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ÏÐÀÂÀ ÍÀ ×Î ÂÅ ÊÀ

ÄÅËÎÒÎ ÊÎÑÎÂÀÍ ÑÐÅÙÓ ÐÅÏÓÁËÈÊÀ 
ÌÎËÄÎÂÀ

ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ
(Жалба № 13472/18)

РЕШЕНИЕ
СТРАСБУРГ

22 март 2022 г.
ОКОНЧАТЕЛНО

22.06.2022 г.
Настоящото ре ше ние е окон ча тел но съ образ но раз по ред би те 

на чл. 44, т. 2 от Конвенцията. То мо же да пре тър пи ре дак цион ни 
про ме ни.

Ïî äåëîòî Êîñîâàí ñðåùó Ðåïóáëèêà Ìîëäîâà

Европейският съд по пра ва та на чо ве ка (Второ от де ле ние) в 
състав:

Йон Фридрик Кьолбро (Jon Fridrik Kjølbro) – пред се да тел,
Карло Ранцони (Carlo Ranzoni),
Бранко Лубарда (Branko Lubarda),
Паулине Коскело (Pauliine Koskelo),
Йован Илиевски (Jovan Ilievski),
Жилберто Феличи (Gilberto Felici),
Диана Сарку (Diana Sârcu), съ дии,
Стенли Нейсмит (Stanley Naismith) – секре тар на от де ле-

нието,
ка то взе пред вид:
че жал ба та (№ 13472/18) сре щу Република Молдова е по да-

де на до Съда на 20 март 2018 г. на ос но ва ние чл. 34 от 
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Конвенцията за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди 
(Конвенцията) от мол дов ския граж да нин – г-н Сергей Косован 
(жал бо по да те ля);

че е взе то ре ше ние жал ба та да се съ об щи на мол дов ско то 
пра ви тел ст во (пра ви тел ст во то);

ста но ви ще то на пра ви тел ст во то ка то от вет на стра на и ста но-
ви ще то, по да де но в от го вор от жал бо по да те ля,

и ста но ви ще то на Мрежата за прав но застъп ни чест во за ли-
ца, ли ше ни от сво бо да (Prison Litigation Network), по лу чи ла от 
пред се да те ля на от де ле нието раз ре ше ние да се вклю чи,

след об съж да не в закри то за се да ние на 2 март 2022 г. поста-
но ви след но то ре ше ние.

ÂÚÂÅÄÅÍÈE

1. Случаят се от на ся до по зи тив ни те за дъл же ния на власти те 
по чл. 3 от Конвенцията от нос но ле че нието на чо век, стра дащ от 
се риоз но за бо ля ва не в тер ми нал на та му фа за, как то и до съв-
мести мост та на по доб но състояние с про дъл жи тел ното за дър жа-
не. Отнася се съ що до чл. 5, ал. 3 от Конвенцията и до ос но ва-
нията, мо ти ви ра ли за дър жа не то на жал бо по да те ля в очак ва не на 
съ деб ния про цес, за които се твър ди, че са не доста тъч ни.

ÏÎ ÔÀÊÒÈÒÅ

2. Жалбоподателят е ро ден през 1971 г. и е жи вял в Кишинев 
до смър т та си на 25 март 2021 г. Съпругата му г-жа Елена Косован 
е из ра зи ла же ла ние произ вод ст во то пред Съда да про дъл жи. 
Жалбо подателят е пред ставля ван от г-жа Н. Хрипливи, г-н 
В. Виеру и г-н А. Пощица, ад во ка ти, прак ти ку ва щи в Кишинев.

3. Правителството се пред ставля ва от своя агент г-н О. 
Ротари.

4. В обоб щен вид фак ти те по слу чая, съ образ но по со че но то 
от стра ни те, са след ни те.
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I. Àðåñòóâàíåòî, çàäúðæàíåòî ïîä ñòðàæà è 
îñúæäàíåòî íà æàëáîïîäàòåëÿ

5. Жалбоподателят при те жа вал две дру жест ва в Молдова и 
бил член на Общинския съ вет в гр. Кодру от опо зи цион на та по-
ли ти ческа пар тия П. Н.

6. На 26 сеп тем ври 2017 г., след ка то по лу чил при зов ка, жал-
бо по да те лят се явил в про ку ра ту ра та. Тогава бил аресту ван по 
по доз ре ние, че е зло употре бил с власт и е из вър шил из ма ма, ка то 
е приел па ри от ня кол ко ли ца, заблуж да вай ки ги, че ще ста нат 
соб ст ве ни ци на ме тал ни па ви лиони за про даж ба на сто ки.

7. На 29 сеп тем ври 2017 г. Кишиневският съд (Районен съд – 
кв. „Чентру“) поста но вил за дър жа не то на жал бо по да те ля за 30 
дни в очак ва не на съ деб ния про цес. Съдът приел, че на ка за тел но-
то раз след ва не е би ло обра зу ва но за ко но съ образ но (по зо ва вай ки 
се на ре ше ния от 25 април, 26 май и 23 де кем ври 2014 г., как то и 
от 10 юли и 23 ноем ври 2016 г. и от 14 април 2017 г.); че е на ли це 
обос но ва но по доз ре ние, че жал бо по да те лят е из вър ши тел на 
престъпле нието; че той е об ви нен в осо бе но теж ко престъпле ние, 
за което за ко нът пред виж да на ка за ние до 15 го ди ни ли ша ва не от 
сво бо да; как то и че би мо гъл да се укрие, да из вър ши дру го 
престъпле ние или да попре чи на без пре пятст ве но то про ти ча не на 
на ка за тел но то раз след ва не. Приел съ що, че за дър жа не то под 
стра жа в очак ва не на съ деб ния про цес е за кон но и необ хо ди мо, 
тъй ка то ще поз во ли на про ку ра ту ра та над леж но да съ бе ре до ка-
за тел ст ва. Ако жал бо по да те лят не е за дър жан, склон ност та му да 
из вър ш ва престъпле ния сре щу ефек тив но то пра во раз да ва не би 
пред ставля ва ла осо бе на опас ност за об щест ве ния ред.

8. Адвокатите на жал бо по да те ля об жал ва ли, ка то се по зо ва-
ли на лип са та на до ка за тел ст ва, уста но вя ва щи, че ос во бож да ва-
не то на жал бо по да те ля би съз да ло как ва то и да е опас ност. 
Поддържали съ що, че паспор тът на жал бо по да те ля мо же да бъ де 
из зет и че той е пра вил всич ко необ хо ди мо да се явя ва пред дър-
жав ни те ор га ни вся ко га, ко га то е бил при зо ван.

9. На 16 ок том ври 2017 г. Кишиневският апе ла ти вен съд 
пот вър дил ре ше нието от 29 сеп тем ври 2017 г. Съдът приел, че е 
на ли це обос но ва но пред по ло же ние жал бо по да те лят да е из вър-
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шил престъпле нието, което е осо бе но теж ко и за което се пред-
виж да на ка за ние ли ша ва не от сво бо да до 15 го ди ни; че мяр ка та 
за неот кло не ние е на со че на към то ва да попре чи на жал бо по да те-
ля да съз да ва пре пятст вия за на ка за тел но то раз след ва не, да уни-
що жа ва до ка за тел ст ва или да се укрие; че де ло то е слож но по 
своя ха рак тер и раз след ва щи те ор га ни имат нуж да от доста тъч но 
вре ме да съ бе рат необ хо ди ми те до ка за тел ст ва; че дру га мяр ка за 
неот кло не ние не би могла да се при ло жи, тъй ка то са мо за дър жа-
не то под стра жа би оси гу ри ло пра вил но то из вър ш ва не на раз-
след ва не то; че мер ки те за неот кло не ние се при ла гат не за да из-
проб ват спо соб ност та на об ви ня емия да ги спаз ва, а за да се га-
ран ти ра пра вил ният ход на раз след ва не то. Нещо по ве че, съ дът 
приел, че жал бо по да те лят и ад во ка ти те му не са пред ста ви ли убе-
ди тел ни до ка за тел ст ва за лип са та на на ме ре ние за укри ва не или 
за на ме са в хо да на раз след ва не то. Съдът приел съ що, че жал бо-
по да те лят мо же да по лу чи под хо дя що ле че ние, до ка то е за дър-
жан, и че ако зат вор ни ческа та ад ми нистра ция пот вър ди не въз-
мож ност та да бъ де ле ку ван в зат во ра, той мо же да бъ де пре местен 
в дър жав на бол ни ца.

10. Срокът на за дър жа не то на жал бо по да те ля в очак ва не на 
съ деб ния про цес бил про дъл жа ван ня кол ко пъ ти. При все ки от 
те зи слу чаи по съ щест во съ ди ли ща та се по зо ва ва ли на ед ни и съ-
щи об стоятел ст ва, как то в пред ход ни те си ак то ве. В своите въз ра-
же ния пред съ деб ния състав, пре ди съ дът да поста но ви ед но от 
ед но род ните си ре ше ния (ре ше ние от 24 ок том ври 2017 г. на 
Кишиневския съд (Районен съд – кв. „Чентру“), ад во ка ти те на 
жал бо по да те ля по со чи ли, inter alia, че на 7 май 2014 г. той ве че е 
бил об ви нен за съ що то престъпле ние и за дър жан за 72 ча са. Те 
до пъл ни ли, че жал бо по да те лят е знаел за раз след ва не то от 
2014 г., но ни то се е укрил, ни то го е въз пре пятст вал. През ця ло то 
то ва вре ме се е явя вал пред раз след ва щи те ор га ни вся ко га, ко га то 
е бил при зо ва ван. П  рез 2017 г. той е бил за дър жан в про ку ра ту ра-
та, къ де то за по ре ден път е бил при зо ван да се яви.

11. На 24 април 2018 г. раз след ва щият съ дия на Кишиневския 
съд (Районен съд – кв. „Чентру“) за ме нил на ло же на та на жал бо-
по да те ля мяр ка за неот кло не ние с до ма шен арест за пе риод от 30 
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дни и поста но вил не за бав но то му ос во бож да ва не от ареста. 
Съдията не уста но вил ни как ви до ка за тел ст ва, обос но в а ва щи 
опас ност от укри ва не или от въз дейст вие вър ху сви де те ли те или 
постра да ли те. Приел, че въз мож ност та да бъ де на ло же но на ка за-
ние „ли ша ва не от сво бо да“ с го ля ма про дъл жи тел ност не мо же 
са ма по се бе си да обос но ве за дър жа не то в очак ва не на съ деб ния 
про цес. Още по ве че че вид но от ме ди цин ски те до ку мен ти по де-
ло то, бо лест та на жал бо по да те ля е в тер ми нал на фа за, което пред-
ставля ва опас ност за жи во та му. Болестта на жал бо по да те ля е ос-
но ва ние за ос во бож да ва не то му от из тър пя ва не то на на ло же но 
на ка за ние, което е пот вър де но и в пис мо от Националната зат вор-
ни ческа ад ми нистра ция (НЗА). Макар от но си мо то за ко но да тел-
ст во (вж. § 46 по-до лу) да пред виж да ло ос во бож да ва не то от из-
тър пя ва не на на ка за ние ка то из клю че ние, при ло жи мо само за 
осъ де ни ли ца, съ дията по со чил, че е аб сур д но ли це, за дър жа но в 
до съ деб но то произ вод ст во, да не мо же да се въз пол з ва от съ що то 
пра во. Продължаващото за дър жа не на ли це в по доб но състояние 
би го под ло жи ло на стра да ние, което би могло да се рав ня ва на 
из те за ние. Съдът на ме рил, че е обос но ва но са мо ед но от по соч ва-
ни те от про ку ра ту ра та ос но ва ния – то ва за под дър жа не то на об-
щест ве ния ред, и от бе ля зал, че со че ни те за постра да ли ли ца са 
въз ра зи ли сре щу ос во бож да ва не то на жал бо по да те ля. Въпреки 
то ва съ дът приел, че с оглед на състоянието на жал бо по да те ля ар-
гу мен тът за об щест ве ния ред е не доста тъ чен да оправ дае про дъл-
жа ва що то му за дър жа не и съ ща та цел би могла да се постиг не с 
взе ма не то на мяр ка „до ма шен арест“.

12. Жалбоподателят бил ос во бо ден от ареста на 24 април 
2018 г. Докато на пускал Затвор № 16, той от но во бил за дър жан от 
слу жи те ли на дирекция „Полиция“ в Кишинев. Според про то ко ла 
за за дър жа не ос но ва нието за то ва би ла опас ност та от укри ва не от 
на ка за тел но преслед ва не. Новото на ка за тел но преслед ва не, за-
поч на ло на 1 март 2018 г., се от на ся ло до дру ги чле но ве на съ ща-
та гру па ли ца, които би ли пла ти ли па ри на жал бо по да те ля и за 
които се твър дя ло, че са из ма ме ни от не го.

