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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият документ представлява основният
резултат от мащабно проучване, проведено в рамките на
програмата „Подобряване защитата на основните права
и достъпа до правна помощ за лица, задържани под стража в рамките на досъдебното производство в Европейския съюз“ (EURPRETRIALRIGHTS)1. Тази програма предостави възможност на екипи от опитни учени в областта
на правото и социологията да очертаят точна картина
както на правните разпоредби във връзка с достъпа на
лица, задържани в рамките на досъдебното производство,
до правосъдие и правна помощ, така и до реалното практическо прилагане на тези разпоредби в деветте държави — членки на Европейския съюз (ЕС), които участваха в
изследването, а именно: Франция, Германия, Нидерландия,
Белгия, Италия, Испания, Полша, Чешка република и България2. От тук и целта на настоящата Бяла книга е: 1) да
даде на читателите си един цялостен поглед върху механизмите, процедурите и стратегиите, които могат
да улеснят или да възпрепятстват ефективния достъп
до правосъдие за лица, задържани под стража в рамките
на досъдебното производство; 2) да предложи критичен
анализ на тези механизми, процедури и стратегии; и 3)
да изработи съответни, основани на фактически данни,
предложения за законовото подобряване на ефективния
достъп на лица, задържани в рамките на досъдебното
производство, до правна помощ на европейско равнище.
От тази гледна точка представянето на резултатите
от нашите изследвания на вниманието на националните
и европейските институционални заинтересовани страни бе възприето като целесъобразно с цел съдействие за
хармонизиране на законодателството, както и за адаптиране на практическата логика на достъпа до правна
помощ в рамките на ЕС.
1
2

Двугодишен проект, финансиран по Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз.
Вж. национални доклади по проекта EUPRETRIALRIGHTS, публикувани на www.
prisonlitigation.org
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА
EURPRETRIALRIGHTS
1.1. Ситуацията в Европа: кратка оценка
През 2018 г. в пенитенциарните институции в
Европейския съюз са били задържани повече от 569 000
обвиняеми и осъдени затворници, 90 000 от които не са
били осъдени3. Според Института за изследване на наказателната политика (Institute for Criminal Policy Research)
сред 20-те европейски държави, които имат по-висок коефициент на населеност в затворите, 14 са държави —
членки на ЕС4. В документи, издадени както от Съвета
на Европа5, така и от Европейския парламент6, условията на задържане на затворниците — и особено на лицата, задържани в рамките на досъдебното производство
— все още се считат за проблемни в мнозинството от
държавите членки. При затворниците, които са задържани под стража, има реална вероятност да попаднат в
специализирани центрове за задържане или в затвори за
изтърпяване на краткосрочни присъди, които обикновено са сериозно пренаселени, като така възникват ситуациите, до които препълването често води: тесни помещения, нападнати от насекоми и други вредители, лоши
хигиена и отопление или недостатъчна вентилация и
общо ограничаване на услугите, които следва да бъдат
3

4

5

6

Въз основа на последните данни на Евростат (брой на затворниците за 2016 г.). Не е посочен
(все още) броят на затворниците в Белгия и Шотландия за 2016 г. Вж. Eurostat, Prison
Capacity and Number of Persons Held (crim_pris_cap). [Последна актуализация на 10 януари
2019 г.]. Достъпно на: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
Вж. World Prison Brief. Institute for Criminal Policy Research (ICPR), Birkbeck, University of
London. Достъпно на: http://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/occupancy-level?field_
region_taxonomy_tid=14.
Съвет на Европа, Европейски комитет по проблемите на престъпността (CDPC). Бяла
книга за пренаселеността на затворите. Страсбург, 30 юни 2016 г. За академична оценка
вж. също W. Hammerschick e.a. DETOUR — Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio:
Comparative Report. Vienna: Institute for the Sociology of Law and Criminology, 2018.
Вж. по-специално резолюциите на Европейския парламент относно Стокхолмската
програма (25 ноември 2009 г.), относно условията на задържане в ЕС (15 декември 2011 г.),
относно ситуацията с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (13 декември 2016 г.)
и относно системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях (5 октомври
2017 г.).
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предоставени в даден затвор, като медицински грижи,
образование или програми за социална рехабилитация и
др.
Тази ситуация продължава въпреки многобройните стандарти, разработени от Съвета на Европа, и то
не само в контекста на юридически незадължителни актове7, но преди всичко в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), най-вече въз основа
на императивните изисквания на член 3 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ, Конвенцията).
За да гарантира ефективността на тези права, Съдът
в Страсбург наложи позитивни задължения на държавите основно под формата на задължение да предоставят
ефективни правни средства за защита, способни да предотвратяват или преустановяват нарушаване на Конвенцията и да осигуряват компенсация. Въпреки този
засилен натиск върху националните съдилища Съдът
в Страсбург продължава да е затрупан от еднотипни
жалби, свързани със затворите, което отразява неспособността на неговите решения да трансформират националните пенитенциарни системи. Няколко държави
— членки на Европейския съюз, допринасят за това претоварване на Съда и са субект на пилотни и квазипилотни решения, тоест такива, които установяват структурни нарушения на Конвенцията8.
От гледна точка на Европейския съюз — дори и
когато условията в затворите се разглеждат основно
като отговорност на държавите членки, е ясно, че условия на задържане, които са под равнището, установено
от стандартите, не само подкопават основни права,
както са залегнали в Хартата на основните права на ЕС,
но оказват и силно негативно влияние върху правилното
функциониране на Съюза в областта на наказателното
7

8

Препоръка № R(99)22 относно пренаселеността в затворите и увеличаване на броя
на затворниците, както и Бяла книга за пренаселеността на затворите от 2016 г., в
която бе предложен дълъг списък с мерки, които да приведат условията в затворите в
съответствие със стандартите в областта на правата на човека.
Вж. Резолюция на Европейския парламент от 5 октомври 2017 г. относно системите на
местата за лишаване от свобода и условията в тях (2015/2062 (INI)); Съвет на Европа. Бяла
книга за пренаселеността на затворите, 2016.
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правосъдие9. За да се насърчи взаимното доверие, съдебното сътрудничество и надлежното функциониране на
средствата за взаимно признаване в областта на наказателното правосъдие (член 82 от Договора за функционирането на Европейския съюз, ДФЕС), е от особено важно значение да се осигури наличието на задоволителни
условия на задържане във всички държави членки10.
Когато условията в затворите в държава членка
се считат за унизителни, изпълнението на заповеди за
арест и трансфер на затворници в тази държава членка
може да съставлява нарушение на Хартата на ЕС, както е определил Съдът на Европейския съюз по съединени
дела Aranyosi-Căldăraru11. Поради това изпълнението на
европейската заповед за арест (ЕЗА) може да бъде отложено и в крайна сметка отказано поради условията на
задържане, на които той/тя биха били подложени, ако
бъдат предадени на издаващата държава членка. Такова
развитие поставя сериозно предизвикателство с оглед
използването на ЕЗА. Ситуацията във връзка със задържането е деградирала доста съществено в голям брой
държави — членки на ЕС, и националните контролни механизми (юрисдикционни и неюрисдикционни), свързани
със затворите, са толкова различни, че е много трудно
да се получи точна и актуална картина на местните ситуации, както изисква новата съдебна практика на Съда
на Европейския съюз (СЕС). Развитието на съдебната
практика на СЕС и в по-широк план на институционалните трансформации, произтичащи от Лисабонския договор, съответно коренно обновиха параметрите на въпроса за затворите през призмата на Европейския съюз.
На този фон въпросът за ефективността на правните
9

Вж. по-специално резолюциите на Европейския парламент относно Стокхолмската
програма (25 ноември 2009 г.); относно условията на задържане в ЕС (15 декември 2011 г.);
относно ситуацията с основните права в Европейския съюз през 2015 г. (13 декември 2016 г.)
и относно системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях (5 октомври
2017 г.).
10 Вж. Rosa Raffaelli. Prison Conditions in the Member States: Selected European Standards and Best
Practices. Brussels, 17.01.2017; G. Vermeulen et al. Material Detention Conditions, Execution of
Custodial Sentences and Prisoner Transfer in the EU Member States. Maklu Publishers, 2011; FRA,
Criminal Detention and Alternatives, 2016.
11 СЕС. Решения по съединени дела C-404/15 и C-659/15 PPU от 5 април 2016 г. (EU:C:2016:140);
C-220/18 PPU от 25 юли 2018 г.
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средства за защита, с които разполагат задържаните
лица, е определящ от гледна точка на Европейския съд по
правата на човека или Съда на Европейския съюз.
Този проблематичен пейзаж наложи провеждането
на критични изследвания и по-специално доведе до програмата EURPRETRIALRIGHTS.

1.2. Програмата EUPRETRIALRIGHTS: кратък
преглед

Този проект всъщност е резултат от предишни изследвания, инициирани от Европейската мрежа
за правно застъпничество за лица, лишени от свобода (European Prison Litigation Network)12, и по-специално
от проучване, фокусирано върху правните механизми
за достъп до правни средства за защита на задържани
в европейските затвори лица13. Констатирани бяха съществени различия от гледна точка на достъпа до съд
и ефективността на правата. Достъпът до източници
на информация за правата при задържане и до външни
посредници във връзка с жалбите на затворниците бяха
определени като критичните фактори при съдебната
защита при задържане. Този факт може да бъде обяснен
с очевидно слабо представителство в затвора на групи
от населението, които разполагат с най-малко финансови средства и са най-ниско образовани, които често са
обезоръжени в правните процедури. Също така бе установено, че структурата и обемът на правните средства
за защита се определят от основните субекти — адвокати, НПО, които са активни в областта на правосъдието.
Тези констатации сочат необходимостта от посистематично изследване на ефективния достъп по време на задържането до източници на информация за правата, до адвокат и най-накрая — до съд. В тази връзка бе
създаден нов изследователски проект, който да извърши
по-широко и по-задълбочено изследване. Основните за12
13

Също финансирано от Програма „Правосъдие“ на Европейския съюз.
Вж. Gaëtan Cliquennois and Hugues de Suremain (Eds.). Monitoring Penal Policy in Europe.
Routledge, 2017.
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интересовани страни по проекта първоначално имаха
желание да се фокусират върху ключови групи от населението и върху моментите, в които достъпът до правосъдие и правна помощ са от решаващо значение: това
означава най-вече фокусиране не само върху достъпа до
правна помощ за лица, задържани в пенитенциарни заведения, но също така и върху достъпа до правна помощ
за лица, задържани от полицията. Когато се стигна до
наказателното задържане, досъдебната фаза и положението на лица, задържани под стража в рамките на досъдебно производство, също станаха предмет на особена
тревога (вж. точка 2 по-долу). В тази ситуация ранният
анализ на наличните ресурси разкри липсата на прецизни
юридически или емпирични познания, което още повече
подчерта необходимостта от настоящото изследване.
Съответно проучването на европейското и националното законодателство в тази област във всяка държава
се превърна в основната цел на изследването. Същевременно емпиричните препятствия пред ефективния достъп до правни средства за защита, констатирани при
предишното изследване, подтикнаха изследователите
да допълнят описанието на съществуващите формални
механизми с емпирично изследване на реалните условия
на достъпа до правна информация и подпомагане във всяка държава. По този начин методите за правен анализ
трябваше да бъдат комбинирани с класическата методология на правен анализ, използвана в социологията, поспециално наблюдение и полуструктурирани интервюта
с основните субекти.

2. ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО И
ДЕФИНИРАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ
КОНЦЕПЦИИ
Фокусирането на програмата върху досъдебната
фаза даде възможност на изследователите да се насочат отвъд конкретното положение на задържаните и да
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възприемат подход на по-широка визия относно „правната верига“ — от първоначалния полицейски арест до
задържането с мярка за неотклонение. Тази опция обаче
наложи прецизно дефиниране на обхвата и рамките на
изследването на ранен етап от програмата. Уточненията по-долу отразяват тези решения и изясняват целите
и основните области на интерес на настоящото изследване.
Както вече беше заявено, това проучване се фокусира най-вече върху лица, задържани под стража в рамките
на досъдебно производство14, наричани също и предварително задържани лица, за разлика от осъдените затворници. В настоящия документ се използва широка дефиниция за предварително задържани лица (включително
задържани, които са получили първа присъда, но все още
очакват окончателната). Възприемането на тази дефиниция също така насочи изследователите към подбора
на видовете институции, които да бъдат включени в проучването. В резултат то се фокусира върху места за задържане, затвори и арести, разбирани тук като места за
задържане, управлявани от полицейски или пенитенциарни власти, задържането в които варира във времето от
първоначалния арест на даден заподозрян до явяването
му/ѝ пред съда след поредица от полицейски разпити.
От друга страна, това проучване изключва институции,
специализирани в задържането на непълнолетни лица, и
имиграционни центрове за задържане. По същия начин
психиатричните институции принципно не бяха включени в изследването, но трябваше да бъдат отчетени
в специфичния национален контекст на някои държави,
където това бе счетено за релевантно (например в Германия), доколкото времето, прекарано в тях, трябва да
бъде приспаднато от присъдата и поради това се включва в досъдебната фаза.
В този юридически и институционален обхват
проведеното проучване се фокусира на първо място вър14 Терминът „задържани“ се използва в общия му смисъл на лица под контрола на
пенитенциарната администрация, независимо дали съответните лица имат статут на
обвиняеми, или на осъдени.
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ху системите за правно подпомагане в деветте изследвани държави: анализът се ограничава до правното подпомагане на лица, задържани в досъдебното производство,
които се оплакват от нарушения на правата на човека
в мястото за задържане, а не до правното подпомагане
във връзка с наказателно производство. На много места
обаче това изследване разкрива как спорове във връзка с
условията на задържане могат да бъдат повдигнати от
адвокати в хода на дадено наказателно производство,
което способства това подпомагане да се ползва и в двете фази.
И накрая, умишленият фокус върху ефективността на достъпа до правно подпомагане, възприет в настоящото изследване, отведе изследователите най-напред към анализа на механизмите за правно съдействие
в деветте изследвани държави. Под „правно съдействие“15
следва да се разбира цялостният достъп до правна информация (информация относно права и задължения)
и до адвокат от момента на лишаването от свобода.
При полицейско задържане тази концепция по-специално
включва информация, предоставена във връзка с правото на правна помощ, достъпа до лекар и до квалифициран
преводач; при наказателно задържане това се отнася до
информация относно правата на задържаните, достъпа до правна информация и практическите средства за
отнасяне на въпрос към съда и, отново, ефективната
възможност за среща с адвокат. В по-широк план настоящият документ анализира реалните мерки, предприети с цел улесняване на достъпа на задържаното лице до
съд, в рамките на мястото за задържане или по инициатива на други държавни или недържавни субекти. Тези
мерки включват например: организационни мерки, предприети от недържавни субекти (основно адвокатски съ15

Предвид разнообразието от правни режими, на този етап трябва да бъде пояснена
използваната терминология. За целите на настоящото проучване терминът „правни
съвети“ означава персонализирана информация относно правата в рамките на мястото
за задържане; „правна помощ“ означава финансирането на подпомагане от адвокат от
държава членка, което дава възможност за упражняване на правото на достъп до защита;
терминът „адвокат“ означава квалифициран юрист, овластен да изпълнява своята
професионална дейност под едно от професионалните звания, изброени в Директивата
относно установяването на адвокатите (Директива 98/5/ЕО).
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вети, НПО или правни клиники) с цел структуриране на
дейността им в областта на съдебни дела, свързани със
затворите. Те също така отчитат техническите средства, предоставени от същите субекти с цел улесняване
на съдебни дела, свързани със затворите, като специално
внимание се обръща на дигиталните инструменти.
Като част от тези усилия Бялата книга ще даде
точен и обоснован поглед върху юридическите и практическите пречки, възпрепятстващи ефективния достъп
до права за лицата, задържани в досъдебната фаза. Стремежът на авторите е това да бъде мощен и полезен принос към защитата на тези лица в Европейския съюз.
Първата част от Бялата книга разглежда въпроса
за достъпа на задържаните лица до закон и съд от европейска гледна точка. Най-напред ще бъдат анализирани
изискванията на ЕСПЧ в тази област и техните граници
(Глава първа). В следващата глава ще бъдат разгледани
евентуалните бъдещи развития от гледна точка на законодателството на Европейския съюз (Глава втора).
Втората част предлага преглед на тези въпроси
от национална гледна точка. Ситуацията във връзка с
полицейското задържане е разгледана като отправна
точка при изследването на ситуацията в местата за
задържане (Глава трета); следва анализ на въпросите,
свързани с достъпа до правна информация в местата за
задържане (Глава четвърта), системите за правна помощ (Глава пета), ролята на адвокатските колегии и адвокатите в тази област (Глава шеста) и ролята на НПО
(Глава седма).
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ГЛАВА ПЪРВА. ЕВРОПЕЙСКИЯТ
СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
И ТРУДНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С
ДОСТЪПА ДО СЪД В ЗАТВОРА
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Европейският съд по правата на човека премина
от „етапа на непознаване на общите условия за задържане към етап на признаване на правото на всяко задържано лице на условия, които съответстват на човешкото
достойнство“16. Въз основа на това развитие десетилетието 2000 — 2010 г. свидетелства за реален ръст на съдебната практика, свързана със затворническия живот.
Правото на защита на здравето и правото на достойни
условия намират своята „обща матрица“ в решението по
делото Kudła v. Poland от 26 октомври 2000 г.17, постановено във връзка с член 3 от Конвенцията (забрана на
нечовешко или унизително отношение). Няколко месеца
по-късно Съдът постановява, че физическите условия
трябва да бъдат вземани предвид, и то сами по себе си,
като по този начин изоставя умишленото нанасяне на
болка като решаващ критерий за нечовешко или унизително отношение18. В решението си съгласно член
3, който не предвижда изключения, Съдът установява
неотменимо право на достойни условия на задържане.
Вследствие на това държавата следва да „организира пенитенциарната си система по начин, който гарантира зачитане на достойнството на задържаните, независимо от
финансови или логистични затруднения“19. Отвъд въпро16
17
18
19

F. Tulkens. Droits de l’homme en prison — In: Panorama européen de la prison. J.-P. Céré (dir).
L’Haramattan, coll. Sciences criminelles, 200, p. 39.
ЕСПЧ. Решение по делото Kudła v. Poland [GC] (жалба № 30210/96) от 26 октомври 2000 г.
ЕСПЧ. Решения по делата Peers v. Greece (жалба № 28524/95) от 19 април 2001 г. и Dougoz v.
Greece (жалба № 40907/98) от 06 юни 2001 г.
Вж. например решението на ЕСПЧ по делото Varga and others v. Hungary (жалба № 14097/12)
от 10 март 2015 г.
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сите за материалните условия на задържане и здравеопазване Съдът изгражда защита за задържаните лица,
основана на категории, инкорпориращи доктрината на
други органи на Съвета на Европа, и по-специално „незадължителната практика“ на Комитета по предотвратяване на изтезанията. Съдебната практика поетапно е
адресирала много аспекти на живота под стража, главно
въз основа на членове 2, 3, 5 и 8 от Конвенцията.
За да бъде осигурено спазването на широкия спектър от права, признати по този начин от съдебната
практика, Съдът е наложил определени процесуални положителни задължения, като на първо и основно място е
правото на ефективни средства за правна защита. Тези
механизми, наред с другото, трябва да бъдат независими,
с правомощия за вземане на обвързващи решения, които
могат да предотвратят или осигурят прекратяването
на нарушението и адекватното обезщетение в интерес
на увредената страна20.
Съдът е дефинирал процесуалните задължения
на държавите в тази област максимално прецизно, тъй
като според него ефективността на средствата за
правна защита е жизненоважен въпрос. Той възприема
политика на преобразуване на правото на ефективно
вътрешноправно средство за защита в привилегирован
лост за премахване на ендемичните проблеми в системите на европейските затвори21. Мерките, които Съдът
изисква от държавите да предприемат в своите пилотни и квазипилотни съдебни решения (установявайки, че
нарушението е структурно в държавата респондент),
се състоят в създаването на подобни средства за правна
защита. Разглеждането на този спор от националните
съдилища също е от първостепенно значение за Съда: голяма част от повтарящите се жалби, с които е натова20 Belda, B. Les droits de l‘homme des personnes privées de liberté, Contribution à l‘étude du pouvoir
normatif de la Cour européenne des droits de l‘homme. Bruylant/LGDJ, 2010.
21 ЕСПЧ. Решения по делата Ananyev and others v. Russia (жалби № 42525/07 и 60800/08) от 10
януари 2012 г.; Нешков и други срещу България (жалба № 36925/10 и др.) от 27 януари 2015 г.;
Атанасов и Апостолов срещу България (жалби № 65540/16 и 22368/17) от 27 юни 2017 г.;
Varga and others préc.; Torreggiani and others v. Italy (жалба № 43517/09) от 08 януари 2013 г.;
Stella and others v. Italy (жалба № 49169/09) от 16 септември 2014 г.
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рен, се отнасят до условията на задържане. В този контекст може да се очаква, че Съдът ще обръща особено
внимание на пречките, които задържаните срещат при
достъпа до механизми за обезщетение. Какво реално се
случва в съдебната му практика? Целта на следващите
развития не е да се припомнят процесуалните изисквания, идентифицирани от Съда във връзка със затворите,
а по-скоро да се разгледа подходът на Съда към преодоляването на тези структурни затруднения и процесуалните средства, които той насърчава в тази област.

2. ЕФЕКТИВНИЯТ МОДЕЛ НА ПРАВНО
СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА ПО ЧЛЕН 13:
ПРАВНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА,
КОЕТО ЗАТВОРНИКЪТ САМ МОЖЕ ДА
УПРАЖНИ
2.1. Предпочитанието на С ъда е към опростени
механизми на правна защита , а не система ,
която допуска намесата на адвокат

Макар че Съдът се въздържа да даде модел на системата на правно средство за защита, ясното му предпочитание към независими органи или наказателен съд
е с оглед на конкретна загриженост за това доколко механизмът ще отговаря на нуждите и познаването на пенитенциарната среда, както и достъпността му за задържаните лица. Поради това Съдът е напълно наясно с
конкретните проблеми на пребиваващите в затворите,
когато става дума за достъп до съд. Ако говорим схематично, може да се каже, че неговият отговор има за цел
да адаптира характеристиките на органите по обжалване, вместо да налага мерки за правна помощ, които
биха позволили на задържаните лица да завеждат делата
си пред обикновените съдилища.
Отчетени са различни аспекти в тази връзка: раз-
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ходите по производството, сложността на правилата и
процедурите, защитата срещу репресивни мерки и т.н. В
пилотното решение по делото Ananyev and others v. Russia
Съдът е удовлетворен, че процедурата по превантивни
правни средства за защита, предвидена в националния
закон, се развива безплатно за жалбоподателя (пар. 109).
Що се отнася до компенсаторното правно средство за
защита, което трябва да бъде установено в изпълнение
на решението, той посочва, че то не бива да включва режим с юридически такси, които налагат прекомерна тежест на жалбоподателя, чийто иск е основателен (пар.
228).
Що се отнася до достъпа до правна помощ, съдебната практика изглежда доста оскъдна. По отношение
на справедливия съдебен процес, Съдът взема предвид
липсата на правна помощ, но не от гледна точка на правото на достъп до съд, което е обичайното основание,
на което разглежда въпроса за безплатната правна помощ, а с оглед на невъзможността лицето да бъде изслушано лично пред съдебен орган22. Трябва да се отбележи
обаче, че в решението си по делото Aden Ahmat v. Malta
от 23 юли 2013 г.23 във връзка с материалните условия на
задържане на незаконни имигранти, чиито констатации
могат да бъдат транспонирани към спорове относно пенитенциарната система, Съдът изрично твърди, че отсъствието на структурирана система за правна помощ
само по себе си представлява проблем от гледна точка
на достъпа до средства за защита, независимо от самите ѝ качества (пар. 66). Изглежда, такава позиция не е
била заемана до момента по дело, свързано със затворите, въпреки че страна като Русия, спрямо която е прието пилотно решение, не предлага безплатна адвокатска
помощ в тази област. В действителност Съдът настоява по-скоро за подаване на жалбата до компетентните
органи от самите държави, подчертавайки опростенос22 ЕСПЧ. Решения по делата Vasilyev v. Russia (жалба № 28370/05) от 10 януари 2012 г.; Beresnev
v. Russia (жалба № 37975/02) от 24 декември 2013 г.
23 ЕСПЧ. Решение по делото Aden Ahmed v. Malta (жалба № 55352/12) от 23 юли 2013 г., пар. 66.
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тта на процедурите24 или изисквайки адаптиране на правилата, регламентиращи установяването на фактите
(вж. по-долу).
Специални задължения са наложени на властите
в случаи, при които нарушенията се отнасят до лица с
психични проблеми, което ги задължава да действат по
собствена инициатива за проверка на ситуацията. Така
в решението по делото Sławomir Musiał v. Poland25 Съдът
счете, че тъй като жалбоподателят страда от психично заболяване, което намалява умствените му способности, „не следва да се изисква или очаква той да използва с
пълно внимание всички правни средства за защита, които са на разположение по Кодекса за изпълнение на наказанията“ (пар. 73). По някои дела във връзка със задържани без подобни проблеми се включват указания в полза на
изискване за действия proprio motu26, но не изглежда подобно задължение да е систематично в съдебната практика, както в предходната хипотеза.
Сега като че ли се взема предвид основната пречка
пред упражняването на средства за защита на права в
затвора, а именно страхът от репресии. В решението по
делото Нешков и други срещу България Съдът си направи
труда да уточни, че благодарение на подкрепата на Европейските правила за затворите задържаните трябва да
могат да се оплакват, без да се страхуват, че ще им бъде
наложено наказание или че това ще доведе до отрицателни последици за тях (пар. 191). Съдът се основава mutatis
mutandis на решението, постановено по дело, при което
жалбоподателят е поставен в изолация поради оплаквания до прокурора27. Засега това нововъведение не е довело
до „оперативна“ инструкция, която евентуално да изисква конкретен механизъм за защита на лице, подаващо
24 Вж. също решенията на ЕСПЧ по делата Нешков и други срещу България, пар. 191; mutatis
mutandis, Марин Костов срещу България (жалба № 13801/07) от 24 юли 2012 г., пар. 47 — 48.
25 ЕСПЧ. Решение по делото Sławomir Musiał v. Poland (жалба № 28300/06) от 20 януари 2009 г
26 Вж. например решението на ЕСПЧ по делото Kalashnikov v. Russia (жалба № 47095/99) от 18
септември 2001 г.
27 Прави се препратка към член 70.4 от Европейските правила за затворите от 2006 г. и,
mutatis mutandis, решението на ЕСПЧ по делото Марин Костов срещу България (жалба
№ 13801/07) от 24 юли 2012 г., пар. 47 — 48.
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оплакване.

2.2. Регламентиран процес, който дава
възможност на задържания да действа
самостоятелно

Съдът е изработил детайлни процесуални изисквания, позволяващи ефективната намеса на външен
орган, въпреки факта, че жалбоподателят е изцяло под
контрола на администрацията и че единствено тя има
достъп до доказателствата. Той полага усилия за опростяване на процесуалния механизъм, за да може защитата, предоставена съгласно член 13 от Конвенцията, да
достигне до задържаните. Тази логика дава възможност
за справяне с най-често срещаните проблеми в европейските пенитенциарни системи: упадък, свързан с пренаселеността, нездравословна среда, сгради, които не са
годни за обитаване, и т.н. С други думи, данните относно
спора се състоят основно в описания и обсъждане на доказателства по сравнително опростен начин.
В тази връзка пилотното решение по делото
Ananyev припомня по много ясен начин (пар. 228), че просто трябва да се изисква заинтересованата страна да
представи елементи, които са леснодостъпни за нея,
като например подробни описания на условията на задържането, показания от свидетели или отговори от инспекционни органи; след това зависи от самите власти
дали ще оборят твърденията, представяйки документи,
сочещи, че условията на задържане не противоречат на
член 3 от Конвенцията.
Съдебната практика, изглежда, не е разглеждала
в действителност въпроса за средствата за доказване,
по-конкретно експертизите, които да изискват професионалист да информира съдиите в своята област по
техническите въпроси28. Настоящата съдебна практи28 Например изискването за експертиза, която да установи факти в друга област на
правото (медицинска грешка) под защита, предвидена в член 8; вж. решението на ЕСПЧ по
делото S.B. v. Romania (жалба № 24453/04).
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ка не изисква наличието на система, която да позволява
подходящо третиране на спорове, включващи сложни въпроси.
Важно е да се отбележи обаче, че необходимостта
от опростяване не води до отпадане на процесуалните
изисквания, присъщи на процедурата по обжалване. Съгласно член 13 от Конвенцията разглеждането на жалби
от задържани лица трябва да следва процедура, която е
дефинирана в закона и която гарантира участието на
заинтересованите страни. Това означава както възможност за независимо установяване на фактите, така и
избягване на ситуации, при които се игнорират жалби
на задържани лица. Заинтересованите страни трябва да
имат възможност да обсъдят констатациите на администрацията, за да може твърденията им да не бъдат
заличени от изявления в обратен смисъл, направени от
пенитенциарните служби. В допълнение, органът трябва
да бъде юридически задължен да се произнася по жалбите
по ефективен начин. В тази връзка орган като прокурора, който в някои страни от Централна и Източна Европа отговаря за проверката на законосъобразността на
актовете на администрацията на затворите, са определени като недостатъчни по смисъла на член 13, тъй като
не дават възможност на задържаните лица да следят
развитието на производството и да оспорват твърденията на органа29. Същите съображения, допълващи
тези, свързани с липсата на изпълнителни правомощия,
карат Съда да отхвърли институцията на омбудсмана
като ефективно правно средство за защита30. Позицията на Съда обаче не е съвсем категорична, тъй като при
разглеждане на хода на производството той имплицитно отчита, че задържаният е изправен сам пред администрацията.

29 Вж. решенията на ЕСПЧ по делата Pavlenko v. Russia (жалба № 42371/02) от 1 април 2010 г.,
пар. 88 — 89; Aleksandr Makarov v. Russia (жалба № 15217/07), пар. 86; Ananyev v. Russia, пар. 99;
Нешков и други срещу България, пар. 212.
30 Ananyev and others v. Russia, пар. 105 — 106.
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3. ПРАВОТО НА СПРАВЕДЛИВ СЪДЕБЕН
ПРОЦЕС: НЕДОСТАТЪЧНО РЕАЛИЗИРАН
СЪЩЕСТВЕН ПОТЕНЦИАЛ
3.1. Ограничителният подход към обхвата на
гаранциите в наказателното производство

Член 6, пар. 3 от ЕКПЧ, който се прилага спрямо
наказателни обвинения, съдържа гаранции, които значително биха могли да засилят позицията на задържания в
спорове между него/нея и администрацията. По-конкретно лице, обвинено в престъпление, което не желае да се
защитава само̀, трябва да разполага с възможност да
ползва адвокат по свой избор още в първите етапи на
производството (член 6, пар. 3, буква в)). В допълнение
член 6, пар. 3, буква в) включва правото на правна помощ
при две условия, които следва да бъдат разглеждани кумулативно: (1) обвиняемият трябва да демонстрира, че
не разполага с достатъчно средства за заплащане на
правната помощ; (2) интересите на правосъдието налагат на обвиняемия да бъде предоставено безплатно процесуално представителство31.
Поради това въпросът за приложното поле на наказателния аспект на член 6 е определящ. В тази връзка
основният въпрос е приравняването на дисциплинарното производство към наказателно обвинение по смисъла на член 6. Съгласно сегашната съдебна практика дисциплинарните производства се считат за наказателни
обвинения единствено ако водят до удължаване на срока
на излежаваната присъда32. При липсата на практическо
удължаване на срока на лишаването от свобода, което
трябва да бъде изтърпяно, гаранциите по членове 6-1
31

Това изискване се разглежда най-вече във връзка със способността да изложи своите
аргументи — например поради непознаване на езика, ползван в съда и/или в конкретната
правна система.
32 Във връзка с датата на освобождаване, което лицето може да е очаквало съгласно
националното право, вж. решенията на ЕСПЧ по делата Ezeh and Connors v. United Kingdom
(жалби № 39665/98 и 40086/98) от 9 октомври 2003 г. и Young v. United Kingdom (жалба
№ 60682/00) от 16 януари 2007 г.
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(наказателни) и 6-3 принципно не се прилагат33. Съдебната практика по пенитенциарни въпроси остава непроменена, макар че критериите по член 6, пар. 1 (наказателноправен аспект) доста се промениха34 и следваше
да доведат до разширяване на наказателното поле при
дисциплинарни дела, свързани със затворите.
Липсата на съдебна практика във връзка със затворите се компенсира от същественото разширяване на приложното поле на гражданскоправния аспект на
член 6, пар. 1 в тази област. Същевременно процесуалните гаранции, предоставени в този контекст, са недостатъчни.

