
  

 

  

 

  

  

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

  

ЮЛИ 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. 

  

решения по дела, публикувани през май и юни 2022 

ВОЛОДЯ АВЕТИСЯН срещу АРМЕНИЯ ■ Жалба №39087/15 
Неадекватни условия на задържане: нарушение на чл. 3; липса на ефективни вътрешноправни 
мерки за защита срещу това нарушение: нарушение на чл. 13. 

ЛАНИАУСКАС срещу ЛИТВА ■ Жалба № 6544/20 
Малтретиране по време на бунт в затвора; употреба на ненужна сила от страна на 
затворническите надзиратели: нарушение на чл. 3. 

ЗОГРАФОС И ДРУГИ срещу ГЪРЦИЯ ■ Жалба № 29744/13 
Неадекватни условия за задържане в институции от открит и закрит тип: не е налице нарушение 
на чл. 3; липса на ефективни вътрешноправни средства за защита в това отношение: нарушение 
на чл. 13 във връзка с член 3. 

НУСАЛОВА И ЛЯПИН срещу РУСИЯ ■ Жалби № 17492/16 и 35394/17 
Липса на адекватен медицински преглед и лечение на затворници със сериозни заболявания 
(ХИВ/СПИН, рак): нарушение на Чл 3. 

АБДУЛА ЯЛЧЪН срещу ТУРЦИЯ (II) ■ Жалба № 34417/10 
На затворник, изповядващ мюсюлманското вероизповедание и настанен в отделение с висока 
степен на сигурност, неоправдано е отказано да ползва помещение за петъчни молитви: 
нарушение на чл. 9 (1). 

САДУН срещу РУСИЯ И УКРАЙНА ■ Жалба № 28944/22 
Марокански военнопленник, осъден на смърт в така наречената “Донецка народна 
република”: Постановени са неотложни привременни мерки. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-216938%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-216938%22%5D%7D
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiODY2YjYyMzVhZTg1IixmYWxzZV0
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217248
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiODY2YjYyMzVhZTg1IixmYWxzZV0
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217258
http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=http://www.prisonlitigation.org/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI1NDIiLCIxN3JzM3J6MW9kZmswczRrOG9vMHdzbzhvazBjNGtzayIsIjExIiwiODY2YjYyMzVhZTg1IixmYWxzZV0
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-217649
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-217716%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-217716%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#%7B%22itemid%22:%5B%22003-7361906-10058158%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press#%7B%22itemid%22:%5B%22003-7361906-10058158%22%5D%7D


ПЕСТРИКОВА срещу РУСИЯ ■ Жалба № 52548/17 
Неадекватни условия на задържане на лица с увреждания: нарушение на Чл. 3. 

ИВАНЦОВ И ДРУГИ срещу РУСИЯ ■ Жалби № 20509/17 и още 11 жалби 
Неадекватни условия на задържане на затворници с увреждания: violation of Article 3. 

КОЗИН срещу РУСИЯ ■ Жалба № 1993/17 
Липса на медицински преглед и палиативни грижи за затворник със сериозно заболяване (рак): 
нарушение на Чл. 3. 

ПИНЪР срещу РУСИЯ И УКРАЙНА & ЕЙСЛИН срещу РУСИЯ И УКРАЙНА ■ Жалби № 31217/22 
и 31233/22 
Двама британски военнопленници, осъдени на смърт в така наречената “Донецка народна 
република”: постановени са неотложни привременни мерки. 
  

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 
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