13. На 27 април 2018 г. друг раз след ващ съ дия ува жил иска-
не то на про ку ра ту ра та и поста но вил за дър жа не то на жал бо по да-
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те ля в очак ва не на съ деб ния про цес за срок от 30 дни. Съдията не 
спо ме нал ве че взе та та на 24 април 2018 г. мяр ка за неот кло не ние 
„до ма шен арест“ (вж. § 11 по-го ре). Впоследствие сро кът на за-
дър жа не, опре де лен със за по вед та, бил после до ва тел но про дъл-
жа ван все ки ме сец.

14. На 17 май 2018 г. съ дията, поста но вил до маш ния арест 
на жал бо по да те ля, от ме нил ре ше нието си по иска не на про ку ро-
ра, ос но ва ва що се на дру го то на ка за тел но преслед ва не и на из да-
де на та меж дувре мен но за по вед за арест.

15. На 11 юли 2018 г. Кишиневският съд (Районен съд – кв. 
„Буюкани“) приз нал жал бо по да те ля за ви но вен и го осъ дил за из-
ма ма, из вър ше на по от но ше ние на две ли ца, от която би ла при чи-
не на вре да в общ раз мер на 8000 евро. Съдът му на ло жил на ка за-
ние от 7 го ди ни ли ша ва не от сво бо да. На 28 ноем ври 2018 г. 
Киши невският апе ла ти вен съд пот вър дил при съ да та.

16. В от го вор на напра ве но от жал бо по да те ля оплак ва не и 
след раз глеж да не на напра ве ни те от Министерството на пра во съ-
дието и от НЗA въз ра же ния на 10 ок том ври 2018 г. Съветът за 
пре дот вра тя ва не и пре махва не на дискри ми на цията и га ран ти ра-
не на ра вен ст во то уста но вил, че не въз мож ност та за дър жа ни ли ца, 
бол ни от не ле чи мо за бо ля ва не, да бъ дат ос во бо де ни на ос но ва ние 
те жест та на бо лест та, е дискри ми на цион на по от но ше ние на тях в 
срав не ние с ли ца та, из тър пя ва щи на ка за ние ли ша ва не от сво бо да 
по вляз ла в си ла при съ да и стра да щи от по доб но за бо ля ва не. Той 
пре по ръ чал слу ча ят на жал бо по да те ля спеш но да бъ де раз гле дан, 
без жал бо по да те лят да бъ де дискри ми ни ран за ра ди про це су ал ния 
му ста тус, и да бъ де съз да ден ме ха ни зъм, кой то да га ран ти ра, че 
съ от вет ни те га ран ции ще се при ла гат спря мо всич ки за дър жа ни 
ли ца.

17. На 9 юли 2019 г. Върховният съд от ме нил ре ше нието на 
по-дол на та ин стан ция и вър нал де ло то за но во раз глеж да не на 
Кишиневския апе ла ти вен съд.

18. На 1 ок том ври 2019 г. Кишиневският апе ла ти вен съд 
частич но пот вър дил ре ше нието на пър воин стан цион ния съд, 
поста но ве но на 11 юли 2018 г., и приз нал жал бо по да те ля за ви но-
вен в из вър ш ва не то на из ма ма. Осъдил го на 7 го ди ни ли ша ва не 
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от сво бо да, как то и да запла ти на постра да ли те об що су ма та от 
8000 евро. Съдът от бе ля зал, inter alia, че в Затвор № 16 на жал бо-
по да те ля е би ла оси гу ре на необ хо ди ма та за състоянието му ме ди-
цин ска по мощ и ле че нието му се раз ви ва ло в по ло жи тел на на-
сока.

19. На 24 март 2020 г. Върховният съд от но во от ме нил ре ше-
нието на по-дол на та ин стан ция и вър нал де ло то за но во раз глеж-
да не на Кишиневския апе ла ти вен съд.

20. Междувременно на 18 ноем ври 2019 г. Кишиневският 
съд (кв. „Чокана“) раз гле дал иска нията, напра ве ни от ад во ка та на 
жал бо по да те ля на 10 юни 2019 г. и от ад ми нистра цията на бол ни-
ца та в Затвор № 16 на 3 юли 2019 г., за ос во бож да ва не то на жал-
бо по да те ля по здра вослов ни при чи ни. НЗА съ що под кре пи ла 
иска нията. Съдът от бе ля зал, че на 12 юли 2019 г. е поста но вил 
из гот вя не то на експер ти за, която би ла за вър ше на на 7 ок том ври 
2019 г. Вещото ли це уста но ви ло, че бо лест та на жал бо по да те ля 
поз во ля ва ли це то да  бъ де ос во бо де но от из тър пя ва не на на ло же-
но то с при съ да та на ка за ние. Вещото ли це до ба ви ло, че бо лест та 
на жал бо по да те ля се раз ви ва не га тив но, състоянието му про дъл-
жа ва да се вло ша ва и се очак ва жи во тът му да не про дъл жи дъл го. 
Съдът из тък нал, че ор га нът, ръ ко во дещ из пъл не нието на при съ-
да та, е тряб ва ло в срок от пет дни от уста но  вя ва не то на бо лест та 
да по да де иска не до съ да за ос во бож да ва не то на осъ де ния по 
здра вослов ни при чи ни, към което да при ло жи ме ди цин ско то му 
до сие (чл. 271 от Кодекса за из пъл не ние [на на ка за нията], вж. 
§ 47 по-до лу). Като се по зо вал на заклю че нието на ве що то ли це и 
на фак та, че състоянието на жал  бо по да те ля се вло ша ва, съ дът 
ува жил иска нията и поста но вил ос во бож да ва не то му.

21. На 25 март 2021 г. жал бо по да те лят по чи нал в дър жав на-
та бол ни ца Sfânta Treime в Кишинев.

II. Çäðàâîñëîâíîòî ñúñòîÿíèå íà æàëáîïîäàòåëÿ è 
ïðèëîæåíîòî ëå÷åíèå

22. Преди за д ър жа не то му жал бо по да те лят стра дал от ня кол-
ко за бо ля ва ния. На 28 май 2016 г. бил прегле дан с ул траз вук, с 
кой то би ло уста но ве но из чез ва не то на всич ки ас ци ти и прогре-
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сив но то раз ви тие на състоянието му. При за дър жа не то и наста ня-
ва не то му в Затвор № 13 той бил прегле дан от ле кар, кой то го 
диаг ности ци рал ка то бо лен от де ком пен си ра на ци ро за във вто ри 
(В) ста дий (Child-Plugh B1) вслед ст вие на хе па тит С. Тази диаг но-
за, вед но с ня кол ко услож не ния ка то напри мер те жък хи пер спле-
ни зъм2, би ла пот вър де на от ле ка ри те в бол ни ца та към Затвор 
№ 16, в която той бил ле ку ван от 5 до 10 ок том ври 2017 г.

23. На 2 март 2018 г. ръ ко во ди тел ка та на Отделението по ин-
тен зив на те ра пия и ре ани ма ция в клиничната бол ни ца по ин фек-
циоз ни за бо ля ва ния Toma Ciorba пот вър ди ла в ця лост по-ран на та 
диаг но за на жал бо по да те ля. Тя пред пи са ла, inter alia, ста ционар-
но ле че ние на жал бо по да те ля от хе па то лог. Според пис мо на НЗА 
от 4 яну ари 2019 г. жал бо по да те лят бил прегле дан от хе па то лог 
от НЗА на 23 април, 29 май, 26 юли, 27 сеп тем ври и 28 де кем ври 
2018 г.

24. На 27 март 2018 г. бил сви кан Медицински съ вет, в кой то 
участ ва ли ле ка ри от раз лич ни дър жав ни здрав ни уч реж де ния. 
Съветът съ що пот вър дил диаг но за та на жал бо по да те ля. Той из-
ме нил до се гаш но то ле че ние на лицето и пред пи сал ня кол ко ви да 
ме ди цин ски про це ду ри, вклю чи тел но ми ни мум 2–3 вли ва ния на 
раз т вор от ал бу мин на ин тер вал от 5 дни и 3 вли ва ния на пряс но 
зам ра зе на плаз ма В (III) на ин тер вал от 3–4 дни. Направена би ла 
пре по ръ ка жал бо по да те лят да бъ де прегле дан от хе па то лог, за да 
бъ де пре це не на необ хо ди мост та от тран сплан та ция на че рен 
дроб. Жалбоподателят тряб ва ло да се яви и пред Националния 
съ вет за пре ценка на ин ва лид ност та и не ра бо тоспо соб ност та 
(Националния съ вет).

В послед ва щия пе риод на жал бо по да те ля вед нъж бил вли ван 
ал бу мин и два пъ ти би ла вли ва на пряс но зам ра зе на плаз ма В при 

1 Child-Pugh е кла си фи ка ция на те жест та на чер нод роб ни те за бо ля ва ния в 
три ста дия – А, В, С. При В ста дия чер ният дроб е функ ционал но ком про ме ти-
ран в съ щест ве на сте пен. Преживяемостта при то зи ста дий на за бо ля ва не то е 
80% за след ва ща та ед на го ди на и 60% за след ва щи те две го ди ни. – Б. пр.

2 Хиперспленизъм е за бо ля ва не, при което нор мал на та функ ция на да ла ка се 
уско ря ва и той за поч ва да отстра ня ва здра ви кръв ни клет ки от тя ло то. – Б. пр.
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ин тер вал от 3,5 сед ми ци. Той се явил пред Националния съ вет на 
14 ав густ 2018 г.

25. На 4 април 2018 г. ад во ка ти те на жал бо по да те ля поиска-
ли свик ва не то на нов Медицински съ вет, кой то да го вклю чи в 
спи съ ка от ча ка щи за тран сплан та ция на че рен дроб.

26. На 23 април 2018 г. жал бо по да те лят бил прегле дан от 
спе циалист по хе па то ло гия и от екип по тран сплан та ции ка то по-
тен циален кан ди дат за спи съ ка с ча ка щи за тран сплан та ция на че-
рен дроб. Били му из вър ше ни ме ди цин ски прегле ди в съ от вет-
ствие с на ционал ния Протокол за тран сплан та ция на че рен 
дроб. На 29 май 2018 г. ре зул та ти те от протокола би ли пред ста ве-
ни пред Медицинския съ вет (включ ващ ко ор ди на то ра на чер нод-
роб ни тран сплан та ции, ди рек то ра на Агенцията по тран сплан та-
ции и гастроен те ро ло га на тран сплан та цион ния екип). В ре зул тат 
Меди цинският съ вет ре шил, че пре ди жал бо по да те лят да мо же да 
бъ де вклю чен в спи съ ка на ча ка щи те за чер нод роб на тран сплан-
та ция, тряб ва да му бъ де напра вен още един тест (QuantiFERON), 
чрез кой то да бъ де из клю че на ве роят ност та за спе ци фич ни или 
лим фопро ли фе ра тив ни про це си.

27. На 2 май 2018 г. ом буд с ма нът на Молдова ин фор ми рал 
ад во ка ти те на жал бо по да те ля, че е по дал спеш ни жал би до ня кол-
ко дър жав ни ор га на, при зо ва вай ки ги да опре де лят ре ши тел ни 
мер ки за за щи та на пра во то на жи вот, на фи зи ческата непри кос-
но ве ност и здра вето на жал бо по да те ля. Омбудсманът се по зо вал 
на уста но ве но то при по се ще нието си в бол ни ца та на Затвор № 16 
на 12 април 2018 г., по-спе циал но на об стоятел ст во то, че до ка то 
уч реж де нието оси гу ря ва ло ми ни мал ни те ме ди цин ски гри жи, 
състоя нието на жал бо по да те ля постоян но се вло ша ва ло. По-
конкрет но жал бо по да те лят имал нуж да спеш но да бъ де прегле-
дан от хе па то лог, за да бъ де за дейст ва на про це ду ра та за чер но-
дроб на тран сплан та ция. Омбудсманът от бе ля зал съ що, че въпре-
ки пред пи са нието на Медицинския съ вет от 27 март 2018 г. жал-
бо по да те лят да бъ де прегле дан от хе па то лог и въпре ки напра ве-
но то на 28 март 2018 г. иска не за из вър ш ва не то на та къв преглед 
от бол ни ца та на Затвор № 16 две сед ми ци по-къс но из вър ш ва не то 
на то зи преглед те пър ва пред стояло. Нещо по ве че, уч реж де нието 
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пот вър ди ло, че ня ма кон такт с ни кое ме ди цин ско заведе ние, спе-
циали зи ра но в тран сплан та ции на че рен дроб.

