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СЪДЕБНИ ДЕЛА  

ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПОСТАВЯНЕТО ПОД ЗАПРЕЩЕНИЕ  

НА ЛИЦА С ПСИХИЧНОЗДРАВНИ ИЛИ ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ 

 

1. Щукатуров срещу Русия (Shtukaturov v. Russia) 

Жалба No. 44009/05, съдебно решение (относно основателността), 27 март 2009, съдебно 
решение (по същество) 4 март 2010. 
Руски адвокат от MDAC е представлявал жалбоподателя по това дело, а MDAC са 
оформили аргументацията.   
Фактическа обстановка 
Жалбоподателят е бил поставен под пълно запрещение и за настойник е била назначена 
майка му в съдебна процедура, за която жалбоподателят не е бил известен и не е бил 
призован да участва.  В последствие майка му го настанява в психиатрична болница, като 
това е било считано за негово „доброволно” постъпване като пациент в продължение на 
седем месеца. Ръководството на болницата не е позволила на адвоката от MDAC да 
посети и разговаря със своя клиент. Правителството игнорира постановена от ЕСПЧ 
временна мярка (един от малкото случаи на постановяване на временна мярка по дело, 
което не е свързано с депортиране и не е свързано със защита на живота и не е по повод 
причиняване на смърт).  

Решение на съда  

ЕСПЧ установява, че:  

1. Отнемането на дееспособност представлява „много сериозна” намеса в личния 
живот на лицето, не е ограничена със срок и не може да бъде атакувана от самото 
лице, което е поставено под запрещение (нарушение на чл. 8 ЕКПЧОС). 

2. Психичното заболяване не може да бъде единственото основание, въз основа на 
което се отнема или ограничава дееспособността на едно лице и поради това 
руското законодателство е непропорционално, давайки възможността това да 
стане, без да предвижда разпоредби, които да дават възможност за отчитане на 
конкретното положение и отношение на лицето (нарушение на чл. 8 ЕКПЧОС). 

3. Съдебната процедура в рамките на която е наложено запрещението е 
несправедлива, тъй като г-н Щукатуров е бил изцяло лишен от възможността да 
вземе лично участие (нарушение на чл. 6 ЕКПЧОС). 

4. Лишаването от дееспособност не може да бъде основание за лишаване на човек 
от неговата свобода (нарушение на чл. 5, ал. 1 ЕКПЧОС). 

5. Всяко лице, което е било задържано против волята му – включително и тези които 
са били лишени от дееспособност – следва да има правото да иска независимо 
преразглеждане на задържането (нарушение на чл. 5, ал. 4 ЕКПЧОС). 

6. Руското правителство не се е съобразило с постановената от ЕСПЧ временна 
мярка, която позволява на адвоката на г-н Щукатуров да има достъп до него 
(нарушение на чл. 34 ЕКПЧОС).  

Съдебното решение по същество, с което се уважава жалбата е постановено две години 
по-късно и с него се критикува руското правителство, че не е предприело действия за 
възстановяване на дееспособността на г-н Щукатуров, както и че не му е бил осигурен 
достъп до правосъдие. ЕСПЧ е отсъдил 25,000 EUR обезщетение, най-голямата сума в 
дело свързано с увреждане.  
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2. Кис срещу Унгария (Kiss v. Hungary) 

Жалба No. 38832/06, съдебно решение 20 май 2010. 
MDAC е инициирал това производство.  
Фактическа обстановка 
През 2005 г. жалбоподателя е бил поставен под ограничено запрещение. Съдебното 
решение е постановило, че жалбоподателят е можел адекватно да се грижи за своите 
работи, но понякога е харчил пари по неразумен начин и е проявявал агресия от време на 
време. Жалбоподателят не е имал възможността да участва в изборите през 2006 г., 
защото съгласно Конституцията на Унгария хората поставени под пълно или ограничено 
запрещение нямат право на глас.  

