
 

  
 

  

  

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

  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 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 

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 

  
P.C. κατά ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 26922/19 
Αποκλεισμός κρατουμένου βάσει νόμου από την καταβολή σύνταξης γήρατος ενόσω βρισκόταν υπό καθεστώς 
κράτησης: καμία παράβαση του Άρθρου 14 σε συνδυασμό με το Άρθρο 1 του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθ. 1. 

  
SAAT κατά ΤΟΥΡΚΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ.23939/20 
Μη παροχή φακών επαφής σε κρατούμενο επί τρεις εβδομάδες: παράβαση του Άρθρου 3. 

  
STANISLAV LUTSENKO κατά ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ (ΑΡ. 2) ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 483/10 
Καμία νομική βάση για τις πειθαρχικές κυρώσεις που οδήγησαν σε επιβολή αυστηρότερου καθεστώτος 
κράτησης και μεταγωγών κατ’ επανάληψη: παράβαση του Άρθρου 8. 

  
PERKOV κατά ΚΡΟΑΤΙΑΣ  ■ Αίτηση υπ’ αριθ.  33754/16 
Χρήση βίας από σωφρονιστικούς υπαλλήλους εν όψει επικείμενου κινδύνου από αιτούντα που βρέθηκε με 
τσεκούρι στο χέρι κατά τη διάρκεια ανάκρισης και έρευνας σε αποθηκευτικό χώρο: καμία παράβαση του 
Άρθρου 3 (ουσιαστικό σκέλος), αναποτελεσματική έρευνα για τους ισχυρισμούς του αιτούντος περί 
κακομεταχείρισης από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους: παράβαση του Άρθρου 3 (διαδικαστικό σκέλος). 

  
YUDIN ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 34963/12 και 6 άλλες 
Απαγόρευση τηλεφωνημάτων για κρατούμενους που εκτίουν ισόβια ποινή υπό αυστηρό καθεστώς κράτησης: 
παράβαση του Άρθρου 8. 

  
BOLDYREV ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 19957/21 και 8 άλλες 
Ισόβια κάθειρξη χωρίς προοπτική αποφυλάκισης: παράβαση του Άρθρου 3. 

  
CONSTANTIN-LUCIAN SPÎNU v.κατά ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 29443/20 
Εφάπαξ άρνηση χορήγησης άδειας σε κρατούμενο, λόγω COVID-19, να εκκλησιάζεται εκτός φυλακής, η οποία 
προσέφερε στη συνέχεια ηλεκτρονική πρόσβαση σε θρησκευτική υποστήριξη: καμία παράβαση του Άρθρου 9. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218941
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219039
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219195
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219203
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219555
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219572
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219646


  
NOWAK κατά ΠΟΛΩΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 60906/16 
Υποβολή κρατουμένου σε πολυάριθμους σωματικούς ελέγχους με αφαίρεση ρούχων: μη παραδεκτό κατά 
Άρθρο 3, παράβαση του Άρθρου 8, παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνομιλιών κρατουμένου: μη 
παραδεκτό κατά Άρθρο 8. 

  
BLONSKI ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 12152/16 και 6 άλλες 
Ισόβια κάθειρξη με προοπτική αποφυλάκισης μόνο μετά την έκτιση 30-40 ετών: παράβαση του Άρθρου 3. 

  
MUSHYNSKYY v.κατά ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 27182/16 
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. 

  

  

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ■ 4 δικαστικές αποφάσεις κατά της Ρωσίας 
Περιορισμός οικογενειακού επισκεπτηρίου (συμπεριλαμβανομένης της άρνησης επισκεπτηρίου μεγάλης 
διάρκειας για την οικογένεια, του φυσικού διαχωρισμού και της επιτήρησης κατά τη διάρκεια σύντομων 
οικογενειακών επισκέψεων): παράβαση του Άρθρου 8. 

  
ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ ■ 9 δικαστικές αποφάσεις κατά της Ρωσίας 
Ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης κατά τη διάρκεια της μεταγωγής κρατουμένων (όπως συνωστισμός, έλλειψη 
καθαρού αέρα και φυσικού φωτός, περιορισμένη πρόσβαση σε τουαλέτα, περιορισμένη πρόσβαση σε πόσιμο 
νερό, παθητικό κάπνισμα): παράβαση των Άρθρων 3 και 13. 

  
ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ■ 6 δικαστικές αποφάσεις κατά της Ρωσίας 
Μόνιμη βιντεοπαρακολούθηση κρατουμένων (συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης από υπεύθυνους του 
αντίθετου φύλου, της επιτήρησης στην τουαλέτα/στα ντους): παράβαση των Άρθρων 8 και 13. 

  
ΥΓΕΙΑ ■ 13 δικαστικές αποφάσεις κατά της Ουκρανίας και της Ρωσίας 
Ανεπαρκής ιατρική φροντίδα στη φυλακή (συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης ιατρικής εξέτασης, της 

αδιαφορίας για την αναπηρία, της μη παροχής πρόθεσης μετά από ακρωτηριασμό, καθυστερήσεων στην 

οργάνωση νοσοκομειακής περίθαλψης) : παράβαση των Άρθρων 3 και 13. 

  

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ >> 
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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. 
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