3.2. Гражданскоправният аспект на член 6, пар.
1: широко приложно поле, но много конкретни
гаранции

В периода около началото на 2000 г. гражданскоправните аспекти, изглежда, са потенциален вектор за
създаването на процесуални права за задържаните лица.
С поетапен подход Съдът призна приложимостта на
този текст спрямо няколко категории мерки. Исковете за обезщетение, подадени от затворници във връзка с лоши материални условия на задържане35 или лоша
здравна грижа36, попадат в обхвата на тази категория.
Той също така се прилага спрямо ограниченията, наложени на затворника, да получава пари отвън37 или върху
семейни права, независимо дали става дума за ограничаване на достъпа до стая за посещения38, или до мерки за
охрана, свързани с посещения от роднини, като например използването на система за разделяне39. Освен това
33 ЕСПЧ. Решения по делата Payet v. France (жалба № 19606/08) от 20 януари 2011 г. и Štitić v.
Croatia (жалба № 29660/03) от 8 ноември 2007 г.
34 ЕСПЧ. Решение по делото Jussila v. Finland [GC] (жалба № 73053/01) от 23 ноември 2006 г.
Принципно критерият за характера на деянието трябва да има предимство пред
останалите.
35 Вж. Beresnev v. Russia, цит. по-горе.
36 Вж. Vasiliev v. Russia, цит. по-горе.
37 ЕСПЧ. Решение по делото Enea v. Italy [GC] (жалба № 74912/01) от 17 септември 2009 г.
38 ЕСПЧ. Решения по делата Gülmez v. Turkey (жалба № 16330/02) от 20 май 2008 г. и Enea v. Italy.
39 ЕСПЧ. Решение по делото Stegarescu and Bahrin v. Portugal (жалба № 46194/06) от 6 април
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твърдо ядро на правата от личен характер, концепцията на Съда относно това кое попада в обхвата на „сферата на личните права“ е изчерпателна и обхваща потенциално широк набор от ситуации, възникващи в затвора:
ограничаване на достъпа до място за престой на открито вследствие прилагането на строг режим на охрана40,
отделяне на затворника в дисциплинарния сектор41 и т.н.
Правото на достъп до съд като такова е установено от Съда в известното дело Golder v. United Kingdom
[GC], свързано с отхвърлянето на искане на затворник
във връзка с правото да се консултира с адвокат с цел
да заведе дело за клевета срещу надзирател42. Съдът подчертава, че възпрепятстването на достъпа до адвокат
фактически може да наруши Конвенцията, точно както и една законово установена пречка (пар. 26). Съдът
постановява по особено нагледен начин, че подобна възможност не е била предоставена на жалбоподателите
по делото Stegarescu and Bahrein v. Portugal във връзка с
изолацията на затворници, обвинени в подготовка на
бягство от затвора. Съдът отчита факта, че жалбоподателите никога не са имали достъп до текста на решенията, постановяващи изолирането им. В очите на европейските съдии подобна процедура не дава възможност
на съответните лица ефективно да оспорят въпросната мярка. Това изискване изглежда особено релевантно
и би могло да бъде отправна точка за разработване на
последователна съдебна практика при спорове във връзка с мерки за сигурност, при които администрацията на
затвора е в готовност да се позове на обществения ред,
за да откаже да даде обяснение на съответните лица относно решения, взети срещу тях. Тази загриженост във
връзка с осигуряването на реална възможност за сезиране на съдилищата присъства в делата, по които Съдът е
постановил, че прекомерните процесуални ограничения,
като например изискването за списък на всички лица,
2010 г., пар. 35 — 39.
40 Пак там.
41 ЕСПЧ. Решение по делото Razvyazkin v. Russia (жалба № 13579/09) от 3 юли 2012 г.
42 ЕСПЧ. Решение по делото Golder v. United Kingdom от 21 януари 1975 г., серия A, № 18, пар. 36.
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Жилищни павилиони в ДВХПР с. Говежда

засегнати от процедурата, както и прекалено кратките срокове на процедурата43 съставляват нарушение на
правото на достъп до съд44.
Не буди изненада фактът, че въпросът за достъпа до съда възниква в неговото финансово измерение при
производства, свързани с местата за лишаване от свобода. Това е така, тъй като, на първо място, той е свързан
с разходи за такси. В това отношение възможността на
жалбоподателя да заплати юридическите разходи и етапа на производството, когато тези разходи са дължими, са елементи, които следва да бъдат взети предвид.
Чисто финансовите ограничения, абсолютно отделени
от перспективите за успех на жалбата, трябва да бъдат подложени на особено стриктен контрол. По делото
Ciorap v. Moldova45 на жалбоподателя е отказан достъп до
съд на основание на това, че не е заплатил таксите за
производството. Според Съда съответното лице е трябвало да бъде освободено от заплащането, независимо от
възможността му да заплати, имайки предвид тежестта на неговите твърдения (в този случай: изтезание).
Що се отнася до безплатната правна помощ, съдебната практика показва, че за разлика от общоприетото
в наказателните дела, член 6, пар. 1 не предполага подобна подкрепа при производства, свързани с дадено „право
от гражданскоправен характер“. Ситуацията обаче би
могла да се промени, когато това подпомагане е необходимо с оглед получаването на ефективен достъп до съд
на основание конкретните обстоятелства по делото и
по-специално на основание значението на въпроса за жалбоподателя или комплексния характер на правото или на
приложимата процедура и способността на подсъдимия
лично да се защитава. Съдът видимо проявява неохота
да заема позиция по въпроси, свързани със затворите. По
няколко дела той взема предвид отсъствието на правна
помощ единствено с цел да подсили свой аргумент, но не
43 Пак там.
44 ЕСПЧ. Решение по делото Shishkov v. Russia (жалба № 26746/05) от 20 януари 2014 г.
45 ЕСПЧ. Решение от 19 юни 2007 г. (жалба № 12066/02).
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на основание правото на достъп до съда, а на основание
неявяване пред съдебен орган46.
Имайки предвид тенденцията държавите да правят опити да пренебрегнат логистичните затруднения,
произтичащи от конвоирането на затворници до сградата на съда, неявяването пред него и отсъствието на
публично изслушване съставляват ключови области, в
които се констатира нарушение на член 6, пар. 1. Тези
нарушения, които вървят ръка за ръка, като цяло се разглеждат при отчитане на други характеристики на процеса, насочени към оценяване на справедливостта му в
неговата цялост въз основа на изискванията за равните процесуални възможности и състезателното начало.
Член 6 не гарантира правото на лично присъствие пред
гражданския съд, а по-скоро едно общо право на лицето
да представи твърденията си по ефективен начин, при
положение че се съблюдава принципът на равните процесуални възможности спрямо другата страна47. Държавата си запазва правото да избира средствата, които да
бъдат използвани с цел гарантиране на тези права. Що
се отнася до изискването за изслушване, то не се прилага
системно при дела, където е по-подходяща писмена размяна на документи в зависимост от обстоятелствата,
например когато не са налице фактически или юридически въпроси, които не биха могли да бъдат решени адекватно въз основа на преписката и на писмените становища на страните. Личното присъствие, устната или
писмената форма на производството, процесуалното
представителство и т.н. са все въпроси, които трябва
да бъдат анализирани в широкия контекст на гаранцията за „справедлив процес“: трябва да се провери дали
жалбоподателят е разполагал с разумна възможност да
коментира становищата или доказателствата, представени от другата страна, и да представи своите аргументи при условия, които не го/я поставят в неравно46 Вж. решенията на ЕСПЧ по делата Larin v. Russia (жалба № 15034/02) от 20 май 2010 г., Vasilyev
v. Russia (жалба № 32704) от 12 декември 2009 г. и Beresnev v. Russia (жалба № 37975/02) от 18
април 2013 г.
47 Вж. Larin v. Russia, цит. по-горе.
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стойно положение спрямо насрещната страна.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ситуацията във връзка с процесуалните права на
задържаните по Конвенцията е доста парадоксална. Съдът е развил голям обем съдебна практика относно реализиране на материалните права на задържаните лица.
Направил е опит да отговори на конкретните трудности, срещани от задържаните, от гледна точка на достъпа до съдия. Същевременно в съдебната си практика
по член 13 Съдът не е отчел жизненоважната роля на адвоката от гледна точка на достъпа до правосъдие, което е още по-важно за задържаните. Предлаганият модел
се основава на двояка презумпция: тази на автономния
затворник, който е способен да се ориентира сам в процедурите; и тази на съдията, който спонтанно прилага
изискванията на Конвенцията. Този модел е в противоречие с теренните изследвания, както е изложено в следващите глави.
Що се отнася до принципите на справедливия процес, те могат да бъдат прекрасни инструменти за защита на основните права в затворения свят на местата за
лишаване от свобода. Всъщност защитата, гарантирана
в член 6, се отнася до ограничен брой аспекти. Конкретните пречки, пред които са изправени затворниците,
произтичащи от ситуацията им на пълна зависимост
от администрацията на затворите, социално-икономическото им положение и липсата на достъп до мерки, са
вземани предвид доста инцидентно от Съда по отношение на член 6. По този начин Съдът сериозно подрива конструкцията, която толкова търпеливо e изградил сам.
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ГЛАВА ВТОРА. НЕОБХОДИМОСТТА
ОТ МИНИМАЛНИ СТАНДАРТИ
НА ЕС ПРИ ЗАДЪРЖАНЕ В
НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Повече от 569 000 обвиняеми и осъдени затворници
са задържани в местата за лишаване от свобода в целия
Европейски съюз. Повече от 90 000 от тях са задържани
без влязла в сила присъда (предварително задържани)48.
Условията на задържане се регламентират на различни
нива — от конституционните закони до пенитенциарното законодателство и международните конвенции. На
европейско равнище защитата на основните права като
цяло и по-специално в европейските затвори следва да
бъде гарантирана както от Европейската конвенция за
правата на човека и основните свободи, така и от Хартата на основните права на ЕС. Съответните разпоредби за правата на човека, предвидени в двата документа,
включват забрана за изтезания и други форми на нечовешко и унизително отношение или наказание. Животът
в затворите трябва — като абсолютен минимум — да
съответства на стандартите, изложени в двата документа.
На практика нарушенията на разпоредбите на
ЕКПЧ и Хартата не са необичайни в местата за задържане. Европейският съд по правата на човека многократно
е постановявал, че лошите условия на задържане в държавите — членки на ЕС, съставляват нарушение на правата по Конвенцията49. Органите за мониторинг, като
48 Вж. Eurostat. Prison Capacity and Number of Persons Held (crim_pris_cap). Достъпно на: https://
ec.europa.eu/eurostat/data/database.
49 ЕСПЧ предоставя кратка информация за своята най-релевантна съдебна практика
относно условията за задържане на своя уебсайт. Вж. ECHR — Press Unit: Factsheet —
Detention conditions and treatment of prisoners, July 2019, достъпно на: www.echr.coe.int/
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Европейският комитет за предотвратяване на изтезанията, също подчертават, че условията на задържане
продължават да бъдат проблематични в много държави50. Същото се отнася и за неправителствени организации като Fair Trials International51. Освен това научни изследвания в няколко държави — членки на ЕС, показват, че
условията на задържане са такива, че възпрепятстват
провеждането на безопасно, хуманно и насочено към поправяне лишаване от свобода52.
Лошите условия на задържане не само са проблематични сами по себе си, тъй като представляват нарушения на основните права, но компрометират и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси в
рамките на ЕС, от което следва, че действията на Съюза по този въпрос са особено важни. През последните
две десетилетия ЕС разработи няколко инструмента за
разширяване на съдебното сътрудничество, основани на
принципа на взаимното признаване.
Инструментите за взаимно признаване разчитат
на присъщото взаимно доверие между различните държави от ЕС. Концепцията за взаимно доверие се отнася до
идеята, че всички държави членки по същество се доверяват на съдебната система на останалите, в това число
и на това как се извършва предварителното задържане
и лишаването от свобода. Идеята за взаимно доверие се
считаше за оправдана, доколкото всички държави членки би трябвало да бъдат равностойни помежду си поради
общия им ангажимент към принципите на свободата, демокрацията и зачитането на правата на човека, основ-

50 Годишните отчети и доклади за посещения в държавите, страни по Конвенцията, са
достъпни онлайн на адрес: http://www.cpt.coe.int.
51 Fair Trials International. A Measure of Last Resort? The practice of pre-trial detention decision
making in the EU, 2016 г. Достъпно на: https://www.fairtrials.org/publication/measure-lastresort.
52 Vermeulen, G., Van Kalmthout, A., Paterson, N., Knapen, M., Verbeke, P. & De Bondt, W. CrossBorder Execution of Judgements Involving Deprivation of Liberty in the EU. Overcoming Legal
and Practical Problems through Flanking Measures. Antwerpen, Maklu, 2011.; Vermeulen, G., Van
Kalmthout, A., Paterson, N., Knapen, M., Verbeke, P. & De Bondt, W. Material Detention Conditions,
Execution of Custodial Sentences and Prison Transfer in the EU Member States. Antwerpen, Maklu,
2011; Eeechaudt, V. Penitentiair tuchtrecht en internationale detentiestandaarden, naleving in
België en Frankrijk. Antwerpen, Maklu, 2017.
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ните свободи и върховенството на закона53. Накратко,
държавите членки имат споделено разбиране за основните права в своите общества, което оправдава принципа
на взаимно признаване, основано на взаимно доверие.
Понастоящем два документа за взаимно признаване
позволяват на затворниците да се сблъскат с условията
на задържане в затворите в друга държава — членка на
ЕС: европейската заповед за арест и Рамковото решение
за трансфера на затворници54. Доколкото все по-широко
се използва съдебното сътрудничество между държавите членки, става ясно, че изпълнението на документите за взаимно признаване може да доведе до нарушаване
на основните права на предварително задържаните и на
осъдените затворници. Това безпокойство е изразено не
само от различни учени55, но е потвърдено и от скорошната съдебна практика на Съда на Европейския съюз по
съединени дела Aranyosi-Căldăraru, при които беше отказано изпълнението на ЕЗА поради лоши условия на задържане в издалата я държава членка56. Следователно нарушенията на основните права в различните държави от
ЕС са пречка за съдебното сътрудничество помежду им.
Фактът, че изпълнението на европейската заповед за арест може да бъде синоним на сътрудничество
между държавите членки за сметка на основните права на предаденото лице, в миналото предизвика действия от страна на ЕС. През последното десетилетие ЕС
изигра важна роля за укрепването на процесуалните
права на заподозрените и обвиняемите лица, тъй като
Documents/FS_Detention_conditions_ENG.pdf.
53 Програма от мерки за прилагане на принципа на взаимно признаване на решения по
наказателноправни въпроси, ОB С 12, 15 януари 2001 г.
54 Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед
за арест и процедурите за предаване между държавите членки. ОВ L 190, 18 юли 2002 г.;
Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа
за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат
наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на
тяхното изпълнение в Европейския съюз, ОВ L 327, 5 декември 2008 г.
55 Sanger, A. Force of Circumstance: The European Arrest Warrant and Human Rights, Democracy
and Security 2010, afl. 1, 17-51; Mitsilegas, V. The Symbiotic Relationship Between Mutual Trust and
Fundamental Rights in Europe‘s Area of Criminal Justice, New Journal of European Criminal Law,
2015, afl. 4, p. 457 – 480.
56 СЕС. Решение по съединени дела C-404/15 и C-659/15 PPU, Pál Aranyosi и Robert Căldăraru срещу
Generalstaatsanwaltschaft Bremen, от 5 април 2016 г.
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държавите членки се договориха, че са необходими общи
минимални стандарти, за да се улесни изпълнението на
инструментите за взаимно признаване. Всъщност липсата на общо разбиране на стандартите за правата на
човека в държавите — членки на ЕС, затруднява сътрудничеството и отразява необходимостта от разбиране
на основните права на лишените от свобода в целия ЕС.
Така, въпреки че отделните държави членки са отговорни за собствените си условия на задържане, ЕС има убедителни причини да поеме водеща роля по този въпрос.
По-нататък ще бъде разяснено защо е правилно Европейският съюз да бъде загрижен за условията в затворите. Първо ще обясним защо настоящите инструменти
на Съвета на Европа не са адекватни, за да гарантират
безпрепятствено сътрудничество в ЕС. Те са разработени с друга цел и не могат да осигурят необходимите
предпоставки по отношение на инструментите на ЕС за
взаимно признаване (т. 1 по-долу). Впоследствие ще бъде
разгледано развитието на съдебното сътрудничество
по наказателноправни въпроси в рамките на Европейския
съюз (т. 2, 3, 4); ще подчертаем проблемите, възникнали
при изпълнението на тези инструменти за взаимно признаване. След това ще обсъдим важността на основните
права за правилното функциониране на инструментите
на ЕС (т. 5) и резултатите от Стокхолмската програма, приета в тази посока (т. 6). Програмата след Стокхолмската (т. 7) също се позовава на необходимостта от
установяване на минимални процесуални гаранции за заподозрени и обвиняеми лица в наказателното производство в целия Европейски съюз.
Всичко това подчертава необходимостта да се
обърне внимание на правата на лишените от свобода
лица на равнище ЕС. Освен това ще бъде обяснено защо
това не е нищо повече от следващата логична стъпка в
политиката на ЕС относно съдебното сътрудничество
по наказателноправни въпроси.
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2. ЗАЩО ЗАЩИТАТА, ПРЕДВИДЕНА ПО
ЕКПЧ, Е НЕДОСТАТЪЧНА
ЕКПЧ задава основните права на заподозрените и
обвиняемите в наказателното производство в Европа.
Член 6 относно правото на справедлив процес и член 3
относно забраната на изтезанията са две от най-важните разпоредби за защита на правата на човека по
наказателни дела. Нарушенията на правата по ЕКПЧ се
разглеждат от Европейския съд по правата на човека.
На практика Съдът в Страсбург невинаги е в състояние
надлежно да осигури съблюдаване на правата по ЕКПЧ в
националните системи за наказателно правосъдие57. Например държавите членки са задължени ефективно да
защитават правата на своите граждани, но нарушенията на член 6 са повсеместни, както е видно от съдебната
практика на ЕСПЧ срещу всички тях.
Съдът позволява на държавите членки да имат
свобода на преценка при транспонирането на стандартите на ЕКПЧ в националното законодателство. Това
означава, че няма стандартно прилагане на Конвенцията, което да доведе до различно прилагане на правата по
ЕКПЧ във всяка държава членка. Европейската комисия
признава, че „въпреки че правото и наказателните процедури във всички държави членки са подчинени на стандартите на Европейския съд по правата на човека, често
има известни съмнения относно еднаквостта на стандартите в различни части на ЕС“58. Също така проучването
от 2009 г. показва тревожно несъответствие между задълженията по ЕКПЧ и вътрешното законодателство
на някои държави членки, както и прилагането му на
практика. Някои основни права, включително основните
аспекти на справедливия съдебен процес по ЕКПЧ, като
правото да се запази мълчание, достъп до материалите
57 Вж. Spronken, T. Effective Defence..., p. 82.
58 Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно прилагането от
2007 г. насам на Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската
заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки, COM (2011) 175 final,
11 април 2011 г.
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по делото и призоваване и/или разпит на свидетели или
вещи лица, не са предвидени в законодателството на някои държави — членки на ЕС, нито прилагането на стандартите на Конвенцията на практика е в съответствие
с изискванията на ЕСПЧ59.
Съдът в Страсбург разглежда по един и същи начин
повтарящи се дела. Повтарящите се дела се отнасят до
дела по въпроси, които са били разглеждани от Съда в
предишни случаи, но които продължават да бъдат проблематични, тъй като въпросната държава членка не
предприема необходимите действия за подобряване или
коригиране на положението60. Това показва, че понякога
съдебните решения не успяват да доведат до системни промени в практиката на дадена страна61. Повече от
десетилетие ЕСПЧ постановява пилотни решения, за
да принуди държавите членки да направят структурни
подобрения, когато Съдът идентифицира системни проблеми в дадените държави членки62. Държавата членка
получава ясни указания за вида на необходимите коригиращи мерки за решаване на проблема и се намира под
стриктното наблюдение на Съда в хода на процеса63. Въпреки пилотните решения и макар че съдебната практика на ЕСПЧ показва общия подход, решенията на Съда са
неразривно свързани с конкретните обстоятелства по
делото. Това затруднява извеждането на общи правила
от неговата съдебна практика. Дали решението на Съда
в Страсбург ще има действителни последици за националната правна система, до голяма степен зависи от
това как националните органи го тълкуват, тъй като
в това отношение те имат значителна свобода на преценка64.
Въпреки че ЕСПЧ успешно е установил общи мини59 Spronken, T., Vermeulen, G., de Vocht, D., Van Puyenbroeck, L. EU Procedural Rights in Criminal
Proceedings. Antwerpen, Maklu, 2009.
60 Вж. Spronken, T. Effective Defence..., p. 82-83.
61 Вж. изказването на г-н Nicolas Bratza, председател на ЕСПЧ, на тържественото заседание
по повод откриването на съдебната година на 27 януари 2012 г. Достъпно на: https://www.
echr.coe.int/Documents/Dialogue_2012_ENG.pdf#page=24.
62 Правило 61 от Правилника на ЕСПЧ.
63 Вж. ECHR. Factsheet: Pilot judgments, January 2019.
64 Spronken, T. Effective Defence..., p. 83.
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мални стандарти за основните права, на практика те не
се гарантирани в местата за лишаване от свобода в много европейски държави65. В този контекст Европейската
комисия също така отбелязва, че „[в]ъпреки че дадено
лице може да се обърне към Европейския съд по правата на
човека (…) [т]ози способ не е доказал своята ефективност
като средство, което гарантира, че страните по Конвенцията спазват нейните стандарти“66.

3. ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА
СЪДЕБНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО В
КОНТЕКСТА НА ЕС
Някои исторически събития накараха Европейския
съюз да насочи вниманието си към защитата на основните права като необходима следваща стъпка за осигуряване на по-нататъшно съдебно сътрудничество между
държавите — членки на ЕС. Това развитие е най-силно изразено, когато става дума за основни права в наказателното производство, но както ще се твърди по-нататък,
същото следва да се предвиди и в областта на лишаването от свобода.
На 14 юни 1985 г. Франция, Германия и трите страни
от Бенелюкс подписаха Шенгенското споразумение, което позволява свободното движение между петте държави (т.нар. Шенгенско пространство). Премахването на
граничния контрол, насочено към улесняване на свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали, в същото време обаче улесни трансграничната престъпност.
Поради това съдебното сътрудничество между държавите членки стана изключително важно. Така Договорът от Амстердам (1997 г.) доразви компетенциите на
Европейския съюз в областта на съдебното сътрудни65 Ibid, p. 82.
66 Доклад на Комисията до Европейския Парламент и Съвета относно прилагането от
2007 г. насам на Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската
заповед за арест и процедурите за предаване между държавите-членки COM(2011) 175
окончателен, стр. 7.
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чество и въведе концепцията за пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Това понятие се разбира от
Европейския съюз не само като зона, в която свободното
движение на хора е опростено, но и в която различните
полицейски и съдебни органи биха могли да си сътрудничат ефективно67.
За да се улесни сътрудничеството, Европейският съвет въведе концепцията за взаимно признаване
като нов крайъгълен камък за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси. Това решение е взето на заседанието на Европейския съвет в Тампере през
1999 г.68 Принципът на взаимно признаване се различава
значително от традиционното сътрудничество между
държавите членки. Първоначално съдействието по наказателноправни въпроси е трябвало да бъде поискано,
докато взаимното признаване изисква от държавите да
изпълнят решението, взето от издаващата държава. В
резултат на това изпълняващата държава губи част
от своя суверенитет при изпълнението на наказателни решения на своята територия. Въпреки това и в зависимост от съответния инструмент, изпълняващата
държава все още запазва някои правомощия да откаже да
изпълни решението на издаващата държава69. Интересното е, че взаимното признаване е замислено да способства за постигането на две цели: „Взаимното признаване
има за цел да укрепи сътрудничеството между държавите членки, но и да подобри защитата на индивидуалните
права“70. На практика обаче вниманието се насочва главно към засилване на сътрудничеството, докато защитата на индивидуалните права по-скоро се пренебрегва.
Принципът на взаимно признаване не е изцяло нова
концепция, що се отнася до сътрудничество между държавите — членки на ЕС: вече е бил приложен в икономическата сфера с изграждането на вътрешния пазар на ЕС.
67 Пак там.
68 Проведено на 15 и 16 октомври 1999 г.; вж. заключенията на Председателството.
69 Peers, S. Mutual Recognition and Criminal Law in the European Union: Has the Council Got it
Wrong? — In: Common Market Law Review, 2004, afl. 41, 10.
70 Програма от мерки за прилагане на принципа на взаимно признаване на съдебни решения
по наказателни дела, приета от Съвета на 30 ноември 2000 г., ОВ C 12, 15 януари 2001 г.
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Взаимното признаване например означава, че ако една
държава членка счете даден продукт за безопасен за
своите граждани, другите държави членки ще приемат
това решение и по този начин продуктът ще се счита
за безопасен и за собствените им граждани. Взаимното
признаване позволява на държавите членки да избегнат
трудностите, свързани с наличието на различни правни
системи в рамките на една икономическа зона, както и
пречките, свързани с хармонизирането на националните
непредвидени обстоятелства при продажбата на стоки
в целия Европейски съюз. В желанието си да бъдат преодолени трудностите, свързани с различията между националните наказателноправни системи, на срещата
на върха в Тампере Европейският съюз реши да разшири
принципа на взаимното признаване по наказателноправни въпроси.
Въпреки че въвеждането на принципа на взаимно признаване е продължение на прилагането му на вътрешния пазар, тук има важна разлика. Европейският
съвет прие, че за прилагането на принципа на взаимно
признаване по наказателноправни въпроси основното
законодателство не следва да бъде съпоставимо. Прилагането на принципа на вътрешния пазар обаче обикновено изисква поне основна съпоставимост на основните
национални закони или приемането на законодателство
на ЕС, за да се гарантира, че тези национални закони са
достатъчно съпоставими71. Взаимното признаване по
наказателноправни въпроси беше опростена версия, за
да се гарантира, че съдебните решения, взети в една държава членка, наистина ще бъдат признати от всяка друга държава членка така, все едно това е нейно собствено
решение. Очакваше се, че държавите членки ще изпълняват взаимно своите решения, без да изпитват каквато и
да е необходимост от допълнителни изисквания или проверки за адаптация спрямо собствените си процесуални
стандарти. Така взаимното признаване трябваше да се
счита за признаване без каквито и да било наложени фор71

Вж. Peers, S. Mutual... afl. 41, 3.
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малности72. За инструментите, основаващи се на взаимно признаване на работата, взаимното доверие между
ратифициращите държави членки е решаваща предпоставка73. Това доверие се основава по-специално на общия
ангажимент на държавите членки към принципите на
свобода, демокрация и зачитане на правата на човека, основните свободи и върховенството на закона74.

4. ТРУДНОСТИ, С КОИТО СЕ СБЛЪСКВАТ
ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ВЗАИМНО
ПРИЗНАВАНЕ: СЛУЧАЯТ С ЕЗА
Изпълнението на Програмата от мерки за прилагане на принципа на взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела доминира в дневния ред на правосъдието и вътрешните работи на Европейския съюз
след заседанието на Европейския съвет в Тампере. Това
доведе до разширяване на достиженията на правото на
ЕС с няколко инструмента за взаимно признаване, найизвестният от които е европейската заповед за арест75.
Този инструмент осигурява опростено и по-гъвкаво предаване на заподозрени и осъдени лица по наказателни
дела. Той замени всички предишни процедури за екстрадиция между държавите — членки на ЕС76.
Съдейки по статистиката, инструментът е оперативен успех. Няма данни на разположение за всички
държави — членки на ЕС, но последните цифри сочат, че
през 2015 г. най-малко 6518 души са предадени въз основа
на ЕЗА77. Данните показват, че годишният общ брой на
72 Vermeulen, G. & De Bondt, W. EU Justice and Home Affairs: Institutional and Policy Development,
Antwerpen, Maklu, 2014, p. 101.
73 Съобщение на Комисията до Съвета и до Европейския парламент относно взаимното
признаване на окончателните решения по наказателни дела. COM (2000) 495, 26 юли 2000 г.
74 Вж. Програма от мерки...
75 Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед
за арест и процедурите за предаване между държавите членки, ОВ L 190, 18 юли 2002 г.
76 Böse, M. Human Rights Violations and Mutual Trust: Recent Case Law on the European Arrest
Warrant. — In: Human Rights in European Criminal Law. Ruggeri, S., (ed.), Cham, Springer, 2015.
77 Работен документ на службите на Комисията. Отговори на въпросник относно
количествената информация за практическата работа на европейската заповед за арест
— 2015 г., SWD(2017) 320, 28 септември 2017 г., 5.
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изпълнените европейски заповеди за арест също бележи
положителна тенденция78.
Рамковото решение относно Европейската заповед за арест изчерпателно изброява основанията за отказ при задължително и незадължително неизпълнение
на европейската заповед за арест. Там нарушенията на
основните права не са посочени като изрично основание
за отказ за изпълнение на ЕЗА. Това може да се обясни с
позоваването на взаимното доверие между държавите
членки, което в крайна сметка оправдава приемането на
инструменти за взаимно признаване. С други думи, приема се, че държавите — членки на ЕС, спазват основните
права и следователно не са взети под внимание нарушенията на тези права79. Преамбюлът на Рамковото решение относно ЕЗА подчертава основата за взаимно признаване, като изрично припомня, че ЕЗА „се основава на
високо равнище на доверие между държавите членки“80.
Следователно изпълнението на ЕЗА може да бъде отложено или отменено „единствено в случай на съществено
и продължаващо нарушаване“ на принципите на свободата, демокрацията, зачитането на правата на човека и
основните свободи, както и на върховенството на закона от някоя от държавите членки81.
На практика тънката граница между взаимното
признаване и задължението за спазване на основните
права повдигна множество въпроси при изпълнението на
ЕЗА. Липсата на съдебен контрол, премахването на няколко гаранции и прекалената зависимост от взаимното доверие доведоха до риск от нарушаване на правата
на човека. По-късно Съдът на Европейския съюз на няколко пъти разгледа баланса между взаимното признаване и
зачитането на основните права, като разкри разликата
между очакваното и действителното взаимно доверие
между държавите — членки на ЕС82
78
79
80
81
82

Пак там, приложение III.
Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета, чл. 1, пар. 3.
Рамково решение 2002/584/ПВР, съображение 10.
Пак там, съображение 10.
За кратък преглед вж. Eurojust. Case Law by the Court of Justice of the European Union on the
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На 5 април 2016 г. Съдът на Европейския съюз се
произнесе по съединените дела Aranyosi-Căldăraru83. По
делото Aranyosi унгарските съдебни органи издават две
европейски заповеди за арест по отношение на унгарски
гражданин, г-н Aranyosi. Той е заподозрян в извършването на две престъпления, свързани с проникване с взлом
и кражба в Унгария. В този случай ЕЗА са издадени с цел
наказателно преследване. По делото Căldăraru румънските съдебни органи издават ЕЗА по отношение на г-н
Căldăraru, който е осъден на една година и осем месеца лишаване от свобода за шофиране без шофьорска книжка. В
този случай предаването е било поискано с цел изпълнение на присъдата в Румъния.
Тъй като двамата мъже са се намирали в Германия,
заповедите е следвало да бъдат изпълнени от германските власти. Германският съд обаче намира, че условията
на задържане в унгарските и румънските затвори могат
да бъдат от такъв характер, че да нарушават основните права, по-специално разпоредбите на ЕКПЧ (член 3) и
на Хартата (член 4), забраняващи нечовешко или унизително отношение или наказание. ЕСПЧ постановява, че
през 2014 г. и 2015 г. Румъния и Унгария са нарушили ЕКПЧ,
тъй като техните затвори са пренаселени84. Освен това
докладите, публикувани от Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията, са били много критични
по отношение на условията в затворите и в двете страни. Ето защо екстрадицията би довела до лишаване от
свобода на г-н Aranyosi и г-н Căldăraru в условия, нарушаващи основните права. Поради това германският съд сезира СЕС с преюдициално запитване, за да установи дали
изпълнението на ЕЗА може или трябва да бъде отказано,
когато съществуват сериозни признаци, че условията на
задържане в издаващата държава нарушават основните
права на засегнатите лица.
European Arrest Warrant, October 2018, p. 69.
83 Вж. решението по съединени дела C-404/15 и C-659/15 PPU, Aranyosi и Căldăraru, цит. по-горе.
84 Вж. решенията на ЕСПЧ по делата Vociu v. Romania (2014); Bujorean v. Romania (2014); Mihai
Laurenţiu Marin v. Romania (2014); Constantin Aurelian Burlacu v. Romania (2014); Varga and Others
v. Hungary (2015).
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Съдът на Европейския съюз постановява, че изпълнението на ЕЗА трябва да бъде отложено и в крайна
сметка да бъде отказано, ако съответното лице е изложено на риск от нечовешко или унизително отношение,
дължащо се на условията на задържане, на които би било
подложено, ако бъде предадено на издаващата заповедта
държава членка. По този начин Съдът призна, че рискът
от нарушаване на основните права е основание за отказ
за изпълнение на ЕЗА. Така Съдът пояснява, че взаимното доверие не е безусловно и че държавите членки трябва да преценяват зачитането на правата на човека преди
изпълняването на ЕЗА85. Съдът на Европейския съюз даде
някои насоки относно вида на оценката, която националните органи трябва да направят, ако възникнат сериозни
опасения относно условията в затворите: „[ЕЗА] трябва
да се тълкуват в смисъл, че когато са налице обективни,
достоверни, точни и надлежно актуализирани данни, които сочат за съществуването на системни или общи, засягащи определени групи лица или определени места за задържане, недостатъци във връзка с условията на задържане в
издаващата държава членка, изпълняващият съдебен орган трябва да направи конкретна и точна проверка дали
са налице сериозни и потвърдени основания да се приеме,
че поради условията на задържането му в тази държава
членка лицето, за което е издадена европейска заповед за
арест за целите на провеждането на наказателно производство или на изпълнението на наказание лишаване от
свобода, ще е изложено на реална опасност от нечовешко
или унизително отношение по смисъла на член 4 от Хартата на основните права на Европейския съюз, в случай
че бъде предадено на тази държава членка“86. В случай на
обективни, достоверни, точни и надлежно актуализирани данни за условията на задържане, които нарушават
основните права, изпълняващата държава следователно
е длъжна да установи риска от нечовешко или унизител85 Bovend’eerdt, K. The Joined Cases Aranyosi and Căldăraru: A New Limit to the Mutual Trust
Presumption in The Area of Freedom, Security, and Justice? // Utrecht Journal of International and
European Law, 2016., afl. 83, p. 112-121.
86 СЕС, решение по съединени дела Aranyosi-Căldăraru, пар. 6.
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но отношение в случай на предаване на лицето. В случай
на реален риск „изпълняващият съдебен орган трябва да
поиска предоставянето на допълнителна информация
от издаващия съдебен орган“. Първият може да потърси помощта на централните органи на издаващата държава, която „трябва да предостави тази информация в
определения в искането срок“87. Впоследствие „изпълняващият съдебен орган трябва да отложи своето решение
относно предаването на заинтересованото лице, докато
не получи допълнителната информация, която му позволява да изключи съществуването на такава опасност“88.
Решението на Съда по съединени дела AranyosiCăldăraru признава, че условията на задържане са решаващ елемент при прилагането на принципа на взаимно
признаване на съдебни решения в пространството на
свобода, сигурност и правосъдие на Европейския съюз.
Това съдебно решение трябва да се счита за новаторско,
тъй като то е първото, в което СЕС признава, че защитата на основните права ограничава принципите на взаимно доверие и признаване в съдебното сътрудничество.
Фактът, че предаване въз основа на европейска заповед
за арест всъщност беше отказано от СЕС поради нарушаване на основни права, ясно показа, че Съдът признава, че липсата на взаимно доверие в съдебното сътрудничество между държавите членки е основателно. По
този начин нарушенията на правата на човека не могат
да бъдат пренебрегвани, когато се взема решение за изпълнение на европейска заповед за арест. Принципът на
взаимното признаване не освобождава изпълняващата
държава от задължението да спазва основните права89.
Съответно неадекватните условия на задържане в държавите членки могат сериозно да затруднят съдебното
сътрудничество с използването на инструменти за взаимно признаване, основани на взаимно доверие.

87 Пак там .
88 Пак там .
89 Вж. Böse, M. Human Rights Violations...
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5. ВНИМАНИЕ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИТЕ
ПРАВА
Отказът да се изпълняват европейски заповеди за
арест и други инструменти за взаимно признаване, заедно със съдебната практика на Съда на ЕС, показват, че
Европейският съюз не може сляпо да приема за даденост
взаимното доверие. В крайна сметка взаимното признаване разчита на взаимно доверие и следователно може
сериозно да бъде възпрепятствано от различни тълкувания и зачитане на основните права. Нараства осъзнаването на това, че настоящите несъответствия в нивата на процесуалните гаранции между държавите членки
могат сериозно да засегнат реализирането на едно „пространство на свобода, сигурност и правосъдие“90. Въпреки
това основният акцент беше поставен върху въвеждането на минимални стандарти, свързани с процесуалните
права на заподозрени и обвиняеми, а не върху условията
на задържане. Независимо от това, вместо да разширява
достиженията на общностното право с инструменти за
взаимно признаване, ЕС реши да приеме минимални стандарти за целия ЕС, осигурявайки по този начин реална основа за дотогавашното взаимно доверие между държавите членки.

