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       ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ И ПРЕДМЕТ 
     УВОД.  НА НАСТОЯЩОТО ИЗСЛЕДВАНЕ

Международното право допуска лишаване на определено лице от него-
вата лична свобода в няколко строго определени случая. Европейската 
конвенция за правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ, Конвенцията) 
в член 5 определя шест такива хипотези: 

1. Лишаване от свобода като наказание с постановена от компе-
тентен съд присъда;

2. Лишаване от свобода с цел да се изпълни съдебно решение или 
задължение, предписано от закона;

3. Лишаване от свобода с цел явяване пред компетентен съд по 
обосновано подозрение за извършено престъпление, или т.нар. 
„задържане под стража“;

4. Лишаване от свобода на дете с цел възпитателен надзор или за 
да се осигури неговото явяване пред предвидената в закона ин-
ституция;

5. Лишаване от свобода на инфекциозно болни, психично болни, ал-
кохолици и скитници;

6. Лишаване от свобода за целите на имиграционния контрол или 
за екстрадиране.

Конвенцията не допуска лишаване от свобода в никакви други слу-
чаи. От тези шест хипотези само две са свързани с лишаване от свобода 
по наказателен ред – първата и третата. Те генерират това, което в ре-
дица международни документи, както и на национално ниво е прието да 
се нарича „затворници“, т.е. лица, пребиваващи в затвори – институции, 
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в които се изпълнява наказанието „лишаване от свобода“ или мярката за 
неотклонение „задържане под стража“. „Затворници“ от гледна точка на 
международните стандарти, макар и необичайно за българската систе-
ма, са също така и настанените в институции (в България те се наричат 
„следствени арести“, а обитателите им – „арестанти“), които са предназ-
начени за изпълнение на мярката „задържане под стража“ на ранните 
етапи на досъдебното наказателно производство. Нито една от остана-
лите категории лица, които могат да бъдат лишавани от свобода на осно-
вание на горните хипотези, международните стандарти не обозначават 
като „затворници“, с изключение на малкия брой лица, които се задържат 
в затвор с цел екстрадиция, т.е. когато са поискани от друга страна, за 
да бъдат преследвани по наказателен ред за извършено престъпление.

Българският Закон за изпълнение на наказанията и задържането под 
стража (ЗИНЗС), който третира наред с другото лишаването от свобо-
да по наказателен ред, говори за „лишени от свобода“, когато обозна-
чава затворниците, и за „места за лишаване от свобода“, когато обозна-
чава затворите, затворническите общежития, поправителните домове и 
следствените арести. Строго погледнато, тези термини са твърде широ-
ки. „Лишаване от свобода“ е родовото понятие за всяка една от горните 
шест категории, само две от които обхващат лицата, лишени от свобода 
по наказателен ред.

Наред с „лишаване от свобода“, международните стандарти използ-
ват термините „арест“, „задържане“, „задържани“ и „арестувани“. Като 
цяло, в употребата на тези термини е налице значителна неразбория1. 
Те се употребяват в широк и в тесен смисъл. В широк смисъл най-грубо 
„задържане“ и „задържан“ се употребяват като синоними на „лишаване 
от свобода“ и „лишен от свобода“. Тоест затворниците също могат да се 
обозначават като „задържани“, а лишаването от свобода в затвор – като 
„задържане“. В този смисъл се говори за „условия на задържане“ – като 
условия, при които се изтърпява наказанието „лишаване от свобода“. В 
тесен смисъл „задържане“ е всяко ограничаване на физическата свобо-
да на лице освен в резултат от осъждане за извършено правонаруше-
ние, както и в ситуацията на арест. „Арест“, когато не се употребява като 
синоним на „задържане“, обикновено обозначава първоначалния акт на 
лишаване от свобода, с който лицето се поставя под физически контрол. 
Българското законодателство обозначава със „задържане“, наред с ли-
шаването от свобода в следствен арест или затвор в резултат от про-
курорско постановление за задържане за 72 часа и налагане на мярка 

1 Вж. по-подробно: Кънев, К. Правото на лична свобода и сигурност. София: Сиби, 2016, с. 40–46.
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за неотклонение „задържане под стража“, също така и 24-часовото по-
лицейско задържане по данни за извършено престъпление. В последния 
случай би било крайно необичайно, следвайки терминологията на бъл-
гарската система, задържаните да се обозначават като „затворници“, 
макар че те са лишени от свобода по наказателен ред.

Настоящото изследване представя международните стандарти за 
третиране на лишените от свобода по наказателен ред, както и препо-
ръките към България на международни органи, свързани с правата на 
тези лица. Това са лицата, които се обозначават като „затворници“ и се 
лишават от свобода въз основа на първата и третата от горните шест хи-
потези. То в слаба степен и само в някои аспекти засяга и лицата, които 
се задържат по данни за извършено престъпление в полицейските упра-
вления за 24 часа. Същото се отнася и за институциите в системата на 
МВР, в които се задържат лица по реда на Указ № 904 за борба с дребното 
хулиганство, макар че те по смисъла на относимите международни стан-
дарти също представляват институции за лишаване от свобода по нака-
зателен ред.

Изследването обхваща източниците на стандартите, техния матери-
ален обхват и тяхното съдържание. То е фокусирано върху стандартите, 
формулирани в рамките на органите и институциите на ООН и на Съвета 
на Европа. Особено място е отделено на практиката на Европейския съд 
по правата на човека (ЕСПЧ, Съдът). Тя е обхваната в нейната цялост, но 
с приоритет са представени ключовите решения срещу България, както 
и такива срещу други държави членки със сходен предмет. Препоръките 
към България на международните органи, свързани с правата на лише-
ните от свобода по наказателен ред, са от последните десет години.
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1 ХАРАКТЕР И ИЗТОЧНИЦИ  

НА СТАНДАРТИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА 
ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ  
ОТ СВОБОДА ПО НАКАЗАТЕЛЕН РЕД 
И ТЕХНИЯТ МАТЕРИАЛЕН ОБХВАТ

КЛЮЧОВОТО РАЗГРАНИЧЕНИЕ на международните стандарти в сферата 
на правата на човека е между правно обвързващите, или „твърди“ стан-
дарти и т.нар. „меко право“ – декларации, препоръки, резолюции на меж-
дународни органи и институции, които нямат правно обвързващ харак-
тер2. „Твърдите“ стандарти са нормите на международното право. Член 
38 от Статута на Международния съд ги посочва изчерпателно. Това са: 
а) международните договори; б) международният обичай като доказа-
телство на общата практика, призната като право; в) общите принципи 
на правото, признати от цивилизованите нации; г) съдебните решения и 
доктрината на най-квалифицираните автори на различните нации като 
помощни средства за установяването на правните норми.

1.1. Забраната за изтезание, жестоко, нечовешко и 
унизително отнасяне или наказание

Правата на затворниците са човешки права. Поради това всички 
норми на международното право по правата на човека са по принцип 
приложими към положението на лицата, които са лишени от свобода по 
наказателен ред. Сред тези норми особено място заема забраната за из-
тезание, жестоко, нечовешко и унизително отнасяне или наказание. За-
държаните, включително затворниците, са особено уязвими към такива 
форми на малтретиране. Забраната е регламентирана в редица между-
народни договори, по които Република България е страна. Забраната за 

2  Някои български автори го обозначават също като „гъвкаво право“: Илиева, И. Soft law на междуна-
родните организации. – В: Шопов А. (съст.). Soft law и съвременното право. София: Сиби, 2017.
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изтезание има особен статут в международното право3. Като норма на 
договорното право тя, наред със забраната за жестоко, нечовешко и уни-
зително отнасяне и наказание, не допуска ограничения и дерогации. Ос-
вен това Комитетът срещу изтезанията на ООН (КСИ) в своя Общ комен-
тар № 2 от януари 2008 г. изрично заявява, че забраната за изтезание е 
възприета като норма на обичайното международно право4. Днес също 
така има широко разпространено приемане на забраната за изтезание 
като императивна норма на общото международно право (jus cogens)5. 
Тази норма има по-висок ранг в сравнение с нормите на договорното 
право и дори в сравнение с нормите на обичайното международно пра-
во. Комитетът по правата на човека на ООН (КПЧ) в своя Общ коментар № 
24 от 1994 г. изтъква като една от причините за недопускането на деро-
гиране на забраната за изтезание нейния характер на императивна нор-
ма на общото международно право6. По делото Прокурорът срещу Анто 
Фурунджия (1998  г.) Международният наказателен трибунал за бивша 
Югославия постановява, че забраната за изтезание налага на страните 
задължения erga omnes, т.е. „задължения към всички останали членове 
на международната общност, като всеки от тях има същото задължение 
към всички останали“7. В международното право подобно задължение е 
налице в случаите, когато има всеобщ и неоспорван интерес от защита на 
ключови права. Международноправният статут на забраната за жестоко, 
нечовешко или унизително отнасяне или наказание е по-нисък от този на 
забраната за изтезание, но доколкото не допуска ограничаване, е по-ви-

3 Според член 1.1. от Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизи-
телно третиране или наказание (КПИ) „За целите на тази конвенция терминът „изтезание“ означа-
ва всяко действие, с което умишлено се причинява силно физическо или психическо страдание или 
болка на дадено лице, за цели като: да се получат от него или от трето лице сведения или признания, 
за да бъде то наказано за действие, което то или трето лице е извършило или в извършването на 
което е заподозряно, или за да бъде то или трето лице сплашвано или принуждавано, или по каква-
то и да е причина, основаваща се на каквато и да е дискриминация, когато такава болка или страда-
ние се причинява от длъжностно лице или друго официално действащо лице или по негово подстре-
кателство или с негово явно или мълчаливо съгласие. В това определение не се включват болката и 
страданието, които произтичат единствено от законни санкции и които са присъщи на тези санкции 
или настъпват случайно при тях“.

4 CAT, General Comment No. 2: Implementation of Article 2 by States Parties, § 1.
5 Според член 53 от Виенската конвенция за правото на договорите „императивна норма на общото 

международно право е норма, която изцяло се приема и признава от международната общност на 
държавите като норма, отклонението от която е недопустимо и която може да бъде изменена само с 
последваща норма на общото международно право от същия характер“.

6 Human Rights Committee, General Comment No. 24: Issues relating to reservations made upon ratification or 
accession to the Covenant or the Optional Protocols thereto, or in relation to declarations under article 41 of the 
Covenant, 04/11/94, CCPR/C/21/Rev.1/Add.6, § 10.

7  ICTY, Prosecutor v. Anto Furundžija, Trial Chamber, § 151.
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сок от този на повечето останали човешки права8.

Поради това, че забраната за изтезание, жестоко, нечовешко и уни-
зително отнасяне или наказание има абсолютен характер, а установя-
ването на нарушение предизвиква особена стигма, ЕСПЧ е определил 
относително висок „праг на суровост“ на третирането, за да може то да 
попадне в материалния обхват на член 3 от ЕКПЧ, с който забраната се 
налага. По същата причина тази забрана налага особено строги позитив-
ни задължения на държавите. Изтезанието и тежките форми на жестоко 
и нечовешко отнасяне следва да се преследват по наказателноправен 
ред. Никаква друга форма на удовлетворение не е допустима дори кога-
то тя дава възможност жертвите да получат големи по размер парични 
обезщетения. Както ЕСПЧ подчертава по делото Кръстанов срещу Бълга-
рия от 2004 г., в което става дума за физическо малтретиране от поли-
цията на гражданин: 

„Ако властите ограничат своята реакция спрямо инцидентите 
на умишлено полицейско малтретиране до просто плащане на 
обезщетение, оставайки пасивни към наказателното преследва-
не на отговорните лица, в някои случаи ще стане възможно за аг-
ентите на държавата да злоупотребяват с правата на тези, които 
са под техен контрол с истинска безнаказаност, а общата зако-
нова забрана на изтезанията и нечовешкото и унизително отна-
сяне и наказание, въпреки фундаменталната си важност, би била 
неефективна на практика.“9

Нещо повече, ЕСПЧ нееднократно изрично е обявявал за недопус-
тимо прекратяването на наказателното производство по давност, както 
и амнистирането и помилването на длъжностни лица за престъпления, 
съставляващи нарушение на член 310. За по-леките форми на нечовеш-
ко и унизително отнасяне Съдът допуска гражданскоправния ред като 
допустим и адекватен начин за компенсиране на жертвите. Съдът е ус-
тановил и други позитивни задължения на държавите, свързани с раз-
следването, защитата от малтретиране от страна на частни лица, меж-

8  Вж. по-подробно за статута на забраната в: Кънев, К. Защита от изтезания, жестоко, нечовешко и уни-
зително отнасяне или наказание, София: Сиби, 2009, с. 19–25.

9  ECHR, Krastanov v. Bulgaria, No. 50222/99, Judgment of 30 September 2004, § 60. Вж. също: ECHR, Ayder 
and Others v. Turkey, No. 23656/98, Judgment of 8 January 2004, § 98.

10  ECHR, Erdoğan Yılmaz and Others v. Turkey, No. 19374/03, Judgment of 14 October 2008, § 56; ECHR, Terzi and 
Erkmen v. Turkey, No. 31300/05, Judgment of 28 July 2009, § 33; ECtHR, Baran and Hun v. Turkey, No. 30685/05, 
Judgment of 20 May 2010, § 58; ECtHR, Savin v. Ukraine, No. 34725/08, Judgment of 16 February 2012, § 67.
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дународното наказателноправно сътрудничество, превантивните мерки, 
правото на удовлетворение и обезщетение и изключването на доказател-
ства, получени чрез изтезание и друго забранено третиране11.

1.2. „Меките“ стандарти за защита  
на правата на човека
Съвременните теоретици на международното право са разделени в 

мненията си по отношение на статута на „мекото право“. За някои то е 
куха фраза, чиято цел не отива по-далеч от това, да се натрапят на дър-
жавите задължения, за които те не са дали своето съгласие. То е част от 
„патологията на международната нормативна система“12. Според дру-
ги, по-съвременни и по-възприемчиви към термина дефиниции „мекото 
право“ се свежда до „тези незадължителни норми или инструменти, които 
тълкуват или информират нашето разбиране за задължителните правни 
норми, или представляват обещания, които на свой редсъздават очаква-
ния за бъдещо поведение“13.

Взаимоотношението между „меките“ и „твърдите“ стандарти в меж-
дународното право по правата на човека е подчинено на една динамика, 
определена от редица фактори. От една страна, пределно общите форму-
лировки на някои от международните договори налагат тяхното тълку-
ване. Какво например означава забраната за изтезание, нечовешко или 
унизително отнасяне и наказание, формулирана в член 3 от ЕКПЧ? Какво 
е означавала тя по времето, по което е формулирана, и какво означава 
днес? Един от източниците при тълкуването, към който органите по Кон-
венцията14 се насочват, са тъкмо „меките“ стандарти. Какво те определят 
като допустимо и недопустимо третиране на лишените от свобода и кое 
от това следва да попадне в материалния обхват на член 3, e въпрос, чий-
то отговор често се съдържа в стандартите на „мекото“ право. А решения-
та на органите, които самият международен договор е посочил като авто-
ритетни негови тълкуватели, инкорпориращи „меките“ стандарти, правят 
от тях „твърдо“ право. 

Един от тълкувателните подходи, който ЕСПЧ е възприел още в реше-
нието си Маркс срещу Белгия от 1979 г., е търсенето на „европейски кон-
сенсус“ или подкрепа сред голямо мнозинство от държавите членки при 

11  Вж. Кънев, К. Защита от изтезания…, с. 142–180.
12  Weil, P. “Towards relative normativity in international law?”, American Journal of International Law, Vol. 77, No. 

3, 1983.
13  Guzman, A. and T. Meyer. “International Soft Law”, Journal of Legal Analysis, Vol. 2, No. 1, 2010, p. 174.
14  Органите по Конвенцията включват ЕСПЧ и ЕКПЧ. Комисията бе премахната след влизането в сила на 

Протокол № 11 към Конвенцията през 1998 г.



МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И ПРЕПОРЪКИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИ,  
СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА ПО НАКАЗАТЕЛЕН РЕД В БЪЛГАРИЯ  
| КРАСИМИР КЪНЕВ | 

към  съдържанието12

решаването на въпроса дали конкретното отнасяне представлява нару-
шение на определена разпоредба на Конвенцията, или не15. Подобен кон-
сенсус може да бъде резултат от сравнителноправно изследване, но в 
редица случаи той е опредметен в актовете на „мекото право“. Те по пра-
вило се приемат ако не с консенсус, то с голямо мнозинство от гласовете 
на държавите членки16.

От друга страна, „мекото право“ има роля и в еволютивното тълку-
ване на нормите на международното право. Еволютивното тълкуване на 
международните договори има корените си в член 31, т. 3с от Виенска-
та конвенция за правото на договорите, според който при тълкуването на 
договора следва да се вземе предвид наред с контекста, също така и 
„всички съответни норми на международното право, прилагани в отно-
шенията между страните“. ЕСПЧ е възприел този подход с решението си 
по делото Тайрър срещу Обединеното кралство от 1978 г. В него той за 
пръв път определя Конвенцията като „жив инструмент“, който трябва да 
се тълкува „в светлината на съвременните условия“17. По това дело ста-
ва дума за прилагане на телесни наказания по решение на съда спрямо 
непълнолетни ученици на остров Ман. Очевидно е, че към момента на ра-
тифицирането и влизането в сила на Конвенцията за Обединеното крал-
ство и за останалите държави членки член 3 от Конвенцията е включвал 
възможност за налагане на такова наказание. Нито Обединеното крал-
ство, нито която и да било друга държава членка са направили тълкува-
ние в този пункт. По делото пред ЕСПЧ правителството пледира тъкмо в 
този смисъл. Но Съдът отхвърля този подход. Според него

„следва да се отбележи, че в голямото мнозинство от държавите 
членки на Съвета на Европа наложеното от съд телесно наказа-
ние не изглежда да се използва, а в някои от тях то никога не е 
съществувало в съвременната епоха… Исторически, географски 
и културно островът винаги е бил включен в европейското се-
мейство на народите и следва да се разглежда като споделящ 
изцяло „общото наследство от политически традиции, идеали, 
свобода и върховенство на закона“, към които преамбюлът на 
Конвенцията отпраща“18.

15  ECtHR, Marckx v. Belgium, No. 6833/74, Judgment of 13 June 1979, § 52.
16  Илиева, И. Цит. съч., с. 263. „В Страсбург мекото право е представлявало и както и преди предста-

влява най-важният източник на кристализация на общоевропейския консенсус и общото наслед-
ство на ценности.“ (Partly dissenting opinion of judge Pinto de Albuquerque in Muršić v. Croatia, § 14 – вж. 
по-долу гл. 3 за това ключово дело на ЕСПЧ).

17 ECtHR, Tyrer v. the United Kingdom, No. 5856/72, Judgment of 25 April 1978, § 31.
18 ECtHR, Tyrer v. the United Kingdom, § 38.
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Това „общо наследство“ е динамично понятие. Ценностите и идеа-
лите се променят. На тази основа се променят и традициите. Поради то-
ва, ако иска да бъде полезно на съвременните общества, тълкуването на 
Конвенцията следва да се съобразява с тези тенденции. Това, разбира 
се, следва да става чрез промяна на тълкуването на нейните разпоредби, 
когато те са общи, неясни или изначално даващи възможност за промяна 
на тяхното значение във времето, а не чрез придаване на ново значение 
на конкретни и недвусмислено формулирани разпоредби. Развитието на 
„мекото право“ внася конкретика и подпомага еволютивното тълкуване 
на „твърдото право“. Това не означава, че Съдът е задължен да се съо-
бразява с това развитие, както и с „мекото право“ изобщо. Както ще ви-
дим по-долу, той е дал ярки примери за драстични отклонения не само от 
тенденциите, но и от изначалните принципи и конкретни препоръки, фор-
мулирани в негови документи. Въпреки това в неговата практика е нали-
це отчетлива тенденция към формализиране на стандартите на „мекото 
право“, включително на тези, свързани с правата на лишените от свобода 
по наказателен ред19.

В редица решения и като най-устойчив прецедент – в ключовото 
решение на Голямата камара по делото Демир и Байкара срещу Турция 
от 2008  г., ЕСПЧ прави още една крачка напред в подхода си към ево-
лютивното тълкуване на нормите на Конвенцията. В него Съдът не са-
мо утвърждава изискването за съобразяване с изменящите се норми и 
ценности на европейските общества, но очертава и посоката на това из-
менение – към все по-високи стандарти на защита на правата на човека:

„[…] Конвенцията е жив инструмент и следва да се тълкува в 
светлината на изискванията на днешния ден и в съответствие с 
измененията в международното право така, че да отразява все 
по-високия стандарт, който се изисква в сферата на защитата 
на правата на човека, което налага по-голяма твърдост в оцен-
ката на посегателствата срещу основните ценности на демокра-
тичните общества.“20

По това дело става дума за правото на държавните служители да 
образуват синдикати и да участват в колективно договаряне, изтълкува-
но в светлината на възможността, която член 11 от Конвенцията допуска, 

19 Вж. цитираното по-горе особено мнение на съдия Пинто де Албукерке по делото Муршич срещу Хър-
ватия, §§ 27–42.

20 ECtHR, Demir and Baykara v. Turkey, No. 34503/97, Grand Chamber judgment of 12 November 2008, § 146.
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за налагане на „законни ограничения върху упражняването на тези пра-
ва от служещите във въоръжените сили, полицията или държавната ад-
министрация“. За да намери нарушение на правата на жалбоподателите, 
Съдът проследява еволюцията на стандартите за защита на публичните 
служители не само в рамките на „твърдото право“ в системата на ООН, на 
Съвета на Европа и на Европейския съюз, но и в ключовата за предмета 
на делото Препоръка № R (2000) 6 на Комитета на министрите на Съвета 
на Европа относно статута на публичните служители в Европа. 

1.3. Източници на стандарти за защита на правата на 
лишените от свобода по наказателен ред

1.3.1. Правно обвързващи стандарти

Основни източници на международни правно обвързващи стандар-
ти за защита на правата на лишените от свобода по наказателен ред са 
международните договори по правата на човека. Техните разпоредби 
следва да се тълкуват по начина, по който са изтълкувани от органите, 
оправомощени да осигурят тяхното прилагане. За България това са до-
говорите на ООН, на Съвета на Европа и на Европейския съюз. По делото 
Хърст срещу Обединеното кралство (№ 2), в което става дума за право-
то на осъдените на ефективно лишаване от свобода да гласуват, Голя-
мата камара на ЕСПЧ подчертава: „Не може да става и дума следова-
телно за това един затворник да се лиши от своите права само поради 
своя статут на задържан по силата на постановена присъда“21. По други 
дела Съдът е също толкова категоричен: „[…] Съдът приема, че властите 
имат широка свобода на преценка по въпроси, свързани с изпълнението 
на наказанията. Но Конвенцията не може да спре пред вратата на затво-
ра“22. В общия случай затворниците продължават да се ползват с всич-
ки основни права и свободи, гарантирани от международните договори, 
освен правото на лична свобода. Ограниченията на другите права след-
ва да бъдат конкретно оправдани на основанията, посочени в съответ-
ните разпоредби. Понякога такова оправдание е невъзможно, тъй като 
самите разпоредби не допускат ограничения. Такъв например е случаят 
със забраната за изтезание, жестоко, нечовешко или унизително отна-
сяне или наказание. В случаите, в които разпоредбите допускат такива 
ограничения, международните органи са склонни да ги оправдаят с пре-

21  ECtHR, Hirst v. the United Kingdom (no. 2), No. 74025/01, Grand Chamber judgment of 6 October 2005, § 70.
22  ECtHR, Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, Nos. 11082/06 and 13772/05, Judgment of 25 July 2013,  

§ 836; ECtHR, Klibisz v. Poland, No. 2235/02, Judgment of 4 October 2016, § 354.
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дотвратяването на престъпления и безредици, които неизбежно произ-
тичат от обстоятелствата на лишаване от свобода.

От тази гледна точка правно обвързващи стандарти, относими към 
правата на затворниците, са всички разпоредби на основните договори 
на ООН за правата на човека, по които България е страна. Те включват: 

• Международния пакт за граждански и политически права;

• Международния пакт за икономически, социални и културни права;

• Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечо-
вешко или унизително отнасяне или наказание;

• Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията и 
други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или 
наказание;

• Международната конвенция за премахване на всички форми на ра-
сова дискриминация;

• Конвенцията за правата на детето;

• Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация 
по отношение на жените;

• Конвенцията за правата на хората с увреждания;

• Римския статут на Международния наказателен съд.

По част от тези договори България е допуснала право на индиви-
дуална жалба от жертви на нарушения и е задължена да се съобразява с 
постановените решения по такива жалби от органите по тяхното прила-
гане.

Същото се отнася и за договорите в рамките на Съвета на Европа, по 
които България е страна. Тези от тях, които могат да засегнат правата на 
лишените от свобода по наказателен ред, включват:

• Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи;
• Европейската социална харта (ревизирана);
• Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и не-

човешкото или унизително отнасяне или наказание;
• Конвенцията за трансфер на осъдени лица;
• Европейската конвенция за екстрадиция;
• Рамковата конвенция за защита на националните малцинства;
• Конвенцията за правата на човека и биомедицината и три от до-

пълнителните протоколи към нея.
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С по-ограничено приложение, но също относими към положението 
на затворниците са и редица договори на Съвета на Европа в сферата на 
правното сътрудничество, гражданството, киберпрестъпленията и др. От 
всички правно обвързващи стандарти на Съвета на Европа с най-голям 
обхват и значение са тези на ЕКПЧ. Понастоящем ЕСПЧ е генерирал прак-
тика в тази сфера, която е с широк материален обхват, засягащ сфери, 
до някои от които не са достигнали дори „меките“ международни стан-
дарти.

Правно обвързващи за България като държава – членка на Евро-
пейския съюз, са и стандартите, регламентирани в правото на Съюза. Ев-
ропейският съюз не е разработил свои собствени всеобхватни „твърди“ 
стандарти за правата на лишените от свобода. Това е слабост на правото 
на ЕС, което заедно с някои сериозни несъответствия между съществу-
ващите международни стандарти и ситуацията в редица държави член-
ки възпрепятства взаимното доверие и съдебното сътрудничество. Още 
през 2009 г. Европейският парламент призова за разработване на мини-
мални стандарти за условията на задържане и общ компендиум от права 
на затворниците в ЕС23. През 2017 г. той прие друга резолюция относно 
затворническите системи и условия, в която повтори призива си24. Досе-
га обаче тези призиви не са последвани от конкретни действия.

Въпреки тези дефицити на правото на ЕС следва да се отбележи, че 
Хартата на основните права на Европейския съюз е приложима към дър-
жавите членки винаги когато прилагат правото на Съюза. Освен това ня-
кои актове на вторичното право на ЕС имат значение за правата ако не на 
всички, то поне на определени категории затворници. Такова е например 
Рамковото решение относно европейската заповед за арест и процедурите 
за предаване между държавите членки от 2002 г.25 То е от първостепен-
но значение за упражняването на редица права както в искащата, така и 
в изпълняващата държава от широк кръг затворници, които са обект на 
европейска заповед за арест с цел наказателно преследване или изпъл-
нение на присъда за лишаване от свобода или на мярка, изискваща за-
държане, в друга държава членка. Друг акт на вторичното право от клю-
чово значение е Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на 
Съвета относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозре-
ни или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo от 11 май 

23  European Parliament, Resolution of 25 November 2009 on the Communication from the Commission – An area 
of freedom, security and justice serving the citizen – Stockholm Programme, P7_TA(2009)0090.

24 European Parliament, Prison systems and conditions, Resolution of 5 October 2017 on prison systems and 
conditions (2015/2016(INI)), P8TA(2017)0385.

