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РЕЗЮМЕ

 Целта на този наръчник е да подпомогне работата на националните 
превантивни механизми (НПМ) в Европейския съюз (ЕС) при мониторинга 
на правата на хората и групите в ситуация на уязвимост. Член 1 на Факулта-
тивния протокол към Конвенцията против изтезанията и други форми на 
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ФПКПИ) – до-
говорът, въз основа на който НПМ функционират, предвижда създаването на 
система от редовни посещения от независими международни и национални 
органи в местата за лишаване от свобода, за да се предотвратят изтезанията 
и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказа-
ние. Ефективното предотвратяване на тези практики предполага таргети-
рането им чрез посещения в местата, където има най-голяма вероятност те 
да се случат, и сред задържаните лица, които е най-вероятно да бъдат засег-
нати от тях.
 Както Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е приел в ре-
дица свои решения, затворниците, както и всяко друго лице, което пребива-
ва в условия на задържане от държавата, са лица в ситуация на уязвимост 
и властите имат отговорност да ги защитават. И сред самите затворници 
обаче се открояват групи в ситуация на специфична уязвимост. Съществува-
щите международни стандарти признават за такива групи жените, децата, 
чужденците, хората с увреждания, лесбийки, гей хора, бисексуални, тран-
сджендър, интерсексуални и куиър хора (ЛГБТИК), етническите и расовите 
малцинства и коренното население. По правило, положението на уязвимите 
групи в затвора, включително и на гореизброените, отношението към хора-
та в ситуация на уязвимост и степента на уязвимост, са отражение на тези в 
обществото. В някои страни уязвимостта може да произтича и от особено-
стите на организацията на изтърпяването на наказанието и по-специално 
на режима на лишаване от свобода.
 Разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз 
(по-долу, Хартата), на Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), 
както и тези на договорите на ООН относно борбата с дискриминацията и 
изтезанията са приложими и в затворите. Няколко от директивите на Път-
ната карта на ЕС могат да бъдат от полза за различни групи затворници в 
ситуация на уязвимост, особено за чужденци, затворници от етническите 
малцинства и затворници от коренното население. Редица документи, кои-
то принадлежат към  т.нар. „меко право“ в рамките на ООН и на Съвета на Ев-
ропа (СЕ) съдържат стандарти за третиране на определени групи в особено 
уязвимо положение в затворите и в другите места за задържане. 
 Конкретни разпоредби относно някои такива групи са включени в 
Правилата на ООН относно минималните стандарти за третиране на ли-
шените от свобода и в Европейските правила за затворите (ЕПЗ). Същест-
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вуват редица документи специално посветени на определени групи. Стан-
дартите на „мекото право“ обаче се различават по своя обхват и детайли по 
отношение на различните групи. Те са по-подробни и с по-широк обхват по 
отношение на жените и децата, но доста дефицитни по отношение на някои 
други уязвими групи, като например ЛГБТИК затворниците. Някои НПМ са 
изработили собствени списъци с уязвими групи затворници.
 Редица европейски НПМ се фокусират върху конкретни групи в си-
туация на уязвимост в затворите и докладват за тях в своите общи и специ-
ални доклади. Групите, обхванати в докладите на НПМ, обаче са ограничени 
по брой. Те включват деца и младежи, затворници с увреждания, жени и, в 
по-малка степен, затворници чужденци. Докладите, които подробно раз-
глеждат целия спектър уязвими групи съобразно международните стандар-
ти, са малко на брой. Понякога някои групи в ситуация на уязвимост се спо-
менават мимоходом, докато други изобщо не стават обект на мониторинг 
или препоръки. 
 Тези пропуски донякъде могат да се обяснят с факта, че различните 
европейски държави подхождат различно към признаването и адресиране-
то на уязвимостта в местата за лишаване от свобода. Много правни системи 
нямат дефиниция за уязвимост. Самите държави членки на ЕС не събират и 
не публикуват данни за всички групи в ситуация на уязвимост или за дела 
им от общия брой затворници. Някои национални превантивни механизми 
се опитват да определят уязвимостта въз основа на обстоятелствата в кон-
кретен национален контекст. Това е рационален подход, който трябва да се 
насърчава.
 Мониторингът на правата на лишените от свобода в ситуация на 
уязвимост поставя редица предизвикателства. ФПКПИ отчита тези предиз-
викателства като предоставя на НПМ някои специфични правомощия в член 
20 и като защитава от репресии тези, които предоставят информация, в член 
21. Няма съмнение, че мониторингът трябва да се основава на установените 
принципи и методи на социалните изследвания. Водещият сред тях е прин-
ципът „Не причинявай вреда“. 
 Другите принципи включват акуратност, безпристрастност, пове-
рителност, прозрачност и отчитане на специфичната уязвимост. Досега мо-
ниторинговата работа на международните и местните изследователи на 
лишаването от свобода се осланяше основно на качествените методи, вклю-
чително наблюдение, интервюиране, анализ на жалби и казуси. Количестве-
ните методи (статистически анализ, корелационни изследвания, клъстерни 
анализи, представителни изследвания) са много по-слабо застъпени. 
 Въпреки това, за да се изследват първопричините на проблемите, с 
които се сблъскват засегнатите лица и групи, е необходимо да се използват 
както качествени, така и количествени методи. НПМ са в добра позиция да 
комбинират и двата метода и да възприемат системен подход към своя мо-

http://www.bghelsinki.org
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ниторинг и последващи действия.
 Интервюирането на лица в ситуация на уязвимост в местата за ли-
шаване от свобода изисква специфични подходи и умения. НПМ следва да 
използват изпитаните практики за интервюиране на групи в уязвимо по-
ложение от сферата на социалните изследвания, като отчитат постоянната 
уязвимост на тези групи и необходимостта да гарантират тяхната безопас-
ност. Не следва да се допуска какъвто и да било компромис с императивите 
на личната сигурност на задържаните, дори и за сметка на качеството на 
изследването.
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1.  ВЪВЕДЕНИЕ