5.1. Фалстарт
Комисията подчерта значението на разработването на процесуални гаранции за заподозрените и подсъдимите в наказателните производства на равнище
ЕС в Зелена книга от 2003 г.91 Взаимното доверие между
държавите — членки на ЕС, трябваше да бъде засилено
чрез хармонизиране на прилагането на съществуващите
стандарти на ЕКПЧ на равнище ЕС92. Минималният праг
90 Вж. Spronken, T. Effective defence..., p. 87.
91 Green Paper on Procedural Safeguards for Suspects and Defendants in Criminal Proceedings
throughout the European Union, COM(2003) 75, 19 February 2003.
92 Ibid, 9.
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по отношение на процесуалните права на заподозрените
лица в ЕС в крайна сметка е определен от Европейската
конвенция за правата на човека — международен договор,
по който всички държави — членки на ЕС, са страни. Въпреки това различното прилагане на ЕКПЧ в различните държави членки възпрепятства възможността да се
разчита на взаимно доверие93. Основната роля на Европейския съюз съгласно Зелената книга се състои не в определянето на стандарти, а в разработването на практически инструменти за повишаване на видимостта и
ефективността на действието на съществуващите
стандарти на ЕКПЧ на равнище ЕС94.
Европейската комисия се опита да гарантира някои
процесуални права на равнище ЕС, като през 2004 г. внесе предложение за рамково решение относно процесуалните права в наказателното производство в целия ЕС95.
Обяснителният меморандум към предложението гласи:
„Ако се прилагат общи минимални стандарти за основните процесуални гаранции в целия ЕС, това ще доведе до
повишаване на доверието в системите на наказателното правосъдие на всички държави членки, което от своя
страна ще доведе до по-ефективно съдебно сътрудничество в климат на взаимно доверие“. Така предложението от 2004 г. не предвиждаше създаването на нови права,
нито проследяване на спазването на правата, произтичащи от ЕКПЧ, а имаше за цел да осигури разумно ниво на
защита на заподозрените и подсъдимите в наказателното производство, за да се спази принципът на взаимното
признаване96. Тази цел подчертава факта, че ЕС призна,
че все още трябва да бъде изграждано взаимно доверие,
въпреки че вече са били приети няколко способа за взаимно признаване, основаващи се на предполагаемото взаим93 Vernimmen-Van Tiggelen, G., & Surano, L. Analysis of the Future of Mutual Recognition in Criminal
Matters in the European Union, 20 November 2008.
94 Green Paper on Procedural Safeguards for Suspects and Defendants...., 9.
95 Proposal for a Council Framework Decision on certain procedural rights in criminal proceedings
throughout the European Union, COM (2004) 328, 28 April 2004.
96 Spronken, T., Vermeulen, G., de Vocht, D. & van Puyenbroeck, L. EU Procedural Rights In Criminal
Proceedings, 2009. Достъпно на: https://pub.maastrichtuniversity.nl/b4e7b80c-e2f0-446f9b0e-12c12de337e1.
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но доверие между държавите членки.
Независимо от това, по предложението не беше постигнато политическо споразумение. Няколко противопоставящи се държави членки заявиха, че се съмняват в
добавената стойност на предложението от 2004 г. във
връзка с ЕКПЧ, тъй като са убедени, че Конвенцията осигурява адекватна защита на правата на заподозрените
и обвиняемите в ЕС. Освен това беше изтъкната липсата на правно основание в Договорите на ЕС за подобна
инициатива. Някои държави членки заявиха, че ЕС не е
компетентен да се занимава с въпроса за процесуалните
права97.

5.2. Промяна на компетенциите на ЕС съгласно
Договора от Лисабон
Договорът от Лисабон осигурява по-солидна основа за защита на правата на заподозрените и обвиняемите в наказателното производство98. Наред с другото, той въведе нови работни структури, които не само
значително опростяват процеса на вземане на решения в
областта на наказателното право, но и засилват надзора на Съда на Европейския съюз в областта на съдебното
сътрудничество по наказателноправни въпроси. Рамковите решения бяха заменени с директиви като основен
законодателен инструмент и гласуването с мнозинство
замени гласуването с единодушие при приемането на законодателни предложения. Последното даде нов тласък
на преговорите за нови минимални стандарти на ЕС. Директивата е и по-строг правен инструмент, отколкото едно рамково решение, тъй като тя произвежда пряк
ефект, т.е. трябва да се спазва стриктно, когато разпоредбите са описани безусловно и са достатъчно точни и
ясни99. В резултат на това стана по-лесно ЕС да гарантира защитата на процесуалните права чрез минимални
97 Spronken, T. Effective Defence. The Letter of Rights and the Salduz-Directive..., p. 86.
98 Ibid, p. 87-89.
99 Klip, A. European Criminal Law. An Integrative Approach, 2 nd edition, Cambridge, Intersentia,
2012, p. 50-51; Spronken, T. Effective Defence. The Letter of Rights and the Salduz-Directive..., p. 87.
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правила както в процеса на предварителните преговори,
така и при осигуряване на спазването.
Разпоредбите на Договора от Лисабон по отношение на областта на съдебното сътрудничество промениха контекста, в който действат европейската заповед
за арест и други инструменти за взаимно признаване.
Договорът от Лисабон най-накрая предвиди — почти
десетилетие след декларацията от срещата на върха
в Тампере — договорна основа за взаимното признаване
като крайъгълен камък за съдебното сътрудничество
по наказателноправни въпроси100, освен това изясни дотогава неясната връзка между сближаването на националното наказателно право и взаимното признаване.
По този начин взаимното признаване, както и сближаването станаха основополагащи за съдебното сътрудничество. Сближаването трябва да се разглежда като
средство за гарантиране на правилното функциониране на взаимното признаване, от което следва, че мерките за сближаване на законодателствата на държавите
членки са подходящи само когато взаимното признаване
изисква това101.
Що се отнася до материалното наказателно право, Договорът от Лисабон изрично се разпростира отвъд
гледната точка, че сближаването се изисква единствено
за трансгранично съдебно сътрудничество. Сближаването следва да бъде ограничено не само до определени тежки престъпления с трансгранично измерение, но да се използва и за гарантиране на ефективното прилагане на
политиката на Съюза в област, в която са приети мерки
за хармонизиране102. Така Договорът от Лисабон предвиди разпоредба с обща компетентност за сближаване на
материалното наказателно право чрез директиви103.
Тази гледна точка изглежда малко по-различна по
отношение на процесуалното наказателно право. Дого100
101
102
103

ДФЕС, член 82, пар. 1.
Vermeulen, G. & De Bondt, W. EU Justice and Home Affairs..., p. 103.
ДФЕС, член 83.
Hecker, B. The Development of Individual Rights Protection in European Criminal Law After the
Lisbon Treaty. — In: Ruggeri, S., (ed.), Human Rights in European Criminal Law, Cham, Springer, 2.
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ворът предвижда компетентност на ЕС за приемане на
минимални правила относно правата на лицата в наказателните производства, но тази компетентност не е
обща, а функционална, следвайки изискването за необходимост на член 82, пар. 2, буква б) от ДФЕС, според който ЕС има компетентност по въпроса за процесуалните
права в степента, необходима за улесняване на взаимното признаване и полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси с трансгранично
измерение. Поразителното в тази формулировка е, че
компетентността на ЕС в областта на защитата на
процесуалните права се счита за съпътстваща мярка
за взаимно признаване, а не като самостоятелно необходима за справяне с последиците от действието на инструментите за взаимно признаване върху лицата, вече
добре познати към този момент104. Това става ясно от
преамбюлите на директивите, основани на член 82, пар. 2
от ДФЕС, обосноваващи мерките, свързвайки ги с взаимното доверие. Във всеки случай, независимо от намерението, Договорът от Лисабон възложи централна роля
на процесуалните права в областта на наказателното
правосъдие на ЕС.

5.3. Внимание към процесуалните права: Пътна
карта за процесуалните права на ЕС
Заедно с влизането в сила на Договора от Лисабон
шведското председателство представи Пътна карта за
укрепване на процесуалните права на заподозрените или
обвиняемите лица в рамките на наказателното производство105. В тази Пътна карта бяха формулирани стратегически насоки за развитие на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в което държавите членки
признават необходимостта от мерки за защита на процесуалните права на европейско равнище. В преамбюла се
104 Mitsilegas, V. The Symbiotic relationship..., p. 478-479.
105 Резолюция на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно пътна карта за укрепване на
процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното
производство, ОВ C 295, 4 декември 2009 г.; Вж. също Spronken, T. Effective Defence..., p. 89.
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посочва, че „Европейският съюз би могъл да предприеме
допълнителни действия, за да гарантира пълното прилагане и спазване на нормите на Конвенцията и, когато е
целесъобразно, да осигури системно прилагане на действащите норми и да повиши съществуващите стандарти“.
Пътната карта идентифицира пет процесуални
права в наказателното производство, които трябва да
бъдат приоритетни: писмен и устен превод (мярка А);
информация за правата на заподозрените и обвиняемите лица и информация за обвиненията (мярка Б); правни
съвети и правна помощ (мярка В); контакти с роднини,
работодатели и консулски служби (мярка Г) и специални
гаранции за заподозрените или обвиняемите лица, които са в уязвимо положение, например поради възраст,
умствено или физическо състояние (мярка Д). Пътната
карта също така прикани Европейската комисия да разгледа възможността за представяне на Зелена книга относно предварителното задържане (мярка Е).
Преамбюлът на Пътната карта следва двойна аргументация, признавайки значението на установяването на мерки за защита на процесуалните права. Подчертава се също така, че общите минимални стандарти
в процесуалното право се считат за съществени „с цел
улесняване прилагането на принципа на взаимно признаване“. Освен това Съветът признава, че „процесуалните
права на заподозрените или обвиняемите лица са от особено значение с оглед гарантиране правото на справедлив процес“. Този втори аргумент е важен, тъй като изрично свързва установяването на процесуални права на
равнище ЕС с гарантирането на справедлив процес, като
по този начин вече не определя процесуалните права
просто като съпътстваща мярка за взаимно признаване,
а като автономна предпоставка за справедлив процес.
Съображение 10 също изрично се позовава на този втори аргумент, като посочва, че е необходимо действие на
ЕС в областта на процесуалните права за подобряване на
баланса между съществуващата политика на ЕС в облас-
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тта на правоприлагането и наказателното преследване,
от една страна, и защитата на процесуалните права на
лицата, от друга. Пътната карта е първият документ
за предоставяне на права, които следва да бъдат гарантирани на равнище ЕС, но той е и първият от този вид,
в който изрично се посочва как трябва да се постигнат
тези резултати. Впоследствие Пътната карта беше
приложена като изрична част от Стокхолмската програма106.

6. РЕЗУЛТАТИ ОТ СТОКХОЛМСКАТА
ПРОГРАМА: ДИРЕКТИВИ И ЗЕЛЕНА
КНИГА
Изпълнението на Пътната карта досега доведе до
шест директиви относно процесуалните права в наказателното производство, пет от които бяха определени
като приоритетни в Пътната карта, и до Зелена книга
за предварителното задържане. Както вече беше посочено, самият факт, че процесуалните права са залегнали в
директивите, сам по себе си е добавена стойност, дори
ако тези права са съпоставими с тези, приети в ЕКПЧ.
Тъй като директивите са правно обвързващи, държавите членки са задължени да прилагат правилата за процесуални гаранции в своето национално законодателство.
Това гарантира еднакво тълкуване на процесуалните
права.

6.1. Директивите
Приетите в съответствие с Пътната карта директиви създават преки права за всички лица, участващи в наказателни производства в държавите — членки
на ЕС. С други думи, тя създава права не само за лицата,
които участват в трансгранични дела, включващи вза106 Параграф 2.4 от Стокхолмската програма — Отворено и сигурно правосъдие в услуга и
защита на гражданите, ОВ C 115, 4 май 2010 г.

БЯЛА КНИГА ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ В ДОСЪДЕБНОТО...

имно признаване, но и за лицата, участващи в чисто вътрешни дела107. Някои държави категорично се противопоставиха на това, твърдейки, че ЕС е компетентен да
установява минимални правила за процесуалните права само на лица, участващи в наказателноправни дела с
трансгранично измерение. Поради институционалните
промени, въведени с Договора от Лисабон, в който гласуването с единодушие бе заменено с гласуване с мнозинство, не беше необходим консенсус по въпроса. Директивите са приложими на всички етапи на наказателното
производство от момента, в който едно лице е заподозряно или обвинено, че е извършило престъпление, до
окончателното решение, включително произнасянето
по каквото и да било обжалване.
Първата директива след Пътната карта е тази за
правото на устен и писмен превод в наказателното производство, която бе приета през 2010 г.108 Директивата
трябваше да бъде въведена в националното законодателство преди 27 октомври 2013 г. Разпоредбите следва
да гарантират, че заподозряното или обвиняемото лице
разбира какво се случва и самото то може да комуникира
по разбираем начин. Ако лицето не говори или не разбира езика, който се използва в производството, трябва да
получи помощ по превода.
Втората мярка, Директива 2012/13/ЕС относно
правото на информация в наказателното производство,
беше приета през май 2012 г. и трябваше да бъде приложена от държавите членки до 2 юни 2014 г.109 Тази директива гарантира, че всички заподозрени и обвиняеми лица
в ЕС следва да бъдат устно информирани за правата си
в наказателното производство и за обвиненията срещу
тях.
Мярка В от Пътната карта относно правните съвети и правната помощ бе обхваната от две отделни
107 Mitsilegas, V. The Symbiotic Relationshi..., p. 462.
108 Директива 2010/64/ЕС от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод
в наказателното производство, ОВ L 280, 26 октомври 2010 г.
109 Директива 2012/13/ЕС от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното
производство, ОВ L 142, 1 юни 2012 г.
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директиви. Правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска
заповед за арест беше разгледано в третата директива заедно с правото на уведомяване на трето лице при
арест (мярка Г)110. Държавите членки трябваше да приведат законодателствата си в съответствие с Директива 2013/48/ЕС до 27 ноември 2016 г. Правото на достъп до
адвокат се прилага към заподозрени или обвиняеми лица
по време на наказателно производство от момента, в
който компетентните органи са ги уведомили, че са заподозрени или обвинени в извършване на престъпление.
Четвъртата директива не беше приоритет в
Пътната карта за процесуалните права, което подчертава неизчерпателния характер на този списък. Директивата укрепва правото на презумпцията за невиновност и се занимава с правото на присъствие на съдебния
процес111. Тя беше приета през март 2016 г. и трябваше да
бъде приложена на национално равнище до 1 април 2018 г.
Петата директива въвежда процесуални гаранции
за уязвимите лица, по-конкретно за децата, които са заподозрени или обвиняеми в наказателно производство112.
Тя беше приета през май 2016 г. и трябваше да бъде приложена от държавите членки до 11 юни 2019 г. Директивата е свързана с мярка Д на Пътната карта за процесуалните права, която изисква конкретни гаранции за
лица, участващи в наказателни производства, които са
очевидно уязвими поради своята възраст или умствено
или физическо състояние.
Шестата и засега последна директива се отнася
до правото на правна помощ, втората част от мярка

110 Директива 2013/48/ЕС от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат
в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и
относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на
връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане, ОВ L 294, 6 ноември
2013 г.
111 Директива (ЕС) 2016/343 от 9 март 2016 г. относно укрепването на някои аспекти на
презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес
в наказателното производство, ОВ L 65, 11 март 2016 г.
112 Директива (ЕС) 2016/800 от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата,
които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, ОВ L 132,
21 май 2016 г.
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В на Пътната карта113. Тя беше приета от Съвета през
октомври 2016 г. и трябваше да започне да се съблюдава
от държавите членки от 11 юни 2019 г. Целта на директивата е да гарантира ефективността на правото на
достъп до адвокат, като гарантира, че в наказателното
производство се предоставя финансова и съдебна подкрепа на всички обвиняеми, които не могат да си позволят правна защита със собствени ресурси. Директивата
за правната помощ се прилага само за заподозрени и обвиняеми в наказателното производство и за издирвани
лица в процедурата по ЕЗА. Важно е да се отбележи, че
обхватът на Директивата за правната помощ е твърде малък. В рамките на конкретната европейска заповед за арест отговорността на адвоката в издаващата
държава надхвърля обикновеното правно становище в
наказателното производство, тъй като то трябва да
подпомага адвоката в изпълняващата държава, като му
предоставя информация и съвети. Това е единственият
случай, в който правна помощ може да бъде предоставена извън границите на наказателното производство.
Това означава, че Директивата за правната помощ няма
да има никакво въздействие върху съдебните спорове,
свързани с условията на задържане.

6.2. Зелената книга за предварителното
задържане и условията на задържане

Пътната карта за процесуалните права също така
прикани Комисията да представи Зелена книга за предварителното задържане и условията на задържането. През
юни 2011 г. Комисията представи Зелена книга114, която
обхваща взаимодействието между условията на задържане и инструментите за взаимно признаване, като европейската заповед за арест, както и предварителното
113 Директива (ЕС) 2016/1919 от 26 октомври 2016 г. относно правната помощ за заподозрени
и обвиняеми в рамките на наказателното производство и за искани за предаване лица в
рамките на производството по европейска заповед за арест, OВ L 297, 4 ноември 2016 г.
114 Укрепване на взаимното доверие в европейското съдебно пространство — Зелена книга
относно прилагането на законодателството на ЕС по наказателноправни въпроси в
областта на задържането. COM (2011) 0327 final, 14 юни 2011 г., т. 2.
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задържане. Зелената книга е първата мярка, специално
насочена към условията на задържане и аспектите на
предварителното задържане.
Нейната цел бе да определи подходящи мерки за
противодействие на влиянието на въпросите на задържането върху взаимното доверие и по този начин — на
взаимното признаване и съдебното сътрудничество
в рамките на Европейския съюз като цяло. Продължителността на предварителното задържане варира значително между държавите членки. Съществуват също
значителни различия между държавите членки по отношение на дефиницията, терминологията и практиката
на предварителното задържане. Въпреки че въпросите,
свързани със задържането, се считат за отговорност
на държавите членки, ЕС също счете, че носи определена
отговорност, независимо от принципа на субсидиарност.
Интересът на Съюза към въпроса за предварителното
задържане е в три аспекта. Първо, прекалено дългите
срокове за предварително задържане са във вреда на лицата; второ, продължителните досъдебни производства
и лошите условия на задържане като цяло засягат инструментите за взаимно признаване и следователно накърняват съдебното сътрудничество между държавите
членки; и трето, те не олицетворяват ценностите, зад
които стои ЕС115.
Комисията разграничава няколко въпроса във връзка с предварителното задържане и установява различни
възможности за подобряване на условията на задържане
в рамките на ЕС. Като начало презумпцията за невиновност е твърде често пренебрегвана. Предварителното
задържане има сериозно въздействие върху участващите лица и впоследствие върху техните семейства и
приятели, дори повече, когато това се случва в затвор в
чужда държава. Съдебната практика по член 5 от ЕКПЧ
показва, че предварителното задържане трябва да се
разглежда като крайна мярка и следователно да се счита за приемливо само ако няма алтернативи. Предвари115 Пак там, т. 3.
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телното задържане обаче е твърде често автоматичен
и очевиден акт, който не се допуска съгласно разпоредбите на ЕКПЧ. Редовните прегледи често са само формалност, за да се отговори на изискванията на ЕКПЧ. Заподозрените или обвиняемите лица, които не са граждани
на държавата, често автоматично се задържат поради
риск от бягство. Изследванията показват, че след като
е било наложено предварително задържане, задържаното
лице има по-големи шансове да бъде осъдено на лишаване
от свобода след съдебния процес. Освен това много страни от ЕС са изправени пред пренаселени затвори и лоши
условия на задържане.
Що се отнася до предварителното задържане, Зелената книга изследва необходимостта Европейският
съюз да установи минимални правила, за да засили взаимното доверие. Комисията специално се фокусира върху
възможностите за налагане на разпоредби относно законово установен максимален срок на предварителното
задържане и на редовно преразглеждане, имайки предвид
постоянното задължение на съдебните органи да обосновават продължаването на срока на предварителното задържане. Що се отнася до условията на задържане,
Комисията проучва ролята на ЕС в осигуряването на
еквивалентни стандарти за задържане в целия Европейски съюз чрез установяване на минимални стандарти и
мониторинг на условията на задържане. На равнището
на Съвета на Европа действат Европейски правила за затворите, които разглеждат въпроса за достъпа на лишените от свобода до правни съвети и правна помощ,
както и мониторинг от страна на Комитета за предотвратяване на изтезанията (КПИ), който публикува конкретни за всяка държава доклади и препоръки. Въпреки
че посочените инструменти имат своите силни страни,
спазването на Европейските правила за затворите и на
препоръките на КПИ не е задължително. В Зелената книга се посочва, че единайсет държави членки и по-голямата част от НПО подкрепят минималните стандарти на
ЕС относно задължителни и редовни прегледи на основа-
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нията за задържане. Пример за такъв стандарт е задължението националните съдебни органи да проверяват на
определени интервали дали продължават да съществуват предпоставките за предварително задържане. Мнозинството от държавите членки не подкрепя хармонизирането на максималните срокове за задържане. Много
държави членки не подкрепят и приемането на минимални стандарти на ЕС, като твърдят, че принципът на
субсидиарност означава, че ЕС няма правно основание за
определяне на минимални правила, свързани с предварителното задържане. Освен това те твърдят, че ЕКПЧ
вече е предоставила основа за взаимно доверие.

7. ПРОГРАМАТА СЛЕД СТОКХОЛМСКАТА
ПРОГРАМА (2015 — 2020 Г.)
След Зелената книга и приемането на петте директиви, свързани с предложените мерки от Пътната
карта за процесуалните права, бяха отчетени и приоритетите, изложени в нея. Все пак, както е споменато
в самата Пътна карта и в последващите документи на
ЕС, Пътната карта не съдържа изчерпателен списък на
въпросите, които е трябвало да бъдат разгледани, но
посочва няколко приоритета. Европейският парламент
вече е посочил, че „все още не е приключила работата
по отношение на предварителното задържане, административното задържане и задържането на малолетни и
непълнолетни, във връзка с които стандартите в много
държави членки не отговарят на правата на човека и други международни стандарти“. Той призовава Европейската комисия „да поднови ангажимента за установяване на
такива стандарти по отношение на предварителното
задържане, административното задържане и задържането на малолетни и непълнолетни чрез законодателни
действия“ в средносрочния си преглед на Стокхолмската
програма116.
116 Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2014 г. относно средносрочния преглед на
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Въпреки това програмата след Стокхолмската
програма, определяща политическите линии на Европейския съюз за периода 2015 — 2020 г., не споменава установяването на минимални и приложими стандарти относно
предварителното задържане. През 2014 г. Европейският
съвет припомни, че една от основните цели на Съюза е
изграждането на пространство на свобода, сигурност и
правосъдие без вътрешни граници и при пълно зачитане на основните права117. Макар че отбелязва свършената работа (т.е. директивите, произтичащи от Пътната карта), Съветът също така се съгласява с това, че
взаимното доверие в съдебните системи на държавите
членки следва да бъде укрепвано, в това число чрез непрекъснати усилия за укрепване на правата на обвиняемите
и заподозрените лица в наказателното производство.
Така, макар че укрепването на правата на обвиняемите и заподозрените лица в наказателното производство е споменато като ключова точка за действие в политиката на Европейския съюз през 2015 — 2020 г., липсва
изрично препращане към установяване на минимални
стандарти за предварителното задържане. В тази връзка в реч, произнесена на 25 април 2016 г., европейският комисар по правосъдието Вера Йоурова посочва реформите
по предварителното задържане като един от основните
си приоритети: „Тук моят приоритет е да подобря процесуалните гаранции, свързани с предварителното задържане. Липсата на минимални процесуални гаранции
за предварителното задържане може да попречи на съдебното сътрудничество. Лошите условия на задържане
могат наистина да доведат до отказ за екстрадиция по
силата на европейската заповед за арест, както Съдът
на Европейския съюз наскоро поясни. Освен това предварителното задържане следва да бъде само крайна мярка.
Виждаме обаче, че то често се използва твърде рано. Условията на предварителното задържане често са по-лоши от

Стокхолмската програма (2013/2024 (INI), пар. 47.
117 Заключения на Европейския съвет (26 — 27 юни 2014 г.), EUCO 79/14, 27 юни 2014 г.
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тези в обикновените затвори“118. В своя резолюция относно системите и условията на затворите от октомври
2017 г. Европейският парламент по същия начин изрази
волята си да се занимае с условията в затворите в съответствие с основните права: Европейският парламент
призовава “Комисията и институциите на ЕС да вземат
мерките, необходими за тяхната област на компетентност, за да гарантират спазване и защита на основните
права на лицата, лишени от свобода и най-вече на уязвимите лица, децата, лицата с умствени заболявания, лицата с увреждания и жените, включително общи минимални европейски стандарти и правила за задържане във
всички държави членки“119.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
От самото създаване с Договора от Амстердам на
пространство на свобода, сигурност и правосъдие инструментите за взаимно признаване заемат централна
роля за гарантиране на съдебното сътрудничество между държавите — членки на ЕС. Създаването на вътрешен
пазар без вътрешни граници в еднаква степен води след
себе си по-тясно сътрудничество между съдебните органи, което би позволило оперативно противодействие
на трансграничната престъпност. Взаимно признаване,
което предполага, че една държава членка признава съдебни решения по наказателни дела и ги изпълнява без
допълнителни изисквания, позволява сътрудничество
между държавите членки, без да е необходима прекалено
голяма намеса на националното наказателно законодателство. Това има смисъл, тъй като наказателното правосъдие е област, в която държавите членки са чувствителни, когато става въпрос за загуба на суверенитет. С
европейската заповед за арест и Рамковото решение от118 Реч на комисар Йоурова на годишната конференция Академичната мрежа за европейско
наказателно право, Брюксел, 25 април 2016 г., достъпна на: http://europa.eu/rapid/pressrelease_SPEECH-16-1582_en.htm.
119 Резолюция на Европейския парламент от 5 октомври 2017 г. относно системите и
условията в затворите, 2015/2062(INI), пар. 57.
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носно трансфера на затворници ЕС в момента разполага
с два инструмента за взаимно признаване, които позволяват бързо прехвърляне на заподозрени и осъдени лица в
други държави членки.
Взаимното признаване обаче изисква взаимно доверие между тези държави членки. Всъщност те трябва да
чувстват увереност от това, че разчитат една на друга
по отношение на решенията си, без да ги контролират
от гледна точка на собствените си материални и процесуални наказателноправни стандарти120. Това означава,
че държавите се нуждаят от вътрешно взаимно доверие
в съдебните си органи, включително в ангажимента на
всички държави членки към основните права. На практика обаче държавите членки са доказали, че имат много различни нива на защита на основните права, което
показва, че взаимното доверие понякога не разполага с
фактическа основа. С други думи, зачитането на основните права във всички държави членки не може де факто да бъде прието. Като такива, нарушенията на основните права водят до недоверие в съдебната система на
другите, което от своя страна възпрепятства бързото
сътрудничество, основано на инструменти за взаимно
признаване. Следователно гарантирането на основните
права не само служи на интересите на участващите лица,
но е също толкова важно и за бързото функциониране на
инструментите за взаимно признаване. На практика условията на задържане в държави членки, които нарушават основните права, са довели до отказ от използване
на инструментите за взаимно признаване, като например на европейската заповед за арест.
Европейската комисия признава, че де факто няма
една и съща ангажираност към основните права във
всички държави — членки на ЕС, и че осъзнава последиците от този факт за съдебното сътрудничество помежду им. Поради това Комисията предложи да хармонизира прилагането на съществуващите стандарти на
120 Vermeulen, G. Mutual Recognition, Harmonisation and Fundamental (Procedural) Rights
Protection. — In: Crime, Rights and the EU. The Future of Police and Judicial Cooperation, Maik, M.,
(ed.), London, 2008, p. 89.
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ЕКПЧ на равнище ЕС. Всъщност трудността не е в това,
че основните права не съществуват, а по-скоро в широката свобода на преценка, която ЕСПЧ дава на държавите членки по отношение на начина, по който трябва да
се тълкуват стандартите на ЕКПЧ. Това представлява
заплаха за взаимното признаване, още повече че това несъответствие на някои държави членки по отношение
на тези стандарти също допринася за взаимното недоверие. За да се гарантира пълно прилагане на стандартите на ЕКПЧ и последователното прилагане на съществуващите стандарти в държавите членки и по този начин
да се улесни използването на инструменти за взаимно
признаване, като европейската заповед за арест, Европейският съвет реши да разработи свои собствени минимални стандарти121. Вследствие на това ЕС прие шест
директиви, които укрепиха процесуалните права на заподозрените или обвиняемите лица в наказателното
производство. Досега минималните стандарти обхващат, наред с други, правото на достъп до адвокат, правото на комуникация с трети лица, презумпцията за невиновност и правото на правна помощ.
Въвеждането на минимални стандарти за заподозрени и обвиняеми е насочено към еднакво тълкуване на
процесуалните права в наказателното производство.
Независимо от това осигуряването на последователно
прилагане на стандартите на ЕКПЧ се оказва трудно,
когато става въпрос за процесуални права. Както показва съдебната практика, съвършено очевидно е, че със
сегашните методи на задържане и предварително задържане на лица много държави членки нарушават стандартите на ЕКПЧ122. Както и при процесуалните права
на заподозрените и обвиняемите, проблемите, които понастоящем се срещат при предварителното задържане,
оказват сериозно влияние върху взаимното доверие и из121 Резолюция на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно Пътна карта за укрепване на
процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното
производство, ОВ C 295, 4 декември 2009 г.
122 Вж. Глава първа „Европейският съд по правата на човека и трудностите, свързани с
достъпа до съд в затвора“.
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ползването на инструменти за взаимно признаване между държавите членки123. Ако след това разсъждение се направи още една крачка напред, условията на задържане на
осъдените затворници, които са еднакво проблематични
в много държави членки, също могат да затруднят бързото сътрудничество между държавите членки, доколкото ЕЗА и Рамковото решение относно трансфера на
затворници допускат прехвърлянето на осъдени лица.
Колкото по-отворени за съдебен надзор са затворите, толкова по-големи са шансовете им да осигурят
хуманни, безопасни и ориентирани към рехабилитация
условия на задържане. Първата стъпка към минималните стандарти на ЕС относно предварителното задържане следва да се състои в това на затворниците да се гарантира подходящ достъп до правосъдие и бърз достъп
до адвокат, в случай че основните им права са изложени
на риск. Гарантирането на това, че делата на затворници могат да бъдат разглеждани от независим надзорен
орган, може да осигури необходимия импулс, за да се гарантира, че условията в затворите са в съответствие
със стандартите на ЕКПЧ, и по този начин да се засили
взаимното доверие между държавите членки. Ето защо
минималните стандарти на ЕС, насочени към достъпа на
задържаните лица до правосъдие и адвокат, са първата
стъпка към осигуряване на бързо сътрудничество, основано на взаимно признаване, между държавите членки с
минимална намеса от страна на ЕС, когато става дума
за регулиране на условията на задържане.

123 Вж. СЕС,решение по съединени дела Aranyosi-Căldăraru.
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ГЛАВА ТРЕТА. ДОСТЪП ДО ПРАВА
ПРИ ПОЛИЦЕЙСКО ЗАДЪРЖАНЕ
— НЕЗАВИСИМО ОТ ВИСОКАТА
СТЕПЕН НА ХАРМОНИЗАЦИЯ НА
СТАНДАРТИТЕ, ТРУДНОСТИТЕ
ОСТАВАТ
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Както подробно беше описано в предходната глава, положението на лицата, задържани от полицията, е
предмет на обширно законодателство на Европейския
съюз, което им гарантира точно определени процесуални права. Това състояние на правото рязко контрастира
с пенитенциарната област, където приложимите стандарти почти изключително са тези, произтичащи от
ЕКПЧ и от незадължителните стандарти на Съвета на
Европа. В тази нормативна конфигурация изследването
на потенциала на стандартите на ЕС да реализират промени в националните закони и практики се явява важен
критерий за анализа на достъпа до права и съд в пенитенциарните заведения.
Тази глава се фокусира върху полицейското задържане, разбирано тук като форма на задържане, постановявано от полицейски органи и вариращо във времето
от първоначалния арест на дадено заподозряно лице до
явяването му пред съда след поредица от полицейски разпити.
Целта на настоящата глава е не толкова да се изготви списък на нормативната уредба и практиките,
отнасящи се до полицейското задържане (въпрос, който вече е разгледан)124, а по-скоро да служи като контра124 Вж. Глава втора „Необходимостта от минимални стандарти на ЕС при задържане“.
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пункт на централния обект на изследването, който засяга областта на затворите. От тази гледна точка тук
е разгледан въпросът как правата, които засягат нашите изследвания в областта на полицейското задържане
— достъп до права, правна помощ, достъп до адвокати, се
превръщат в национално законодателство и се прилагат
на практика.

2. ПРАВО НА УСТЕН И ПИСМЕН ПРЕВОД:
СТЪПКИ В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА
Прилагането на Директива 2010/64/ЕС доведе до
приемането в националните законодателства на почти
всички разглеждани държави на серия от мерки, които да
гарантират, че заподозрените и обвиняемите лица, които не говорят езика на производството, имат право на
безплатен писмен и устен превод. Почти всички изследвани държави предвиждат това право още на ранен етап
от разследването, включително при полицейско задържане и разпит, и го разпростират върху комуникацията
между заподозрените и обвиняемите с техния адвокат в
помещенията на полицията. Страни като Нидерландия
са въвели субсидирани телефонни услуги за устен превод,
които помагат да се спестят време и разходи за пътуване, както и други непредвидени разходи. Нидерландските
адвокати имат абонамент за тази услуга и могат да се
възползват от нея, осигурявайки превод при общуването
със своите клиенти не само по време на полицейското
задържане, но и по време на задържането в досъдебното
производство. За съжаление, в други изследвани държави
правото на безплатен писмен и устен превод, изглежда,
не се прилага по отношение на всички разговори, които
адвокатът може да проведе със задържания обвиняем,
дори в случаите, когато тези разговори са в пряка връзка с подаването на жалба или други процедурни искания,
както е предвидено в Директивата. Например в Испания
и Италия комуникацията между адвоката и неговия клиент, която се провежда в местата за лишаване от своБЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ
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бода, обикновено се превежда от други затворници в същото заведение. Прибягването до преводачи, след като
обвиняемият напусне помещенията на полицията и бъде
прехвърлен в затворническо заведение, не е обичайна
практика и не е обхванато от схемата за държавно финансиране на устен и писмен превод.
Правото на писмен и устен превод не се прилага
изцяло в България по отношение на лица, заподозрени в
престъпления, които могат да бъдат задържани до 24
часа въз основа на административна заповед, издадена
от правоохранителните органи. Българските закони и
съдебна практика определят това 24-часово полицейско
задържане като административно, регламентирано от
административното право и излизащо извън обхвата на
наказателното производство. Макар законът да предвижда задържани от полицията лица, които не разбират
български, да бъдат информирани за причините за своето задържане на език, който разбират, той не предвижда
правото да се гарантира превод по време на комуникацията между адвокат и клиент, нито Законът за правната помощ покрива разходите, направени от адвокат
за използването на преводачески услуги. В българското
законодателство също така не съществува изискване за
осигуряване на превод на документи на лица, задържани
въз основа на полицейска административна заповед.
Що се отнася до правото на информиране на задържани или арестувани от полицията лица, положителен
аспект е, че всички изследвани държави имат законови
разпоредби (главно в резултат на прилагането на Директива 2012/13/ЕС), предвиждащи задължение за информиране на задържаните или арестуваните лица относно
правата им в наказателното производство и относно обвиненията срещу тях. Всички изследвани държави
предвиждат след арест или задържане от правоприлагащите органи да бъде предоставена декларация за правата. Както беше установено в рамките на изследването обаче, в някои от проучените държави, като Италия
например, декларацията за правата не включва правото
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да се уведоми близък роднина или трето лице за факта
и мястото на задържането, нито за правото на достъп
до лекар. В други от проучените държави декларацията
за правата буквално преповтаря юридическия текст без
никакви допълнителни инструкции за практическата
реализация на тези права. Това буквално преписване затруднява обикновения човек да разбере правата, които
има. Въпреки това основните констатирани недостатъци се отнасят до несъответствието между закона и
практиката. В ежедневната практика на много от проучените държави задържаните невинаги и несистемно
получават декларация за правата. Понякога те са информирани устно или декларацията се връчва само при
изрична молба.
Правото на информация трябва да се тълкува
като обхващащо и правото на достъп до материалите
по делото (член 7 от Директива 2012/13/ЕС). Документите, които са от съществено значение за ефективното
оспорване на законността на ареста или задържането в
съответствие с националното законодателство, следва да бъдат предоставени на заподозрените, на обвиняемите или на техните адвокати най-късно преди компетентният съдебен орган да трябва да вземе решение
относно законосъобразността на ареста или задържането, и то своевременно, за да може да се упражни ефективно правото да се оспорва законността на ареста или
задържането. Изследването показва, че що се отнася до
ежедневната практика, в някои от проучените държави
(Италия, Испания, България) правоохранителните органи отказват да предоставят на задържаното лице или
на неговия адвокат материалите, въз основа на които
полицията се е убедила в наличието на доказателства за
извършване на дадено престъпление. Адвокатите могат
да видят материалите по делото малко преди изслушването, когато компетентният съдебен орган следва да
се произнесе с решение относно законосъобразността на
ареста или задържането. Следователно това, което Директивата определя като допустим таван, на практика
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е общият стандарт. Тази практика оставя на адвокатите малко време да подготвят защитата, и сериозно накърнява равнопоставеността между разследващите или
прокурорските органи и обвиняемия125.