Решение на съда  

ЕСПЧ установява, че автоматичното отнемане на правото на глас без да бъдат 
изследвани конкретни обстоятелства и способности на засегнатото лице е неприемливо. 
Съдът заключва, че отнемането на избирателни права, без индивидуална оценка от 
страна на съдебен орган и единствено на основание наличието на психично заболяване, 
налагащо частично запрещение, не би могло да се счита за съответстващо на 
изискването за законно основание за ограничаване на избирателните права. (нарушение 
на чл. 3 от Протокол No. 1) 

 

3. Станев срещу България (Stanev v. Bulgaria) 

Жалба No. 36760/06, съдебно решение на Голямата Камара на ЕСПЧ 17 януари 2012. 
MDAC, заедно с Български Хелзинкски комитет, представляват жалбоподателя.  
Фактическа обстановка 
През 2000 г. жалбоподателят е поставен под ограничено запрещение. Неговият първи 
настойник, общински служител, който никога не се е срещал с жалбоподателя, е 
кандидатствал за социална помощ от негово име и през 2002 г. го е настанил в 
специализираната институция в Пастра, намираща се в отдалечен планински район, 
далеч от неговия дом. По време на посещение за наблюдение в дома в Пастра през 2003 
г., Европейската комисия за защита от насилие (European Committee for the Prevention of 
Torture (CPT) е установила, че хигиенните условия, липсата на отопление и 
недостатъчната храна представляват нечовешко и унизително отношение; въпреки че 
комисията е поискала незабавно затваряне на дома в Пастра, само ремонтни дейности са 
били извършени през 2009 г. и институцията остава отворена. Г-н Станев се е опитвал 
няколко пъти да инициира преразглеждане на ограниченията на дееспособността му, но 
му е било отказвано това, поради липсата на съгласие от страна на неговия попечител 
(който в момента, в който г-н Станев е бил настанен в дома, е бил заменен от директора 
му). Поради това, съд никога не е преразглеждал ограничението на дееспособността му.  

Решение на съда  

ЕСПЧ установява, че:  

1. Условията на живот, които е трябвало да търпи жалбоподателя в продължение на 
приблизително 7 години, се считат за унизително отношение (нарушение на чл. 3 
ЕКПЧОС). *първото подобно твърдение, установено от Съда в дело, свързано с 
увреждане!  

2. С оглед на конкретните обстоятелства по делото, които включват участието на 
властите в настаняването в дома, както и ограничителните правила относно 
напускането на дома, продължителността на настаняването, както и отсъствието 
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на съгласие от страна на жалбоподателя по отношение на настаняването, се 
считат за лишаване от свобода (нарушение на чл. 5 ал 1 ЕКПЧОС). * първото 
подобно твърдение, установено от Съда по отношение на настаняване в социална 
услуга!  

3. Не е имало никакво преразглеждане относно законосъобразността на 
настаняването на жалбоподателя в дома в Пастра (нарушение на чл. 5 ал. 4 
ЕКПЧОС).  

4. Жалбоподателят не е имал възможността да се ползва от правото на обезщетение 
за нарушението на чл. 5, ал. 1 и чл. 5, ал. 4 от ЕКПЧОС преди решението на Съда 
по настоящото дело, или е можел да направи това, но само след неговото 
постановяване (нарушение на чл. 5 ал. 5 ЕКПЧОС) 

5. Предвидените процедури за получаване на обезщетение не са ефективни, тъй като 
дори и да се предположи, че в следствие на процедура по възстановяване на 
дееспособността, жалбоподателят би бил напълно дееспособен и би имал 
възможността да напусне дома, на него пак не би могло да му бъде присъдено 
обезщетение за унизителното отношение, което е търпял там (нарушение на чл. 13 
ЕКПЧОС, във връзка с чл. 3 ЕКПЧОС)    

6. Жалбоподателят не е имал пряк достъп до съд, за да поиска възстановяване на 
дееспособността (нарушение на чл. 6 § 1 ЕКПЧОС). 

Съдът не приема аргументите на жалбоподателя относно това, че нарушеното му право 
на живот в общността, както и отнемането на дееспособността му представляват 
нарушения на чл. 8 от ЕКПЧОС.  

Особеното мнение на съдиите Tulkens, Spiemann и Laffranque критикува гледната точка 
на мнозинството, като казват, че настаняването на жалбоподателя в дома в Пастра, го е 
лишило от възможността да участва в живота на общността и да изгражда отношения с 
хора, които той си избира. Властите не са направили опит да намерят алтернативни 
терапевтични решения в общността или да предприемат мерки, които са по-малко 
ограничаващи личната свобода, поради което той е развил т. нар. „синдром на 
институционализацията”, изразяващ се в загубата на социални умения и индивидуални 
отличителни черти.”  