Контекст
 Този наръчник е създаден в рамките на проекта „Подобряване на съ-
дебното сътрудничество в ЕС чрез хармонизирани стандарти за задържане - 
ролята на националните превантивни механизми“, финансиран от Европей-
ския съюз и осъществен от Института за основни и човешки права „Лудвиг 
Болцман“ (Австрия) в сътрудничество с Унгарския хелзинкски комитет (Ун-
гария), Българския хелзинкски комитет (България) и Асоциация „Антигоне“ 
(Италия).
 Последните дела в практиката на Европейския съд по правата на чо-
века (ЕСПЧ), както и препоръките на международни и национални органи 
за предотвратяване на изтезанията сочат, че нито една държава членка на 
ЕС не е изкоренила проблема с малтретирането в затворите. Същевремен-
но, наказателните системи в ЕС разкриват големи различия помежду си.1 
Това поставя голямо предизвикателство пред трансграничното европей-
ско сътрудничество. Съдиите трябва да установяват дали основните пра-
ва, най-вече забраната за изтезания и малтретиране, се спазват, преди да 
приложат инструменти за взаимно признаване.2 Най-новите статистически 
данни относно Европейската заповед за арест (ЕЗА) са показателни: само 
в периода 2017 – 2018 г. държавите членки са отказали да изпълнят ЕЗА в 
близо двеста случая на основание основни права.3 Така проблемът с несъ-
ответствието между условията в затворите и ангажимента за зачитане на 
основните човешки права се превръща в проблем от практическо значение 

1.  Вж. ECtHR, The European Court of Human Rights in Facts and Figures: 2019 (2020), достъпно на 
https://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2019_ENG.pdf, pp. 10-11. Има 180 случая на 
нарушения на член 3 на Европейската конвенция за правата на човека в държави членки на 
Съвета на Европа, 70 от които (както текстът отбелязва) касаят държави членки на ЕС. Тези 70 
случая отговарят на 55 преки случая на изтезания или малтретиране (по член 3), 10 случая, в 
които държавите не са провели ефективно разследване (по член 3), и 5 случая, в които е наме-
рено условно нарушение (по член 2 или 3).
2.  Относимите инструменти на ЕС са Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 година от-
носно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки 
(2002/584/ПВР), съображение 12, и Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноем-
ври 2008 година за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по 
наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи 
лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз, съображение 13 
и член 3. Виж също CJEU, Aranyosi and Căldăraru; Joined Cases C-404/15 и C-659/15 PPU, 5 April 
2016; CJEU, ML, C-220/18 PPU, 25 July 2018; CJEU, Dumitru-Tudor Dorobantu. C-128/18, 15 October 
2019; за по-детайлен преглед EUROJUST, ‘Case law by the Court of Justice of the European Union on 
the European Arrest Warrant’ (2020), достъпно на адрес:  https://www.eurojust.europa.eu/sites/
default/files/2020-09/2020-03_Case-law-by-CJEU-on-EAW_EN.pdf. 
3.  European Commission, ‘Replies to Questionnaire on Quantitative Information on the Practical 
Operation of the European Arrest Warrant – Year 2018’, SWD(2020) 127 final, July 2020, § 6.

http://www.bghelsinki.org
https://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_2019_ENG.pdf
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/2020-09/2020-03_Case-law-by-CJEU-on-EAW_EN.pdf
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/2020-09/2020-03_Case-law-by-CJEU-on-EAW_EN.pdf
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за ЕС, който надхвърля националните рамки.
 Необходимо е спешно да се приемат задължителни минимални стан-
дарти за условията на задържане в ЕС. В момента няма политическа воля 
за такава промяна и затова този проект разглежда алтернативни начини за 
подпомагане на консолидацията и хармонизацията на стандартите за за-
държане, поне доколкото това е реално възможно без действия от страна 
на ЕС. Така проектът се фокусира върху ролята на националните превантив-
ни механизми за подобряване на условията на задържане в ЕС, изхождайки 
от предположението, че подобряването на условията на задържане „у дома“ 
може да допринесе за повишено взаимно доверие между държавите членки.
 Националните превантивни механизми са най-добре поставени да 
наблюдават прилагането на международните стандарти, които подкрепят и 
засилват забраната за изтезания и малтретиране. Тяхната роля е още по-ва-
жна предвид факта, че със своите силни правомощия за достъп до места за 
задържане, документация и лица, НПМ са в състояние да преценят дали тези 
стандарти са спазени в закона и в практиката.4 
 Освен това, според Подкомитета за предотвратяване на изтезания-
та (ППИ) „предотвратяването на изтезанията и малтретирането обхва-
ща - или следва да обхване - колкото се може повече от онези неща, които в 
дадена ситуация могат да допринесат за намаляване на вероятността или 
риска от изтезания или малтретиране. Такъв подход изисква ... да се обърне 
внимание и на цялата гама от други фактори, свързани с преживяното и 
отнасянето с лица, лишени от свобода и които по самото си естество ще 
бъдат специфични за контекста“.5 Това означава, че НПМ имат широк ман-
дат, който им позволява да идентифицират всички фактори, които могат да 
допринесат за предотвратяването на изтезанията и малтретирането в кон-
кретни случаи и по този начин да имат всичко необходимо за разследване на 
първопричините на проблема.
 По тези причини НПМ могат и трябва да надхвърлят обикновена-
та инспекция и мониторинг на спазването. Те по-скоро трябва да предлагат 
препоръки относно начините за ограничаване на риска от изтезания или 
малтретиране, които имат за цел да подпомогнат държавата при определя-
нето на далновидни решения и постигането на промяна. Така НПМ могат да 
бъдат ключов участник в спазването и хармонизирането на стандартите на 
ЕС относно условията на задържане.

4.  Subcommittee on Prevention of Torture (SPT), ‘The Approach of the Subcommittee on Prevention of 
Torture to the Concept of Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment under the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment’ (2010), CAT/OP/12/6, § 4.
5.  Пак там, § 3.
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Цели на проекта
 За да подпомогне работата на НПМ, проектът създаде поредица от 
наръчници, които обобщават приложимите международни стандарти и да-
ват насоки за мониторинг в местата за лишаване от свобода. Наръчниците 
са практически инструменти за НПМ, чиято цел е да помогнат на НПМ да 
добият по-ясна представа за:

 • Тематичните области и рисковете, свързани с предотвратяване на 
изтезанията и малтретирането.