3. ПРАВО НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ:
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ
ДИРЕКТИВА 2013/48/ЕС И СЪДЕБНАТА
ПРАКТИКА НА ЕСПЧ — ВСЕ ОЩЕ ИМА
ПРИЧИНИ ЗА БЕЗПОКОЙСТВО
По-проблематично се оказва правото на достъп до
адвокат (обхванато от Директива 2013/48/ЕС). Разпоредбите на националните законодателства и Директивата
(вж. съображение 53) трябва да се приведат в съответствие с богатата съдебна практика на ЕСПЧ по този въпрос, което подчертава значението на етапа на разследване за подготовката на наказателното производство.
Съдът многократно е отбелязвал, че националните закони могат да доведат до последици в отношението към
обвиняемия в началните етапи на полицейските разпити, които имат решаващо значение за перспективите
на защитата в каквото и да е последващо наказателно
производство. Особената уязвимост на дадено задържано или заподозряно лице на етапа на разследване „може
да бъде компенсирана само с помощта на адвокат, чиято задача е, наред с другото, да спомогне за гарантиране на спазването на правото на обвиняемия да не се самоуличава (Salduz v. Turkey [GC], пар. 52, пар. 54126). В този
контекст Съдът е постановил, че „за да може правото
на справедлив съдебен процес да бъде достатъчно практично и ефективно […], достъпът до адвокат трябва да
125 Това е важна констатация, направена и в изследователския проект на ЕС в областта на
правосъдието DETOUR — Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio: Comparative Report,
Vienna: Institute for the Sociology of Law and Criminology, 2018, pp. 30, 55, 75, достъпен на:
https://dspace.library.uu.nl/ handle/1874/362897.
126 ЕСПЧ. Решение Salduz v. Turkey [GC] (жалба № 36391/02) от 27 ноември 2008 г.
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бъде осигурен от първия разпит на заподозрения от полицията, освен ако не се демонстрира в светлината на
конкретните обстоятелства на всеки отделен случай,
че съществуват убедителни причини за ограничаване на
това право“ (Salduz v. Turkey, пар. 55)127. Взаимодействието
на Директива 2013/48/ЕС и богатата съдебна практика
на ЕСПЧ относно правото на достъп до адвокат теоретично би трябвало да подготви почвата за хармонизирано и еднозначно законодателство, регламентиращо
правото на достъп до адвокат. В някои от изследваните
държави, като например Нидерландия, случаят е такъв,
а съчетаването на съдебната практика на ЕСПЧ и правото на ЕС са спомогнали за установяването на нови и
ясни стандарти. В Нидерландия заподозрените дълго
време не са имали право на достъп до адвокат по време
на полицейски разпит. В резултат от съдебната практика на ЕСПЧ (делото Salduz) нидерландският Върховен
съд въвежда правото на консултация с адвокат преди
първия разпит от полицията. Това довежда до дискусия
дали нидерландската практика съответства на съдебната практика на ЕСПЧ, която, изглежда, предполага,
че адвокат трябва да присъства и по време на разпита.
Дискусията бързо напредна с приемането на Директива 2013/48/ЕС и от 1 март 2017 г. влезе в сила официално
законодателство, прилагащо Директивата и официално
признаващо тази възможност.
В други проучени държави обаче достъпът до адвокат по време на полицейското задържане продължава да
предизвиква някои проблеми. В Полша, както отбелязват
омбудсманът и първият председател на Върховния съд,
съществуват редица несъответствия между национал127 Следва да бъде отбелязано неотдавнашното отслабване на изискванията, произтичащи
от тази съдебна практика. В решението си по делото Ibrahim and Others v. United Kingdom
(жалба № 50541/08) от 13 септември 2016 г. ЕСПЧ постановява, че отсъствието на
„убедителни причини“ за ограничаване на достъпа до правни съвети не е достатъчно,
за да се установи нарушение на член 6, доколкото все още е необходимо да се „разгледа“
въздействието на ограничението върху общата справедливост на производството и да
се реши дали производството като цяло е справедливо. В решението си по делото Beuze
v. Belgium [GC] (жалба № 71409/10) от 9 ноември 2018 г. ЕСПЧ допълнително разширява
този подход, прилагайки го не само върху дела, засягащи решения по конкретни случаи за
ограничаване на достъпа до адвокат, но и до такива, свързани със системни ограничения,
произтичащи от законодателството.
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ното законодателство и изискванията, произтичащи
от Директива 2013/48/ЕС. Отсъствието на резултати
от прилагането произтича от липсата на гарантиране
на пълен достъп до адвокат на лица, които не са първоначално заподозрени или обвиняеми, но стават такива в хода на разпита от полицията, като по-специално
проблемът се отнася до: липсата на национални правни
разпоредби относно достъпа до адвокат на заподозряно
лице във връзка с акта на неговото/нейното представителство; отсъствието на гаранции за контакт на заподозрян с адвокат преди първото изслушване в контекста
на предявяване на обвинение; и отсъствието на съдебен
контрол върху решението за ограничаване на правото
на контакт с адвоката. В България достъпът до адвокат по време на първоначалния 24-часов полицейски
арест също остава силно проблематичен. Този въпрос е
в основата на решението на Голямата камара по делото Симеонови срещу България128. Накрая, в италианския
случай, възможността компетентните съдебни органи
да отлагат при изключителни обстоятелства достъпа
на задържано лице до адвокат до пет дни е била отречена
от КПИ като нарушаване на правото на достъп до адвокат и потенциално други нарушения на основните права.
Що се отнася до достъпа до адвокат по време на
ранните етапи на полицейското задържане, следва да
се споменат и някои положителни аспекти, доказани в
изследването. В Германия решение на Федералния съд
потвърждава, че за по-добра правна защита на задържаното или арестуваното лице правото на достъп до
адвокат трябва да бъде разширено така, че да обхване
правото за получаване на информация за това с кого и
как да се свърже. То не се изчерпва чрез простото раздаване на списък с телефони на местната адвокатура или
на общественодостъпен телефонен указател на задържания, за да си намери адвокат. По-скоро е необходимо
изрично да се посочи спешната помощ, предоставяна от
местни адвокатски колегии, и информация за това как
128 ЕСПЧ. Решение по делото Симеонови срещу България (жалба № 21980/04) от 12 май 2017 г.
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задържаното лице да се свърже с указаната служба, независимо от своята платежоспособност. Вследствие на
съдебното решение, през септември 2017 г. в член 136 от
Наказателно-процесуалния кодекс е направено допълнение (ал. 1, изречения 3 и 4). В Испания Генералният съвет
на испанските адвокати е създал телефонен център за
автоматизирано обработване на молбите за адвокат,
подадени от задържани или арестувани от полицията
лица129.

4. ПРАВНА ПОМОЩ: КЛЮЧЪТ ЗА
ЕФЕКТИВНА И ПРАКТИЧЕСКА
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРАВОТО НА ДОСТЪП
ДО АДВОКАТ
За да може правото на достъп до адвокат да се упражнява практически и ефективно, то трябва да бъде допълнено от правото на правна помощ (обхванато от Директива (ЕС) 2016/1919130). По време на изследването обаче
бяха забелязани някои практики, които със сигурност не
улесняват ефективното и практическото прилагане на
правото на достъп до адвокат. Например в Чешката република правото на достъп до адвокат по време на ранните етапи на полицейското задържане е предвидено в
законодателството, но няма правна помощ, с която то
може да се гарантира. Това означава, че задържаните или
арестуваните от полицията лица могат да се свържат
с адвокат, но за своя сметка. Правото на правна помощ
възниква едва от момента, в който лицето бъде официално обвинено (obviněný). В България задържаните от
полицията имат право на правна помощ от адвокат за
правна помощ, когато „сам не може да упълномощи адвокат“ по свой избор (член 28, ал. 2 от Закона за правната
129 За повече информация относно функционирането на телефонните центрове: https://www.
abogacia.es/abogacia_servicio/centralita-de-guardias/ (на испански).
130 Директива (ЕС) 2016/1919 трябва да бъде транспонирана в националното законодателство
до 25 май 2019 г.
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помощ). Законодателството обаче не съдържа допълнителни насоки за това как трябва да се определи възможността на задържаните да упълномощят адвокат. Освен
това практиката показва, че задържаните обикновено
не са информирани, че помощта от адвокат е безплатна за тях. Това може да обясни защо, както е отразено
от данните на Националното бюро за правна помощ, делът на задържаните от полицията лица, на които е предоставена правна помощ в България, е незначителен131.
Присъствието на адвокати по реда на правната помощ
по време на полицейското задържане е с чисто формален характер, с цел да се гарантира, че протоколът за
задържането е „надлежно“ попълнен и съдържа подпис на
адвокат. И накрая, в Нидерландия структурата за финансирането на правната помощ по наказателни дела
като цяло и по-конкретно за правна помощ по време на
полицейското задържане е предмет на бурна дискусия.
Адвокатите считат, че възнаграждението е твърде
ниско и се изказват опасения, че ще се появи тенденция
на намаляване на броя на адвокатите, които желаят да
участват в схемата за правна помощ.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Настоящото изследване доказа висока степен на
хармонизация между изследваните държави по отношение на процесуалните гаранции, подпомагащи задържаните в полицията, макар и да продължават да съществуват някои недостатъци — част от тях са от системен
характер, дължащ се на несъответствие между националните законови разпоредби и правото на ЕС; други се
дължат на факта, че законодателството и практиката,
изглежда, невинаги вървят ръка за ръка.
Въпреки тези постоянни трудности трансформа131 През 2016 г. броят на задържаните от полицията лица, получили правна помощ, е 25 от
48 588 регистрирани задържания (т.е. правната помощ през годината покрива 0,05% от
броя на задържаните лица), а през 2017 г. е предоставена правна помощ в 47 от случаите.
Тези данни показват, че Законът за МВР не съдържа условия за достъп и механизъм за
осигуряване на правна помощ по време на полицейско задържане.
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циите, предизвикани от европейските стандарти в тази
област, са значителни.
Прилагането от държавите членки на директивите на ЕС относно процесуалните права в наказателното
производство до голяма степен се обяснява с това привеждане в съответствие. Понастоящем аналогични минимални стандарти по отношение на полицейското задържане, свързани с правото на информация, правото на
писмен и устен превод и правото на достъп до адвокат,
в една или друга степен присъстват във всички изследвани държави. Що се отнася до последното — правото на
достъп до адвокат по време на полицейско задържане, съдебната практика на ЕСПЧ също е изиграла значителна
роля в неговото тълкуване и делимитация, особено след
основополагащото дело Salduz v. Turkey [GC]132.
Случаят с полицейското задържане ясно подчертава различията по отношение на изпълнителните ефекти на ЕСПЧ и стандартите на ЕС. В това отношение казуистичният подход на ЕСПЧ отслабва способността му
да хармонизира националните закони. Освен това повишаването на принципа на субсидиарност и непоследователността в съдебната практика на ЕСПЧ, както това
е видно и в делото Beuze v. Belgium133, обосновават решаващата необходимост от по-силен ангажимент от страна на Европейския съюз за защита на основните права и
върховенството на закона.

132 Вж. решението на ЕСПЧ, цит. по-горе.
133 Вж. решението на ЕСПЧ, цит. по-горе.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ОРГАНИЗАЦИЯ
НА ДОСТЪПА ДО ПРАВА ПРИ
ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ЗАДЪРЖАНЕ
— ПРАЗНОТА В ПУБЛИЧНИТЕ
ПОЛИТИКИ
1. ДОСТЪПЪТ ДО ИНФОРМАЦИЯ
— СЛОЖНО, НО СЪЩЕСТВЕНО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
Утвърждаването на принципа „правосъдието не
може да приключва на прага на затвора“134, тържествено
деклариран преди повече от 35 години, е всичко друго, но
не и очевидно. Ефективността на средствата за правна защита, свързани с лишаването от свобода, зависи от
две групи предпоставки, които отчасти са независими
от гаранциите, отнасящи се до самата процедура: знанието на лишените от свобода относно правото, регламентиращо личното им положение и предоставените
им възможности за подаване на жалби, от една страна,
и достатъчното доверие в независимостта, надлежността и ефективността на средството за правна защита, от друга.
Въпросът за достъпа до правна информация е многопластов и сложността му трябва да бъде разбрана, за
да съответства на реалностите в затворите в тази област.
Първо, за да инициира дадено производство, задържаният преди всичко трябва да е наясно, че администрацията не е спазила приложимия закон и че е вероятно да
получи търсената защита от съда. Това, което би могло
да изглежда очевидно в ежедневния живот извън затво134 ЕСПЧ. Решение по делото Campbell v. United Kingdom от 28 юни 1984 г., пар. 69.
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рите, невинаги е така отвътре. Всъщност затворникът
трябва да е наясно, че съществува правен ред, който има
предимство пред изявленията на неговите/нейните събеседници, които въплъщават легитимната власт в затвора (надзиратели, директор на затвора, териториална или централна администрация и т.н.).
Второ, отвъд осъзнаването, че дейността на администрацията се регламентира от закона, задържаното лице следва да има достъп до правни актове, които да
му позволят да обоснове твърденията си или дори само̀
да започне да формализира проблема си и да го представи на професионален юрист, в случай че подобна правна
помощ се предоставя. Юридическите проблеми обаче
обикновено не възникват двоично. Те изискват юридически операции с различна степен на сложност: проверки
за достатъчно основания, необходимост, пропорционалност и т.н. По подобен начин юридическата логика изисква използването на източници на права, които варират
според предмета: пенитенциарно право, общо административно право, наказателно право, наказателен процес, европейско право в областта на правата на човека.
Нещо повече, дори в страни с романо-германска правна
традиция (при които съдебната практика играе по-незначителна роля като основен източник на правото)
достъпът до писания закон не отразява приложимия в
достатъчна степен; жалбоподателят трябва непременно да се позове на съдебната практика на компетентните съдилища, на конституционния съд, на Европейския
съд по правата на човека и т.н. В днешно време приложимият към затворите закон е продукт на взаимосвързани
правни норми. При отстояване на дадено твърдение вече
е немислимо да няма позоваване на съдебната практика
на ЕСПЧ, включително и във връзка с най-обикновените
въпроси в ежедневния затворнически живот (претърсвания, семейни свиждания, дисциплинарни санкции, контрол
на кореспонденцията и т.н.).
Трето, отвъд придобиването на познания за правото, относимо към неговия/нейния случай, затворникът
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трябва да е наясно с приложимото средство за правна защита, с което разполага, и с основните му характеристики. В случай на множество средства за правна защита
(иск за отмяна, бързо производство, обезщетение и т.н.)
затворникът трябва да е наясно какъв е най-подходящият начин да предяви своята правна претенция; какви са
условията за допустимост на жалбите; какъв доказателствен режим се прилага в този случай (как да демонстрира достоверността на фактите, които твърди, когато
всичко в затвора се случва без външен надзор); по какъв
начин би могло да се поиска от съда (или квазисъдебния
орган) да отстрани нарушението на неговите права.
Така предприемането на правни действия по същество представлява сложен процес. Сложността се подсилва от факта, че задържаните имат множество трудности при достъпа до правосъдие, дори и в страните с
най-висок брутен вътрешен продукт. Те включват нисък икономически, социален и културен капитал, което
често върви ръка за ръка със съществени затруднения
при четенето и изразяването в устна или писмена форма135. Докладът за Белгия показва например, че поради
липса на юридически познания инициативата за обжалване обикновено идва от адвокати. Полша се откроява с
това, че интервюираните професионалисти отчитат
сравнително висока степен на правна информираност
от страна на задържаните лица. Изглежда, достъпът до
правна документация (в писмена форма) е относително
по-възможен, отколкото на други места, макар че интервюираните споделят за трудности при разбирането на юридическата терминология. В крайна сметка, с
оглед сложността на въпросите, ефективният достъп
дo правосъдие изисква проактивна политика на достъп
до права в местата за лишаване от свобода, адаптира135 G. KELLENS, van DE CONINCK, G.DEMET, S., en KELLENS, O. L’information juridique en milieu
pénitentiaire, Programme protection juridique du citoyen, Services fédéraux des Affaires
scientifiques, techniques et culturelles, Bruxelles, mai 1996 (239 p.); Durand, C. (2014). Construire
sa légitimité à énoncer le droit. Étude de doléances de prisonniers. Droit et société, 87(2), 329-348;
Durand, C. (2014). La figure du détenu procédurier, cristallisation des usages illégitimes du droit.
— In: Défendre en justice la cause des personnes détenues. Ferran, N. and Slama, S. (ed.) Paris: La
Documentation française, 65-70.
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на към конкретните проблеми на лишените от свобода.
Въпреки това основният въпрос, който произтича от
настоящото изследване, е, че макар и в различна степен,
тази политика до голяма степен отсъства навсякъде.
Достъпът до правна информация може да бъде осигурен чрез два вида намеса: 1) осигуряване на свободен
достъп до съответните норми136, независимо дали произтичат от текстове, или съдебна практика; 2) създаване
на точки за правен достъп в затворите, в които юрист
разяснява юридически въпроси и очертава средства за
защита и тяхното използване137. От тази гледна точка
някои държави са организирали система за юридически
консултации, в други органите, упражняващи мониторинг, де факто изпълняват тази функция. От практическа гледна точка е трудно да си представим едното без
другото. В повечето случаи задържаното лице трябва да
има минимални познания относно приложимия закон, за
да може да реши да използва точка за правен достъп и
да формулира своя проблем правилно. От друга страна,
опирайки се на няколко доклада от теренни изследвания
по проекта, може да се заключи, че достъпът до правни
документи сам по себе си е недостатъчен, имайки предвид проблемите, свързани с разбирането на юридическия
език и сложната архитектура на съдебната система.

2. ОГРАНИЧЕНО РАЗБИРАНЕ ЗА
ДОСТЪПА ДО ПРАВНИ СТАНДАРТИ
2.1. Изискването за достъпност до правото,
ограничено до вътрешните правила

Началната точка за даването на възможност за
достъп до правото е адекватното информиране на задържаните за техните права и задължения и средства136 Чрез устна информация или чрез предоставяне на текстовете на разположение.
137 Тази намеса, която не е свързана със съдебно производство, може, ако е необходимо, да
доведе до този резултат, ако затворникът е убеден в необходимостта от подаване на
жалба.
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та за реализацията им. От тази гледна точка общото
наблюдение е, че разпоредбите, установяващи задължението да се предостави правна информация, не конкретизират точно правата и законовите задължения, за
които задържаните трябва да бъдат информирани, както и стандартите, до които те следва да имат достъп.
Такъв е случаят например със законодателствата на
шестнайсетте германски области [Länder], нито едно
от които не конкретизира обхвата на задълженията,
които администрацията има в съответната област138.
С оглед на тази неопределеност администрациите системно считат, че това задължение е удовлетворено от
разпоредбите на вътрешните правила (в Германия) и
препращат към наличието на съответния закон в библиотеката. Освен да информират лишените от свобода
относно правата и законовите им задължения, всички
проучени държави също така предвиждат инструктаж
относно вътрешните правила на съответното заведение за лишаване от свобода, където са настанени, както
и относно други разпоредби, свързани с предварителното
им задържане139. Така или иначе, всички разгледани страни процедират по сходен начин. Задължението за информиране на задържаните относно правата и законовите
им задължения се изпълнява чрез връчване на брошура/
декларация, изготвена от администрацията на затвора. Що се отнася до задължението за предоставяне на
достъп до юридически текстове, то се изпълнява основно чрез осигуряване на основните наказателни закони и
нормативни актове за консултиране в библиотеката.
С други думи, администрациите разглеждат достъпа до информация единствено от гледна точка на
популяризирането чрез брошури/декларации, които описват накратко принципите на функциониране на затворите. Този подход е легитимен и необходим, но не е
138 Напр. член 6, пар. 2 от Закона за досъдебното задържане в Северен Рейн-Вестфалия.
139 Някои от разглежданите държави въвеждат с една-единствена разпоредба задължението
за информиране на затворници относно техните права и задължения, както и
възможността за достъп до юридически текстове (например Франция и Полша), докато
други въвеждат достъпа до юридически текстове като отделна разпоредба (като
Нидерландия и Испания).
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достатъчен, тъй като не поставя задържаните лица в
позиция да защитават своите права и да подават жалби. Брошурата, която обикновено се раздава на предварително задържани лица при приема, за да ги информира
относно правата и задълженията им, има за цел да бъде
лесно разбираема и следователно е съкратена и опростена адаптация на правата на лишените от свобода. В
допълнение, тази документация е направена така, че да
даде възможност на затворника да се ориентира в системата на затвора и по-конкретно — да спазва правилата на затвора. Това означава, че на практика много от
правата, подпомагащи предварително задържани лица,
са изключени. Често пъти това е възможността за ползване на безплатна правна помощ. В по-широк план тези
материали не са достатъчни, за да се обхване степента
на преценка, с която администрацията разполага, и в повечето случаи не включват достатъчно подробности за
изготвяне на жалба с позоваване на точни стандарти.
Във Франция например администрацията разпространява наръчник, състоящ се от 80 страници140. Споменават се механизмите за обжалване, но единствено с
оглед на възможността за оспорване на дисциплинарна
санкция и отново по начин, който е прекалено кратък, за
да даде възможност да бъде подадена жалба в съответствие с изискванията за допустимост. Стандартните
вътрешни правилници съдържат информация относно вътрешните административни средства за правна
защита, но не споменават обжалването пред съд. Една
брошура също така съдържа стандартна „извадка“ от
вътрешните правила, като тя се предоставя на всеки затворник и по сравнително кратък начин излага възможностите за оспорване на условията в затвора. На практика обаче разпространяването на подобна стандартна
извадка е доста нередовно, както личи от докладите от
посещенията на националните превантивни механизми.
В Италия, според ръководителя на Администрацията на
140 Достъпен на: http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Guide_Je_suis_en_detention_V7_FINAL_opt.
pdf.
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затворите, неефективността на системата произтича
от неадекватното познаване от страна на затворниците на собствените им права, което от своя страна се
дължи на недостатъчна юридическа и друга информация,
предоставяна в затвора. За да се реши този въпрос, ръководителят на Администрацията на затворите заявява,
че сред затворниците трябва да бъде разпространявана
брошура от четири страници. В Нидерландия, съгласно
Обяснителния меморандум към Закона за пенитенциарните принципи, ако бъдат оформени като каталог на
правата и задълженията на затворника, вътрешните
правила ще бъдат достатъчни с оглед предоставянето
на необходимата информация за положението на лицата
в местата за задържане141.
Наред с тези въпроси предприетите емпирични
проучвания в рамките на проекта демонстрираха разминаване между теорията и практиката. В Испания например общото задължение за предоставяне на правна
информация е потвърдено в Правилника на затворите.
Реално обаче в повечето случаи на задържаните не се предоставя нито информационна брошура, нито вътрешните правила, а само устна информация по време на първото събеседване със социални работници или обучители
при приемането им в мястото за лишаване от свобода.
В Белгия изследването на Eechaudt (2017 г.) (Research
of Eechaudt) на тема „Дисциплинарни производства в затворите“ разкрива, че в никое от седемте включени
места за изтърпяване на наказания задържаните не получават копие от вътрешните правила при приема си в
затвора. Служителите на затвора многократно са проявявали неохота да предоставят поисканите от задържаните лица вътрешни правила. Причините са варирали
от нежелание от страна на служителите на затвора до
това, че не са разполагали с тях или не са били актуални.
Освен това изследванията показват, че предоставената
информация относно дисциплината в пенитенциарните
заведения е била непълна и неактуална. Следователно
141 Kamerstukken II, 1994/95, 24 263, 3, p. 12.
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задържаните лица не са били наясно с новите дисциплинарни нарушения и по-строгите санкции, въведени чрез
законодателно изменение през 2013 г.142
Липсата на достъп до актуални и хармонизирани
вътрешни правила предизвиква безпокойство и в България. По делото Lebois срещу България ЕСПЧ констатира, че вътрешните правила, съдържащи практическите
подробности относно това как задържаните в арестите
лица могат да упражнят законовите си права по време
на свиждания и телефонни разговори, нито са били публикувани, нито са били достъпни за задържаните в стандартизирана форма. Следователно ограниченията във
връзка със свижданията и използването на телефон не са
били основани на правила, достъпни в подходяща степен,
и не са били „в съответствие със закона“. Властите като
че ли не са осъзнали мащабите на проблема, тъй като
планът за действие, приет през юли 2018 г. във връзка
с изпълнението на това решение, просто споменава, че
са дадени указания, така че вътрешните правила, регламентиращи свижданията и използването на телефона,
да бъдат преведени на двата официални езика на съда. Не
са посочени общи мерки за хармонизация на вътрешните
правила и контрол доколко ефективно пребиваващите в
затвора разполагат с тях.
Друг идентифициран набор от проблеми е ограниченият обхват на правни текстове, до които имат достъп лишените от свобода. Действително, повечето разпоредби, установяващи задължението за предоставяне
на достъп до правна литература на предварително задържани лица, обхващат изцяло (първично) пенитенциарно законодателство. Във Франция единствените налични юридически документи като цяло са Наказателният
кодекс и Наказателно-процесуалният кодекс. Международната обсерватория за затворите разпространява
много изчерпателен наръчник на затворника (вж. по-долу), но той често липсва в библиотеките на местата за
142 Eechaudt, V. (2017). Penitentiair tuchtrecht en internationale detentiestandaarden: Naleving in
België en Frankrijk. Vol. 5, Antwerpen, Maklu, p. 77.
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лишаване от свобода. В България изследователите установяват143, че задържаните в следствени арести нямат
възможност за достъп до юридическа литература, освен
ако такава не им бъде донесена от роднини или приятели по време на свиждане. Нещо повече, задържани в арестите твърдят, че е позволено да се внасят юридически
материали единствено под формата на книжни издания,
но не и информация, разпечатана от интернет. Арестите нямат библиотеки. Макар библиотеките да играят
важна роля за осигуряването на юридически познания за
задържаните, на практика дори затворите притежават
много ограничени и остарели колекции от юридическа литература (първично законодателство), ако изобщо имат
такава. През 2018 г. правната библиотека в Софийския
затвор, която е била единствена за цялата пенитенциарна система в България, е закрита и слята с общата
библиотека на затвора по съображения за недостиг на
пространство за други цели. Юридическата библиотека е имала няколко предимства: притежавала е печатни
юридически сборници, както и преносим компютър (осигурен чрез частно дарение) с юридическа база данни, актуализирана няколко пъти в годината. Библиотекарят е
бил затворник с добри познания в областта на пенитенциарното право, който е подпомагал останалите лишени от свобода по отношение на техните правни въпроси, подготвял е юридически документи, предоставял е
друга информация и данни за контакт с институциите,
както и преводи. В други страни ситуацията е по-благоприятна. Според интервюираните затворници в Полша
служителите на Службата по затворите им предоставя
правни актове, като представителят на Националния
превантивен механизъм също потвърждава, че достъпът до правни актове се ограничава по изключение.
Една от констатациите е невъзможността на задържаните лица да имат достъп до вътрешна или международна съдебна практика, тъй като юридически или
практически е невъзможно да се използват правни ресур143 Това отразява повтарящи се ситуации в изследваните страни.
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си, съществуващи в интернет. Единствено в доклада за
Полша се споменава достъпът до правен софтуер, който понякога е на разположение в библиотеките. Изглежда обаче, че порталът на Европейския съд по правата на
човека не е достъпен там. При тези условия затворник,
който сам завежда жалба (подход, към който европейските норми имплицитно отдават предпочитание), се озовава в ситуация на съществен дисбаланс спрямо другата страна, когато се изправи пред съд. В по-широк план
дигиталното разделение подсилва изключването на затвора от приложното поле на правото в по-голяма степен, отколкото това се наблюдава при други държавни
институции. С оглед на диференцирания достъп до текстове и съдебна практика законът, използван като обща
препратка в затвора, е прозаичен и елиптичен, произведен от самата администрация и изобщо не съответства
на правния ред, познат на външния свят.

2.2. Разпространение на нормативни текстове
от по-нисък ранг, които като цяло са
недостъпни в актуалната им версия

Честотата на измененията и допълненията към
законите и подзаконовите актове означава, че тези,
които се предоставят на затворниците, често са остарели, както е отчетено в докладите за Франция, Италия
и Полша. Основен принцип от гледна точка на правната сигурност е, че за да бъде един текст приложим, той
трябва да бъде достъпен за съответното лице. Администрациите на затворите обаче вземат множество решения въз основа на недостъпни текстове.
Ефективният достъп до правилата също така е
възпрепятстван от честото разпространение на нормативни документи от по-нисък ранг (окръжни писма,
заповеди), които като цяло са недостъпни както за затворниците, така и за практикуващите адвокати, тъй
като обикновено не са публикувани или са достъпни с няколко години закъснение. Макар че съществено засягат
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ежедневието на затворниците, тези текстове рядко се
намират в библиотеките или обикновено се предоставят на затворниците при поискване.
По делото Frérot v. France, където ЕСПЧ констатира нарушение на член 3 от ЕКПЧ поради извършването на
обиск на цялото тяло на затворник след всяко свиждане в
затвора в течение на две години, фактът, че практиките варират в различните затвори и че режимът на личния обиск е дефиниран в непубликуван вътрешен административен циркулярен документ, е имал съществена
тежест в мотивите му. Съдът „намира за разбираемо, че
съответните затворници, като например жалбоподателят, може да се чувстват жертви на произволни мерки в
тази връзка. Той приема, че това чувство може да е било
утежнено от факта, че правилата относно претърсването на затворниците [...] се съдържат основно в инструкцията, издадена от самата Служба по затворите
[...], и дава на всеки началник на затвор голяма свобода на
преценка“144. Що се отнася до отказа да бъде препратено
писмото на жалбоподателя до друг затворник въз основа
на министерски циркулярен документ, Съдът припомня,
че „текст от подобен род, влязъл в сила извън пределите
на упражняването на нормативната власт, не може да
бъде разглеждан като „закон“, към който член 8 от Конвенцията конкретно реферира“145.
Всъщност тези правила са неизвестни дори на
професионалистите, които оказват правна помощ на
затворници. Националните закони не адресират въпроса за предоставяне на тези правилници. Нидерландският закон прави изключение в този смисъл, тъй като
изрично предвижда достъп до подзаконови разпоредби.
Примерният правилник относно вътрешните правила
определя, че затворникът трябва да има възможност да
прегледа Закона за пенитенциарните принципи, Обяснителния меморандум към него, правилниците, приети от
министъра, и циркулярните документи. Тези материали
144 ЕСПЧ. Решение по делото Frérot v. France (жалба № 70204/01) от 12 юни 2007 г., пар. 47.
145 Пак там, пар. 59. За изискванията относно „качество на закона“ вж. т. 1.3 по-долу.
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трябва най-малкото да са налични в библиотеката, което очевидно е изключение в правото на анализираните
държави. Налице е обаче съществено разминаване между
затворите относно това дали (части от) тази информация наистина е налична. Респондентите, включително и
самите началници на затвори, не знаят точно каква информация е налична в библиотеката на затвора.

2.3. Ново предизвикателство: управление и
превръщане на нормите в „невидими“
В допълнение към класическия феномен на разпространение на норми от по-ниска степен сега съществуват
и други предизвикателства от гледна точка на достъпа
до законодателство в затворите: тенденцията към разработване на управленски инструменти за организиране на работата на служителите в затворите146. Развитието на новото публично управление е придружено от
използването на професионални насоки, които са предмет на постоянни промени с цел адаптиране работата
на затворническия персонал. Както изтъква C. Rothmayr
Allison, „управленската рационалност надделява в този
процес на адаптация и приемане на правни норми при поставянето на правните идеи в нови рамки“147 и следователно не съответства на изискванията за качество на
закона, както са определени от Съда в Страсбург. Тези
насоки се развиват бързо и се предават на служителите
чрез йерархични канали, обикновено по електронен път
(например под формата на професионални насоки), без да
се вземат предвид юридическите изисквания за приложимост. Въпреки това тези актове имат отражение върху
правата на задържаните лица.
Политиките, посветени на справянето с радикализацията във френските затвори, са особено типични за
това движение. Изпробвани са няколко модела (звена за
146 Cliquennois, G. (2013). Le management des prisons. Bruxelles: Larcier, coll. Crimen.
147 Rothmayr Allison, C. Le droit et l‘administration de la justice face aux instruments managériaux.
Présentation du dossier, Droit et société, v. 84, 2, 2013.
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предотвратяване на радикализацията, звена за оценка
на радикализацията) и те са се променяли толкова бързо, че всички респонденти от проучването във Франция,
включително в рамките на администрацията на затворите и сред заинтересованите защитници на правата на
човека, считат, че липсва единна стратегия от страна
на администрацията на затворите. Един респондент определи ситуацията като „пълен хаос“. Друг респондент
подчерта как тези звена се създават в един особено политизиран контекст, в който затворническата институция трябва да следва изявления на политици, без дори
да разполага с достатъчно време да оцени предишни
експерименти. Chantraine и Scheer показаха148, следвайки
свое етнографско проучване, че звената за оценка на радикализацията са „изключително сложна, изключително рестриктивна система за сигурност, която изцяло
ограничава телата и жестовете на затворниците“. Те
изтъкнаха, че конкретните методи на работа на тези
звена са „невидими в техническите характеристики и
вътрешните правила на звеното, както и в по-широк
смисъл — в неговата институционална рамка“. Тази ситуация е особено вредна от гледна точка на правата,
тъй като, от една страна, режимът на задържане е режим на звено с висока сигурност, а оценката за „радикализация“, която довежда затворника до звеното, се прави
по критерии, които са неясни и не могат да бъдат оспорени на законно основание. Тези явления не са ограничени
до Франция и могат да се наблюдават и в други страни,
включително в Нидерландия149.
Изглежда, че заради високия приоритет на борбата
срещу тероризма е възможно да бъдат избегнати минималните нормативни изисквания. Същевременно третирането на радикализацията в затворите само изостря
едно по-широко явление. Във връзка с пренаселеността на
148 Вж. представяне на резултатите от проучването на конференцията, организирана в
рамките на настоящия проект, в ЕСПЧ на 6 и 7 декември 2018 г.
149 Amnesty International Netherlands and Open Society Foundations (2018). Submission to the UN
Committee against Torture- Ill-treatment in the Context of Counterterrorism and High-security
Prisons in the Netherlands.
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затворите в Белгия Devresse посочва, че „пенитенциарните професионалисти са разкъсани между двусмислени
и непрактични наказателни политики и управленски диктат, фокусиран върху запазването на институцията, а
не върху работата по същество; налага им се да отстояват отбранителни позиции, които макар и да позволяват на хората да стоят на повърхността, не позволяват каквато и да е последователна дългосрочна визия“150.
С други думи, тези нови форми на нормотворчество изпускат от поглед изискванията на ЕКПЧ. Трайна
съдебна практика е, че при намеса в субективно право изискването за качество на закона е, че той трябва да бъде
достъпен за съответното лице, което освен това трябва да има възможност да предвиди последиците, които
ще настъпят за него. По-специално това означава, че
„закон, който предоставя дискреционна власт, трябва да
посочва обхвата на тази дискреционна власт“151. Въз основа на логиката на еволюцията и гъвкавостта новите
тенденции при писането на пенитенциарното законодателство като цяло се стремят да се освобождават от
изискването за поставяне на граници на дискреционната власт на администрацията, когато се засягат едно
или повече основни права. Следователно логиката на имплицитните права на затворническата администрация,
която съдебната практика на Европейския съд е имала
намерение да ограничи152, се появява отново в резултат
на процесите на модернизация.