28. На 8 май 2018 г. жал бо по да те лят поискал от Мини-
стерството на пра во съ дието да оси гу ри всич ки не го ви про би, 
изиск ва ни за ме ди цин ски из след ва ния, да бъ дат взе ти от уч реж-
де ния, над леж но акре ди ти ра ни в съ от ветст вие с на ционал но то за-
ко но да тел ст во ка то ме ди цин ски уч реж де ния, как ва то акре ди та-
ция зат вор ни ческа та бол ни ца ня ма ла. Също та ка жал бо по да те лят 
поискал стро го да бъ де спаз ван приетият през 2013 г. на циона лен 
кли ни чен про то кол за ле ку ва не на хро ни чен хе па тит и чер но-
дроб на ци ро за С.

29. На 4 юни 2018 г. съ ве ща тел на ме ди цин ска ко ми сия 
прегле да ла жал бо по да те ля в бол ни ца та на Затвор № 16 и пре по-
ръ ча ла спаз ва не то на пред пи са нията на хе па то ло га, ди на мич но 
наблю де ние на па циен та, ле че ние в съ от ветст вие с ме ди цин ски те 
ука за ния и прехвър ля не то му в спе циали зи ра на дър жав на бол ни-
ца. На 5 юни 2018 г. жал бо по да те лят бил пре местен в Общинската 
кли нич на бол ни ца. При постъп ва не то му би ли уста но ве ни но ви 
услож не ния на здра вослов но то му състояние. При завръ ща не то 
му в бол ни ца та на Затвор № 16 на 12 юни 2018 г. жал бо по да те лят 
тряб ва ло да про дъл жи пред пи са но то му ле че ние; при въз ник ва не 
на услож не ния той след ва ло да бъ де тран спор ти ран в уч реж де ние 
към Министерството на здра ве то; тряб ва ло да бъ де поста вен под 
ди на мич но наблю де ние (чрез ла бо ра тор ни ана ли зи) и да бъ де 
прегле дан от хе па то лог с оглед на евен ту ал на тран сплан та ция на 
че рен дроб.

30. В от го вор на иска не то на ад во ка ти те на жал бо по да те ля 
на 12 и 14 април 2018 г. Министерството на пра во съ дието ги уве-
до ми ло, inter alia, че в бол ни ца та към Затвор № 16 ня ма хе па то-
лог, ни то за ла за ре ани ма ция и ин тен зив но ле че ние, но има чо-
веш кия ре сурс и всич ки оста на ли ре сур си, необ хо ди ми за спаз ва-
не то на на ционал ния кли ни чен про то кол PCN-24. На 20 юни 
2018 г. съ що то ми нистер ст во уве до ми ло жал бо по да те ля, че за-
твор ни чески те уч реж де ния не са акре ди ти ра ни ка то ме ди цин ски 
уч реж де ния в Молдова и че в Плана за дейст вие за приема не то на 
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стра те гията за раз ви тие на пе ни тен циар на та систе ма за 
2016–2020 г. би ло пред ви де но то ва да бъ де про ме не но.

31. На 13 юни 2018 г. ръ ко во ди те лят на Медицинската ди-
рек ция на НЗА заед но с глав ния спе циалист по за раз ни бо лести 
на зат во ра и с още два ма спе циалисти от че ли пре мест ва не то на 
жал бо по да те ля от дър жав на бол ни ца на 12 юни 2018 г. С оглед на 
риска от кръ воиз лив от раз ши ре ни те ве ни на хра нопро во да на 
жал бо по да те ля и риска от чер нод роб на не доста тъч ност на жал бо-
по да те ля би ло пред пи са но, inter alia, ста ционар но ле че ние в спе-
циали зи ра но от де ле ние към Министерството на здра ве то.

32. На 27 юни 2018 г. жал бо по да те лят бил прегле дан от ме-
ди цин ска ко ми сия в бол ни ца та на Затвор № 16. Комисията уста-
но ви ла по зи тив но раз ви тие на здра вослов но то му състояние, как-
то и че той ще мо же да участ ва в съ деб ни за се да ния в на ка за тел-
но то произ вод ст во сре щу не го. На 5 юли 2018 г. той участ вал в 
съ деб но за се да ние.

33. По вре ме на апе ла тив но то произ вод ст во за про вер ка на 
осъж да не то му от 11 юли 2018 г. жал бо по да те лят поискал да бъ де 
ос во бо ден на ос но ва ние чл. 95, ал. 2 от Наказателния ко декс (вж. 
§ 45 по-до лу).

34. На 31 юли 2018 г. жал бо по да те лят бил от ве ден в онко ло-
гич ния ин сти тут към Министерството на здра ве то за пунк ция на 
гръд на та кост, из вър ш ва не то на която той от ка зал.

35. На 22 ав густ 2018 г. жал бо по да те лят напра вил оплак ва не 
до Министерството на пра во съ дието и до НЗА за ра ди от ка за на 
ад ми нистра цията на бол ни ца та на Затвор № 16 да из пъл ни пре по-
ръ ка та от 13 юни 2018 г. да го прехвър ли в спе циали зи ра на дър-
жав на бол ни ца. Той от бе ля зал, inter alia, че не му би ло раз ре ше но 
да про че те ни то един от докла ди те, от на ся щи се до от ка за му да 
се под ло жи на из след ва ния, ни то да напра ви въз ра же ния сре щу 
те зи докла ди или да по со чи при чи ни те за от ка зи те. Основанията 
за от ка зи те му не би ли раз глеж да ни от ме ди цин ска ко ми сия, 
която тряб ва ло да бъ де сви ка на с оглед на теж ко то му състояние 
и риско ве те за жи во та и здра ве то му в ре зул тат от непро веж да не-
то на под хо дя щи те из след ва ния. Пример, кой то той е за пом нил, е 
как е от ка зал да приеме ле че ние с ди уре ти ци на 19 юни 2018 г. 
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Уве до мил са ни та ря, че го бо лят бъбре ци те и че тряб ва да бъ де 
прегле дан от спе циалист по хе па то ло гия, кой то да пот вър ди да ли 
ле че нието тряб ва да бъ де съ обра зе но с та зи бол ка, но от то ва не 
послед ва ли ни как ви дейст вия ос вен из гот вя не то на доклад за от-
ка за му да се под ло жи на ле че нието. Три дру ги та ки ва докла да се 
от на сят до от ка зи от прием на ле кар ст ва, за които не би ло яс но 
ко га и от ко го са би ли пред пи са ни, ка то та ка ва ин фор ма ция не е 
би ла пре доста ве на на жал бо по да те ля до ри след напра ве но от не-
го из рич но иска не. На послед но място жал бо по да те лят по со чил, 
че ка то се за поз нал с ме ди цин ско то си до сие, не ви дял адек ват но 
по соч ва не на пред пи са нията на раз лич ни те ле ка ри или на ви до ве-
те дейст ви тел но при ло же но ле че ние (с да ти и до зи). В по доб но 
оплак ва не, напра ве но на 19 де кем ври 2018 г., жал бо по да те лят до-
пъл нил, че все още не е уве до мен да ли ле ка рят, наблю да ващ ле-
че нието му в бол ни ца та на Затвор № 16, е спе циалист по хе па то-
ло гия, как то и че в ме ди цин ско то му до сие не се съ дър жа ин фор-
ма ция за ре ше нията на ле ка ри те от зат во ра да съ обра зя ват ле че-
нието му с евен ту ал ни про ме ни в здра вослов но то му състояние. 
В от го вор от 14 яну ари 2019 г. НЗА уве до ми ла жал бо по да те ля, 
inter alia, че ле ка рят, наблю да ващ ле че нието му в бол ни ца та на 
Затвор № 16, по спе циал ност е „се меен ле кар“. Това е ле ка рят, 
кой то съ образ но пре по ръ ки те на ле ка ри те от Затвор № 16 и от 
дър жав ни те бол ни ци е пред пи сал ле че нието на жал бо по да те ля. В 
от го вор на послед ва що оплак ва не на 3 юли 2019 г. НЗА уве до ми-
ла жал бо по да те ля, inter alia, че от на ча ло то на го ди на та той е бил 
прегле дан от хе па то лог три пъ ти и че НЗА е запла ти ла за ле че-
нието му в дър жав на бол ни ца през юни 2018 г.

36. По иска не на ад во ка та на жал бо по да те ля и в из пъл не ние 
на раз по реж да не на Кишиневския апе ла ти вен съд на 20 ноем ври 
2018 г. жал бо по да те лят бил прегле дан от спе циалист, кой то по со-
чил, че той стра да от ви ру сен хе па тит от 20 го ди ни, послед ни те 7 
от които включ ва ли и диаг но за та чер нод роб на ци ро за. Болестта, 
от която стра дал, е вклю че на в спи съ ка от со ма тич ни за бо ля ва-
ния, които са ос но ва ние за ос во бож да ва не то на теж ко бол ни зат-
вор ни ци от из пъл не нието на вляз ла в си ла при съ да. Специа листът 
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от бе ля зал съ що, че спо ред на лич ни те в до сието до ку мен ти все ки 
път, ко га то жал бо по да те лят е бил ле ку ван ста ционар но, 
състоянието му се е по добря ва ло. С ре ше ние от 28 ноем ври 
2018 г. (вж. § 15 по-го ре) Кишиневският апе ла ти вен съд от хвър-
лил иска не то на жал бо по да те ля за ос во бож да ва не на ос но ва ние 
чл. 95, ал. 2 от Наказателния ко декс и на за по вед № 331 (вж. § 45 
по-до лу), ка то приел, че те зи раз по ред би са при ло жи ми са мо за 
ли ца, осъ де ни с окон ча те лен съ де бен акт. Следователно иска не то 
на жал бо по да те ля би ло преж девре мен но и въпро сът след ва ло да 
се раз гле да, ко га то при съ да та ста не окон ча тел на и необ жал ваема.

37. На 4 де кем ври 2018 г. ад во ка тът на жал бо по да те ля от но-
во поискал от НЗА да стар ти ра съ деб на та про це ду ра за ос во бож-
да ва не то на клиен та му от ареста на ос но ва ние чл. 95, ал. 2 от 
Наказателния ко декс и от но си мия Регламент (вж. § 45 по-до лу). 
Той пов то рил иска не то си на 16 яну ари 2019 г., ка то по со чил, че 
не е по лу чил ни ка къв от го вор. НЗА пред ста ви ла пред съ да та ко ва 
иска не на 2 юли 2019 г.

38. На 12 юли 2019 г. НЗА пред ста ви ла в съ да, раз глеж дащ 
на ка за тел но то произ вод ст во сре щу жал бо по да те ля, доклад на 
Специалната ме ди цин ска ко ми сия. Според то зи доклад здра-
вослов но то състояние на жал бо по да те ля по вре ме на ста ционар-
но то му ле че ние има ло не га тив на ди на ми ка. Диагнозата по па да ла 
в об хва та на раз по ред би те от за по вед № 331/06.09.2006 г. (вж. 
§ 46 по-до лу), т. 7.2. от Списъка на со ма тич ни за бо ля ва ния, кой то 
пред ставля ва ос но ва ние теж ко бол ни те осъ де ни ли ца да бъ дат ос-
во бо де ни от из пъл не ние на при съ ди те им. Специалната ме ди цин-
ска ко ми сия да ла заклю че ние, че ос во бож да ва не то на жал бо по да-
те ля от из пъл не ние на при съ да та му мо же да се раз гле да по ра ди 
не го во то за бо ля ва не.

39. На 11 юни 2019 г. след услож не ния жал бо по да те лят бил 
приет в дър жав на та бол ни ца Sfânta Treime. Той престоял там до 
не уточ не на да та през 2019 г.

40. Според до ку мен ти те от не го во то до сие жал бо по да те лят е 
бил за дър жан в след ни те уч реж де ния:

– меж ду 29 сеп тем ври и 4 ок том ври 2017 г. – в Затвор № 13;
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– меж ду 5 и 10 ок том ври 2017 г. – в бол ни ца та на Затвор 
№ 16;

– меж ду 13 ок том ври 2017 г. и 19 яну ари 2018 г. – в Затвор 
№ 13;

– меж ду 19 и 22 яну ари 2018 г. след кръ воиз лив на ве ни те на 
хра нопро во да му би ла из вър ше на спеш на опе ра ция в Спешната 
кли нич на бол ни ца;

– меж ду 23 яну ари и 24 април 2018 г. – в бол ни ца та на Затвор 
№ 16;

– меж ду 24 и 27 април 2018 г. – в Главна ди рек ция на по ли-
цията. В пър вия ден, в кой то бил за дър жан там, жал бо по да те лят 
бил от ве ден с ли ней ка до Института за спеш на ме ди ци на, но още 
съ щия ден бил вър нат обрат но под стра жа. На 25 април 2018 г. 
бил от ве ден в болницата за ин фек циоз ни бо лести Toma Ciorba, 
но не бил приет. След то ва бил от ве ден в ня кол ко ме ди цин ски за-
ве де ния, които от ка за ли да го приемат. Според жал бо по да те ля в 
то зи ден той ни то по лу чил ле кар ст ва та, необ хо ди ми за състоя-
нието му, ни то хра на съ образ но опре де ле на та му диета. На тре тия 
ден от но во то му за дър жа не съпру га та на жал бо по да те ля успя ла 
да му оси гу ри необ хо ди ми те ме ди ка мен ти;

– меж ду 27 април и 5 юни 2018 г. – в държавната бол ни ца 
Sfânta Treime в Кишинев;

– меж ду 6 и 12 юни 2018 г. – в Общинската кли нич на бол ни-
ца;

– от 12 юни 2018 г. до не уточ не на от стра ни те да та – в бол-
ни ца та на Затвор № 16, ка то то зи пе риод включ ва в се бе си и 
престой в Онкологичния ин сти тут към Министерството на здра-
ве то (от 31 юли 2018 г. до не уточ не на да та);

– меж ду 11 юни 2019 г. и не уточ не на да та през 2019 г. – в 
държавната бол ни ца Sfânta Treime.

