
 

  
 

  

  

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

  

ΜΆΙΟΣ 2022 

  

Στο παρόν ενημερωτικό 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, 
καθώς και ο εντοπισμός των αδυναμιών της ευρωπαϊκής νομολογίας με σκοπό τη δημιουργία 
στρατηγικών επίλυσης διαφορών. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΤΟΝ Μάρτιο–
Απρίλιο 2022 

KALDA κατά ΕΣΘΟΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 35245/19 

Άρνηση να επιτραπεί στον κρατούμενο να έχει σύντομες συναντήσεις με τη σύζυγό του χωρίς γυάλινο 

διαχωριστικό: παραβίαση του άρθρου 8. 

NORMANTOWICZ κατά ΠΟΛΩΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 65196/16  

Κρατούμενος με πολλαπλά προβλήματα υγείας, επαρκής ιατρική περίθαλψη και σωστή απόφαση περί 

κράτησής του, υπερβολική διάρκεια της διαδικασίας σχετικά με την αίτηση του αιτούντος για άδεια 

αποχώρησης για λόγους υγείας: δεν υφίσταται παραβίαση του άρθρου 3. 

MOCANU κατά ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 76888/13 

Ακατάλληλες συνθήκες κράτησης: παραβίαση του άρθρου 3. Επιδείνωση της κατάστασης της υγείας 

του αιτούντος κατά τη διάρκεια της κράτησης: μέρος της αίτησης είναι αβάσιμο. 

COSOVAN κατά ΜΟΛΔΑΒΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 13472/18 

Ανεπαρκής ιατρική περίθαλψη αιτούντος με σοβαρή ασθένεια στο τελικό της στάδιο: παραβίαση του 

άρθρου 3. Επίπλαστος διαχωρισμός της ποινικής έρευνας σε επιμέρους ξεχωριστές έρευνες για την 

απόκτηση αθέμιτων διαδικαστικών πλεονεκτημάτων ή την παράκαμψη υποχρεωτικών νομικών 

διατάξεων: παραβίαση του άρθρου 5. 
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VOOL ΚΑΙ TOOMIK κατά ΕΣΘΟΝΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 7613/18 και 12222/18 

 Απαγόρευση μακροχρόνιων οικογενειακών επισκέψεων όσον αφορά προσωρινά κρατούμενους: 

παραβίαση του άρθρου 14 σε συνδυασμό με το άρθρο 8. 

LANIAUSKAS κατά ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 48309/19 

Παροχή ανεπαρκούς ιατρικής περίθαλψης σε κρατούμενο με προβλήματα όρασης και αδυναμία του 

κρατούμενου λόγω της κατάστασης της υγείας του με τη συνέχιση της κράτησής του: δεν υφίσταται 

παραβίαση του άρθρου 3. 

NUH UZUN ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΤΟΥΡΚΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 49341/18 και 13 άλλες 

Αναφόρτωση της αλληλογραφίας των κρατουμένων στον εθνικό διακομιστή η λειτουργία του οποία 

διέπεται από αδημοσίευτους εσωτερικούς κανονισμούς στους οποίους δεν είχαν πρόσβαση οι 

κρατούμενοι: παραβίαση του άρθρου 8. 

MASLÁK κατά ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ (ΑΡ. 2) ■  Αιτήσεις υπ’ αριθ. 38321/17 και 8 άλλες 

Τοποθέτηση κρατουμένου σε πτέρυγα υψίστης ασφαλείας χωρίς επαρκή προστασία από την 

κακοποίηση: παραβίαση του άρθρου 8, δεν υφίσταται παραβίαση του άρθρου 3. 
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Το παρόν 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. 
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