150 Devresse, Marie-Sophie. La gestion de la surpopulation pénitentiaire : Perspectives politiques,
administratives et juridictionnelles. Droit et société, Vol. 84, no. 2, 201, p. 339-358.
151 Вж. решението по делото Lebois срещу България, пар. 61 — 66. Вж. също Doerga v. Netherland,
пар. 49 — 50: „По това дело и във връзка със записването и съхраняването на телефонните
разговори на затворник ЕСПЧ счита, че спорните правила не са ясни и детайлни и не
дават точни индикации, що се отнася до обстоятелствата, при които разговорите на
затворниците могат да бъдат обект на мониторинг, записване или задържане, и поради
това не дават подходяща защита срещу произволна намеса от страна на властите в
правото на неприкосновеност на личния живот на жалбоподателя“.
152 Противно на ранната доктрина за „присъщите ограничения“, разработена от Комисията,
е установено, че единствените позволени ограничения на правата на затворниците са
тези, които са предвидени ясно в общите разпоредби на Конвенцията или в отделните
членове. Вж. Golder v. United Kingdom, пар. 44.
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3. ПЕРСПЕКТИВИ ОТНОСНО
ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ДОСТЪП ДО
ЗАКОНА
Вярно е, че създаването на достъпни и разбираеми
стандарти за лишените от свобода е особено сложен
процес. Юридическите въпроси, които засягат ежедневния живот на затворника, попадат в различни области
на правото, а редица правни проблеми в затвора изискват решения на различни нива на юридическа сложност.
Примерът с инициативата на Международната
обсерватория за затворите (МОЗ) във Франция обаче
показва, че това е целесъобразно. Тази НПО е успяло да
изработи „Наръчник на затворника“, който отговаря на
тези характеристики и е популярен както сред затворниците, така и сред професионалистите. В 704 страници тази книга следва целия път на един затворник от
първия до последния ден в затвора с набор от въпроси и
отговори (общо 873). Различните етапи — влизането в
затвора, живота в затвора, упражняването на правата,
подготовката за излизане — са обсъдени последователно и са придружени от ясни обяснения относно върховенството на закона и ежедневното му прилагане, като са
илюстрирани със свидетелства, анализи и статии от
пресата. Белгийската секция на тази организация успешно е направила същото на френски език (но към момента не и на нидерландски). В Германия подобен наръчник
беше публикуван и разпространението му беше започнало, преди администрацията на затворите да забрани
вкарването му в зоните за задържане, позовавайки се на
рискове, свързани с вътрешния ред. В Испания затворниците до голяма степен разчитат на „Наръчник за престой в затвор: как да се защитим в затвора“, който се
разпространява безплатно от НПО Cáritas. Тези инициативи обаче са изолирани и се реализират от НПО. Това
означава, че НПО носят бремето на сложната задача да
осигуряват финансиране за тази дейност.
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Развитието на цифровите технологии може да
бъде голяма възможност за разработването на инструменти за достъп до закона, които да отговарят на предизвикателствата на юридическото разделение, което
характеризира затворите. Цифровите инструменти
позволяват да се обхване разнообразието от правни въпроси, които възникват в затвора, освен това позволяват предоставяне на информация на различни нива — от
прости обяснения на правилата до използване на закона
при условия, аналогични на преобладаващите навън: навигация в правителствени правни информационни сайтове, национална база данни за съдебната практика, база
данни на Европейския съд, достъп до ръководства, разработени от Европейския съд, и др. Всъщност изглежда,
че никоя от засегнатите администрации на затворите
досега не е стартирала такъв проект. Цифровите технологии не могат да бъдат единственият отговор на
липсата на правни познания на затворниците, предвид
затрудненията, които някои от тях срещат с четенето
на писмени материали или използването на технически
средства. Въпреки това, в съчетание с достъпа до правни съвети, цифровите технологии позволяват широко
разпространение на правата в затворите.

4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ
СЪВЕТИ В ЗАТВОРА: ЖИЗНЕНОВАЖНА,
НО МНОГО РЯДКО СРЕЩАНА УСЛУГА
Всичко в затвора обосновава намесата на професионални адвокати, които да предоставят юридически
съвети. Както беше отбелязано, от гледна точка на
достъпа до права и съдилища лишените от свобода натрупват социални, културни и икономически негативи.
Второ, от техническа гледна точка и противно на общоприетата идея, пенитенциарното право представлява
сложно право. То обхваща различни области на правото
(административно, наказателно, конституционно пра-
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во, европейско право в областта на правата на човека), а в
някои държави включва и няколко вида съдилища — граждански, наказателни и административни (например във
Франция, Белгия и до определена степен Нидерландия).
Съответно докладът за Германия отразява състояние
на правото в областта на предварителното задържане,
което е толкова сложно, че дори и опитни професионалисти изпитват затруднения при овладяването на тънкостите му и затова не проявяват желание да се занимават с него. Същевременно това право е много комплексно
и практически неефективно. Една от няколкото причини
за последното е рискът от отхвърляне на жалба поради
съображение за липса на легитимен интерес в производството, напр. след края на предварителното задържане,
макар че времето на неговото приключване е неизвестно за задържаното лице и процедурите са непредвидимо
дълги.
Такъв контекст изисква засилени мерки от гледна
точка на достъпа до права, които да компенсират тези
трудности. Въпреки това подобен подход не е следван
никъде от съответните компетентни лица, които отговарят за реализирането на политики относно достъпа
до права. Погледнато глобално, нивото на предоставяне
на юридически съвети при задържане под стража е много
ограничено. С оглед на задържането под стража съществено имплицитно съображение е, че адвокатът, който
отговаря за наказателното дело, ще предоставя правни
съвети по какъвто и да е въпрос, свързан с правата на своя
клиент. Тази хипотеза се подкопава от констатациите
на емпиричната работа, извършена във всички обхванати държави. Има цял набор от причини за това. Първата
е, че клиентът е наясно с ограниченото време, с което
адвокатът разполага, за да се справи с неговото наказателно дело, и в резултат на това не желае да отклони
адвоката от този приоритет. Второ, адвокатът, който
отговаря за наказателното дело, невинаги е запознат с
процедурите и материалното право, регламентиращо
въпросите, свързани със затворите. Предприемането на
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стъпки за разрешаването на подобни нарушения на права
би било тежест, която може да изисква време и в крайна
сметка да има висока цена за адвоката и неговата кантора. Друга констатация от изследването е, че когато е
налице силна активност в областта на достъпа до права, тя най-често се основава на инициатива на гражданското общество, независимо дали неправителствени организации, или правни клиники към университети.
В този контекст следва да се отбележи, че европейската панорама в тази област е контрастна. По отношение на предоставянето на юридически съвети (преди
каквото и да е съдебно производство и преди назначаването на адвокат в тази връзка) съществуват няколко
конфигурации. Тази задача може да бъде поета основно
от:
●● представители на пенитенциарната администрация в допълнение към обичайната им дейност;
●● външни органи, които отговарят за мониторинга и/или медиацията в затвора и изпълняват
тази функция инцидентно;
●● институционални механизми (държавни администрация или адвокатура), специално посветени
на достъпа до права;
●● НПО — по силата на споразумение с пенитенциарната администрация или без такова;
●● комбинация от тези заинтересовани страни в зависимост от мястото.
В първата група държави достъпът до правни съвети е празно петно в публичната политика и това, което
се прави в тази област, е по инициатива на гражданското общество, в зависимост обаче от интереса на последното към темата и от разрешеното поле на действие
от страна на пенитенциарната администрация или съдебната власт.
В местата за задържане в България няма изградена система за предоставяне на правни съвети. ПениБЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ
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тенциарната система изцяло разчита адвокатът да информира задържаното лице относно неговите (човешки)
права и средствата за правна защита, с които разполага.
Динамиката на законодателството до голяма степен се
дължи на дейността на НПО и на първо място, на Българския хелзинкски комитет. Прекият достъп до затворници обаче, особено до предварително задържани лица, от
страна на представители на НПО е силно ограничен. Докато тече наказателното производство, на представителите на правозащитните организации се разрешава да
се срещат със задържано лице единствено с изричното
съгласие на прокурора (в досъдебната фаза) или на съдията (по време на процеса). Практиката на Българския хелзинкски комитет сочи, че получаването на разрешение
от прокурора може да бъде непредсказуем и продължителен процес. Организацията е получавала множество
откази да посети предварително задържани лица, много
от които не са били мотивирани.
В Германия законът предвижда система за правни
консултации, но на практика преобладава същата ситуация. На теория в рамките на т.нар. Beratungshilfe-system
има възможност на предварително задържаните лица да
бъдат дадени предварителни съвети извън съда относно правата им във връзка със задържането, тъй като
системата важи за каквато и да е юридическа процедура, която (все още) не е свързана със съдебно производство. И въпреки че в литературата относно правата
на затворника след осъждане тази възможност се споменава конкретно, нито там, нито в юриспруденцията
има и намек за подобна възможност при предварителното задържане. Това е още по-проблематично, тъй като
ангажиментът на гражданското общество в областта
на достъпа до права е доста по-маргинален, отколкото в
други страни. На този етап в национален мащаб има само
две НПО (всяка от тях свързана с университет), които
осигуряват подкрепа по правата на затворниците и предоставят правни съвети153. В Полша или Италия правни153 Едната е Verein für Rechtshilfe im Justizvollzug des Landes Bremen e.V., която предоставя
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те съвети в голяма степен се основават на дейността
на НПО и правни клиники, но на практика те играят поголяма роля в национален мащаб. В Чешката република
системата на достъп до закона напоследък се развива,
така че консултации вече не се провеждат на конкретни
места. На теория тази система създава възможността
да бъдат предоставяни правни съвети в затворите. Въпросът за задържаните лица обаче не се е появил в дискусиите, свързани с реформата, и засега не се обмисля понататъшно развитие в тази връзка.
В края на спектъра други правни системи отчитат
в своето законодателство и/или институционална организация конкретните нужди на обитателите на затворите от гледна точка на правните съвети. Във втората група държави обаче това изискване е отслабено от
ефекта на политиките за икономии или изискванията
във връзка с изпълнението.
В Белгия задължението за предоставяне на правна
информация в затворите е предвидено в Закона за затворите, след като в няколко проучвания се посочва, че затворниците до голяма степен зависят от добрата воля
на служителите в затворите, що се отнася до правната
информация154. Следователно е налице конкретна нужда
от предоставяне на правна информация в затворите155.
Системата на първична правна помощ отговаря за разпространението на правна информация и предоставянето на първите правни съвети на гражданите по принцип
и конкретно на задържаните лица, тъй като те са уязвима група. В поне три района присъствието на адвокат,
който предоставя първична правна помощ в затвора, не
е предвидено. В два от тях е имало такъв, но тъй като
правни съвети на лица във всички места за задържане във федералната провинция Бремен.
Другата се нарича Strafvollzugsarchiv (Архив на затворите) и също е конституирана
в Университета на Бремен. Тя предоставя правни съвети на задържани лица в цялата
страна.
154 Kellens, G., De Coninck, G., Demet, S. & Kellens, O. L’information juridique en milieu pénitentiaire,
Brussels, Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, Bruxelles, 1997.;
Ronse, M. Drie jaar systematische rechtshulp in de centrale gevangenis te Leuven: een terugblik.
Panopticon 1992, 341-365; Vandenbempt, I. Rechtshulp in de centrale gevangenis van Leuven.
Winket. Tijdschrift van de federatie van de Vlaamse Gevangenisdirecteurs 1999, afl. 4, 53-65.
155 Eindverslag van de commissie “basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden.
Parl.St. Kamer 2000-01, no. 1076/1, 175.
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адвокати са съобщили за злоупотреби със системата и
поради това че затворниците автоматично имат право
на pro deo адвокат, присъствието е било преустановено.
В друг район са били организирани ежеседмични или ежемесечни дежурства, когато адвокатите, оказващи правна помощ по същество, са посещавали затвора за тази
цел. По бюджетни съображения тази услуга е била заменена с възможност за двуседмична телефонна връзка. В
друг район адвокатите все още посещават затвори, но
това се случва веднъж в месеца за един час. Адвокатът се
регистрира в затвора и всички затворници, които искат
правен съвет, един по един биват изпращани при него.
В Нидерландия „гишетата“ за първични правни услуги са финансирани от държавата и предоставят т.нар.
„правна помощ от първа линия“ в почти всички области
на правото. Между 2003 г. и 2006 г., преди създаването
на гишетата за правни услуги, държавата е финансирала т.нар. „служби за правна помощ“ (Bureau Rechtshulp),
които са предоставяли консултации в пенитенциарните институции, което, изглежда, е филтрирало много
излишни оплаквания. Твърди се, че гишетата за правни
услуги присъстват и в пенитенциарните институции с
часове за консултации, но повечето от респондентите
в проучването посочват, че физическото присъствие на
консултанти в най-добрия случай е твърде ограничено.
Един респондент обясни, че финансирането за този вид
правна помощ е намаляло драстично и че оттогава общият персонал е поел и в момента подкрепата се предоставя основно по телефона. Макар че в годишния план за
2018 г. все още се споменават часове за консултации на
служители в „няколко“ пенитенциарни институции, никой от респондентите не изглежда запознат с каквато
и да е информация относно тези часове за консултации,
така че не може да се каже, че са широко разпространена или добре позната практика. В резултат на това системата все повече се основава на други форми на правна
медиация. По-специално тя предвижда, че предварително задържаните лица следва да бъдат информирани от-

БЯЛА КНИГА ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ В ДОСЪДЕБНОТО...

носно правото си да подадат оплакване или жалба и да
се обърнат към член на надзорния съвет, който действа
чрез служител, посещаващ местата за лишаване от свобода на месечна или седмична ротационна основа. Посещаващият служител може да предостави на затворника
информация относно правното му положение и да го посъветва дали да подаде оплакване по конкретен въпрос.
Посещаващият служител обаче може да бъде и медиатор
в спора и по този начин да улесни неговото разрешаване.
Не е налице стриктно законодателство относно начина,
по който посещаващият служител трябва да изпълнява
своите задължения, и като такъв той/тя има известна
дискреционна власт относно това какви съвети да даде
на задържаното лице. Респондентите често се обръщат
към правните клиники на университетите, които са активни в няколко затвора, към служителите в затвора,
както и към другите затворници за предоставянето на
правна информация.
В Испания в рамките на т.нар. Служба за правни съвети в затворите (Servicios de Orientación Jurídico Peniten
ciaria) адвокатите посещават местата за лишаване от
свобода всяка седмица и съветват затворниците по различни правни въпроси: основно относно пенитенциарното право, процедурата пред администрацията на затворите и първите стъпки за сезиране на съдия по надзора на
затворите. Те също така предоставят съвети относно
начините за отправяне на искане за адвокат от системата на „дежурните адвокати“, относно възможността
и процедурата за кандидатстване за безплатна правна
помощ и т.н. Тези адвокати предоставят единствено
правна помощ и не представляват затворниците в съда.
Услугите, предоставяни от службите за правни съвети
в затворите, са абсолютно безплатни за затворниците,
но не се покриват от схемата за безплатна правна помощ. Службите се финансират по различен начин: в част
от случаите се субсидират от адвокатските колегии, в
други — от автономните общности (макар и не по същите бюджетни пера като безплатната правна помощ), а в
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някои адвокатури помощта се предоставя алтруистично от адвокати без каквото и да е икономическо облагодетелстване или пък срещу много ниско възнаграждение.
Това е силно търсена услуга, която, за съжаление, не се
предлага от всяка адвокатура, която има пенитенциарно
заведение в района си. Поради икономическата криза бюджетът на множество служби е бил намален до степен,
в която предоставянето на подобни услуги зависи от алтруизма на адвокатите, регистрирани за услугата.
Във Франция на пръв поглед изглежда, че системата обръща голямо внимание на въпроса за достъпа до
права в затвора. Това отчасти се дължи на факта, че
въпросът е играл важна роля в дебатите относно реформата на затворите. През 1999 г. председателят на
Висшия съдебен съвет, който отговаря за подобряване
на контрола в затворите, настоява за достъпа до права, а година по-късно две анкетни парламентарни комисии публикуват знакови доклади относно затворите,
застъпващи сходни силни позиции по въпроса156. Въпреки
силния политически натиск това изискване е сведено до
минимум като част от реформата, която довежда до Закона за затворите от 2009 г. Нормите по изпълнението
и практиките на Министерството на правосъдието до
голяма степен го унищожават. Законът за затворите
предвижда, че „всяко задържано лице трябва да има възможност да е запознато с правата си и в тази връзка да
се ползва от система за безплатни правни консултации,
изградена във всяко едно пенитенциарно заведение“. Тази
система за безплатни правни консултации е осигурена
чрез т.нар. „точки за правен достъп“ (ТПД), които не са
специфични за системата на затворите, а съществуват
156 Анкетната комисия на Сената заявява, че „повечето задържани не са знаели за своите
права и са били обезпокоени от някои мерки, предприети от администрацията на затвора,
и ги намират за произволни. Генерализацията на адвокатската консултантска услуга ще
им осигури компетентно лице за контакт. Тези консултации могат да улеснят достъпа
до правна помощ“. Анкетната комисия на Долната камара изразява следното мнение:
„Трудно е да се поиска от затвора да играе ролята на напомнящ за закона, когато не
знаете кой закон се прилага. По този начин задържаният страда от разпространението
на правила като потискаща усмирителна риза, а не като гаранция срещу произвол. Той не
познава нито външните закони, нито вътрешните правила. Най-малкото, което може да
се каже, е, че така достъпът до закона се игнорира, даже напълно, при определянето на
мисиите на администрацията на затвора“.

БЯЛА КНИГА ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ В ДОСЪДЕБНОТО...

и в кметствата. Съгласно Закона тези консултации са
предназначени да отговарят на всяко искане за правна
информация от страна на задържано лице, с изключение
на свързаните с наказателно дело, с изпълнението на
присъда или за които вече е назначен адвокат. Фактът,
че не се споменават въпроси, свързани с правата на затворника в затвора, подкопава разбирането за обхвата на правните консултации. Администрацията на затвора счита, че въпроси, свързани с живота в затвора и
споровете с пенитенциарните служби, са изключени от
обхвата на правната помощ, предоставяна от ТПД. По
отношение на ТПД наръчникът за правна информация,
публикуван от пенитенциарната администрация, гласи,
че „ролята му не е да ви информира или да ви подпомага
с въпроси, свързани с пенитенциарното право (административни процедури и мерки за планиране на присъдата
ви). Тези въпроси са от компетенциите на Пробационната служба на затворите“. Договореностите между Министерството на правосъдието и основните действащи
институции при осигуряване на достъпа до права са в
тон с това разбиране.
Съответно въпросите, свързани с упражняването
на права в затворите, се препращат или към адвокат
(въпреки че се вижда колко рядко подобно препращане се
случва на практика), или към служителите в затворите.
Въпреки че някои въпроси, свързани със социални права
или административни формалности извън затвора, не
предизвикват проблеми, това не е така, когато става
дума за отсъствието на познания относно дадено право
от страна на затворническата администрация. Всъщност пенитенциарните власти нямат интерес да разкриват подробна информация относно възможностите
за процесуални действия. В този случай информацията
обикновено циркулира неофициално или чрез контакти
на затворниците с НПО.
Това е друга обща констатация: обикновено затворниците разчитат на външни организации за правна
помощ. Това означава, че в повечето случаи те са прину-
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дени да използват средства за комуникация като телефон или поща, които се проверяват от администрацията на затвора. Разрешението да се ползва телефон може
да бъде отказано, а писмата — да бъдат прихващани. Във
Франция тайното прихващане на писма е постоянна причина за безпокойство, включително и когато става дума
за кореспонденция с Националния превантивен механизъм157. При случай, свързан със системното практикуване на личен обиск в затвор в Северна Франция, Върховният административен съд дори констатира, че писмата
от МОЗ, основната правозащитна организация в тази
област, редовно са били прихващани от служителите на
затворите, за да се предотврати възможността да комуникира със затворниците158. Затова фактът, че правните консултации могат да се провеждат физически в
местата за задържане, играе важна роля от гледна точка на ефективността на правата.

5. ЧУЖДЕСТРАННИ ЗАТВОРНИЦИ —
ИЗОЛИРАНИ СРЕД ИЗОЛИРАНИТЕ
Проблемите на достъпа до правото се мултиплицират за чуждестранните затворници поради липсата
на превод на правната информация, на която затворниците имат право по закон. В резултат на това чуждестранните лица живеят в свят, в който не разбират
правилата и тяхната ситуация на уязвимост сериозно
се засилва. Чешкият случай е доста илюстративен за
общото състояние в тази област. При приемането си
предварително задържаните лица получават писмен документ, съдържащ информация относно правата и задълженията им, познат като Poučení pro vazbu, който е
изготвен на много езици159. Вътрешните правила обаче
157 Je n‘ai qu‘à défendre les droits fondamentaux, si je puis dire! Droit et société, Vol. 87, n. 2, 2014;
Contrôleur général des lieux de privation de liberté, Rapport d‘activité 2018. (2019) Dalloz.
158 Council of States. 3 October 2018, OIP v. Minister of Justice, No. 413989.
159 Напр. английски, български, френски, хърватски, монголски, македонски, немски, полски,
румънски, руски, сръбски, испански, украински и виетнамски.
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са само на чешки език, което означава, че важните ежедневни аспекти на задържането, регламентирани от
тези правила, не са преведени, включително и графиците
за душовете, медицинските консултации, образователните и колективните дейности. Що се отнася до правната помощ, тези вътрешни правила разясняват практическите аспекти, свързани с отправянето на молба за
разговор с адвокат, например до кого да бъде адресирана
молбата или къде ще се проведе разговорът, но за съжаление, тази информация е налична единствено на чешки.
В затворите де факто отсъстват професионални
преводачи. Обикновено се разчита на другите затворници или на служителите в затвора да осигуряват превод,
когато ръководителят или служителите на затвора
искат да комуникират със затворник, дори и при дисциплинарни производства. Голямото разнообразие от езици, които се говорят в затвора, означава, че невинаги е
възможно да се намери някой, който да превежда. Освен
това възникват някои сериозни етични и практически
въпроси, свързани с използването на затворници или служители като преводачи, тъй като затворникът, който
не говори езика, може да реши да укрие информация, тъй
като темата е чувствителна или поради страх от ответна реакция. В Белгия социалните работници и някои
други служби имат възможността да ползват превод по
телефона от заклет преводач. Тази информация обаче се
предоставя единствено когато се обсъждат социалните
проблеми на затворника, не и при процесуални действия.
Във Франция се предвиждат три общи възможности за превод в затвора: 1) да поискаш външен професионален преводач да дойде в затвора и да превежда, което е
почти невъзможно, тъй като трябва да се получи специално разрешение от пенитенциарната администрация,
което отнема до 3 месеца; 2) да помолиш самата пенитенциарна администрация за преводач, но поради липсата на бюджет за преводачи в затвора, това невинаги е
възможно; 3) да разчиташ на друг затворник или служител да действа като неофициален преводач, което има
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очевидни последици във връзка с поверителността на
обсъжданото — в тези случаи информация, която е била
дочута от затворници или служители, може много бързо
да бъде разпространена из затвора.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Достъпът до закона е първата стъпка към ефективността на правата. От тази гледна точка поразяваща констатация във всички проучвани страни е липсата на доброволна политика в тази област, а често пъти
дори и цялостна липса на каквато и да е било политика в
тази област. В затворите, включително и на централно
ниво, законът не се възприема като фактор за възстановяване на социални и политически връзки, а с подозрение.
Парадоксалното е, че законът се разглежда като риск за
безредици и неподчинение, а не като необходима основа за
властите. На местно равнище емпиричните изследвания
сочат, че въпреки значителния напредък при изграждането на механизми за средства за правна защита и органи за външен надзор, все още е налице силна съпротива
към навлизането на правото в затворите. С изключение
на Нидерландия, емпиричните изследвания показват, че
използването на закона в затворите не е станало обичайно явление, води до ситуации на конфронтация и излага затворниците на различни форми на репресия. Както
веднъж посочи ръководителят на Националния превантивен механизъм на Франция, някогашен изтъкнат съдия във Върховния административен съд, „всичко, което
изглежда като закон, всъщност се възприема не като
нещо, което би могло да разясни поведението на професионалистите, което би могло да им помогне да вземат
решение и т.н., а като набор от допълнителни ограничения, които ще им попречат да управляват съдбата на
човека, за когото отговарят, така, както те искат. Поради това за тях е жизненоважно да предотвратят въвеждането на закона. И особено въвеждането на закона
в ръцете на задържаните лица. И за тази цел всякакви
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средства са допустими. Подчертавам с дебела червена
линия: всякакви средства са допустими“160.
В този контекст ефективността на достъпа до
права на затворниците, който е необходима предпоставка за достъпа до правосъдие, изисква ангажирана политика от всички заинтересовани страни, които управляват
различните механизми.
Подобна промяна на перспективата предполага на
първо място отчитане на изискванията за достъпност
на закона при изработването на стандартите и общата нормативна структура. Текстовете трябва преди
всичко да бъдат разбираеми и да дават възможност да
се разберат правомощията на администрацията, и едва
след това — да бъдат част от ясен и йерархичен набор
от текстове.
Второ, достъпът до права в днешно време вече не
може да се възприема без достъп до правна литература
и/или цифрови правни инструменти. Взаимното преплитане на правни дисциплини и области, както и основната
роля на съдията налагат необходимостта от възможност за консултации с правителствени сайтове, които
съдържат законите, както и до бази данни, съдържащи
съдебна практика. Цифровите технологии могат да
позволят разпространението на информация с различна степен на точност и сложност и така да стигнат до
по-широка публика. Компетентните лица, приемащи решения както на държавно, така и на европейско равнище,
трябва да преминат от предпазливо внимание към проактивни политики в това отношение.
И накрая, правните консултации при задържането
са основополагащ фактор за ясна политика на достъп до
права в затворите. Ниският социален, културен и икономически капитал на лишените от свобода и рискът от
произвол, произтичащ от факта, че правата се упражняват без обществен надзор, придават първостепенно значение на физическото присъствие на правни посредници
в затвора. Това е единственият начин пенитенциарната
160 Вж. Je n‘ai qu‘à défendre les droits fondamentaux, si je puis dire.
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институция да се запознае със защитата от страна на
затворниците на техните права и да бъде наложено върховенството на закона в местата за лишаване от свобода.
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ГЛАВА ПЕТА. ПРАВНАТА ПОМОЩ:
ИНСТРУМЕНТ ЗА РЕФОРМА,
НУЖДАЕЩ СЕ ОТ ИНВЕСТИЦИИ
1. ВЪВЕДЕНИЕ
Както стана ясно от предишната глава, позицията
на лишените от свобода, които желаят да защитят правата си, е отслабена от неадекватния достъп до правна информация в затворите. Опростените процедури за
получаване на помощ от адвокати по националните схеми за правна помощ161 биха могли да компенсират този
недостатък. До каква степен държавните органи отчитат необходимостта от достъп на затворника до безплатната помощ на адвокат? Признават ли способите
за реализиране на съответните политики особеностите
на затворническия контекст? Каква динамика следват
политиците и какви са последиците в това отношение
относно механизмите за използване на жалби, насърчавани от Съвета на Европа? Следните обстоятелства ще
покажат, че: 1) от правна гледна точка има единодушно признаване на правото на достъп до правна помощ
за затворниците, макар и характерните слабости на
пенитенциарното законодателство (доминиране на вътрешни административни процедури, неопределеност
на достъпа до съдебната защита срещу пенитенциарни
мерки) да затрудняват неговото упражняване; 2) системите за достъп до правна помощ са много разнородни,
което създава значителни различия между въпросните
държави; 3) въпреки наблюдаваните трудности, структурираните политики относно правната помощ създават положителна динамика, която европейските субекти не отчитат в достатъчна степен.
161 За целите на настоящото проучване „правна помощ“ означава финансиране от държава
членка на помощта на адвокат, което позволява реализиране на правото на достъп до
адвокат.
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2. ДОСТЪПЪТ ДО ПРАВНА ПОМОЩ
СЕ ПРИЗНАВА КАТО ПРИНЦИП,
НО СТРАДА ОТ НЕДОСТАТЪЦИТЕ
НА ПЕНИТЕНЦИАРНОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
2.1. Консенсус на държавите относно принципа
за достъп до правна помощ на задържаните
лица

От чисто правна гледна точка нито една от националните системи не изключва достъпа на затворниците
до правна помощ. Съществува консенсус, че процедурите
за защита на основните права в затворите включват
правото на правна помощ. Могат обаче да се наблюдават значителни различия между изследваните държави, дори между тези, които са избрали пенитенциарни
съдии, като Италия, Испания или Полша, което е модел,
който ЕСПЧ възприема като опростен механизъм за защита162. Правото на правна помощ може да произтича
от текстове, които изрично се отнасят до наказателното производство (напр. Италия) или от прилагането
на правото на достъп до правна помощ в съдебното производство, независимо какво е то (напр. Франция).
Случаят с Германия е специфичен по отношение на
това, че задържаните под стража нямат отделно право
на достъп до правна помощ за въпроси, свързани с условията на задържане. Адвокатът, който е ангажиран по
наказателното дело, се очаква да взема участие по всеки
въпрос, свързан със задържането. Основания за допълнително заплащане могат да възникнат само в случай на
съдебни заседания или по много малък брой други въпроси, но в повечето случаи такива изобщо не възникват.
162 ЕСПЧ. Решение по делото Norbert Sikorski v. Poland (жалба № 17599/05) от 22 октомври 2009 г.,
пар. 161; Нешков и други срещу България (жалба № 36925/10) от 27 януари 2015 г., пар. 282.
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Германският доклад показва сериозните ограничения на
тази система. На практика ефективността на правото
на съдебен контрол е лишена от съдържание, въпреки че
е крайъгълният камък на защитата на правата в Германия (вж. по-долу).

2.2. Системите за правна помощ не отчитат
значението на вътрешните административни
процедури

В повечето държави съществуват многобройни вътрешни производства, които са организирани или преди
да бъдат произнесени решения, като например по дисциплинарни въпроси, или в качеството им на средства
преди съдебното производство. В по-голямата част от
изследваните страни съществува общо разбиране, че
правна помощ не се предоставя за целите на представителство във вътрешни производства, развиващи се пред
администрацията на затвора, дори ако възможността
за подпомагане от адвокат е призната от закона. Някои
национални наказателни закони позволяват на затворника да се консултира или дори да бъде представляван от
адвокат по време на дисциплинарно производство пред
администрацията на затвора, но законодателството
за правната помощ не предвижда възнаграждение за направените разходи (Италия, Чешка република, Испания,
Полша и България). Противоположни примери са Франция, Белгия и Нидерландия. Във Франция правна помощ
се предвижда и при производства за налагане на мярка
по изолация (като превантивна мярка) пред администрацията на затвора, но не и за други вътрешни процедури,
като например отзоваване от работно място или разрешение за временно напускане на затвора.
Липсата на (безплатно) подпомагане от адвокат
по време на административните производства има сериозни последици от гледна точка на достъпа до съд. На
първо място, писмените становища, обменяни на този
етап, често имат директен ефект върху решаването на
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спора, особено по отношение на излагането на фактите.
Следователно аргументите, обменяни на този етап, могат правно или фактически да ограничат възможностите за адекватно обсъждане на жалбата на по-късен
етап. Освен това отсъствието на адвокат на практика
затруднява събирането на фактически доказателства в
подкрепа на позицията на задържаното лице. В съдебната фаза рядко се предоставят доказателства или свидетелски показания, които противоречат на твърденията
на администрациите. Друг важен проблем, изглежда, е
твърде краткият срок, даван на затворниците, за да обжалват дадено дисциплинарно наказание (какъвто е случаят с Италия — 10 дни, или Испания — 5 дни), което на
практика възпрепятства възможността за свързване с
адвокат и подготвяне на успешно обжалване. Освен това
някои системи изискват обжалване пред администрацията, преди определени въпроси да бъдат отнесени към
съда, какъвто на практика е случаят в Испания (вж. подолу). До голяма степен обаче вътрешните правни средства се ползват с недоверие, както се вижда например
от статистическите данни, предоставени в полския
доклад. Това кара задържаните лица да се въздържат от
изчерпване на вътрешните правни средства за защита,
дори ако това означава, че лишават себе си от достъп
до съд. Преди всичко задържаното лице може да не знае
какво е правното средство за защита и как да го използва. Например в редица германски провинции тази информация не се съобщава на задържаното лице, което е било
санкционирано, докато в други провинции писменото дисциплинарно решение не му се съобщава, но той/тя може
да го поиска. Отговаряйки на въпрос на КПИ, германското правителство счита, че неголемият брой жалби се
дължи на факта, че обитателите на затвора приемат
решения и това не е свързано с проблем за достъп до съд
поради липса на информация.
Поради всички тези причини присъствието на адвокат в административните фази е от съществено
значение. Възможната намеса на адвокат по време на
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съдебната фаза не е достатъчна, за да компенсира недостатъците, влияещи на предходната процедура.