41. Страните не са пред ста ви ли ин фор ма ция за дру ги те да ти 
и места, на които жал бо по да те лят е бил за дър жан и ле ку ван, в до-
пъл не ние към из броено то в пред ход ни те два па рагра фа.

42. По вре ме на за дър жа не то му жал бо по да те лят бил 
преглеж дан от мно жест во ле ка ри в мно гоброй ни слу чаи (напри-
мер на 23 април, 29 май, 4, 5, 13 и 27 юни, 5, 19, 26, 27 и 31 юли, 
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27 сеп тем ври и 28 де кем ври 2018 г., 22 февру ари, 23 март, 15 
април, 21 юни 2019 г.).

ÎÒÍÎÑÈÌÀ ÏÐÀÂÍÀ ÐÀÌÊÀ

43. В от но си ма та си част Препоръка № R (98) 7 на Комитета 
на ми ни стри те на Съвета на Е вропа към стра ни те членки от нос но 
етич ни те и ор га ни за цион ните аспек ти на здра веопаз ва не то в зат-
во ра (приета на 8 април 1988 г.) гла си след но то:

„...
1. Здравното об служ ва не в зат во ра тряб ва най-мал ко то да е в 
състояние да оси гу ри външ ни кон сул та ции и спеш но ле че ние. 
Когато здра вослов но то състояние на зат вор ни ци те изиск ва ле че-
ние, което не мо же да бъ де га ран ти ра но в зат во ра, тряб ва да бъ де 
напра ве но всич ко въз мож но да се оси гу ри по лу ча ва не то на то ва 
ле че ние в уч реж де ние из вън зат во ра при спаз ва не на всич ки мер ки 
за бе зо пас ност.
...
B. Равенство при по ла га не то на гри жи
10. Здравната по ли ти ка при за дър жа не тряб ва да бъ де съ от вет на на 
на ционал на та здрав на по ли ти ка и да е част от нея. Здравното об-
служ ва не в зат во ра тряб ва да бъ де в състояние да оси гу ря ва ме ди-
цин ско, пси хиатрич но и сто ма то ло гич но ле че ние и да осъ щест вя ва 
програ ми за хи гиена и про фи лак ти ка при усло вия, срав ни ми с те зи, 
от които се пол з ва на се ле нието ка то ця ло. Лекарите в зат во ра тряб-
ва да мо гат да ви кат спе циалисти. Ако е необ хо ди мо вто ро мне ние, 
за дъл же ние на об служ ва щия е да го оси гу ри.
11. Затворническото об служ ва не тряб ва да раз по ла га с необ хо ди-
мия брой ква ли фи ци ран ме ди цин ски, са ни та рен и тех ни чески пер-
со нал, как то и с под хо дя щи те по ме ще ния, апа ра ту ра и обо руд ва не, 
които по ка чест во да са по не срав ни ми, ако не иден тич ни, с те зи, 
на лич ни във външ на та сре да.
12. Ролята на ми нистер ст во то, от го вор но за здра ве то, тряб ва да бъ-
де за си ле на в сфе ра та на ка чест ве ния кон трол за съ от ветст вие с на-
ционал но то за ко но да тел ст во от нос но хи гиена та, здрав на та гри жа и 
ор га ни за цията на здрав ни услу ги по вре ме на за дър жа не. Трябва 
яс но да се раз гра ни чат от го вор ности те и ком пе тен циите на ми-
нистер ст во то, от го ва ря що за здра ве то, и дру ги те пра воима щи ми-
нистер ст ва, които тряб ва да си сътруд ни чат при въ веж да не то на 
един на здрав на по ли ти ка в зат во ра.



50 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 8/2022

...
D. Професионална не за ви си мост
19. Лекарите, които ра бо тят в зат во ра, тряб ва да пре доста вят на 
все ки от де лен зат вор ник здрав ни гри жи по съ щи те стан дар ти, 
които се пре доста вят на па циен ти в об щест во то. Здравните нуж ди 
на зат вор ни ка тряб ва ви на ги да са пър восте пен на гри жа на ле ка ря.
20. Клиничните ре ше ния и всич ки дру ги пре ценки, от на ся щи се до 
здра ве то на за дър жа ни те ли ца, тряб ва да се ръ ко во дят от ме ди цин-
ски по ка за ния. Здравният пер со нал тряб ва да дейст ва при пъл на 
не за ви си мост в пре де ли те на своята ква ли фи ка ция и ком пе тент-
ност.
...
51. Решението за то ва ко га па циен ти те, за които прог но за та е ско-
ро шен ле та лен из ход, да бъ дат тран спор ти ра ни до външ ни бол нич-
ни от де ле ния, тряб ва да бъ де взе то съ образ но ме ди цин ски по ка за-
ния. Докато очак ват да бъ дат тран спор ти ра ни по вре ме на тер ми-
нал на та фа за от своето бо ле ду ва не, па циен ти те тряб ва да по лу ча-
ват оп ти мал ни те бол нич ни гри жи в зат вор ни ческия цен тър за 
здрав ни гри жи. В та ки ва слу чаи тряб ва да се пред ви ди въз мож ност 
за пе риодич ни па лиатив ни гри жи във вън шен хоспис. Трябва да се 
раз гле да въз мож ност та за по мил ва не по ме ди цин ски при чи ни или 
пред сроч но ос во бож да ва не.
...“.
44. В от но си ма та си част Заключителното ста но ви ще от 

Третия пе риоди чен доклад на Комитета на ООН про тив из те за-
нията или не чо веш ко то и уни зи тел но от на ся не или на ка за ние 
(КПИ) за Република Молдова (CAT, CAT/C/MDA/CO/3, приет на 
21 де кем ври 2017 г.) гла си:

„Предоставяне на здрав ни гри жи в систе ма та на из пъл не ние на на-
ка за нията
19. Комитетът е загри жен за докла ди те, че здрав ни те гри жи в за-
твор ни чески те уч реж де ния са не доста тъч ни, че ме ди цин ски услу ги 
на зат вор ни ци се пре доста вят от нек ва ли фи ци ран пер со нал, че на 
зат вор ни ци те не е раз ре ше но да по лу чат част но ме ди цин ско об-
служ ва не или да бъ дат пре на со че ни към външ ни спе циалисти, ко-
га то то ва е необ хо ди мо, че не се от го ва ря адек ват но на нуж ди те на 
зат вор ни ци те с увреж да ния и на те зи, които имат нуж да от услу ги, 
свър за ни с пси хич но то здра ве, и от пси хиатрич на по мощ, и че 
здрав ни те гри жи и хи гиен ни те нуж ди на же ни те в зат вор ни ческа та 
систе ма не са уре де ни по под хо дящ на чин. Комитетът е загри жен и 
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за докла ди те от нос но осо бе но ло ши те ма те риал ни усло вия, не-
доста тъч но то ка чест во на ме ди цин ски те услу ги и дис ципли нар ни-
те на ка за ния спря мо па циен ти в зат вор ни ческа та бол ни ца (Затвор 
№ 16) и от нос но фак та, че ме ди цин ският пер со нал в зат вор ни-
ческа та систе ма не е не за ви сим от ръ ко вод ст во то на зат во ра (чл. 2, 
10 и 11).
20. Държавата тряб ва:
(а) да за си ли уси лията си да по добри здрав ни те услу ги в зат вор ни-
чески те уч реж де ния, вклю чи тел но чрез наема не то на доста тъ чен 
брой ква ли фи ци ран ме ди цин ски пер со нал и оси гу ря ва не то на не-
го во то обу че ние по Истанбулския про то кол;
(б) да из ра бо ти и га ран ти ра приема не то на пра ви ла за раз глеж да не 
на иска ния на зат вор ни ци за част но ме ди цин ско об служ ва не и пре-
на соч ва не към външ ни услу ги на спе циалисти и да от го во ри на 
нуж ди те на зат вор ни ци те с увреж да ния в зат вор ни ческа та сре да;
(в) да прехвър ли от го вор ност та за зат вор ни чески те ме ди цин ски от-
де ле ния от Отдела за зат вор ни чески те уч реж де ния към Мини-
стерството на здра ве то, тру да и со циал на та за щи та; да оси гу ри 
свър за ност та на зат вор ни ческа та бол ни ца с Министерството на 
здра ве то; да пред приеме мер ки за на ма ля ва не на пре на се ле ност та; 
да по добри ма те риал ни те усло вия, вклю чи тел но чрез ре но ви ра не и 
обо руд ва не на стаите на па циен ти те; да оси гу ри под хо дя ща хра на 
и ле кар ст ва; да га ран ти ра ин ди ви ду али зи ра ни ле чеб ни пла но ве и 
ле кар ст ва за па циен ти те с пси хич ни и невро ло гич ни за бо ля ва ния, 
вклю чи тел но ан тип си хо ти ци.
...“.
45. Според чл. 95, ал. 2 от Наказателния ко декс ли це, което, 

пре ди да бъ де поста но ве на при съ да или по вре ме на нейно то из-
пъл не ние, раз вие теж ко за бо ля ва не, което пре пятст ва из пъл не-
нието на при съ да та, мо же да бъ де ос во бо де но от съ да от из тър пя-
ва не то ѝ.

46. На ос но ва ние своята Заповед № 331 от 6 сеп тем ври 
2006 г. Министерството на пра во съ дието приема Правилник за 
на чи на на приема не на до сиета та на теж ко бол ни те зат вор ни ци за 
ос во бож да ва не от из тър пя ва не на тях но то на ка за ние. Анекс 2 от 
то зи пра вил ник съ дър жа спи сък от со ма тич ни бо лести, които се 
смя тат за доста тъч но теж ки, за да се поста но ви ос во бож да ва не. 
Точка 7.2 от спи съ ка включ ва чер нод роб на ци ро за в де ком пен си-
ра на фа за с, inter alia, хи пер спле ни зъм. За це ли те на то зи пра вил-
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ник (т. 7 и 8) теж ка та бо лест пред по ла га ор га нич на не въз вра ти ма 
про мя на в един или ня кол ко ор га на, при чи ня ва ща зна чи тел на за-
гу ба от ця лост ния функ циона лен по тен циал на ор га низ ма, ха рак-
те ри зи ращ се  със съ щест ве на не доста тъч ност, която пре чи на из-
пъл не нието на при съ да та в усло  вията на ли ша ва не от сво бо да. 
Съществена не доста тъч ност, която пре чи на из пъл не нието на 
при съ да та в усло вията на ли ша ва не от сво бо да, е отра же нието 
вър ху здра вослов но то състояние, ко га то про дъл жа ва що то за дър-
жа не на осъ де ния / осъ де на та застра ша ва не го вия /нейния жи вот 
или ко га то по ра ди прогре си ра щия ха рак тер на бо лест та си ли це-
то не мо же да осъ щест вя ва ежед нев ни дейности в усло вията на 
ли ша ва не от сво бо да.

47. Според чл. 271 от Наказателно-из пъл ни тел ния ко декс уч-
реж де нието, което от го ва ря за из пъл не нието на при съ да та, след-
ва да пред ста ви на ком пе тент ния съд иска не за ос во бож да ва не от 
из тър пя ва не на при съ да та по ра ди теж ко за бо ля ва не в срок от пет 
дни от уста но вя ва не на на ли чието на та ка ва бо лест.