25 Съвет на ЕС, Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и 
процедурите за предаване между държавите членки (2002/584/ПВР).
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2016 г.26 Директивата определя широк кръг права за всички деца, които 
са заподозрени или обвиняеми в наказателни производства, включител-
но такива, които са задържани. Сред тях са права, свързани с условията 
им на задържане, достъпа им до медицинска помощ, правото им на кон-
такт и придружаване от родителите/попечителите, на информация, на 
адвокатска защита, на личностна характеристика. И най-сетне, от зна-
чение за правата на лицата, които са задържани в досъдебни наказател-
ни производства, са директивите и препоръките от Пътната карта за ук-
репване на процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми/
подсъдими в рамките на наказателното производство (т.нар. „Стокхол-
мски процес“). Те регламентират някои права на тази категория затвор-
ници, включително правото на устен и писмен превод (Мярка A)27; право-
то на информация за правата и за обвиненията (Мярка B)28; правото на 
достъп до адвокат и до правна помощ (Мярка C); правото на контакт с 
роднини, работодатели и консулски служби (Мярка D)29; специални гаран-
ции за уязвимите заподозрени и обвиняеми (Мярка E)30; Зелена книга за 
досъдебното задържане31. Кръгът от гарантирани права в тези докумен-
ти обаче е тесен и ограничен основно до правата, свързани с гаранциите 
за справедлив процес.

1.3.2. Стандарти на „мекото“ право

Нито един от горните правно обвързващи инструменти не е фокуси-
ран изключително върху правата на затворниците. Факултативният про-

26 Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесуал-
ните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производствo.

27 Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година относно пра-
вото на устен и писмен превод в наказателното производство, OJ L 280, 26.10.2010.

28 Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото 
на информация в наказателното производство, OJ L 142, 1.6.2012.

29 Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година относно пра-
вото 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 връз-
ка с трети лица и консулски органи през периода на задържане, OJ L 294, 6.11.2013; Директива (ЕС) 
2016/1919 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 година 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, OJ L 297, 4.11.2016.

30 Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно процесу-
алните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателнoто производ-
ствo, OJ L 132, 21.5.2016; Препоръка на Комисията от 27 ноември 2013 година относно процесуалните 
гаранции за уязвими лица, които са заподозрени или обвиняеми в наказателно производство, OJ C 378, 
24.12.2013.

31 Укрепване на взаимното доверие в европейското съдебно пространство — Зелена книга относно при-
лагането на законодателството на ЕС по наказателноправни въпроси в областта на задържането, COM 
(2011) 327, 14.06.2011.
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токол към Конвенцията против изтезанията и Европейската конвенция за 
предотвратяване на изтезанията, които в значителна степен (макар и не 
изключително) обхващат лишаването от свобода по наказателен ред, съ-
що не регламентират права като такива, а механизми за превенция на 
нарушаването на едно от тях – забраната за изтезания, жестоко, нечо-
вешко и унизително отнасяне и наказание.

За разлика от правно обвързващите инструменти, сред документи-
те на „мекото“ право има немалко такива, които са фокусирани изклю-
чително върху правата на лишените от свобода по наказателен ред. Ос-
новният от тях на равнище ООН e Стандартните минимални правила за 
третиране на затворниците (СМП). Този най-стар от всички компенди-
уми от стандарти е приет още през 1955  г. от Първия конгрес на ООН 
за предотвратяване на престъпността и третиране на правонарушите-
лите. Впоследствие, през 1957 г., той е одобрен от Икономическия и со-
циален съвет на ООН. Оттогава насам СМП претърпяват няколко реви-
зии. Последната от тях е от 2015 г. Тя осъвременява значително СМП и 
разширява техния обхват. Заедно с това добавя към тяхното заглавие 
официално „Правилата на Нелсън Мандела“ в чест на Нелсън Мандела, 
дългогодишен борец против апартейда, политически затворник и пръв 
чернокож президет на Южна Африка след премахването на апартейда32. 
Правилата на Мандела понастоящем са най-обхватният компендиум от 
стандарти за третиране на лишените от свобода по наказателен ред на 
глобално ниво.

На равнище Съвет на Европа аналогът на СМП са Европейските пра-
вила за затворите (ЕПЗ). Те са приети с резолюция на Комитета на ми-
нистрите (КМ) през 1973 г. Оттогава насам те също претърпяха няколко 
ревизии, последната от които е от 2020 г. Формално тя е осъвременена 
версия на ЕПЗ от 2006 г.33 ЕПЗ са най-обхватният европейски компенди-
ум от стандарти за третиране на лишените от свобода по наказателен 
ред. Те служат за отправна точка на всички други органи на Съвета на 
Европа при осъществяване на техните мандати в тази сфера, както и в 
отношенията на тази международна организация с други организации и 
с трети страни.

Наред с горните два документа на „мекото“ право, които, поне като 
заявени цели, обхващат всички основни аспекти на лишаването от сво-

32  UN General Assembly, United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson 
Mandela Rules), A/C.3/70/L.3, 29 September 2015. СМП, както и редица други документи, съдържащи 
стандарти за третиране на затворниците, са достъпни на: https://prisonreform.bg/. 

33 Committee of Ministers, Recommendation Rec(2006)2-rev of the Committee of Ministers to member States on 
the European Prison Rules, Rec(2006)2-rev, 1 July 2020.
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бода по наказателен ред, на равнище ООН и Съвет на Европа са приети и 
редица други документи, засягащи различни аспекти на лишаването от 
свобода или третирането на различни групи затворници. Една значител-
на част от тях е насочена към групи и лица в положение на уязвимост в 
затворите и целят да формулират стандарти и мерки за изпълнение на 
позитивните задължения на държавите за тяхната защита. Някои от тях, 
наред със стандарти за третиране на затворници, формулират и стан-
дарти за други категории лица, които са обект на наказателни санкции 
или са лишени от свобода не по наказателен ред.

Извън СМП, най-важните документи на ООН, които формулират „меки“ 
стандарти за третиране на лишени от свобода по наказателен ред, са:

• Правила на ООН за третиране на лишените от свобода жени и мер-
ките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на 
жени правонарушители (Правила от Банкок) от 2010 г.;

• Правила на ООН за защита на лишените от свобода непълнолетни 
(Правила от Хавана) от 1990 г.;

• Минимални стандартни правила на ООН за правораздаване при не-
пълнолетните (Пекински правила) от 1985 г.;

• Основни принципи за третиране на затворниците, Резолюция на 
Общото събрание на ООН от 14 декември 1990 г.;

• Основни принципи на ООН за използване на сила и огнестрелно 
оръжие от правоприлагащите органи от 1990 г.

Към тези документи на ООН следва да се добавят и препоръките 
на Подкомитета срещу изтезанията – както общите, така и тези, фор-
мулирани след посещения в отделни държави – страни по Факултативни-
ят протокол към Конвенцията против изтезанията. От общите препоръки 
по-значими са тези за жените, лишени от свобода, за предотвратяване 
на изтезанията на ЛГБТИ и за досъдебното задържане34. Сред „меки-
те“ стандарти на ООН са и становищата и препоръките на специалния 
докладчик по изтезанията. Този механизъм, установен с резолюция на 
бившата Комисия по правата на човека през 1985  г., е сред най-дълго 
просъществувалите тематични мандати на ООН с едни от най-автори-
тетните международни специалисти в тази сфера.

Документите на „мекото“ право на Съвета на Европа извън ЕПЗ са 
значително повече от тези на ООН и със значително по-широк обхват. 

34  Вж. тези документи на: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Documents.aspx (посетена 
на 11 ноември 2020 г.).
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Най-важните от тях са препоръките на Комитета на министрите на Съве-
та на Европа, които включват:

• Препоръка Rec(2008)11 относно европейските правила за малолет-
ни и непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции или 
мерки;

• Препоръка Rec(2003)23 относно управлението от страна на адми-
нистрациите на затворници с доживотна и други дългосрочни при-
съди;

• Препоръка Rec(2014)3 относно опасните правонарушители;

• Препоръка Rec(2012)12 относно чуждестранните затворници;

• Препоръка Rec(2003)22 относно условното освобождаване (осво-
бождаването под гаранция);

• Препоръка Rec(89)12 за образованието в затвора;

• Препоръка Rec(98)7 относно етичните и организационните аспекти 
на здравеопазването в затвора;

• Препоръка Rec(99)22 относно пренаселеността в затворите и уве-
личаването на затворническата популация;

• Препоръка Rec(93)3 относно затвора и криминологичните аспекти 
на контрола над заразните болести, включително СПИН, и свърза-
ните здравни проблеми в затвора;

• Препоръка Rec(93)3 относно Европейския етичен кодекс за затвор-
ническия персонал.

Важна част от „меките“ стандарти на Съвета на Европа са наблю-
денията и препоръките към държавите – страни по Европейската кон-
венция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително 
отнасяне или наказание на Европейския комитет против изтезанията и 
нечовешкото или унизително отнасяне или наказание (КПИ) по време и 
след мониторинговите му посещения в държавите членки. Към тях след-
ва да се добавят и компилациите от стандарти, включени в годишните 
доклади на КПИ. Тези стандарти засягат широк кръг от сфери, практики, 
институции и групи. Значителна част от тях е посветена на лишаването 
от свобода по наказателен ред35.

Както и в случая с „твърдите“ стандарти, ЕС не е създал обхватен 
компендиум с „меки“ стандарти, засягащи правата на затворниците. 

35 Всички публикувани доклади, както и стандартите на КПИ може да се видят на интернет страница-
та на КПИ. Секцията със стандартите е налична с избрани преводи на няколко езика на: https://www.
coe.int/en/web/cpt/standards (посетена на 12 ноември 2020 г.).
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Внимание в това отношение заслужава единствено резолюцията на Ев-
ропейския парламент Затворнически системи и условия от 5 октомври 
2017 г.36 Тя засяга редица права на затворниците изобщо, както и на ня-
кои групи затворници в уязвимо положение.

Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) съ-
що работи върху реформата на затворите от гледна точка на правата на 
човека като част от човешкото измерение – третата насока на дейност-
та на организацията още от самото нейно създаване. В обхвата на тази 
работа не влиза създаване на стандарти, но редица форуми на ОССЕ са 
формулирали такива. В някои случаи, като например препоръките към 
държавите членки да осигурят възможност за безпрепятствен монито-
ринг на неправителствените организации в затворите, тези стандарти са 
сред най-прогресивните в света.

1.4. Материален обхват на стандартите за защита на 
правата на лишените от свобода по наказателен ред

Въпреки че правно обвързващите инструменти по правата на чове-
ка по правило не са фокусирани върху правата на затворниците, орга-
ните, които ги прилагат, са генерирали стандарти, засягащи голям брой 
различни права. В таблица 1 по-долу ще направим общ преглед на мате-
риалния обхват на стандартите и препоръките, а в следващите раздели 
ще се спрем по-подробно на съдържанието на „меките“ международни 
стандарти за третиране на лишените от свобода по наказателен ред и на 
практиката на само един от международните органи – ЕСПЧ, към който 
българските граждани се обръщат най-често с жалби.

36 Вж. по-горе бел. 24.
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ТАБЛИЦА 1
Материален обхват на стандартите за защита на правата на затворниците

Сфера Обхват

Настаняване и 
разпределение

Правно основание на настаняването; Регистрация и 
поддържане на информация за затворниците; Наста-
няване в близост до местожителството; Настаняване в 
килии; Съвместимост между настанените в една килия; 
Разпределение по категории

Материални 
условия

Площ на един затворник; Лична хигиена, хигиена в ки-
лиите и извън тях; Наличие и разположение на тоалетни; 
Вентилация; Осветеност на килиите; Храна

Здравеопазване Достъп до медицински услуги; Качество на медицин-
ските услуги; Достъп на затворниците до медицинска 
информация; Автономност на клиничните решения; Ро-
ля на медицинския персонал в случаи на насилие; Пове-
рителност на медицинската информация; Психиатрична 
грижа и третиране на наркозависими; Участие на за-
творниците в клинични изпитания; Медицински инспек-
ции на материалните условия и изолациите; Ролята на 
медицинския персонал при обиски; Ролята на медицин-
ския персонал при гладни стачки

Занимания, труд и 
образование

Достъп до образование на затворниците; Използване 
на аудио-визуални материали за обучение; Осигурява-
не на смислени занимания по време на лишаването от 
свобода; Достъп до труд; Принудителен труд; Безопасни 
условия на труда; Заплащане на труда; Социално осигу-
ряване

Дисциплинарна 
практика

Законност на дисциплинарните наказания и тяхната 
съвместимост със забраната за нечовешко и унизител-
но отнасяне; Справедлив процес при налагането на на-
казания; Обжалване и съдебен контрол над дисципли-
нарните мерки; Ограничения за използване на някои 
дисциплинарни мерки; Роля на медицинския персонал 
при налагането на наказания

Използване на 
сила и помощни 
средства

Условия за използване на сила и помощни средства; За-
конност, необходимост и пропорционалност на мерките; 
Забрана за употреба на определени средства за сдър-
жане; Гаранции срещу злоупотреба със сила и помощни 
средства

Строг режим и 
изолации

Единична изолация; Съдържание на режимите, налага-
щи сериозни ограничения; Преразглеждане на режима; 
Справедлив процес при налагане на строг режим
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Неприкосновеност 
на личния и семеен 
живот, контакти 
с външния свят, 
кореспонденция

Обиски на затворници и претърсвания на килии; Обиски 
на посетителите; Достъп до лични данни; Свиждания; 
Поддържане на семейния живот; Уведомяване и отпус-
ки, свързани с важни семейни събития; Сключване на 
брак; Контрол над кореспонденцията; Използване на 
родния език; Контакти с дипломатическите или консул-
ските представителства

Изповядване на 
религия

Достъп до представители на изповядваната от затвор-
ниците религия; Участие в мероприятия на вероизпове-
дания в затвора; Съобразяване с диетичните изисква-
ния на религията; Достъп до богослужебна литература 
на вероизповеданието; Право на затворниците да не 
разкриват своите религиозни убеждения

Свобода на 
изразяване

Конфискуване на писмени материали; Достъп до медии; 
Достъп до интернет; Демонстриране в затвора на сим-
волика по тялото и дрехите

Достъп до 
правосъдие

Достъп до съд и до други органи; Достъп до адвокат-
ска защита и правна помощ; Ефективно участие в съ-
дебни производства; Възможност за подаване на жалби 
и разглеждане на жалбите; Участие на жалбоподателите 
в разглеждане на жалбите

Политически права 
на затворниците

Право на осъдените затворници да гласуват; Начини на 
ограничаване на избирателните права на затворниците

Инспекции и 
мониторинг

Задължение за установяване на инспекции и монито-
ринг; Права на лицата, осъществяващи инспекции и мо-
ниторинг; Достъп на НПО до затворите с цел мониторинг

Защита на групите 
в положение на 
уязвимост

Специални стандарти за третиране на някои групи в уяз-
вимо положение – жени, деца, чужденци, хора с увреж-
дания, етническа малцинства в зависимост от техните 
потребности и уязвимост
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СЪДЪРЖАНИЕ НА „МЕКИТЕ“ 
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ 
ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ЛИШЕНИТЕ ОТ 
СВОБОДА ПО НАКАЗАТЕЛЕН РЕД

2.1. Настаняване и разпределение

Едно от най-важните изисквания на СМП и на ЕПЗ е свързано със за-
конността на настаняването. И двата документа изискват настаняването 
в затвор да става само въз основа на валидно решение на компетентен 
орган37. В допълнение, те изискват при постъпването властите да събират 
информация, свързана със самоличността на задържаното лице, причи-
ните за неговото задържане, точния ден и час на постъпването, личните 
вещи, членовете на неговото семейство. Сред тези данни са и всякакви ви-
дими телесни увреждания, както и жалби на новоприетите затворници за 
такива, получени преди настаняването им в затвора38. КПИ изисква всеки 
новонастанен задържан да бъде интервюиран и прегледан от медицински 
специалист не по-късно от 24 часа от неговото постъпване39.

Друго ключово изискване на СМП и ЕПЗ е затворниците да бъдат 
настанявани, доколкото е възможно, близо до техните домове и до места-
та за тяхната социална реабилитация40. Такова изискване съдържат и Пра-
вилата от Банкок41. Макар и в ограничена степен, ЕСПЧ също възприе това 
изискване в практиката си42.

37 СМП, Правило 7; ЕПЗ, Правило 14.
38 СМП, Правило 7d; ЕПЗ, Правило 15.1е.
39 CPT, 26th General Report, CPT/Inf(2017)5-part, 2017, § 72.
40 СМП, Правило 59; ЕПЗ, Правило 17.1.
41 Правила от Банкок, Правило 4.
42 Вж. по-долу раздел 3.
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Още в първоначалния си вариант от 50-те години на миналия век 
СМП определят висок стандарт за настаняване на затворниците в ки-
лии – „там, където затворниците нощуват в килии или стаи, всеки от тях 
трябва да разполага отделна килия или стая“43. ЕПЗ също възприемат 
този стандарт, добавяйки, че настаняването в общи помещения следва 
да става само когато затворниците предпочетат това44. В такива случаи 
затворниците следва да се подбират след изследване на съвместимост-
та на техните характери45. Този стандарт е ярък пример за „меко“ право, 
което е останало в сферата на добрите пожелания повече от 70 години 
след неговото формулиране. Но нито един орган, тълкуващ разпоредби-
те на международните договори, не го е възприел в практиката си.

СМП и ЕПЗ предвиждат отделяне/класификация на определени ка-
тегории затворници едни от други с цел защита на по-уязвимите. СМП 
изискват при отделянето да се вземат предвид редица характеристики 
на затворниците, включително техните пол, възраст, предходна съди-
мост, правен статут и режим46. Днес обаче подобни изисквания изглеж-
дат прекомерни. Местата за лишаване от свобода следва да са в със-
тояние да гарантират сигурността на уязвимите затворници, без да се 
налага свръхмерната им сегрегация по категории. ЕПЗ изискват отделя-
не само на неосъдените от осъдените, на мъжете от жените и на младите 
от по-възрастните затворници47. Правилата от Хавана препоръчват кла-
сификацията на непълнолетните да става преди всичко на основата на 
техните потребности от специфични грижи и за защита на техния физи-
чески, морален и психически интегритет48.

2.2. Материални условия
Материалните условия на лишаването от свобода включват редица 

аспекти, свързани с обитаваната/разполагаемата от затворниците площ, 
хигиената, достъпа до тоалетна и баня, вентилацията, осветеността на 
килиите и храната. От всички тях най-важна е разполагаемата площ. На 
нейна основа се определя дали определена пенитенциарна институция е 
пренаселена, или не. СМП и ЕПЗ не определят конкретно колко трябва да 
е разполагаемата площ на един лишен от свобода. По отношение на дру-

43 СМП, Правило 12.1.
44 ЕПЗ, Правило 18.3.
45 ЕПЗ, Правило 18.6.
46 СМП, Правило 11.
47 ЕПЗ, Правило 18.8.
48 Правила от Хавана, Правило 29.
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гите аспекти на материалните условия те се ограничават до общи препо-
ръки: помещенията трябва „да отговарят на санитарните изисквания“49, 
прозорците да са с „достатъчни размери, за да могат затворниците да 
четат и работят на дневна светлина“50, помещенията в затвора трябва 
да се поддържат чисти51, тоалетните и баните трябва да бъдат „доста-
тъчни“ за поддържане на личната хигиена52, на затворниците следва да 
се предоставят материали за поддържане на личната хигиена, както и 
чисти дрехи и спални принадлежности53. По подобен начин обтекаеми са 
и стандартите по отношение на храната. Според СМП тя трябва да бъде 
„достатъчно питателна за поддържане на неговото [на затворника] здра-
ве и сили, с достатъчно добро качество, добре приготвена и поднесена“54. 
ЕПЗ са малко по-конкретни с изискването енергийното и протеиновото 
съдържание на храната да бъдат определени със закон и с това, храната 
да бъде поднасяна три пъти на ден на редовни интервали55.

СМП и ЕПЗ са малко по-конкретни по отношение на честотата на 
достъпа до баня. Според СМП на затворниците следва да се даде въз-
можност за достъп минимум веднъж на седмица при умерен климат, до-
като според ЕПЗ това трябва да става минимум два пъти в седмицата56. 
Тази разлика в двата стандарта, въведени в два документа от един и 
същ характер, е трудно да се обясни.

Най-детайлно минималният стандарт за разполагаема площ на 
един затворник е определил КПИ. Още от самото си създаване в много 
от докладите си по страни, включително в тези за България, Комитетът 
определя минимум 4 кв.м на затворник в обща килия и минимум 6 кв.м 
на затворник в единична килия като стандарт, към който всички пени-
тенциарни системи в Европа следва да се придържат безусловно. През 
2015  г. в специален документ той конкретизира този стандарт. Според 
него минималният стандарт за лично жизнено пространство на един за-
творник следва да бъде:

• 6 кв.м за единична килия, към които се добавя площта на сани-
тарния възел;

49 СМП, Правило 13.
50 СМП, Правило 14а; ЕПЗ, Правило 18.2а.
51 ЕПЗ, Правило 19.2.
52 СМП, Правила 15 и 16; ЕПЗ, Правило 19.4.
53 СМП, Правила 18 и 19.
54  СМП, Правило 22.1.
55 ЕПЗ, Правило 22.2 и 22.4.
56 СМП, Правило 16; ЕПЗ, Правило 19.4.
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• 4 кв.м за обща килия, към които се добавя площта на напълно из-
олирания санитарен възел;

• поне 2 м разстояние между стените на килията;

• поне 2.5 м разстояние между пода и тавана на килията.57

КПИ подчертава, че този стандарт е минимален и че в някои случаи 
спазването му може до доведе до ситуации, в които затворниците чувст-
ват дискомфорт поради препълване в общи килии. Поради това Комите-
тът определя стандарт, който е „желателен“ за такива килии. Този стан-
дарт стъпва върху минималната площ за едно лице в единична килия от 
6 кв.м и добавя по 4 кв.м за всеки допълнителен обитател на общата ки-
лия. Така „желателната“ площ за килия за двама става 10 кв.м плюс са-
нитарния възел; за трима – 14 кв.м плюс санитарния възел; за четирима 
– 18 кв.м плюс санитарния възел58.

КПИ подчертава, че той не разглежда този стандарт като „абсолю-
тен“. Това означава, че са допустими „дребни отклонения от неговите 
минимални стандарти“, в случай че са налице „други, облекчаващи фак-
тори“. Комитетът определя тези фактори в специален анекс към своя до-
кумент от 2015 г. Те включват: състоянието на килиите и тяхната хигиена; 
достъпа до естествена светлина, вентилация и отопление; състоянието 
на санитарните възли; възможностите за упражнения на открито; пред-
лаганите целенасочени дейности. 

2.3. Здравеопазване

Водещият принцип при осигуряването на здравни грижи за лише-
ните от свобода е принципът на еквивалентност на грижата. Той е фор-
мулиран още през 1990 г. в Основните принципи за третиране на затвор-
ниците. Според тях „[з]атворниците следва да имат достъп до здравните 
грижи, налични в страната, без дискриминация на основата на техния 
правен статут“59. Оттогава насам този принцип е утвърждаван в реди-
ца документи на глобално и на регионално ниво. Неговото прилагане на 
практика дори в развитите западни общества обаче е проблем.60 Както 
личи от докладите по страни на КПИ, този проблем е още по-сериозен в 
страните от Източна Европа, включително България.

57 CPT, Living space per prisoner in prison establishments: CPT standards, CPT/Inf (2015) 44, Strasbourg, 15 
December 2015.

58 Ibid., § 16.
59 Основни принципи за третиране на затворниците, Принцип 9.
60 Niveau, G. “Relevance and limits of the principle of “equivalence of care” in prison medicine”, J Med Ethics, 

2007 Oct., 33(10).
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На ниво Съвет на Европа принципът за еквивалентност на грижата е 
утвърден в още в Третия общ доклад на КПИ от 1993 г.61, както и в клю-
човата препоръка по темата – Препоръка Rec(98)7 относно етичните и ор-
ганизационните аспекти на здравеопазването в затвора. Тази препоръка 
откроява три аспекта на принципа:

• интегриране на здравната политика в затворите с националната 
здравна политика като вид и качество на услугите;

• осигуряване на здравните услуги в затвора с медицински персо-
нал и апаратура с качество, което е сравнимо с това в общността;

• укрепване на ролята на министерството, отговорно за осигурява-
не на здравето на населението, в надзора над затворите и ясно 
очертаване на неговите отговорности и правомощия.62

В последната редакция на СМП разделът, посветен на здравеопаз-
ването в затворите, бе значително разширен. Там също се утвърждава 
принципът на еквивалентността на грижата63. Разширено е задължение-
то за поддържане на здравна служба с интердисциплинарен екип във 
всеки затвор и са очертани нейните задачи: първоначален медицински 
преглед; лечение; поддържане на медицинска информация за всеки за-
творник; профилактика; борба с инфекциозните заболявания; оценка на 
съвместимостта на здравословното състояние на затворника с неговото 
продължаващо лишаване от свобода; документиране и съобщаване на 
случаи на изтезания и друго малтретиране; санитарен контрол над хра-
ненето, материалните условия и хигиената в затвора64. ЕПЗ изхождат от 
същите принципи и съдържат препоръки, много от които са сходни с тези 
в СМП, макар и да не отиват толкова далеч65.

Ключово изискване на „меките“ стандарти за здравеопазване в за-
творите е за клиничната независимост на медицинските специалисти при 
вземането на решения, засягащи здравето на затворника. Според Препо-
ръка Rec(98)7 „[к]линичните решения и другите оценки относно здраве-
то на задържаните лица следва да се ръководят единствено от меди-
цински критерии. Медицинският персонал следва да действа при пълна 
независимост в рамките на тяхната квалификация и компетентност“66. 

61 CPT, Extract from the 3rd General Report of the CPT, CPT/Inf(93)12-part, 1993, § 38.
62 Препоръка Rec(98)7, § 10, 11 и 12.
63 СМП, Правила 24.1 и 32.
64  СМП, Правила 25, 26, 30, 31, 33, 34, 35. 
65 Принципът на еквивалентност на грижата се съдържа в Правила 40.2 и 40.3. ЕПЗ дори след ревизията 

от 2020 г. продължават да се придържат към остарелия стандарт за „най-малко един квалифициран 
общопрактикуващ медицински специалист“ (Правило 41.1).

66 Препоръка Rec(98)7, § 20; CPT, Extract from the 3rd General Report of the CPT, § 72.
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Такива клинични решения не могат да се отменят или пренебрегват от 
немедицински персонал67. Това означава, че клиничните решения следва 
да надделяват дори над тези, свързани със сигурността. Ако здравето на 
един затворник е застрашено и той трябва да бъде насочен към външно 
лечебно заведение, опасността от бягство и други съображения за сигур-
ност не могат да надделеят над клиничните решения, които са ръково-
дени от медицински критерии. Същото се отнася и за случаите, в които 
медиците в затвора са под натиск да предприемат медицински мерки 
в случаи, при които няма клинични показания за това. Декларацията от 
Малта на Световната медицинска асоциация е категорична – медиците 
„не следва да допускат да бъдат притискани да нарушават етичните прин-
ципи, като например да предприемат медицински интервенции на неме-
дицински основания“68. Доколкото подобни принципи могат да противо-
поставят медицинския персонал в затвора на персонала, който отговаря 
за сигурността, от ключово значение за неговото ефективно функциони-
ране е постигането на взаимно разбирателство и взаимно приемане на 
ролите от двете групи персонал69.

„Меките“ стандарти в сферата на здравеопазването в затворите 
включват редица други аспекти, по-важните от които са:

• право на безусловен достъп на затворниците до техните меди-
цински досиета пряко или чрез упълномощени от тях лица70;

• задължение на медицинските специалисти да опазват повери-
телността на медицинската информация по същия начин и на съ-
щите правни основания както извън затвора71;

• забрана на медицинските специалисти в затвора да участват във 
всякакви действия, които представляват изтезания, жестоко, не-
човешко или унизително отнасяне или наказание, както и в ме-
дицински експерименти, които могат да увредят здравето на за-
творника72;

• забрана за използване на затворници на клинични изпитвания 
без тяхното информирано съгласие73. 

