
 

 

 

   

   

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

следствените арести 
 

 

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 
НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 2022 

 
СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
 
E. D. L. (Дело C-699/21) ■ Заключение на генералния адвокат Карлос Санчез-Бордона 
Значителният риск за здравето на издирваното лице може да обоснове отлагането на изпълнението на 
европейска заповед за арест, но не и отказ на изпълнението й без допълнителни условия. 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 
 
САНЧЕЗ-САНЧЕЗ-SANCHEZ срещу ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО [Голям състав] ■ Жалба №. 22854/20 
Няма доказателства, че жалбоподателят е изложен на риск от доживотна присъда без право на замяна, ако 
бъде екстрадиран и осъден в САЩ: не е налице нарушение на чл. 3.  
 
МАККАЛЪМ срещу ИТАЛИЯ [Голяма камара] ■ Жалба № 20863/21 
Жалбоподателката не е изложена на риск от нередуцируема присъда в случай, че бъде екстрадирана в САЩ; 
евентуалната присъда подлежи на замяна, тъй като на жалбоподателката са повдигнати по-леки обвинения: 
жалбата е отхвърлена като недопустима. 
 
КУПИНСКИЙ срещу УКРАЙНА ■ Жалба № 5084/18 
Редуцируема присъда, постановена в чужбина, се превръща в нередуцируема след прехвърлянето му в 
родната му страна заради липсата на замяна за доживотния затвор в нейното законодателство: нарушение на 
чл. 3. 
 
ЗАХАРОВ срещу УКРАЙНА ■ Жалба № 52784/19 
Доживотна присъда без право на освобождаване: нарушение на чл. 3. 
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ГАБИДУЛИН И ДРУГИ срещу РУСИЯ ■ Жалба № 43125/17 и още 6 жалби 
Ограничение на семейните свиждания в следствените арести: нарушение на чл. 8. 
 
КАЛДА срещу ЕСТОНИЯ (II) ■ Жалба №. 14581/20 
Изчерпателно разглеждане от страна на националните съдилища на пропорционалността на бланкетна забрана 
за упражняване на правото на вот, приложена конкретно върху жалбоподателя, осъден на доживотен затвор за 
няколко сериозни престъпления: не е налице нарушение на чл. 3 от Протокол 1.  
 
СУБАШЪ И ДРУГИ срещу ТУРЦИЯ ■ Жалба № 3468/20 и още 18 жалби 
Затворници не са допуснати до свиждания с децата си, които са в училищна възраст и не им е позволено да 
правят телефонни обаждания през уикенда: нарушение на чл 8. 
 
ВЛАД срещу РУМЪНИЯ ■ Жалба №. 122/17 
Жалбоподателят не е изчерпал вътрешноправно средство за защита, станало ефективно след подаването на 
жалбата му и в резултат на нова съдебна практика и пилотно решение по системен проблем: жалбата е 
отхвърлена като недопустима. 
 
ЯКОВЛЕВ срещу УКРАЙНА ■ Жалба № 42010/18 
Принудително хранене на затворник, обявил гладна стачка в протест на начина, по който е третиран. 
Принудителното хранене е извършено без наличие на медицинска нужда и достатъчни процедурни гаранции, 
като той е подложен на прекомерно физическо ограничаване и болка: нарушение на чл. 3. 
  
G.T. срещу ГЪРЦИЯ ■ Жалба № 37830/16 
На затворника е отказано да посети болната си майка и да присъства на погребението й единствено защото е 
се е налагало да бъде придружен и да надвиши максимално позволения срок на отпуск: нарушение на чл. 8. 
Липса на ефективни вътрешноправни средства на защита в това отношение: нарушение на чл. 13.  
 
АЗМАТИГИЕВ И МЕНКОВ срещу РУСИЯ ■ Жалби № 26683/18 и 9122/19 
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  
 
КОНВОИРАНЕ ■ 9 решения (комитет) по дела срещу Русия 
Липса на адекватни условия на задържане по време на конвоирането на затворници (липса на адекватни 
хигиенни условия и достъп до санитарни помещения, недостатъчен брой спални места, липса на чист въздух, 
пренаселване, лоши температурни условия, ограничен достъп до питейна вода, пасивно тютюнопушене и т.н.): 
нарушения на членове 3 и 13. 
 
УСЛОВИЯ НА ЗАДЪРЖАНЕ ■ 2 решения (комитет) по дела срещу Русия 
Неадекватни условия на задържане при строг режим: 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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