48. В своя Доклад за дейността за 2017 г. Съветът за пре дот-
вра тя ва не на из те за нията, съз да ден под еги да та на мол дов ския 
ом буд с ман, уста но вил, inter alia, че: в зат во ри те има не достиг на 
ме ди цин ски пер со нал; ме ди цин ският пер со нал не е не за ви сим от 
зат вор ни чески те власти; за дър жа ни те не са вклю че ни в за дъл жи-
тел на та систе ма на здрав ни те гри жи и не са застра хо ва ни в рам-
ки те на за дъл жи тел ни те здрав но оси гу ри тел ни фон до ве; ка чест-
во то на пре доста вя ни те ме ди цин ски гри жи не се про ве ря ва 
систем но от Министерството на здра ве то, тру да и со циал на та за-
щи та или от дру ги ор га ни в та зи сфе ра, тъй ка то лип с ват на-
ционал ни ме ха низ ми за ка чест вен одит, необ хо ди ми стан дар ти /
ме ха низ ми и кри те рии за наблю де ние и оценка на места та за ли-
ша ва не от сво бо да; здра веопаз ва не то в зат во ра не е вклю че но в 
дър жав ни те по ли ти ки по здра веопаз ва не.

49. Според доклад на на ционал ния Съвет за пре дот вра тя ва не 
на из те за нията, из гот вен след по се ще ние на Затвор № 16 на 22–23 
юли 2019 г., от де ле нието за вътреш ни бо лести под дър жа ло след-
ния пер со нал – ръ ко во ди тел на ме ди цин ско то от де ле ние, об-
щопрак ти ку ващ ле кар (по зи цията би ла сво бод на по вре ме на по-
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се ще нието), пе диатър и ня кол ко са ни та ри. Отделението по ин-
фек циоз ни бо лести под дър жа ло след ния пер со нал – ръ ко во ди тел 
на ме ди цин ско то от де ле ние, спе циалист по ин фек циоз ни бо лести 
(по зи цията би ла сво бод на по вре ме на по се ще нието), дер ма то лог 
(по зи цията би ла сво бод на по вре ме на по се ще нието) и ня кол ко 
са ни та ри. От докла да из глеж да, че по вре ме на по се ще нието от-
де ле нието по ин фек циоз ни бо лести се из пол з ва ло за наста ня ва не 
на же ни, а от де ле нието по вътреш ни бо лести – за наста ня ва не на 
мъ же.

ÏÎ ÏÐÀÂÎÒÎ

I. Ïðåäâàðèòåëåí êîìåíòàð

50. Съдът от бе ляз ва, че жал бо по да те лят е по чи нал  на 25 
март   2021 г. и че съпру га та му   г-жа Елена Косован е из ра зи ла же-
ла ние произ вод ст во то да про дъл жи (вж. § 2 по-го ре).

51. Обичайно Съдът до пуска род ни на да под дър жа жал ба та, 
ако той или тя има доста тъ чен ин  те рес, ко га то пър во на чал ният 
жал бо по да тел е по чи нал след по да ва не то на жал ба та в Съда (вж. 
делото Malhous сре щу Чехия (ре ше ние по до пусти мост та) 
[Голяма камара, ГК], жал ба № 33071/96, ЕСПЧ 2000-XII; делото 
Larionovs and Tess сре щу Латвия (ре ше ние по до пусти мост та), 
жал би № 45520/04 и 19363/05, § 172, 25 ноем ври 2014 г.; и делото 
Paposhvili сре щу Белгия [ГК], жалба № 41738/10, § 126, ЕСПЧ 
2016). Като има пред вид пред ме та на жал ба та и всич ко, с което 
раз по ла га, Съдът смя та, че съпру га та на жал бо по да те ля има ле ги-
ти мен ин те рес да под дър жа жал ба та, по ра ди което тя има 
изискуемия locus standi по сми съ ла на чл. 34 от Конвенцията (вж. 
напр. делото Carella сре щу Италия, жал ба № 3395507, § 48–51, 
9 сеп тем ври 2014 г.; и делото Murray сре щу Нидер ландия [ГК], 
жал ба № 10511/10, § 79, ЕСПЧ 2016).

52. По прак тич ни съ обра же ния в настоящо то ре ше ние по чи-
на лият г-н Сергей Косован ще про дъл жи да бъ де на ри чан „жал-
бо по да те лят“.



54 Àäâîêàòñêè ïðåãëåä 8/2022

II. Òâúðäÿíî íàðóøåíèå íà ÷ë. 2 îò Êîíâåíöèÿòà

53. Жалбоподателят е напра вил оплак ва не, че в ласти те не са 
му оси гу ри ли ме ди цин ски те гри жи, изиску еми с оглед на здра-
вослов но то му състояние, ка то по то зи на чин са застра ши ли жи-
во та му. Той се е по зо вал на чл. 2 от Конвенцията, кой то в от но-
си ма та си част пред виж да:

„Правото на жи вот на все ки се за щи та ва от за ко на“.

А. Становищата на стра ни те
54. Жалбоподателят твър ди, че ка то не са го прехвър ли ли в 

дър жав на бол ни ца, къ де то е мо же ло да по лу чи ле че нието, необ-
хо ди мо за теж ко то му състояние и не достъп но в зат во ра, власти те 
са из ло жи ли жи во та му на ре ал на опас ност.

55. Правителството смя та, че жал бо по да те лят е по лу чил 
пъл но то ле че ние, необ хо ди мо с оглед на състоянието му.

Б. Преценката на съ да
56. Съдът от но во по соч ва, че пър во то из ре че ние на чл. 2, 

кой то пред ставля ва ед на от най-фун да мен тал ни те раз по ред би в 
Конвенцията, а ос вен то ва за щи та ва ед на от ба зис ни те цен ности 
на де мокра тич ни те об щест ва, съставля ва щи Съвета на Европа, 
изиск ва от дър жа ва та не са мо да се въз дър жа от „съз на тел но то“ 
от не ма не на жи вот, но и да пред приеме необ хо ди ми те мер ки за 
за щи та на жи во та на те зи, които се на ми рат под ней на юрис дик-
ция (вж. из меж ду мно го дру ги делото Calvelli and Ciglio сре щу 
Италия [ГК], жал ба № 32967/96, § 48, ЕСПЧ 2002-I; делото 
Fernandes de Oliveira сре щу Португалия [ГК], жал ба № 78103/14, 
§ 104, 31 яну ари 2019 г.; и делото Nicolae Virgiliu Tănase сре щу 
Румъния [ГК], жал ба № 41720/13, § 134, 25 юни 2019 г.).

57. Съдът от бе ляз ва, че чл. 2 от Конвенцията мо же да е при-
ло жим и в слу чаите, ко га то ли це то, чието пра во на жи вот се твър-
ди, че е на ру ше но, не е по чи нало (делото Nicolae Virgiliu Tănase, 
цит. по-го ре, § 134–145; и делото Aftanache сре щу Румъния, жал-
ба № 999/19, § 48, 26 май 2020 г.).

58. Съдът от но во по соч ва, че за дъл же нието за за щи та на жи-
во та на зат вор ни ци те включ ва оси гу ря ва не то на под хо дя щи те ме-
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ди цин ски гри жи за пре дот вра тя ва не на фа та лен край (вж. делото 
Taпs сре щу Франция, жал ба № 39922/03, § 98, 1 юни 2006 г.; и 
делото Angelova сре щу България, жал ба № 38361/97, § 125–130, 
ЕСПЧ 2002-IV). Задължението за оси гу ря ва не на под хо дя щи те 
ме ди цин ски гри жи не се огра ни ча ва до пред пис ва не то на под хо-
дя що ле че ние – зат вор ни чески те власти тряб ва да га ран ти рат, че 
то ва ле че ние е би ло при ло же но пра вил но и е би ло просле де но 
(вж. делото Jasiсska сре щу Полша, жал ба № 28326/05, § 78, 1 юни 
2010 г.).

59. Най-напред в настоящия слу чай след ва да се от бе ле жи, 
че жал бо по да те лят е по чи нал го ди на и по ло ви на след ос во бож да-
ва не то му от зат во ра. Следователно тук не се раз глеж да не го ва та 
смърт са ма по се бе си, а по-ско ро да ли за дър жа не то му и при ло-
же но то в зат во ра ле че ние мо же се риоз но да са застра ши ли жи во-
та му пре ди ос во бож да ва не то му на 18 ноем ври 2019 г. (вж. § 20 
по-го ре). Във връз ка с то ва след ва да се от бе ле жи, че жал бо по да-
те лят е бил за дър жан в Затвор № 13, но е имал ня кол ко, в част от 
слу чаите от но си тел но дъл ги пе риоди на ле че ние в бол ни ца та на 
Затвор № 16 и ня кол ко крат ки престоя в об щест ве ни бол ни ци 
(вж. § 40 по-го ре). Нещо по ве че, той мно гократ но е бил преглеж-
дан от раз лич ни ле ка ри, вид но от до ку мен ти те в до сието му (вж. 
§ 42 по-го ре).

60. Съдът кон ста ти ра, че е има ло ня кои про пуски в на чи на, 
по кой то е бил ле ку ван жал бо по да те лят (вж. § 82 по-до лу). 
Независимо от то ва Съдът от бе ляз ва, че ни то един от достъп ни те 
му ме ди цин ски до ку мен ти не по каз ва, че те зи про пуски, кол ко то 
и зло по луч ни да са би ли, са застра ша ва ли ефек тив ност та на ле че-
нието или при ла га не то на про то ко ла за осъ щест вя ва не то на то ва 
ле че ние до сте пен, че да са поста ви ли жи во та на жал бо по да те ля в 
опас ност.

61. Освен то ва Съдът смя та за ва жен фак та, че жал бо по да те-
лят не е бил за сег нат от бо лест по вре ме на престоя си в зат во ра, а 
от раз ви тието на бо лест та, от която е стра дал от пре ди за дър жа не-
то си (вж., mutatis mutandis, делото Gengoux сре щу Белгия, жал ба 
№ 76512/11, § 56, 13 де кем ври 2016 г.; и делото Dorneanu сре щу 
Румъния, жал ба № 55089/13, § 52, 28 ноем ври 2017 г.). Макар да е 
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би ло въз мож но тран сплан та цията на че рен дроб да удъл жи жи во-
та му, в Молдова е има ло спи сък с ча ка щи за та зи опе ра ция. Не е 
уста но ве но, че ако жал бо по да те лят бе ше вклю чен в то зи спи сък 
през март 2018 г., ко га то Медицинският съ вет е пре по ръ чал той 
да бъ де прегле дан от хе па то лог, който да мо же да пре це ни необ-
хо ди мост та от тран сплан та ция на че рен дроб (вж. § 24 по-го ре), 
жал бо по да те лят в дейст ви тел ност е щял да се пол з ва от та ка ва 
опе ра ция пре ди ос во бож да ва не то си през ноем ври 2019 г. От зна-
че ние е съ що, че са мият жал бо по да тел е от ка зал да се под ло жи на 
по-на та тъш но из след ва не, пред пи са но от еки па по чер нод роб ни 
тран сплан та ции, с цел включ ва не то му в спи съ ка на ча ка щи те 
(вж. § 26 по-го ре).

62. Като има пред вид броя на бол нич ни те престои и слож-
ност та на при ло же но то на жал бо по да те ля ле че ние, Съдът не смя-
та за уста но ве но, че дейст вията на на ционал ни те власти са из ло-
жи ли жи во та на жал бо по да те ля на риск по вре ме на за дър жа не то 
му (вж. делото Dorneanu, цит. по-го ре, § 53).

63. Следователно то ва оплак ва не е яв но необос но ва но и 
след ва да бъ де от хвър ле но на ос но ва ние чл. 35, ал. 3 (а) и 4 от 
Конвенцията.

III. Òâúðäÿíî íàðóøåíèå íà ÷ë. 3 îò Êîíâåíöèÿòà

64. Жалбоподателят е напра вил оплак ва не, че не  е по лу чил 
ле че нието, необ хо ди мо за не го во то състояние, и че здра вослов-
но то му състояние е би ло не съв мести мо със за дър жа не то. 
Позовал се е на чл. 3 от Конвенцията, кой то пред виж да:

„Никой не мо же да бъ де под ло жен на из те за ния или не чо веш ко 
или уни зи тел но от на ся не или на ка за ние“.

А. По до пусти мост та
65. Първоначално пра ви тел ст во то е под дър жа ло, че жал бо-

по да те лят н е е из пол з вал при ло жи мо то за ко но да тел ст во (вж. § 45 
по-го ре), за да поиска ос во бож да ва не на ос но ва ние на теж ко то си 
за бо ля ва не. Следователно по съ щест во пра ви тел ст во то е твър дя-
ло, че жал бо по да те лят не е из чер пал на лич ни те вътреш ноправ ни 
сред ст ва. Впоследствие то ва въз ра же ние не е пов то ре но.
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66. Съдът уста но вя ва, че жал бо по да те лят е поискал от на-
ционал ни те съ ди ли ща да бъ де ос во бо ден, ка то из рич но се е по зо-
ва вал на при ло жи ми те прав ни нор ми. Нещо по ве че, два съ деб ни 
съста ва са приели, че са на ли це ос но ва ния за ос во бож да ва не то 
му, и са от ме ни ли за дър жа не то му в очак ва не на съ деб ния про цес 
(вж. § 11 и 20 по-го ре). Следователно въз ра же нието на пра ви тел-
ст во то тряб ва да бъ де от хвър ле но.

