
 

    

  

  

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΕΓΧΩΡΙA NOMIKA NEA  
  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 
  

Η παρακολούθηση της εθνικής νομολογίας και νομοθεσίας, καθώς και των εξελίξεων στην εκτελεστική εξουσία 

σε ζητήματα που αφορούν τις φυλακές μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο έργο για τους επαγγελματίες του νομικού 

κλάδου. Με το παρόν συνοπτικό δελτίο, το European Prison Litigation Network, τα μέλη και οι συνεργάτες του 

στοχεύουν στην ενημέρωση των δικηγόρων σε κάθε χώρα και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

σχετικά με τις σημαντικότερες νομικές εξελίξεις σε ζητήματα που αφορούν τις φυλακές στην Ευρώπη. Ελπίζουμε 

ότι θα μπορέσετε έτσι να αναγνωρίζετε καλύτερα τις ευρωπαϊκές τάσεις και να τις χρησιμοποιείτε κατά την 

άσκηση του νομικού σας επαγγέλματος. Το συνοπτικό δελτίο καλύπτει 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

καθώς και τη Ρωσία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και τη Γεωργία. 

Περιμένουμε με χαρά τις παρατηρήσεις σας σχετικά με το πώς μπορούμε να κάνουμε το παρόν συνοπτικό 

ενημερωτικό δελτίο πιο χρήσιμο για εσάς. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 
 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ■ Μια νέα «μέγα-φυλακή» που χτίστηκε για περίπου 1200 κρατούμενους 
άνοιξε στις Βρυξέλλες, Βέλγιο. 

  
ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ■ Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα από την 
ισπανική κυβέρνηση, ο αριθμός των κρατουμένων που εκτίουν ποινές φυλάκισης σε καθεστώς 
εγκλεισμού έχει μειωθεί κατά το ήμισυ από τα τέλη του 2018 στη χώρα. 

  
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ■ Το βελγικό Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι διευθυντές 
φυλακών δεν είναι υποχρεωμένοι να ζητούν τη γνώμη ψυχιάτρου κατά την επιβολή πειθαρχικής 
ποινής σε έναν κρατούμενο. 

  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ■ Γερμανικό Περιφερειακό Δικαστήριο έκρινε υπέρ της 
διατήρησης μιας ανασταλείσας κύρωσης που επιβλήθηκε στη διοίκηση φυλακής λόγω μη 
συμμόρφωσης με δικαστική απόφαση που επιβλήθηκε υπέρ ενός κρατουμένου ο οποίος ζήτησε μια 
επιπλέον ώρα προαυλισμού ημερησίως. 

  
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ■ Το ισπανικό Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι, στο 
πλαίσιο της εκτέλεσης ενός ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από τα ισπανικά 
δικαστήρια, οι αρχές μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για τον χρόνο που έχει περάσει ο 
κρατούμενος σε καθεστώς προφυλάκισης στη χώρα εκτέλεσης του εντάλματος. 

  

https://derechopenitenciario.com/noticia/interior-reduce-en-tres-anos-a-menos-de-la-mitad-el-numero-de-presos-clasificados-como-peligrosos/
https://derechopenitenciario.com/noticia/interior-reduce-en-tres-anos-a-menos-de-la-mitad-el-numero-de-presos-clasificados-como-peligrosos/
https://strafvollzugsarchiv.de/olg-hamburg-verhaengt-zwangsgeld-gegen-das-hamburger-strafvollzugsamt-wegen-renitenz
https://strafvollzugsarchiv.de/olg-hamburg-verhaengt-zwangsgeld-gegen-das-hamburger-strafvollzugsamt-wegen-renitenz
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29075
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/29075


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ■ Το Ανώτερο Περιφερειακό Δικαστήριο της Βιέννης στην Αυστρία 
έκρινε ότι ένας κρατούμενος που εργάζεται κατ΄οίκον πληροί τα κριτήρια της «κατάλληλης εργασίας» 
που απαιτείται για την επιβολή καθεστώτος ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Η ρουμανική 
κυβέρνηση ενέκρινε απόφαση που προσδιορίζει τις τεχνικές και οργανωτικές πτυχές του πιλοτικού 
σταδίου του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης. 