Съдия Калайджиева (български съдия) е написала самостоятелно особено мнение, 
наблягащо на това, че „предпочитанието на мнозинството да не разгледа оплакванията 
на жалбоподателя във връзка с чл. 8 водят до невъзможността внимателно да се 
изследва наличието на предпазни мерки за упражняването на тези права с оглед 
предотвратяване на потенциален или дори очевиден конфликт на интереси, фактор, 
който е в основата на необходимата защита на хора в уязвимо положение срещу 
възможна злоупотреба и който е адекватно съотносим към оплакванията на 
жалбоподателя във връзка с разпоредбите на чл. 8 и чл. 6”.     

 

4. Кеджор срещу Полша (Kedzior v. Poland) 

Жалба No. 45026/07, съдебно решение 16 октомври 2012. 
MDAC се е намесила като трета страна по делото  
Фактическа обстановка 
През 2000 г. жалбоподателят е бил частично лишен от дееспособност и за попечител е 
бил назначен неговият брат. Една година по-късно жалбоподателят е бил лишен напълно 
от дееспособност на основание, че психичното му заболяване се задълбочава. На 
основание искане от страна на настойника, жалбоподателят е бил настанен в социална 
институция. Настаняването се е счело за доброволно по силата на закона и не се е 
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изисквало съдебно преразглеждане. Жалбоподателят е поискал от съда да анулира 
решението, с което е бил поставен под пълно запрещение. Въпреки това, обаче през 
септември 2007 г. не е бил даден ход на делото на основание, че той няма право да 
инициира съдебното производство. 

Решение на съда  

Съдът установява, че:  

1. Настаняването в специализирана институция представлява незаконно лишаване от 
свобода (нарушение на чл. 5 ал. 1 от ЕКПЧОС). *Следвайки юриспруденцията, 
създадена от Станев срещу България  

2. Не е имало никаква ефективна процедура, чрез която да се иска преразглеждане 
на настаняването и да се поиска неговото отменяне (нарушение на чл. 5 ал. 4 от 
ЕКПЧОС). 

3. Правото да се поиска от съда да преразгледа отнемането/ограничаването на 
дееспособността е едно от най-важните права за засегнатото лице, а г-н Кеджор е 
бил лишен от възможността пряко да сезира съда с искане за възстановяване на 
дееспособността. (нарушение на чл. 6 ал. 1 ЕКПЧОС). 

 

5. Шукора срещу Чехия (Sýkora v. Czech Republic) 

Жалба No. 23419/07, съдебно решение 22 ноември 2012. 
MDAC и чешкият им партньор Лига за човешки права представляват жалбоподателя.  
Фактическа обстановка 
През 2000 г., г-н Шукора, тогава - на 51 години, е бил на прага да понесе най-голямата 
промяна в своя живот без дори и да подозира. Местната власт в Брно (вторият по 
големина град в Чехия) го поставя под запрещение, без да го уведоми за съдебното 
производство. Г-н Шукора е бил „представляван” от служител на съда, който никога не се 
е срещал с него, нито е получавал указания от него. 

Пет години по-късно, г-н Шукора се скарва със своята приятелка. Въпреки, че не е 
използвано насилие, приятелката му е повикала полиция и линейка. Г-н Шукора е бил 
отведен в психиатрична болница, защото приятелката му казва на полицията, че той има 
психично заболяване. Той не е показвал никакви признаци, които да са налагали неговата 
хоспитализация. При пристигане в болницата, психиатър му казва да изпие доза 
невролептично лекарство. Г-н Шукора отказва, като обяснява че е алергичен и че 
лекарството ще му причини сериозни странични ефекти. Лекарите не се съобразяват с 
отказа му и насила инжектират лекарството. Като пряк резултат от това, зрението му е 
увредено за една година напред.  

На петия ден от общо 20 дневния си престой в болницата, г-н Шукора се свързва с 
адвокати, работещи в чешката неправителствена организация Лига за човешки права и 
MDAC. Адвокатите отиват да го посетят същия ден, но достъпа на г-н Шукора до съд е 
бил блокиран, тъй като бидейки поставен под запрещение, му е било необходимо 
разрешението на неговия настойник да атакува задържането в болницата: същият 
настойник, който е одобрил настаняването в болницата.  

