Unió, sem az Európai Bizottság, sem a Robert Carr Alapítvány nem vonható értük 

felelősségre. 

  

 