  
ΥΓΕΙΑ ■ Στην Ισπανία, η Γενική Γραμματεία Σωφρονιστικών Ιδρυμάτων προσκάλεσε ιδιωτικά 
ιδρύματα παροχής υγειονομικής περίθαλψης να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους 
κρατουμένους και ξεκίνησε ένα πιλοτικό έργο παροχής ιατρικών συμβουλών από τηλεφώνου. Στη 
Μολδαβία, η πρώτη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας με στόχο την υποβολή προτάσεων για αλλαγές 
στην πολιτική σε σχέση με την υγειονομική περίθαλψη στις φυλακές έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 
2022. Η ομάδα εργασίας συστάθηκε μετά από μια σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) σχετικά με αυτό το ζήτημα. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της 
Τσεχίας απέρριψε ως προφανώς αβάσιμη την αίτηση κρατουμένου να προσφύγει κατά της άρνησης 
των τακτικών δικαστηρίων να αναστείλουν την ποινή του για λόγους υγείας. Το ρουμανικό Υπουργείο 
Δικαιοσύνης δημοσίευσε προσχέδιο νόμου στον ιστότοπό του για δημόσια διαβούλευση, σχετικά με 
την παροχή ιατρικής βοήθειας, θεραπείας και φροντίδας σε άτομα υπό καθεστώς στέρησης της 
ελευθερίας. 

  
ΑΝΗΛΙΚΟΙ■ Η Αυστριακή Συνήγορος του Πολίτη δημοσίευσε έκθεση σχετικά με τους ανηλίκους στις 
φυλακές στην οποία αξιολογεί τις συνθήκες διαβίωσης, εξετάζει διαρθρωτικά ζητήματα και συνιστά 
βελτιωτικά μέτρα. 

  
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ■ Το βελγικό Κεντρικό Συμβούλιο Ελέγχου Φυλακών δημοσίευσε την ετήσια 
έκθεσή του για το 2021. Στη Ρωσία, οι Δημόσιες Επιτροπές Ελέγχου που είναι επιφορτισμένες με τη 
διεξαγωγή επισκέψεων σε τόπους κράτησης τίθενται ολοένα και περισσότερο υπό καθεστώς 
κρατικού ελέγχου. 

  
ΜΚΟ ■ Η Ένωση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ανδαλουσία της Ισπανίας δημοσίευσε έναν 
Οδηγό για τη Ζωή στη Φυλακή στον ιστότοπό της υποστηρίζοντας τη μετάφραση στα Ισπανικά των 
οδηγιών του ΕΔΔΑ για τα δικαιώματα των κρατουμένων. 

  
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ■ Στην Ελλάδα, ένας νέος Σωφρονιστικός Κώδικας βρίσκεται στο στάδιο 
της προπαρασκευής. Οι βασικές προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν τις συνθήκες κράτησης, τα 
δικαιώματα των κρατουμένων, τα καθεστώτα κράτησης, εναλλακτικούς τρόπους κράτησης και την 
επανένταξη των κρατουμένων. Στην Πολωνία, τα πρώτα στοιχεία της μεταρρύθμισης του 
σωφρονιστικού συστήματος τέθηκαν σε ισχύ. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την υγειονομική περίθαλψη, 
τη χρήση τηλεφώνων στη φυλακή, την εργασία στη φυλακή και την ηλεκτρονική επιτήρηση. 

  
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ■ Στην Αυστρία συστάθηκε το πρώτο Σωματείο για τα Δικαιώματα των 
Κρατουμένων. 

  
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΠΟΛΕΜΟΥ ■ Το EPLN & και η οργάνωση Russia Behind Bars κάλεσε έξι 
μηχανισμούς των Ηνωμένων Εθνών να δηλώσουν ότι η στρατολόγηση Ρώσων κρατουμένων για να 
υπηρετήσουν στην Ουκρανία στις τάξεις της παραστρατιωτικής εταιρείας Wagner συνεπάγεται 
καταναγκαστική εργασία και αυθαίρετη κράτηση. 