67. Съдът на ми ра, че то ва оплак ва не не е яв но необос но ва но 
или не до пусти мо на дру го ос но ва ние, по со че но в чл. 35 от 
Конвенцията,  по ра ди което го приема за до пусти мо.

Б. По съ щест во

1. Становищата на стра ни те
68. Жалбоподателят е по со чил, че състоянието му е изи ск ва-

ло ле че ни е, което не е би ло достъп н о в зат во ра. По-конкрет но той 
е след ва ло да бъ де наблю да ван постоян но от спе циалисти по хе-
па то ло гия, как ви то не е има ло ни то в Затвор № 13, ни то в бол ни-
ца та на Затвор № 16. Националният кли ни чен про то кол не е бил 
спа зен из ця ло в не го вия слу чай, по-спе циал но е има ло мно го дъл-
го за ба вя не, пре ди жал бо по да те лят да бъ де прегле дан за евен-
туал на тран сплан та ция на че рен дроб. Протоколите за ос нов но то 
му за бо ля ва не и за настъ пи ли те с вре ме то услож не ния (осо бе но 
за чер нод роб на та ен це фа ло па тия) са изиск ва ли честа про вер ка 
(по ня ко га вед нъж на 3–4 дни) чрез кли нич ни ме то ди, които не са 
би ли достъп ни в зат во ра. Клиничното до сие на жал бо по да те ля не 
е съ дър жа ло ни що от нос но спе циал на та диета, която той е тряб-
ва ло да спаз ва, за да се за ба ви раз ви тието на бо лест та. Нещо по-
ве че, Министерството на здра ве то и дру ги те ком пе тент ни уч реж-
де ния не са про ве ря ва ли систем но ка чест во то на пре доста вя ни те 
ме ди цин ски гри жи в зат во ра. Макар да е би ло въз мож но в слу чай 
на спеш ност жал бо по да те лят да бъ де прехвър лен в об щест ве на 
бол ни ца, ре ше нието е тряб ва ло да бъ де взе то от ръ ко во ди те ля на 
съ от вет ния зат вор или от де жур ния слу жи тел. Лекарите в зат во-
ри те не са би ли не за ви си ми от зат вор ни ческа та ад ми нистра ция, а 
за дър жа ни те не са би ли здрав но застра хо ва ни и не са се пол з ва ли 
от на ционал ни те здрав ни програ ми.
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69. Правителството за явя ва, че пра во то на здрав ни гри жи в 
зат во ри те е га ран ти ра но от за ко на и оси гу ре но на прак ти ка. По-
конкрет но Затвор № 16 е раз по ла гал с бол ни ца, пред ви де на за ле-
че нието на зат вор ни ци с го лям об хват от за бо ля ва ния. Всякога, 
ко га то та зи бол ни ца не е мо же ла да оси гу ри спе циали зи ра но ле-
че ние, за дър жа ният е мо жело да бъ де прехвър лен в об щест ве на 
бол ни ца, тъй ка то НЗА е има ла склю че ни до го во ри с ре ди ца та-
ки ва уч реж де ния. Такова прехвър ля не е мо же ло да ста не срав ни-
тел но бър зо – за око ло 30 ми ну ти, а ос вен то ва е би ло въз мож но в 
спеш ни слу чаи хе па то ло гът от държавната бол ни ца Sfânta Treime 
да бъ де по ви кан в зат во ра със съ ща та спеш ност – т.е. поч ти за 
тол ко ва вре ме, кол ко то би от не ло на жал бо по да те ля да стиг не от 
до ма си до бол ни ца. Лекарите спе циалисти от ре ди ца об щест ве ни 
бол ни ци са би ли по ка не ни да прегле дат жал бо по да те ля в зат во ра. 
По вре ме на за дър жа не то си жал бо по да те лят са мо вед нъж е 
напра вил иска не да бъ де прехвър лен в об щест ве на бол ни ца (то ва 
е би ло прието), по което мо же да се съ ди, че той са мият не е смя-
тал за необ хо ди мо да бъ де ле ку ван дру га де. Нещо по ве че, в ре ди-
ца слу чаи той е от каз вал да бъ де из след ван или да бъ де под ло жен 
на дру го пред пи са но ле че ние, как то се виж да от бе леж ки те, 
напра ве ни в ме ди цин ско то до сие във все ки от слу чаите на та къв 
от каз.

70. Жалбоподателят бил по лу чил ле че нието, пред пи са но от 
ле ка ри те. Само в един слу чай та ко ва ле че ние не е би ло из вър ше-
но по на чи на, по кой то е би ло пред пи са но (вж. § 24 по-го ре) – по-
ра ди необ хо ди мост та ле ка ри те да ре аги рат на про ме ни в здра-
вослов но то състояние на жал бо по да те ля, ка то уве ли ча ват или на-
ма ля ват до за та и броя на приема не то на раз лич ни ле кар ст ва. Към 
сеп тем ври 2018 г. е би ла раз глеж да на въз мож ност та жал бо по да-
те лят да бъ де вклю чен в спи съ ка с ли ца, има щи нуж да от тран-
сплан та ция на че рен дроб.

2. Относимо ста но ви ще на тре та та стра на
71. Мрежата за прав но застъп ни чест во по соч ва, че има ши-

рок кон сен сус на меж ду на род но ни во (напри мер на ни во Комитет 
на ми нистри те на Съвета на Европа – вж. Препоръка R 98 (7), 
цит. в § 43 по-го ре, и КПИ в тех ни те послед ни докла ди, из гот ве-
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ни след по се ще ния в Украйна, Латвия и Словения) в пол за на не-
за ви си мост та на ме ди цин ския пер со нал от зат вор ни ческа та ад ми-
нистра ция и за при съ еди ня ва не то на зат вор ни чески те са ни тар ни 
по ли ти ки към об щест ве ни те здрав ни по ли ти ки. Редица дър жа ви 
ве че са прехвър ли ли или са в про цес на прехвър ля не на своите 
зат вор ни чески здрав ни систе ми в ком пе тент ност та на ор га ни те, 
ад ми нистри ра щи об ща та здрав на систе ма (ка то Франция, Белгия, 
Италия, Великобритания, Словения и Руската фе де ра ция; про це-
сът е бил в ход в Украйна).

72. В ре ди ца дър жа ви, из вър ши ли пре хвър ля не то, по со че но 
в пред ход ния п  а раграф, е било уста но ве но, че функ циони ра не то 
на зат вор ни ческа та здрав на систе ма се риоз но е би ло за сег на то от 
ети чен и ор га ни за ционен по рок, което е да ло огром но отра же ние 
вър ху ка чест во то на ле че нието и е застра ша ва ло жи во та на за-
твор ни ци. В слу чая с Молдова Комитетът на ООН про тив из те за-
нията е пре по ръ чал прехвър ля не на от го вор ност та за ле че нието 
от зат вор ни ческа та ад ми нистра ция на Министерството на здра ве-
то. Необходимостта да се прехвър ли зат вор ни ческа та здрав на 
систе ма към ор ган, не за ви сим от зат вор ни ческа та ад ми нистра-
ция, се ко ре ни в лип са та на до ве рие меж ду за дър жа ни те и ле ка-
ри те, въз приема ни ка то слу жи те ли на зат во ра. Тази лип са на до-
ве рие под ко па ва връз ка та меж ду ле ка ри те и тех ни те па циен ти, 
което от слаб ва ефи кас ност та на при ла га но то ле че ние.

3. Преценката на Съда

(а) Основни прин ци пи
73. Съдът от но во на пом ня, че за да по пад не в об хва та  на 

чл. 3, не чо веш ко то или уни зи тел ното от на ся не тряб ва да над-
хвър ли опре де лен праг. Преценката за то зи ми ни ма лен праг на 
жесто кост е от но си тел на; тя за ви си от всич ки об стоятел ст ва по 
слу чая – напри мер от про дъл жи тел ност та на от на ся не то, от фи зи-
чески те и пси хи ческите после ди ци, а в ня кои слу чаи – от по ла, 
въз раст та и здра вослов но то състояние на жал бо по да те ля (вж. из-
меж ду мно го дру ги делото Dorneanu, цит. по-го ре, § 75, и напра-
ве ни те там послед ва щи препрат ки).
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74. Що се от на ся конкрет но до ли ше ни те от сво бо да, чл. 3 от 
Конвенцията на ла га на дър жа ва та по зи тив но то за дъл же ние да га-
ран ти ра, че вся ко ли це е за дър жа но в усло вия, съв мести ми с ува-
же нието към чо веш ко то му достойн ст во, че на чи нът и ме то дът на 
из пъл не ние на мяр ка та не го под ла гат на стрес или труд ност в 
сте пен, над хвър ля ща не из беж но то ни во на стра да ние, при съ що за 
за дър жа не то. Страданието, произ ти ча що от естест ве но за бо ля ва-
не, би ло то фи зи ческо или пси хи ческо, мо же да пред ставля ва на-
ру ше ние на чл. 3, ко га то то е или мо же да бъ де обостре но от усло-
вията на за дър жа не, за които власти те от го ва рят (вж. делото 
Dorneanu, цит. по-го ре, § 76). Здравето и добру ва не то на зат вор-
ни ка тряб ва да бъ дат га ран ти ра ни по под хо дящ на чин, вклю чи-
тел но ка то му бъ де оси гу ре на необ хо ди ма та ме ди цин ска по мощ. 
Задържането на бо лен чо век в не под хо дя щи ма те риал ни и ме ди-
цин ски усло вия по прин цип мо же да пред ставля ва на ру ше ние на 
чл. 3 (вж. делото Gülay Çetin сре щу Турция, жал ба № 44084/10, 
§ 101, 5 март 2013 г., и напра ве ни те там препрат ки).

75. За да пре це ни да ли за дър жа не то на бо лен чо век е съ от-
вет но на чл. 3 от Конвенцията, Съдът взе ма пред вид три фак то ра 
(вж. напр. делото Dorneanu, цит. по-го ре, § 77–80, и напра ве ни те 
там препрат ки).

76. Първият фак тор е здра вослов но то състояние на жал бо-
пода те ля и не го вият ефект вър ху на чи на на ли ша ва не то му от 
сво бо да. Условията на за дър жа не то в ни ка къв слу чай не би ва да 
съз да ват у ли ше ния от сво бо да чув ст во на страх, без по койст во 
или на ма ло цен ност, спо соб ни да го уни жат и при ни зят и евен ту-
ал но да пре чу пят фи зи ческо то или мо рал но то му съпро тивле ние.

77. Вторият фак тор, кой то след ва да се има пред вид, е да ли 
пре доста ве ни те по вре ме на ли ша ва не то от сво бо да ме ди цин ски 
гри жи и ле че ние са би ли под хо дя щи, или не. Не е доста тъч но за-
твор ни кът да е бил прегле дан и да му е поста ве на диаг но за; от 
ре ша ва що зна че ние е про веж да но то ле че ние да бъ де съ от вет но на 
поста ве на та диаг но за и да бъ дат пре доста ве ни под хо дя щи послед-
ва щи ме ди цин ски гри жи.

78. Третият и после ден фак тор е ре ше нието да ли ли ша ва не-
то от сво бо да на ли це то да бъ де про дъл же но с оглед на здра-
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вослов но то му състояние. Очевидно Конвенцията не пред виж да 
„об що за дъл же ние“ за дър жа ва та да ос во бо ди един зат вор ник по 
здра вослов ни при чи ни до ри ко га то той стра да от из вън ред но 
труд но ле чи ма бо лест. Независимо от то ва Съдът не мо же да от-
хвър ли въз мож ност та при осо бе но теж ки слу чаи да въз ник нат си-
ту ации, в които пра вил но то на ка за тел но пра во раз да ва не изиск ва 
ком пен са ция под фор ма та на ху ма ни тар ни мер ки.

