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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 

  

ΙΟΎΛΙΟΣ 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 τους, καθώς και ο εντοπισμός των αδυναμιών της ευρωπαϊκής νομολογίας με σκοπό 
τη δημιουργία στρατηγικών επίλυσης διαφορών. 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΑΪΟ-
ΙΟΥΝΙΟ 2022 

VOLODYA AVETISYAN κατά ΑΡΜΕΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 39087/15 
Ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης: παράβαση του Άρθρου 3, απουσία αποτελεσματικού ένδικου μέσου 
σε αυτό το πεδίο: παράβαση του Άρθρου 13. 

 

LANIAUSKAS κατά ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 6544/20 
Κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια εξέγερσης στη φυλακή, μη απαραίτητη χρήση βίας από τους 
σωφρονιστικούς υπαλλήλους: παράβαση του Άρθρου 3. 

 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΕΛΛΑΔΟΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 29744/13 
Ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης σε καταστήματα ανοικτού και κλειστού τύπου: καμία παράβαση του 
Άρθρου 3, απουσία αποτελεσματικού ένδικου μέσου σε αυτό το πεδίο: παράβαση του Άρθρου 13 σε 
συνδυασμό με το Άρθρο 3. 

 

NUSALOVA ΚΑΙ LYAPIN κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 17492/16 και 35394/17 
Έλλειψη επαρκούς ιατρικής εξέτασης και θεραπείας για κρατουμένους με σοβαρές ιατρικές παθήσεις 
(HIV/AIDS, καρκίνος): παράβαση του Άρθρου 3. 

 

ABDULLAH YALÇIN κατά ΤΟΥΡΚΙΑΣ (ΑΡ. 2) ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 34417/10 
Άρνηση χορήγησης άδειας σε μουσουλμάνο κρατούμενο σε φυλακή υψίστης ασφαλείας αναφορικά με 
τη διάθεση αίθουσας για τις προσευχές του ποιμνίου τις Παρασκευές χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση: 
παράβαση του Άρθρου 9 παρ. 1. 

 

SAADOUNE κατά ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 28944/22 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-216938
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217248
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217258
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217716
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7361906-10058158


Μαροκινός αιχμάλωτος πολέμου καταδικασμένος σε θάνατο στην αποκαλούμενη «Λαϊκή Δημοκρατία 
του Ντονέτσκ»: ένδειξη λήψης έκτακτων μέτρων. 

 

PESTRIKOVA κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 52548/17 
Ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης ατόμων με αναπηρία: παράβαση του Άρθρου 3. 

 

IVANTSOV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 20509/17 και 11 άλλες 
Ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης ατόμων με αναπηρία: παράβαση του Άρθρου 3. 

 

KOZIN κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ.1993/17 
Έλλειψη ιατρικής εξέτασης και παρηγορητικής αγωγής για κρατούμενο με σοβαρές ιατρικές παθήσεις 
(καρκίνος): παράβαση του Άρθρου 3. 

 

PINNER κατά ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ & ASLIN κατά ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ 
αριθ. 31217/22 και 31233/22 
Δύο Βρετανοί αιχμάλωτοι πολέμου καταδικασμένοι σε θάνατο στην αποκαλούμενη «Λαϊκή Δημοκρατία 
του Ντονέτσκ»: ένδειξη λήψης έκτακτων μέτρων. 
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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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