  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ■ Τροποποιήσεις στον ρωσικό Σωφρονιστικό Κώδικα που 
επεκτείνουν το δικαίωμα των κρατουμένων υπό αυστηρό καθεστώς κράτησης σε πειθαρχικούς 
θαλάμους να κάνουν τηλεφωνικές κλήσεις υποβλήθηκαν στην κάτω βουλή της χώρας. Στην 

https://www.just.ro/proiect-de-ordin-al-ministrului-justitiei-si-al-ministrului-sanatatii-privind-activitatea-de-acordare-a-asistentei-medicale-a-tratamentului-si-ingrijirilor-persoanelor-private-de-libertate/
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/58l05/Jugend%20in%20Haft_Wahrnehmungsbericht%20Volksanwaltschaft%202022.pdf
https://volksanwaltschaft.gv.at/downloads/58l05/Jugend%20in%20Haft_Wahrnehmungsbericht%20Volksanwaltschaft%202022.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2022/09/CTRG_Jaarverslag_2021_FR_WEB.pdf
https://ccsp.belgium.be/wp-content/uploads/2022/09/CTRG_Jaarverslag_2021_FR_WEB.pdf
https://www.apdha.org/sevilla/guia-carceles/
https://echr.coe.int/Documents/Guide_Prisoners_rights_SPA.pdf
https://echr.coe.int/Documents/Guide_Prisoners_rights_SPA.pdf
https://www.prisonlitigation.org/wagner/
https://www.prisonlitigation.org/wagner/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/178001-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/178001-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/178001-8


Πορτογαλία, ένα νέο νομοθετικό διάταγμα επιτρέπει την εγκατάσταση σταθερών τηλεφωνικών 

συσκευών σε κάθε κελί. 
  
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΙΝΩΝ ■ Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχίας αποφάνθηκε ότι τα τακτικά 
δικαστήρια που εξετάζουν αιτήσεις για αποφυλάκιση υπό όρους πρέπει να αιτιολογούν επαρκώς τις 
αποφάσεις τους. Στη Ρωσία, οι τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα αυξάνουν έως και κατά δύο τρίτα 
την περίοδο της υποχρεωτικής ποινής φυλάκισης προτού οι κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί για 
ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα αποκτήσουν τη δυνατότητα αίτησης για να αντικατασταθεί η ποινή 
φυλάκισης με την ηπιότερη ποινή της «αναγκαστικής εργασίας». 

  
ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ■ Τα ρωσικά δικαστήρια εξακολουθούν να προστατεύουν τους σωφρονιστικούς 
υπαλλήλους από ποινικές ευθύνες λόγω βασανισμού των κρατουμένων παρά τις πρόσφατες 
τροποποιήσεις στον ρωσικό Ποινικό Κώδικα που ποινικοποιούν τον βασανισμό από κρατικούς 
υπαλλήλους. 

  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ >> 

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως τα μέλη και τους συνεργάτες μας για την από κοινού 

σύνταξη του παρόντος συνοπτικού ενημερωτικού δελτίου! 

 

  

www.prisonlitigation.org 

 21ter rue Voltaire 
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France 
  

contact@prisonlitigation.org 

  

  

  

  

Το παρόν συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Κοινό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον 

ιό HIV και το AIDS (UNAIDS) και το Ταμείο Robert Carr. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται ανήκουν αποκλειστικά στους συντάκτες 

και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινού Προγράμματος των 

Ηνωμένων Εθνών για τον ιό HIV και το AIDS (UNAIDS) ή του Ταμείου Robert Carr. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Κοινό 

Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για τον ιό HIV και το AIDS (UNAIDS) και το Ταμείο Robert Carr δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες/-

α για αυτές. 

  

 

  
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/178001-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/178001-8
http://www.prisonlitigation.org/domestic-legal-news/
http://www.prisonlitigation.org/members-partners/
http://www.prisonlitigation.org/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-europe-s-prison-agenda-march-2022_5
mailto:contact@prisonlitigation.org