Решение на съда  

Съдът установява, че:  

1. Съгласието на настойника не представлява достатъчна предпазна мярка срещу 
произвола при задържането на жалбоподателя. (нарушение на чл. 5, ал. 1 от 
ЕКПЧОС). 
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2. Тъй като се е считало, че жалбоподателят е настанен в психиатрична болница 
доброволно, поради наличието на съгласие от страна на неговия настойник, не е 
имало никакви производства, чрез които да е могло да се установи 
законосъобразността на задържането на жалбоподателя (нарушение на 5(4) от 
ЕКПЧОС). 

3. Отнемането на дееспособността на жалбоподателя е предизвикало сериозни 
последици за него, макар и само временни (нарушение на чл. 8 от ЕКПЧОС). 

 

6.  Решение на Върховен касационен съд по делото на Г.Ц. 

Дело No. 5560/2007, съдебно решение 12 ноември 2008. 
MDAC, заедно с Български Хелзинкски комитет представляват жалбоподателя  
Фактическа обстановка 
През октомври 2001 г. г-н Г.Ц. е поставен под пълно запрещение тъй като му е поставена 
диагноза епилепсия и съответно –е бил счетен за неспособен да се грижи за своите 
работи и да представлява собствените си интереси. По мнение на назначения му 
настойник – психиатър, обаче, болестта на Г.Ц. не му пречи той да се грижи за своите 
работи и да представлява собствените си интереси. Г-н Г.Ц. е бил настанен в социална 
институция за възрастни с интелектуални затруднения в Подгумер, област София. 

Решение на съда  

ВКС установява, че не е имало нужда г-н Г.Ц. да бъде лишаван от дееспособност. През 
ноември 2008 г. поставянето му под запрещение е било отменено и дееспособността му 
напълно възстановена.  

 

7.  Решение на Конституционния съд на Чехия по делото на М.Ф.  

Дело No. II.ÚS 2630/07, съдебно решение 13 декември 2007 
MDAC и чешкия им партньор неправителствената организация Лига за човешки права 
развиват аргументите и подготвят конституционната жалба.  
Фактическа обстановка 
Жалбоподателката е била поставена под пълно запрещение и през 2000 г. й е бил 
назначен настойник. Било установено, че жалбоподателката не е можела да полага грижи 
за личните си дела след смъртта на майка й. През 2005 г. тя е поискала възстановяване 
на дееспособността си, като твърдяла, че има нужда само от социална подкрепа. 
Настойникът й бил съгласен. Назначеното от съда вещо лице заключава, че психичното й 
здраве не се е променило от момента на поставянето й под запрещение и че 
настойничеството следва да остане, въпреки че тя може да се справя сама с по-
обикновените въпроси. Първата инстанция и апелативната инстанция отхвърлят искането 
през 2007 г. Двете инстанции не обясняват защо не са назначили вещо лице – психолог, 
както е било поискано от представляващия жалбоподателката.   

Решение на съда  

Отменяйки решенията на двете по-долни инстанции, Чешкия върховен съд установява, 
че:  

1. Постановеното през 2000 г. съдебно решение за поставяне под запрещение на 
жалбоподателката е било постановено в сериозно несъответствие с представените 
доказателства по делото, тъй като съдът е взел предвид само отчасти становището на 
вещото лице, не и заключението му че жалбоподателката е можела да се грижи сама 
за по-обикновени сделки, свързани с нейното имущество. Съдът грешно отхвърля 
искането на жалбоподателката за призоваване на психолог като вещо лице.  
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2. Процесуалните действия на двете по-долни инстанции са довели до нарушение на 
редица права на жалбоподателката: правото на справедлив процес, правото на 
зачитане на личния и семейния живот и правото на глас.  

3. Основният недостатък в действията на двете по-долни инстанции бил липсата на 
„какъвто и да е опит за прилагане на индивидуален подход при конкретните дела и 
абсолютното обосноваване на съдебните решения на основата на заключенията на 
вещите лица, без те да са били изследвани задълбочено.”  
 