 • Съществуващите международни стандарти по избраните тематич-
ни области.

 • Приложението на международните стандарти в практиката и мо-
ниторинга в тези тематични области.

 Основната цел на проекта е да окаже подкрепа на НПМ във формули-
рането на препоръки за ограничаване на вероятността или риска от изтеза-
ния или малтретиране, като в крайна сметка допринесе за пълното зачитане 
на основните права в затворите в ЕС.

Методология на проекта
 Проектът, който е финансиран от ЕС, стартира през януари 2019 г. и 
обхвана четири тематични области, идентифицирани в предишни проекти 
и в преки консултации с НПМ на ЕС. Под общата координация на Института 
за основни и човешки права „Лудвиг Болцман“ всеки партньор отговаряше 
за изследване на една тематична област: Институтът „Лудвиг Болцман“ – за 
насилието в затворите; Унгарският хелзинкски комитет – за процедурите за 
подаване на молби и жалби; Българският хелзинкски комитет – за положе-
нието на лицата в ситуация на уязвимост в затворите; Асоциация „Антиго-
не“ – за единичната изолация.
 Проектът започна с проучване на съществуващите международни 
стандарти, свързани с четирите тематични области, а също и с обзор как 
НПМ на държавите членки на ЕС наблюдават и допринасят за развитието 
на стандартите в тези области.6 Изследването започна след кратка първона-
чална консултация с НПМ за прецизиране фокуса на проекта.7 В рамките на 

6.  Проектът обхваща 22 държави членки на ЕС. Четири държави членки на ЕС (Белгия, Ирлан-
дия, Латвия и Словакия) не бяха обхванати от проекта, тъй като все още не са ратифицирали 
ФПКПИ; 2 държави членки (Дания и Обединеното кралство) не бяха обхванати, тъй като не 
участват в програма „Правосъдие“ на Европейската комисия. Следва да се отбележи, че Обеди-
неното кралство напусна ЕС на 31 януари 2020 г. и следователно от 1 февруари 2020 г. вече не е 
държава членка на ЕС. 
7.  Онлайн допитването беше осъществено през март 2019 г. и в него взеха участие 14 от общо 
22 НПМ.

http://www.bghelsinki.org
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проекта се проведоха серия от консултации. Представители на НПМ и други 
експерти обмениха опит и най-добри практики на четири семинара - по един 
за всеки тематичен въпрос - както и на заключителната конференция, която 
се проведе на 3 и 4 ноември 2020 г.8 Освен това всеки партньор по проекта 
проведе няколко двустранни интервюта с представители на НПМ, както и с 
други национални или международни експерти и специалисти.
 Находките от проекта бяха обобщени в четири тематични наръчни-
ка. Макар проблемите в тях да са взаимосвързани, консорциумът реши да 
публикува поредица от четири отделни издания, за да изложи подробно 
конкретните международни стандарти и предизвикателствата пред мони-
торинга за всяка тематична област. Всеки наръчник, следователно, е съста-
вен от съответната партньорска организация.

Въведение към наръчника
 Целта на този наръчник е да е в помощ на работата на националните 
превантивни механизми (НПМ) в Европейския съюз (ЕС) при мониторинг 
на правата на хората и групите в ситуация на уязвимост. Член 1 от Факул-
тативния протокол към Конвенцията срещу изтезанията и други форми на 
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ФПКПИ), дого-
ворът, въз основа на който НПМ функционират, предвижда създаването на 
система от редовни посещения, извършвани от независими международни 
и национални органи в места, където хора биват лишавани от свобода с цел 
да се предотвратят изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или 
унизително отнасяне или наказание. Ефективното предотвратяване на тези 
практики предполага таргетирането им чрез посещения в местата, където 
има най-голяма вероятност те да се случат, и сред задържаните лица, които 
е най-вероятно да бъдат засегнати от тях.
 В редица решения срещу различни държави членки на Съвета на Ев-
ропа, Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) е приел, че затворни-
ците са лица в ситуация на уязвимост и че властите имат ангажимент да ги 
защитават.9 Затворниците са уязвими поради това, че са изолирани от обще-

8.  Първият семинар „Третиране на определени групи затворници в ситуация на уязвимост” се 
проведе в София на 18 – 19 ноември 2019 г.; вторият семинар „Единичната изолация в затво-
рите“ се проведе в Рим на 27 – 28 януари 2020 г.; третият семинар “Молби, процедури за пода-
ване на жалби и право на информация в затворите“ се проведе онлайн поради епидемията от 
Covid-19 на 27 – 30 април 2020 г.; четвъртият семинар „Превантивен мониторинг на насилието 
в затворите“ също се проведе онлайн на 20, 27 май и на 3 юни 2020 г. Освен това, през юли 2020 
г. се проведе онлайн консултация, посветена на системния подход на НПМ. 
9.  Вж. например: ECtHR, Trubnikov v� Russia, no. 49790/99, Judgment of 5 July 2005, § 68. Вж. също: 
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.
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ството и от мрежите си за подкрепа и се намират в ръцете на властите, кои-
то могат да упражняват значителен контрол върху тях в ежедневието им. 
Достъпът им до правни консултации е ограничен, както и правото им да се 
обърнат към независим орган за разглеждане на жалбите им. Те са в нерав-
ностойно положение в съдебните производства, в които за разлика от про-
куратурата имат много по-ограничени възможности за събиране и предста-
вяне на доказателства. Стратегията на ЕС за правата на жертвите (2020 
– 2025 г.) от юни 2020 г. определя жертвите на престъпления, извършени по 
време на задържане, като група в ситуация на особена уязвимост.10

 Макар затворниците сами по себе си да са група в ситуация на уязви-
мост, и сред самите тях международните стандарти идентифицират групи, 
които се намират в ситуация на особена уязвимост. За тях те предвиждат 
специални мерки за третиране, които да отговорят на специфичните им нуж-
ди. Правило 2 от Правилата на ООН относно минималните стандарти за 
третиране на лишените от  свобода (Правилата на Нелсън Мандела) гласи, 
че „затворническите власти ще отчитат индивидуалните нужди на затвор-
ниците, по-специално на най-уязвимите категории в условията на затвора. 
Мерки за защита и насърчаване на правата на затворниците със специални 
нужди са необходими и няма да бъдат считани за дискриминационни“.11