Медицинските специалисти са изправени пред особени предизви-

67 СМП, Правило 27.2.
68 WMA, Declaration of Malta on Hunger Strikes, 1991, with revisions, § 7.
69 Pont, J., T. Harding. Organisation and Management of Health Care in Prison: Guidelines, Council of Europe, 

2019, p. 19–20.
70 СМП, Правило 26.
71  Препоръка Rec(98)7, § 13; СМП, Правило 32с; CPT, Extract from the 3rd General Report of the CPT, § 50.
72 СМП, Правило 32d. Вж. по-разгърнато също: WMA, Declaration of Tokyo, 1975, with revisions.
73 ЕПЗ, Правило 48.1; CPT, Extract from the 3rd General Report of the CPT, § 48.
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кателства и имат особена роля в случай на гладна стачка на затворници. 
Стандартите на Препоръка Rec(98)7 са неясни относно това какво следва 
да е поведението на медицинските специалисти в случай на влошаване 
на състоянието на гладуващия. Препоръката изисква в този случай ме-
дицинският специалист да докладва на „компетентния орган“ и да „взе-
ме мерки в съответствие с националното законодателство“74. Деклара-
цията от Малта за гладните стачки на Световната медицинска асоциация 
е много по-ясна и категорична. Според нея гладната стачка следва да се 
третира като упражняване на правото на затворника на изразяване. „Не 
може да бъде оправдано прилагането, разпореждането или подпомага-
нето на насилствено хранене в разрез с един информиран и доброволен 
отказ.“75 Това се отнася дори за ситуации, при които в резултат от отка-
за гладуващият може да загуби живота си. „Етично е да се допусне един 
непоколебим гладуващ, обявил стачка, да умре с достойнство, отколкото 
да се подложи това лице на многократни интервенции против неговата 
воля.“76 Медицинският специалист може да вземе решение за изкустве-
но хранене единствено ако гладуващият изпадне в състояние, в което 
той не е в състояние да взема самостоятелно решение, например в кома, 
и не е оставил предварителни указания, които не са били взети под на-
тиск. Но дори и в такава ситуация някои форми на изкуствено хранене, 
като например ректалната хидратация, не са допустими77.

2.4. Занимания, труд и образование
Още в своя Втори годишен доклад от 1992 г. КПИ обръща внимание 

на необходимостта от осигуряване на разнообразни дейности за всички 
затворници:

„От ключово значение за благосъстоянието на затворниците е 
задоволителна програма от дейности (труд, образование, спорт 
и др.). Това се отнася за всички учреждения, независимо дали са 
за осъдени затворници, или за такива, очакващи съд.“78

74 Препоръка Rec(98)7, § 63.
75 Декларация от Малта, § 4.
76 Пак там, § 20.
77 Пак там, § 21.
78 CPT, Extract from the 2nd General Report of the CPT, CPT/Inf(92)3-part2, 1992, § 47.
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При многобройните си посещенията по страни, включително Бълга-
рия, КПИ редовно отправя препоръки към държавите членки в тази на-
сока.

Още от самото си създаване СМП поставят като императивно ус-
ловие възможността всички затворници да прекарват минимум един 
час в упражнения на открито79. В допълнение, те изискват осигурява-
не и на други дейности за затворниците, включително труд и образо-
вание. Тази част от правилата бе разширена в последната им редакция 
от 2015  г. Това се отнася особено за частта, посветена на труда. СМП 
изискват предлагания на осъдените затворници труд да допринася за 
тяхната квалификация и да им дава възможност да си намират рабо-
та след освобождаването80. Препоръчително е трудът да се извършва в 
предприятия, които се управляват от затворническата система, а не от 
частни лица81. СМП изискват прилагане на законодателството, свързано 
с безопасните условия на труд, работното време и почивката да бъдат 
същите като на свобода. Трудът на затворниците следва да се заплаща 
справедливо, а част от получените средства те трябва да имат възмож-
ност да изразходват за лични нужди по време на лишаването им от сво-
бода82. Стандартът на ЕПЗ изисква условията на труд на затворниците 
„да съответства на стандартите и контрола, които се прилагат съм външ-
ната общност“83. В нито един от тези документи не се изисква изрично 
трудът на затворниците да бъде интегриран със системата на социално 
осигуряване. ЕПЗ обаче изискват „[д]околкото е възможно, работещите 
затворници да бъдат включени в националните социалноосигурителни 
системи“84. Сред „меките“ стандарти, посветени на затворническия труд, 
следва особено да се отбележат изискванията, свързани с използването 
на труда като наказание. СМП забраняват дисциплинарните наказания, 
свързани с извършване на работа „по обслужването на самото затвор-
ническо учреждение“, но правят изрична уговорка, че това правило не 
следва да препятства функционирането на системата на самоуправле-
ние, която предполага възлагане на определена работа и отговорности 
на затворниците85. В резолюцията си относно затворническите системи 
и условия Европейският парламент е още по-категоричен: „[…] никакъв 

79 СМП, Правило 23.
80 СМП, Правило 98.
81 СМП, Правило 100.1.
82 СМП, Правило 103.
83 ЕПЗ, Правило 105.3.
84 ЕПЗ, Правило 26.17.
85  СМП, Правило 40.
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труд, извършван от затворник, не следва да се смята като форма на на-
казание, а срещу потенциалните злоупотреби следва да се води борба“86.

Относно образованието „меките“ стандарти разграничават задъл-
женията на държавите членки по отношение на непълнолетните затвор-
ници, които са в училищна възраст, и пълнолетните. По отношение на не-
пълнолетните Правилата от Хавана са категорични: „Всеки непълнолетен 
в задължителна училищна възраст има право на образование, подходя-
що за неговите потребности и способности и предназначено да го под-
готви за неговото връщане в обществото“87. Нещо повече, образованието 
следва да се организира във външни за затвора училища и във всички 
случаи – от квалифицирани учители и чрез програми, които са идентични 
с тези в общността. Те трябва да издават дипломи, от които да не личи, 
че непълнолетните са били институционализирани88.

Стандартите на ЕПЗ и СМП по отношение на пълнолетните затвор-
ници не са толкова категорични, колкото по отношение на непълнолет-
ните. ЕПЗ изискват всеки затвор да се стреми да предостави на всички 
затворници образователни програми в съответствие с техните потреб-
ности. Статутът на образованието, предлагано в затвора, следва да бъде 
като на труда89. По отношение на осъдените ЕПЗ изискват „систематич-
на програма за образование“ да стане „ключова част“ от техния режим. 
Всички осъдени затворници следва да се окуражават да вземат участие 
в тези програми90. СМП предвижда разпоредби само за осъдените за-
творници. Според тях образованието за непълнолетните и за неграмот-
ните затворници следва да е задължително91. 

Значително по-далеч от ЕПЗ и СМП отива Препоръка Rec(89)12 за 
образованието в затвора. Тя изисква всички затворници да имат достъп 
до образование и то да бъде същото като това на съответните възрасто-
ви групи извън затвора92. Когато е възможно, на затворниците трябва 
да бъде разрешено да участват в образование извън затвора93. Препо-
ръката също така изисква предлагане на разнообразни форми на обра-
зование, както и други съпътстващи образованието дейности в затвора.

86 European Parliament, Prison systems and conditions, § 65.
87 Правила от Хавана, Правило 38.
88 Пак там, § 40.
89 ЕПЗ, Правила 28.1 и 28.4.
90 ЕПЗ, Правила 106.1 и 106.2.
91 СМП, Правило 104.1.
92 Препоръка Rec(89)12, §§ 1 и 2.
93 Пак там, § 14.
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2.5. Дисциплинарна практика

Дисциплинарната практика е свързана с налагане на наказания на 
затворниците с цел поддържане на реда в затвора и за защита на пра-
вата на затворниците и служителите. Стандартите в тази сфера са тяс-
но преплетени със стандартите за изолиране и замяна на режима и, в 
по-малка степен, с тези за употреба на сила и помощни средства.

Както СМП, така и ЕПЗ изискват прибягването до дисциплинарни 
мерки да става в крайни случаи и след изчерпване на възможностите за 
възстановяване и медиация за разрешаване на конфликтите94. Ключо-
во изискване и на двата документа е това за законност и за пропорцио-
налност на санкциите95. ЕПЗ са по-конкретни в изискванията за спра-
ведлива процедура от СМП. Според тях националното законодателство 
следва да определи:

• действията и бездействията, които представляват дисциплинар-
ни нарушения;

• приложимото към случая производство;

• видовете и продължителността на дисциплинарните наказания;

• органа, който е компетентен да наложи такива наказания;

• достъпа до обжалване и органа за обжалване.96

ЕПЗ също така изискват държавата да гарантира на затворника – 
обект на дисциплинарно производство, следните права:

• да бъде информиран незабавно и в детайли на език, който разби-
ра, за характера на обвиненията срещу него;

• да има достатъчно време и възможности за подготовка на своята 
защита;

• да му бъде позволено да се защитава лично или чрез правна по-
мощ, когато интересите на правосъдието изискват това;

• да му бъде позволено да разпитва свидетели;

• да се ползва от услугите на преводач, когато не разбира езика на 
производството.97

94 СМП, Правило 38.1; ЕПЗ, Правило 56.2.
95 СМП, Правило 39; ЕПЗ, Правила 60.1 и 60.2.
96 ЕПЗ, Правило 57.2. Вж. също Правило 37 от СМП за подобен, макар и малко по-ограничен списък от 

гаранции.
97 ЕПЗ, Правило 59.
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Тези права са много сходни с правата, гарантирани от член 6 от 
ЕКПЧ в неговия наказателноправен аспект. Въпреки това ЕПЗ не изисква 
органът, който разглежда дисциплинарното дело, да бъде съдебен. Те съ-
що така не изискват възможност за съдебен контрол над налагането на 
дисциплинарни наказания, макар да изискват възможност за обжалване 
пред „по-горен независим орган“. Подобно изискване обаче се съдържа 
в СМП. Там изрично се определя, че „[з]атворниците трябва да имат въз-
можност за съдебен контрол над дисциплинарните санкции, които са им 
наложени“98.

СМП и ЕПЗ забраняват изрично налагането на повторно наказание 
за едно и също деяние,99 както и на определени наказания. Тези забрани 
обаче са различни в двата документа (вж. таблица 2).

ТАБЛИЦА 2
Забранени наказания според СМП и ЕПЗ100

СМП ЕПЗ
Работа по обслужването на затвора Колективно наказание
Единична изолация за неопределен срок Телесно наказание
Дългосрочна единична изолация, т.е. така-
ва, която надвишава 15 поредни дни

Настаняване на затворника в тъмна 
килия и всякакви други нечовешки 
и унизителни наказания

Настаняване на затворника в килия без ос-
ветление или в постоянно осветена килия

Забрана за контакти със семей-
ството

Телесно наказание или намаляване на 
дневната дажба храна или питейната вода

Помощни средства

Колективно наказание
Помощни средства
Забрана на контакти със семейството

И двата документа забраняват единичната изолация като наказа-
ние на непълнолетни, бременни, кърмещи майки, родители с деца в за-
твора, както и на лица с психически и физически увреждания, когато из-
пълнението на такова наказание би влошило положението им101. В ЕПЗ 
обаче, за разлика от СМП, няма изрична забрана за единична изолация 

98 СМП, Правило 41.4.
99 СМП, Правило 39.1; ЕПЗ, Правило 63.
100 СМП, Правила 40, 43 и 44; ЕПЗ, Правила 60.3, 60.4 и 60.5.
101 СМП, Правило 45.2; ЕПЗ, Правило 60.6а и 60.6b. Вж. също: Правила от Хавана, Правило 67; Правила от 

Банкок, Правило 22.
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за неопределен срок и за дългосрочна единична изолация. Ограничение 
за налагане на единична изолация за не повече от 15 последователни 
дни се съдържа и в препоръката относно единичната изолация на Све-
товната медицинска асоциация102.

Новите СМП съдържат няколко важни разпоредби, свързани с роля-
та на медицинския персонал в дисциплинарните производства в затво-
ра. Те забраняват неговото участие в такива производства. Но медицин-
ските служители са длъжни да полагат специални медицински грижи за 
затворниците, които са наказани, особено за тези, наказани с изолация. 
Те също така трябва да следят и да съобщават на началника на затвора 
за всякакво негативно въздействие на наложените дисциплинарни мер-
ки върху физическото и психическото състояние на затворника и да из-
искват тяхното прекратяване в такива случаи103. 

2.6. Използване на сила и помощни средства

СМП и ЕПЗ формулират по общо взето идентичен начин няколко 
правила за използване на сила и помощни средства. Първата група пра-
вила определя помощните средства, които не е допустимо да се използ-
ват. Те включват окови, вериги и други средства, които по самата си при-
рода са унизителни за достойнството или болезнени104. 

Друга група правила определя ситуациите, в които използването на 
помощни средства е единствено допустимо. Те включват:

• за предотвратяване на бягство по време на трансфери, при ус-
ловие че помощните средства се махнат когато затворникът се 
изправи пред съдебен или административен орган;

• като крайно средство, за да се попречи на затворника да увреди 
други лица, себе си или да повреди сериозно собственост, при ус-
ловие че други, по-малко рестриктивни мерки са използвани, но 
не са дали необходимия резултат.105

И най-сетне, третата група правила определя условията и начина 
на използването на сила и помощни средства. То е допустимо при ус-
ловие, че:

102 WMA, Statement on Solitary Confinement, 2015, with revisions.
103 СМП, Правило 46.
104 СМП, Правило 47.1; ЕПЗ, Правило 68.6.
105 СМП, Правило 47.2; ЕПЗ, Правило 68.4.
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• използваните средства са най-малко рестриктивният способ за 
контрол на движението на затворника;

• употребата на сила и средства за сдържане са само в течение 
на необходимото време, а тяхното използване се преустановява 
веднага щом рисковете от неограниченото движение на затвор-
ника престанат да съществуват.106

Във всички случаи както ситуациите, така и условията и начинът на 
използване на сила и помощни средства следва да се определят в на-
ционалното законодателство. А такива не могат да се използват при ни-
какви обстоятелства спрямо жени преди и по време на раждане, както и 
веднага след раждане107. ЕПЗ също така забраняват носенето на огнес-
трелно оръжие от надзирателите вътре в затвора, както и на други напа-
дателни средства, като например палки, освен когато това е необходи-
мо от съображения за сигурност за справяне с възникнал инцидент108. На 
свой ред Правилата от Хавана забраняват всякакво носене на оръжие и 
нападателни средства на територията на затвори за непълнолетни109.

2.7. Строг режим и изолации
През последните десет години „меките“ международни стандарти, 

свързани със строгия режим, включващ отделяне на затворниците, кои-
то са подложени на него от останалите затворници, както и с единичната 
изолация, претърпяха значима еволюция. Тя започна с 21-вия общ до-
клад на КПИ от 2011 г., в който се обобщава подходът на Комитета към 
„единичната изолация“. Това, което се обозначава с този термин в до-
клада, е с по-широко значение от това, което той придобива в стандарти-
те на СМП и ЕПЗ през следващите години. Според определението на КПИ 
за „единична изолация“ може да се говори „винаги когато на затворник 
се разпореди да бъде държан отделно от останалите затворници, напри-
мер в резултат на съдебно решение, като дисциплинарно наказание, на-
ложено в затворническата система, като превантивна административна 
мярка или за защита на съответния затворник“110. 

Във всички тези четири случая са налице увреждащи ефекти върху 
психичното и по-общо върху здравословното състояние на затворника. 

106 СМП, Правило 48.1; ЕПЗ, Правила 68.2 и 68.3.
107 СМП, Правило 48.3; ЕПЗ, Правило 68.7; Правила от Банкок, Правило 24.
108 ЕПЗ, Правила 69.1 и 69.2.
109 Правила от Хавана, Правило 65.
110 CPT, Extract from the 21st General Report of the CPT, CPT/Inf(2011)28-part2, 2011, § 54.
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Поради това всякакъв вид мерки от подобен характер следва да се осно-
вават на принципите на пропорционалност, законност, отчетност, необ-
ходимост и недискриминация. За всеки от четирите типа изолация КПИ 
предвижда гаранции, които най-общо се състоят в използването им като 
крайна мярка, в поддържането на подробна документация за налагането 
на мярката, която може да бъде обект на външна проверка, в достъпа до 
правна помощ, във възможността за обжалване пред „независим орган“, 
в осигуряването на упражнения на открито и в поддържането на адек-
ватни материални условия за изтърпяване на мярката. Само по отноше-
ние на единичната изолация като дисциплинарно наказание КПИ налага 
времево ограничение – тя не бива да продължава повече от 14 дни111.

С ревизията на СМП от 2015 г. се въвежда дефиниция на „единич-
на изолация“, която стеснява нейното значение. Според нея „единична 
изолация означава ограничение на свободата на затворниците в про-
дължение на 22 часа и повече на ден без значим човешки контакт. Про-
дължителна единична изолация означава единична изолация за период, 
надвишаващ 15 поредни дни“112. СМП третират единичната изолация ос-
новно в контекста на дисциплинарните наказания113. Извън единичната 
изолация те говорят за „ограничителни мерки“, но не ги дефинират и не 
формулират стандарти по отношение на тях.

В последната редакция на ЕПЗ е възприета дефиницията на еди-
нична изолация от СМП. ЕПЗ обаче ясно разграничават единичната изо-
лация от другите мерки за изолация, които те наричат „отделяне“. „Отде-
лянето“ на практика обозначава поставяне на затворника под специален 
режим, при който той има много ограничен контакт с други лица. ЕПЗ из-
искват „на затворниците, които са отделени, да бъде предоставен зна-
чим човешки контакт в продължение на най-малко два часа на ден“114. 
Така „два часа значим човешки контакт“ са ключовата разделителна ли-
ния между единичната изолация и режима на отделяне. Макар срокът 
да е фиксиран, понятието за „значим човешки контакт“ остава неясно. 
Според авторитетни интерпретации това означава контакт лице в лице, 
различен от този, възникващ в хода на рутинни комуникации между пер-
сонала и затворниците, в хода на наказателното производство или при 
необходими медицински дейности115.

111 Ibid., § 56.
112 СМП, Правило 44.
113 Вж. по-горе 2.5.
114 ЕПЗ, Правило 53Аа.
115 Van Zyl Smith, D. “Separation and solitary confinement in the revised 2020 European Prison Rules – First 

thoughts”, 10 July 2020, at: https://www.penalreform.org/blog/separation-and-solitary-confinement-in-the-
revised-2020/ (посетена на 22 ноември 2020 г).
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Освен продължителността, ЕПЗ определят и редица правила, прило-
жими към отделянето, по-важните от които включват:

• внимателна преценка на здравословното състояние на затвор-
ника, към когото се прилага подобна мярка, за да се избегнат 
нейните увреждащи ефекти;

• използване на отделянето за възможно най-кратко време до 
постигане на неговата цел и периодичен преглед на неговата не-
обходимост;

• осигуряване на адекватни материални условия;
• осигуряване на максимум възможни контакти и дейности;
• осигуряване на материали за четене и минимум един час упраж-

нения на открито;
• всекидневни посещения на изолираните от началника на затвора 

или от упълномощено от него лице;
• прекратяване на отделянето или замяната му с по-свободен ре-

жим, в случай че то окаже негативен ефект върху физическото и 
психическото здраве на затворника;

• осигуряване на правото на затворника да подава жалби по време 
на изтърпяването на мярката.116

Най-радикален подход към единичната изолация е възприел бив-
шият специален докладчик по изтезанията Хуан Мендес. Той определя 
единичната изолация като физическа и социална изолация на лица, кои-
то са затворени в килиите си от 22 до 24 часа на ден, и препоръчва ней-
ното премахване като наказание:

„Специалният докладчик призовава държавите да забранят на-
лагането на единична изолация, било като част от наложено от 
съд наказание, или като дисциплинарна мярка. Той препоръчва 
на държавите да разработят и прилагат алтернативни дисципли-
нарни наказания, за да се избегне използването на единична из-
олация.“117

116 ЕПЗ, Правило 53А.
117 GA, Interim report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on torture and other cruel, inhuman or 

degrading treatment or punishment, A/66/268, 5 August 2011, § 84.
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2.8. Личен и семеен живот, контакти с външния свят и 
кореспонденция
„Меките“ стандарти, посветени на личния и семейния живот на за-

творниците, контактите с външния свят и кореспонденцията, са оскъдни. 
Както СМП, така и ЕПЗ изискват затворниците да имат право на достъп 
до данните, включително медицинските, които се съхраняват в техните 
лични досиета, с известни ограничения в интерес на сигурността и без-
опасността, и да получават копия от тези документи при поискване118. 
Наред с това затворите имат задължение да не разгласяват поверителна 
информация за затворниците на трети лица119.

Друга група стандарти регулират обиските и претърсванията на 
затворниците, посетителите и персонала. Във всички случаи обиските 
следва да се провеждат при зачитане на достойнството на обискирания 
и при спазване на баланса между изискванията за сигурност и личната 
сфера120. СМП обръщат особено внимание на обиските с пълно съблича-
не. Те трябва да се провеждат само при крайна необходимост, при за-
крити врати, от подготвен персонал от същия пол, а документацията за 
тяхното провеждане трябва да е подробна121. Обиските, включващи из-
следване на телесните кухини, следва да се провеждат от медицинско 
лице, което не носи главната отговорност за лечението на затворниците, 
или от персонал, който е преминал медицинска подготовка122. ЕПЗ изис-
кват всички обиски да се провеждат от лице от същия пол123.

СМП и ЕПЗ предвиждат общо право на затворниците да поддържат 
контакти с близките си и с други лица, както и чрез свиждания. Разби-
ра се, това право подлежи на законови ограничения за определени леги-
тимни цели. Стандартите в двата документа обаче се различават. СМП 
предоставят право на писмена кореспонденция безусловно, а на така-
ва чрез използване на телекомуникационни, електронни, цифрови и 
други средства – само „ако има такава възможност“, при това „на ре-
довни интервали“ и само със „семействата и приятелите си“124. В ЕПЗ то-
ва право е формулирано по-широко. То не е ограничено от наличие на 

118 ЕПЗ, Правило 16А.4. Това правило е въведено след ревизията на ЕПЗ от 2020 г. Вж. също по-малко 
прецизния текст на СМП в Правило 9.

119 СМП, Правило 9; ЕПЗ, Правило 16А.3.
120 СМП, Правило 50; ЕПЗ, Правила 54.3 и 54.9.
121 СМП, Правила 51 и 52.
122 СМП, Правило 52.2.
123 ЕПЗ, Правило 54.5.
124 СМП, Правило 58.
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възможности за комуникация чрез използване на телекомуникацион-
ни, електронни, цифрови и други средства, а формулировката за чес-
тотата е по-щедра – възможността трябва да се предоставя „колкото 
е възможно по-често“. Няма ограничение и за адресатите – те са както 
семейството, така и „други лица и представители на външни организа-
ции“125. ЕПЗ отиват дори по-далеч, изисквайки затворническата админи-
страция да подкрепя затворниците в поддържането на адекватни кон-
такти с външния свят и да им предоставя социални помощи, за да ги  
осъществяват126.

Както СМП, така и ЕПЗ предвиждат серия от задължения за уведо-
мяване на близките на затворниците за факта на тяхното задържане, 
превод в друг затвор или болница, всякакви сериозни заболявания или 
телесни увреждания, както, разбира се, и за смъртта на затворника127. 
И двата документа изискват, „ако позволяват обстоятелствата“, на за-
творника да се даде възможност да излезе от затвора, за да посети, под 
охрана или самостоятелно, болен близък, да присъства на погребение 
или по друга хуманитарна причина128.

Правилата от Хавана предвиждат по-висок стандарт на контакти с 
външния свят за непълнолетните затворници. Те определят минимална 
честота за свижданията – по принцип веднъж седмично, но не по-рядко 
от веднъж месечно129. По подобен начин те предвиждат и възможност за 
комуникиране с писма или по телефона най-малко два пъти седмично130.

2.9. Свобода на изразяване и изповядване  
на религия

Правото на свобода на изразяване на затворниците в СМП и в ЕПЗ 
е доста повърхностно засегнато. СМП изискват затворниците да имат 
достъп до новини, като им се даде възможност да четат вестници и спи-
сания, да слушат радио, да присъстват на лекции, както и „чрез всякак-
ви други средства, допускани и контролирани от затворническата адми-

125 ЕПЗ, Правило 24.1.
126 ЕПЗ, Правило 24.6. Подобно задължение на равнище стандарти на ООН се съдържа по отношение на 

жените затворнички в Правило 26 от Правилата от Банкок.
127 СМП, Правила 68 и 69; ЕПЗ, Правила 24.8 и 24.9.
128 СМП, Правило 70; ЕПЗ, Правило 24.7.
129 Правила от Хавана, Правило 60.
130 Пак там, Правило 61.
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нистрация“131. Подобно правило има и в ЕПЗ132. Тези разпоредби засягат 
много ограничен кръг интереси, свързани с правото на свобода на изра-
зяване. В практиката си ЕСПЧ е разширил кръга на тези интереси.

Малко по-широки по обхват са стандартите, свързани с изповяд-
ването на религия. СМП и ЕПЗ са възприели различен подход към то-
ва основно човешко право. За СМП е от ключово значение достъпът до 
представителите на вероизповеданията, към които принадлежат затвор-
ниците. Около този проблем са формулирани разпоредбите на Правило 
65. Според него ако в затвора има достатъчно количество затворници, 
които принадлежат към едно и също вероизповедание, в него трябва да 
бъде назначен квалифициран служител на съответното вероизповеда-
ние, който да има достъп до тях, включително за провеждане на религи-
озни беседи насаме. Съответно затворниците, които принадлежат към 
други вероизповедания, също трябва да имат достъп до квалифициран 
техен представител, както и да откажат да се срещат с представител на 
което и да е вероизповедание133. С друга разпоредба се дава възможност 
на всеки затворник „в рамките на практическите възможности“ да задо-
волява своите религиозни потребности чрез участие в религиозни служ-
би вътре в затвора и имайки на разположение религиозни книги134.

Подходът на ЕПЗ е по-общ. Той признава общото право на затвор-
ниците на уважение към тяхната религия и убеждения. Съществен аспект 
от него е приспособяването на режима към изискванията на тяхната ре-
лигия. Част от това е възможността те да бъдат посещавани от пред-
ставители на съответните религиозни вероизповедания и да притежават 
религиозни книги. ЕПЗ също защитават правото на затворниците да не 
бъдат принуждавани да участват в религиозни служби, срещи и практики 
или да бъдат посещавани от представители на което и да било вероиз-
поведание135.

2.10. Достъп до правосъдие

През последните години правото на затворниците на жалби и проце-
дурите за разглеждане на техните жалби станаха обект на интензивно ге-
нериране на „меки“ стандарти от различни международни организации. 

131 СМП, Правило 64.
132 ЕПЗ, Правило 24.10. Вж. също Правило 99с в още по-съкратен вид специално за неосъдените затворници.
133 СМП, Правило 65.
134 СМП, Правило 66.
135 ЕПЗ, Правило 29.



МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И ПРЕПОРЪКИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИ,  
СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА ПО НАКАЗАТЕЛЕН РЕД В БЪЛГАРИЯ  
| КРАСИМИР КЪНЕВ | 

към  съдържанието42

На това са посведени в немалка част последните ревизии както на СМП, 
така и на ЕПЗ. В допълнение, на механизмите за подаване и разглеждане 
на жалби е посветена част от годишния доклад на КПИ през 2018 г.

Жалбите на затворниците са често в основата на задействането на 
механизмите за защита на правата на човека. КПИ обаче отбелязва, че 
в много случаи механизмите за жалби на лишените от свобода са несъ-
ществуващи или белязани от сериозни недостатъци. Те включват недос-
татъчна законова база, непредоставяне на информация за механизми-
те, сериозни недостатъци в разследванията, образувани по жалби, липса 
на независимост и безпристрастност на разследващите органи и недос-
татъчна защита срещу тормоз на жалбоподателите136. КПИ препоръчва 
всяка система на жалби в местата за лишаване от свобода да се основа-
ва на пет принципа:

• Наличност – системата трябва да е установена със закон, а лица-
та, които имат право да се оплакват, трябва да включват не само 
преките жертви, но и техни близки.

• Достъпност – на лишените от свобода следва да се предоставя 
подробна информация на език, който разбират, за механизма на 
системата. Добра практика е предоставянето на формуляри. Те-
зи, които се нуждаят, следва да получат безплатни средства за 
комуникиране на жалбата и да бъдат защитени от репресии.

• Поверителност – жалбоподателите трябва да имат пряк и пове-
рителен достъп до системата, например чрез заключени кутии. 

• Ефективност – жалбите трябва да се разследват експедитивно 
и цялостно. Разследващите органи трябва да са независими и 
безпристрастни. Жалбоподателите следва да получат безплатна 
правна помощ, когато е необходимо. Процедурата на разследва-
не трябва да е справедлива.

