
  

 

  

 

  

  

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

  

ДЕКЕМВРИ 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 
 СЕПТЕМВРИ-ОКТОМВРИ 2022 

  
П. К. срещу ИРЛАНДИЯ (P.C. v. IRELAND) ■ Жалба № 26922/19 
Затворник в пенсионна възраст жали правната уредба в страната, която отнема на лишените от 
свобода от правото да получават пенсия: няма нарушение на чл. във връзка с чл. 1 
на Протокол № 1. 
  
СААТ срещу ТУРЦИЯ ■ Жалба № 23939/20 
На жалбоподателя не са били предоставени контактни лещи в продължение на три седмици, 
докато е бил задържан в следствен арест: нарушение на чл. 3. 
  
СТАНИСЛАВ ЛУЦЕНКО срещу Украйна (II) ■ Жалба № 483/10 
Дисциплинарно наказание, наложено без правно основание и довело до налагането на по-строг 
затворнически режим и многократно прехвърляне в различни затвори: нарушение на чл. 8. 
  
ПЕРКОВ срещу ХЪРВАТИЯ  ■ Жалба № 33754/16 
Употреба на сила от надзирателите предвид непосредствената опасност, създадена от опита на 
жалбоподателя да посегне към чук, докато бива разпитван и претърсен в складово помещение: 
няма нарушение на чл. 3 (материален аспект); неефективно разследване на твърденията на 
жалбоподателя за малтретиране: нарушение на чл. 3 (процесуален аспект).  
  
ЮДИН и ДРУГИ срещу РУСИЯ ■ Жалба № 34963/12 и още 6 жалби 
Забрана на телефонните обаждания за затворници, осъдени на доживотен затвор при строг 
режим: нарушение на чл. 8. 
  
БОЛДИРЕВ и ДРУГИ срещу УКРАЙНА ■ Жалба № 19957/21 и още 8 жалби 
Доживотен затвор без перспектива за освобождаване: нарушение на чл. 3. 
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КОНСТАНТИН-ЛУЧИЯН СПЪНУ срещу РУМЪНИЯ ■ Жалба № 29443/20 
Във връзка с КОВИД-19 на жалбоподателя е еднократно отказано да посети църковна служба 
извън затвора, като впоследствие му е дадена възможност да разговаря с религиозно лице 
онлайн: няма нарушение на чл. 9. 
  
НОВАК срещу ПОЛША■ Жалба № 60906/16  
Затворникът е многократно подложен на обиски със събличане: жалбата е недопустима по 
смисъла на член 3, нарушение на чл. 8; прихващане на телефонните разговори на затворника: 
жалбата е недопустима по смисъла на член 8. 
  
БЛОНСКИ и ДРУГИ срещу УНГАРИЯ ■ Жалба № 12152/16 и още 6 жалби 
Доживотен затвор с перспектива за освобождаване след 30 или 40 години: нарушение на чл. 3. 
  
МУШИНСКИЙ срещу УКРАЙНА ■ Жалба № 27182/16 
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. 
  

  

РЕШЕНИЯ ПО СХОДНИ ДЕЛА, СВЪРЗАНИ СЪС СИСТЕМНИ 
ПРОБЛЕМИ 

  
ЛИЧЕН И СЕМЕЕН ЖИВОТ ■ 4 решения по дела срещу Русия 
Ограничение над семейните свиждания (вкл. над удължените свиждания, физическо разделение 
на семействата, присъствие на надзиратели по време на кратките свиждания): нарушение на 
чл. 8. 
  
КОНВОИРАНЕ ■ 9 решения по дела срещу Русия 
Липса на адекватни условия на задържане по време на конвоирането на затворници 
(пренаселеност, липса на чист въздух и естествена светлина, ограничен достъп до санитарен 
възел, ограничен достъп до питейна вода, пасивно тютюнопушене): нарушения на членове 3 и 
13. 
  
НАБЛЮДЕНИЕ ■ 6 решения по дела срещу Русия 
Постоянно видеонаблюдение на затворници (включително от страна на лица от 
противоположния пол, наблюдение в баните или тоалетните: нарушения на членове 8 и 13. 
  
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ■ 13 решения по дела срещу Украйна и Русия 
Липса на адекватна медицинска грижа в затвора (вкл. липса или забавяне на медицински 
прегледи, небрежност към уврежданията, отказ да се предоставят протези след ампутация на 
крайници, забавяне при уреждането на хоспитализации): нарушение на членове 3 и 13. 
  

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, 
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