 Можем да определим затворниците в ситуация на уязвимост 
като затворници, които поради своите характеристики, реални или 
приписани, общите социални нагласи и условията на задържане са из-
ложени на по-висок риск в сравнение с останалите затворници от на-
рушаване на техните основни човешки права� Положението на затворни-
ците в ситуация на уязвимост налага властите да предприемат позитивни 
мерки и специфични услуги, за да посрещнат техните специални нужди и/
или за да осигурят тяхната защита. Някои лица са уязвими в затвора по съ-
щите причини, поради които са уязвими и извън него. Но в много други си-
туации определени фактори могат да превърнат - в зависимост от контекста 
на лишаването от свобода – някои групи затворници в особено уязвими. По 
тези причини препоръчваме да се използва широко и отворено понятие за 
уязвимост. Различни лични, свързани със средата или социокултурни фак-
тори могат да доведат до специфична уязвимост при отделни затворници. 
Има уязвимости, които са с по-постоянен хроничен характер, както и такива, 
които не са толкова постоянни. Наслагването на няколко рискови фактора 
може да доведе до множествени или пресечни уязвимости, което налага вла-
стите да обръщат специално внимание в случаите, когато някой е изложен 
на комбинация от рискове. Проучването на рисковите за уязвимостта фак-

10.  Европейска комисия, Стратегия на ЕС за правата на жертвите (2020 – 2025 г.), COM(2020)258, 
Брюксел, 24.6.2020 г., с. 14.
11.  Правила на ООН относно минималните стандарти за третиране на лишените от свобода 
(Правила на Нелсън Мандела), Резолюция на Общото събрание на ООН от 17 декември 2015 г. 

http://www.bghelsinki.org
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тори следва да бъде една от основните задачи на ръководството на затвора 
още от първия ден на задържането и следва да продължи през целия период 
на лишаването от свобода.
 Целта на този наръчник е да изследва задълбочено предизвикател-
ствата при третирането на затворниците в ситуация на уязвимост и подхо-
дите за преодоляването им чрез превантивен мониторинг. Той анализира 
ситуацията на ниво ЕС, съществуващите международни стандарти, относи-
ми към групите в ситуация на уязвимост в затворите, а също и подходите на 
НПМ за насърчаване на правата на тези групи при упражняването на техния 
превантивен мандат. Наръчникът предлага и практически насоки за мони-
торинг на правата на групите и лицата в ситуация на уязвимост по време на 
лишаване от свобода.

2.  ЗАТВОРНИЦИ В СИТУАЦИЯ НА УЯЗВИМОСТ В ЕС

 Уязвими групи затворници съществуват във всички държави член-
ки на ЕС и на Съвета на Европа. Държавите обаче не събират систематично 
статистически данни за тези групи.
 Според последното издание на годишната наказателна статистика 
на Съвета на Европа, известно под името SPACE I, средният дял на жените 
затворнички в държавите членки на Съвета на Европа към 31 януари 2019 
г. е бил 5,3%. В повечето държави членки на ЕС този дял дори е по-висок. В 
няколко от тях (Чешката република, Унгария, Латвия, Словакия и Испания) 
той надхвърля 7%. Съответните дялове на деца са по-ниски. Така в държа-
вите членки на Съвета на Европа средният им дял към 31 януари 2019 г. е 
бил 0,6% от мъжкото затворническо население. От всички държави членки 
на ЕС, техният дял надхвърля 1,5% от мъжкото затворническо население 
единствено в Полша. Делът на чужденците варира значително в отделните 
държави членки. Така, ако в Съвета на Европа средният им дял от мъжкото 
затворническо население към 31 януари 2019 г. е бил 21,6%, то в западноев-
ропейските държави членки на ЕС в отделни случаи той надхвърля 45% (Ав-
стрия, Кипър, Гърция, Люксембург). От друга страна, делът на чужденците 
сред мъжете затворници в някои източноевропейски страни членки е много 
нисък. Такова е положението в България (3%), Латвия (2,4%), Литва (2%), 
Полша (1,4%), Румъния (1,2%) и Словакия (2,1%).12

 Според последните статистически данни на SPACE I, към 31 януари 
2019 г. в държавите членки на ЕС е имало общо 5658 затворници, осъде-
ни на доживотен затвор. Страните с относително по-висок дял доживотни 

12.  Aebi, M., M. Tiago, SPACE I – 2019: Prison Populations, CoE: Strasbourg, 2020, pp. 43 – 44.
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затворници са Финландия (8,6%) и Ирландия (11,8%).13 Режимите за дожи-
вотните затворници, както и възможностите за предсрочно освобождаване, 
се различават в отделните държави членки. Тези различия оказват влияние 
върху степента на уязвимост на доживотните затворници сред отделните 
държави членки.
 Данните за другите уязвими групи са по-малко сигурни. Според ско-
рошно проучване на разпространението на ХИВ в затворите, около 3% от 
затворниците имат ХИВ.14 Тази оценка обаче изглежда се основава на ос-
тарели данни от времето, когато разпространението на ХИВ като цяло беше 
по-трудно за контролиране. Други проучвания сочат, че европейските пра-
вителства не събират статистически данни за броя на ЛГБТИК затворници-
те и затворниците с увреждания, докато данните за затворниците с психич-
ни заболявания и по-възрастните затворници се събират несистематично.15

3.  МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ

3�1 Общи принципи
 Редица международни документи, както правно обвързващи дого-
вори, така и „меко право“, предвиждат стандарти за третиране на уязвимите 
групи в затворите и в другите места за задържане. Двата ключови докумен-
та от сферата на „мекото право“ в рамките на ООН и на Съвета на Европа, 
Правилата на ООН относно минималните стандарти за третиране на ли-
шените от свобода (Стандартни минимални правила, Правилата на Нелсън 
Мандела)16 и Европейските правила за затворите, съдържат разпоредби от-
носно някои уязвими групи.17 ООН и Съветът на Европа са приели отделни 
документи за някои категории уязвими затворници.18 
 Правилата на ООН за третиране на лишените от свобода жени и 
мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по отношение на жени 