• Проверимост – системата трябва да поддържа регистър на жал-
бите и да установи система за събиране и обработване на статис-
тическа информация за жалбите и техния резултат.137

СМП и ЕПЗ като цяло следват горните принципи и стандарти. И два-
та документа предвиждат възможност за обръщане към съдебен „или 
друг независим“ орган след разглеждане на жалбата по администрати-
вен ред138. Макар по принцип да допускат и дори да насърчават нефор-

136 CPT, Extract from the 27th General Report of the CPT, CPT/Inf(2018)4-part, 2018, § 69.
137  Ibid., §§ 75–91.
138 СМП, Правило 57.1; ЕПЗ, Правило 70.7.
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малните и алтернативни методи за решаване на споровете, ЕПЗ изрично 
изключват прилагането на такива методи в случаи на малтретиране и 
други сериозни нарушения на правата на човека139. ЕПЗ също така пре-
поръчват, освен близките, жалби от името на затворниците да могат да 
подават и „лица и организации, загрижени за благосъстоянието на за-
творниците“140. Подобна препоръка е формулирана и по отношение на 
непълнолетните затворници в Правилата от Хавана141.

2.11. Инспекции и мониторинг

СМП и ЕПЗ изискват от държавите членки да установят ефективни 
инспекции и мониторинг на затворите. Според СМП инспекциите следва 
да са както вътрешни, осъществявани от централните органи за упра-
вление на затворите, така и външни, провеждани от независим от за-
творническата администрация орган, който може да бъде и междунаро-
ден. И в двата случая целта на инспекциите следва да бъде проверка на 
законосъобразността на управлението на затворите142. Правомощията 
на инспекторите, така както са очертани в СМП и в ЕПЗ, са много сходни 
с тези от Факултативният протокол към Конвенцията против изтезанията 
на ООН, формулирани за националните превантивни механизми: право 
на достъп до цялата информация, засягаща третирането на затворници-
те; възможност за безпрепятствен избор на учреждението, което желаят 
да посетят; право на беседи със затворниците насаме, възможност за 
формулиране на препоръки към затворническата администрация и към 
други компетентни органи, както и задължение на затворническата ад-
министрация да отговори на препоръките143. ЕПЗ изрично обръщат вни-
мание на необходимостта от защита на лицата, които дават информация 
на инспекторите, срещу репресии.144

Нито СМП, нито ЕПЗ предвиждат възможност за мониторинг на за-
творите от неправителствени организации (НПО). Организациите, които 
най-последователно изискват това, са ОССЕ и КСИ. Още през 2002 г. на 
срещата по човешкото измерение, посветена на реформата в затвори-
те, ОССЕ препоръча държавите членки да поощрят мониторинга на НПО 
на всички места за лишаване от свобода и да приемат солидна законо-

139 ЕПЗ, Правило 70.3.
140 ЕПЗ, Правило 70.2.
141 Правила от Хавана, Правило 78.
142 СМП, Правило 83.
143 СМП, Правила 84 и 85; ЕПЗ, Правила 93.2, 93.5 и 93.6.
144 ЕПЗ, Правило 93.3.
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ва база, върху която той да се осъществява145. В редица заключителни 
препоръки по страни КСИ също препоръчва включване на НПО в мони-
торинг на местата за лишаване от свобода146. Извън европейската реги-
онална система относително категорични в това отношение са Указани-
ята от Робин Айлънд, подкрепени от Африканската комисия по правата 
на човека и народите от 2002 г. В техния член 42 държавите членки се 
призовават да „окуражават и улесняват посещенията на НПО в местата  
за задържане“147.

2.12. Защита на групите в положение на уязвимост

Както ЕСПЧ е приел в редица решения, затворниците, както и всички 
лица, които са задържани от държавен орган, са лица в уязвимо положе-
ние, а властите имат задължение да ги защитават148. Сред затворници-
те обаче има групи в ситуация на специфична уязвимост. Съществува-
щите международни стандарти признават като такива жените, децата, 
чужденците, етническите малцинства, коренните народи и др. За някои 
от тези групи, като например жените и децата, са приети подробни доку-
менти с „меки“ стандарти149. Част от стандартите, които тези документи 
съдържат, повтарят общоприложимите стандарти, но други формулират 
такива, като вземат предвид специфичната уязвимост на съответната 
група.

Правилата от Банкок признават специфичната уязвимост на жените 
поради преобладаващите джендърни стереотипи и тяхната изолация150. 
Тъй като има по-малко жени затворници, е по-малко вероятно жените да 
бъдат настанени в близост до семействата си151. Това, както и разпрос-

145 OSCE, Supplementary Human Dimension Meeting on Prison Reform: Final Report, Vienna, 8-9 July 2002, достъ-
пен на: https://www.osce.org/files/f/documents/8/f/43115.pdf, посетена на 24 ноември 2020 г.

146 Вж. например CAT, Concluding observations on the sixth periodic report of Bulgaria, CAT/C/BGR/CO/6, 15 
December 2017, § 20b.

147 ACHPR/APT, Resolution on Guidelines and Measures for the Prohibition and Prevention of Torture, Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment in Africa, Geneva, May 2003, Article 42.

148 See e.g.: ECtHR, Trubnikov v. Russia, no. 49790/99, Judgment of 5 July 2005, § 68. See also: CEDH, Berktay c. 
Turquie, no. 22493/93, Arrêt du 1 mars 2001, § 167; CEDH, Algür c. Turquie, no. 32574/96, Arrêt du 22 octobre 
2002, § 44; CEDH, Mikadze c. Russie, no. 52697/99, Arrêt du 7 June 2007, § 109; ECtHR, Renolde v. France, no. 
5608/05, Judgment of 16 October 2008, § 83; CEDH, Aliev c. Géorgie, no. 522/04, Arrêt du 13 janvier 2009, § 97.

149 Такива са например Правилата от Банкок за жените и Правилата от Хавана за децата. На европейско 
ниво по отношение на децата такъв документ е Препоръка Rec(2008)11 относно европейските правила 
за малолетни и непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции или мерки на Комитета на ми-
нистрите на Съвета на Европа (Европейските правила).

150 Правила от Банкок, Коментар към правила 45–47.
151 SPT, Prevention of torture and ill-treatment of women deprived of their liberty, CAT/OP/27/1, 18 January 2016, § 35.
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транението на джендърните стереотипи, води до по-бързо разпадане на 
техните семейства и по-голям социален остракизъм. Правилата от Бан-
кок изискват разпределяне на жените затворнички в близост до домове-
те им, специална роля на женския персонал в затворите както на ръко-
водни нива, така и при упражняване на ежедневни задачи, като обиски152. 
Те забраняват дискриминацията и изискват предприемането на пози-
тивни мерки за справяне със съществуващите неравенства, включител-
но в сфери като достъп до професионално обучение, здравеопазване и 
контакти със семействата. Правилата от Банкок предвиждат специфични 
за пола хигиена и здравни грижи за жените затворнички, еквивалентни на 
тези в общността153. Отделен набор от стандарти е фокусиран върху бре-
менността, предродилните и следродилни грижи. Те изискват осигурява-
не на подходяща диета за бременните жени, подходящи медицински гри-
жи по време на бременност и след раждане и осигуряване на адекватни 
контакти с децата им след раждането, като се вземе предвид и най-до-
брият интерес на детето при оценка на тяхната продължителност154.

Стандартите относно непълнолетните затворници изхождат от тях-
ната специфична уязвимост поради неразбирането им на закона и пра-
вилата в затвора; трудният им достъп до правна помощ и механизми-
те за оплакване; липсата на средства за осигуряване на допълнителна 
храна, когато е необходимо; лишаването от необходимата семейна под-
крепа; физическата им слабост и липсата на средства за защита срещу 
служебни злоупотреби. За справяне с тези уязвимости международни-
те стандарти акцентират върху позитивните задължения на държави-
те да осигурят контакти на непълнолетните лишени от свобода със се-
мействата им, включително уведомяване на членовете на семейството 
за задържане, свижданията, комуникацията и възможността членовете 
на семейството да придружават децата си в наказателното производ-
ство155. В допълнение към контактите със семейството, международните 
стандарти също предвиждат по уникален начин правото на децата да бъ-
дат посещавани и подпомагани от външни организации156. Друга важна 
група стандарти за третиране на непълнолетните затворници са свърза-
ни с образованието и обучението. При децата в училищна възраст оси-
гуряването на образование, за предпочитане в училища в общността, е 

152 Правила от Банкок, Правила 4, 10, 11 и 19.
153 Пак там, Правило 10.
154 Пак там, Правила 42, 48 и 49. Вж. също по-горе 2.6 за ограниченията при използване на сила и помощ-

ни средства по отношение на жени.
155 Директива (ЕС) 2016/800; вж. също: European Parliament, Prison systems and conditions, § 34.
156 Правила от Хавана, Правила 62 и 78; Европейски правила, Правило 83.
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задължително. То трябва да има приоритет пред труда157.

Редица „меки“ стандарти признават специфичната уязвимост на 
затворниците чужденци поради тяхната социална изолация, различия 
в езика, културата, обичаите и религията, липсата на семейни връзки и 
контакти с външния свят. Повечето документи, отнасящи се до третира-
нето на чуждестранните затворници, се фокусират върху възможността 
за трансфера им в страните на произход за изпълнение на техните нака-
зания158. Друга група стандарти се фокусира върху контактите с външ-
ния свят. Затворниците чужденци трябва да имат бърз достъп до своите 
дипломатически мисии, а тези, които са бежанци – до ООН и други инсти-
туции за тяхната защита159. На чуждестранните затворници трябва да се 
разрешат продължителни посещения и други контакти със семейството 
и близките. Националните власти трябва да улесняват такива контакти 
чрез предоставяне на информация и чрез съдействие за покриване на 
разходите за комуникация с външния свят160. За да се отговори на кул-
турните и религиозните потребности на чуждестранните затворници, ре-
дица стандарти изискват да се вземат предвид техните предпочитания 
при настаняване, хигиена, облекло, хранене и здравни грижи в затвори-
те161. Техните езикови потребности трябва да бъдат удовлетворени чрез 
предоставяне на информация и превод в наказателни, административни 
и дисциплинарни производства162.

Няколко документа на Съвета на Европа съдържат специфични 
„меки“ стандарти за третиране на етническите и езикови малцинства в 
затворите. Те се фокусират върху вземане предвид на техните култур-
ни практики и езикови потребности. ЕПЗ изискват държавата да из-
ползва компетентни преводачи и да предоставя писмени материали на 
различни езици, използвани в затвора163. Тези стандарти са повторени 
в Европейските правила за малолетни и непълнолетни правонарушители, 
подлежащи на санкции или мерки. Освен това те предвиждат да се пред-
приемат специални стъпки за предлагане на езикови курсове за непъл-
нолетни, които не владеят официалния език164.

157 Правила от Хавана, Правило 67; Европейски правила, Правило 95.3; European Parliament, Prison systems 
and conditions, § 40. Вж. също 2.4 по-горе.

158 ЕПЗ, Правило 37.5; Препоръка CM/Rec(2012)12, § 15.3.
159 ЕПЗ, Правила 37.1 и 37.2.
160 Препоръка CM/Rec(2012)12, раздел 22.
161 Пак там, раздели 17, 18, 19, 20 и 31.
162 Пак там, § 8.
163 ЕПЗ, Правило 38.3.
164 Европейски правила, Правило 106.4.
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3
 ПРАКТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА 
ПО ДЕЛА, СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА 
НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА ПО 
НАКАЗАТЕЛЕН РЕД

От всички международни органи по правата на човека ЕСПЧ е развил 
най-богата практика, свързана с правата на затворниците. ЕКПЧ, върху 
тълкуването на разпоредбите на която Съдът основава своята практи-
ка, говори за лишаване от свобода по наказателноправен ред в само две 
разпоредби на член 5 (право на лична свобода и сигурност) и в една раз-
поредба на член 4 (за забрана на робството и на принудителния труд)165. 
Въпреки това, прилагайки останалите разпоредби на Конвенцията към 
конкретната ситуация на жалбоподатели затворници, Съдът е генерирал 
широкообхватна практика, засягаща почти всички разпоредби на Кон-
венцията, както и на част от разпоредбите на протоколите към нея. Това 
се отнася и до практиката му по дела срещу България. Макар преоблада-
ващата част от тях, включително пилотното решение по делото Нешков и 
други срещу България от 2015 г., да са свързани с материалните условия 
на лишаването от свобода, в други решения срещу България Съдът се е 
занимавал и с много други права, като например правото на достъп до 
съд, правото на личен и семеен живот, правото на кореспонденция, пра-
вото на образование, правото на свобода на изразяване, правото на за-
творниците да гласуват и наличието на ефективни средства за защита 
на национално ниво на тези и на други човешки права. В няколко реше-
ния ЕСПЧ приема, че „меките“ международни стандарти нямат задължи-
телен характер и той не желае да ги следва. Въпреки това в редица ре-
шения Съдът възприема някои от тях, а в други създава свои собствени 
стандарти, които нямат аналог в документите на „мекото право“ на Съ-
вета на Европа и на ООН. Сред решенията на Съда, за съжаление, има и 

165 Вж. по-горе увода.
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такива, които сериозно подронват „мекото право“, като с това слагат ба-
риера пред по-нататъшното му развитие. През 2020 г. офисът на юрис-
консулта на ЕСПЧ публикува ръководство по практиката на Конвенцията 
за правата на затворниците, което е отлична отправна точка за нейното 
изучаване166,

3.1. Материални условия – пренаселеност

За пръв път в своята практика ЕСПЧ приема, че материалните усло-
вия в затворите попадат в обхвата на член 3 от Конвенцията (забрана за 
изтезание, нечовешко и унизително отнасяне и наказание) през октом-
ври 2000 г. в решението на Голямата камара по делото Кудла срещу Пол-
ша. По това дело жалбоподателят, задържан под стража, се оплаква по 
член 3 основно от липсата на адекватно медицинско обслужване. Съдът 
не намира нарушение, но приема, че 

„съгласно тази разпоредба държавата трябва да гарантира, че 
едно лице е задържано при условия, съвместими с уважението 
на човешкото му достойнство, че начинът и методът на изпълне-
ние на мярката не го излагат на неприятности или затруднения с 
интензитет, надвишаващ неизбежното ниво на страдание, присъ-
що на задържането…“167.

Впоследствие Съдът ще утвърди този подход по много дела, зася-
гащи най-различни аспекти на задържането, и няма да го ограничи до 
задържането под стража. Така например в пилотното решение по делото 
Нешков и други срещу България Съдът ще каже същото във връзка с ус-
ловията за изтърпяване на наказанието на няколко осъдени затворници 
в различни затвори на България, включващи пренаселеност на килиите, 
лоша хигиена, използване на кофи за тоалетни нужди през нощта и лошо 
медицинско обслужване168. Преди Нешков Съдът прилага този подход по 
25 предходни дела срещу България, засягащи лоши материални условия 
в различни затвори и следствени арести. Почти всички те са относител-
но флагрантни случаи на несъответствие с „меките“ международни стан-

166 ЕСПЧ, Ръководство по практиката на Европейската конвенция за правата на човека: права на затвор-
ниците, Страсбург, 2020 г., достъпно в български превод на: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_
Prisoners_rights_BUL.pdf. 

167 ECtHR, Kudła v. Poland, No. 30210/96, Grand Chamber judgment of 26 October 2000, § 94.
168 ECtHR, Neshkov and Others v. Bulgaria, Nos. 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 and 

9717/13, Judgment of 27 January 2015, § 228.
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дарти и както впрочем и делото Нешков не изправят ЕСПЧ пред сериозни 
предизвикателства.

По много дела ЕСПЧ намира нарушения на член 3 от Конвенцията 
единствено на основание на това, че жалбоподателите затворници са на-
станени и държани продължително време в пренаселени килии. Като ця-
ло, до 2016  г. Съдът демонстрира несигурност относно това дали иска 
да възприеме „меките“ стандарти на Съвета на Европа, и по-специално 
тези на КПИ, в своята практика. Когато намира нарушения на член 3 във 
връзка с пренаселеността, той често се позовава на докладите на КПИ. 
Нещо повече, той понякога дори отива отвъд тях. Така например, скоро 
след Кудла, по делото Калашников срещу Русия Съдът намира нарушение 
на член 3 поради пренаселеност, като се позовава на стандарта на КПИ, 
който според него е 7 кв.м на човек в обща килия169. Такъв стандарт на 
КПИ всъщност няма. В отпратката, която Съдът прави към Втория го-
дишен доклад на КПИ, става дума за „желателен“ стандарт на един за-
творник в единична, а не в обща килия170. ЕСПЧ впоследствие никога не 
използва този висок стандарт като отправна точка за оценка на прена-
селеност за целите на член 3.

С решението на Голямата камара от 2016 г. по делото Муршич срещу 
Хърватия ЕСПЧ най-сетне установява свой устойчив стандарт за площ на 
затворник171. Това решение в значителна степен подронва стандартите в 
тази сфера на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията, 
тези, установени в предходната практика на Съда, както и националните 
стандарти на голям брой държави – членки на Съвета на Европа, вклю-
чително България.

По това дело жалбоподателят е осъден на ефективно лишаване от 
свобода за грабеж и кражба на две години и 11 месеца лишаване от сво-
бода. Той изтърпява наказанието си в два затвора. Вторият от тях, за 
който твърди, че материалните условия, в които той е изтърпявал нака-
занието си, са унизителни в нарушение на член 3, е районният затвор в 
Беловар. 

Преди да направи преценка на конкретните условия на неговото за-
държане, Съдът определя своя подход. Според него по правило 3 кв.м 
„лично пространство“ (включващо общата площ на килията минус пло-
щта на тоалетната, разделена на броя на обитателите) на един лишен от 

169 ECtHR, Kalashnikov v. Russia, No. 47095/99, Judgment of 15 July 2002, § 97.
170  Вж. по-горе за стандартите за площ на КПИ в 2.2.
171  ECtHR, Muršić v. Croatia, No. 7334/13, Grand Chamber judgment of 20 October 2016.
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свобода в обща килия е граница, под която възниква силна презумпция 
за нарушение на член 3. Правителството ответник обаче може да я обори, 
като покаже, че е имало фактори, които адекватно компенсират липсата 
на пространство. Тези фактори могат да бъдат ситуации, в които престо-
ят на лишения от свобода на по-малко от 3 кв.м лична площ е бил кратък, 
епизодичен, с прекъсвания, а разполагаемата лична площ се е отклоня-
вала малко от тази норма; лишаването от свобода е придружено от дос-
татъчна свобода на движение извън килията и от дейности извън кили-
ята; затворникът е настанен в учреждение, което обикновено може да се 
разглежда като осигуряващо му адекватни условия в други отношения. 

Съдът допуска установяване на нарушение в случаите, когато лич-
ното пространство на затворника е между 3 и 4 кв.м, при условие че не-
достигът на жилищната площ се съпровожда с други незадоволителни 
условия (липса на упражнения на открито, лоша вентилация, липса на 
достъп до естествена светлина, ниска температура в килиите, лоша хи-
гиена). ЕСПЧ не изключва възможността за установяване на нарушение 
дори когато разполагаемата площ на един затворник надхвърля 4 кв.м. 
В такива случаи нарушението ще бъде свързано с драстични дефицити 
по отношение на горните фактори.

Прилагайки този стандарт в конкретния случай, Съдът приема, че 
жалбоподателят е бил в условия, които са унизителни само 27 дни, когато 
е пребивавал в обща килия, в която са му били осигурени 2.62 кв.м лично 
пространство. Жалбоподателят е пребивавал на такава и дори по-мал-
ка площ и през значителна част от останалото време, но престоят му по 
това време е бил компенсиран от три фактора. На първо място, това е 
общият режим на изтърпяване на наказанието му, който е позволявал 
два часа на ден упражнения на открито и три часа на ден свободно прид-
вижване на територията на затвора. На второ място, пребиваването на 
жалбоподателя на площ, по-малка от 3 кв.м, е било спорадично и крат-
ковременно. На трето място, затворът в Беловар според Съда е предла-
гал като цяло адекватни материални условия172. През периодите, в които 
жалбоподателят е пребивавал на площ, надвишаваща 3 кв.м, за Съда в 
конкретните обстоятелства по това дело не възниква въпрос за негово-
то нечовешко и унизително отнасяне по презумпция. За него също така 
не е от решаващо значение обстоятелството, че националното законода-
телство на Хърватия е предвиждало осигуряване на минимум 4 кв.м об-
ща площ на лишен от свобода и че за продължителни периоди от време 
жалбоподателят е държан в условия, които са в нарушение на закона173.

172 ECtHR, Muršić v. Croatia, §§ 54–71.
173 ECtHR, Muršić v. Croatia, § 111.
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Този стандарт, който ЕСПЧ установява, и който ръководи практика-
та му впоследствие, на практика дава възможност за поставяне на ли-
шения от свобода в условия, които са крайно неадекватни откъм площ. 
Ако от трите квадратни метра „лично пространство“ се изключи площта 
на леглото, която е около 1.6 – 2 кв.м., както и площта на мебелите (маса, 
нощни шкафчета, столове), каквито нормално има във всяка килия, на 
практика на един лишен от свобода остава непокрита площ от по-малко 
от един квадратен метър, в случай че всички легла са разположени на по-
да, а не на етажи. На тази площ лишеният от свобода прекарва значител-
на част от живота си в затвора, основно, разбира се, в лежане на леглото, 
тъй като за друга поза просто няма възможност. В случая с конкретния 
жалбоподател става дума за 19 часа в денонощие (24 часа минус 2 часа 
упражнения на открито, минус 3 часа свободно придвижване на терито-
рията на затвора). Това са условия, категорично несъвместими с човеш-
кото достойнство. Те не могат да бъдат стандарт за третиране на човеш-
ко същество в 21-ви век в едно демократично общество, което зачита 
достойнството и правата на всички, включително на лишените от свобо-
да. „Компенсиращите критерии“, които Съдът установява, са освен това 
доста обтекаеми. Те са формулирани много общо, не са измерими и да-
ват възможност за значителен произвол при прилагането им.

3.2. Материални условия – други аспекти

В голяма част от случаите ЕСПЧ установява нарушение на член 3 
от Конвенцията поради кумулативното действие на различни фактори, 
свързани с материалните условия. Най-често това са аспекти на мате-
риалните условия, които се надграждат над пренаселеността на килиите. 
В друго свое пилотно решение – Ананиев и други срещу Русия от 2012 г. 
Съдът в хода на анализа на материалните условия, при които жалбопо-
дателите са били задържани, обособява два основни фактора – прена-
селеността и „другите аспекти“, сред които включва упражненията на 
открито, достъпа до естествена светлина и свеж въздух и достъпа до са-
нитарните помещения и тяхната хигиена174. Съдът по това дело установя-
ва проблеми както по отношение на пренаселеността, така и по отноше-
ние на другите аспекти на материалните условия, но в края на краищата 
пренаселеността изиграва решаваща роля за установяване на наруше-
ние на член 3175.

174 ECtHR, Ananyev and Others v. Russia, Nos. 42525/07 and 60800/08, Judgment of 10 January 2012, §§ 143–159.
175 ECtHR, Ananyev and Others v. Russia, § 166.
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По други дела обаче ЕСПЧ е склонен да установи нарушение на член 
3 от Конвенцията, придавайки тежест на другите аспекти на материални-
те условия извън пренаселеността. Пример в това отношение е решение-
то по делото Пиърс срещу Гърция от 2001 г. По това дело Съдът намира 
нарушение на член 3 заради третиране, което той изрично определя ка-
то унизително поради следните условия, в които жалбоподателят – ли-
шен от свобода в затвора в Коридалос, е прекарал два месеца в края на 
лятото и началото на есента. Килията, която е обитавал затворникът, е 
била 4,5 х 2,5 м. В тази килия той е бил настанен с още един затворник. 
Тоест в този случай не може да става дума за пренаселеност и за липса 
на „лично пространство“. В килията обаче е имало само един прозорец 
на покрива, който не се отварял и бил мръсен до степен почти да не поз-
волява проникването на никаква светлина. В допълнение към това, на 
едната от двете врати на килията е имало малък отвор. Осветлението на 
килията се осигурявало от една електрическа крушка, светлината от коя-
то не е позволявала да се чете. В килията имало тоалетна от „азиатски 
тип“, без преграда или завеса, която да отделя тоалетната от останала-
та част на килията. В килията нямало умивалник, а в цялото крило има-
ло само един душ, който обслужвал девет килии с по двама-трима души 
във всяка. През лятото в килията ставало много горещо, което правело 
положението трудно поносимо поради лошата вентилация. Затворникът 
е трябвало да прекарва част от вечерта и цялата нощ в килията. През 
останалото време той е имал възможност да излиза в малък общ двор. 
Установявайки нарушение на член 3 по това дело, ЕСПЧ акцентира върху 
четири елемента на материалните условия: факта, че жалбоподателят е 
трябвало да прекара значителна част от времето си в килията, горещото 
време, липсата на достатъчно вентилация в килията и необходимостта 
да използва тоалетната в присъствието на своя съкилийник през част от 
денонощието176. 

По други дела, в това число срещу България, в които пренаселе-
ността също не е била проблем, Съдът установява нарушения на член 3 
от Конвенцията, вземайки предвид други аспекти на материалните ус-
ловия: невъзможността за усамотяване при ползването на тоалетна (и 
особено когато вместо тоалетна трябва да се ползва кофа в килията), 
лошата храна, вентилацията, достъпа до естествена светлина и обща-
та хигиена177. В някои случаи, но само като допълнителен фактор, Съдът 
взема под внимание също така продължителното излагане на цигарен 

176 ECHR, Peers v. Greece, No. 28524/95, Judgment of 19 April 2001, § 75.
177 ECtHR, Dobrev v. Bulgaria, No. 55389/00, Judgment of 10 August 2006; ECtHR, Malechkov v. Bulgaria, No. 

57830/00, Judgment of 28 June 2007.
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дим в килията178. По редица дела Съдът подчертава, че неосигуряването 
на достатъчно храна на затворниците може само по себе си да повдигне 
въпрос по член 3 от Конвенцията, макар че на практика в тях Съдът ус-
тановява и други несъответствия със стандартите за материални усло-
вия179. По делото Ебедин Аби срещу Турция от 2018 г. Съдът установява 
нарушение на член 3 поради това, че жалбоподателят, който страда от 
диабет и сърдечно заболяване, не е получавал предписаната му от лекар 
диетична храна. Съдът разглежда това дело през призмата на неизпълне-
ние от страна на националните власти на техните позитивни задължения 
за защита на здравето и благосъстоянието на жалбоподателя180.

По някои дела ЕСПЧ разглежда условията на лишаването от свобо-
да през призмата на член 8 от Конвенцията (право на неприкосновеност 
на личния и семейния живот, жилището и кореспонденцията). Тази раз-
поредба, както и следващите я няколко допускат ограничения на гаран-
тираното право, когато те са предвидени в закон, в интерес на една или 
няколко от посочените в нея легитимни цели и в съответствие с изисква-
нията на едно демократично общество. Преди всичко, като се имат пред-
вид доста ниските стандарти за „лично пространство“, които Съдът ус-
тановява и които са далеч под „меките“ стандарти на другите органи на 
Съвета на Европа, навярно не би предизвикал учудване фактът, че лип-
сата на настаняване на затворниците в индивидуални килии през нощта, 
както изискват ЕПЗ, не е довела до установяване от него на нарушение 
нито на член 3, нито на член 8 от Конвенцията. Може само да се гадае кол-
ко са жалбите от този характер, които са обявени за явно недопустими.

В други случаи обаче Съдът установява нарушение на член 8 във 
връзка с условията на лишаването от свобода. Такъв например е случаят 
по делото Гишчак срещу Полша от 2011 г., където на затворник не е била 
предоставена навременна и ясна информация за условията на отпуска 
му, за да присъства на погребението на дъщеря си, които включват той 
да носи затворническа униформа и вериги181. Съдът също така е устано-
вил нарушение на член 8 поради бланкетната забрана за носене на брада 

178 ECtHR, Ostrovar v. Moldova, No. 35207/03, Judgment of 13 September 2005, § 89. Вж. също: CEDH, 
Elefteriadis c. Roumanie, no. 38427/05, Arrêt du 25 janvier 2011, §§ 49–55. Съдът понастоящем не е уста-
новил нарушение на Конвенцията на единственото основание, че затворникът е бил изложен на па-
сивно пушене.

