
  

 

  

 

  

  

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

  

СЕПТЕМВРИ 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 
 ЮЛИ-АВГУСТ 2022 

  
ОЛИЙНИЧЕНКО срещу РУСИЯ И УКРАЙНА ■ Жалба №31258/22 
Жалбата касае украински войник, който по данни на жалбоподателите се намира в 
лагер за военнопленници, контролиран от руските сили: привременна мярка - Русия е 
призована да зачита правата по конвенцията и да предостави медицинска помощ, ако това е 
необходимо. 
  
ХОХОЛАЧ срещу СЛОВАКИЯ ■ Жалба № 81292/17 
Жалбата касае пълна и 
безразборно прилагана забрана върху притежанието на порнографски материали от страна на 
затворниците, която не позволява пропорционалното разглеждане на всеки отделен случай: 
нарушение на чл. 8. 
  
ХУБЕР срещу ХЪРВАТИЯ ■ Жалба № 39571/16 
Жалбоподателят е настанен в килия с по-малко от 3 кв. м. жизнено пространство в 
продължение на повече от 3 години: нарушение на Член 3. 
  
ЙЕПИХИН срещу РУСИЯ ■ Жалба № 29389/19 
Липса на адекватна медицинска грижа (пациент със злокачествен тумор) и 
на ефективни вътрешноправни мерки за защита срещу това нарушение: нарушение на чл. 3, 
нарушение на чл. 13. 
  
ЗВЕРЕВ И ДРУГИ срещу РУСИЯ ■ Жалба № 26363/18 и още 2 жалби 
Жалбоподателите са поставени под постоянно видеонаблюдение в килиите, 
където са задържани в изчакване на окончателно разпределение след осъждане; 
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липса на ефективни вътрешноправни мерки за защита в това отношение: нарушение на чл. 8, 
нарушение на чл. 13. 
  
ЙЕРУСЛАНОВ срещу РУСИЯ ■ Жалба № 69591/17 
Липса на адекватни медицински грижи (пациент с лимфом на конюнктивата), както и 
на ефективни вътрешноправни мерки за защита в това отношение: нарушение на чл. 3, 
нарушение на чл. 13. 
  
ЧЕРНОУСОВ и ДРУГИ срещу РУСИЯ ■ Жалба № 79688/16 и още 2 жалби 
Липса на адекватни медицински грижи (бронхиална астма, рак на щитовидната жлеза, 
очен тумор, рак на простатата) и липса на ефективни вътрешноправни мерки за защита в 
това отношение: нарушение на чл. 3, нарушение на чл. 13. 
  
БОРИСОВСКИЙ срещу РУСИЯ ■ Жалби № 41248/17 и 75083/17 
Жалбата касае арестант, комуто са ограничени удължените съпружески свиждания в 
продължение на 4 години: нарушение на чл. 8. 
  
РУДИК и ДРУГИ срещу РУСИЯ ■ Жалба № 55659/14 и още 13 жалби 
Осъдени на доживотен затвор системно са държани в белезници извън килиите си: 
нарушение на чл. 3. 
  
ДИЛШНАЙДЕР и ДРУГИ срещу РУСИЯ ■ Жалба № 57636/16 и 2 други жалби 
Строг затворнически режим за осъдени на доживотен затвор (сегрегация, 
рутинно поставяне на белезници и др.): нарушение на чл. 3. 
  
КУЗМИН и ДРУГИ срещу РУСИЯ ■ Жалба № 41563/18 и още 2 жалби 
Жалбоподателите са поставени под постоянно видеонаблюдение в килиите, 
където са задържани в изчакване на окончателно разпределение след осъждане; 
липса на ефективни вътрешноправни мерки за защита в това отношение: нарушение на чл. 8, 
нарушение на чл. 13. 
  
ПИСАРЕВ и ДРУГИ срещу РУСИЯ ■ Жалба № 2556/18 и още 4 жалби 
Липса на адекватни медицински грижи (пациенти с ХИВ, хепатит, белодробни заболявания, 
катаракта на двете очи, остеоартрит, отлепване на ретината, подуване на краката и глезените) и 
липса на ефективни вътрешноправни мерки за защита в това отношение: нарушение на чл. 3, 
нарушение на чл. 13. 
  
ТАРАТУНИН и ДРУГИ срещу РУСИЯ ■ Жалба № 2051/18 и още 4 жалби 
Жалбоподателите са поставени под постоянно видеонаблюдение в килиите, 
където са задържани в изчакване на окончателно разпределение след осъждане; 
липса на ефективни вътрешноправни мерки за защита в това отношение: нарушение на чл. 8, 
нарушение на чл. 13. 
  
ЦАРЕВ и ДРУГИ срещу РУСИЯ ■ Жалби № 83036/17 и 7398/18 
Жалбоподателите са поставени под постоянно видеонаблюдение в килиите, 
където са задържани в изчакване на окончателно разпределение след осъждане; 
липса на ефективни вътрешноправни мерки за защита в това отношение: нарушение на чл. 8, 
нарушение на чл. 13. 
  
БАНЧИЛА и ДРУГИ срещу РУСИЯ ■ Жалба № 82816/17 и още 4 жалби 
Липса на адекватни медицински грижи (възпаление на венците, липса на зъби, хепатит, 
стомашна язва, фрактура на тазобедрената става, 
фрактура на челюстта) и липса на ефективни вътрешноправни мерки за защита в 
това отношение: нарушение на чл. 3, нарушение на чл. 13. 
  
АХПОЛОВ и ДРУГИ срещу РУСИЯ ■ Жалба № 55025/17 и още 6 жалби 
Липса на адекватни медицински грижи (ХИВ, рак, високо кръвно налягане, мозъчно-
съдов инцидент, повреден ставен имплант) и 
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липса на ефективни вътрешноправни мерки за защита в това отношение: нарушение на чл. 3, 
нарушение на чл. 13. 
  
ЯРНИХ и ДРУГИ срещу РУСИЯ ■ Жалба № 18607/17 и още 5 жалби 
Жалбата касае затворници с увреждания, които не са получили необходимата помощ и 
медицински изделия;  
 липса на ефективни вътрешноправни мерки за защита в това отношение: нарушение на чл. 3, 
нарушение на чл. 13. 
  
РОТАРУ срещу РУМЪНИЯ ■ Жалба № 26075/16 
Жалбата касае затворник, чиято катаракта не е била оперирана в 
продължение на няколко години, в резултат на което зрението му е било увредено значително и 
той станал нетрудоспособен: нарушение на чл. 3 
  
УКРАЙНА срещу РУСИЯ (X) ■ Жалба № 11055/22 
Украйна поиска съда да наложи привременни мерки на руското правителство по отношение на 
украинските военнопленници, пленени в завода “Азовстал” в Мариупол: искът е 
удовлетворен от привременните мерки, присъдени по делото Олийниченко срещу Русия и 
Украйна (Жалба № 31258/22). 
  

ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА ВЕРСИЯ НА БЮЛЕТИНА НА НАШИЯ САЙТ >> 

 

  

  
www.prisonlitigation.org 

 21ter rue Voltaire 
  

75011 Paris 

  
France 

  
contact@prisonlitigation.org 

  

  

 

  

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. 

  

  

  

 

https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218549
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218549
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218549
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218549
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-218549
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219057
https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-219057
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7411153-10142112
https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-7411153-10142112
http://www.prisonlitigation.org/domestic-legal-news/
http://www.prisonlitigation.org/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-europe-s-prison-agenda-march-2022_5
mailto:contact@prisonlitigation.org