13.  Пак там, с. 51-52.
14.  Sayyah, M. et al., “Global View of HIV Prevalence in Prisons: A Systematic Review and Meta-Analysis”, 
Iran J Public Health, Vol. 48, No.2, Feb 2019, p. 221. 
15.  CSD et al., Vulnerable Groups of Prisoners: A Handbook, Sofia, 2015, p. 9.
16.  Правилата на Нелсън Мандела и други относими документи са достъпни на адрес: https://
www.un.org/en/events/mandeladay/mandela_rules.shtml, посетено на 5 октомври 2020 г.
17.  Препоръка Rec(2006)2-rev на Комитета на министрите към държавите членки относно Ев-
ропейските правила за затворите, ревизирана, достъпна на адрес: https://search.coe.int/cm/
Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809ee581, посетено на 5 октомври 2020 г.
18.  Правила на ООН за третиране на лишените от свобода жени и мерките, които не са свър-
зани с лишаване от свобода, по отношение на жени правонарушителки (Правила от Банкок), A/
RES/65/229, 16 март 2011 г., достъпни на адрес: https://www.unodc.org/documents/justice-and-
prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf, посетено на 5 октомври 2020 г.
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правонарушителки (Правила от Банкок), говорят за жените затворнички 
като „принадлежащи към една от уязвимите групи със специфични нужди и 
изисквания“. Правилата от Банкок предвиждат цял   набор от мерки за спра-
вяне със специфичната уязвимост на жените по време на лишаването им от 
свобода. Правилата на ООН за защита на непълнолетните, лишени от свобо-
да (Правилата от Хавана) от 1990 г. предвиждат подобни мерки по отноше-
ние на децата, лишени от свобода. Коментарът на Комитета на министрите 
на Съвета на Европа относно Европейските правила за затворите определя 
децата като „изключително уязвима група“. Правилата на Нелсън Мандела и 
Европейските правила за затворите посвещават разпоредби на някои специ-
фични групи затворници с презумпцията, че те са уязвими.
 В своя наръчник за затворници със специални нужди от 2009 г. Служ-
бата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН) идентифицира осем 
групи затворници със специални нужди въз основа на тяхната уязвимост: 
затворници с психични проблеми; затворници с увреждания; етнически и 
расови малцинства и коренно население; затворници чужденци; ЛГБТИК 
затворници; възрастни затворници; затворници с терминални болести и за-
творници, осъдени на смърт. Може да изглежда странно, че жените и децата 
не фигурират сред така изброените групи. Това е така, защото, както вече 
беше казано по-горе, СНПООН е изготвила специални наръчници за тези ка-
тегории затворници. Наръчникът упоменава и други затворници със специ-
ални нужди и отпраща към издания на СНПООН за затворници с наркотични 
зависимости и затворници с ХИВ/СПИН.19

 Международните стандарти не предлагат последователен подход 
към уязвимостта по време на лишаването от свобода. Това е видно още от 
факта, че някои групи могат да се възползват от доста подробно развити 
стандарти, докато за други такива почти липсват. Наличните стандарти за 
различните групи се различават по своя обхват и дълбочина. Въпреки че 
стандартите за третиране на някои уязвими групи по време на задържането 
(например, на жените и на непълнолетните) съществуват на международно 
ниво от десетилетия, фокусът на превантивния мониторинг върху групи за-
творници в ситуация на уязвимост е сравнително нов подход. НПМ могат да 
изиграят важна роля за неговото развитие и утвърждаване.
 Международните договори, по които държавите членки на ЕС или 
самият ЕС са страни, съдържат различни разпоредби, които защитават ли-
цата в ситуация на уязвимост. На първо място, това включва абсолютната 
забрана на изтезания и малтретиране, но също така и редица други задъл-
жения, свързани с правата на човека. Редица разпоредби на Хартата на ос-
новните права на Европейския съюз (Хартата) и на Европейската конвенция 
за правата на човека (ЕКПЧ) гарантират права, които са относими към поло-
жението на уязвимите групи. Те включват:

19.  UNDOC, Handbook on prisoners with special needs, UN Office on Drugs and Crime, Vienna, 2009.
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 • член 4 от Хартата и член 3 от ЕКПЧ, които забраняват изтезанията, 
нечовешкото или унизително отнасяне или наказание;

 • член 6 от Хартата и член 5 от ЕКПЧ, които гарантират правото на 
лична свобода и сигурност;

 • член 7 от Хартата и член 8 от ЕКПЧ, които гарантират неприкосно-
веността на личния и семейния живот;

 • член 20 от Хартата, който гарантира равенството пред закона;

 • член 21 от Хартата, който съдържа обща забрана за дискриминация 
по редица признаци, сред които пол, раса, цвят на кожата, етниче-
ски произход, членство в национално малцинство, увреждане, въз-
раст или сексуална ориентация;

 • член 23 от Хартата, който гарантира равенство между мъжете и же-
ните във всички области;

 • член 47 от Хартата и член 13 от ЕКПЧ, които предвиждат правото на 
ефективно средство за защита в случай на нарушаване на правата 
и свободите;

 • член 48 от Хартата и член 6 от ЕКПЧ, които регламентират презум-
пцията за невиновност и правото на защита.

 Първичното право на Европейския съюз (ЕС), включително Харта-
та, са приложими към институциите и органите на Европейския съюз и към 
държавите членки, когато те прилагат правото на Съюза, отчитайки прин-
ципите на субсидиарност. Правото на ЕКПЧ има общо приложение.
 ЕС не е разработил собствени детайлни стандарти относно лишава-
нето от свобода и относно лицата в ситуация на уязвимост. Това е слабост 
на правото на ЕС, която, заедно с някои сериозни несъответствия между 
съществуващите международни стандарти и ситуацията в редица държави 
членки, пречи на взаимното доверие и на съдебното сътрудничество изоб-
що. Европейският парламент отправи призив да се разработят минимални 
стандарти за условията в затворите и в местата за задържане и за общ на-
бор от права на затворниците в рамките на ЕС.20 През 2017 г. той прие друга 
резолюция относно системите на местата за лишаване от свобода и усло-
вията в тях, в която повтори този призив.21 В този документ Европейският 
парламент определя като уязвими задържани редица групи, включително 