(б) Приложение на те зи прин ци пи в настоящия слу чай
79. Съдът ще раз гле да три те упо ме на ти фак то ра (вж. § 75–78 

по-го ре) спо ред проявле нието им в настоящия слу чай.
80. Относно здра вослов но то състояние на жал бо по да те ля и 

отра же нието на ли ша ва не то му от сво бо да вър ху не го Съдът взе-
ма пред вид, че жал бо по да те лят е стра дал от теж ко за бо ля ва не, 
прид ру же но от по ре ди ца от услож не ния, за които е по лу чил ле че-
ние. За об хва ща ния от оплак ва не то пе риод от по-мал ко от две го-
ди ни, отра зен в ста но ви ща та на стра ни те по фак ти те, жал бо по да-
те лят е бил за дър жан в Затвор № 13, но е пре ка рал зна чи тел ни 
пе риоди от вре ме в бол ни ца та към Затвор № 16 и по-кра тък пе-
риод от вре ме – в об щест ве ни бол ни ци (вж. § 40 по-го ре). Всички 
уч реж де ния, в които той е бил за дър жан, се на ми ра ли в Киши нев 
ос вен Затвор № 16, кой то се на ми ра на око ло 12 км от то зи град. 
Нито е спор но, ни то Съдът смя та, че те зи прехвър ля ния или 
често та та им са при чи ни ли на жал бо по да те ля ня как ви се риоз ни 
не удоб ст ва или че те са би ли на пъл но не под хо дя щи за ле че нието 
му.

81. Що се от на ся до ка чест во то на ока за ни те ме ди цин ски 
гри жи и об служ ва не, Съдът по соч ва, пър во, че бол ни ца та на 
Затвор № 16, в която жал бо по да те лят е по лу чил съ щест ве на част 
от своето ле че ние, не е би ла акре ди ти ра на от мол дов ски те власти 
ка то ме ди цин ско уч реж де ние (вж. § 30 по-го ре). Независимо от 
то ва Съдът смя та, че из вън фор мал на та акре ди та ция важ но то е 
да ли уч реж де нието на прак ти ка е би ло спо соб но да пре доста ви 
изиску еми те от състоянието на па циен та ме ди цин ски гри жи.

82. Следователно Съдът тряб ва да из след ва да ли в конкрет-
ния слу чай пре доста ве но то на жал бо по да те ля ле че ние е би ло 
съот вет но на необ хо ди мо то за не го во то състояние. Във връз ка с 
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то ва след ва да се от бе ле жи, че опре де ле ни ме ди цин ски про це ду-
ри са би ли пред пи са ни, но не са би ли из пъл не ни – по-спе циал но 
броят и често та та на про це ду ри те, пред пи са ни с ре ше нието на 
ме ди цин ска та ко ми сия от 27 март 2018 г. (вж. § 24 по-го ре), как то 
и по се ще нието на хе па то лог, за ба ве но с поч ти че ти ри сед ми ци 
(вж. § 27 по-го ре). Правителството е по со чи ло, че ле ка ри те е 
тряб ва ло да ре аги рат на вся ка про мя на в здра вослов но то състоя-
ние на жал бо по да те ля, да уве ли ча ват или да на ма ля ват до за та на 
раз лич ни те ме ди ка мен ти и броя на про це ду ри те с тях. Всяка та-
ка ва про мя на би могла да обяс ни и про ме ни те в ле че нието на 
жал бо по да те ля спря мо ле кар ски те пред пи са ния от 27 март 2018 г. 
Съдът ня ма при чи на да се съм ня ва в дейст ви тел на та необ хо ди-
мост от ре ак ция спря мо про ме ни те в здра вослов но то състояние 
на жал бо по да те ля. Независимо от то ва не е яс но как ле ка ри те от 
бол ни ца та на Затвор № 16 би ха могли да напра вят по доб на пре-
ценка и да про ме нят на чи на на ле че ние на жал бо по да те ля при 
лип са та на хе па то лог в уч реж де нието (вж. § 30 по-го ре).

83. Като се по зо ва ва на прин ци па на ра вен ст во в тре ти ра не то 
в зат во ри те и из вън тях (вж. § 43 по-го ре; вж. съ що делото Wenner 
сре щу Германия, жал ба № 62303/13, § 66, 1 сеп тем ври 2016 г.), 
Съдът смя та, че ко га то опре де ле но ле че ние прин цип но е достъп-
но из вън зат во ра, ос вен при из клю чи тел ни об стоятел ст ва, необ-
хо ди мо то за състоянието на зат вор ни ка ле че ние не би ва да бъ де 
от каз ва но или из пъл не но частич но са мо за що то та ко ва ле че ние 
(респ. с та къв ле кар спе циалист) не мо же да се осъ щест ви в зат во-
ра или не дости гат ре сур си за прилагането му.

84. Нещо по ве че, от 2 март 2018 г. (вж. § 23 по-го ре) ле ка ри-
те са пред пи са ли наблю де нието на жал бо по да те ля да се из вър ш ва 
от хе па то лог. НЗА е уве до ми ла ад во ка ти те на жал бо по да те ля, че 
той е бил прегле дан от хе па то лог пет пъ ти за ця ла та 2018 г. (вж. 
§ 23 по-го ре).

85. Направената на 13 юни 2018 г. пре по ръ ка (вж. § 31 по-го-
ре) жал бо по да те лят да бъ де прехвър лен в уч реж де ние, под чи не но 
на Министерството на здра ве то (т.е. в об щест ве на бол ни ца), е би-
ла из пъл не на ед ва през юни 2019 г. (вж. § 39 по-го ре). Обстоя-
телството, че пре по ръ ка та е би ла напра ве на от най-вис шестоящия 
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ме ди цин ски ор ган в НЗА, кой то оче вид но е бил на яс но как ви ви-
до ве ле че ние мо же да се про ве дат в зат во ра, оз на ча ва, че по не от 
та зи да та, вклю чи тел но спо ред по зи цията на зат вор ни чески те ме-
ди цин ски власти, жал бо по да те лят не е по лу ча вал ле че нието, 
което не го во то състояние изиск ва.

86. Очевидно е, че жал бо по да те лят не е имал до ве рие на ле-
ка ри те в зат во ра, ка то е от каз вал да се под ло жи на ня кои от тесто-
ве те и е искал те да бъ дат из вър ш ва ни от уч реж де ния, акре ди ти-
ра ни ка то ме ди цин ски заведе ния, как во то бол ни ца та към Зат вор 
№ 16 не е би ла (вж. § 28 и 30 по-го ре). Нещо по ве че, зат вор ни-
ческа та ад ми нистра ция е тряб ва ло да ор га ни зи ра тран спор та и 
ох ра на та на все ки за дър жан, ле ку ван в об щест ве на бол ни ца, 
което е по раж да ло ло гистич ни и ве роят но фи нан со ви затруд не-
ния. В до пъл не ние, спо ред за яве но то от пра ви тел ст во то ме ди цин-
ски те услу ги са пре доста вя ни на за дър жа ни те на до го вор но ос но-
ва ние (по ра ди об стоятел ст во то, че за дър жа ни те не са об що здрав-
нооси гу ре ни (вж. § 48 по-го ре). Това от но во пред по ла га до пъл ни-
тел ни раз хо ди за зат во ра (вж. § 35 по-го ре, по-спе циал но пот вър-
ж де нието от НЗА, че е запла ти ла ле че нието на жал бо по да те ля в 
об щин ска бол ни ца през юни 2018 г.). Така зат вор ни ческа та ад ми-
нистра ция е има ла сти мул да огра ни чи ле че нията на зат вор ни ци 
из вън зат во ра и та зи си ту ация по тен циал но е поста вя ла ле ка ри те 
в зат во ра в по ло же ние на кон ф ликт на ин те ре си, което не би тряб-
ва ло да се случ ва (вж. § 43 по-го ре). Във връз ка с то ва е от бе ля за-
но, че Комитетът на ООН про тив из те за нията е под ка нял мол дов-
ско то пра ви тел ст во да прехвър ли от го вор ност та за ле ка ри те, ра-
бо те щи със за дър жа ни, от ве дом ст во то на пе ни тен циар ни те уч-
реж де ния към Министерството на здра ве то (вж. § 44 по-го ре). В 
до пъл не ние, на ционал ният Съвет за пре дот вра тя ва не на из те за-
нията из рич но е по со чил ка то проблем лип са та на не за ви си мост 
на ле ка ри те в зат во ра от зат вор ни ческа та ад ми нистра ция (вж. 
§ 48 по-го ре).

87. Третият от но сим фак тор, кой то след ва да бъ де раз гле дан 
(вж. § 75–78 по-го ре), е да ли про дъл жи тел но то за дър жа не на жал-
бо по да те ля е би ло съв мести мо със състоянието му. Във връз ка с 
то ва Съдът най-напред от бе ляз ва, че без спор но за бо ля ва не то на 
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жал бо по да те ля и услож не нията му са сред те зи, които спо ред 
мол дов ско то за ко но да тел ст во са тол ко ва теж ки, че да ват пра во-
мо щие на съ да да ос во бо ди осъ де но то ли це от из тър пя ва не на 
при съ да та му (вж. § 20 и 45 по-го ре). Тук след ва да се взе ме пред-
вид, че ма кар чл. 3 да не уста но вя ва об що за дъл же ние за ос во-
бож да ва не на теж ко бо лен чо век, не е из клю че но при осо бе но 
теж ки слу чаи пра вил но то на ка за тел но пра во раз да ва не да изиск ва 
ком пен са ция под фор ма та на ху ма ни тар ни мер ки (вж. § 48 по-го-
ре).

88. Съдът от бе ляз ва, че как то ста ва яс но от от но си мия 
Регламент (вж. § 46 по-го ре), при чи на та за не съв мести мост та на 
здра вослов но то състояние на един чо век със за дър жа не то е опас-
ност та за не го вия /нейния жи вот или не въз мож ност та по ра ди за-
бо ля ва не то си да осъ щест вя ва ежед нев ни дейности, до ка то е ли-
шен от сво бо да. В слу чая не за ви си мо от об стоятел ст во то, че съд е 
приз нал, че бо лест та на жал бо по да те ля е в тер ми нал на та си фа за 
и пред ставля ва опас ност за жи во та му (вж. § 11 по-го ре), той е 
бил за дър жан още 17 ме се ца.

89. Както и вътреш ният раз след ващ съ дия (вж. § 11 по-го ре), 
за це ли те на чл. 3 и с оглед на об стоятел ст ва та на настоящия слу-
чай Съдът не виж да при чи на да пра ви раз гра ни че ние меж ду ли це, 
осъ де но с вляз ла в си ла при съ да, и ли це, за дър жа но в очак ва не на 
съ деб ния про цес, ко га то се от на ся до стра да ние, при чи не но от за-
дър жа не под стра жа, не съв мести мо със здра вослов но то му 
състояние. Нито на ционал ни те съ ди ли ща, ни то пра ви тел ст во то в 
своето ста но ви ще са да ли за до во ли тел но обяс не ние за то ва раз-
ли чие в тре ти ра не то. Всъщност по доб но раз ли чие мо же да бъ де 
дискри ми на цион но (вж. делото Gülay Çetin, цит. по-го ре, § 126–
133, и послед ва щи те препрат ки, как то и кон ста та циите на на-
ционал ния ор ган, на кой то е би ла въз ло же на за да ча та да пре дот-
вра тя ва дискри ми на ция, вж. § 16 по-го ре).

90. С оглед на го ре из ло же но то и ка то се взе мат пред вид 
всич ки об стоятел ст ва в конкрет ния слу чай, Съдът заклю ча ва, че 
на ционал ни те власти не са из пъл ни ли по зи тив но то си за дъл же-
ние да пре дот вра тят стра да нието на жал бо по да те ля в сте пен, над-
ви ша ва ща не из беж но то ни во на стра да ние, при съ що за за дър жа-
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не то. Следователно в настоящия слу чай е до пус на то на ру ше ние 
на чл. 3 от Конвенцията.

IV. Òâúðäÿíî íàðóøåíèå íà ÷ë. 5, àë. 3 îò Êîíâåíöèÿòà

91. Жалбоподателят е напра вил оплак ва не, ка то се е по  зо вал 
на чл. 5, ал. 3 от Конвенцията, твър дей ки, че не са би ли по со че ни 
доста тъч но ос но ва ния за за дър жа не то му в очак ва не на съ деб ния 
про цес. Според та зи раз по ред ба:

„Всяко ли це, аресту ва но или ли ше но от сво бо да в съ от ветст вие с 
раз по ред би те на т. 1 (с) на то зи член, тряб ва своевре мен но да бъ де 
из пра ве но пред съ дия или пред длъж ност но ли це, упъл но мо ще но 
от за ко на да из пъл ня ва съ деб ни функ ции, и има пра во на гле да не 
на не го во то де ло в ра зу мен срок или на ос во бож да ва не пре ди гле-
да не то на не го во то де ло в съ да. Освобождаването мо же да бъ де 
обусло ве но от да ва не то на га ран ции за явя ва не в съ да“.

А. По до пусти мост та
92. Съдът на ми ра, че то ва оплак ва не не е яв но необос но ва но 

или не до пусти мо на дру го ос но ва ние, по со че но в чл. 35 от 
Конвенцията, по ра ди което го приема за до пусти мо.

