
 

  
 

  

  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 

  

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022 
Στο παρόν συνοπτικό δελτίο παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές κρίσεις και αποφάσεις σχετικά με υποθέσεις 
φυλακών, οι οποίες εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος της παρουσίασης των κύριων τάσεων της ευρωπαϊκής νομολογίας 
σχετικά με υποθέσεις φυλακών, είναι η υποστήριξη των επαγγελματιών του νομικού κλάδου στον σωφρονιστικό 
τομέα και συγκεκριμένα στην έρευνα και τις δικαστικές διαφορές τους, καθώς και ο εντοπισμός των αδυναμιών 
της ευρωπαϊκής νομολογίας με σκοπό τη δημιουργία στρατηγικών επίλυσης διαφορών. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ- ΦΕΒΡΟΥΆΡΙΟΣ 2022 

  

BORODAY ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 44274/13, 18862/15 και 36191/15 

Έλλειψη κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης για κρατούμενους με σοβαρές ιατρικές παθήσεις: παραβίαση του άρθρου 3. 

 

KALMYKOV ENANTION ΡΩΣΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 71325/16 

Έλλειψη κατάλληλης ιατρικής περίθαλψης για κρατούμενο με HIV/AIDS: παραβίαση του άρθρου 3. 

 

VASILENKO ΚΑΤΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 70777/12 

Τακτική παρακολούθηση της αλληλογραφίας κρατουμένου με εισαγγελικές αρχές: παραβίαση του άρθρου 8. Απουσία 

διαθέσιμου ένδικου βοηθήματος για την εν λόγω παραβίαση: παραβίαση του άρθρου 13. 

LUKOŠIN ΚΑΤΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ■ (Αίτηση υπ’ αριθ. 25059/20) 

Κράτηση σε υπερπλήρες κελί: παραβίαση του άρθρου 3. Κράτηση σε ερειπωμένο και ανεπαρκώς φωτισμένο σωφρονιστικό 

κελί: παραβίαση του άρθρου 3. 

 

 

MEHMET ÇIFTÇI ΚΑΙ SUAT İNCEDERE ΚΑΤΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 21266/19 και 21774/19 

Κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε κρατούμενους που διάβαζαν ποιήματα και τραγουδούσαν ύμνους στη μνήμη των κρατουμένων 

που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ειδικής επιχείρησης της φυλακής: παραβίαση του άρθρου 10. 

 

SALMANOV ΚΑΤΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 40132/16 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215127
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214775
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-214756
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215170
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215140
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215174


Παράνομη κράτηση που διατάχθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο μετά από πρωτόδικη καταδίκη: παραβίαση του άρθρου 5 §1. 

Έλλειψη διαθέσιμης αποζημίωσης για την παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία: παραβίαση του άρθρου 5 § 5. 

 

SY ΚΑΤΑ ΙΤΑΛΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 11791/20 

Κράτηση για δύο χρόνια σε κοινό σωφρονιστικό κατάστημα ατόμου που πάσχει από διπολική διαταραχή, σε κακές συνθήκες 

και χωρίς καμία συνολική θεραπευτική στρατηγική για την αντιμετώπιση της κατάστασής του: παραβίαση του άρθρου 3. 

Συνέχιση της κράτησης σε κοινό σωφρονιστικό κατάστημα ατόμου που πάσχει από διπολική διαταραχή, παρά την απόφαση 

του εθνικού δικαστηρίου για μεταφορά του σε κατάλληλο ίδρυμα, λόγω έλλειψης διαθέσιμων θέσεων: παραβίαση του άρθρου 5 

παράγραφος 1 στοιχείο(ε). Καθυστέρηση 35 ημερών στην εκτέλεση προσωρινού μέτρου που διατάχθηκε από το Δικαστήριο για 

την τοποθέτηση διπολικού ασθενούς σε εξειδικευμένο κέντρο: παραβίαση του άρθρου 34. 

 

BORODAY ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΤΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 432/20 και 3 άλλες 

Ισόβια κάθειρξη χωρίς προοπτική αποφυλάκισης: παραβίαση του άρθρου 3. 

SHIRKHANYAN ΚΑΤΑ ΑΡΜΕΝΙΑΣ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 54547/16 

Ανεπαρκής ιατρική περίθαλψη, μη παροχή βοήθειας και δυνατότητας για άσκηση σε εξωτερικό χώρο σε κρατούμενο με 

προβλήματα υγείας, και καμία δυνατότητα άσκησης πραγματικής προσφυγής σε σχέση με αυτό: παραβίαση των άρθρων 3 και 

13. Μη παροχή συναφών και επαρκών λόγων κατά τη διαταγή και παράταση της κράτησης: παραβίαση του άρθρου 5 §3. 

Άρνηση των αρχών να επιτρέψουν ιδιωτικές συναντήσεις μεταξύ του αιτούντος και των εκπροσώπων του ενώπιον του 

Δικαστηρίου: παραβίαση του άρθρου 34. Καταγγελλόμενη μη συμμόρφωση με προσωρινό μέτρο που διατάσσει την άμεση 

παροχή επαρκούς ιατρικής βοήθειας: δεν υφίσταται παραβίαση του άρθρου 34. 

 

BAYLO ΚΑΤΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 21848/20 

Μη πραγματοποίηση χειρουργικής επέμβασης σε κρατούμενο που είχε σοβαρή ιατρική πάθηση η οποία εμπόδιζε την 

καθημερινή του λειτουργία, συγκεκριμένα καταρράκτης και των δύο οφθαλμών: παραβίαση του άρθρου 3. 

 

S.A. ΚΑΤΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 7445/21 

Κίνδυνος κακομεταχείρισης σε περίπτωση έκδοσης ελλείψει ουσιαστικής εξέτασης του κινδύνου που φέρεται να αντιμετωπίζει ο 

αιτών στο Τατζικιστάν: παραβίαση του άρθρου 3. 
 

  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ >> 

Το παρόν συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο Robert Carr. Ωστόσο, οι απόψεις και οι 

γνώμες που εκφράζονται ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ταμείου Robert Carr. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Ταμείο Robert Carr δεν 

μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες/-ο για αυτές. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215359
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215699
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215705
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215900
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-215712
http://www.prisonlitigation.org/europecaselaw/


  

  

 