20.  Европейски парламент, Резолюция от 25 ноември 2009 г. относно Съобщение на Комисията 
до Европейския парламент и до Съвета – Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за 
гражданите – Програма от Стокхолм, P7_TA(2009)0090. 
21.  Европейски парламент, Системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях, 
Резолюция от 5 октомври 2017 г. относно системите в местата за лишаване от свобода и усло-
вията в тях (2015/2016(INI)), P8TA(2017)0385.
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психично болни, възрастни хора, хора с увреждания, ЛГБТИК, жени и непъл-
нолетни.22

 Разработването на стандарти за условията на задържането, лишава-
нето от свобода и уязвимостта на лишените от свобода лица стана възможно 
едва след въвеждането и установяването на „правосъдие и вътрешни рабо-
ти“ като един от трите стълба на ЕС с Договора от Маастрихт от 1992 г. Анга-
жиментите в тази сфера бяха преповторени в Дял V от Договора за функцио-
нирането на Европейския съюз, който регулира „Пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие“. Вторичното право на ЕС започна да се развива след 
програмите от Тампере (1999 – 2004), Хага (2004 – 2009) и Стокхолм (2010 
– 2014). За целите на ефективното полицейско и съдебно сътрудничество 
държавите членки следваше да улесняват взаимното признаване на техните 
решения по наказателни дела, както и процедурите за трансгранично съ-
дебно предаване. Рамковото решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държави-
те членки беше прието през 2002 г. и влезе в сила през 2004 г.23 
 През ноември 2008 г. беше прието Рамковото решение на Съвета от-
носно прилагането на принципа на взаимно признаване към съдебни решения, 
налагащи лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода 
с цел изпълнението им в Европейския съюз.24 Неговата декларирана цел е да 
начертае правилата, по които държава членка, с оглед улесняване на социал-
ната рехабилитация на осъденото лице, следва да признае съдебното реше-
ние и да изпълни присъдата. 
 Полицейското и съдебното сътрудничество между държавите член-
ки се основава на взаимното доверие в системите на наказателно правосъ-
дие, свързано с нужните процесуални гаранции за справедливост на нака-
зателното производство, с адекватните условия на задържане и гаранции 
срещу изтезанията, нечовешкото и унизително отнасяне, както и срещу 
дискриминацията, основана на пол, раса, религия, етнически произход, на-
ционалност, език, политически убеждения или сексуална ориентация. Както 
Рамковото решение относно европейската заповед за арест, така и Рамково-
то решение за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни дела 
посочват, че държавите членки нямат задължение да си сътрудничат за це-
лите на трансграничното съдебно предаване или признаване на съдебни ре-
шения ако това би довело до нарушения на основните права на засегнатите 

22.  Пак там, §§ 22, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 40, 57.
23.  Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и 
процедурите за предаване между държавите членки, 2002/584/ПВР, OJ L 190, 18.7.2002 г.
24.  Рамково решение на Съвета от 27 ноември 2008 година за прилагане на принципа за взаимно 
признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване 
от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в 
Европейския съюз, 2008/909/ПВР, OJ L 327/27, 5.12.2008 г.
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лица.25

 През април 2016 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови ре-
шение по делата Араньоси и Калдарару, което засяга искане за екстрадиция 
от Германия на две лица, издирвани от Унгария и Румъния за целите на про-
веждане на наказателно производство и изтърпяване на ефективни присъ-
ди лишаване от свобода. И в двата случая са налице основателни съмнения, 
че търсените лица могат да бъдат изложени на условия на задържане, които 
са в нарушение на член 3 от ЕКПЧ. Съдът постанови, че Рамковото решение 
относно европейската заповед за арест следва да се тълкува в смисъл, че 
когато са налице обективни, надеждни, конкретни и редовно актуализира-
ни доказателства за условията на задържане в издаващата държава членка, 
които демонстрират, че има недостатъци, били те системни или обобщени, 
или които биха засегнали определени групи лица или определени места за 
задържане, то изпълняващият съдебен орган следва да определи, конкрет-
но и точно, дали са налице съществени основания да се смята, че лицето, за-
сегнато от европейската заповед за арест, ще бъде подложено на нечовешко 
и унизително отнасяне. В тези случаи държавите членки следва да отложат 
или дори да откажат предаването ако имат съмнения, че условията на за-
държане представляват такъв риск.26

 Положението и нуждите на задържаните лица в ситуация на уязви-
мост са разгледани и в Пътната карта за укрепване на процесуалните пра-
ва на заподозрените и обвиняемите в наказателното производство (Пътна 
карта), приета с резолюция на Съвета на 30 ноември 2009 г. През декември 
2009 г. Европейският съвет включи Пътната карта в Стокхолмската програ-
ма „Отворена и сигурна Европа, в услуга и за защита на гражданите“.27 Път-
ната карта формулира няколко мерки, по-късно приети от ЕС, които имат за 
цел да укрепят процесуалните права на заподозрените и обвиняемите лица 
в наказателното производство. Повечето от тях бяха приложени чрез дирек-
тиви на Европейския парламент и на Съвета. Те касаят правото на писмен и 
устен превод (Мярка А);28 правото на информация за правата и информация 
за обвиненията (мярка Б);29 правото на достъп до адвокат и до правна по-
мощ (мярка В); право на комуникация с роднини, работодатели и консулски 

25.  Виж съображения 12 и 13 на Рамковото решение относно европейската заповед за арест и 
съображения 13 и 14 на Рамковото решение за взаимното признаване на съдебни решения по 
наказателни дела.
26.  Joined Cases C-404/15 and C-659/15 PPU Pál Aranyosi and Robert Căldăraru, EU:C:2016:198.
27.  Европейски съвет, Стокхолмска програма “Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита 
на гражданите”, 2010/C 115/01, 4 май 2010 г.
28.  Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 година 
относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство, OJ L 280, 26.10.2010 г.
29.  Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относ-
но правото на информация в наказателното производство, OJ L 142, 1.6.2012 г.
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органи (мярка Г);30 специални гаранции за уязвими заподозрени и обвиня-
еми (мярка Д);31 както и Зелена книга за предварителното задържане.32