179 ECtHR, Dudchenko v. Russia, No. 37717/05, Judgment of 7 November 2017, § 130; CEDH, Kadiķis c. Lettonie 
(no. 2), No. 62393/00, Arrêt du 4 mai 2006, §§ 55-56; ECtHR, Stepuleac v. Moldova, No. 8207/06, Judgment of 
6 November 2007, § 55; ECtHR, Gyuliev v. Russia, No. 24650/02, Judgment of 19 June 2008, § 62.

180 ECtHR, Ebedin Abi v. Turkey, No. 10839/09, Judgment of 13 March 2018, § 53.
181  ECtHR, Giszczak v. Poland, No. 40195/08, Judgment of 29 November 2011, § 39.
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от затворници в затвора. Според Съда правителството не е показало, че 
абсолютната забрана за поддържане на брада, без оглед на хигиенните, 
естетическите и други характеристики и без да се допускат никакви из-
ключения, е била съразмерна182.

От друга страна, Съдът е приел, че изискването затворниците да 
носят затворнически дрехи, въпреки че представлява намеса в тяхно-
то право на личен живот, може да преследва легитимни цели (защита на 
обществената безопасност и предотвратяването на безредици и престъ-
пления)183, Този подход, един доста куриозен анахронизъм, е в противо-
речие с подхода на Съда по отношение на други елементи на правото на 
личен живот по член 8 от Конвенцията.

3.3. Обиски и видеонаблюдение

ЕСПЧ е приел, че обиските на затворници и техните посетители по-
падат в обхвата на член 3 или на член 8 от Конвенцията. Сами по себе 
си, когато се провеждат по подходящ начин, те не водят до нарушения 
на тези разпоредби. В някои случаи обаче, особено когато се провеждат 
с пълно събличане, те може да са в нарушение както на член 3, така и на 
член 8. Пример за нарушение на член 3 е делото Валашинас срещу Литва 
от 2001 г. По време на свиждане жалбоподателят, който е затворник, по-
лучава колет. След като свиждането приключва, той е подложен на обиск 
с пълно събличане в присъствие на жена – администраторка. Освен това 
сътрудникът, който осъществява обиска, пипа половия му орган, вклю-
чително тестисите, с голи ръце без ръкавици. След това, без да си измие 
ръцете, пипа храната от колета. Съдът намира, че това е унизително тре-
тиране в нарушение на член 3: 

„Задължаването на жалбоподателя да се съблече гол в присъст-
вие на жена и след това опипването на неговите полови органи 
и храна с голи ръце показват явна липса на уважение към жал-
боподателя и в резултат подронват неговото човешко достойн-
ство.“184

182 ECtHR, Biržietis v. Lithuania, No. 49304/09, Judgment of 14 June 2016, § 57.
183 ECtHR, Nazarenko v. Ukraine, No. 39483/98, Judgment of 29 April 2003, § 139; ECmHR, T.V. v. Finland, No. 

21780/93, Decision of 2 March 1994.
184 ECHR, Valašinas v. Lithuania, No. 44558/98, Judgment of 24 July 2001, § 117. Виж също: ECHR, Wiktorko v. 

Poland, No. 14612/02, Judgment of 31 March 2009, където Съдът намира унизително третиране на жена, 
настанена в изтрезвител, която е съблечена принудително с участието на двама мъже и имобилизи-
рана с колан в продължение на десет часа.
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По подобен начин по делото Иванчук срещу Полша от 2001 г. Съдът 
установява нарушение на член 3 в случай на опит за обиск с пълно съ-
бличане на затворник като условие да му бъде позволено да участва в 
парламентарни избори. След като отказва да се подложи на такъв обиск, 
на него не му е позволено да гласува. В този случай сътрудниците на за-
творническата администрация също така отправят към жалбоподателя 
унизителни подмятания за неговото тяло.185

ЕСПЧ е приел, че дори обиските с пълно събличане, когато са прове-
дени по подходящ начин, не представляват нарушение на Конвенцията. 
Така по делото С.Ж. срещу Люксембург (№ 2) Съдът приема, че няма нару-
шение в случай, когато затворник е задължен да се съблече гол в кабина 
в присъствието на няколко надзиратели. Той взема предвид обстоятел-
ството, че надзирателите са били от същия пол, държали са се уважител-
но, а разположението на помещението, макар и не идеално, само по себе 
си не е фактор с такава тежест, която да доведе до нарушение на член 3 
от Конвенцията186.

Когато третирането не преминава минималния праг на суровост, за 
да попадне в обхвата на член 3, Съдът може да разгледа жалбата по член 
8 от Конвенцията. Такъв например е случаят по делото Дейнек срещу 
Полша от 2017 г. Жалбоподателят затворник е подлаган неколкократно 
на обиски с пълно събличане, но Съдът приема, че те не са били унизи-
телни до степен да надхвърлят прага на суровост по член 3. Съдът обаче 
установява нарушение на член 8. Той приема, че намесата в това право е 
била законна и е преследвала легитимна цел, но не е била необходима в 
едно демократично общество поради това, че властите не са предоста-
вили относими и достатъчни основания за обиските187.

Съдът разглежда видеонаблюдението на килиите на затворниците 
изключително през призмата на член 8. По делото Горлов и други срещу 
Русия от 2019 г. той намира нарушение на тази разпоредба в случай на 
постоянно денонощно видеонаблюдение на килиите на затворниците в 
няколко затвора на Русия. То е установено по силата на няколко норма-
тивни акта. Съдът намира проблем със законността на мярката. Според 
него,

185 ECHR, Iwańczuk v. Poland, No. 25196/94, Judgment of 15 November 2001.
186 CEDH, S.J. c. Luxembourg (no 2), No. 47229/12, Arrêt du 31 octobre 2013, §§ 59–60.
187 ECtHR, Dejnek v. Poland, No. 9635/13, Judgment of 1 June 2017, § 75. За подобен подход с установяване на 

нарушение на член 8 в случай на обиск с пълно събличане на майката и на брата на затворник по време 
на свиждане вж. ECtHR, Wainwright v. the United Kingdom, No. 12350/04, Judgment of 29 September 2006.
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„въпреки че Съдът е готов да приеме, като се вземат предвид 
обичайните и разумни изисквания на задържането, че може да 
се наложи постоянно да се наблюдават определени зони на ин-
ституциите за досъдебно задържане и наказателните институ-
ции, включително чрез система за видеонаблюдение, той нами-
ра, че съществуващата правна рамка в Русия не може да се счита 
за достатъчно ясна, точна и подробна, за да осигури подходяща 
защита срещу произволна намеса на властите в правото на жал-
боподателите на зачитане на личния им живот“188.

3.4. Контакти с външния свят
ЕСПЧ разглежда контактите с външния свят основно по член 8 от 

Конвенцията. Те включват поддържане на контакти със семействата и 
близките на затворниците, с външни лица и организации, както и използ-
ването на различни средства за комуникация. Съдът определя, че под-
държането на такива контакти е от значение както за упражняването на 
основно човешко право, така за ресоциализацията на затворниците189. 
Той също така утвърждава правото на затворниците да развиват отно-
шения с външния свят чрез сключване на брак190.

Поддържането на контакти със семейството и близките включва 
честотата и характера на свижданията, надзора над тях, възможността 
на затворниците да създават потомство, отпуските във връзка със забо-
лявания и смърт и използването на различни средства за комуникация 
с близките. Всички те според ЕСПЧ подлежат на ограничения. От една 
страна, според Съда самото лишаване от свобода съдържа „вътреш-
ноприсъщи ограничения“ върху личния и семейния живот191. Освен това 
някои ограничения могат да бъдат оправдани от естеството на престъ-
плението, информацията за съществуване на конкретна заплаха за реда 
в затвора или правата и свободите на други лица, както и от специфич-
ните индивидуални характеристики на лишения от свобода. Тези обстоя-
телства следва да бъдат съобразени във всеки конкретен случай. Авто-
матичните ограничения на честотата, условията и продължителността 
на свижданията, дори в случая на затворници с доживотни присъди, без 
оценка за пропорционалност, са неприемливи192.

188 ECtHR, Gorlov and Others v. Russia, Nos. 27057/06, 56443/09 and 25147/14, Judgment of 2 July 2019, § 98.
189 ECtHR, Khoroshenko v. Russia, No. 41418/04, Grand Chamber judgment of 30 June 2015, §§ 106, 121.
190 ECtHR, Frasik v. Poland, No. 22933/02, Judgment of 5 January 2010.
191 ECtHR, Hagyó v. Hungary, No. 52624/10, Judgment of 24 April 2013, § 83.
192 ECtHR, Trosin v. Ukraine, No. 39758/05, Judgment of 23 February 2012, § 42.
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По отношение на интимните свиждания ЕСПЧ възприема твърде 
ограничителен подход. Макар да приветства реформирането на евро-
пейските наказателни системи по посока към все по-широко възприема-
не на тези свиждания от държаните членки, той се въздържа от налагане 
върху тях на позитивни задължения да предвидят такива посещения. В 
решението си по делото Алиев срещу Украйна от 2003 г. Съдът приема, 
че „забраната на такива свиждания може засега да се сметне за оправ-
дана за целите на защитата от безредици и престъпления по смисъла на 
втория параграф на член 8 от Конвенцията“193. Той също така приема, че 
държавите членки имат широко право на преценка дали да допуснат ин-
тимните свиждания, или не. Това кратко и доста озадачаващо обяснение 
повдига повече въпроси, отколкото отговаря по смислен начин на въпро-
са как едно подобно бланкетно ограничение може да бъде необходимо в 
едно демократично общество, т.е. да е в отговор на належаща общест-
вена нужда и да е пропорционално на преследваната цел. Впоследствие 
Съдът утвърждава този свой подход в редица следващи решения, в това 
число на Голямата камара194. 

По делото Диксън срещу Обединеното кралство от 2012 г. Голямата 
камара установява нарушение на член 8 в случай на отказ от страна на 
държавния секретар да разреши на двама затворници, съпруг и съпруга, 
достъп до съоръжения за изкуствено оплождане, което в Обединеното 
кралство по онова време е допустимо в подобни ситуации само в изклю-
чителни случаи. Съдът приема, че изискването за „изключителност“ е на-
ложило необичайно висока тежест върху жалбоподателите. Освен това 
не е имало доказателства, че при определяне на политиката държавният 
секретар е имал намерение да претегли съответните конкуриращи се ин-
дивидуални и обществени интереси или да прецени пропорционалността 
на ограничението195.

ЕСПЧ е разгледал и няколко дела, свързани с отказ на затворниче-
ските власти да разрешат посещения на затворници при болни роднини и 
да присъстват на погребения. Тези случаи според Съда попадат в обхва-
та на член 8. Той обаче не установява безусловно право на контакт на за-
творника с близките си в подобни ситуации. За да прецени дали е имало 
нарушения, Съдът изследва редица фактори, като етапа на наказателно-
то производство срещу жалбоподателя, естеството на престъплението, 
характера на жалбоподателя, тежестта на заболяването на роднината, 

193 ECtHR, Aliev v. Ukraine, No. 41220/98, Judgment of 29 April 2004, § 188.
194 Вж. например ECtHR, Dickson v. the United Kingdom, No. 44362/04, Grand Chamber judgment of 4 December 

2012, § 81; ECtHR, Varnas v. Latvia, No. 42615/06, Judgment of 9 July 2013, § 109.
195 ECtHR, Dickson v. the United Kingdom, § 83.
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степента на родство, възможността за придружаване при отпуск, отда-
лечеността на събитието от затвора и др. В различните случаи този ана-
лиз води до различни резултати196.

Подходът на ЕСПЧ към използването на различни средства за кому-
никация за поддържане на контакти с външния свят е също ограничен. 
От една страна, Съдът е установил нееднократно нарушения на член 8, в 
това число срещу България, в случаи на безразборно следене на цялата 
кореспонденция на затворниците по силата на закон или друг нормати-
вен акт, без оглед на това с кого те кореспондират197. Защитени по член 8 
като адресати в това отношение са както близките, така и държавни ор-
гани, омбудсманът и неправителствените организации198. От друга стра-
на, Съдът приема, че затворникът няма възможност за избор на начина, 
по който той комуникира. Според него „[ч]лен 8 от Конвенцията не може 
да се тълкува като гарантиращ на затворниците правото на телефонни 
разговори, по-специално когато възможностите за контакт чрез писма 
са налични и адекватни“199. Съдът утвърждава този странен и безсмис-
лено рестриктивен подход и в по-късните си решения200. Нещо повече, 
той го възпроизвежда и по отношение на възможностите на затворници-
те да използват базирани върху интернет средства за комуникиране201. 
По тази причина затворниците нямат безусловно право на достъп до ин-
тернет.

Въпреки това ЕСПЧ е установил нарушения на член 10 от Конвенци-
ята (право на свобода на изразяване) в случаи на отказ на затворниче-
ската администрация да предостави на затворници право на достъп до 
интернет. Такъв например е случаят по делото Калда срещу Естония от 
2016 г. По това дело жалбоподателят затворник се оплаква от отказа на 
властите да му дадат достъп до три правни интернет сайта, поддържани 
от държавата и от Съвета на Европа, до информацията на които той ня-

196 ECtHR, Płoski v. Poland, No. 26761/95, Judgment of 12 November 2002; CEDH, Schemkamper c. France, no. 
75833/01, Arrêt du 8 octobre 2005; ECtHR, Lind v. Russia, No. 25664/05, Judgment of 6 December 2007; 
CEDH, Guimon c. France, No. 48798/14, Arrêt du 11 avril 2019; CEDH, Vetsev c. Bulgarie, no. 54558/15, Arrêt 
du 2 mai 2019; ECtHR, Razvozzhayev v. Russia and Ukraine and Udaltsov v. Russia, Nos. 75734/12, 2695/15 
and 55325/15.

197 ECtHR, Petrov v. Bulgaria, No. 15197/02, Judgment of 22 May 2008.
198  ECtHR, Niedbała v. Poland, No. 27915/95, Judgment of 4 July 2000; ECtHR, Jankauskas v. Lithuania, No. 

59304/00, Judgment of 24 February 2005; CEDH, Dimcho Dimov c. Bulgarie, no. 57123/08, Arrêt du 16 
décembre 2014.

199 ECtHR, A.B. v. the Netherlands, No. 37328/97, Judgment of 29 January 2002, § 92.
200 Вж. например ECtHR, Nusret Kaya and Others v. Turkey, Nos. 43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 and 

60915/08, Judgment of 22 April 2014, § 36.
201 ECtHR, Ciupercescu v. Romania (no. 3), Nos. 41995/14 and 50276/15, Judgment of 7 January 2020, § 105.
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ма достъп чрез други средства. Съдът приема, че държавите членки не 
са задължени да предоставят достъп на затворниците до интернет. Ако 
обаче държавата е решила да разреши такъв достъп, какъвто е случа-
ят с Естония, тя трябва да предостави основания за отказ на достъп до 
конкретните сайтове. В конкретните обстоятелства по делото предоста-
вените основания, а именно последиците за сигурността и разходите, не 
са били достатъчни, за да оправдаят намесата в правото на жалбопода-
теля да получи информация. Националните съдилища не са извършили 
подробен анализ на възможните рискове за сигурността при достъпа до 
въпросните три сайта, като се има предвид, че те се поддържат от меж-
дународна организация и от самата държава202.

По делото Янковскис срещу Литва от 2017 г. Съдът също намира на-
рушение на член 10 от Конвенцията в случай, при който на затворник е от-
казан достъп до сайта на Министерството на образованието. В този слу-
чай Съдът аргументира подхода си с характера на информацията, която 
е била свързана със социалната реинтеграция на жалбоподателя203.

3.5. Здравеопазване

ЕСПЧ е създал обемна практика, посветена на защитата на здравето 
на затворниците в най-различни контексти. Тя е свързана с три разпо-
редби на Конвенцията – член 2 (право на живот), член 3 и член 8. Съдът 
приема, че задълженията на държавата за защита на живота и физиче-
ското благополучие на затворниците предполагат задължения за пре-
доставяне на необходима и адекватна медицинска помощ204. Трудни-
ят проблем е в това какво се включва в изискването за необходимост и 
адекватност на медицинското лечение, което се предоставя в местата за 
лишаване от свобода. От една страна, самият факт, че в тях има лекари 
и те извършват някакви прегледи, за Съда не е достатъчен, за да дове-
де до извод за адекватност на медицинската помощ205. От друга страна, 
той е приел, че Конвенцията не може да се тълкува като налагаща общо 
задължение за освобождаване на затворника или неговото преместване 
във външно за затвора лечебно заведение дори ако той страда от забо-
ляване, което е трудно за лечение206. От трета страна, Съдът е приел, че 

202 ECtHR, Kalda v. Estonia, No. 17429/10, Judgment of 19 January 2016, § 53.
203 ECtHR, Jankovskis v. Lithuania, No. 21575/08, Judgment of 17 January 2017.
204 ECtHR, Paladi v. Moldova, No. 39806/05, Grand Chamber judgment of 10 March 2009, § 71; ECtHR, Jasinskis v. 

Latvia, No. 45744/08, Judgment of 21 December 2010, § 60.
205 ECtHR, Hummatov v. Azerbaijan, Nos. 9852/03 and 13413/04, Judgment of 29 November 2007, § 116.
206 ECtHR, Grimailovs v. Latvia, No. 6087/03, Judgment of 25 June 2013, § 150.
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отказът за преместване на затворник във външна болница с цел лече-
ние, когато здравните институции на пенитенциарната система не са в 
състояние да му помогнат, може да доведе до нарушение на член 3 от 
Конвенцията207.

В решението на Голямата камара по делото Блохин срещу Русия от 
2016 г. Съдът се опитва да даде отговор на въпроса за съдържанието на 
общите позитивни задължения на държавите по отношение на лечение-
то. Според него

„[в]ластите трябва също така да гарантират, че се води изчерпа-
телна документация относно здравословното състояние на за-
държания и лечението му по време на задържането […], че диагно-
стиката и грижите са бързи и точни […] и че когато това се налага 
от естеството на здравословното състояние, надзорът е редовен 
и систематичен и включва цялостна терапевтична стратегия, на-
сочена към адекватно лечение на здравословните проблеми на 
задържания или предотвратяване на тяхното влошаване, а не 
просто насочване към тях на симптоматична основа […]. Власти-
те трябва също така да покажат, че са били създадени необходи-
мите условия, за да може действително да се спазва предписано-
то лечение […]. Освен това медицинското лечение, предоставяно 
в затворническите институции, трябва да бъде подходящо, т.е. на 
ниво, сравнимо с това, което държавните органи са се ангажира-
ли да осигурят на населението като цяло. Това обаче не означа-
ва, че на всеки задържан трябва да се гарантира същото ниво на 
медицинско лечение, което се предлага в най-добрите здравни 
заведения извън затворническите институции …“208.

С това ЕСПЧ инкорпорира в практиката си принципа за еквивалент-
ност на здравната грижа и макар и като общи насоки, очертава обхвата 
на позитивните задължения на държавите за нейното осигуряване.

В обхвата на позитивните задължения на държавите, свързани със 
здравеопазването, влиза и грижата за лицата с увреждания, които по-
падат в затворите. Когато затворникът се нуждае от зъбни протези, но 
няма средства да заплати тази част от тях, която не е покрита от здрав-
ната му осигуровка, държавата има задължение да установи схема на 

207 ECtHR, Mozer v. the Republic of Moldova and Russia, No. 11138/10, Grand Chamber judgment of 23 February 
2016, § 179.

208 ECtHR, Blohin v. Russia, No. 47152/06, Grand Chamber judgment of 23 March 2016, § 137.
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осигуряване, която да вземе предвид тази конкретна ситуация. В про-
тивен случай е налице нарушение на член 3 от Конвенцията209. Подобен е 
подходът на Съда и в случай на конфискация на очилата на затворник210, 
както и при липса на ортопедични обувки211.

Един от трудните въпроси в практиката на Съда е този, свързан с не-
съвместимостта на задържането в затвор със здравословното състоя-
ние на затворника. Съдът е приел, че той следва да се решава въз основа 
на конкретните обстоятелства по делото. В един от случаите, в които той 
е установил нарушение на член 3 от Конвенцията, Съдът приема:

„Съдът […] счита, че да се задържа лице, приковано към инвалид-
на количка и страдащо от параплегия и сериозни дисфункции на 
уретралния и аналния сфинктер, в условия, при които той няма 
неограничено и непрекъснато снабдяване с подложки за инкон-
тиненция и катетри и неограничен достъп до душ; когато то е ос-
тавено в ръцете на съкилийниците си за оказване на необходи-
мата помощ и когато не е в състояние да поддържа чистота без 
големи затруднения, подобно третиране достига прага на суро-
вост, изискван съгласно член 3 от Конвенцията, и представлява 
унизително и нечовешко отнасяне в нарушение на тази разпо-
редба.“212

Напредналата възраст сама по себе си не е пречка за налагане на 
наказание ефективно лишаване от свобода, ако не е съчетана със сери-
озни здравословни проблеми и ако затворът е в състояние да отгово-
ри на потребностите на възрастния затворник213. Когато обаче напред-
налата възраст на затворника е съчетана с такива проблеми и когато 
здравната система на затвора не е в състояние да ги посрещне, продъл-
жаващото задържане на затворника води до нарушение на член 3 от Кон-
венцията214.

Общите принципи на лечение в условията на лишаване от свобода са 
приложими и към специфичните проблеми при лечението на инфекциоз-
ните и на психичните заболявания. В допълнение към тях, по отношение 
на инфекциозните заболявания държавите имат също така задължение 

209 CEDH, V.D. c. Roumanie, no. 7078/02, Arrêt du 16 février 2010, § 96.
210 ECtHR, Slyusarev v. Russia, No. 60333/00, Judgment of 20 April 2010.
211 ECtHR, Vladimir Vasilyev v. Russia, No. 28370/05, Judgment of 10 January 2012.
212 ECtHR, D.G. v. Poland, No. 45705/07, Judgment of 12 February 2012, § 177.
213CEDH, Papon c. France, no. 64666/01, Décision du 7 juin 2001.
214 CEDH, Farbtuhs c. Lettonie, no. 4672/02, Arrêt du 2 décembre 2004.
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за превенция. На затворниците следва да бъде предоставен безплатен 
достъп до скринингови тестове, които да установяват наличието на ин-
фекциозно заболяване. Когато е налице неоправдано забавяне на дос-
тъпа до такива тестове, Съдът установява нарушение на член 3215. Що 
се отнася до психичните заболявания, по редица дела Съдът е приел, че 
затворниците с психични разстройства са специфична група в уязвимо 
положение и определени аспекти на живота в затвора представляват 
по-висок здравословен риск за тях, отколкото за другите затворници216.

Реакцията на затворническата администрация на гладни стачки на 
затворници е повдигала различни въпроси пред Съда, включително то-
зи за принудителното хранене. Делата Невмержитски срещу Украйна от 
2005  г. и Чорап срещу Молдова от 2007  г. се отнасят до принудително 
хранене на затворници, обявили гладна стачка. Мерките, чрез които те 
са принудени да приемат храна, са приложени на ранни етапи от техните 
гладни стачки и са лишени от валидни медицински основания217. Затвор-
ническата администрация осъществява принудителното хранене със 
средства, които причиняват на затворниците унижения и силни болки. Те 
са приковавани с белезници към стол, в устата им е напъхван разшири-
тел и по него в стомасите им са вкарвани маркучи или тръби, по които е 
вливана храната. Допълнително, заради съпротивата на жалбоподателя, 
са използвани метални щипци за изваждане на езика или палки за усми-
ряване. Тези интервенции, които са прилагани по няколко пъти на седми-
ца в съответствие с норми на вътрешното право на страните, причиняват 
на жалбоподателите наранявания. И по двете дела Съдът установява из-
тезание, след като преценява, че лишено от валидни медицински основа-
ния, принудителното хранене цели по-скоро да ги принуди да се откажат 
от гладната стачка, като им причинява без необходимост силна болка и 
унижения218.

Съдът обаче не отхвърля по принцип възможността за принудител-
но хранене на затворник в гладна стачка. Когато то е основано на ме-
дицинска необходимост и е съпроводено с подходящи процесуални га-
ранции, такова може да бъде прилагано219. Практиката на Съда засега 

215 Вж. например ECHR, Jeladze v. Georgia, No. 1871/08, Judgment of 18 December 2012, § 46.
216 ECtHR, Rooman v. Belgium, No. 18052/11, Grand Chamber judgment of 31 January 2019, § 145.
217 В този пункт Съдът изхожда от стандартите за информирано съгласие, конфиденциалност и третира-

не в случай на гладни стачки, възприети в Препоръка № R (98) 7 на Комитета на министрите на Съве-
та на Европа за етичните и организационни аспекти на здравеопазването в затвора.

218 ECHR, Nevmerzhitsky v Ukraine, No. 54825/00, Judgment of 5 April 2005; ECHR, Ciorap v Moldova, No. 
12066/02, Judgment of 19 June 2007.

219 CEDH, Rapaz c. Suisse, no. 73175/10, Décision du 26 mars 2013.
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обаче не дава възможност да се види какво е конкретното съдържание 
на понятието „медицинска необходимост“ за целите на принудителното 
хранене.

3.6. Дисциплинарна практика, използване на сила и 
помощни средства

ЕСПЧ е подчертавал нееднократно, че пенитенциарните институции 
имат потенциал за насилие, което може да ескалира много бързо220. Той 
също така приема, че използването на сила може понякога да бъде не-
обходимо. Условията и ограниченията за нейното използване в затво-
ра са същите, каквито са и в случаите на контакт с правоприлагащите 
органи на лица, които не са затворници. И в двата случая според Съда 
„всяко прибягване до физическа сила, което не е било строго необходи-
мо в отговор на поведението на лицето, срещу което тя се употребява, 
принизява човешкото достойнство и по принцип е нарушение на право-
то, гарантирано в член 3 от Конвенцията“221. Другото основно изисква-
не при използването на сила е за ефективно официално разследване, 
в случай че дадено лице направи заслужаващо доверие твърдение, че е 
било жертва на насилие. В решението на Голямата камара по делото Буид 
срещу Белгия от 2015 г. Съдът обобщава изискванията към такова раз-
следване:

„Най-общо казано, за да бъде разследването ефективно, институ-
циите и лицата, отговорни за провеждането му, трябва да бъдат 
независими от тези, към които то е насочено. Това означава не 
само липса на някаква йерархична или институционална връз-
ка, но и практическа независимост. Каквато и процедура да се 
използва, властите трябва да действат служебно. Освен това, за 
да бъде ефективно разследването, то трябва да може да доведе 
до установяване и наказване на виновните. То също така трябва 
да бъде достатъчно обхватно, за да позволи на разследващите 
органи да вземат предвид не само действията на представите-
лите на държавата, които пряко са използвали сила, но и всички 
съпътстващи обстоятелства. Въпреки че това не е задължение 
за постигане на резултат, а за използване на средства, всеки не-

220 CEDH, Gömi et autres c. Turquie, no. 35962/97, Arrêt du 21 décembre 2006, § 77; ECtHR, Tali v. Estonia, No. 
66393/10, Judgment of 13 February 2014, § 59.

221 ECtHR, Bouyid v. Belgium, No. 23380/09, Grand Chamber judgment of 28 September 2015, § 100.
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достатък в разследването, който подкопава способността му да 
установи причината за нараняванията или самоличността на от-
говорните лица, ще рискува да наруши изисквания стандарт за 
ефективност. В този контекст се подразбира и изискването за 
бързина и разумна експедитивност. Въпреки че може да има пре-
пятствия или трудности, които пречат на напредъка в разследва-
нето в конкретната ситуация, бързата реакция на властите при 
разследване на твърдения за малтретиране като цяло може да 
се счита за съществена за поддържане на общественото доверие 
в спазването от тяхна страна на принципите на върховенството 
на правото и за предотвратяване на впечатлението за наговаря-
не или толериране на незаконни действия. Жертвата трябва да 
може да участва ефективно в разследването. И накрая, разслед-
ването трябва да бъде задълбочено, което означава, че властите 
винаги трябва да правят сериозен опит да разберат какво се е 
случило, и не трябва да разчитат на прибързани или необоснова-
ни заключения, за да приключат разследването си.“222

ЕСПЧ е установил нарушения както на материалното, така и на про-
цесуалното задължение по член 3 в случаи на незаконна или непропор-
ционална употреба на сила и помощни средства срещу много държави. 
Те включват незаконно, безразборно или непропорционално използване 
на палки, юмруци, ритници, огнестрелно оръжие, лютив спрей, както и по-
ради неадекватното разследване на тези инциденти.