8.  Решение на Конституционния съд на Руската Федерация по делото на Щукатуров  

Решение No. 4-P, постановено на 27 февруари 2009 
MDAC инициират това дело като жалбата е била подадена от руския адвокат на MDAC. 
Фактическа обстановка 
Г-н Щукатуров е бил младеж, когато му е била поставена диагноза шизофрения. Бил е 
спечелил дело пред ЕСПЧ през 2008 г. и през 2010 г. (виж по-горе). В подадената от него 
конституционна жалба той посочва, че съществуващия модел на пълно запрещение и 
отнемане на дееспособност представлява прекомерно голямо (непропорционално) 
ограничение на човешките права, както и че е дискриминативно; няма никакво съдебно 
преразглеждане на принудителното настаняване в психиатрична болница за лечение в 
случаите, когато лицето е било обявено за недееспособно, което е нарушение на 
конституционното право на свобода; няма никакво изискване в гражданско процесуалните 
производства за призоваване и изслушване на лица, които са били обявени за 
недееспособни, което е нарушение на конституционно гарантираната защита на личните 
права на всеки гражданин.  

Решение на съда  

Конституционният съд отменя следните законови разпоредби, след като установява че те 
са в противоречие с Конституцията:  

1. Разпоредбите в Гражданско процесуалния кодекс, които позволяват на 
съдилищата да ограничават дееспособността на лицата въз основа само на доклад 
на психиатър и да не позволяват участие в процеса на лицето, чиято 
дееспособност се разглежда.  

2. Разпоредбите в Гражданско процесуалния кодекс, които позволяват на 
съдилищата да отхвърлят апелативно обжалване на решението за поставяне под 
запрещение дори и в случаите, когато лицата не са били уведомени за 
първоначалните съдебни производства. 

3. Разпоредбите в Закона за психичното здраве от 1992 г., които позволяват едно 
лице с ограничена или отнета дееспособност да бъде задържано в психиатрична 
болница против неговата воля, единствено по силата на „съгласието” на неговия 
настойник/попечител (дори и в случаите, когато е очевидно, че задържаното лице 
не е съгласно), което от своя страна води до невъзможността за съдебно 
преразглеждане на законосъобразността на задържането.  

 
8.  Решение на Конституционния съд на Руската Федерация по делото на Делова  

Решение No. 15-P, постановено на 27 Юни 2012 
Руски адвокат от MDAC е представлявал жалбоподателката.  
Фактическа обстановка 

Г-жа Делова, сега на 49 години, е била с увреждане още като дете поради това че е 
страдала от церебрална парализа. Тя е била поставена под попечителство, когато е била 
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на 5 години. Не е имала достъп до образование, нито до социална рехабилитация. 
Поради заболяването си, г-жа Делова не може да говори и поради това тя комуникира 
чрез звуци или чрез прости думи като „да” или „не”. През март 2008 г. съдът отсъжда 
пълна недееспособност, по искане на социална институция – домът за хора с 
увреждания, където тя е живеела. Г-жа Делова е била диагностицирана с леко 
интелектуално затруднение. Тя не е взела участие в съдебното производство и не е 
подала жалба срещу съдебното решение. През ноември 2009 г. е поискала от окръжния 
съд да възобнови производството относно запрещението предвид решението на 
Конституционния съд по делото Щукатуров. Молбата е била допусната за разглеждане 
през декември 2009 г., като веднага е било насрочено съдебно заседание, този път с 
участието на жалбоподателката. 

В новообразуваното производство през 2010 г., доказателствата показали, че г-жа Делова 
е способна да управлява сама малката си пенсия и да се справя в още някои сфери от 
живота. Въпреки това, съдията по делото не е могъл да постанови нищо друго освен 
пълно запрещение, тъй като закона не предвиждал никакви алтернативи. Г-жа Делова е 
била поставено под настойничеството на социалната институция, където живее. MDAC 
обжалват решението от името на г-жа Делова, но жалбата бива отхвърлена. Тогава 
MDAC сезират Конституционния съд на основание противоконституционност на закона 
съгласно, който г-жа Делова е била лишена от дееспособност.    