 Директива (ЕС) 2016/800 относно процесуалните гаранции за деца 
(Директива за децата) и препоръката от 27 ноември 2013 г. относно проце-
суалните гаранции за уязвими лица, които са заподозрени или обвиняеми 
в наказателни производства, са разписани специално за лица в ситуация на 
уязвимост. Директивата за децата има за цел да установи общи минимални 
правила за защита на процесуалните права на децата, както и общи стан-
дарти за задържане.33 Препоръката за уязвими лица се фокусира върху за-
подозрени или обвиняеми лица, които не са в състояние да разберат и да 
участват ефективно в наказателното производство поради своята възраст, 
психическо или физическо състояние или увреждания. Член 14 препоръч-
ва на държавите членки да предприемат всички стъпки да гарантират, че 
лишаването от свобода на уязвими лица преди тяхното осъждане е крайна 
мярка, която е пропорционална и се извършва при условия, отговарящи на 
техните нужди. Конкретно се споменава необходимостта от предприемане 
на подходящи мерки, за да се гарантира, че уязвимите лица имат достъп до 
разумни приспособления докато са лишени от свобода.

3�2 Стандарти, отнасящи се до някои уязвими групи

3.2.1 Жени затворнички
 В рамките на ООН и на Съвета на Европа съществуват редица доку-
менти, които се занимават с третирането на жените затворнички. Най-из-
черпателните сред тях са Правилата на ООН за третиране на лишени от 
свобода жени и мерките, които не са свързани с лишаване от свобода, по от-
ношение на жени правонарушителки (Правилата от Банкок), приети от Об-

30.  Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 година 
относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството 
по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задър-
жане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържа-
не, OJ L 294, 6.11.2013 г.; 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 г.
31.  Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година от-
носно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на на-
казателното производство, OJ L 132, 21.5.2016 г.; Препоръка на Комисията от 27 ноември 2013 
година относно процесуалните гаранции за уязвими лица, които са заподозрени или обвинени в 
наказателно производство, OJ C 378, 24.12.2013 г.
32.  Укрепване на взаимното доверие в европейското съдебно пространство – Зелена книга от-
носно прилагането на законодателството на ЕС по наказателноправни въпроси в областта на 
задържането, COM(2011) 327, 14.06.2011 г.
33.  Вж. 3.2.2 по-долу за допълнителна информация относно Директивата за децата.
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щото събрание на ООН през декември 2010 г.34 Освен тях, в рамките на Съве-
та на Европа особено важни са стандартите на КПИ за жените затворнички 
в 10-ия Общ доклад на Комитета от 2000 г., а също и информационният фиш 
за жените в затвора от 2018 г.35

 Отправната точка при третирането на жените затворнички е осигу-
ряване на равни условия и недискриминация, както и приспособяване към 
техните специфични нужди. Адаптирането на затворническия режим, на 
правилата за разпределение, настаняване и дейности с оглед осигуряването 
на равно третиране на мъжете и жените в местата за лишаване от свобода, е 
изрично подчертано в информационния фиш на КПИ за жените в затвора от 
2018 г. В своето становище от 2016 г. относно предотвратяването на изтеза-
нията и малтретирането на жените затворнички, Подкомитетът на ООН за 
предотвратяване на изтезанията и друго жестоко, нечовешко или унизител-
но отнасяне или наказание (ППИ) подчертава връзката между дискримина-
цията, основана на пола, и насилието, с което жените се сблъскват на всички 
етапи на наказателното производство.36

 Правилата от Банкок признават специфичната уязвимост на жените 
поради преобладаващите полови стереотипи и изолация.37 Тъй като жените 
затворнички са по-малко на брой, е по-малко вероятно те да бъдат настане-
ни в близост до семействата си.38 Това, заедно с разпространението на поло-
во-базирани стереотипи, води до по-бързо разпадане на семействата им и 
по-голям социален остракизъм.39 Освен това, жените затворнички страдат 
от провала на затворите да отговорят на специфичните им нужди. Прави-
лата от Банкок изискват жените затворнички да бъдат настанени в близост 
до домовете им. Те отреждат специална роля на персонала от женски пол 
в затворите, както на ръководно ниво, така и за ангажирания с ежедневни 
дейности, като например обиски.40 Те забраняват дискриминацията и изис-

34.  Вж. United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for 
Women Offenders with their Commentary, A/RES/65/229, 16 March 2011, достъпно на адрес: https://
www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf, посете-
но на 7 октомври 2020 г. 
35.  CPT, Women in prison, Factsheet, CPT/Inf(2018)5, January 2018, достъпно на: https://rm.coe.
int/168077ff14, посетено на 7 октомври 2020 г.
36.  SPT, Prevention of torture and ill-treatment of women deprived of their liberty, CAT/OP/27/1, 18 
January 2016.
37.  Правила от Банкок, коментар върху правила 45 – 47.
38.  SPT, Prevention of torture and ill-treatment of women deprived of their liberty, § 35.
39.  UNODC, Handbook on Women and Imprisonment, 2nd ed., New York, 2014, p. 17.
40.  Правила от Банкок, правила 4, 10, 11, 19. Информационният фиш на КПИ от 2018 г. относно 
жените в затвора отива една стъпка по-далеч като предлага “в женските затвори или в отде-
ленията за жени в затворите, при персонала, който има досег с жените затворнички, превес да 
имат служителки от женски пол”.

http://www.bghelsinki.org
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdfq
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdfq
https://rm.coe.int/168077ff14
https://rm.coe.int/168077ff14
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кват да се предприемат положителни мерки за справяне със съществуващи-
те неравенства, включително и в сферите като достъп до професионално 
обучение, здравеопазване и контакти със семействата. Правилата от Банкок 
предвиждат жените затворнички да имат достъп до полово-специфични хи-
гиенни и здравни грижи, които са съпоставими с тези в общността.41 Това 
включва достъп до условия за поддържане на хигиена и тоалет и до специ-
фични хигиенни продукти, предоставени при необходимост от държавата, 
както и до гинекологични здравни грижи и до специфични лекарства и про-
тивозачатъчни. Отделни групи стандарти се занимават с периода на бремен-
ността, с пренаталните и постнаталните грижи. Те предвиждат осигуряване 
на подходяща диета за бременни жени, подходящи медицински грижи по 
време на бременността и след раждането и осигуряване на адекватен кон-
такт с децата им след раждането, отчитайки и най-добрия интерес на детето 
при преценка на тяхната продължителност.42

