
 

 

   

  

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

 
 
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 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ/ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 

 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
E. D. L. (Υπόθεση C-699/21) ■ Γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα Campos Sánchez-Bordona 
Ένας σοβαρός κίνδυνος για την υγεία του ατόμου του οποίου ζητείται η παράδοση μπορεί να δικαιολογήσει την αναβολή ενός ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης αλλά όχι την άρνηση εκτέλεσής του χωρίς περαιτέρω αιτιολογία 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
 
SANCHEZ-SANCHEZ κατά ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ [Τμήμα μείζονος συνθέσεως] ■ Αρ. αίτησης 22854/20 
Ανυπαρξία αποδεικτικών στοιχείων που καταδεικνύουν την ύπαρξη σοβαρού κινδύνου για ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς αναστολή σε 
περίπτωση έκδοσης και καταδίκης του αιτούντος στις ΗΠΑ: καμία παράβαση του Άρθρου 3.  
 
McCALLUM κατά ΙΤΑΛΙΑΣ [Τμήμα μείζονος συνθέσεως] ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 20863/21 
Κανένας κίνδυνος μη μετατρέψιμης ποινής ισόβιας κάθειρξης σε περίπτωση έκδοσης στις ΗΠΑ, με τον αιτούντα να αποκτά δικαίωμα 
αποφυλάκισης υπό όρους μετά τη μετατροπή/μείωση των κατηγοριών: απαράδεκτη. 
 
KUPINSKYY κατά ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 5084/18 
Μετατροπή, μετά από μεταγωγή του κρατουμένου, μιας μετατρέψιμης ποινής ισόβιας κάθειρξης στην αλλοδαπή σε μη μετατρέψιμη λόγω μη 
δυνατότητας αποφυλάκισης υπό όρους για ισοβίτες κρατουμένους στην πατρίδα του: παράβαση του Άρθρου 3. 
 
ZAKHAROV κατά ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 52784/19 
Ισόβια κάθειρξη χωρίς προοπτική αποφυλάκισης: παράβαση του Άρθρου 3. 
 
GABIDULLIN ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 43125/17 και 7 άλλες 
Περιορισμοί στις οικογενειακές επισκέψεις σε μονάδες προφυλάκισης: παράβαση του Άρθρου 8. 
 
KALDA κατά ΕΣΘΟΝΙΑΣ (αρ. 2) ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 14581/20 
Διεξοδική αξιολόγηση από τα εθνικά δικαστήρια της αναλογικότητας της νομοθετικής γενικής απαγόρευσης ψήφου όπως εφαρμόζεται 
ειδικότερα σε αιτούντα ισοβίτη, καταδικασμένο για σειρά σοβαρών εγκλημάτων: καμία παράβαση του Άρθρου 3 του Πρωτοκόλλου αρ. 1. 
 
SUBAŞI ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ κατά Τουρκίας ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 3468/20 και 18 άλλες 
Άρνηση άδειας στους κρατουμένους να δέχονται επισκέψεις από τα παιδιά τους που βρίσκονται σε σχολική ηλικία και να κάνουν τηλεφωνικές 
κλήσεις τα σαββατοκύριακα: παράβαση του Άρθρου 8 . 
 
VLAD κατά ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 122/17 
Μη χρήση μέτρου αποκατάστασης που τέθηκε σε ισχύ μόνο μετά την κατάθεση της αίτησης ως αποτέλεσμα μιας νέας νομολογίας που 
ακολούθησε την έκδοση πιλοτικής απόφασης αναφορικά με ένα συστημικό ζήτημα: απαράδεκτη. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-699%252F21&for=&jge=&dates=&language=en&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=pl&lg=&page=1&cid=80896
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220484
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220616
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220960
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220554
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-220538
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221259
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221258
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221840


 

 

 
YAKOVLYEV κατά ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 42010/18 
Αναγκαστική σίτιση κρατουμένου απεργού πείνας που διαμαρτυρόταν για τη μεταχείριση στη φυλακή, χωρίς να υπάρχει ιατρική ανάγκη και 
επαρκείς δικονομικές διασφαλίσεις, με την υποβολή του κρατουμένου σε υπερβολικό σωματικό περιορισμό και πόνο: παράβαση του Άρθρου 
3. 
 
G.T. κατά ΕΛΛΑΔΟΣ ■ Αίτηση υπ’ αριθ. 37830/16 
Άρνηση να επιτραπεί στον κρατούμενο να επισκεφθεί την ασθενή μητέρα του και στη συνέχεια να παρευρεθεί στην κηδεία της μόνο και μόνο 
διότι απαιτούνταν συνοδεία και θα υπερέβαινε τη μέγιστη περίοδο άδειας από τη φυλακή: παράβαση του Άρθρου 8, έλλειψη συναφούς 
αποτελεσματικού μέτρου αποκατάστασης: παράβαση του Άρθρου 13. 
 
AZMATGIRIYEV ΚΑΙ MENKOV κατά ΡΩΣΙΑΣ ■ Αιτήσεις υπ’ αριθ. 26683/18 και 9122/19 
Μόνιμη βιντεοπαρακολούθηση κρατουμένων σε μονάδες κράτησης μετά την καταδίκη τους: παράβαση του Άρθρου 8, έλλειψη συναφούς 
αποτελεσματικού μέτρου αποκατάστασης: παράβαση του Άρθρου 13. 
 

Επαναλαμβανόμενες υποθέσεις  
 
ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ ■ 9 αποφάσεις επιτροπών σε υποθέσεις κατά της Ρωσίας 
Ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης κατά τη μεταγωγή κρατουμένων (όπως έλλειψη ή ανεπάρκεια εγκαταστάσεων υγιεινής, ανεπαρκής αριθμός 
χώρων ύπνου, έλλειψη καθαρού αέρα, υπερπληθυσμός, κακή ποιότητα σίτισης, ανεπαρκής θερμοκρασία, περιορισμένη πρόσβαση σε πόσιμο 
νερό, παθητικό κάπνισμα κ.τ.λ.): παράβαση των Άρθρων 3 και 13. 
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ■ 2 αποφάσεις επιτροπών σε υποθέσεις κατά της Ρωσίας 
Ανεπαρκείς συνθήκες κράτησης σε αυστηρό καθεστώς φυλάκισης: παράβαση του Άρθρου 3. 

 

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 κ αι 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. 

  

 
 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221265
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221475
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221558
http://www.prisonlitigation.org/europecaselaw/
http://www.prisonlitigation.org/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-europe-s-prison-agenda-march-2022_5
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