Използването на белезници като помощни средства при арест или 
конвоиране на затворници обикновено не води до нарушение на Кон-
венцията. Но ЕСПЧ е приел, че използването им в определени ситуации е 
довело до нарушение на член 3. Такъв например e случаят с поставяне-
то на белезници и вериги на бременна затворничка по време на гинеко-
логичен преглед и при раждане223; поставянето на белезници на затвор-
ник в болница, докато чака операция224; поставянето на белезници на 
затворник, който е болен от рак, на леглото му в болница225; законовото 
задължение за поставяне на белезници на затворничка по време на ги-
некологичен преглед, довело до отказ на затворничката от прегледа226; 

222 ECtHR, Bouyid v. Belgium, §§ 118–123.
223 ECtHR, Korneykova and Korneykov v. Ukraine, No. 56660/12, Judgment of 24 March 2016.
224 ECtHR, Hénaf v. France, No. 65436/01, Judgment of 27 November 2003.
225 ECtHR, Okhrimenko v. Ukraine, No. 53896/07, Judgment of 15 October 2009.
226 ECtHR, Filiz Uyan v. Turkey, No. 7496/03, Judgment of 8 January 2009.
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приковаването на затворник с психично разстройство за леглото за ня-
колко дни227. Във всички тези случаи Съдът намира, че използването на 
помощни средства е било несъразмерно дори когато е провокирано от 
поведението на затворника. Тежестта на наложеното или на предвиде-
ното по закон наказание според него само по себе си не може да бъде 
основание за използване на помощни средства без преценка на необ-
ходимостта от тях в конкретната ситуация. В едно доста спорно откъм 
основателност решение по делото Казакова срещу България от 2006  г. 
Съдът приема, че краткото приковаване с белезници за радиатора в по-
лицейското управление на жалбоподателката след нейното арестуване, 
въпреки че не е било обосновано от нейното поведение, поради кратката 
си продължителност и липсата на публичност не надхвърля прага на су-
ровост на третирането, изискуем от член 3228.

ЕСПЧ приема, че поставянето на белезници на затворник в публич-
но изслушване, когато е изправен пред съд, без такава мярка да е била 
разумно необходима за обществената безопасност или правилното пра-
вораздаване, представлява унизително отнасяне по смисъла на член 3 
от Конвенцията229. Остава обаче да се види как Съдът ще изпълни със 
съдържание понятието „разумна необходимост“, за да оправдае изпра-
вянето на затворник с белезници или с други помощни средства пред 
съдия.

В практиката на ЕСПЧ дисциплинарните мерки и наказания се раз-
глеждат през призмата на член 3 и на член 6 от Конвенцията. Те попадат 
в обхвата на член 3, когато по своята природа са нечовешки или унизи-
телни. Според Съда наказването на затворника с наказателна килия са-
мо по себе си не е в нарушение на член 3. То попада в обхвата на тази 
разпоредба, когато условията на неговото изтърпяване са нечовешки и 
унизителни. Така по делото Рамишвили и Кохреидзе от 2009 г. ЕСПЧ уста-
новява нарушение на член 3 поради условията в наказателната килия, в 
която единият от жалбоподателите е настанен, след като му е наложено 
дисциплинарно наказание за използване на мобилен телефон. Килията 
е била с размери 5,65 кв.м и той е пребивавал в нея с още един наказан 
затворник. Той се оплаква, че в нея е имало хлебарки и плъхове, тя не е 
имала прозорец или друга вентилация и е била много влажна, тъй като 
водата от чешмата е течала непрекъснато и шумно 24 часа в денонощие-
то. Тясна тръба в ъгъла на килията е служела за тоалетна, която не е била 

227 CEDH, Dimcho Dimov c. Bulgarie.
228 CEDH, Kazakova c. Bulgarie, no. 55061/00, Arrêt du 22 juin 2006, § 53.
229 CEDH, Gorodnitchev c. Russie, no. 52058/99, Arrêt du 24 mai 2007, § 108.
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отделена от останалата част на килията, а миризмата от нея постоянно 
се е носела във въздуха. Единственото легло, по което е имало паразити, 
не е било достатъчно широко, за да побере двама души. И макар жалбо-
подателят да прекарва в тази килия само четири дни, Съдът приема, че 
условията там са съставлявали нечовешко и унизително отнасяне в на-
рушение на член 3230. По друго дело Съдът установява нарушение на член 
3 поради настаняване на затворник с психично разстройство за 45 дни в 
наказателна килия231. По делото Янков срещу България от 2003 г. Съдът 
приема, че остригването на косата на затворник преди настаняването му 
в наказателна килия е нечовешко и унизително отнасяне в нарушение на 
член 3232.

Макар понякога да подчертава, че дисциплинарните производства 
в затвора може да попаднат в обхвата на член 6 от Конвенцията (право 
на достъп до съд и на справедлив процес), в практиката си ЕСПЧ е стес-
нил силно приложното поле на тази разпоредба. В по-старата си практика 
Съдът е приел, че член 6 не се прилага по принцип към дисциплинарните 
производства в затвора, освен ако те не представляват „наказателни об-
винения“ според автономния смисъл, който това понятие е придобило в 
тази практика233. За да определи дали едно обвинение е „наказателно“, 
Съдът обръща внимание на квалификацията на правонарушението спо-
ред националното право, естеството на правонарушението и естеството 
и тежестта на наказанието234. Така наказание, което може да доведе до 
изтърпяване на допълнителни дни от очакваната на практика продължи-
телност на наказанието лишаване от свобода, представлява „наказател-
но обвинение“, по отношение на което се прилагат гаранциите на член 6235.

Този подход дава на затворническата администрация широки въз-
можности за упражняване на произвол в дисциплинарната практика, без 
никакъв външен за системата контрол. Той е отживелица от остарелия 
подход към затвора като сфера на абсолютната и безконтролна власт 
на държавата и е изцяло несъответен на принципите на едно съвремен-
но демократично общество, основано на върховенството на правото. В 
по-късната си практика ЕСПЧ допуска приложимост на член 6 в неговия 

230 ECtHR, Ramishvili and Kokhreidze v. Georgia, No. 1704/06, Judgment of 27 January 2009, § 88.
231 ECtHR, Renolde v. France, No. 5608/05, Judgment of 16 October 2008, § 129.
232 ECtHR, Yankov v. Bulgaria, No. 39084/97, Judgment of 11 December 2003, § 120.
233 ECtHR, Štitić v. Croatia, No. 29660/03, Judgment of 8 November 2007, § 51.
234 ECtHR, Campbell and Fell v. the United Kingdom, Nos. 7819/77 and 7878/77, Judgment of 28 June 1984, §§ 

70–72.
235 ECtHR, Ezeh and Connors v. the United Kingdom, Nos. 39665/98 and 40086/98, Grand Chamber judgment of 9 

October 2003, §§ 128–130.
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гражданскоправен аспект в две хипотези – когато самото национално 
законодателство е признало наличието и е дало възможност за оспор-
ване пред съд на засегнатите чрез дисциплинарното наказание граждан-
ски права и задължения236 и когато, в по-общ план, чрез него са засегна-
ти индивидуални граждански права, като например ограничаването на 
свижданията, проверката на кореспонденцията или подслушването на 
телефонните обаждания237. В последния случай Съдът не поставя изис-
кване тези права да са признати като такива от националното законода-
телство. По делото Булоа срещу Люксембург от 2012 г. Съдът приема, че 
едно такова право следва да е признато или от националното законода-
телство, или от Конвенцията238. Това е разширяване на приложното поле 
на член 6, но дори с него практиката на Съда относно неговата приложи-
мост остава твърде рестриктивна.

3.7. Строг режим и изолации

По редица дела ЕСПЧ е приел, че строгият режим, съпроводен с изо-
лации, не е сам по себе си в противоречие с член 3 и че той може да бъде 
легитимно наложен на опасни затворници в интерес на обществения ред 
и да е съпроводен с отделяне на затворниците на строг режим от оста-
налите затворници и подлагането им на по-строг контрол. Целта е да се 
намали рискът от бягство, нападения и всяване на смут сред затворни-
ците. Въпреки това 

„държавата трябва да гарантира, че лицето е задържано при ус-
ловия, съвместими с уважението към човешкото му достойн-
ство, че начинът и методът на изпълнение на мярката не му при-
чиняват притеснения или трудности с интензитет, надвишаващ 
неизбежното ниво на страдание, присъщо на задържането и че 
предвид практическите изисквания на лишаването от свобода, 
здравето и благосъстоянието му са адекватно обезпечени“239.

По подобен начин обтекаем е и стандартът на Съда за единична-
та изолация. Според него единичната изолация сама по себе си не води 
до нарушение на член 3. Още в най-ранната си практика по делото Ен-
слин, Баадер и Распе срещу ФРГ от 1978 г. Комисията признава, че „пъл-

236 ECtHR, Gülmez v. Turkey, No. 16330/02, Judgment of 20 May 2008, §§ 28–29.
237 ECtHR, Enea v. Italy, No. 74912/01, Grand Chamber judgment of 17 September 2009, § 106.
238 ECtHR, Boulois v. Luxembourg, No. 37575/04, Grand Chamber judgment of 3 April 2012, §§ 102–104.
239  ECtHR, Piechowicz v. Poland, No. 20071/07, Judgment of 17 April 2012, §§ 161–162.
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ната сензорна изолация, съчетана с пълна социална изолация, може без 
съмнение в края на краищата да разруши личността; така че тя пред-
ставлява форма на нечовешко отнасяне, което не може да бъде обосно-
вано от изискванията за сигурност, при положение че забраната за из-
тезания и нечовешко отнасяне е абсолютна по своя характер“240. Съдът 
впоследствие нееднократно се солидаризира с тази теза. Нито той оба-
че, нито преди него Комисията не определят точно какво представлява 
единичната изолация. Вместо това те правят преценка в зависимост от 
конкретните обстоятелства по делото и въз основа на различни фактори 
дали тя е била прекомерно продължителна и дали е имала унищожителен 
ефект върху личността на жалбоподателите. Така по делото Енслин, Баа-
дер и Распе Комисията приема, че жалбоподателите не са били поставени 
в единична изолация и поради това жалбата им по член 3 от Конвенци-
ята е явно необоснована. Макар да са били затворени за повече от пет 
години в единични килии и да са били изолирани от социални контакти с 
останалите затворници, те са имали на разположение радио, а по-късно 
и телевизор и грамофон, които са можели да използват през цялото вре-
ме. Посещавали са ги нееднократно техните адвокати и членове на тех-
ните семейства. За известни периоди от време те са имали възможност 
да прекарват част от времето си (няколко часа) заедно или с други за-
творници. Тази възможност е била отнемана на няколко пъти заради на-
рушения на правилата на затвора или във връзка с атентати на техни съ-
ратници от Фракция „Червена армия“ извън затвора. И макар подходът 
на Комисията към единичната изолация да се разминава с този в СМП и 
в ЕПЗ, впоследствие Съдът не изглежда да отстъпва от него.

Доста проблемни от тази гледна точка са решенията на Голямата 
камара на ЕСПЧ по делата Йоджалан срещу Турция от 2005 г. и Рамирес 
Санчес срещу Франция от 2006 г. И в двата случая става дума за затвор-
ници, смятани за опасни терористи. При преценката на съответствието 
на единичната изолация със стандартите по член 3 по тези дела Съд-
ът взема изрично предвид многообразните рискове, които затворниците 
представляват като опасни терористи. По делото Йоджалан срещу Тур-
ция ЕСПЧ отказва да установи нарушение на член 3 от Конвенцията в 
случай на единична изолация на жалбоподателя в продължение на пове-
че от шест години. Абдула Йоджалан, лидерът на терористичната Кюрд-
ска работническа партия, е единственият затворник в затвор, разполо-
жен на остров Имралъ, достъпът до който е затруднен, особено в лошо 

240  ECmHR, Ensslin, Baader and Raspe v. the FRG, No. 7572/76, 7586/76 and 7587/76, Decision of 8 July 1978, 
DR 14, p. 109–110.
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време. Според Съда материалните условия, в които той изтърпява нака-
занието си доживотен затвор не предизвикват проблем от гледна точка 
на член 3. Съдът повтаря тезата си за деструктивните ефекти от пълната 
сензорна изолация, но приема, че жалбоподателят не е държан в такава 
изолация. Той е имал контакт с персонала на затвора, както и достъп до 
книги, вестници и радио. Не е имал достъп до телевизия и телефон. Пре-
глеждан е от лекар всеки ден, а веднъж в седмицата е имал свиждане с 
адвокатите си и с членове на своето семейство. Освен това е имал пра-
во на неограничена кореспонденция. Макар да приема, че занапред той 
следва да получи възможност за повече контакти, Съдът установява, че 
шестгодишната му изолация при тези условия не е достигнала минимал-
ната степен на суровост, за да попадне в приложното поле на член 3241. 
Съдът приема аргументите на турското правителство за необходимостта 
и условията на единичната изолация на жалбоподателя предвид риско-
вете, които съществуват за това негови съратници да направят опити за 
организиране на бягство, както и за посегателства над неговия живот от 
други затворници. 

По подобен начин през юли 2006 г. Голямата камара на ЕСПЧ по де-
лото Рамирес Санчес срещу Франция приема, че по отношение на извест-
ния терорист Илич Рамирес Санчес, познат още като Карлос Чакала, кой-
то е държан в единична изолация от френските власти в продължение 
на осем години и два месеца, третирането не е достигнало „минималната 
степен на суровост“, за да е налице нарушение на член 3 от ЕКПЧ. В този 
случай режимът включва 22-часово пребиваване в килия от 6.84 кв.м, в 
която има легло, маса и условия за тоалет. Жалбоподателят няма въз-
можност за контакт с другите затворници и със затворническата адми-
нистрация. Два часа на ден е извеждан на разходка, но без присъствието 
на други лица. Има възможност да чете вестник и да гледа телевизия. 
Единствените посетители, с които общува, са неговите адвокати и вед-
нъж месечно – свещеник. Между октомври 2002  г. и март 2004  г. жал-
боподателят е поставен на общ режим, но след телевизионно интервю, 
в което отказва да се разкае, е поставен обратно на режим на единична 
изолация, на какъвто пребивава от март 2004 г. до 5 януари 2006 г.242

241 ECHR, Öcalan v. Turkey, No. 46221/99, Grand Chamber Judgment of 12 May 2005, §§ 194, 196.
242 ECHR, Ramirez Sanchez v. France, No.59450/00, Grand Chamber judgment of 4 July 2006, §§ 131–135.
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По редица дела Съдът установява нарушения на член 3 заради из-
олацията на затворници, която е била прекомерна или прекомерно про-
дължителна. Така по делото Харакчиев и Толумов срещу България от 
2014 г. Съдът установява нарушение на член 3 поради това, че двамата 
жалбоподатели, които са осъдени на доживотен затвор, са държани в из-
олация, произтичаща от изискванията на техния режим, която, макар и 
да не е пълна, е продължила съответно 12 и 14 години. Според Съда

„[п]ри такива обстоятелства, изолацията трябва да бъде обосно-
вана чрез конкретни съображения за сигурност, съществуващи 
за цялото времетраене на прилагане на тази мярка. Трудно би 
могло да се приеме, че това автоматично е необходимо един-
ствено поради присъдите доживотен затвор на жалбоподатели-
те, съответно със и без право на замяна, като неразделна част 
от тези наказания поне за първоначалния петгодишен период на 
тяхната присъда“243.

Съдът също така е установил нарушения на член 3 по делото Ону-
фриу срещу Кипър от 2010 г. в случай със затворник, настанен за 47 дни в 
единична изолация в килия от близо 6 кв.м. Макар да е бил извеждан от 
нея седем пъти за конвоиране до съда и обратно, през останалото време 
жалбоподателят е имал възможност да я напуска ежедневно за много 
кратко време. Неговите контакти са били ограничени до персонала на за-
твора и съда. През този период той не е имал свиждания с близки, макар 
да е можел да им пише писма. Във връзка с това Съдът установява от-
делно нарушение на член 8244. По това дело от значение за установяване 
на нарушенията е също така липсата на процесуални гаранции за защита 
от произвол при налагането на единичната изолация. 

По друго дело – Чульог срещу Унгария от 2011 г., Съдът също уста-
новява нарушение на член 3 поради продължителната единична изола-
ция на жалбоподателя, изтърпяващ наказанието си в специално крило 
на затвор, в което се настаняват опасни затворници. Той е прекарал в 
това крило общо две години и един месец. Държан е в единична килия и 
са му слагани белезници всеки път, когато е извеждан извън нея. В ки-
лията е имало само изкуствена светлина, недостатъчна вентилация, то-
алетна без седалка или покривало. Бил е обискиран с пълно събличане 
ежедневно. Можел е да получава свиждания, да държи в килията си кни-

243 ECtHR, Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria, Nos. 15018/11 and 61199/12, Judgment of 8 July 2017, § 204.
244 ECtHR, Onoufriou v. Cyprus, No. 24407/04, Judgment of 7 January 2010, §§ 57–97.
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ги, да гледа телевизия и да има достъп до свещеник. Съдът приема, че не 
може да се счита, че жалбоподателят е бил в пълна сензорна изолация, а 
че изолацията му е била частична и относителна. Въпреки това строги-
ят режим, наложен за продължителен период и съпътстван от сериозни 
ограничения и притеснения, е надхвърлил прага на суровост по член 3 от 
Конвенцията245.

Очевидно е, че в практиката си, свързана със специалните режи-
ми и единичната изолация, ЕСПЧ разграничава затворниците, осъдени 
за терористични престъпления от останалите затворници. И докато за 
последните той е склонен да установява нарушения на член 3 поради 
прекомерната и прекомерно продължителната изолация, в случаите със 
затворниците, осъдени за терористични престъпления, в практиката си 
Съдът е твърде рестриктивен и сериозно подронва „меките“ междуна-
родни стандарти в тази сфера.

3.8. Достъп до правосъдие

Практиката на ЕСПЧ относно достъпа до правосъдие засяга ограни-
чен кръг проблеми, свързани с достъпа до адвокатска защита и с ефек-
тивното участие в съдебни производства, в това число в производството 
пред самия Съд. Достъпът до адвокатска защита за целите на наказа-
телното производство е обхватна тема, която засяга както затворниците, 
така и тези, които участват в такива производства, без да са задържани. 
Директивите и препоръките от Пътната карта за укрепване на процесуал-
ните права на заподозрени лица или на обвиняеми/подсъдими в рамки-
те на наказателното производство на ЕС създават цялостна нормативна 
рамка както на правото на достъп до адвокатска защита и подпомагане, 
така и на съпътстващите го права246. Стандартът, който ЕСПЧ установява 
в практиката си, е по-нисък от този в Стокхолмските директиви. За раз-
лика от тях, Съдът поставя преценката на адекватността на достъпа до 
адвокатска защита в зависимост от справедливостта на производство-
то като цяло, след като то е приключило247.

Важна линия на определяне на стандарти в достъпа до адвокатка 
защита в практиката на Съда е поверителността на комуникациите меж-

245 ECtHR, Csüllög v. Hungary, No. 30042/08, Judgment of 7 June 2011, §§ 32–38.
246  Вж. Кънев, К. Международни стандарти за правото на правна защита и подпомагане на заподозре-

ни, обвиняеми и подсъдими в наказателния процес. София, БХК, 2018 г., достъпна на: https://www.
bghelsinki.org/media/uploads/bg_international_standards_legal_defense.pdf (посетена на 9 декември 
2020 г.).

247  Вж. например ECtHR, Simeonovi v. Bulgaria, No. 21980/04, Grand Chamber judgment of 12 May 2017.
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ду задържания и адвоката, както и поверителността на тяхната корес-
понденция. По принцип кореспонденцията между задържания и адвока-
та следва да бъде привилегирована248. Това означава, че тя може да бъде 
проверявана само в много крайни случаи, например ако писмото застра-
шава сигурността в затвора или безопасността на други хора, при това 
при спазване на необходимите предпазни мерки срещу произвол. 

Друг аспект на ефективния достъп до адвокатска защита е въз-
можността на адвоката и задържания да поддържат ефективна кому-
никация по време на съдебното производство. По делото Инсанов срещу 
Азербайджан от 2013  г. такава не е могла да се осъществи поради то-
ва, че задържаният е бил затворен в метална клетка по време на про-
цеса, при което комуникацията му с адвоката е била чувана от другите 
участници в него. Поради това Съдът установява нарушение на член 6 
от Конвенцията249. Затварянето в метална клетка по време на съдебното 
заседание се отразява не само върху комуникацията на подсъдимия с 
адвоката, но препятства възможността за самостоятелното му ефектив-
но участие в процеса250.

По няколко дела ЕСПЧ е приел, че по граждански дела е допустимо 
установяване на опростени процедури за затворници, включително въз-
можност за провеждане на писмено производство, при условие че то съ-
ответства на принципите на справедлив процес по член 6 § 1 от Конвен-
цията. При такава процедура страните трябва да имат възможност да 
поискат публично изслушване251. Във всички случаи следва да се проучи 
дали личното явяване е „важна част от представянето на делото от ище-
ца и на практика единственият начин да се осигури състезателен про-
цес“252.

Правото на затворниците да подадат жалба в ЕСПЧ и да комуни-
кират свободно със Съда е интегрална част от достъпа им до правосъ-
дие. Член 34 от Конвенцията налага ангажимент на страните членки да не 
създават по никакъв начин пречки за ефективното упражняване на пра-
вото на индивидуална жалба. По редица дела Съдът е установил нару-
шения на тази разпоредба, когато затворническата администрация или 

248  ECtHR, Yefimenko v. Russia, No. 152/04, Judgment of 12 February 2013, § 144.
249 ECtHR, Insanov v. Azerbaijan, No. 16133/08, Judgment of 14 March 2013, §§ 168–171.
250 ECtHR, Svinarenko and Slyadnev v. Russia, Nos. 32541/08 and 43441/08, Grand Chamber judgment of 17 July 

2014, § 134.
251 ECtHR, Altay v. Turkey (no. 2), No. 11236/09, Judgment of 9 April 2019, § 77.
252 ECtHR, Kovalev v. Russia, No. 78145/01, Judgment of 10 May 2007, § 37; ECtHR, Margaretić v. Croatia, No. 

16115/13, Judgment of 5 June 2014, § 128.
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други държавни органи са сплашвали или са извършвали други проти-
возаконни действия с цел да разубедят или да обезкуражат затворни-
ците жалбоподатели да упражняват правото си на жалба. Това се отнася 
не само за случаи на пряк натиск спрямо жалбоподатели, но и за такъв 
спрямо трети лица, които са им помагали да подадат жалби253. Нещо по-
вече, самото отваряне от затворническата администрация на писма, ад-
ресирани до Съда, което може да има сплашващ ефект върху жалбопо-
дателите, представлява нарушение на член 34254.

Според Съда задължението да не се възпрепятства правото на ин-
дивидуална жалба не означава автоматично, че държавата е длъжна да 
предостави на жалбоподателите копия на всякакви документи или да 
им предостави техническите средства, за да си направят копия. Въпре-
ки това член 34 от Конвенцията може да наложи на държавните органи 
да предоставят копия на документи на жалбоподатели, които попадат в 
ситуации на особена уязвимост и зависимост и които не могат да полу-
чат документите, необходими за техните дела, без държавна подкрепа255.

3.9. Свобода на изповядване на религия и свобода на 
изразяване

Принципите, ръководещи практиката на ЕСПЧ във връзка със сво-
бодата на изповядване на религия по член 9 и свободата на изразяване 
по член 10 от Конвенцията, са същите като при хората на свобода. За-
творниците имат право да упражняват и двете основни права, подлежа-
щи на ограничения, които са необходими в едно демократично общество 
в интерес на една или няколко от изрично посочените в съответните раз-
поредби легитимни цели. В условията на затвора обаче Съдът е възпри-
ел подходи, които дават възможност за по-големи ограничения на тези 
права от тези, допустими извън затвора.

Така по делото Доналдсън срещу Обединеното кралство от 2011  г. 
Съдът приема по отношение на възможността за ограничаване на пра-
вото на свобода на изразяване в затвора, че „[в]сяко ограничение на то-
ва или на всяко друго право трябва да бъде оправдано, въпреки че та-
кова оправдание може да се намери в съображенията за сигурност, 
по-специално за предотвратяването на престъпления и безредици, кои-

253 Вж. например ECtHR, Şarlı v. Turkey, No. 24490/94, Judgment of 22 May 2001, §§ 85–86.
254 ECtHR, Klyakhin v. Russia, No. 46082/99, Judgment of 30 November 2004, §§ 116–123.
255 ECtHR, Cano Moya v. Spain, No. 3142/11, Judgment of 11 October 2016, § 50.
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то неизбежно произтичат от обстоятелствата за лишаване от свобода“256. 
Подобно обобщение не изглежда оправдано и дава възможност за блан-
кетно „оправдаване“ в условията на затвора на всякакви ограничения на 
правата по Конвенцията.

Съдът е установил нарушения на член 9 от Конвенцията в случаи, 
когато затворници не са имали възможност да проведат среща с пред-
ставители на своята религиозна деноминация, които не са били допусна-
ти до тях от затворническата администрация257; когато на затворници е 
отказан достъп до религиозни служби и им е конфискувана религиозна 
литература258; когато на затворник е отказана хранителна диета, съобра-
зена с религиозните му потребности259.

ЕСПЧ е установил и нарушения на член 10 по редица дела на затвор-
ници, включително срещу България. По делото Янков срещу България от 
2003 г. Съдът приема, че наказването на затворник със седем дни изоли-
ране в наказателна килия заради съдържанието на ръкопис, съдържащ 
обидни изявления за съдебната и пенитенциарната система в България, 
не е било необходимо в едно демократично общество по смисъла на член 
10 § 2 от Конвенцията. Според Съда

„ не може да се приеме, че е постигнат справедлив баланс между 
конкуриращите се права и интереси: правото на жалбоподателя 
на свобода на изразяване, от една страна, и необходимостта да 
се запази авторитетът на съдебната власт и да се защити репута-
цията на държавните служители. Чрез наказването на жалбопо-
дателя затворник с изолиране за седем дни в наказателна килия 
за това, че е включил умерено обидни забележки в частен ръко-
пис, критикуващ правосъдната система, който не е бил разпрос-
транен сред затворниците, властите са превишили свободата си 
на преценка“260.

Съдът е установил нарушения на член 10 по делото Марин Костов 
срещу България от 2012 г., както и по делото Шахънов и Полфрийман сре-

256 ECtHR, Donaldson v. the United Kingdom, No. 56975/09, Decision of 25 January 2011, § 18.
257 ECtHR, Mozer v. the Republic of Moldova and Russia, No. 11138/10, Grand Chamber judgment of 23 February 

2016, §§ 197–199; ECtHR, Poltoratskiy v. Ukraine, No. 38812/97, Judgment of 29 April 2003, §§ 163–171.
258 ECtHR, Kuznetsov v. Ukraine, No. 39042/97, Judgment of 29 April 2003, §§ 143–151; ECtHR, Moroz v. Ukraine, 

No. 5187/07, Judgment of 2 March 2017, §§ 104–109.
259 ECtHR, Jakóbski v. Poland, No. 18429, Judgment of 7 December 2010, § 48–55.
260 ECtHR, Yankov v. Bulgaria, 143.
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щу България от 2016 г. И по двете дела става дума за налагане на дис-
циплинарни наказания на жалбоподателите заради жалби, които те са 
писали до прокурора, до началника на затвора и до министъра на пра-
восъдието, свързани с твърдени нарушения на служители в затворите. 
Според Съда дисциплинарните наказания не са били необходими в едно 
демократично общество261.