2.3. Неясният правен режим, регламентиращ
мерките в затворите, оказва влияние върху
достъпа до правна помощ

Отсъствието на ясно признаване на правото на
съдебен контрол влияе върху достъпа до правна помощ.
Във Франция обхватът на решенията, предмет на съдебно обжалване, е неопределен. За някои от тях (трансфер
между институции, промяна в режима на задържане и
т.н.) прибягването до съдебен орган по принцип е изключено. Тази презумпция за недопустимост е изключена,
ако затворникът докаже, че въпросното решение засяга
негови основни права, което е сложна и донякъде неясна
правна квалификация. Понякога (макар това да не се отнася за по-голямата част от случаите) правната помощ
се отказва, тъй като службата за правна помощ очаква много неопределена юридическа обосновка. По подобен
начин в Полша настаняването в конкретна пенитенциарна институция по смисъла на закона е само фактически акт, който не може да бъде предмет на жалба. В
Италия законодателството предоставя правна помощ
във всички производства пред пенитенциарен съд, при
условие че заинтересованата страна трябва или може
да бъде подпомаганата от адвокат. Конституционният
съд и касационният съд многократно са потвърждавали,
че производството пред пенитенциарен съд е включено в схемата за правна помощ. Все пак периодично това
тълкуване се оспорва за различни видове производства,
които нямат ясен юрисдикционен характер, доколкото
законодателят не е изменил подвеждащите разпоредби
на закона в съответствие със съдебната практика.
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3. РАЗНОРОДНИ ПРАВНИ РЕЖИМИ,
ВОДЕЩИ ДО ГОЛЕМИ РАЗЛИЧИЯ
МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ
3.1. А дминистративните формалности на
правната помощ — честа пречка за достъп до
съд

Всички държави обуславят предоставянето на
правна помощ с финансовите възможности на задържания, като най-вече се позовават на праговете на дохода, определени в закона. Това налага задържаното лице
да докаже доходите и имуществото си, което често е
проблем, когато се изисква предоставяне на потвърждаващи документи от външни администрации. Тези административни формалности представляват голяма
практическа пречка — често до такава степен, че задържаните лица се обезсърчават да търсят правна помощ,
дори и да отговарят на финансовите критерии. Националните законодателства и практики обаче се различават значително.
В Белгия теоретично задържаните се ползват от
оборима презумпция за недостатъчни средства за препитание. На практика членовете на Бюрото за правна
помощ посочиха, че прилагат политика, при която задържаните почти автоматично получават правна помощ,
освен ако няма много очевидни данни в противния смисъл, предполагащи, че задържаното лице само̀ може да си
позволи адвокат. Когато затворникът информира администрацията на затвора, тя изпраща факс или имейл до
Бюрото за правна помощ, включително доказателства,
че лицето, което иска съдействие от адвокат за правна
помощ, е задържано. Съществува стандартен формуляр
за кандидатстване, но той рядко се използва. Подобна
ситуация може да се наблюдава и във Франция. Въпреки че разпоредбите предвиждат, че преразглеждането
на ресурсите на жалбоподателите трябва да се извър-
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ши от службата за правна помощ и че има задължение за
попълване на формуляр, много широко разпространена е
практиката, когато службите за правна помощ се задоволяват със сертификат за посещение в затвора. Обикновено адвокатите се грижат за тези формалности.
Този подход, който е от полза за лишените от
свобода, е под заплаха и в двете държави. Във Франция
пълната дематериализация на молбата за правна помощ, обявена наскоро от правителството, рискува да
постави под съмнение тези практики и парадоксално,
може значително да усложни достъпа на задържаните до
правна помощ и до закона. Условията на тази реформа
в затворите все още не са дефинирани, но съществува
риск това значително да усложни процеса и да елиминира практиките на службите за правна помощ, които са
много благоприятни за затворниците. В Испания заявителят може да упълномощи компетентната комисия за
правна помощ да получи достъп до цялата му/ѝ икономическа информация (обработка на електронни файлове),
което съществено съкращава сроковете и се избягват
възможни измами.
В България правна помощ по административни
и граждански дела може да бъде поискана от съда устно или писмено. Заявителят също така трябва да представи на съда писмена декларация за своя имуществен
статус. Правна помощ под формата на процесуално
представителство не може да бъде предоставена, преди
делото да бъде образувано. На практика това означава,
че лишените от свобода могат да поискат правна помощ
едва след или едновременно с подаването на жалбата или
иска до съда. Що се отнася до достъпа до първична правна помощ, от кандидатите се изисква да приложат документи, потвърждаващи затрудненото им социално и
финансово положение. Тази система рядко се използва163.
Освен това по административни съдебни производства
бенефициентите на правна помощ не се считат автоматично за освободени от плащане на съдебни такси, като
163 През 2017 г. са одобрени 291 от 492 искания.
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възнаграждения за вещи лица или за превод. Ищците
трябва изрично да поискат освобождаване от плащане
на такси, като съдът се произнася въз основа на финансовите ресурси на жалбоподателите. Друг повтарящ се
проблем се крие в практическите трудности, с които се
сблъскват затворниците при заплащането на държавна
такса за завеждане на дело от затвора, като пропускът
да плати води до прекратяване на делото.
В Чешката република достъпът до правна помощ
се регламентира от разпръснати в законодателството
правни разпоредби, което влече след себе си недостатъчна публична осведоменост за достъпа до нея. Критериите
за допустимост не са ясни и изглежда, че както съдилищата, така и адвокатурата разполагат с голяма свобода на действие при предоставянето на правна помощ.
Въпреки че финансовото положение е основният критерий, не се предвижда точен икономически праг, което
оставя място за много неравенства. От друга страна,
ситуацията създава известна гъвкавост, тъй като не се
взема предвид само икономическото положение на заявителя. Отчитат се също така и социалното положение
на заявителя, неговото/нейното здравословно състояние, както и размерът на съдебните такси, вероятните
разходи за представяне на доказателства и характерът
на подадения иск. В Италия само много малък процент
от обвиняемите имат достъп до правна помощ в затвора (16% от затворниците) поради ниския финансов праг,
съчетан с факта, че тези, които отговарят на изискванията, често не знаят, че могат да кандидатстват за
правна помощ. Чуждестранните граждани (граждани на
трети страни, които съставляват доста голям брой
от пребиваващите в затворите на Италия и като правило са по-неплатежоспособни) трябва да предоставят
чрез консулството справка за своето имущество и доходи, издадена в страната им на произход. Италианските
граждани и гражданите на ЕС трябва сами да изготвят
справката. Наскоро Касационният съд постанови, че когато е невъзможно да се предостави удостоверение от
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чужда държава, на лицето се предоставя правна помощ и
ще бъде достатъчна справка, изготвена от него/нея.

3.2. Организационни и бюджетни процедури,
регламентирани от норми на общото
законодателство

Във всички страни правната помощ се предоставя
главно — ако не и изключително — от държавния бюджет.
С изключение на Нидерландия, отсъствието на статистически данни за съдебните дела, свързани със затворите, се отнася и за процедурите, по които е предоставена
правна помощ. Следователно не е възможно да се оцени
финансовата тежест на тези спорове. Мерките за икономии, които до голяма степен засягат европейските съдебни системи, очевидно засягат и програмите за правна
помощ164. В Испания някои автономни общности са намалили възнаграждението на адвокатите за правна помощ
(напр. с 40% във Валенсия), а в други нивата на възнаграждение са били замразени или са се увеличили много малко през последните десет-петнайсет години. Такива са
случаите в Полша и България, където възнагражденията
за правна помощ са определени на значително по-ниско
ниво от минималните възнаграждения, които адвокатите могат да получават. Тези възнаграждения не са актуализирани от 2006 г.165 В Италия през 2014 г. възнаграждението на адвокатите е било намалено с една трета, а
увеличеният бюджет за правна помощ в наказателните
производства (142 милиона в сравнение с 99 милиона през
2011 г.) се дължи единствено на голямото увеличение на
молбите за правна помощ. Във Франция неотдавнашното увеличение на бюджета за правна помощ е резултат
164 Вж. European Union Agency for Fundamental Rights (2011) Access to Justice in Europe: An Overview
of Challenges and Opportunities.
165 През 2018 г. Министерството на правосъдието предлага да се увеличат максималните
размери на възнагражденията за всяко отделно дело. Реформата е обоснована от
наличието на огромна разлика между възнагражденията, които обикновено се начисляват
от адвокатите, и тези, които се възстановяват по схемата за правна помощ, дължаща
се на въвеждането на нови изисквания към работата на адвокатите за правна помощ и
намаляването на броя на случаите, платени по схемата за правна помощ. В началото на
2019 г. законопроектът все още не е приет.
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от значителни социални движения от страна на адвокатите. Там стойността на една точка от системата за
заплащане на правната помощ е нараснала от 26,5 евро
на 32 евро и се е повишил прагът на дохода за получаване
на правна помощ.
Организационните механизми на схемите за правна помощ не са специфични за системата на затворите, а по-скоро са общи за вида съдебни дела, по които се
произнасят компетентните съдилища (наказателни, административни или граждански). Що се отнася до комисиите по жалбите в Нидерландия, те са от компетентността на Службата за правна помощ. Изследванията не
позволяват да се правят изводи по отношение на ефективността на всеки конкретен модел. Оставянето на
решенията относно предоставянето на правна помощ
в компетенциите на съда, който разглежда съответния спор, изглежда проблематично (Германия, България).
Всъщност, тази система носи висок риск от вземане под
внимание на цената на правната помощ при предоставянето на правна помощ, особено когато правната помощ
е за сметка на бюджета на съда.
Нивата на възнаграждение са много променливи. Едно сравнение на европейско равнище би изисквало
комплексно претегляне, интегриращо стандартите на
живот, социалните и данъчните плащания и т.н. В националните доклади е направено сравнение с други области на съдопроизводство. Тези доклади показват, че във
всеки случай възнаграждението е почти винаги по-ниско
от действителните разходи за извършената работа и
не позволява на адвокатите да оперират по икономически ефективен начин. Възнаграждението се счита за
приемливо само за няколко вида съдебни дела (напр. в Нидерландия възнаграждението, предвидено за най-високите категории дела — приблизително 300 евро, се счита
за адекватно само при обикновени случаи; за разлика от
това, нивото на възнаграждение по дисциплинарни въпроси в Белгия възлиза на 180 евро).
Що се отнася до определянето на размера на въз-
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награждението, на адвоката най-често се заплаща в съответствие със система от предварително определени
нива на възнаграждение въз основа на тарифа за различни процесуални действия и се определя от съответните
публични администрации (Франция, Белгия, Нидерландия,
Испания, Полша, Италия). Това означава, че системата за
правна помощ не работи с фиксирана почасова ставка, а
с възнаграждение по отделните пунктове. Полската система позволява увеличение с до 150 процента от фиксираната сума, за да се вземе предвид обемът на извършената работа.
Закъсненията в изплащането се отбелязват навсякъде като изключително проблематични (вж. следващата глава), включително в Нидерландия, където е въведена система на случайни проверки. Тази система, която
повечето нидерландски адвокати, изглежда, намират за
работеща, поставя някои проблеми по отношение на съдебните дела, свързани със затворите: адвокатът трябва сам да се оцени посредством тест за приноса си. Ако
на по-късен етап Съветът за правна помощ установи,
че неговата/нейната декларация не отговаря на критериите, това не означава единствено, че субсидията ще
трябва да бъде възстановена, но и че адвокатът ще бъде
обект на по-задълбочена проверка, което отнема много
административно време. Вследствие на това адвокатите ще искат да избегнат тази ситуация, която може да
се превърне в пречка в процеса или в пречка за получаване
на правна помощ166.

3.3. Значителни разлики в параметрите на теста
за целесъобразност

Що се отнася до съществените условия, при които
се предоставя правна помощ, повечето държави са въвели тест за целесъобразност, обвързан с производствата. В Полша този тест се отнася до искове за компенса166 Допълнителни подробности за последиците за адвокатите от тези недостатъци са
разгледани в следващата глава.
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ции, които се подават в граждански съдилища. В Испания,
където правната помощ по съдебни дела, свързани със
затвори, по принцип е достъпна само за производствата
по обжалване (освен ако не е налице сериозно нарушение
на процесуалните права), не съществува тест за целесъобразност, въпреки че адвокатът, предоставящ правна
помощ, може да посочи невъзможността за започване на
процедурата, в който случай това становище води до две
допълнителни проверки. По подобен начин такъв тест
не е предвиден за наказателни дела и за представителство пред пенитенциарен съдия и в Италия.
Държавите, които използват теста за целесъобразност, правят това съгласно много различни параметри. От тази гледна точка френската и белгийската
система отново са по-благоприятни за жалбоподателите. Такива жалбоподатели имат право на тест, освен
ако предвидената процедура е недопустима или явно необоснована. Освен това изискването за допустимост по
принцип не се тълкува тясно. В друга група държави се
прилага много по-рестриктивен подход, при който схемата за правна помощ е ограничена до по-сложните дела.
В такива случаи — като Нидерландия, която е представителна за този модел — се предполага, че затворникът може самостоятелно да води дела. Тези затворници
имат достъп до стандартни формуляри, които могат
да използват за подаване на жалбата. В случай на сложни фактически обстоятелства, правна сложност или в
някои случаи на съществен интерес (като нарушения на
правата на човека) адвокатът може да получи сертификат за правна помощ. По правило това важи и за всяка
жалба срещу решение на Комисията по жалбите. Що се
отнася до производството пред административните и
гражданските съдилища в България, тестът за целесъобразност се състои в преценка относно естеството и
степента на ползата, която жалбоподателят може да
очаква, като получава правна помощ, както и решение
относно това дали претенцията не е очевидно неоснователна, необоснована или недопустима. Подобна оценка
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включва балансиране на очакваните разходи за намесата
на адвоката срещу интереса на правосъдието при разрешаването на случая.
Очевидно е, че тестът за целесъобразност има значително въздействие върху достъпа до правна помощ. В
Нидерландия през 2017 г. задържаните са били подпомагани от адвокати по реда на правната помощ при около една
четвърт от всички оплаквания и жалби167. Въпреки това,
както е често срещано в затворите, нормативните основания за достъп до правна помощ не са достатъчни, за
да отразят пълния обхват на ситуацията. Включват се
и други параметри, като например информираността
на задържаните за системата за правна помощ, доверието, което оказват на адвокатите, назначени в този контекст, или практиките contra legem, каквито понякога се
използват от службите, отговарящи за предоставянето
на правна помощ. В Полша задържаните обикновено сами
се представляват в пенитенциарните заведения въпреки
отсъствието на тест за целесъобразност. Понякога са
представлявани от адвокати за правна помощ, но основно по дела, свързани с преустановяване на изпълнението
на наказанието лишаване от свобода или с условно предсрочно освобождаване, а не по условията за задържане.
Изследването не доведе до ясно обяснение на това явление. В Италия бюрократичният подход към масови дела,
свързани със затворите, може да е една от причините
за малкия брой на случаите на правна помощ. В крайна
сметка моделът на специализирана юрисдикция в затворите до голяма степен определя условията за сезиране,
доколкото насърчава задържаните да действат сами
(разбира се, с изключение на случаите, когато използването на адвокат е задължително).
Дори ако са необходими по-пълни статистически
данни, за да се стигне до ясни заключения, вече налични167 Увеличение от 149% между 2012 г. и 2017 г. (докато броят на оплакванията/жалбите
се е увеличил с 9%). Според теренното проучване все повече адвокати откриват
възможността за субсидирани съдебни дела, свързани със затворите, но те невинаги
притежават необходимия опит. Може би като следствие от тези констатации през март
2019 г. Съветът за правна помощ обяви, че ще се прилага по-строга политика, с по-голямо
задължение да се посочват основанията за правото на получаване на сертификата.
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те изводи относно действащите системи предполагат,
че към всеки подход, при който опростяването на процедурите за отнасяне на случаи към проверяващ орган би
позволило да отпадне въпросът за правната помощ, би
следвало да се подхожда с резерви. В Нидерландия само в
около 7,6% от всички случаи Комитетът по жалбите е
счел, че жалбите са напълно или частично основателни,
около една четвърт от тях са счетени за неоснователни, а 18% са обявени за недопустими. Освен това изследванията на Amnesty International относно местата за
лишаване от свобода на лица, които са преследвани или
осъдени за тероризъм, показват, че комисиите по жалбите редовно разглеждат съответствието на жалбите с
нормите на международното право само ако жалбоподателят изрично се е позовал на тях, въпреки че тези стандарти би трябвало да бъдат включени в такива прегледи
като въпрос на практика. Това би могло да подскаже, че
помощта на адвокат по същество би могла да промени
условията за намеса на комисията по жалбите. Интервютата, проведени в Полша, с изключение на тези с персонала на затвора, показват, че механизмите за правна
защита обикновено се считат за неефективни. Същото
наблюдение в значителна степен произтича и от проучването за Италия.

4. ВЪПРЕКИ НЕДОСТАТЪЦИТЕ СИ,
ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ИМАТ
ПОЛОЖИТЕЛНИ ДИНАМИЧНИ ЕФЕКТИ,
КОИТО НЕ СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД В
ДОСТАТЪЧНА СТЕПЕН ПО ВРЕМЕ НА
ПРОЦЕСА НА РЕФОРМИ
4.1. Положителната динамика, създадена от
политиките за правна помощ

Последиците от недостатъчното възнаграждение
БЯЛА КНИГА ОТНОСНО ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ НА ЗАДЪРЖАНИТЕ В ДОСЪДЕБНОТО...

за правна помощ са разгледани в следващата глава. Въпреки наблюдаваните недостатъци и ограничения една
структурирана система за правна помощ вероятно ще
създаде динамика, която ще доведе до подобряване на защитата на правата на задържаните (какъвто е случаят
с Франция, Белгия, Испания и в по-малка степен с Нидерландия) не само защото позволява предоставянето на
правни услуги на практика, което от своя страна прави
възможно проблемите в затворите да достигнат до съдилищата, но и защото допринася за специализацията на
адвокатите в тази област. Това също така дава възможност на някои от тях да посещават редовно затворите,
което има положителен динамичен ефект. Тази дейност
насърчава съдебни дела, които създават съдебна практика, което от своя страна предизвиква академичен интерес, правейки възможно преместването на въпроса за
затвора от неговото маргинално място в правните дисциплини, и позволява по-сериозно разглеждане на основните права на затворниците.
В това отношение примерът на Франция е показателен. Въпреки че влизането на адвокатите по дисциплинарни дела е случайно (Министерството на правосъдието не е предвидило този ефект в закона от 2000 г.),
националното законодателство много бързо предостави достъп до правна помощ в тази област. В резултат на
това редица адвокатски колегии организират ротация
на адвокатите в дисциплинарните комисии, като създават доста голяма териториална мрежа. Проблемите на
затворите започват отчетливо да заемат място в академичното образование: те не съществуват до края на
2000 г., а понастоящем са включвани редовно в изпитите
за прием в адвокатската колегия.
Дейността на тези адвокати, възможна благодарение на правната помощ, увеличава възможностите за
публичен дебат по въпросите на затворите и както е описано в следващата глава, насърчава представителните
органи на адвокатите да поставят проблемите на затворите в обществения дебат и да превърнат основни-
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те права на лишените от свобода в един по-значим проблем. Характерна за това явление е мобилизацията на
адвокатите по време на големите стачки в белгийските
затвори през 2016 г. Предназначени да подкрепят социалните искания на затворническия персонал, стачките
доведоха до сериозни нарушения на правата на затворниците. В отговор адвокати инициираха масова вълна от
жалби, което доведе до това, че на държавата бе разпоредено да гарантира минимален достъп на задържаните
до топла храна, душ, семейни и адвокатски свиждания и
т.н. По този начин намесата спомогна да се проведат национални дебати около кризата в затворите на медийно
и политическо равнище.
Германският случай рязко контрастира с тези примери. Докладът за Германия показва, че правната защита на предварително задържаните е неизследвана тема
в наказателната политика, както и в академичните среди. Въпреки че Германия е страната, в която съдебната защита по отношение на затворниците по принцип
е най-твърдо вкоренена (в резултат на дългогодишна
конституционна съдебна практика, датираща от 70-те
години на миналия век), интервюираните единодушно
признават, че съдебни дела за условията на живот при
предварителното задържане на практика не съществуват. Отсъствието на внимание към тези въпроси рязко
контрастира с броя на жалбите от осъдени затворници.
Изследването показа, че ако делата, свързани с условията на живот при предварителното задържане, се
финансират с правна помощ отделно от наказателното
дело, предполагаемата важност на този въпрос впоследствие би била увеличена. Едно специално възнаграждение
би привлякло вниманието към оплаквания от този род
и вероятно би инициирало подготовка на адвокатите и
други форми на обмен на знания между колеги. Изследването разкри необходимостта на жалбоподателя не само
да се предоставя отделна правна помощ по отношение на
условията на задържане под стража, но и да се дава възможност на отделен адвокат да се занимава с аспекти
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от делото, които иначе не са свързани с наказателното
производство.

4.2. Правната помощ — лост за трансформация,
пренебрегван от националните и европейските
политики

Основният въпрос за ефективността на жалбите
от гледна точка на ЕСПЧ беше припомнен в предишна
глава. Също така беше отбелязано, че съдебната практика на ЕСПЧ не обръща особено внимание на правната
помощ по въпроси, свързани със затворите, нито пък
този въпрос е отразен в пилотните и квазипилотните
решения на Съда в Страсбург.
Забележително е, че въпросът за достъпа до правна помощ не е възникнал в контекста на изпълнителния
процес на пилотни или квазипилотни решения — както
се вижда от случаите на Полша168, Италия169, България170 и
Белгия171, всяка от които е засегната от такива процедури. Една от целите на системата на пилотните решения
е да се увеличи натискът върху държавите ответници,
за да се гарантира, че жалбите се обработват правилно
от собствените им съдилища.
Както се вижда от предишни проучвания, тези процедури имат за последица поставянето на реформите
в затворите в дневния ред на въпросните държави, което значително увеличава признаването на проблемите
на правната защита. В Италия пилотната съдебна процедура призова за въвеждането на първия изцяло юрисдикционен набор от правни средства за защита срещу
нарушаването на правата на затворниците. Освен това
такива процедури водят до техническо сътрудничество
на високо равнище, инициирано от Съвета на Европа. Така
168 ЕСПЧ. Решения по делата Orchowski v. Poland (жалба № 17885/04) от 22 октомври 2009 г. и
Norbert Sikorski v. Poland (жалба № 17599/05) от 22 октомври 2009 г.
169 ЕСПЧ. Решение по делото Torreggiani and Others v. Italy (жалба № 43517/09) от 8 януари 2013 г.
170 ЕСПЧ. Решение по делото Нешков и други срещу България (жалба № 36925/10) от 27 януари
2015 г.
171 ЕСПЧ. Решение по делото Vasilescu v. Belgium (жалба № 64682/12) от 25 ноември 2014 г.
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България и Полша се възползваха от проект, изпълняващ
„пилотни [и] „квазипилотни“ решения […] в областта на
задържането под стража и правните средства за защита за оспорване условията на задържане“172. Проектът
се осъществи в тясно сътрудничество с национални органи, международни експерти и Секретариата на ЕСПЧ,
както и с КПИ. Целта на проекта беше да се насърчат
системите за превантивни и компенсаторни средства,
които да позволяват на задържаните лица да оспорват
лошите условия на задържане.
Процесът на изпълнение на пилотните решения породи обширни дискусии по конкретни процедурни въпроси. Оказва се обаче, че оценката на условията, при които
адвокатите могат да бъдат мобилизирани, в значителна степен е игнорирана в хода на процеса. Заинтересованите страни — Съветът на Европа и държавните органи
— рискуват да обезсмислят значителните усилия, които
вече са положени, ако те не решат ясно въпроса за привличането на адвокати в тези производства.
Същевременно следва да бъде отбелязано скорошното решение на Комитета на министрите по група
дела, засягащи неизпълнението на задължението на националните власти да предоставят на лишените от
свобода копия от документи, необходими им във връзка
с техни жалби пред Европейския съд (нарушение на член
34 от ЕКПЧ). Комитетът на министрите заявява, че „от
съществено значение е да се гарантира, че тези процедури се прилагат на практика; в тази връзка отбелязва
с интерес предвиденото в законодателни изменения [...]
увеличаване на достъпа до вторична правна помощ и интернет ресурси, които да подпомагат лишените от свобода в достъпа им до документи173. Това е положителен
сигнал за осъзнаване на решаващия характер на този въпрос“.
172 https://www.coe.int/en/web/programmes/implementing-pilot-quasi-pilot-judgements-andjudgements-revealing-systemic-and-structural-problems-in-the-field-of-detention-on-remandand-remedies-to-challenge-detention-conditions
173 Решение CM/Del/Dec(2019)1348/H46-34 по група дела Naydon и Vasiliy Ivashchenko v. Ukraine
(жалба № 16474/03) от 6 юни 2019 г.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Налице е широк консенсус между националните
политики за признаване на правото на задържаните на
правна помощ по съдебни дела, свързани със затворите.
Германия се откроява с това, че отделна правна помощ за
предварително задържаните не е достъпна като такава:
споровете, свързани с условията на задържане, теоретично се водят от адвоката, отговарящ за наказателното дело, без допълнително възнаграждение. Независимо
от този широк консенсус вътрешните административни процедури, които играят важна роля в упражняването
на правата на затворниците, обикновено не са обхванати от схемите за правна помощ. Невъзможността да се
прибегне до адвокат, предоставящ правна помощ в този
контекст, е вероятно да оказва влияние или дори да предотвратява последващи производства.
Независимо от това и въпреки тези трудности,
когато се провежда структурирана политика за оказване на правна помощ, тя способства за повишаване на
осведомеността по проблемите на затворите чрез генериране на положителна динамика: консолидация и автономизация на законодателството за затворите, привличане на представителни институции на адвокатите,
поява на нови авторитетни мнения и т.н. До голяма степен този положителен динамичен фактор понастоящем
се пренебрегва в контекста на процесите на изпълнение
на решенията на ЕСПЧ, въпреки че в това отношение се
очертават положителни промени. Преодоляването на
този недостатък значително би подобрило процесите
на създаване на ефективни правни средства за защита и
в крайна сметка би допринесло за отстраняване на констатирани структурни нарушения.
Достъпът до правосъдие на задържаните обикновено се възприема от националните системи по парадоксален начин. Макар затворниците да са изправени пред
социални, икономически и културни предизвикателства,
БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ
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на тях до голяма степен им е отказан принципът, широко признат извън стените на затворите, според който
ефективният достъп до правосъдие изисква съдействието на адвокат.
Примерът с полската система, която следва модела на пенитенциарния съдия174, е доказателство за
решаващия принос на адвокатите. Представителят на
омбудсмана и интервюираните задържани заявяват, че
без адвокат затворниците не могат по надлежен начин
да представляват себе си в съда. Голямата част от жалбите, обявени за недопустими, подчертават обосноваността на помощта на адвокат в рамките на схема за
правна помощ за всички разглеждани държави.

174 Относно „превантивното средство за правна защита“.
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ГЛАВА ШЕСТА. УЧАСТИЕТО НА
АДВОКАТУРАТА В ДОСТЪПА
ДО СЪД: РАЗЛИЧНИ НИВА
НА МОБИЛИЗАЦИЯ НА
АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ
1. ВЪВЕДЕНИЕ
В повечето от проучваните държави условията на
задържане са предмет на скорошни съдебни дела и в много национални ситуации самото съдебно производство е
възникнало в резултат на юридическа активност, инициирана от адвокати и НПО активисти. В тази връзка,
ако участието на адвокати в съдебни дела, свързани със
затворите, вече може да са предполага, то формите на
това участие и профилът на тези юристи все още предстоят да бъдат анализирани. Част от тях са институционализирани и дефинирани от национални правни разпоредби — както ще видим, в повечето проучени държави
адвокатските колегии официално отговарят за организацията на дежурните адвокати по съдебни дела, свързани със затворите, а понякога и за предоставянето на
правни съвети на затворниците. Въпреки че редица правни разпоредби регламентират достъпа на адвокатите
до местата за задържане, реалното участие на адвокатската професия все още се нуждае от допълнителни, попрактични действия, които зависят от различни групи
участници.
Поради факта, че по-долу ще бъдат отбелязани
много недостатъци на адвокатските колегии, следва да
се напомни, че тяхното понякога ограничено участие
отразява преди всичко ограниченото значение на проблемите със затворите в публичните политики и съдебната практика като цяло. Често срещана констатация в
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повечето анализи е, че въпросите, свързани с положението на затворниците и достъпа им до права, получават
слабо внимание от страна на медиите и рядко присъстват в политическия дневен ред — липса на видимост и легитимност, което също води до недостатъчно внимание
от страна на правосъдието и администрациите на затворите и ограничено публично финансиране за правни
инициативи в този сектор. Намирайки се под непосредственото въздействие на тази логика, адвокатите не
са насърчавани да се съсредоточават върху и без това
неясното правно положение на затворниците. По същия
начин адвокатските колегии трябва да защитават и насърчават адвокатската професия в икономика, в която
съдебните процеси в затворите обикновено не са доходоносни и не съставляват голяма част от ежедневната дейност на юридическите кантори, както ще видим.
Правата на затворниците обаче продължават да будят
загриженост по етични причини. Въпреки че в цяла Европа са били провеждани и продължават да се провеждат
инициативи, необходимо е да се отделя повече внимание
за решаване на настоящите предизвикателства в областта на защитата на правата на лишените от свобода.
Първото предизвикателство до голяма степен зависи
от самите адвокатски колегии: в допълнение към организирането на дежурни адвокати в сътрудничество със
съдилищата и бюрата за правна помощ те отговарят за
обезпечаване на подготовката на адвокати в специфичната област на съдебните дела, свързани със затворите,
обменяйки информация по тези въпроси и съдействайки
за тяхната добра информираност и включване по теми,
свързани с местата за лишаване от свобода. Както ще видим, нарастващият интерес към проблемите на затворите може да се забележи в много европейски адвокатски
колегии. В повечето изследвани държави обаче това участие остава твърде ограничено, за да окаже съществено
влияние върху организацията на защитата на затворниците: защитниците, които се специализират в съдебни дела, свързани със затворите, макар и икономически
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слаби, рядко получават внимание и помощ, и то само от
тези колегии, към които принадлежат. Второто голямо
предизвикателство, с което трябва да се справят адвокатите, които се занимават със съдебни дела, свързани
със затворите, е особената ситуация на техните клиенти, които по дефиниция са затворени и не могат лесно
да се свързват с външния свят. Що се отнася до защитата на техните права, а и специално до самите условия
на тяхното задържане, възможността адвокатите да се
свързват с клиентите си и да имат фактически достъп
до местата за задържане придобива все по-голямо значение. Дори в повечето проучвани страни адвокатските
колегии да са активни по този въпрос, трябва да се имат
предвид значителните ограничения за тази организация
на правната защита в затворите (вж. т. 2).

2. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЕДИННА СИСТЕМА
ЗА ЗАЩИТА: ОГРАНИЧЕНОТО УЧАСТИЕ
НА АДВОКАТСКИТЕ КОЛЕГИИ ПО ДЕЛА,
СВЪРЗАНИ СЪС ЗАТВОРИТЕ
Различното участие на адвокатските колегии в организирането на защитата има важни последици за степента на подпомагане на съдебните дела, свързани със затворите. В повечето държави, участвали в проучването,
законът задължава адвокатските колегии да контролират адвокатската намесата по наказателните дела преди всичко чрез организиране на дежурни адвокати, които
след това встъпват като служебни защитници (ex officio).
Въпреки че дежурните адвокати и правната помощ не са
задължително обвързани, те са силно свързани и евентуалното им ограничаване може да увеличи затрудненията
по ефективния достъп до правни съвети и защита. Следователно е от решаващо значение в изследваните държави да се представят различните системи за дежурни
адвокати и да се направи критичен анализ на тяхната
ефективност. Този анализ не е ограничен само до капаБЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ
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цитета на адвокатските колегии да предоставят на съдилищата списъци на адвокатите, които са дежурни и са
в състояние да поемат дела по всяко време. Оценяването
на ефективността на намесата на адвокатските колегии също така означава да се вземе предвид техният капацитет да обучават тези адвокати по специализирани
въпроси като съдебните дела, свързани със затворите,
да разпространяват информация по тези въпроси и в поширок смисъл — да бъдат по-ангажирани по проблемите
на затворите и да желаят да участват в активни политики по воденето на съдебни дела, свързани с местата за
лишаване от свобода.
Адвокатските колегии и организацията на дежурните адвокати: основни несъответствия между и в рамките на държавите
В много от държавите, участвали в това проучване, адвокатските колегии управляват част от, а понякога и цялата организация на дежурните адвокати по наказателноправни въпроси, които обикновено включват
дела, свързани с условията на задържане в полицейските
управления и предварителното задържане. Макар този
вид организация да е широко разпространена в повечето
европейски страни, различията между адвокатските колегии могат да създадат неравенство в достъпа до адвокат и до реална защита пред съд. Първото възможно
препятствие е често срещано, но е сериозно: сложността на процедурите, които предполагат ефективна
връзка между съдилищата, бюрата за правна помощ и
адвокатските колегии. Този процес може да бъде опростен от наличието на централизиран орган, предназначен да разглежда искания за служебен адвокат. Например
в Белгия Бюрото за правна помощ, създадено от местните адвокатски колегии, отговаря за вземането на решение относно назначаването на адвокат и следователно
проверява дали кандидатът разполага с адекватни средства за издръжка. Инициирането на процедурата обаче
остава проблематично на много места — например в
Италия, където дела с евентуален потенциал за назна-
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чаване на адвокат ex officio по реда на правната помощ се
идентифицират от представители на НПО или на правни клиники, които предоставят на задържаните списък с
адвокати, осигуряващи правна помощ към местната адвокатска колегия, но те трябва да подновяват тази операция за всяко ново искане, губейки много време в тази
процедура.
Ако тези препятствия се отнасят до ежедневни
ограничения от която и да е администрация, то по-конкретен е проблемът, когато се стигне до високо специализирани въпроси, като съдебните дела, свързани
със затворите, с оглед подготовката и юридическите
умения на адвокатите. Въпреки че адвокатските колегии са загрижени за това дежурните адвокати да имат
надлежната подготовка за съответната работа, могат да се наблюдават и сериозни несъответствия, водещи до неравенство в достъпа до адвокатски съвет и
възможностите за водене на съдебни дела. В повечето
проучвани държави задържаните лица, които искат адвокат ex officio, получават такъв от списъка на защитниците, официално регистрирани като дежурни адвокати, със или без възможност да изберат сами защитник
от списъка175. Тези списъци обикновено се изготвят от
национални и/или местни адвокатски колегии, но с различни изисквания, особено по отношение на подготовката на адвокатите и юридическата им специализация. В
Нидерландия например задържаните могат сами да избират адвоката си, стига той/тя да е в конкретен списък
(в този случай, изготвен от бюрото за правна помощ) и
да е специалист по наказателно право (в противен случай
ще трябва да плащат за услугите му/ѝ). Дори и в такъв
случай специализацията по наказателноправни въпроси
не влече след себе си умения на защитника, свързани със
затворите: в много държави пенитенциарното право не
е широко предпочитана област на експертиза за адвока175 В Германия подсъдимият може да избере като свой защитник в наказателното
производство всеки адвокат, когото пожелае, без да има изискване този адвокат да бъде
официално регистриран в списък. В случай на предварително задържане правителството
предварително заплаща предоставянето на правни услуги от посочения адвокат.
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тите. В резултат на това защитник, който вече е назначен в досъдебната фаза на наказателното производство
на задържано лице, може да не желае да му/ѝ съдейства в
пенитенциарното производство. В други от проучваните държави дежурни адвокати, работещи по дела, свързани със затворите, може да не съществуват или да са
ограничени до определени колегии — обикновено тези в
големи градове или региони. В Полша по-големите адвокатски колегии (Регионална адвокатска колегия или Регионален съвет на юридическите съветници) позволяват
на членовете си да посочат предпочитания обхват на делата, по които могат да предоставят правна помощ. На
местно ниво правната подкрепа за задържаните лица не
е регламентирана и няма допълнителни разпоредби относно допълнителна задължителна правна консултация.
От друга страна, в Испания дежурни адвокати, работещи по пенитенциарни въпроси, има в повечето от адвокатските колегии със заведения за лишаване от свобода
в съответния район. Пак там назначаването на дежурен
адвокат е значително ускорено от наличието на автоматизирани разпределителни табла или телефонни централи, свързани с полицейските участъци.
Участието на адвокатските колегии при формирането на юристите е недостатъчно. Това неравномерно
официално определяне на областите на специализация
на юристите има проблематично измерение във връзка с неравнопоставеното въвличане на адвокатските
колегии в професионалната подготовка на адвокатите.
Ролята на адвокатурите като доставчици на обучение
всъщност е много по-важна, тъй като националните
правни системи могат да включват специална квалификация по наказателно право за адвокатите (както, между другото, е във Франция, Белгия или Нидерландия), но
обикновено не предлагат конкретна квалификация по пенитенциарно право.
Допълнителното усложнение се дължи на факта,
че делата, свързани с местата за лишаване от свобода,
сами по себе си съставляват разнообразна правна сфера,
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включваща действия пред административни или съдебни органи с различни процедури в зависимост от положението на затворника. В Германия например адвокатите,
които могат да бъдат експерти по изпълнение на наказанията, могат също така да не познават в достатъчна
степен конкретните права на задържаните в едно досъдебно производство — още повече че тези права са признати едва след решение на Федералния конституционен
съд от 2006 г. и в действителност се привеждат в сила на
местно равнище чрез 16 различни процедури на провинциите [Länder]. Независимо че предварително задържаните
лица — за разлика от осъдените затворници — винаги
са подпомагани от адвокат, броят на техните жалби е
много малък. По същия начин в България след реформата
в пенитенциарното законодателство от 2017 г., която
откри нови възможности за съдебна защита на правата на лишените от свобода, се повиши интересът към
воденето на дела в тази област. Макар че това доведе
до засилено търсене на компетентни в тази материята
адвокати, понастоящем изглежда, че търсенето не може
да бъде задоволено, тъй като възможностите за обучение на юристите, които искат да специализират в тази
област в рамките на българското академично юридическо образование, са ограничени. И накрая, италианските
респонденти от нашето проучване съобщават за недостатъчно познаване на сложното пенитенциарно право
на ЕКПЧ и практиката на ЕСПЧ от страна на адвокати,
работещи в затвори — проблем, утежнен от слабото
владеене на английски и френски език както от самите
адвокати, така и от съдиите. В резултат на това през
последните години почти не се използват защитните
разпоредби на ЕСПЧ по дела на лишени от свобода.
В този контекст общ извод от проучването е повсеместната липса на възможности за подготовка в рамките на адвокатските колегии във всички изследвани
държави. Във всички държави местните адвокатски колегии информират, че организират обучение за адвокати
като част от законовите изисквания за непрекъснато
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обучение на адвокати, но без специализирани програми по
пенитенциарно право — да не говорим за положението на
задържаните лица в досъдебното производство. В много страни задължителните курсове, организирани от
адвокатски колегии, включват предимно специални обучителни сесии по наказателно право като цяло. В това
отношение Испания ясно се откроява. В зависимост от
това колко голяма е адвокатската колегия, дежурните
адвокати се определят съобразно конкретни правни области, като това може да включва и дежурни адвокати
за задържани (освен други, посветени на непълнолетни,
чужденци и т.н.). Ако местната адвокатска колегия има
специални дежурни адвокати по пенитенциарни въпроси, задължително е те да преминат курс по наказателно и пенитенциарно право, за да могат да бъдат включени като такива. Обемът на осигуряваното обучение
обаче варира значително между колегиите. В случая с
Нидерландия, въпреки че трети страни, като Центъра
за обучение към наблюдаващите комитети (Knowledge
Centre of Supervisory Committees), предлагат курсове по
пенитенциарно право, това не се отнася до адвокатурата. Липсата на специално обучение от страна на адвокатурите по пенитенциарно право е в контраст с цялостното обучение, което те осигуряват по отношение
на наказателното право. Нидерландските адвокатски
колегии предлагат общо обучение по наказателно право
за адвокати заедно с по-специализирани курсове, осигурени от създадена от адвокатите фондация в сътрудничество с Университета в Утрехт и Свободния университет в Амстердам, и всичко това, тъй като схемата за
правна помощ изисква адвокатите да са специализирани
в наказателно право, за да бъдат регистрирани в Бюрото за правна помощ. Въпреки това воденето на дела по
пенитенциарни въпроси не е предмет на подобна загриженост. Както беше посочено по-горе, нидерландското
бюро за правна помощ не прави каквото и да било специално разграничение по отношение на пенитенциарните
производства. Следователно всеки адвокат, специали-
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зирал в областта на наказателното право, може да отговаря на условията, без да е необходимо допълнително
обучение. Много примери могат да бъдат извлечени от
други ситуации: във Франция не се очаква задължително непрекъснато обучение по пенитенциарно право за
адвокати по наказателни дела, макар че всяка календарна година всеки адвокат, вписан в адвокатска колегия,
трябва да преминава 20-часова програма за непрекъснато обучение. Подобна ситуация се наблюдава и в Белгия,
където адвокатите, които приемат да бъдат включени
като дежурни адвокати, трябва да докажат знанията си
по съответната правна област — отново наказателно
право, без никакви други задължения за обучение или специална юридическа квалификация, необходима за адвокати, специализирани в определена област, като например
пенитенциарно право. Италианските респонденти не съобщават за каквито и да било курсове или обучения, осигурявани от местни и национални адвокатски колегии
по този въпрос, докато в България в някои юридически
факултети като избираем курс се предлага „Въведение
в наказателно-изпълнителното право“, но като изцяло
отсъства от програмите за обучение на Националния
център за обучение на адвокати и Бюрото за правна помощ. По същия начин повечето интервюирани отбелязват пълната липса на редактирани от адвокатската
колегия специализирани материали, като брошури или
наръчници, по пенитенциарно право и съдебни дела, свързани със затворите. От тази гледна точка Испания е изключение, тъй като някои адвокатски колегии публикуват бюлетини по пенитенциарно право.
Тази проблемна ситуация може да получи различни
обяснения, като се започне с лошата разпознаваемост
на пенитенциарните въпроси в адвокатските колегии.
Както информираха някои от интервюираните адвокати, националните адвокатски колегии и тези в големите градове обикновено се съсредоточават върху правни
области, които могат да доведат до много случаи и значителна печалба — като търговското право например,
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с по-малко внимание върху „по-скромните“ дела, като
тези, свързани с места за лишаване от свобода, които
освен че са по-малко, са финансирани с правна помощ и
практически не представляват никакъв икономически
интерес. Тази забележка напомня и за различните точки, които вече бяха отбелязани във въведението на този
раздел. Първо, адвокатските колегии са част от свита
икономика, в която на доходните юридически отрасли
трябва да бъде отдавано първостепенно значение за
доброто на професията като цяло. Второ, проблемите,
които са слабо видими за адвокатските колегии, са тези,
които са слабо видими и за правителствените чиновници и политиците. Ако по този начин адвокатските колегии не носят основната отговорност за подобна ситуация, то отсъствието на обучение и интерес, изглежда, е
основен проблем в повечето държави, станали част от
проучването — особено по отношение на икономическото и социалното положение на защитниците, които са
специализирани в съдебни дела, свързани със затворите.
Икономическо положение на адвокатите, водещи
дела, свързани със затворите: малки бизнеси, ниска печалба и силна морална ангажираност. В това отношение
при участващите в проучването държави се наблюдава
почти сходна картина: адвокатите, специализирани в
съдебни дела, свързани с местата за лишаване от свобода, са предимно млади адвокати, които работят сами или
като част от по-малки адвокатски кантори със сравнително скромни доходи176. Тези малки кантори имат ограничени финансови средства да инвестират в защитата
на задържаните, от една страна, от друга — младите им
членове също не са склонни да заемат влиятелни длъжности в адвокатските колегии и по този начин да допринасят за по-голяма видимост на проблемите на затворите, върху които се съсредоточават. В резултат на това
176 В Нидерландия се съобщава, че някои от по-големите и по-богатите кантори имат (и
млади) адвокати, които специализират по съдебни дела, свързани със затворите, за да
обслужват своите клиенти, ако възникне такава необходимост. Тези кантори може да
не действат от морална ангажираност, но чувстват, че трябва да предоставят тези
услуги, за да отговорят на очакванията на клиентите.
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те не могат да включат воденето на дела, свързани със
затвора, в дневния ред на големите адвокатски колегии
наравно с други важни въпроси или в рамките на по-малките адвокатски колегии, тъй като нямат средства или
персонал, за да организират ефективно обучение за обмен на информация по тези въпроси.
И накрая, дори специализираните адвокати не се
занимават изключително с дела, свързани със затворите, по финансови причини: във всички изследвани страни
повечето жалби относно условията на задържане се отнасят до лица с малко или никакви финансови средства,
което принуждава техните защитници да разчитат на
нормативно установената система за правна помощ. С
оглед на последните бюджетни съкращения в тези системи, това означава, че специализацията по съдебните
дела, свързани със затворите, ще бъде свързвана с лошо
възнаграждение. Всъщност във всички държави, част от
проучването, съдебните дела, свързани със затворите,
широко се квалифицират от адвокатите като нерентабилна дейност. Други организационни въпроси на националните системи за правна помощ допълват тази
ситуация и създават по-голям икономически натиск
върху адвокатите по дела, свързани със затворите: в
много страни адвокатите посочват проблеми, имащи
отношение към определянето на размера на помощта.
Компетентните органи (адвокатски колегии или бюра
за правна помощ) се ползват със значителна свобода на
действие в тази област, което например може да доведе
до отхвърляне на някои молби по чисто формални причини, оставящи социално слабите затворници без средства да плащат за свои адвокати, какъвто е случаят в
Испания. Други, по-често срещани, проблеми са свързани
с националните кредитни системи за възстановяването
на средствата по правната помощ, които, както всички
правни категории, може да не са достатъчно всеобхватни и могат да изключват голяма част от инициативите
на адвоката по дадено дело, което принуждава адвокатите в част от времето да работят без възнаграждение.
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По същия начин няколко адвокати респонденти в различни държави съобщават за проблеми със закъснения при
изплащането на помощта поради бюрократични усложнения. Прекомерни закъснения — често над една година
— се докладват например във Франция, Белгия, Нидерландия или Чехия. Тази ситуация означава, че при гледане на
дела на лишени от свобода може да се постигне само дългосрочен финансов баланс. Междувременно по-младите
адвокати, които започват работа, са принудени да търсят други източници на доходи, за да посрещат ежедневните си разходи. За да останат активни в тази област
на работа, те обикновено трябва да разнообразяват
профила на делата, които водят, като съдебните дела,
свързани със затворите, допринасят само за малка част
от тяхната дейност. Каквато и да е извършената работа по съдебни дела, свързани със затвори, в много случаи
тя е мотивирана от морална или политическа воля да
се действа в полза на задържаните, но при всички случаи
трябва да се съчетава с друга юридическа специализация,
за да се гарантира икономическо оцеляване.
Макар че в много държави може да има такъв икономически модел, неговият отрицателен ефект върху
защитата на задържаните е двустранен. От една страна, той осигурява подкрепа на несъвършени системи
за правна помощ, които сами по себе си не гарантират
ефективен достъп до правосъдие за бедните задържани
и съществуват само благодарение на ангажираността
на адвокати, които желаят да работят за много ниски
възнаграждения. Специализираните адвокати са наясно,
че приемането на ниски възнаграждения в резултат от
намаленото финансиране за правна помощ поради политическа привързаност към каузата за защита позволява
на системата за правна помощ да издържи въпреки бюджетните съкращения. Дисфункционалните системи,
които биха могли да бъдат обект на съществени реформи, могат да останат незасегнати, докато на по-широко политическо равнище това положение може дори да
допринесе за общото впечатление сред общественост-
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та и лицата, вземащи решения, че тези съкращения са
икономически обосновани. Както се посочва от много
адвокати, тази работа без или за почти никакво възнаграждение е равносилна на „маскирано доброволчество
(pro bono)“, което според тях е единствената причина,
поради която схемите за правна помощ все още удържат
във финансово отношение в някои държави (напр. Белгия,
Нидерландия или Франция).
Втората важна последица от настоящото състояние на системите за правна помощ е влиянието върху
качеството на защитата на различни нива. Първо, това
оказва влияние върху строгостта и прецизността на
юридическата работа по всеки конкретен случай: увереността, че всяко отделно съдебно дело, свързано със затвор, ще донесе ниско възнаграждение, може всъщност
да накара адвокатите да увеличат броя на делата, за да
постигнат финансов баланс — намалявайки работата по
всяко конкретно дело, те рискуват да прибягнат до бърза и базисна интервенция без задълбочено проучване на
спецификата на случая. Вторият ефект от икономическите затруднения, с които се сблъскват защитниците
по дела, свързани със затвори, и то с правна помощ, се
отнася до възможността за неетично поведение на адвоката. Тук отново примерите могат да бъдат умножени
в различни национални ситуации: респондентите споменават за явни отклонения, например за адвокати, които
искат от неосведомени клиенти допълнителни, нефигуриращи в официалната документация пари за дело, което вече е официално одобрено за правна помощ. Много
от респондентите съобщават също така и за не толкова радикални, но по-широко разпространени практики,
като например подбор на дела от страна на адвоката в
зависимост от очакванията за получаване на правна помощ, което води до изключване от защита на редица уязвими задържани лица.
Коригиране на институционални недостатъци: необходимостта адвокатите, водещи дела, свързани със
затворите, да разчитат на собствените си сили и ре-
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сурси. Въпреки че правната и институционалната рамка
могат да помогнат, друга обща черта на националните
ситуации, изследвани в това проучване, е самоорганизацията на адвокатите, специализирани в пенитенциарно
право. Генералният съвет на испанските адвокатски колегии е единственият пример за институционална интеграция на проблемите на затворите на национално
ниво. Той има в своята структура подкомисия по наказателно-изпълнително право в рамките на Комисията за
безплатна правна помощ. Навсякъде в Европа се оказва
особено важна и друга особеност на адвокатите, които
се занимават със съдебни дела, свързани със затворите:
както беше предположено по-горе, тези защитници могат да бъдат в неравностойно икономическо и социално положение, но в повечето страни те споделят обща
морална съпричастност в полза на правата на затворниците и участват в действия по застъпничество толкова, колкото и във воденето на дела. Поради този ангажимент на активисти и поради наличието на малко
институционални ресурси тези адвокати обикновено
създават свои собствени мрежи за обмен на информация
и правни решения, за да компенсират изолацията в местните адвокатски колегии, където тяхната специалност
не може да бъде представена, а когато тези мрежи съумеят да постигнат достатъчна значимост — да направят проблемите на затворите видими за други колеги и
да създават осведоменост в рамките на националните
адвокатски колегии.
Няколко примера за тази самоорганизация могат
да бъдат намерени в националните проучвания, на които
се основава този документ, показващи различни модели
на взаимоотношения между тези мрежи, адвокатските
колегии или НПО, работещи в областта на защитата на
затворниците. Пример за това е френската адвокатска
мрежа Адвокати за защита на правата на задържаните
лица. Тя е създадена по инициатива на представители
на голяма френска организация — Международна обсерватория за затворите. Нейните членове установяват
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нови правни възможности за затворници чрез съдебни
дела, за реализацията на които, внасяйки повече дела в
съда, се нуждаят от контакти със специализирани адвокати. Икономическата организация на съдебните дела,
свързани с местата за лишаване от свобода, разубеждава повечето адвокати да предприемат скъпи, дълги и несигурни правни действия и им пречи да постигнат глобален поглед върху проблемите на затворите в национален
мащаб — ситуация, която превръща този НПО резерв в
решаваща помощ. Други адвокатски мрежи също демонстрират аналогична активистка отдаденост в защитата на лишените от свобода и са по-официално признати
като групи от специализирани защитници — например
Unione Camere Penali, италианска организация на юристи,
занимаваща се сериозно с въпросите за правната помощ.
От друга страна, в България не се съобщава за специализирани мрежи от професионалисти по пенитенциарно
право, което увеличава възможността за изолиране на
адвокати, които желаят да се включат в тази конкретна практика. Тази неблагоприятна ситуация е частично
компенсирана от наличието на голяма неправителствена организация, добре организирана и силно ангажирана
в съдебните дела на вътрешно и европейско равнище.
По проблемите на затворите Германия и Чешката република съчетават липсата на мрежа от страна на адвокатите и почти пълното отсъствие на НПО, участващи във воденето на дела. В обобщение, дейността на
адвокатите по дела, свързани със затвори, не е изцяло
фокусирана върху една много специфична и тясна правна
специалност. Тя се основава на малък брой участници и
на конкретна икономика с множество ограничения: бидейки скорошна и доста скромна специалност, тя засяга
малък брой, обикновено млади, професионалисти, които
нямат достатъчно институционални възможности за
увеличаване на видимостта на своите практики и получаване на повече признание от големите адвокатски
колегии. Въпреки нарастващата загриженост и новите
инициативи на адвокатските колегии по проблемите на
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затворите, които могат да бъдат отбелязани, тяхното
все още ограничено официално съществуване, съчетано
с икономическите трудности, дължащи се на големия
брой завеждани дела от техните клиенти, финансирани
с правна помощ, поставя под заплаха пенитенциарните
адвокати — което за тях е силен стимул да се самоорганизират в мрежи за взаимопомощ. Такава организация е
още по-необходима, когато адвокатите трябва да се изправят пред конкретния свят на местата за задържане.

3. ДОСТЪП ДО МЕСТАТА ЗА ЗАДЪРЖАНЕ:
ВСЕ ОЩЕ ТРУДНА ЗАДАЧА ЗА
ПРАКТИКУВАЩИТЕ АДВОКАТИ
Във всички държави, включени в нашите проучвания, адвокатите имат достъп до местата за задържане, за да се срещат със своите клиенти, а в някои случаи
— да изпълняват и други задължения. Нашето изследване обаче напомня, че тази правна възможност никога не
е очевидна сама по себе си — нейното прилагане винаги
може да бъде подложено на обсъждане или на ограничения
от страна на пенитенциарните администрации по причини като елементарни удобства и организация, както
и поради скрита или открита враждебност към защитниците. Този вид напрежение може да стане още по-силно, когато самите условия на лишаване станат предмет
на съдебни процеси, както и в случаите на лица, задържани под стража, чието наказателно дело не е решено и
в резултат от това връзката с външния свят може да
бъде подложена на контрол от служителите на затвора.
Съвкупността от всички тези фактори придава допълнителна значимост на отношенията на адвокатските
колегии с администрациите на затворите.
Формални отношения между адвокатските колегии и администрациите на затворите: минимална и несигурна връзка. Въпреки че адвокатските колегии трябва да поддържат редовна връзка с администрациите на
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местата за лишаване от свобода, отношенията между
тези два органа се явяват първостепенен проблем. В
много случаи на практика не съществуват стабилни и
организирани отношения — ситуация, която може да се
дължи или на липса на интерес, или на явна враждебност
и принуждава колегиите да се обърнат към съд, ако искат
да постигнат промени относно допускането на адвокати в затворите. В случая с Нидерландия не съществуват
никакви институционализирани и постоянни отношения
между адвокатурата и администрацията на затвора,
а намесата на съдебната власт редовно е необходима
(както през август 2018 г., когато на адвокатите беше
наложено ново цифрово приложение за свързване с лишените от свобода и за срещи с тях с висока стойност и
без гаранции за поверителност). Две адвокатски сдружения, подкрепени от Нидерландската адвокатска колегия,
трябваше да подадат молба за временна съдебна забрана,
за да се спре задължението за използване на приложението, докато делото все още е висящо. Други национални
примери показват сходни ситуации: във Франция се съобщава за недостатъчни национални връзки и за пълна
липса на местни контакти; няма такива в Италия или
Чешката република, а в Белгия те или не съществуват,
или са затруднени на федерално равнище, а местно сътрудничество може да съществува само тогава, когато
може да бъде преодоляно първоначалното недоверие.
В този контекст законовите изисквания все пак
могат да организират различен формат на присъствие
на адвокати в местата за задържане в изследваните
страни. В някои от тях адвокатите отговарят за организирането на правни консултации вътре в затворите,
както е в случая със Службата за правни консултации в
затвора (Servicios de Orientación Jurídico Penitenciaria) в
Испания или правната подкрепа от „първа линия“, осъществявана от белгийските комисии за правна помощ. В
тези случаи адвокат присъства в местата за задържане,
за да бъде осигурен защитник на задържания, но той/тя
не го представлява в съда. Макар тези услуги да изглеж-
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дат ефективни, те нямат очевидни еквиваленти в други
държави и са под икономически натиск и в двата случая
— в Белгия последните промени в правителствената политика са довели до съкращения на бюджета и до прекратяване или заместване на такава помощ с консултации
по телефона. В Испания възнаграждението на този вид
адвокатите е много ниско и това може да накара практикуващите да работят само от алтруистични подбуди и без икономическа компенсация, особено в случаите
на финансови съкращения.
Същностните договорености за достъпа до адвокат в местата за задържане: все още проблем за адвокатите. За адвокати, които представляват личните
интереси на затворника, възможността за влизане в
местата за задържане е от решаващо значение, но все
още е проблематична. Във всички изследвани страни адвокатите могат да влизат в затворите при представяне
на конкретно разрешение, което може да бъде издадено
от съд, от администрацията на затвора или от местната адвокатска колегия. На практика обаче в повечето
случаи все още съществуват редица пречки:
Някои от тези ограничения са чисто материални,
но имат значително въздействие върху капацитета на
адвокатите да организират ефективна защита. В някои
държави планирането на посещенията на адвокатите
може да бъде проблематично, тъй като професионалните им графици трябва да се съобразят с конкретните срокове и организация в затвора. В някои страни (например в Италия) е достатъчно обикновено телефонно
обаждане от адвоката, за да се планира посещението, но
в други ситуации възникват недоразумения и забавяния.
Интересна инициатива в това отношение е телематичната услуга, разработена наскоро от испанската администрация на затворите и Генералния съвет на испанските адвокати177. Тази рамка за сътрудничество има за
цел да улесни комуникацията между затворите и адво177 За посещенията на адвокатите вж. Dirección General de Instituciones Penitenciarias —
Instrucción I 4/2006, а за фактическо представяне: https://www.abogacia.es/abogacia_
servicio/pases-a-prision/.
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катските колегии за по-добро управление на посещенията чрез предварителното им организиране онлайн и чрез
даване възможност на адвокатите да разпечатат своя
документ за достъп (или електронен пропуск — e-pass)
от собствения си офис.
Много от интервюираните адвокати в различните
държави специално отбелязват като проблем географското разстояние от своя офис до повечето места за задържане, доколкото то предполага продължителни пътувания за среща с един или няколко лишени от свобода.
Въпреки че повечето адвокати използват лично превозно
средство, за да стигнат до затворите, често възникват
затруднения и при достъпа до много отдалечени места
за задържане чрез обществен транспорт. Този факт
трябва да бъде свързан с казаното по-горе за конкретната икономическа страна на защитата в затворите:
за адвокати с ограничен доход и задължение да максимизират всеки случай и намеса, тази трудност се интерпретира от някои респонденти като още една причина,
поради която все по-голям брой адвокати не са склонни
да участват в съдебни дела, свързани със затвори, тъй
като самата практика се разглежда като нерентабилна.
Някои от тези ограничения са изрично включени в
националните правни разпоредби или, по-често, в местните правила за затворите, като по този начин създават проблеми, свързани с несъответствия и неравностойно третиране, тъй като правилата могат да се
различават в различните места за задържане. Сред тези
правни ограничения са правилата относно проверките
за сигурност на адвокатите, които влизат в местата
за задържане. В редица национални доклади се отбелязва допълнителна загуба на време за адвокатите, на които се налага да преминат през общия режим за достъп,
предназначен за посещения на семейства, когато влизат
в затворите, или защото нямат особени привилегии по
отношение на проверките за сигурност в затворите,
или защото тези привилегии са законно определени, но
се пренебрегват, умишлено или не, от персонала на за-
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твора. Към тези критични бележки се прибавя и широко разпространеният проблем със забраната за адвокатите да внасят личния си лаптоп или други електронни
устройства в местата за задържане. Това ограничение,
колкото и обикновено да изглежда, придобива все по-голямо значение с оглед на неравнопоставения достъп на
адвокатите до административните досиета на клиентите им, който в повечето проучени държави обикновено се отказва от пенитенциарните администрации.
Възможността да се внасят документи в затворите, да
се получават такива от затвора и най-накрая, да бъдат
предадени на задържаните при среща с тях, представлява проблем в повечето страни.
Свързани с този последен въпрос са проблематичните материални условия за срещи между адвокатите
и техните клиенти в местата за задържане. Във всички
изследвани страни такива срещи би трябвало да се провеждат в специално отредени за това помещения, обикновено в стая за срещи, гарантираща поверителност на
разговорите. Може да съществуват правни ограничения,
но те се отнасят само до някои наказателноправни въпроси (като тероризъм или организирана престъпност).
В много национални ситуации обаче условията на тези
срещи не отговарят на законовите изисквания. Първият
въпрос се отнася до материалното състояние на стаите
за срещи — в това число проблемите, свързани с помещенията, сведени до малка кабина, където обикновен разговор не може да се проведе в спокойни условия, стаи без
подходящо отопление или климатизация или такива, които се използват за интервюта с множество участници
(служители по пробация, представители на НПО или семейства), които в резултат от това са труднодостъпни за разговор с адвокати. Вторият и по-проблематичен
въпрос се отнася до отсъствието на ефективна поверителност в много случаи. Когато разговорите трябва да
се провеждат по телефона или в стая, която е свързана с
наблюдение на задържаните, възникват опасения за тяхната пълна поверителност, както се отбелязва от рес-
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понденти в Нидерландия, България или Полша. И накрая,
в повечето доклади е посочен конкретен проблем с поверителността на разговорите с определени категории
задържани, а именно транссексуални или чуждестранни
задържани лица. В последния случай е необходим превод,
макар че много национални разпоредби не предвиждат
присъствие на преводач за срещи, провеждани в затворите. В повечето от случаите преводът се извършва от
друг затворник и тази ситуация прави каквато и да е поверителност явно невъзможна и не гарантира точността на превода по конкретни правни въпроси.
Следва да се отбележи значителна промяна в условията, при които работят адвокатите в места за лишаване от свобода, в случая със задържани лица, заподозрени в терористична радикализация. В някои доклади на
националните превантивни механизми178 или международни НПО179 са подчертани нарушения на правата на защита, които се извършват в този контекст. Трудности
се споменават преди всичко при прехвърлянето на задържаните лица в места за задържане далеч от съдилищата,
което значително усложнява работата на адвокатите.
На второ място, по време на срещите с адвоката се извършват систематични обиски на задържаните, което
разубеждава засегнатите лица де се срещат с адвоката
си. Като цяло адвокатите не са в състояние да оспорват
мерките, предприети срещу клиентите им, доколкото
елементите, на които се основава администрацията,
се пазят в тайна180. Често самите мерки не са формализирани и не е възможно да се посочи техният точен характер и продължителност при изготвянето на жалба.
Средствата за правна защита често са лошо регламентирани (например във Франция е трудно да се разбере
178 GLPL (France). Radicalisation islamiste en milieu carcéral 2016: L’ouverture des unités dédiées,
2016. През април 2016 г. 31 адвокати от Парижката адвокатска колегия подадоха жалба
до Националния превантивен механизъм относно нарушения на правата на защитата в
този контекст.
179 Amnesty International Netherlands and Open Society Foundation. Ill-Treatment in the Context of
Counterterrorism and High-Security Prisons in the Netherlands, 2018.
180 Относно Белгия вж. Teper Lea. Zone d’ombre carcérale, l’isolement en aile D-radex. Journal des
tribunaux. 2018, p. 960.
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дали въпросът да бъде отнесен до наказателен, или до
административен съд). Когато са определени средства
за правна защита, компетентните органи не са много
склонни да извършат ефективен анализ на основанията
и съразмерността на оспорваните мерки и прилагат съдебната практика на ЕСПЧ много неохотно181.
Така се стига до условията на социалния ред в затворите: как местните практики могат да препятстват
ефективния контакт между адвокатите и техните
клиенти. Ако официалните правила могат да създадат
неравно третиране на задържаните лица и техните
защитници в различни места за задържане, то основно
предизвикателство за ефективния достъп на задържаните до правна защита е възможността адвокатите да
се свързват с тях и да изпълняват своите правни задължения в реалния социален свят на задържане. Въпреки че
този материал вече показа как животът в местата за
лишаване от свобода е предмет на правна загриженост и
съдебни дела през последните двайсет години в повечето
европейски страни, ежедневното изпълнение на мерките
по задържане се състои главно от неформални правила и
договорености между лишените от свобода и надзорния
персонал, както и между самите затворници. Независимо от формалните правила, които могат да се посочат
(а понякога и в разрез с тях), тези участници разработват процедури и сложна икономика на услуги и взаимни задължения и накрая създават конкретен ред, който
може да се превърне в съществена пречка за ефективния
достъп до правна помощ. Националните доклади в рамките на това изследване дават много примери за такива
ограничения, с които адвокатите могат да се сблъскат,
влизайки в място за задържане за среща с клиент — било
то умишлени, или неволни.
Първата забележка се отнася до отношението на
персонала на затвора. По този въпрос мнозинството
от адвокатите във всички страни отбелязват тенден181 Вж. Amnesty International Netherlands and Open Society Foundation. Ill-treatment ..., цит. погоре.
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цията служителите в затворите умишлено да пренебрегват правата на защитниците, когато могат да се
намесят в собствената им практическа организация:
макар че имат право да посещават своите клиенти по
всяко време, адвокатите не могат да получат достъп до
тях, когато не може да бъде осигурен персонал, който
да заведе задържаните лица в помещенията за срещи. В
някои случаи придвижването на задържаните от килиите до помещенията за свеждане може да бъде използвано
от служителите за умишлено налагане на дълго чакане
по отношение на адвокат, когото не харесват. Този вид
поведение се отбелязва по-специално от адвокати, профилирани във воденето на съдебни дела, свързани с правата на задържаните, които могат да се разглеждат
като „нарушители“ от някои надзиратели, тъй като има
тенденция техните действия да подчертават проблематичните условия на задържане и общото лошо функциониране на пенитенциарната система. В резултат на
това съдебните искове и дори правните победи, насочени
от тези адвокати срещу условията на задържане, могат
да бъдат „възнаградени“ с удължен период на изчакване и
преднамерена липса на персонал в часа за посещения. Такова отношение е отбелязано особено силно във Франция
и Белгия, като освен това възникват случайни спорове
между адвокатите и надзирателите.
Други въпроси, свързани със социалния ред в затворите, включват отношението към затворниците като
страна по съдебен спор. Съсредоточаването на вниманието върху воденето на дела, свързани със затворите,
всъщност предполага задържаните да се свързват с адвокат с цел оспорване на различни аспекти на условията
на задържане, с които се сблъскват ежедневно. Именно
положението им на задържани обаче може да действа по
различни начини възпиращо по отношение на търсенето
на правна защита. На първо място, обикновеното задържане предлага други формални или неформални начини
за решаване на проблеми, свързани с условията на задържане — от повдигане на въпроси относно условията за
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задържане, като част от общата стратегия за защита
в наказателното дело, до преговори с персонала на затвора. В допълнение към вече заявеното отношение на
затворническия персонал някои национални доклади отбелязват, че задържаните са разубеждавани да оспорват
лошите условия на задържане под страх от отмъщение
от страна на служителите в мястото за задържане.
Лишени от свобода, които споделят страховете си със
своите адвокати, обикновено биват съветвани да подадат молба в последните дни на задържането си, за да се
избегне дълготрайно малтретиране, но по този начин
неизвестен брой случаи никога не стигат до съд. Друга,
по-често срещана ситуация, която може да попречи на
завеждането на дела, е разбираемото фокусиране на задържаните върху основното им наказателно дело: макар
тази основна процедура да предизвиква у тях постоянен интерес, проблемните условия на задържане могат
да бъдат разглеждани като неизбежни и предварителни,
с ограничен интерес към инициативи за водене на дела,
които няма да доведат до никакъв резултат преди изтичането на срока на лишаване от свобода. Този проблем
се задълбочава от особеното положение на предварително задържаните, които могат да прекарат само кратко
време в затвора или ареста и нямат достатъчно време
или желание да оспорват условията си на задържане.
Многообразието на такива пречки пред ефективния достъп на адвокатите до местата за задържане придава още по-голямо значение на присъствието на други
правни съветници, като представители на НПО например.
Развитието на цифровите технологии се превръща
в основна възможност за разработване на инструменти
за достъп до закона, които да отговорят на характерните за затворите предизвикателства пред юристите. Цифровите инструменти позволяват да се обхване
разнообразието от правни въпроси, които възникват
в затвора. Освен това те позволяват предоставяне на
информация на различни нива — от прости обяснения на
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правилата до използване на закона при условия, аналогични на преобладаващите навън: навигация в правителствени правни информационни сайтове, национална база
данни за съдебната практика, база данни на Европейския
съд по правата на човека, достъп до ръководства, разработени от Съда на Европейския съюз и др. Всъщност изглежда, че досега никоя от засегнатите администрации
на затворите не е стартирала този процес. Цифровите
технологии не могат да бъдат единственият отговор
на липсата на правни познания у лишените от свобода,
предвид затрудненията, които някои срещат с писмени
материали или с използването на технически средства.
Въпреки това, в съчетание с достъпа до правни съвети,
цифровите технологии позволяват широкото разпространение на информация за правата в местата за лишаване от свобода.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Макар понастоящем индивидуалните действия на
адвокатите очевидно да са от ключово значение за защитата на правата на задържаните лица и най-често
да се извършват при сложни условия и с много ниско възнаграждение, ролята на адвокатските колегии като институционални участници остава твърде ограничена (с
изключение на Испания). Проблемът със затворите все
още не се е превърнал в конкретен проблем, изискващ редовна и организирана намеса на институциите. И по-специално значителното развитие на пенитенциарното законодателство на равнището на съдебната практика на
Европейския съд по правата на човека и на националните
законодателства не е довело до съответно развитие в
политическите ангажименти и организацията на адвокатските колегии.
Тази ситуация е двойно парадоксална. Първо, изпълнението на адвокатските задължения в затворническата среда се сблъсква с материални, етични и икономически трудности, които не са съизмерими с проблемите,
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срещани в повечето други области на професионалната
практика. Второ, проблемите в затворите оказват голямо влияние върху подготовката на наказателния процес и упражняването на правото на защита, които традиционно са емблематични теми за мобилизирането на
представителните институции.
Въпреки това инициативите, предприети от групи адвокати, често подкрепяни или дори инициирани от
НПО, днес повишават видимостта на проблемите на затворите в рамките на адвокатските колегии паралелно
с ролята, която играе академичната доктрина. Те следва
да бъдат съпътствани и от инициативи на европейско
равнище, които да компенсират забавянето: както беше
посочено по-горе, ограниченото участие на адвокатурите по проблемите в затворите само отразява недостига
на видимост и загриженост по същите тези въпроси от
страна на администрациите на правосъдната система и
в рамките на публичните политики като цяло. Ето защо
европейските инициативи са крайно необходими.
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ГЛАВА СЕДМА. НПО И ПРАВНИТЕ
КЛИНИКИ: ВОДЕЩА РОЛЯ В
ПЕНЕТЕНЦИАРНАТА РЕФОРМА,
УПРАЖНЯВАНА В НЕСИГУРНИ
УСЛОВИЯ
В контекст, в който държавните органи са изоставили своята мисия да предоставят достъп до правни ресурси в затворите и адвокатурите като цяло са се
оттеглили от въпроса, естествено е НПО и правните
клиники182 да играят водеща роля в качеството си на посредници при използването на закона от страна на задържаните и в по-широк смисъл — при мобилизацията на
правото за стратегически цели. Още повече че дейността на НПО става все по-насочена към съда и с намаляването на полето за действие на политическата арена нараства значението на съдебните и конституционните
механизми. Имайки предвид, от една страна, структурните проблеми, засягащи повечето национални системи
(и степента на търсене на правни услуги от страна на
лишените от свобода, генерирана вследствие на това), и
от друга, слабата популярност на въпроса за правата на
лишените от свобода, изпълнението на тази мисия съставлява съществено предизвикателство за съответните организации. Ако субектите на гражданското общество играят открита водеща роля в тази област, то
това е за сметка на съществени трудности, мащабите
на които все още не се вземат под внимание на европейско равнище.

