
  

 

  

 

  

  

Преглед на съдебната практика на ЕСПЧ и СЕС в 
областта на затворите и следствените арести 

  

МАРТ 2022 

В този бюлетин ще намерите обзор на най-важните актове и решения на Европейския съд 
по правата на човека и Съда на европейския съюз в областта на местата за лишаване от 
свобода. Целта му е да подпомогне юристите изследователи и практици, работещи в 
областта, като проследява развитието на съдебната практика на ЕС и набелязва слепите 
й петна в търсене на нови възможности за завеждане на стратегически дела. 

ПРЕГЛЕД НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ 
 ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2022 

  
БОРОДАЙ И ДРУГИ СРЕЩУ УКРАЙНА ■ Жалби № 44274/13, 18862/15 и 36191/15 
 

Липса на адекватна медицинска грижа за задържани лица със сериозни заболявания: нарушение на чл. 3. 

 

 
КАЛМИКОВ СРЕЩУ РУСИЯ ■ Жалба № 71325/16 
 

Липса на адекватна медицинска грижа за задържано лице с ХИВ/СПИН: нарушение на чл.  3. 

 

 
ВАСИЛЕНКО СРЕЩУ УКРАЙНА ■ Жалба № 70777/12 
 

Редовно преглеждане на кореспонденцията между затворник и прокуратурата от страна на затворническите власти: 
нарушение на чл. 8. Липса на ефективни вътрешноправни средства за защита срещу това нарушение: нарушение на чл. 
13. 

 

ЛУКОШИН СРЕЩУ ЛИТВА ■ (Жалба № 25059/20) 
 

Задържане в пренаселена килия: нарушение на чл. 3. Задържане в разнебитена и зле осветена наказателна килия: 
нарушение на чл. 3. 
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МЕХМЕТ ЧИФТЧИ И СУАТ ИНДЖЕДЕРЕ СРЕЩУ ТУРЦИЯ ■ Жалби № 21266/19 and 21774/19 
 

Наказания, наложени на затворници, които са чели поезия и са изпълнявали песни в памет на задържани, изгубили 
живота си по време на специална операция в затвора: нарушение на чл. 10. 

 

 
САЛМАНОВ СРЕЩУ СЛОВАКИЯ ■ Жалба № 40132/16 

 

Незаконосъобразно задържане под стража, постановено от Върховния съд след присъда на първа инстанция: нарушение 
на чл. 5 § 1. Липса на компенсация за нарушението на правото на свобода: нарушение на чл. 5 § 5. 

 

 
СИ СРЕЩУ ИТАЛИЯ ■ Жалба № 11791/20 
 

Задържане в продължение на 2 години на човек, страдащ от биполярно разстройство, в неспециализиран затвор, в лоши 
условия и без цялостна стратегия за терапия на неговото заболяване: нарушение на чл. 3. Продължаващо задържане на 
човек, страдащ от биполярно разстройство, в неспециализиран затвор въпреки съдебна заповед за прехвърлянето му в 
подходяща институция, на основание липсата на места в такава: нарушение на чл. 5(1)(e). 35-дневно забавяне на 
изпълнение на временна мярка, постановена от съда, изискваща настаняването на човек с биполярно разстройство в 
специализирана институция: нарушение на чл. 34. 

 
СЕЛЕШ И ДРУГИ СРЕЩУ УКРАЙНА ■ Жалби № 432/20 и три други 
 

Доживотна присъда без изглед за освобождаване: нарушение на чл. 3. 

 

ШИРХАНЯН  СРЕЩУ АРМЕНИЯ ■ Жалба №  54547/16 
 

Липса на адекватни медицински грижи, на съдействие и възможност за извършване на упражнения на открито за 
задържан със здравословни проблеми и липса на ефективни вътрешноправни средства за защита в това отношение: 
нарушения на членове 3 и 13. Липса на относими и основателни причини за постановяване на мярката за задържане под 
стража: нарушение на член  5 § 3. Отказ на властите да позволят срещи насаме между жалбоподателя и 
представляващите го пред съда: нарушение на чл. 34. По претенцията на жалбоподателя, че не е изпълнена временна 
мярка за незабавно предоставяне на адекватна медицинска помощ: не е налице нарушение на чл. 34.  

 
 
БАЙЛО СРЕЩУ УКРАЙНА ■ Жалба № 21848/20 

Липса на хирургическа операция на затворник със сериозен медицински проблем, възпрепятстващ всекидневното му 
функциониране, а именно катаракта на двете очи: нарушение на чл. 3. 

 
С.А. СРЕЩУ УКРАЙНА ■ Жалба № 7445/21 
 

Риск от малтретиране в случай на екстрадиция, без рискът, на който жалбоподателят твърди, че ще бъде изложен при 
екстрадиция в Таджикистан, да е разгледан по същество: нарушение на чл. 3. 
 
 

  

ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА ВЕРСИЯ НА БЮЛЕТИНА НА НАШИЯ САЙТ >> 
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Този бюлетин е финансиран от Европейския съюз и фонда “Робърт Кар”. Мненията и позициите, изразени в него, 
принадлежат на авторите му и не отразяват непременно тези на Европейския съюз, Европейската комисия или 
фонда “Робърт Кар”.  ЕС, ЕК и фонда “Робърт Кар” по никакъв начин не носят отговорност за съдържанието му. 
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