По няколко дела на затворници ЕСПЧ е установил, че не е налице на-
рушение на член 10. Така по делото Нилсен срещу Обединеното кралство 
от 2008 г. Съдът приема, че конфискацията на ръкопис на затворник, в 
който той описва престъпленията си, е била оправдана за опазване на 
здравето или морала и защитата на репутацията или правата на други-
те262. По подобен начин той приема за оправдана забраната на затвор-
ник да показва в общите части на затвора върху облеклото си великден-
ска лилия – символа на убитите в Северна Ирландия републиканци през 
1916 г. Според Съда „по време на конфликт затворите се характеризират 
с висок риск от безредици, а емблемите, които е по-вероятно да се счи-
тат за обидни, е също по-вероятно да предизвикат насилие и безредици, 
ако се носят публично“263. По делото Бидар срещу Франция от 2015 г. Съд-
ът не установява нарушение на член 10 във връзка със забраната като 
част от условията за предсрочно освобождаване на затворник да раз-
пространява информация за терористичното престъпление, за което е 
бил осъден264.

3.10. Образование и труд

Член 4 от Конвенцията забранява робството и принудителния и за-
дължителен труд. Той обаче прави изрична уговорка: „За целите на този 
член не представлява „принудителен или задължителен труд“ […] всеки 
труд, който обикновено е задължителен за лицата, лишени от свобода 
в съответствие с член 5 на тази Конвенция, или по време на условно ос-
вобождаване от такова лишаване от свобода“. Няколко други междуна-
родни договора съдържат подобни разпоредби. В тази си обща форму-
лировка разпоредбата очевидно отива далеч, давайки възможност да се 
принуждават към полагане на труд всички категории лишени от свобода 
по член 5, включително например инфекциозно болните и чужденците, 

261 ECtHR, Marin Kostov v. Bulgaria, No. 13801/07, Judgment of 24 July 2012; ECtHR, Shahanov and Palfreeman v. 
Bulgaria, Nos. 35365/12 and 69125/12, Judgment of 21 July 2016.

262 ECtHR, Nilsen v. the United Kingdom, No. 36882/05, Decision of 9 March 2010.
263 ECtHR, Donaldson v. the United Kingdom, § 29.
264 CEDH, Bidart c. France, no. 52363/11, Arrêt du 12 novembre 2015.
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задържани за експулсиране. Оттук идва и известна трудност при тълку-
ването. Какъв труд има предвид тази разпоредба: почистването на кили-
ите и на общите помещения в мястото за задържане; работа вътре в за-
твора, организирана и ръководена от затворническата администрация; 
отдаване на затворници да работят за частни лица и компании? Това са 
различни хипотези, към които очевидно следва да се прилагат различни 
изисквания. Тези изисквания засягат продължителността, заплащането, 
условията на труд, осигуряването за безработица, пенсионното осигуря-
ване и пр.

Едно от основанията за изключението от забраната за принудителен 
и задължителен труд по отношение на осъдените затворници е, че произ-
водителният труд, който те полагат, се различава от труда на свобода по 
това, че има преди всичко поправителна и ресоциализационна цел. И до-
колкото целта на наказанието е тъкмо поправянето и ресоциализацията 
на осъдения, някаква форма на неговото задължаване да полага такъв 
труд се смята за приемливо. Само по себе си обаче това оправдание не е 
задоволително, тъй като член 4 забранява принуждаването към труд на 
осъдени лица, които не са лишавани от свобода, за които поправянето и 
ресоциализацията също са цели на наказанието.

Още в ранната си практика ЕСПЧ е приел, че затворниците могат да 
бъдат принуждавани да извършват производителен труд. Нещо повече, 
тяхното условно освобождаване може да бъде обусловено от натрупва-
нето на определена сума срещу положения труд265. В разрез със стан-
дарта на СМП и ЕПЗ Съдът е приел и продължава да поддържа подхода 
на Комисията още от 1968  г. според който не съществува „безусловно 
задължение по член 4 от Конвенцията да се заплаща трудът на всички 
задържани при всички случаи“266. Той също така е отхвърлял жалби на 
затворници, които се оплакват от ниското заплащане. Съдът също така е 
приел, че държавата е длъжна да защити затворника срещу евентуални 
трудови злополуки267.

Що се отнася до задължението на държавите членки да включат ра-
ботещите затворници в системата на социалното осигуряване, Съдът е 
възприел един относително нисък стандарт в решението на Голямата ка-
мара по делото Щумер срещу Австрия от 2011 г. По това дело става дума 
за затворник, който е прекарал около 28 години от живота си в затвора, 
където за продължителни периоди от време е работил в кухнята или в 

265 ECtHR, Van Droogenbroeck v. Belgium, No. 7906/77, Judgment of 24 June 1982, § 59.
266 ECtHR, Zhelyazkov v. Bulgaria, No. 11332/04, Judgment of 9 October 2012, § 36.
267 ECtHR, Gorgiev v. the former Yugoslav Republic of Macedonia, No. 26984/05, Judgment of 19 April 2012, § 68.
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пекарната. Но той не е включен в системата на пенсионно осигуряване, 
тъй като законодателството на Австрия не допуска това. Поради това 
не е могъл да вземе пенсия след освобождаването си, макар да е по-
лучил ежемесечно някакво социално подпомагане, възлизащо на малко 
по-малко от минималната пенсия в страната. ЕСПЧ разглежда това дело 
основно през призмата на член 14 (забрана за дискриминация) във връз-
ка с член 4 от Конвенцията и отделно по член 4. Той не намира нарушение, 
приемайки, че изключването на затворниците от системата на пенсион-
но осигуряване в Австрия има някаква „разумна основа“ и е в обхвата на 
свободата на преценка на държавата268. За Съда не е достатъчно това, че 
повече от половината държави – членки на Съвета на Европа, в законо-
дателствата си включват затворниците в системите на пенсионно осигу-
ряване за старост. Той придава особено значение на факта, че макар да 
не е могъл да получи пенсия, жалбоподателят все пак е получавал еже-
месечно някакво социално подпомагане.

По отношение на образованието в затвора, стандартите, които ЕСПЧ 
установява, са също доста ниски. Те са значително по-ниски от изисква-
нията на Препоръка Rec(89)12 за образованието в затвора269. Практиката 
на Съда е основана на член 2 от Протокол № 1 от Конвенцията, регламен-
тиращ правото на образование. Съдът приема, че тази разпоредба не на-
лага на държавите членки да създадат образователни институции за за-
творници там, където такива не съществуват. Когато обаче властите са 
създали такива, те не могат да откажат достъп до тях на затворник без 
конкретна преценка дали ограничението преследва законна цел и дали е 
пропорционално на тази цел. Така по делото Вельо Велев срещу България 
от 2014 г. Съдът е установил нарушение на член 2 от Протокол № 1 по-
ради това, че на подсъдим, който е задържан в Старозагорския затвор, 
е отказан достъп до образование в училището на затвора без никаква 
преценка на законността и пропорционалността на отказа270.

ЕСПЧ установява нарушение на член 2 от Протокол № 1 и по делото 
Мехмет Решит Арслан и Орхан Бингьол срещу Турция от 2019 г. Жалбопо-
дателите са двама затворници, осъдени на доживотен затвор, които са 
решили да продължат висшето си образование, прекъснато от тяхната 
присъда. Вътрешното законодателство на Турция допуска това и дори 
дава възможност затворниците да ползват интернет за тази цел, когато 
това е необходимо. На жалбоподателите е отказана такава възможност 

268 ECtHR, Stummer v. Austria, No. 37452/02, Grand Chamber judgment of 7 July 2011, §§ 109–110.
269 Вж. 2.4. по-горе.
270 ECtHR, Velyo Velev v. Bulgaria, No. 16032/07, Judgment of 27 May 2015.
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поради това, че единият от тях е бил наказван многократно, а за другия 
са съществували подозрения, че той ще поддържа контакти с терорис-
тична организация. Преценявайки конкретните обстоятелства по дело-
то, Съдът стига до извода, че националните съдилища не са постигнали 
справедлив баланс между правото на жалбоподателите на образование, 
от една страна, и необходимостта от поддържане на обществения ред, от 
друга271.

 Като цяло отказът на Съда да наложи на държавите членки пози-
тивни задължения да поддържат образователни институции в затвори-
те в значителна степен подронва самата идея за право на образование. 
Нищо в текста на член 2 от Протокол № 1 не налага на Съда такова само-
ограничение, то е изцяло въпрос на практика, която в случая е рестрик-
тивна до степен да обезсмисли това основно човешко право, което е от 
ключово значение също така за реабилитацията и ресоциализацията на 
лишените от свобода по наказателен ред.

3.11. Право на гласуване

За разлика от правото на образование, правото на гласуване на за-
творниците е утвърдено в практиката на ЕСПЧ чрез прогресивно ево-
лютивно тълкуване на разпоредбата на член 3 от Протокол № 1 от Кон-
венцията. Тази разпоредба изисква от високодоговарящите се страни да 
провеждат свободни избори през разумни интервали с тайно гласуване 
и при условия, осигуряващи свободно изразяване на мнението на народа 
при избиране на законодателно тяло. Член 3 от Протокол № 1 следова-
телно е приложим за избор на органи, които са законодателни. Той не е 
приложим за избори на местни органи на власт и за други органи, които 
нямат правомощия да създават норми, имащи статут на закони (като на-
пример изборите за президент в България).

Правото на затворниците да гласуват на законодателни избори се 
утвърждава в практиката на ЕСПЧ сравнително късно. Това става с ре-
шението на Голямата камара по делото Хърст срещу Обединеното крал-
ство № 2 от 2005  г. По това дело става дума за лишаването на осъде-
ни лица, които изтърпяват ефективни наказания лишаване от свобода в 
Обединеното кралство, от право да гласуват на парламентарни избори по 
силата на закона. Според Съда в системата на Конвенцията, където то-
лерантността и широтата на кръгозора са отличителни белези на демо-

271 CEDH, Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie, nos. 47121/06, 13988/07 et 34750/07, Arrêt du 18 juin 
2019, § 72.
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кратичното общество, няма място за автоматично изключване от пра-
вото на гласуване, независимо колко това би засегнало общественото 
мнение272. По това дело Съдът се позовава на Кодекса на добрите изборни 
практики на Венецианската комисия от 2002 г., според който лишаването 
на лица от правото да избират и да бъдат избирани следва да става са-
мо при наличието на четири кумулативни предпоставки: лишаването да 
бъде предвидено в закон; да се спазва принципът на пропорционалност, 
а условията за лишаване на лицата от право да бъдат избирани да бъ-
дат по-малко строги, отколкото лишаването им от право да избират; ли-
шаването да се основава на липса на дееспособност или на наказателна 
присъда за тежко престъпление; отнемането на политически права или 
констатирането на недееспособност да бъде наложено само с изрично 
решение на съд273. ЕСПЧ прави опит да установи наличието на „Европей-
ски консенсус“ по въпроса и установява, че към датата на решението 18 
държави членки дават безусловно право на затворниците да гласуват; в 
други 13 то е ограничено по силата на закон, а в други 12 то може да бъде 
ограничено по един или друг начин.

След Хърст ЕСПЧ установява нарушения на член 3 от Протокол № 1 
на аналогични основания срещу няколко други държави членки. По де-
лото Кулински и Събев срещу България от 2016 г. той установява такова 
нарушение и срещу България заради бланкетната забрана за гласуване 
на изтърпяващите наказание лишаване от свобода в член 42, ал. 1 от Кон-
ституцията на Република България274.

В по-късната си практика Съдът донякъде ревизира своя подход от 
Хърст. Това става по делото Скопола срещу Италия № 3 от 2012 г. По това 
дело Голямата камара не установява нарушение на член 3 от Протокол 
№ 1, въпреки че италианското законодателство предвижда забрана на 
лишените от свобода да гласуват, когато са осъдени на ефективно ли-
шаване от свобода за определени престъпления срещу държавата и сре-
щу съдебната система, както и за престъпления, наказуеми с лишаване 
от свобода от три години или повече. Според Съда подобни законода-
телни разпоредби показват загрижеността на законодателя да адаптира 
прилагането на мярката към конкретните обстоятелства на всеки слу-
чай, като взема предвид такива фактори, като тежестта на извършеното 
престъпление и поведението на правонарушителя. В резултат на това не 
може да се каже, че италианската система възприема общ автоматичен 

272 ECtHR, Hirst v. the United Kingdom (no. 2), § 70.
273 ECtHR, Hirst v. the United Kingdom (no. 2), §§ 32, 71.
274 ECtHR, Kulinski and Sabev v. Bulgaria, No. 63849/09, Judgment of 21 July 2016.
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и безразборен подход и следователно италианските власти не са над-
хвърлили свободата на преценка, предоставена им в тази сфера275. С то-
ва обаче Съдът загърбва изискването на Венецианската комисия отне-
мането на политически права да бъде наложено само с изрично решение 
на съд.

3.12. Забрана за дискриминация

Разделното настаняване и третиране на различните групи затвор-
ници, както и необходимостта от позитивни мерки в интерес на групите 
и лицата в ситуация на уязвимост в затворите е дало възможност пред 
ЕСПЧ да бъдат повдигнати редица въпроси, свързани с дискриминация. 
Съдът е разгледал тези въпроси по член 14 от Конвенцията, който за-
бранява дискриминацията при упражняването на правата и свободите, 
гарантирани в нея, на основата на редица признаци, сред които и „друг 
някакъв признак“. В практиката си, когато решава дела за дискримина-
ция Съдът прилага двустепенен анализ в отговор на следните въпроси:

1. Налице ли е разлика в третирането на лица в аналогични или 
относимо подобни ситуации, или отказ да се третират по раз-
личен начин лица в относимо различни ситуации?

2. Ако да, такава разлика или липса на разлика оправдана ли е 
обективно? По-специално,
a) преследва ли тя легитимна цел?
b) използваните средства разумно пропорционални ли са на 

преследваната цел?276

Ключово в практиката на ЕСПЧ за защита от дискриминация е ре-
шението на Голямата камара по делото Хамтоху и Аксенчик срещу Русия 
от 2017 г. Жалбоподателите, които са съответно на 47 и на 32 години, са 
осъдени на доживотен затвор. Те се оплакват, че са дискриминирани по 
признак възраст и пол, тъй като непълнолетните, лицата над 65 години и 
жените не могат да бъдат осъждани на доживотен затвор по закон. ЕСПЧ 
не установява нарушение на член 14 във връзка с член 5 от Конвенция-
та. Той приема, че е налице разлика в третирането на жалбоподателите в 
сравнение с други затворници в аналогична или относимо подобна ситу-
ация, но тази разлика преследва легитимна цел – вземане под внимание 
на възрастта и „психологическите характеристики“ на различните катего-
рии правонарушители, а използваните средства са разумно пропорцио-
нални на преследваната цел. Съдът отбелязва, че е налице „европейски 

275 ECtHR, Scoppola v. Italy (no. 3), No. 126/05, Grand Chamber judgment of 22 May 2012, §§ 106–109.
276 ECtHR, Molla Sali v. Greece, No. 20452/14, Grand Chamber judgment of 19 December 2018, § 135.
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консенсус“ сред всички държави членки на непълнолетните да не се на-
лага наказание доживотен затвор. В някои държави членки режимът на 
налагане на наказания на възрастни правонарушители е различен от този 
на по-младите пълнолетни. В по-редки случаи такива разлики са налице 
и в режима на налагане на наказание на някои категории жени и на жените 
изобщо. В тази ситуация руските власти имат широка свобода на прецен-
ка, която те не са надвишили в конкретния случай. 

„Следователно изглежда трудно да се критикува руският зако-
нодател, че е регламентирал по начин, който отразява развитие-
то на обществото в тази сфера, освобождаването на определени 
групи правонарушители от наказване с доживотен затвор. Тако-
ва освобождаване представлява като цяло социален прогрес в 
пенологичната сфера.“277

В унисон със стандарта по Хамтоху и Аксенчик, по делото Александру 
Енаке срещу Румъния от 2017 г. ЕСПЧ приема, че установената със закон 
разлика в третирането между мъжете и жените, която позволява отла-
гане изпълнението на наказание лишаване от свобода за майки с малки 
бебета, но не и за бащи, не е в нарушение на член 14 във връзка с член 8 
от Конвенцията. Тази разлика според Съда е оправдана със специфич-
ните причини, свързани с бременността и първите месеци от живота на 
детето, както и предвид „специалните връзки“ между майката и детето 
през този период278.

Макар според Хамтоху и Аксенчик важни различия в режима на ли-
шаване от свобода между мъжете и жените да са оправдани, Съдът е 
приел, че разликата в третирането следва да се преценява конкретно от 
гледна точка на целта и пропорционалността на средствата за нейното 
постигане. По делото Ецис срещу Латвия от 2019  г. той установява на-
рушение на член 14 във връзка с член 8 от Конвенцията във връзка с 
бланкетната забрана за отпуск от затвора с цел присъствие на погребе-
ние на близък за определена категория мъже, които могат да предста-
вляват заплаха за безопасността, в сравнение с жените затворнички, за 
които тя не се отнася. Съдът споделя доводите на правителството, че 
няма обективна необходимост жените затворнички да бъдат подлагани 
на условия, които са по-строги от необходимото. Той обаче подчертава, 
че този принцип е еднакво приложим и към затворниците от мъжки пол 

277  ECtHR, Khamtokhu and Aksenchik v. Russia, No. 60367/08, Grand Chamber judgment of 24 January 2017, § 86.
278 ECtHR, Alexandru Enache v. Romania, No. 16986/12, Judgment of 3 October 2017, § 76.
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по случай, свързан с упражняване на право, за гарантирането на което 
властите имат позитивно задължение да направят преценка на всички 
специфични обстоятелства279. На фона на широката свобода на прецен-
ка за различно третиране на мъжете и жените, която Съдът предоста-
вя на националните власти по Хамтоху и Аксенчик, подходът, който той 
възприема по Ецис, изглежда отстъпление от този стандарт. Бланкетна-
та забрана на определена категория мъже затворници да присъстват на 
погребения на близки е недопустима, но тя следва да е предмет на раз-
глеждане по-скоро по член 8, а не по член 14 от Конвенцията, където сво-
бодата на преценка, която Съдът допуска, изглежда по-широка.

По делото Клифт срещу Обединеното кралство от 2010 г. ЕСПЧ уста-
новява нарушение на член 14 във връзка с член 5 от Конвенцията поради 
това, че не успява да установи обективно оправдание на разликата в тре-
тирането за целите на предсрочното освобождаване между затворници 
с различна продължителност на наказанията. По-специално жалбопода-
телят, който е изтърпявал наказание лишаване от свобода повече от 15 
години, е имал нужда да получи допълнително одобрение за своето пред-
срочно освобождаване от държавния секретар, към когото тези, които са 
изтърпявали по-краткосрочни наказания, не е имало нужда да се обръ-
щат. За Съда оценката на риска за всеки отделен затворник при прила-
гането на публично оповестени критерии е задача, лишена от всякакво 
политическо съдържание, за която държавният секретар не е могъл да 
претендира, че притежава експертиза280.

Освен по делото Клифт, Съдът е установил дискриминация и по ня-
колко други дела, свързани с „друг признак“. Те засягат неоправданото 
различно и по-ограничително третиране по отношение на свижданията 
на задържаните в следствените арести в сравнение с тези в затвори-
те281; неоправданото различно и по-ограничително третиране на неосъ-
дените затворници в сравнение с осъдените по отношение на съпруже-
ските посещения282; неоправданото различно третиране на неосъдените 
затворници в сравнение с осъдените по отношение на възможността за 
предсрочно освобождаване, когато страдат от терминално заболява-
не283; отделянето и настаняването в психиатричното крило на затвора на 

279 ECtHR, Ēcis v. Latvia, No. 12879/09, Judgment of 10 January 2019, § 91.
280  ECtHR, Clift v. the United Kingdom, No. 7205/07, Judgment of 13 July 2010, §§ 77–78.
281  CEDH, Chaldayev c. Russie, no. 33172/16, Arrêt du 28 mai 2019.
282  ECtHR, Varnas v. Lithuania, No. 42615/06, Judgment of 9 July 2013.
283  CEDH, Gülay Çetin c. Turquie, no. 44084/10, Arrêt du 5 mars 2013.
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ХИВ-позитивни затворници284; държането на хомосексуален затворник в 
изолация в продължение на осем месеца, за да бъде предпазен от дру-
гите затворници285.

3.13. Право на вътрешноправно средство за защита

Член 13 от Конвенцията изисква всеки, чиито права и свободи, про-
възгласени в нея, са нарушени, да има право на ефикасни вътрешноправ-
ни средства за тяхната защита пред съответните национални власти. 
Тази разпоредба, както и член 14 се прилагат само във връзка с други 
материалноправни разпоредби на Конвенцията. ЕСПЧ приема, че различ-
ните правни средства следва да са налични и приложими в зависимост 
от характера на нарушението. Когато става дума за насилия, за които 
националното законодателство предвижда наказателноправна санкция, 
гражданскоправният ред за обезщетяване на жертвата по принцип не е 
ефективно средство286. За много от нарушенията на гарантирани от Кон-
венцията права затворниците използват правните средства, предвидени 
по общия ред.

В специфичната ситуация на лишаването от свобода в практиката 
си Съдът е обърнал особено внимание на правните средства срещу ма-
териални условия на задържане, които са в противоречие с член 3 от Кон-
венцията. В пилотното решение по делото Нешков и други срещу Бълга-
рия, наред с нарушение на член 3, Съдът установява и нарушение на член 
13 от Конвенцията. Според него българската правна система не осигу-
рява правни средства за защита срещу нарушаването на това право, а 
там, където някакви средства са използвани, те са се оказали неефек-
тивни. Следвайки своята установена практика по редица дела, Съдът 
подчертава, че обхватът на задължението по член 13 по отношение на 
лошите материални условия изисква два вида обезвреда: подобряване 
на условията, в които пребивава затворникът (превантивно средство), и 
присъждане на справедливо обезщетение за претърпените от това вреди 
(компенсаторно средство). За да са ефективни, тези две средства тряб-
ва да се допълват287. Не е необходимо те да са съдебни – защитата, реа-
лизирана пред административен орган, също отговаря на тези условия. 
Средствата трябва да са фокусирани към превенция и обезщетяване на 
затворника заради конкретните условия, в които той e пребивавал, а не 

284  CEDH, Martzaklis et autres c. Grèce, no. 20378/13, Arrêt du 9 juillet 2015.
285  CEDH, X c. Turquie, no. 24626/09, Arrêt du 9 octobre 2012.
286 Вж. 1.1. по-горе.
287 ECtHR, Neshkov and Others v. Bulgaria, § 181.



МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И ПРЕПОРЪКИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИ,  
СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА ПО НАКАЗАТЕЛЕН РЕД В БЪЛГАРИЯ  
| КРАСИМИР КЪНЕВ | 

към  съдържанието84

към търсене на отговорност от конкретни длъжностни лица, ангажирани 
в неправомерно поведение288. Процедурата трябва да бъде достъпна за 
затворника и лишена от излишен формализъм, а тежестта на доказване 
не следва да се прехвърля непропорционално върху ищеца. Съдът прие-
ма, че макар исковете по българския Закон за отговорността на държава-
та и общините за вреди (ЗОДОВ) да са по принцип в състояние да предос-
тавят обезщетение, това на практика става рядко поради формализма 
и други дефекти на процедурата. Що се отнася до превантивното сред-
ство, Съдът констатира неговата пълна липса в българската система.

Веднага след въвеждането на превантивно и компенсаторно сред-
ство с реформата на законодателството от 2017  г. в България, по де-
лото Атанасов и Апостолов срещу България от 2017 г. ЕСПЧ прие, че но-
вовъведеното компенсаторно средство, чрез което затворниците могат 
да поискат обезщетение пред административния съд, е ефективно289. В 
по-късната си практика обаче Съдът установи, че в редица случаи при-
съжданите обезщетения са с твърде малък размер, което оставя жалбо-
подателите жертви на твърдените нарушения по член 3290.

Не е необходимо компенсаторното средство да предлага непремен-
но само парично обезщетение. ЕСПЧ е приел, че средство, което може 
да доведе до намаляване на присъдата или присъждане на обезщетение, 
удовлетворява изискването за ефективно средство291. Съдът също така 
е приел, че предходната употреба на превантивното средство като усло-
вие за използване на компенсаторното средство, както и определянето 
на шестмесечен срок за неговото използване, след като са престанали да 
съществуват лошите материални условия, не са пречки пред достъпнос-
тта на компенсаторното средство292.

288 ECtHR, Neshkov and Others v. Bulgaria, § 184.
289 ECtHR, Atanasov and Apostolov v. Bulgaria, Nos. 65540/16 and 22368/17, Decision of 27 July 2017.
290 ECtHR, Yordanov and Dzhelebov v. Bulgaria, Nos. 31820/18 and 31826/18, Judgment of 4 June 2020; ECtHR, 

Ivanov and Others v. Bulgaria, Nos. 2727/19 et al., Judgment of 4 June 2020.
291 ECtHR, Draniceru c. République de Moldova, no. 31975/15, Décision du 12 février 2019.
292 ECtHR, Domján v. Hungary, No. 5433/17, Decision of 14 November 2017.
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ПРЕПОРЪКИ НА МЕЖДУНАРОДНИ 
ОРГАНИ, СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА 
НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА ПО 
НАКАЗАТЕЛЕН РЕД В БЪЛГАРИЯ

Правата на лишените от свобода по наказателен ред в България са били 
многократно обсъждани от международни органи по правата на човека. 
България е една от малкото страни в Европа, за които КПИ е направил 
публично изявление във връзка с положението в затворите. Пълен об-
зор на препоръките на всички международни органи за целия период на 
членството на България в тях би бил безсмислен, тъй като голяма част от 
старите препоръки не са актуални. Тук ще се ограничим до препоръките 
на органите по правата на човека на ООН и на Съвета на Европа, направе-
ни през последните 10 години.

4.1. Препоръки на органи на ООН
Положението в българските затвори е станало предмет на обсъжда-

не и препоръки най-вече в КСИ, създаден по силата на Конвенцията про-
тив изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително 
отнасяне или наказание. КСИ, както и другите договорни органи на ООН, 
прави своите заключителни наблюдения и препоръки след периодични-
те прегледи на правителствените доклади, които са публични. Освен КСИ, 
препоръки, свързани с положението в българските затвори, са правили 
и Комитетът по правата на човека (КПЧ), създаден по силата на Между-
народния пакт за граждански и политически права, както и Комитетът за 
премахване на расовата дискриминация (КПРД), създаден по силата на 
Международната конвенция за премахване на всички форми на расова 
дискриминация. Въпросът за положението в българските затвори бе за-
сегнат и във втория цикъл на Универсалния периодичен преглед на Съ-
вета по правата на човека.
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Заключителните препоръки на КСИ към България от 2011 г. относ-
но местата за лишаване от свобода по наказателен ред обхващат четири 
сфери: условията в затворите, условията в следствените арести, насилие-
то между затворниците и единичната изолация. По отношение на услови-
ята в затворите КСИ отбелязва амортизираната материална база, липсата 
на елементарна хигиена, пренаселеността, както и сериозните проблеми 
с достъпа на затворниците до питейна вода, храна, електричество, ото-
пление и вентилация на килиите. Отбелязва и необходимостта от психосо-
циална подкрепа и лечение на затворниците. Комитетът препоръчва уве-
личаване на финансирането на затворите, изграждане на нови затвори и 
по-често използване на алтернативите на лишаването от свобода293.

По отношение на следствените арести КСИ отбелязва още по-лоши 
материални условия: използването на подземни арести, пренаселеност, 
при което в някои арести се пада по-малко от 1 кв.м жилищна площ на 
задържан, липса на прозорци, липса на възможности за упражнения на 
открито. Във връзка с това КСИ засяга и положението в местата за за-
държане в полицията и обръща внимание на недопустимата практика на 
приковаване с белезници за недвижими предмети на задържани в някои 
от тях. По отношение на следствените арести той също препоръчва пре-
махване на подземните, строителство на нови и ремонт на съществува-
щите, както и снабдяването им с чисти дюшеци и одеяла, адекватно ото-
пление, вентилация и осветление294.

За справянето с насилието между затворниците КСИ препоръчва 
увеличаване на персонала на пенитенциарните институции и засилване 
на надзора. КСИ обръща внимание на необходимостта от специална за-
щита на затворниците ЛГБТИ. Паралелно с това той препоръчва подо-
бряване на материалните условия, включително решаване на проблема с 
пренаселеността и предоставянето на повече занимания. Комитетът из-
разява загриженост за големия брой смъртни случаи в българските за-
твори и настоява за тяхното бързо, цялостно и безпристрастно разслед-
ване295.

