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ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 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 
 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 

  
OLIYNICHENKO κατά ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 31258/22 
Ουκρανός στρατιώτης φέρεται να κρατείται από ρωσικές δυνάμεις σε στρατόπεδο αιχμαλώτων πολέμου: 
Προσωρινό μέτρο, από τη Ρωσία ζητήθηκε να διασφαλίσει τον σεβασμό των δικαιωμάτων που καλύπτει η 
Σύμβαση και να παράσχει ιατρική βοήθεια εάν είναι απαραίτητο. 
  
CHOCHOLÁČ κατά ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 81292/17 
Καθολική και χωρίς διακρίσεις απαγόρευση κατοχής πορνογραφικού υλικού από κρατούμενο που δεν επιτρέπει 
την αναλογική αξιολόγηση σε μεμονωμένη υπόθεση: παράβαση του Άρθρου 8. 
  
HUBER κατά ΚΡΟΑΤΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 39571/16 
Κρατούμενος είναι έγκλειστος σε κελί με προσωπικό χώρο μικρότερο των 3 τ.μ. για διάστημα άνω των τριών 
ετών: παράβαση του Άρθρου 3. 
  
YEPIKHIN κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 29389/19 
Ανεπαρκής ιατρική φροντίδα (καρκίνος) και έλλειψη συναφούς αποτελεσματικής αγωγής: παράβαση του 
Άρθρου 3, παράβαση του Άρθρου 13. 
  
ZVEREV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 26363/18 και 2 άλλες 
Μόνιμη βιντεοπαρακολούθηση κρατουμένων σε μονάδες κράτησης μετά την καταδίκη τους και έλλειψη συναφούς 
αποτελεσματικού μέτρου αποκατάστασης: παράβαση Άρθρου 8, παράβαση του Άρθρου 13. 
  
YERUSLANOV κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ.69591/17 
Ανεπαρκής ιατρική φροντίδα (λέμφωμα επιπεφυκότα) και έλλειψη συναφούς αποτελεσματικής αγωγής: 
παράβαση του Άρθρου 3, παράβαση του Άρθρου 13. 
  
CHERNOUSOV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 79688/16 και 2 άλλες 
Ανεπαρκής ιατρική φροντίδα (βρογχικό άσθμα, καρκίνος θυρεοειδούς, όγκος στο μάτι, στον επιπεφυκότα, 
καρκίνος του προστάτη) και έλλειψη συναφούς αποτελεσματικής αγωγής: παράβαση του Άρθρου 3, παράβαση 
του Άρθρου 13. 
  
BORISOVSKIY κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 41248/17 και 75083/17 
Περιορισμοί στο οικογενειακό επισκεπτήριο επί τέσσερα έτη για έναν προσωρινά κρατούμενο: παράβαση του 
Άρθρου 8. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7375654-10081123
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218459
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218126
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218142
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218138
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218128
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218127
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218420


  
RUDYKH ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 55659/14 και 13 άλλες 
Συστηματική χρήση χειροπεδών σε ισοβίτες κρατουμένους έξω από τα κελιά τους: παράβαση του Άρθρου 3. 
  
DILSHNAYDER ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 57636/16 και 2 άλλες 
Αυστηρό καθεστώς κάθειρξης για τους ισοβίτες κρατουμένους (διαχωρισμός και συνήθης χρήση χειροπεδών): 
παράβαση του Άρθρου 3. 
  
KUZMIN ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 41563/18 και 2 άλλες 
Μόνιμη βιντεοπαρακολούθηση κρατουμένων σε μονάδες προσωρινής κράτησης και κράτησης μετά την καταδίκη 
τους και έλλειψη συναφούς αποτελεσματικού μέτρου αποκατάστασης: παράβαση Άρθρου 8, παράβαση του 
Άρθρου 13. 
  
PISAREV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 2556/18 και 4 άλλες 
Ανεπαρκής ιατρική φροντίδα (HIV, ηπατίτιδα, πνευμονικές νόσοι, καταρράκτης και στα δύο μάτια, οστεοαρθρίτιδα, 
αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, φλεγμονή σε πόδια και αστραγάλους) και έλλειψη συναφούς αποτελεσματικής 
αγωγής: παράβαση του Άρθρου 3, παράβαση του Άρθρου 13. 
  
TARATUNIN ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 2051/18 και 4 άλλες 
Μόνιμη βιντεοπαρακολούθηση κρατουμένων σε μονάδες προσωρινής κράτησης και κράτησης μετά την καταδίκη 
τους και έλλειψη συναφούς αποτελεσματικού μέτρου αποκατάστασης: παράβαση Άρθρου 8, παράβαση του 
Άρθρου 13. 
  
TSAREV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 83036/17 και 7398/18 
Μόνιμη βιντεοπαρακολούθηση κρατουμένων σε μονάδες προσωρινής κράτησης και κράτησης μετά την καταδίκη 
τους και έλλειψη συναφούς αποτελεσματικού μέτρου αποκατάστασης: παράβαση Άρθρου 8, παράβαση του 
Άρθρου 13. 
  
BANCHILA ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 82816/17 και 4 άλλες 
Ανεπαρκής ιατρική φροντίδα και έλλειψη συναφούς αποτελεσματικής αγωγής: παράβαση του Άρθρου 3, 
παράβαση του Άρθρου 13. 
  
AKHPOLOV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 55025/17 και 6 άλλες 
  
YARNYKH ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 18607/17 και 5 άλλες 
Μη παροχή βοήθειας ή ειδικού εξοπλισμού σε κρατουμένους με αναπηρίες και έλλειψη συναφούς 
αποτελεσματικής αγωγής: παράβαση του Άρθρου 3, παράβαση του Άρθρου 13. 
  
ROTARU κατά ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 26075/16 
Μη πραγματοποίηση εγχείρισης για καταρράκτη του κρατουμένου επί σειρά ετών λόγω της οποίας η όρασή του 
μειώθηκε σημαντικά και το άτομο απόλεσε την ικανότητα να εργάζεται: παράβαση του Άρθρου 3. 
  
ΟΥΚΡΑΝΙΑ κατά ΡΩΣΙΑΣ (X) ■ Αίτηση υπ’ αριθ.11055/22 
Η Ουκρανία ζήτησε από το Δικαστήριο να επιδικάσει προσωρινά μέτρα κατά της ρωσικής κυβέρνησης αναφορικά 
με Ουκρανούς αιχμαλώτους πολέμου που αιχμαλωτίστηκαν από τη Ρωσία στο εργοστάσιο του Αζοφστάλ στη 
Μαριούπολη:το αίτημα καλύφθηκε από προηγούμενα προσωρινά μέτρα που είχαν υποδειχθεί στην υπόθεση 
Oliynichenko κατά Ρωσίας και Ουκρανίας (Αίτηση υπ’ αριθ. 31258/22). 
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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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