Б. По съ щест во

1. Становищата на стра ни те
93. Жалбоподателят е по со чил, че в Молдова броят на за дър-

жа ни те по вре ме на до съ деб но то произ вод ст во е из клю чи тел но 
ви сок, ка то в мно жест во слу чаи за по доз ре ният се за дър жа в очак-
ва не на съ деб ния про цес, въпре ки че произ вод ст во то мо же да се 
во ди, до ка то той е на сво бо да. Всички иска ния на про ку ра ту ра та 
за про дъл жа ва не на за дър жа не то на жал бо по да те ля са би ли иден-
тич ни и не са се по зо ва ва ли на ня как ви до ка за тел ст ва, уста но вя-
ва щи опас ност в слу чай на ос во бож да ва не то му в очак ва не на 
про це са. Нещо по ве че, в слу чая на жал бо по да те ля е би ла за дей-
ства на „съм ни тел на схе ма“, за да мо же той да бъ де за дър жан по-
втор но, която е по доб на на схе ма та, приета за про ти во ре ча ща на 
чл. 5 по де ло то Straisteanu and others сре щу Молдова (жал ба 
№ 4834/06, § 88, 7 април 2009 г.).
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94. Правителството е въз ра зи ло, че мо ти ви те на съ ди ли ща та 
съ дър жат от но си ми и доста тъч ни ос но ва ния. Съдилищата са се 
по зо ва ли на  те жест та на престъпле нието, на опас ност та от въз-
дейст вие вър ху сви де те ли или постра да ли, от уни що жа ва не на 
до ка за тел ст ва или от съз да ва не на преч ки за раз след ва не то. Нещо 
по ве че, има ло е до ка за тел ст ва, че жал бо по да те лят често е пъ ту-
вал в чуж би на, което ра зум но мо же да бъ де прието за до пъл не ние 
към опас ност та да се укрие.

95. Като препра ща към ре ше нието от 24 април 2018 г., пра-
ви тел ст во то е въз ра зи ло, че в конкрет ния слу чай опас ности те от 
ос во бож да ва не то на жал бо по да те ля са би ли на ма ле ли. Но след 
ка то жал бо по да те лят е бил аресту ван в хо да на дру го на ка за тел но 
произ вод ст во, опас ности те е след ва ло да се пре це нят от но во от 
на ционал ния съд, кой то е уста но вил, че на раз след ва щи те ор га ни 
след ва да се да де въз мож ност да про ве дат адек ват но раз след ва не-
то.

2. Преценката на Съда
96. Съдът препра ща към прин ци пи те, ут вър де ни и раз ви ти в 

ре ше нието по де ло то Buzadji сре щу Молдова [ГК] (жал ба 
№ 23755/07, § 84–114, 5 юли 2016 г.).

97. В настоящия слу чай Съдът кон ста ти ра, че ка то са поста-
но ви ли и удъл жа ва ли за дър жа не то на жал бо по да те ля в очак ва не 
на съ деб ния про цес, съ ди ли ща та са се по зо ва ва ли на ре ди ца кри-
те рии – напри мер на те жест та на престъпле нието, на опас ност та 
от укри ва не или из вър ш ва не на но во престъпле ние, как то и на 
опас ност та от пре пятст ва не на раз след ва не то чрез уни що жа ва не 
на до ка за тел ст ва или въз дейст вие вър ху сви де те ли или постра да-
ли. Съдът смя та, че те зи фак то ри по пра ви ло са от но си ми. 
Независимо от то ва вътреш ни те съ ди ли ща не са по со чи ли въз ос-
но ва на как ви до ка за тел ст ва те са напра ви ли своите из во ди от-
нос но се риоз ност та на въз мож ни те риско ве. От зна че ние е съ що, 
че как то е под дър жал жал бо по да те лят пред на ционал ни те съ ди-
ли ща (вж. § 10 по-го ре), той ве че е бил аресту ван през 2014 г. по 
по доз ре ние, че е из вър шил съ що то престъпле ние. Ако е искало да 
се укрие или да попре чи на раз след ва не то, лицето е имало пре-
доста тъч но вре ме и въз мож ности да сто ри то ва. При то ва той е 
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бил за дър жан, след ка то се е явил в про ку ра ту ра та, а не при опит 
да се укрие или да на пус не стра на та.

98. На след ва що място, съ ди ли ща та са от ка за ли да раз гле дат 
въз ра же нието на жал бо по да те ля, че опас ност та да се укрие би на-
ма ля ла съ щест ве но, ако бъ де из зет паспор тът му с цел да му се 
попре чи да на пуска стра на та.

99. На послед но място, Съдът от бе ляз ва, че след ка то на 24 
април 2018 г. съ дът е поста но вил ос во бож да ва не то на жал бо по да-
те ля, в съ щия ден той от но во е бил за дър жан в хо да на дру го на-
ка за тел но произ вод ст во. Очевидно през го ди ни те е би ло за поч на-
то про веж да не то на ня кол ко произ вод ст ва за ед на и съ ща по съ-
щест во пред по ла гаема престъп на дейност (вж. § 7 по-го ре). Няма 
ни що но во в ре ше нията на съ да по по вод на послед но то на ка за-
тел но преслед ва не – фак ти те са се от на ся ли до съ ща та пред по ла-
гаема из ма ма в съ щия пе риод от вре ме през 2012–2013 г. Като е 
обра зу ва ла от дел ни на ка за тел ни произ вод ст ва за раз лич ни ета пи 
от съ ща та твър дя на престъп на дейност, про ку ра ту ра та е има ла 
въз мож ност да за оби ко ли раз по реж да не то на съ да за за мя на на 
за дър жа не то на жал бо по да те ля с до ма шен арест. Съдът е приемал 
до пус на то на ру ше ние на чл. 5 по две до ня къ де по доб ни мол дов-
ски де ла (де ло то Straisteanu and Others, цит. по-го ре, § 88; и де ло-
то I. E. сре щу Молдова, жал ба № 45422/13, § 62–68, 26 май 
2020 г.). Съдът смя та, че из куст ве но то раз де ля не на на ка за тел но-
то раз след ва не на ня кол ко от дел ни на ка за тел ни произ вод ст ва с 
цел да се при до бият неспра вед ли ви про це дур ни пре иму щест ва 
или да се за оби ко лят им пе ра тив ни прав ни нор ми е не съв мести мо 
с чл. 5 от Конвен цията.

100. Съдът съ що та ка на ми ра за от но си мо об стоятел ст во то, 
че здра вослов но то състояние на жал бо по да те ля яв но е би ло теж-
ко, как то е би ло уста но ве но с мно гоброй ни ме ди цин ски заклю че-
ния. Съдилищата не са напра ви ли пре ценка да ли то ва об стоятел-
ст во се е отра зи ло на въз мож ност та жал бо по да те лят да се укрие, 
или да попре чи на раз след ва не то.

101. С оглед на го ре из ло же но то Съдът смя та, че ма кар мо ти-
ви те на на ционал ни те съ ди ли ща да поста но вят за дър жа не то на 
жал бо по да те ля и по прин цип да са би ли от но си ми, те не са би ли 
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под кре пе ни в доста тъч на сте пен от на лич ни те до ка за тел ст ва по 
де ло то и ос но ва тел ност та на про дъл жи тел но то за дър жа не на жал-
бо по да те ля не е би ла мо ти ви ра на убе ди тел но.

102. В настоящия слу чай е до пус на то на ру ше ние на чл. 5, 
ал. 3 от Конвенцията.

V. Ïðèëîæåíèå íà ÷ë. 41 îò Êîíâåíöèÿòà

103. Според чл. 41 от Конвенцията:
„Ако съ дът уста но ви, че е има ло на ру ше  ние на Кон вен цията или на 
про то ко  л и те към нея и ако вътреш но то пра  во на ви со ко до го ва ря-
ща та стра на до пуска са мо частич но обез ще те ние за после ди ци те от 
то ва на ру ше ние, съ дът при съж да, ако то ва е необ хо ди мо, спра вед-
ли во удовлет во ре ние на по тър пев ша та стра на“.

А. Вреди
104. Жалбоподателят е пре тен ди рал обез ще те ние в раз мер 

 на 80 329  евро за не иму щест ве ни и за иму щест ве ни вре ди, при чи-
не ни в ре зул тат от застра ша ва не то на здра ве то и жи во та му, а съ-
що и за раз носки за хра на, ме ди ка мен ти и по щен ски услу ги.

105. Правителството за явя ва, че на жал бо по да те ля не се дъл-
жи обез ще те ние, тъй ка то не е до пус на то на ру  ше ние на не го ви те 
пра ва по Конвенцията. Във всич ки слу чаи смя та, че съ образ но 
прак ти ка та на Съда пре тен ди ра на та су ма е пре ко мер на.

106. С оглед на те жест та на до пус на ти те на ру ше ния на чл. 3 
и чл. 5, ал. 3 от Конвенцията Съдът при съж да на в до ви ца та на 
жал бо по да те ля су ма та от 10 000 евро обез ще те ние за не иму щест-
ве ни вре ди, как то и все ки евен ту ал но дъл жим да нък вър ху та зи 
су ма.

Б. Разноски
107. Жалбоподателят е пре тен ди рал и раз носки, напра ве ни 

пред Съда, в раз мер на 6960 евро. Позовал се  е на склю ч е ния с ад-
во ка ти те си до го вор и на ча со ва справ ка за вре ме то, през което се 
е ра бо ти ло по де ло то (59 ча са с ча со ва став ка от 120 евро на час).

108. Правителството смя та, че как то обе мът на из ра бо те ни те 
ча со ве, та ка и став ка та са пре ко мер ни.
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109. Според прак ти ка та на Съда пра во то на въз ста но вя ва не 
на раз носки те по де ло то се приз на ва от Съда, ако се до ка же, че те 
са би л и дейст ви тел но напра ве ни, че са би ли необ хо ди ми и ра зум-
ни по своя раз мер. В настоящия слу чай, ка то се взе мат пред вид 
пред ста ве ни те по де ло то до ку мен ти и та ка по со че ни те кри те рии, 
Съдът на ми ра за спра вед ли во да при съ ди су ма та от 5000 евро за 
обез ще тя ва не на всич ки напра ве ни раз носки, как то и все ки евен-
ту ал но дъл жим да нък вър ху та зи су ма.

В. Лихви за за ба ва
110. Съдът смя та за умест но лихва та за за ба ва да бъ де опре-

де ле на на ба за та на пре дел н а та лихва при от пус ка не на заем от 
Евро пейската централна банка, за ви ше на с три пунк та.

ÏÎ ÒÅÇÈ ÑÚÎÁÐÀÆÅÍÈß ÑÚÄÚÒ ÅÄÈÍÎÄÓØÍÎ:

1. Прие, че вдо ви ца та на жал бо по да те ля има пра вен ин те рес 
да под дър ж а оплак ва нията, напра ве ни пред Съд а от по чи на лия ѝ 
съпруг.

2. Прие, че оплак ва не то по чл. 2 от Конвенцията е не до-
пусти мо, а в останалата част жал ба та е до пусти ма.

3 . Реши, че е до пус на то на ру ше ние на чл. 3 от Конвенцията.
4. Реши, че е до пус на то на ру ше ние на чл. 5, т. 3 о т 

Конвенцията.
5. Реши, че:
(а) на ос но ва ние чл. 44, т. 2 от К онвенцията от вет на та дър-

жа ва след ва да запла ти на г-жа Елена Косован в три м е се чен срок 
от да та та, на която ре ше нието ста не окон ча тел но по си ла та на 
чл. 44, т. 2 от Конвенцията, след ни те су ми, кон вер ти ра ни в мол-
дов ски леи по кур са, ва ли ден към да та та на пла ща не то:

(i) 10 000 (де сет хи ля ди) евро обез ще те ние за не иму щест ве-
ни вре ди, как то и все ки евен ту ал но дъл жим да нък вър ху та зи су-
ма;

(ii) 5000 (пет хи ля ди) евро за раз носки, как то и все ки евен ту-
ал но дъл жим да нък вър ху та зи су ма;

(b) от из ти ча не то на по со че ния три ме се чен срок до из пла ща-
не то на су ми те се дъл жи проста лихва вър ху го ре по со че ни те су-
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ми в раз мер на пре дел на та лихва при от пуска не на заем от Евро-
пейската централна  банка, за ви ше на с три пунк та.

6. Отхвърля пре тен цията на жал бо по да те ля за спра вед ли во 
обез ще те ние в оста на ла та ѝ част.

Изготвено на ан  глийски език и обя ве но в пис ме на фор ма на 
22 март 2022 г. съглас но чл. 77, § 2 и 3 от Правилата на С ъда.

Стенли Нейсмит,   Йон Фридрик Кьолбро,
секре тар     пред се да тел