В препоръките от 2011 г. КСИ обръща особено внимание на единич-
ната изолация. Той изразява загриженост, че действащото законодател-
ство определя прекомерно строг първоначален режим на затворниците, 
които изтърпяват доживотни наказания за дълъг петгодишен период от 

293 CAT, Concluding observations on Bulgaria, CAT/C/BGR/CO/4-5, 14 December 2011, § 21.
294 Ibid., § 22.
295 Ibid., § 23.



МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И ПРЕПОРЪКИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИ,  
СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА ПО НАКАЗАТЕЛЕН РЕД В БЪЛГАРИЯ  
| КРАСИМИР КЪНЕВ | 

към  съдържанието87

време, и препоръчва неговото изменение. Комитетът също така препо-
ръчва на България да обърне внимание на препоръката на специалния 
докладчик по изтезанията за единичната изолация с наказателна цел296 
и да въведе алтернативни дисциплинарни наказания297.

Забележителното в препоръките на КСИ от 2011  г. е особената 
загриженост, която се изразява относно ограниченията за мониторинг 
на местата за лишаване от свобода от представители на гражданското 
общество. Отбелязват се възможностите за мониторинг, които българ-
ските власти са предоставили на Българския хелзинкски комитет, но се 
препоръчва те да се разширят както по отношение на обхвата, така и по 
отношение на свободата да се беседва със задържани лица, без да е не-
обходимо да се иска разрешение за това от прокуратурата298.

КСИ се връща към някои от препоръките от 2011 г. в своите заклю-
чителни препоръки от 2017 г., но добавя и някои нови. Лошите материал-
ни условия в затворите и особено в Софийския, Бургаския и Варненския 
затвор продължават да стоят остро на вниманието на КСИ и да предиз-
викват сериозна загриженост. Комитетът отбелязва лошото състояние на 
сградите, пренаселеността, лошата хигиена, липсата на достъп до тоалет-
на през нощта, недостатъчния достъп до топла вода и душ, неадекватно-
то отопление, водоснабдяване, електроснабдяване, вентилация, снабдя-
ване с постелни принадлежности, лошата храна, липсата на занимания и 
лошото медицинско обслужване. Съответно той препоръчва увеличаване 
на бюджетите на институциите за задържане, строителство на нови, ре-
монт и модернизиране на съществуващите институции, както и за осигу-
ряване на достъп до битови удобства като отопление, осветление, вода, 
тоалетни и др.299

В заключителните препоръки от 2017  г. КСИ повтаря препоръките 
си от 2011  г. относно насилието между затворниците и необходимостта 
от цялостно и ефективно разследване на смъртните случаи в затворите, 
включващо публикуване на резултатите300. Друга повтаряща се препоръка 
е за допускане на независим мониторинг на местата за лишаване от сво-
бода както от омбудсмана, действащ като Национален превантивен меха-
низъм, така и от гражданските организации301.

296 Вж. по-горе 2.7.
297 CAT, Concluding observations on Bulgaria – 2011, § 24.
298 Ibid., § 11.
299 CAT, Concluding observations on Bulgaria, CAT/C/BGR/CO/6, 15 December 2017, §§ 13–14.
300 Ibid., § 14.h.
301 Ibid., § 14.е.
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Една нова тема, която се появява в заключителните препоръки от 
2017 г., е свръхупотребата на сила от страна на персонала на затворите 
„по преднамерен начин“ спрямо затворниците302. КСИ отбелязва такива 
практики по-специално в Софийския и в Бургаския затвор, но прави пре-
поръки, които са общи за цялата система. Комитетът призовава държав-
ните органи да направят публично заявление, че подобни актове няма да 
бъдат толерирани, а извършителите им ще бъдат разследвани и наказ-
вани. Наред с това той препоръчва организиране на обучения за служи-
телите в полицията и в затворите върху Основните принципи на ООН за 
използване на сила и огнестрелно оръжие от правоприлагащите органи и 
Принципите на ООН за защита на всички лица под каквато и да е форма на 
задържане или лишаване от свобода.

Нов акцент в заключителните препоръки от 2017 г. е и медицинско-
то обслужване в българските затвори. Те включват обща препоръка за 
подобряване на качеството на медицинските услуги, предоставяни на 
затворниците, както и редица специфични препоръки: провеждане на 
медицински скрининг при приемане и след преместване; наемане на ква-
лифицирани лекари; адекватно водене и поддържане на медицинските 
досиета, както и на регистрите, използвани за регистриране на нараня-
вания; улесняване насочването към външни специализирани медицин-
ски заведения; слагане край на използването на белезниците за обез-
движване на затворници303.

КПЧ засяга положението в българските затвори в заключителните 
си препоръки към България от 2011 г. и от 2018 г. Комитетът като цяло 
следва наблюденията и препоръките на КСИ. В заключителните препо-
ръки от 2011  г. той обръща внимание на пренаселеността на затвори-
те и на лошите материални условия в следствените арести, както и на 
неадекватното медицинско обслужване. Загриженост предизвиква и ко-
рупцията в българските пенитенциарни институции, „чрез която някои 
задържани имат достъп до привилегии“304. КПЧ също препоръчва строи-
телство на нови затвори, разследване на случаите на корупция и засиле-
но използване на алтернативи на задържането и лишаването от свобода.

В заключителните си препоръки от 2018 г. КПЧ отново обръща вни-
мание на лошите условия дори в тези затвори, които са наскоро ремонти-
рани, на насилието между затворниците и на недостъпността на практи-
ка на предсрочното освобождаване за доживотно осъдените. Комитетът 

302 Ibid., § 11.а.
303 Ibid., § 14.i.
304 HRC, Concluding observations on Bulgaria, CCPR/C/BGR/CO/3, 19 August 2011, § 18.
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препоръчва привеждане на материалните условия в затворите в съот-
ветствие със СМП, обучение на затворническия персонал за справяне с 
насилието и реформа на системата на предсрочно освобождаване305.

В заключителните препоръки на КПРД от 2017 г. е засегната съвсем 
бегло темата за етническия състав на затворниците. Комитетът изразя-
ва загриженост, че подобни данни в България не се събират, и препоръч-
ва тяхното събиране, както и докладването им на следващия преглед на 
задълженията пред този орган на ООН306.

В рамките на Универсалния периодичен преглед темата за положе-
нието в българските затвори е засегната във въпросите и препоръки-
те на Норвегия и Обединеното кралство по време на втория цикъл през 
2015 г. Те включват предприемане на мерки за борба с малтретирането 
на затворници и задържани и подобряване на материалните условия в 
затворите. И двете препоръки са възприети от българското правител-
ство в неговия отговор на доклада на работната група307.

4.2. Препоръки на органи на Съвета на Европа

Правата на лишените от свобода по наказателен ред в България са 
обсъждани в редица органи на Съвета на Европа. Това в най-голяма сте-
пен се отнася за Европейския комитет против изтезанията и нечовеш-
кото или унизително отнасяне или наказание. Освен КПИ по-обстойно с 
тази тема са се занимавали ЕСПЧ и Комитетът на министрите на Съвета 
на Европа в изпълнение на правомощията си по контрол над изпълне-
нието на решенията на ЕСПЧ. В настоящото изложение ще бъдат засег-
нати препоръките на два органа на Съвета на Европа – КПИ и Комитета 
на министрите.

4.2.1. Препоръки на Европейския комитет против изтезанията

На 26 март 2015 г. КПИ направи публично изявление относно Бълга-
рия. Към тази дата това бе седмото поред публично изявление в истори-
ята на КПИ. Три от тези публични изявления засягат Русия, две – Турция 
и едно – Гърция. След публичното изявление относно България Комите-
тът е направил още само две такива изявления – едно относно Белгия 
през 2017 г. и още едно относно Русия през 2019 г.

305 Ibid., §§ 27–28.
306 CERD, Concluding observations on Bulgaria, CERD/C/BGR/CO/20-22, 31 May 2017, §§ 7–8.
307 Всички документи от Универсалния периодичен преглед за България са достъпни на: https://www.

ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BGIndex.aspx. 
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Очевидно е, че публичните изявления не са обичайна практика за 
КПИ. Обичайната практика е отправянето на препоръки в докладите, 
които Комитетът подготвя след посещенията си или непосредствено в 
хода на посещенията. Такива доклади с препоръки досега той е публику-
вал стотици за всички държави – членки на Съвета на Европа. Публич-
ните изявления са крайно средство, към което КПИ прибягва в случай на 
системна липса на сътрудничество или на отказ от страна на държава-
та членка да подобри ситуацията в светлината на неговите препоръки в 
съответствие с член 10.2 от Европейската конвенция против изтезанията. 
Публичното изявление относно България следователно е важен жалон в 
сътрудничеството на страната с органите на Съвета на Европа не само 
във връзка с изпълнението на препоръките на КПИ, но и по-общо във 
връзка с върховенството на правото.

Публичното изявление на КПИ бе предшествано от десет посещения 
в България между 1995 г. и 2015 г. В рамките на тези посещения делега-
ции на КПИ са посетили всички български затвори с изключение на един, 
много следствени арести и полицейски управления. Самото публично из-
явление е предшествано от посещение през февруари 2015 г., в хода на 
което делегация на Комитета посещава затворите в София, Варна и Бур-
гас, следствения арест на бул. „Г. М. Димитров“ в София и няколко поли-
цейски управления308. Поради това в изявлението в частта му, посветена 
на институциите под ръководството на Министерството на правосъдие-
то, се визира положението в тези четири институции, като основно вни-
мание е обърнато на трите затвора. В някои части изявлението отпраща 
и към доклади на КПИ от посещения през 2012 и 2014 г.

Изявлението се състои от две части. Първата засяга малтретиране-
то от страна на полицията, а втората – условията на лишаване от свобо-
да в институциите под ръководството на Министерството на правосъди-
ето, свързани с лишаване от свобода по наказателен ред. В тази втора 
част КПИ се фокусира върху девет проблема, за чието незабавно реша-
ване той призовава. Те включват309:

308 CPT, Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 13 to 20 February 2015, 
CPT/Inf(2015) 36, Strasbourg, 12 November 2015.

309 CPT, Public statement concerning Bulgaria, CPT/Inf (2015) 17, Strasbourg, 26 March 2015. По-долу след все-
ки проблем следват цитати от съответните части на публичното изявление с обозначаване на номера 
на параграфа.
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• Физическо малтретиране на затворници от служители на затворите
„8. Що се отнася до физическото малтретиране на затворници от стра-
на на надзиратели, положението остава тревожно и в трите затвора, 
посетени през 2015 г. В затворите в София и в Бургас отново бяха полу-
чени много твърдения за умишлено физическо малтретиране (плесни-
ци, удари с юмруци, ритници, удари с палки), а във Варненския затвор 
делегацията на Комитета просто беше залята от подобни твърдения. 
В редица случаи делегацията откри медицински доказателства, съот-
ветстващи на получените от нея твърдения.“

• Физическо малтретиране на задържани от служители на 
следствените арести

„9. В следствения арест в София бе констатирано влошаване на ситуа-
цията поради значителното увеличаване на броя на получените твър-
дения за умишлено физическо малтретиране (плесници, удари с юм-
руци и ритници) на задържани лица, включително непълнолетни, от 
страна на персонала.“

• Насилие между затворници
„10. Съгласно констатациите от посещенията на КПИ през 2012 и 
2014 г. насилието между затворници продължава да се шири в затво-
рите в София и в Бургас. Делегацията отново стана свидетел на подоб-
ни епизоди по време на посещението си през 2015 г. Във Варненския 
затвор също бяха сигнализирани чести случаи на насилие между за-
творници.“

• Корупция в затворите
„11. Докладите от посещенията, проведени през 2012 и 2014 г., сочат, 
че корупцията продължава да бъде ендемична в българската система 
на затворите, и това се признава от българските власти. В трите за-
твора, посетени през 2015 г., делегацията на Комитета отново беше за-
трупана с твърдения за отправени към затворници искания да плащат 
на надзирателите, административния и/или медицинския персонал за 
много услуги, предвидени по закон (например прехвърляне в затвор-
нически общежития, предсрочно освобождаване, достъп до медицин-
ски грижи, прехвърляне в болница, осигуряване на стоки, достъп до 
образование/професионална квалификация, работа и пр.), или за полу-
чаване на различни привилегии (като отпуск, допълнителни или удъл-
жени свиждания). Това положение води до дискриминация, насилие, 
несигурност и в крайна сметка – загуба на уважение към властта.“
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• Пренаселеност в затворите
„12. Пренаселеността остава крайно проблематичен въпрос в българ-
ската система на затворите. Например в Бургаския затвор преоблада-
ващата част от лишените от свобода разполагат с по-малко от 2 кв.м 
пространство в общите спални помещения, с изключение на групата 
за обвиняеми и подсъдими. Положението в Софийския затвор също 
не се е променило, като повечето от лишените от свобода разполагат 
с малко повече от 2 кв.м пространство на човек.“

• Лоши материални условия в затворите
„13. Материалните условия в затворите в София, Бургас и Варна про-
дължават да се характеризират с постоянно влошаващо се състояние 
на разруха. Повечето санитарни възли в тези три затвора са безна-
деждно остарели и нехигиенични, а отоплението работи само по ня-
колко часа дневно. По-голямата част от лишените от свобода нямат 
достъп до тоалетна през нощта и са принудени да удовлетворяват фи-
зиологичните си нужди в кофи или бутилки в килиите. Кухните в за-
творите в Бургас и Варна, както и столовата във Варненския затвор 
продължават да са мръсни и нехигиенични, заразени с вредители, с 
протекли и запушващи се канализационни тръби и покрити с плесен 
стени и тавани. Повечето помещения в посетените учреждения са не-
подходящи за настаняване на хора и представляват сериозен здравен 
риск както за затворниците, така и за персонала. В обобщение, по мне-
ние на Комитета, сами по себе си материалните условия в трите посе-
тени затвора могат да се разглеждат като равняващи се на нечовешко 
и унизително отнасяне.“

• Липса на занимания в затворите
„14. По-голямата част от лишените от свобода (включително поч-
ти всички обвиняеми и подсъдими) в трите затвора, посетени през 
2015  г., продължават да нямат достъп до организирани дейности и 
прекарват до 23 часа в денонощие затворени в килиите без занима-
ния.“

• Лошо качество и недостъпност на здравните грижи в затворите 
и в следствените арести

„15. По отношение на здравните грижи, достъпността и качеството на 
медицинските услуги във всички посетени затвори, както и в след-
ствения арест в София, са също толкова лоши, както е било отчита-
но и в миналото, а качеството на медицинската документация дори 



МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ И ПРЕПОРЪКИ НА МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИ,  
СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА ПО НАКАЗАТЕЛЕН РЕД В БЪЛГАРИЯ  
| КРАСИМИР КЪНЕВ | 

към  съдържанието93

се е влошило. В тази връзка трябва да се отбележи, че воденето на 
регистър за травматичните наранявания е прекратено в затворите в 
София и в Бургас скоро след посещението на КПИ през 2014 г. Пове-
рителността на медицинските прегледи и документация не се спазва. 
Освен това в затворите първоначалният медицински преглед почти 
никога не е провеждан през първите 24 часа след постъпването на 
лишените от свобода, както се препоръчва от Комитета. Такъв пре-
глед е от основно значение, особено за превенцията на заразни бо-
лести и самоубийства, както и за своевременното регистриране на  
наранявания.“

• Други проблеми
„16. Трябва да се добави, че при посещението през 2015 г. не е отбеляз-
ан напредък, що се отнася и до други въпроси, по които КПИ е изказал 
безпокойство в миналото, като например броя на персонала в затво-
рите, дисциплинарната практика и изолацията, както и контактите на 
лишените от свобода с външния свят.“

Докладите на КПИ от посещенията преди 2015  г. хвърлят повече 
светлина върху проблемите, обозначени като „други“, както и върху та-
кива, които не са упоменати там. Докладът от посещението през 2012 г. 
в допълнение към проблемите, обозначени сравнително подробно в 
публичното изявление, се фокусира върху още четири други проблема. 
Единият от тях е фиксирането на затворници с психични проблеми за 
продължителен период от време с белезници за рамките на леглата без 
надзор от страна на лекар, а понякога и на какъвто и да е затворнически 
персонал. Комитетът квалифицира подобно третиране като „изцяло не-
допустимо“ и изисква то да бъде колкото е възможно по-кратко, прила-
гането му да бъде под надзора на лекар, а фиксираното лице да бъде под 
непрекъснат надзор на персонала на затвора310. 

Другият проблем в доклада от посещението през 2012 г. е свързан с 
третирането на затворниците с доживотни присъди. КПИ отбелязва ло-
шите материални условия в някои от техните килии, прекомерната из-
олация и липсата на занимания и на възможност за предсрочно осво-
бождаване. Комитетът препоръчва изменение на законодателството за 
предсрочното освобождаване и за изолирането на доживотните затвор-

310 CPT, Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for 
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 4 to 10 May 2012, 
Strasbourg, 4 December 2012, § 20. Две години по-късно ЕСПЧ установи нарушение на член 3 при подо-
бен случай във Варненския затвор по делото Димчо Димов срещу България.
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ници, разнообразяване на дейностите, както и подобряване на условията 
в техните килии311.

Третият проблем в доклада от посещението през 2012 г. е с недостига 
на персонал. Той според КПИ се отразява на риска от повишаване на на-
силието между затворниците поради недостатъчния надзор, както и вър-
ху невъзможността за организиране на програми за дейности. Съответно 
Комитетът препоръчва предприемане на спешни стъпки към увеличаване 
на броя на персонала312.

В доклада от посещението през 2012  г. КПИ засяга и въпроса за 
честотата на свижданията на затворниците. Те според Комитета са не-
задоволително нарядко. Поради това той препоръчва увеличаване на 
честотата на свижданията за всички затворници до най-малко веднъж 
седмично313.

Докладът от посещението през 2014 г., който засяга относително го-
лям брой места за лишаване от свобода по наказателен ред, в голяма сте-
пен повдига проблемите, които се съдържат в публичното изявление една 
година по-късно, но съдържа и някои препоръки, които не са обхванати 
от него. Една от тях е общата препоръка за постепенното премахване на 
следствените арести и постепенното прехвърляне на задържаните в тях 
в затворите с цел да се осигурят по-добри възможности за занимания и 
по-добри материални условия314. Други две препоръки включват закрива-
нето на затвора в Белене поради големите инвестиции, които са необходи-
ми за неговото преустройство в съответствие с препоръките на КПИ и пре-
местването на поправителния дом в Бойчиновци, в по-малка институция 
на място, което е по-достъпно315. Важна препоръка в този доклад е свър-
зана с дисциплинарните санкции спрямо непълнолетните затворници. Ко-
митетът намира, че изолирането в наказателна килия на непълнолетни се 
използва прекалено често в България и е с прекомерна продължителност. 
Той препоръчва такава мярка да се прилага в изключителни случаи, а са-
мото изолиране да не надвишава три дни316. КПИ също така повтаря пре-
поръките си за третирането на затворниците с доживотни присъди и не-
достига на персонал от доклада за посещението през 2012 г.317

311 Ibid., §§ 32–39.
312 Ibid., § 52.
313 Ibid., § 60.
314 CPT, Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 24 March to 3 April 2014, 
Strasbourg, 29 January 2015, § 48.

315 Ibid., § 71.
316 Ibid., § 112.
317 Ibid., §§ 84–93, 106.
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След публичното изявление, до лятото на 2020 г. КПИ е направил три 
посещения в България. Само едно от тях обаче е в институции за лиша-
ване от свобода по наказателен ред. То включва затворите в Бургас, Ва-
рна и София, затворническите общежития в Дебелт и Разделна, както и 
три следствени ареста. Посещението се провежда две години и половина 
след публичното изявление и след пилотното решение на ЕСПЧ по делото 
Нешков и други срещу България. В този период българското правителство 
предприе серия от законодателни, организационни и финансови мерки, 
за да изпълни препоръките на КПИ, както и тези, постановени с пилотно-
то решение. Мерките бяха съпътствани от намаляване на броя на затвор-
ниците в България в резултат от редица демографски, икономически и 
миграционни фактори.

В доклада от посещението през 2017  г. КПИ установи подобрения 
на положението с правата на затворниците в редица сфери, както и про-
дължаващи проблеми. Комитетът е получил значително по-малко оплак-
вания за физическо малтретиране от страна на надзирателите в трите 
посетени затвора. Но насилието между затворниците е останало серио-
зен проблем в затвора във Варна и в следствения арест на бул. „Г. М. Ди-
митров“ в София. Подобряване е отбелязано и в материалните условия 
след ремонтите в няколко от посетените затвори. В следствения арест 
в Сливен и в някои части на затвора в София обаче положението остава 
крайно незадоволително. Незадоволително е и положението със съот-
ношението между персонала и затворниците, което остава много високо 
поради малкия брой на персонала.

Макар да отчита подобрение в предлагането на работа и образова-
ние, в доклада за посещението през 2017 г. КПИ отбелязва, че то все още 
обхваща малка част от затворниците. В това отношение препоръките по 
отношение на неосъдените затворници като цяло остават неизпълнени. 
Неизпълнена остава и препоръката за премахване от Наказателния кодекс 
на наказанието „доживотен затвор без замяна“. В още две други сфери – 
здравеопазването и корупцията, КПИ също не отчита подобрения318.

4.2.2. Препоръки на Комитета на министрите на Съвета на Европа

Решенията на ЕСПЧ, свързани с нарушения на правата на лишените 
от свобода по наказателен ред, понастоящем се разглеждат от Комите-
та на министрите на Съвета на Европа (КМ) за изпълнение на индиви-

318 CPT, Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the European Committee for 
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 25 September to 6 
October 2017, Strasbourg, 4 May 2018, §§ 35–56.
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дуалните и общите мерки, произтичащи от тях, по усилената процедура. 
Най-голямата група дела, която се разглежда от този орган, е Кехайов 
срещу България, по името на първото решение на Съда, постановено през 
януари 2005 г. Към март 2018 г., когато е нейното последно разглежда-
не от КМ, в тази група фигурират общо 31 дела. Сред тях е и пилотното 
дело Нешков и други срещу България. Решенията на ЕСПЧ по тези дела 
включват основно нарушения на член 3 от Конвенцията поради лошите 
материални условия, на които жалбоподателите са били изложени (пре-
населеност, лоша хигиена, липса на занимания, ограничени възможности 
за упражнения на открито); неадекватния достъп до здравни грижи; про-
дължителното прилагане на ограничителен режим на изолации и липсата 
на ефективни правни средства за защита срещу тези нарушения.

След постановяването на пилотното решение по делото Нешков и 
други срещу България от януари 2015 г. и публичното изявление на КПИ от 
март 2015 г. българското правителство предприе серия от законодател-
ни, организационни и финансови мерки за изпълнение на препоръките в 
тях. КМ отчита и приветства тази активност, както и резултатите от нея. 
На сесията си през март 2018 г. той прие решение, с което резюмира по-
стиженията и очертава препоръките за по-нататъшна работа по изпъл-
нението на решенията от тази група319.

По отношение на индивидуалните мерки КМ решава да прекрати на-
блюдението на 19 от делата в групата. По оставащите дела той изисква 
допълнителна информация за конкретните жалбоподатели. По отношение 
на общите мерки КМ:

• Приветства усилията, предприетите мерки и постигнатите резул-
тати от правителството след пилотното решение и публичното 
изявление и препоръчва осигуряване на необходимата политиче-
ска и финансова подкрепа за тяхното продължаване.

• Макар ЕСПЧ да е преценил, че вътрешноправните средства, въ-
ведени през 2017 г., могат да бъдат ефективни, КМ изисква по-
вече информация за начина, по който те функционират. За да е 
ефективно превантивното средство, е необходимо също така да 
се подобрят условията на задържане.

319 Решението, както и резюме от прегледа на изпълнението на групата решения Кехайов срещу Бълга-
рия са налични на: https://hudoc.exec.coe.int/eng#{%22EXECIdentifier%22:[%22004-3589%22]} (последно 
проверена на 21 декември 2020 г.).
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• Приветства прогреса към намаляване на пренаселеността в за-
творите, но изисква информация за положението в следствените 
арести.

• Насърчава правителството да приключи с проектите за подобря-
ване на материалните условия във всички места за задържане 
и да направи оценка на постигнатите резултати. Заедно с това 
приканва правителството да приеме и да изпълни национална 
стратегия и план за действие за подобряване на медицинското 
обслужване в затворите.

• Приканва правителството да предостави информация за прак-
тиката на прилагане, изменение и съдебен контрол над „специал-
ния режим“, както и за мерките, предприети с цел да се избегне 
прекомерната изолация и нейното автоматично прилагане към 
задържани в досъдебното производство.

Друга група дела на усилено наблюдение, включваща нарушения на 
правото на затворниците, изтърпяващи ефективни наказания лишаване 
от свобода, е Кулински и Събев срещу България. След постановяването 
на решението през 2016 г. това дело не е било разглеждано от КМ. През 
2017 г. правителството е изпратило „план за действие“ от една страница, 
който не предвижда никакви мерки. КМ е изпратил коментари същата 
година, но не е получил никакъв отговор на тях, нито ревизиран план за 
действие320. Решението е свързано с конституционна забрана за гласува-
не във всякакви избори на лица, които изтърпяват ефективни наказания 
лишаване от свобода. Тази конституционна разпоредба не е изменяна, 
а през декември 2019 г. ЕСПЧ комуникира втора жалба на затворници с 
оплаквания, че не са могли да гласуват на изборите за парламент на Бъл-
гария и за Европейски парламент съответно през 2017 и 2019 г.321

320 Кратко резюме на прегледа на изпълнението на това решение е налично на: https://hudoc.exec.coe.int/
eng#{%22EXECIdentifier%22:[%22004-39505%22]} (последно проверена на 21 декември 2020 г.).

321 ECtHR, Dimcho Yordanov Dimov and Others against Bulgaria, No. 45660/17.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТНОСНО 
СЪОТВЕТСТВИЕТО  
НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО И 
ПРАКТИКАТА В БЪЛГАРИЯ  
С МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ

За дълъг период от време системата на наказателното изпълнение в Бъл-
гария се намираше и в много сфери продължава да се намира в драстич-
но противоречие с редица международни стандарти за защита на пра-
вата на лишените от свобода по наказателен ред. Несъответствията са 
както на законодателно равнище, така и в правоприлагането. Те са в ма-
териалните условия, употребата на сила и помощни средства, правото на 
личен и семеен живот и кореспонденция, изолациите и дисциплинарните 
мерки, здравеопазването, труда, образованието и заниманията, свобода-
та на изразяване, доживотния затвор без замяна, политическите права 
на затворниците.

С реформата на ЗИНЗС от 2017 г. и с мерките, които бяха взети за 
изпълнение на препоръките, произтичащи от пилотното решение Нешков 
и други срещу България, както и тези на КПИ, бяха постигнати видими ре-
зултати основно в подобряване на материалните условия в затворите. 
Въведените вътрешноправни средства за защита срещу нечовешко и уни-
зително отнасяне създават законодателна рамка, която може да бъде из-
ползвана за подобряване на положението на затворниците, изложени на 
такива условия. Реформирано бе и законодателството, регулиращо изо-
лациите и налагането на строги мерки на затворници на тежък режим.

Остават обаче още много проблеми, чието решение предстои. Мате-
риалните условия в много от следствените арести са толкова лоши, кол-
кото са били преди десет години. Изолациите, заниманията и контактите 
с външния свят в тях продължават да са сериозен проблем. Проблем има 
също с функционирането и на двете вътрешноправни средства – пре-
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вантивното и компенсаторното. Той бе вече установен в скорошни осъ-
дителни решения на ЕСПЧ. 

Много от проблемите със законодателството и правоприлагането са 
установени от години, без да се предприемат мерки за тяхното решава-
не. Може би най-драстичният пример на несъобразяване е с решението 
на ЕСПЧ по делото Кулински и Събев срещу България, засягащо право-
то на затворниците да гласуват. В тази сфера е вероятно да се натрупа 
критична маса осъдителни решения в следващите години. В степента, в 
която затворниците и техните адвокати усвояват международните стан-
дарти за третиране на лишените от свобода, е вероятно такива решения 
да се постановят и в много други сфери.
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