Решение на съда  

В решението си Конституционният съд, въпреки че се позовава на Конвенцията за 
правата на хората с увреждания, не изследва ограничението на правата, което следва от 
отнемането на дееспособност и доколко това е в съответствие с Конвенцията. По-
конкретно, не се поставя под въпрос конституционосъобразността на ограничението на 
дееспособността по принцип, опирайки се на това, че не е в противоречие с 
Конституцията да бъдат предприети такива защитни мерки, каквито са предвидени, 
спрямо лица с психо-социални и интелектуални увреждания, които поради заболяванията 
си „не могат изцяло да разбират значението на своите действия и да ги контролират”. 
Поради това, Съдът не анализира законите с оглед наличието на достатъчни гаранции на 
правото на дееспособност, съгласно чл. 12 от Конвенцията. По-скоро твърди, че 
действащия закон е в противоречие с Конституцията, тъй като предвидените мерки са 
прекалено ограничаващи и не са пропорционални на целта, която следва да постигнат.  

 

10.  Решение на Конституционния съд на Словакия по делото на Е.Т.  

Решение No. I. ÚS 313/2012-52, постановено на 28 ноември 2012 
Фактическа обстановка 
Майката на жалбоподателя подава искане до първоинстанционния съд за отнемане на 
дееспособността му, но впоследствие оттегля искането си и иска процесуалните действия 
да бъдат прекратени. Първоинстанционния съд уважава оттеглянето на искането и 
прекратява производството. По жалба на Прокуратурата, обаче е сезирана втора 
инстанция, която отменя решението на първата и връща делото за ново разглеждане. 
Жалбоподателят бил лишен от дееспособност от първоинстанционния съд. По повод 
жалба на майката, втората инстанция потвърждава решението на първата. След 
постановяване на решението, жалбоподателят сезира Конституционния съд, където бил 
представляван от своя настойник – майка си. 

Решение на съда  
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Конституционния съд установява нарушение на предвидените в Конституцията на 
Словакия право на дееспособност, право на неприкосновеност, право на защита срещу 
незаконосъобразно вмешателство в личния и семеен живот, право на съдебна защита. 
Също така Конституционния съд установява нарушения на правото на справедлив 
процес, правото на личен и семеен живот и правото на равно третиране 
(недискриминация) съгласно ЕКПЧОС и правото на дееспособност съгласно Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреждания.    

 

11. Решение на първоинституционния съд в Унгария по делото на Е.М.  

MDAC са участвали в унгарско дело, в което макар и унгарското законодателство да не 
предвижда подкрепено вземане на решения, съдът не поставя лице с психо-социални 
проблеми под запрещение, позовавайки се на наличието на подкрепяща мрежа около 
него. 

Е. М. е психиатър, на която й е била поставена диагноза шизофренично разстройство 
през 2001 г. 4 години по-късно, тя решава да се премести в социален дом за възрастни 
хора. След като била настанена в дома, тя имала няколко конфликти с ръководството на 
дома. През 2009 г. директорът на институцията е поискал органа по настойничеството и 
попечителството да инициира процедура за поставяне под запрещение на Е.М. Органът 
по настойничество и попечителство назначава временен настойник. По време на 
съдебното производство, двама експерти препоръчват Е.М. да бъде поставена под 
ограничено запрещение, докато нейния личен психиатър настоявал, че здравословното 
състояние на Е.М. се е подобрило през изминалите години. Е.М. и нейният психиатър 
представят съставен от тях списък с ранни симптоми, които позволяват на E.M. да 
идентифицира момента, в който нейното здраве ще се влоши и в който момент нейният 
психиатър ще промени лечението. Е.М. съдействала много на психиатъра си. Най-накрая 
съдът решава да не поставя Е.М. под запрещение тъй като „от май 2010 г. около Е.М. се 
е изградила защитна мрежа, в която участват различни групи от обществото. Тази 
мрежа й предоставя необходимите сигурност и насоки, за да може тя да участва в 
обществения живот и е решение на трудностите, които би имала в следствие на 
заболяването си”. Съдът установява, че поради наличието на защитна мрежа „онези 
условия и състояния, които са се очаквали да се случат през 2009 г., преди началото 
на производството, не се предвиждат да се случат вече.”  

 

12.  Други важни дела на Европейския съд по правата на човека  

 З.Х. срещу Унгария (Z.H. v Hungary), 28973/11, решение от 8 ноември 2012 
 Наталия Микаленко срещу Украйна, 49069/11, решение от 30 май 2013 
 Салонтай –Дробняк срещу Сърбия, 36500/05, решение от 13 октомври 2009 
 Станков срещу България (текущо), 25820/07, стартирано на 19 юни 2012 
 Червенка срещу Чехия (текущо), 62507/12, стартирано на 10 декември 2012  

 

 