182 Някои от които са създадени като автономни структури с конкретни цели и трябва да
бъдат разглеждани като НПО по смисъла на Препоръка CM/Rec(2007)14 относно правния
статут на неправителствените организации в Европа.
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1. ВОДЕЩА РОЛЯ, УПРАЖНЯВАНА С
ОГРАНИЧЕНИ СРЕДСТВА
1.1. Организациите на гражданското
общество, които са активни в областта на
пенитенциарния процес: една разнородна среда
Общността на НПО обединява широк кръг от участници в различните държави, които имат различни средства и методи на действие. От гледна точка на организационните цели НПО, специално посветени на въпросите,
свързани с правата на лишените от свобода, могат да
бъдат открити във Франция, Белгия, България (НПО на
затворници) и Италия (също активни в областта на задържането на мигранти, като и в двата случая са подкрепени от университети). На други места по проблемите
в затворите работят НПО, ангажирани в общата сфера
на правата на човека. От гледна точка на тяхното значение Хелзинкската фондация за права на човека (Полша)
и Българският хелзинкски комитет ясно се открояват
сред главните действащи лица на процесуалната арена.
В тези организации работят значителен брой служители на заплата (50 на пълен работен ден и 37 на непълен).
Те са добре интегрирани в международни мрежи и имат
специални отдели, ангажирани както с правни съвети,
така и със стратегически съдебни процеси. Организациите в други държави разполагат с далеч по-малко ресурси. Френската секция на Международната обсерватория
за затворите има само един служител, ангажиран с водене на съдебни дела, въпреки силната активност на национално равнище; белгийската секция на организацията
няма нито един служител на заплата. Макар че остават
рядко явление, мрежите, организирани от затворници,
които може да имат практически или по-формални юридически познания (най-често наричани „юристите на затвора“), трябва да бъдат включени към помощниците по
правни въпроси. Такъв е случаят с Българското затворническо сдружение за рехабилитация (БЗСР), което няма
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служители и разчита на доброволните усилия на затворниците. Подобни доброволци в затворите най-често са
ангажирани с подготвителна работа за адвокатите, но
те също така изпълняват и процесуална работа (както
от свое име, така и от името на други лишени от свобода), като същевременно са подложени на чести ответни
реакции от страна на затворническите администрации
(включително дисциплинарни санкции или по-неформален тормоз).
Формалните, институционализирани правни клиники в университетите играят важна роля в някои държави (Италия, Полша, Германия, Нидерландия). Наред с
това, че подпомагат лишените от свобода и адвокатите, те обучават бъдещи адвокати, повишават осведомеността и популяризират опита в областта на пенитенциарното право и процес сред новите поколения в
правната общност. В Италия правните клиники — особено клиниката Altro Diritto (Университета на Флоренция),
се превръщат във важно средство за водене на съдебните
дела. Организацията предоставя правни съвети и помага
на лишените от свобода при попълването на жалби, нещо
повече — членовете ѝ посредничат пред затворническата администрация при разрешаването на спорове. В момента организацията работи по създаването на правни
клиники в голям брой италиански юридически факултети. Полша вероятно има най-гъстата мрежа от правни
клиники в обхвата на проучването: Полската фондация
за правни клиники (Polish Legal Clinics Foundation) координира мрежа от около 25 университетски правни клиники,
финансирани от университети с pro bono подпомагане от
източници, като например фондации, частни адвокатски
кантори, Министерство на правосъдието и Европейското сдружение на студентите по право — Полша. Полша е
единствената страна, чиято система от правни клиники съчетава елементите на основна, „класическа“ НПО и
добре структурирана, богата мрежа от правни клиники.
Други национални примери включват студентски организации, като например Съюза на студентите правни
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съветници и други групи студенти, които работят с Европейската мрежа за клинично юридическо образование в
Германия, или тези, които документират и разясняват
правата на затворниците и пенитенциарното право,
като например „Архив на затворите“ (Strafvollzugsarchiv)
в същата страна.
Други държави обаче предлагат бедни ресурси от
тази гледна точка, какъвто е случаят с Франция или
България, където съществуват само няколко правни
клиники.

1.2. Водеща роля във вътрешноправната и
международноправната динамика

В някои държави НПО са изиграли централна роля в
създаването на мрежи и партньорства с организационна
цел и за обмен на опит, добри практики и правни решения. В много европейски страни те поемат още по-важна
роля при инициирането на съдебни дела, свързани със затворите: ранни, основополагащи решения, потвърждаващи законовото право на защита във връзка с условията на задържане пред съд, често печелени от адвокати,
принадлежащи към такива организации или действащи
като жалбоподатели, или представляващи интересите
на затворници (Франция, Полша, България). Тази ранна
интервенция обосновава важната роля, която НПО продължават да играят в съдебните производства, свързани със затвори, а в по-широк план — в пенитенциарната
реформа. Повечето изследвани страни имат мрежи от
НПО, ангажирани със защитата на правата на затворниците, чиито членове обикновено имат възможността да
мобилизират качествена и цялостна юридическа експертиза. Нещо повече, множество представители на НПО
вече рутинно се явяват пред съдилищата, като същевременно остават верни на активистките си корени. Това
важи не само за дейността им пред националните съдилища, но и по отношение на постоянното водене на дела
пред ЕСПЧ (особено в България, Полша и Франция), къде-
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то основополагащите решения във връзка с правата на
затворниците са пряко свързани с инициативи на НПО.
Следователно тези организации изпълняват множество
задачи, включително насърчаване на обществената осведоменост или набирането на средства за защита на
правата на затворниците и задържаните, разпространяване на правна информация по темата, обединяване
на специализирани адвокати и на последно място — предоставяне на правни съвети и личното им ангажиране в
стратегически съдебни процеси. (Стратегическият аспект на съдебните процеси съществува основно в структурирана форма в Полша, България, Франция и Италия. В
Белгия НПО служат основно като форум за консултации,
а адвокатите играят по-осезаема роля при воденето на
стратегически съдебни дела.)

2. НПО, ИЗПРАВЕНИ ПРЕД МНОЖЕСТВО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
2.1. Трудности при достъпа до финансиране
Макар дейността по правно подпомагане да е свързана с една от основните суверенни функции — правосъдието, тази дейност не е делегирана от държавата
на НПО, тоест с много малки изключения тя не се осъществява с обществено финансиране. Поради това от
страна на НПО правното подпомагане изисква сериозни
инвестиции от гледна точка на организация и набиране
на средства. Въпреки това достъпът до финансиране за
този вид дейност, особено измерението на съдебната защита, е ограничено. В доклад на Агенцията за основните
права (FRA)183 се подчертава „съкращаването на финансирането за някои ОГО [организации на гражданското
общество] или за определени дейности във връзка с пренасочване на вниманието от дейностите за застъпничество, съдебна защита и повишаване на осведомеността
183 FRA (2018). Challenges Facing Civil Society Organisations Working on Human Rights in the EU.
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към предоставяне на здравни или социални услуги“. Освен
това съдебната защита изрично е изключена от списъка
на дейностите, които могат да бъдат финансирани по
програми на ЕС, като това правило се прилага и по отношение на безвъзмездни помощи по линия на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов
механизъм. С други думи, в тази област не е лесно мобилизирането на национални и европейски публични средства. Следователно в по-голямата си част организациите трябва да представят проекти на фондации по начин,
съответстващ на приоритетите на същите, или трябва да покриват своята дейност със средства, набрани
от другаде или за други цели. Крайният резултат е ясно
разминаване между централната роля на НПО от гледна
точка на върховенството на закона и средствата, с които разполагат за тази цел.

2.2. Възможности за интервенция в зависимост
от правилата относно locus standi (право на
процесуална позиция, правен интерес за водене
на дела)
Правилата, отнасящи се до locus standi, варират
значително в изследваните държави. За разлика от въпросите, свързани с дискриминация или околна среда184,
международните норми не предвиждат какъвто и да
било привилегирован режим за НПО по пенитенциарни
въпроси.
Дори и необвързващите актове, особено Европейските правила за затворите, не отчитат този решаващ
фактор. Затова правните режими в тази област варират. Някои системи например се опасяват да насърчават масовите съдебни дела и наблягат на интересите на
правосъдието185. За разлика от това, Франция има бла184 С изключение на крайно рестриктивните възможности за действие пред ЕСПЧ при
условията, предвидени в решението по делото Valentin Câmpeanu v. Romania (жалба
№ 47848/08).
185 За общ поглед вж. проучването на Европейския парламент, ГД „Вътрешни политики“,
озаглавено Standing up for your right(s) in Europe — A Comparative study on Legal Standing
(Locus Standi) before the EU and Member States’ Courts. Достъпно на: http://www.europarl.
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гоприятен режим, който позволява на Международната
обсерватория за затворите — Франция да действа на две
нива: тя може да оспорва подзаконовите актове (или липсата им във връзка с даден въпрос) и ако се налага в този
контекст, да отнася слабостите в закона към Конституционния съвет. На Международната обсерватория за
затворите — Франция бе даден locus standi да представлява идентифицирана група от задържани лица, за да
отправи искане, например за работа в определен затвор
или за преустановяване на режима за личен обиск. Франция обаче е изключение в това отношение.
Много държави просто забраняват присъствието
на подобни юридически лица в съдебния процес или налагат съществени ограничения във връзка с възможността им да се явяват пред съда. В Белгия двете основни
НПО, ангажирани с правата на затворниците (белгийският клон на Международната обсерватория на затворите и Лигата на правата на човека), нямат право да
инициират действия пред Държавния съвет. В България
НПО принципно могат да оспорват подзаконови актове,
но националните съдилища възприемат подход на стеснено тълкуване относно наличието на правен интерес,
като често определят жалби на НПО срещу нормативни актове за недопустими. Освен това НПО не могат да
встъпват като защитници или представители по граждански, административни и наказателни дела.
Същевременно най-често срещаната политика от
страна на НПО (поне в България, Полша, Франция и Италия, където съдебната защита по пенитенциарни дела е
структурирана) е да поемат индивидуални дела, стига
да има вероятност изходът от тях да окаже съществено въздействие върху правата на лишените от свобода
като цяло.
Независимо от ефикасността на тези действия,
докато нямат процесуален статут, НПО все още нямат
мощно средство за ефективна защита на правата на задържаните. Основното възражение срещу подобно приeuropa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2012/462478/IPOL-JURI_ET(2012)462478_EN.pdf.
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знаване на ролята на НПО — страха от злоупотреба със
съдебни процеси и претоварване със съдебни дела — не би
следвало да бъде препятствие, имайки предвид малкия
брой страни в процеса, а и без това вече интензивното (ако не формално) ангажиране на НПО по всяко дело.
В повечето ситуации подкрепата от НПО към водещите дела затворници де факто ще придобие формата на
официално процесуално представителство. Примери за
подобни ситуации могат да бъдат видени при френската
МОЗ и Българския хелзинкски комитет, чиито юристи
поемат индивидуални дела и повдигат пред съда общи и
фундаментални въпроси във връзка с ефективния достъп на задържаните до съд. Както беше заявено по-горе,
най-често политиката на НПО е да поемат индивидуални дела, стига да има вероятност изходът от тях да
окаже съществени последици за правата на затворниците по принцип. Намирането обаче на жалбоподател, който може да води дело по приемлив начин, е доста сложно.
Това важи в особена степен за предварително задържани
лица, които се страхуват това да няма последици в съдебната фаза.
Нужни са нормативни промени, които да признаят
основната роля на НПО във връзка с предотвратяването на лошо третиране и привеждането на вътрешното
право в съответствие с международните изисквания.
Широк locus standi дава възможност за ранна намеса, когато дадена разпоредба или практика води до нарушения,
и по този начин може да се предотвратяват съществени
спорове.

2.3. Неясните взаимоотношения между НПО и
пенитенциарните администрации

Неравностойната и проблематична връзка между
НПО и администрациите, които отговарят за управлението на затворите, до голяма степен е политически въпрос. В няколко страни НПО, които влизат в затвори и
впоследствие критикуват условията на задържане, мо-
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гат в крайна сметка да изгубят достъпа си. В Испания на
мрежата ROSEP14 — която включва много от социалните
организации, които по някакъв начин се намесват по наказателноправни въпроси, бе забранен достъп до затвора, без да бъде дадено каквото и да е обяснение, след публикуването на доклад относно ситуацията в конкретно
място за задържане. Същото важи и за организацията
Salhaketa. Във Франция през септември 2018 г. Министерството на правосъдието информира асоциацията
Genepi, че споразумението между тях, което бе в сила от
1976 г., няма да бъде подновено. Тази студентска асоциация — основният субект от гражданското общество,
който е активен в местата за задържане — води социално-културни работни семинари за задържаните. Администрацията разкритикува групата за нейната дейност и особено за позиции, счетени за враждебни спрямо
политиката на правителството. Но ролята на свидетелствата и информацията, обменяна между задържаните и студентите, е неразделна част от мисията на
групата. Необходима бе обществена кампания, за да бъде
отменено решението на правителството, като процесът отне няколко месеца. Подобни ситуации помагат да
обяснят решенията на някои НПО, например френската
МОЗ, да не присъстват в затворите, а по-скоро да предприемат алтернативни форми на действие с помощта
на широка мрежа от затворници, адвокати, служители
в затворите и доброволци — като те самите посещават
затворите редовно и сами участват в мониторинга. Докато реалната възможност за представители на НПО да
имат достъп до затворите и да разговарят със затворниците сама по себе си е под въпрос, тези събития ни напомнят, че този достъп винаги има цена за организациите, посветени на това. В България прекият достъп до
затворници, особено до предварително задържани лица,
от страна на представители на НПО е силно ограничен.
Докато тече наказателното производство, на представителите на правозащитните организации се разрешава
единствено да се срещат с дадено задържано лице с из-
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ричното съгласие на прокурора (в досъдебната фаза) или
на съдията (по време на процеса).

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НПО играят ключова роля в предотвратяване на
малтретирането. В своето решение по делото Български
хелзинкски комитет срещу България186 Съдът в Страсбург подчерта „дейността на гражданското общество в
процеса за защита на правата на най-уязвимите лица“.
Отвъд този аспект на пряка защита НПО играят жизненоважна роля при привеждането на националните закони
в съответствие с изискванията на ЕСПЧ — независимо
дали при производства пред национални съдилища, при
дела пред СЕС, или в диалог с Комитета на министрите
относно надзора при изпълнението на последните. Макар
казаното да се отнася до множество национални ситуации, впечатляваща констатация на настоящото изследване е липсата на признание на значението на НПО при
защитата на правата на затворниците. От тази гледна
точка европейската ситуация въплъщава един парадокс:
от една страна, тя съчетава гъста мрежа от активни
НПО и доста значимо признаване на същите като привилегирован субект пред ЕСПЧ (поради основната роля,
която играят в делата пред този съд), от друга, в европейската система е налице частично или пълно отрицание на тяхната роля като страни в съдебния процес.
Три насоки на развитие в тази област изглеждат
съществени. Първо, необходимо е съществено разширяване на възможностите за финансиране. В тази връзка
наличието на инструмент за финансиране, посветен на
насърчаването на върховенството на закона в ЕС, за който Европейският парламент е призовал187, е от ключово
186 Вж. решението на ЕСПЧ по жалби № 35653/12 и 66172/12 от 28 юни 2016 г.
187 Резолюция на Европейския парламент от 19 април 2018 г. относно необходимостта
от създаване на Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации
на гражданското общество, които насърчават основните ценности в рамките на
Европейския съюз на местно и национално равнище (2018/2619(RSP)); вж. също Liberties.
European Parliament Votes to Better Protect Freedoms, But Council Yet to Agree, достъпно
на:
https://www.liberties.eu/en/news/ep-vote-values-program-freedoms-democracy-civil-
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значение. Също така е от решаващо значение да се премахне изключването на съдебните дела от обхвата на
европейското финансиране. Второ, европейските стандарти, особено приетите от Съвета на Европа, следва
да отчитат ключовата роля на НПО при изпълнението
на изискванията на ЕСПЧ във връзка с пенитенциарната
система. В този контекст държавите следва да бъдат
насърчавани да разширяват locus standi, предоставен на
НПО пред националните съдилища, и да предоставят достатъчни гаранции за намесата им по дела на задържани.
На последно място, органите, отговорни за защитата на
правозащитниците, би следвало да вземат предвид специфичните трудности при работата в затворите. Тези
организации изцяло зависят от добрата воля на администрацията и затова са подложени на различни форми
на изнудване. Този проблем не е адресиран в достатъчна
степен на европейско равнище.

societyhuman-rights/16805.
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ГЕНЕРАЛНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И
ПРЕПОРЪКИ
Признаването на основните права на задържаните лица напредна значително през последните двайсет
години под влиянието на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека. Тези усилия обаче са
подкопани от затрудненията, пред които са изправени
задържаните лица при завеждане на съдебни дела. За да
се определят причините за това явление, настоящото
проучване направи задълбочена оценка на ситуацията по
отношение на достъпа до правна помощ на задържаните
под стража както в ЕС, така и в отделни държави.
Този анализ извежда шест ключови наблюдения:

1

Установено е, че при достъпа до правосъдие задържаните срещат множество затруднения. Към тях
спадат ниският икономически, социален и културен капитал, който често върви ръка за ръка с големи
трудности при четене и изразяване в устна и писмена
форма. Освен това започването на съдебно производство води до конфронтационни ситуации и излага задържаните на различни форми на репресии, които ги обезсърчават да упражняват своите права. Това изследване
показва, че по този въпрос предварително задържаните
лица представляват особено уязвима категория. Те са
по-малко склонни да предприемат действия, за да гарантират спазването на основните си права, поради страх,
че действията им ще окажат отрицателно влияние върху наказателното им производство. Те често с неохота
се обръщат към адвокатите си с искане да защитят нарушените им права, опасявайки се, че такива искания ще
намалят времето за подготовка на наказателното дело,
което е приоритет за тях.
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2

Особената уязвимост на тази категория задържани лица в голяма степен се пренебрегва процедурно от европейското право, ЕСПЧ и още повече
на равнище ЕС.
На първо място и в известен смисъл парадоксално,
докато ефективността на вътрешните правни средства за защита по отношение на условията в затворите е основен въпрос за ЕСПЧ, той не отчита факторите,
които са от съществено значение за ефективността на
тези механизми. ЕСПЧ е натрупал значителна съдебна
практика относно реализирането на основните права на
задържани лица и по-специално по отношение на достъпа
до съд. Съдът обаче не взема предвид съществената роля
на адвоката от гледна точка на достъпа на задържаното
лице до правосъдие и в по-общ план игнорира множеството съществени пречки, с които се сблъскват задържаните. Визията на Съда е да се насърчава опростяването
на процедурите, позволяващи на задържаното лице да
действа самостоятелно, а не в полза на намесата на адвокат, за да се гарантира защитата на неговите/нейните интереси. Резултатът е общо отслабване на правната защита на задържаните.
От своя страна ЕС започна законодателни инициативи във връзка с други решения на ЕСПЧ — минималните
стандарти на защита в наказателните производства.
Отчитайки нееднаквото спазване на тези стандарти
сред държавите членки и необходимостта от съдебно
сътрудничество, ЕС прие шест директиви, определяйки
минимални стандарти. Тези стандарти обаче не засягат
въпроси, свързани с основните права на задържаните в
затворите. Към днешна дата два инструмента за взаимно признаване допускат лишените от свобода да се сблъскат с условията в затворите в друга държава — членка
на ЕС: европейската заповед за арест и Рамковото решение относно трансфера на затворници. Като се използва
все повече в съдебното сътрудничество между държавите членки, ясно е, че изпълнението на инструментите
за взаимно признаване може да доведе до нарушаване на
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основните права на задържаните в досъдебното производство лица и на осъдените затворници. Тази загриженост е подкрепена от неотдавнашна съдебна практика
на Съда на Европейския съюз в съединените дела AranyosiCăldăraru, в която изпълнението на ЕЗА е било отказано
поради лоши условия на задържане в издаващата държава
членка. Следователно нарушенията на основните права
в различните държави на Европейския съюз са пречка за
съдебното сътрудничество помежду им. Отсъствието
на общ стандарт понастоящем изглежда сериозен проблем от гледна точка на сътрудничеството по наказателноправни въпроси на европейско равнище.

3

Достъпът до информация за правата е първата
стъпка към ефективността на правата. Поразително наблюдение е липсата на добре обмислена
политика в тази област и често дори липсата на каквато и да било политика. Далеч от това да бъде осмислян
като фактор за възстановяване на социалните и политическите връзки, в затвора законът се възприема с подозрение: той се разбира като риск от безредие и неподчинение, а не като необходима основа за власт. Докладът
подчертава три групи проблеми. А) Администрациите
разглеждат достъпа до информация за правата само от
гледна точка на популяризиране на брошури, които описват накратко принципите на дейността в затвора.
Въпреки че този подход е легитимен и необходим, той
не поставя задържаните в позиция да защитават правата си и да подават жалби. Всъщност има ограничен
набор от правни текстове, до които задържаните лица
могат да имат достъп, а съдебната практика, по-специално тази на ЕСПЧ, е почти систематично недостъпна.
Б) Ефективният достъп до закона е невъзможен поради честото разпространение на текстове на по-ниско
ниво (циркулярни писма, заповеди), които по принцип не
са достъпни за лишените от свобода, нито дори за професионалисти в областта на правото, тъй като често
не се публикуват или са достъпни с огромно закъснение.
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В) Развитието на новото публично управление е придружено от използването на професионални насоки, които
подлежат на непрекъснати промени, за да се адаптира
работата на затворническия персонал. Въз основа на логиката за гъвкавост тези нови начини на писане на закона за затворите се освобождават от изискването на
ЕСПЧ за формулиране на дискреционната власт на администрацията.

4

Съществува широк консенсус между националните политики относно признаването на правото
на лишените от свобода да бъдат подпомагани
от адвокати по национални схеми за правна помощ за
водене на съдебни дела. Въпреки това отсъствието на
общи стандарти позволява съвместното съществуване
на много различни системи и нива на защита в рамките
на Европейския съюз. По-специално държавите, които
използват теста за целесъобразност, свързан с предвидените процедури за отпускане на правна помощ, правят
това по много различни параметри. Възнаграждението
на адвокатите по схемите за правна помощ варира в големи граници, като почти винаги е по-ниско от действителните разходи за предоставената работа, което не
позволява на адвокатите да оперират по икономически
ефективен начин. В допълнение, забавянето на плащанията се описва навсякъде като изключително сериозен
проблем. Въпреки тези трудности, когато се провежда
структурирана политика за оказване на правна помощ,
тя способства за повишаване на осведомеността по проблемите на затворите чрез генериране на положителна
динамика: консолидация и автономизация на законодателството за затворите, привличане на представителни институции на адвокатите, поява на нови авторитетни мнения и т.н.
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5

Докладът също така подчертава значението на
недържавните участници. Безспорно адвокатите са от първостепенно значение за защитата
на правата на задържаните: както се посочва в доклада,
присъствието им в местата за задържане още на фазата на полицейското задържане оказва голямо влияние
върху наказателния процес. Въпреки това беше подчертана ограничената ангажираност на адвокатските колегии в посока защита на правата на предварително задържаните. Независимо от факта, че през последните
две десетилетия пенитенциарното законодателство
се е развило както на европейско, така и на национално
равнище и че упражняването на правото на защита отдавна е емблематична тема за професията, проблемите на затворите рядко се превръщат в конкретна тема
на обсъждане за адвокатските колегии. Това ограничено
внимание е още по-проблематично, тъй като икономическото положение на адвокатите, занимаващи се с дела,
свързани със затворите, е сложно и като правило — несигурно, което се дължи по-специално на ниското ниво
на заплащане на правната помощ в повечето държави.
Адвокатите, работещи в това направление, могат да
постигнат работа от общ тип и обмен на информация
най-често чрез неформална самоорганизация и алтруистична отдаденост. Това обаче не решава различните
съществени, етични и икономически трудности, с които
адвокатът се сблъсква.

6

Ако фокусът се постави не върху индивидуалната защита, а върху ролята на колективните
участници, челното място се отрежда на НПО и
в по-малка степен — на правните клиники. В известен
смисъл тяхната намеса компенсира липсата на политическа ангажираност и правна защита в тази област.
Въпреки това липсва признаване на ключовата им роля,
независимо дали финансово, практически, или процедурно. А) Правното подпомагане на задържаните изисква
значителни инвестиции по отношение на организацията
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и набирането на средства. Независимо от това, за този
вид дейност е налице малко финансиране. По-специално
държавите не са склонни да финансират съдебни спорове
срещу самите тях и като общо правило инструментите на Европейския съюз за финансиране изключват този
вид дейност. Б) Изпълнението на дейности за защита на
правата в затворите поставя НПО в ситуация на пълна зависимост от администрацията. Организациите са
зависими от административни разрешения за достъп до
затвора и могат да бъдат обект на ответни мерки. В)
Ролята на НПО в защитата на правата по Конвенцията
на индивидуално ниво, но преди всичко от структурна
или системна гледна точка, не се признава на процесуално равнище. Сред изследваните национални закони НПО
рядко имат locus standi, което да им позволи да действат
като процесуални представители. Въпреки факта, че задържаните лица са особено уязвима категория и че нематериалните им права най-често са изложени на риск,
НПО не се ползват от благоприятния процесуален режим, установен в областта на екологичното право или
защитата срещу дискриминация.
***
Тези заключения подчертават неотложната необходимост от съгласувана политика на всички заинтересовани страни, която би използвала различните възможни лостове. Подобна политика следва да се инициира
на европейско равнище, обединявайки правните норми и
незадължителните правни актове, дефинирани от Съвета на Европа и институциите на ЕС. На национално ниво
изискванията на върховенството на закона не предполагат само политическо осъзнаване и воля за действие; те
също така изискват промяна на перспективата при разработването на законодателните текстове и организирането на тяхното прилагане. Действително достъпът
до правосъдие в затворите не може да бъде разбиран без
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та и строго определяне на условията, при които тя може
да ограничи законно упражняването на правата. Ако
това не стане, упражняването на правото на жалба ще
бъде само теоретично и следователно илюзорно право.
Извън това основно съображение анализът на националните ситуации позволява да се направят редица
препоръки за преодоляване на трудностите, които лишените от свобода срещат по пътя към достъпа до правосъдие.

ПРЕПОРЪКИ
Към институциите на Европейския съюз

1

Развитието на институционалната архитектура
на Европейския съюз, определена от Договора от
Лисабон, и нарастващите проблеми на сътрудничеството по наказателноправни въпроси, дължащо се
на различията в системите за защита на правата на
задържаните в Европа, отразяват както възможността, така и необходимостта от законодателство на Европейския съюз в пенитенциарната област. Въз основа
на законодателната работа, извършена в рамките на
Пътната карта за укрепване на процесуалните права на
заподозрените или обвиняемите лица в наказателното
производство, европейските институции следва да разработят директиви относно процесуалните права на задържаните лица, за да се гарантира по-голямо зачитане
на Хартата на основните права в европейски затвори.
Като се вземат предвид изискванията, определени от
Съда в Страсбург по въпросите на затворите въз основа
на членове 6 и 13 от ЕКПЧ, тези текстове следва също
така да определят ясни минимални стандарти за достъп
до правна информация и правна помощ.
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2

Правото на правна информация трябва да включва:
а) правото на задържаните лица да имат достъп,
както всички граждани, до действащите закони
и разпоредби и до съдебната практика на съдилищата,
включително съдебната практика на СЕС и ЕСПЧ; б) правото на достъп до всички норми, регулиращи личното
им положение в ареста, включително нормативни текстове на ниско ниво (заповеди, инструкции); в) правото
на безплатни правни съвети, включващо редовно присъствие на правни експерти в местата за задържане,
които могат да отговарят на правни въпроси на задържани лица, по-специално по отношение на нарушенията
на основните им права в затвора. Тази намеса следва да
бъде подкрепена от адекватни гаранции по отношение
на квалификацията, независимостта и поверителността и следва да води до редовно информиране на обществеността относно предоставяните услуги и срещаните
трудности.

3

Правото на правна помощ трябва да обхваща всички спорове, които могат да включват основните
права на задържаните. Правната помощ следва да
включва правото на: а) информация за условията, необходими за признаване на правото на правна помощ: икономически критерии, документи, които трябва да бъдат
представени, срокове и др.; б) съвети и насоки преди започване на процеса, включително първоначален анализ
на допустимостта на иска; в) съдействие при изготвянето на формуляра за кандидатстване за правна помощ; г)
връчването на решенията за предоставяне или временен
отказ от правна помощ с информация за последиците от
отказа; д) възможност за съдебно обжалване на решението за правна помощ.

4

Институциите на Европейския съюз следва да
вземат предвид съществената роля на НПО по
отношение на защитата на основните права и
зачитането на принципите на правовата държава в европейските пенитенциарни системи. Съдебните спорове,
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особено стратегическите съдебни спорове, сега се признават за едно от най-ефективните средства за коригиране на структурни или системни проблеми. Те също
така са важен лост за изпълнението на решенията на
ЕСПЧ. Следователно е от съществено значение да бъде
премахнато общото правило, което изключва дейностите по водене на съдебни дела от обхвата на финансирането от ЕС. Важно е също така финансовият инструмент,
посветен на насърчаването на върховенството на закона в ЕС, за който Европейският парламент призовава188,
да бъде създаден и мобилизиран в защита на правата на
задържаните лица.
Към Съвета на Европа

5

В съответствие с Препоръка Rec(2004)6 относно
подобряването на вътрешните средства за защита Комитетът на министрите следва да издаде
препоръки, насочени към засилване на ефективността
на вътрешните средства за защита в областта на затворите, за да се направят изводи за пречките, срещани на практика от задържаните лица при достъпа им до
правосъдие. По-специално ключови аспекти, като достъпа до правна информация в ареста, правно подпомагане,
правна помощ и условия за намеса на НПО, следва да се
разглеждат като неразделна част от ефективността на средствата за защита в областта на затворите.
Текущият процес на преразглеждане на някои от Европейските правила за затворите и свързаните с него коментари189 може да доведе до приемането на подробни
стандарти в тази област. В противен случай следва да
се приеме конкретна препоръка по този въпрос.

188 Вж. цит. резолюция на Европейския парламент от 19 април 2018 г.
189 Съвет на Европа, 74-та пленарна сесия на Европейския комитет по проблемите на
престъпността, 5 — 7 юни 2018 г., CDPC(2018)11.
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6

Мерките за техническа помощ и по-конкретно
тези, предприети в контекста на изпълнението
на решенията на ЕСПЧ, включващи създаването
на ефективни правни средства за защита, следва да вземат предвид определящите фактори за достъп до съд в
затвора, включително достъпа до ефективна система
за правна помощ. Освен това обсъждането на въпроса
за правната помощ като част от прегледа на ефективността на процедурите, какъвто беше и подходът на Комитета на министрите по групата от дела Надийон и
Василий Иващенко срещу Украйна190, следва да се утвърди
като общ подход по сходни дела.

7

Натискът върху неправителствените организации, работещи в затворите, е специфичен въпрос,
тъй като: а) те са изцяло зависими от администрацията на затворите и б) играят съществена роля
по отношение на защитата на същността на основните
права, които са особено застрашени в затворите. Следователно НПО следва да бъдат предмет на особено внимание от страна на органите, посветени на защитата на
защитниците на правата на човека.

8

Органите, участващи в процеса на реформа на механизма на ЕКПЧОС, следва да вземат предвид, че
признаването на разширен locus standi на ЕСПЧ в
полза на НПО, защитаващи основните права на лицата,
лишени от свобода, би представлявало напредък в оптимизирането на съдебните спорове на европейско равнище и ранно премахване на нарушенията на Конвенцията.
Към националните органи

9

С оглед на собствената им отговорност за ефективното гарантиране на правата и свободите,
заложени в Хартата и ЕКПЧ, държавите следва
да разработят, съгласувано със съдебните органи, адво190 Вж. CM/Del/Dec(2019)1348/H46-34.
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катските колегии и съответните участници от гражданското общество, всеобхватна политика за достъп до
правосъдие в затвора. Тази политика следва да има за цел
пълното признаване на правото на достъп до правна информация и правото на правна помощ, както е описано
по-горе (вж. точки 2 и 3). Освен това, в съответствие с
ангажиментите, поети по време на конференциите на
високо равнище относно реформата на системата на
Конвенцията, по-специално в Брюксел (26 и 27 март 2015
г.) и Копенхаген (12 и 13 април 2018 г.), държавите следва
да гарантират превода на относимата съдебна практика на ЕСПЧ и правните материали на националните си
езици, за да се гарантира доброто разбиране на принципите и стандартите на ЕСПЧ в областта на пенитенциарното право.

10

Държавите следва да предоставят на системите си за правна помощ необходимите
човешки и бюджетни ресурси, за да работят
ефективно в полза на лишените от свобода, като вземат предвид два специфични въпроса за затворите. А)
Държавите следва да гарантират, че задържаните имат
достъп до адвокат, който се заплаща от системата за
правна помощ, по време на административното производство, предшестващо съдебната фаза в много страни.
Б) Както беше споменато по-горе, целта на съдебните
спорове в затворите много често е да се гарантира защитата на основните права, които не подлежат на дерогация. Нивата на възнагражденията следва да бъдат достатъчни и да не натоварват адвокатите с финансовите
усилия за съдебна защита на тези права, което е основно
задължение на държавата. Тези нива на възнаграждение
следва да вземат под внимание особената тежест, произтичаща от трудностите на адвокатите при достъпа
до клиентите им, които са задържани, и техническата
сложност на съответните области на съдебните спорове.
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11

Държавите следва да осигурят благоприятна
среда за намеса на НПО в областта на затворите. А) Законодателството следва да предоставя на НПО гаранции за достъп до затворите за дейностите им по правна помощ. Този достъп не трябва да
се компрометира, когато неправителствената организация предприема правни действия срещу администрацията или прави публични изявления, които я злепоставят. Б) Държавите трябва да улеснят реда, по който
НПО предоставят правна защита на човешките права на
лишените от свобода, като се вземат предвид техническите им умения и способност да реагират бързо, преди
нарушенията да са станали по-широко разпространени.
НПО трябва да могат да обжалват разпоредби, които
нарушават основните права. Те следва също така да могат да действат по отделни случаи или по отношение на
идентифицируема група лица, когато се окаже, че засегнатите лица не са в състояние да защитават правата
си.
Към адвокатските колегии

12

За да могат адвокатите да изпълняват в пълнота ролята си при гарантиране на основните права на задържаните лица, адвокатските колегии следва: а) да се застъпват за определяне на
подходящо възнаграждение в рамките на процедурите
за правна помощ в тази област; б) в сътрудничество с
държавните органи да насърчават услугите за правна
помощ в местата за лишаване от свобода; в) да включат
в своите организационни структури неформални органи
(комисии, подкомисии, работни групи или други), специално посветени на проблемите на затворите, на които е
възложено редовно да защитават правата на лишените
от свобода и интересите на адвокатите, водещи дела
на задържаните; г) да предложат въвеждането на пенитенциарното право, включително неговото европейско
измерение, в програмите за продължаващо обучение на
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адвокати; е) да разработят тематични дигитални ресурси, които да улеснят аргументирането на жалбите в
затворите, да информират адвокатите за развитието
на правото в тази област и да улесняват тяхната професионална практика.
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