 Уязвимостта на жените затворнички е отчетена и в специфичните 
правила, свързани с дисциплинарните наказания и използването на сила. 
Правилата от Банкок забраняват затварянето или дисциплинарната изо-
лация на бременни жени, жени с кърмачета или кърмещи майки.43 Те също 
така забраняват налагането на дисциплинарни наказания на жените, които 
включват забрана за семейни контакти, особено с децата им. Правило 24 за-
бранява използването на ограничителни мерки по време на самото раждане 
или непосредствено след него.
 През януари 2017 г. Голямата камара на ЕСПЧ обяви решението си по 
делото Хамтоху и Аксенчик срещу Русия. Делото касае твърдяна дискрими-
нация по отношение на възможностите за налагане на доживотен затвор на 
жени, на възрастни мъже и на деца в сравнение с мъже в руската система на 
наказателно правосъдие (вж. текстовото поле по-долу).44 По делото Корней-
кова и Корнейков срещу Украйна ЕСПЧ установи няколко нарушения на член 
3 от Конвенцията поради условията на лишаването от свобода и третиране-

41.  Правила от Банкок, правило 10. Вж. също: European Parliament, Prison systems and conditions, 
para 25. Становището на ППИ от 2016 г. специално подчертава необходимостта жените за-
творнички да имат достъп до жени лекарки (SPT, Prevention of torture and ill-treatment of women 
deprived of their liberty, § 28).
42.  Правила от Банкок, правила 42, 48, 49. Информационният фиш на КПИ от 2018 г. относно же-
ните в затвора отбелязва, че „отделянето на детето от майката непосредствено след раждането 
може да бъде прието за нечовешко и унизително“. Резолюцията на Европейския парламент от-
носно системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях възприема същия подход 
(§ 26). Както информационният фиш, така и Правилата от Банкок приемат, че решението за 
това кога детето да бъде отделено от лишената си от свобода майка е трудно и че водещият 
принцип в това отношение следва да бъде най-добрият интерес на детето.
43.  Правила от Банкок, правило 22.
44.  ECtHR, Khamtokhu and Aksenchik v. Russia, No. 60367/08, Grand Chamber judgment of 24 January 
2017.
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то на майка и нейното новородено бебе. Съдът установи нарушения заради 
връзването на майката с вериги по време на престоя ѝ в родилното, заради 
лошите битови условия в следствения арест, заради медицинската грижа, 
предоставена на бебето по време на неговия и на майка му престой в след-
ствения арест, както и заради настаняването на майката в метална клетка по 
време на съдебните заседания.45

ЕСПЧ, Хамтоху и Аксенчик срещу Русия, 2017 г.: Жалбоподателите по де-
лото твърдят, че като пълнолетни мъже, излежаващи доживотни присъди 
за редица тежки престъпления, са дискриминирани в сравнение с други ка-
тегории осъдени – жени, лица под 18 години към момента на извършване 
на престъплението или над 65 години към момента на постановяване на 
присъдата – които са освободени от налагане на доживотен затвор по сила-
та на закона. ЕСПЧ констатира, че обосновката за различното третиране на 
жалбоподателите в сравнение с някои други категории правонарушители, а 
именно да се насърчават принципите на справедливостта и хуманността, е 
легитимна. Съдът също така прие, че освобождаването на определени кате-
гории правонарушители от доживотен затвор е пропорционално средство 
за постигане на тези принципи. За да стигне до това заключение, той взима 
предвид практическото изпълнение на присъдата доживотен затвор в Русия, 
както по отношение на начина на налагане, така и по отношение на възмож-
ността за последващо преразглеждане. Така, доживотните присъди, наложе-
ни на двамата жалбоподатели, не са били произволни или неразумни и ще 
бъдат преразгледани след 25 години. Освен това, ЕСПЧ отчита значителните 
възможности за дискреция, с които договарящите страни разполагат, при 
вземане на решения свързани с наказателната политика, предвид липсата 
на какъвто и да е европейски консенсус по отношение на доживотните при-
съди, с изключение на непълнолетните правонарушители, които са освобо-
дени от доживотен затвор във всички договарящи страни без изключение.

Специфични стандарти:46

 • 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 правонарушителки (Правила от Банкок)

 • Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по 
отношение на жените

 • Доклад на специалния докладчик по изтезанията и друго жестоко, 

45.  ECtHR, Korneykova and Korneykov, No. 56660/12, Judgment of 24 March 2016.
46.  За текстовете на относимите части на цитираните по-долу документи вж.: https://apt.ch/
detention-focus/en/vulnerable_groups/1/?related_standards, посетено на 1 октомври 2020 г. 

http://www.bghelsinki.org
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm
https://undocs.org/A/HRC/31/57
https://apt.ch/detention-focus/en/vulnerable_groups/1/?related_standards
https://apt.ch/detention-focus/en/vulnerable_groups/1/?related_standards
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нечовешко или унизително отнасяне или наказание по отношение 
на приложимостта на забраната за изтезания и друго жестоко, не-
човешко и унизително отнасяне или третиране в международното 
право към уникалните възприятия на жени, момичета, лесбийки, 
гей, трансдженър и интерсексуални хора, A/HRC/31/57, 5 януари 
2016 г.

 • Пътища към, условия и последици от лишаването от свобода на 
жени, Специален докладчик за насилието над жени, неговите при-
чини и последици, A/68/340, 21 август 2013 г.

 • Лишени oт свобода жени, Извадка от 10тия Общ доклад на КПИ, 
публикуван през 2000 г., CPT/Inf(2000)13-part

 • Жените в затвора, Информационен фиш 2018 г., CPT/Inf(2018)5, Ев-
ропейски комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовеш-
кото или унизително отнасяне или наказание 

 • Препоръка CM/Rec(2018)5 на Комитета на министрите към държа-
вите членки относно децата с родители затворници, Съвет на Евро-
па, 4 април 2018 г.

 • Предотвратяване на изтезанията и малтретирането на жените ли-
шени от свобода, CAT/OP/27/1, ППИ, 18 януари 2016 г. 

 • Системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях, 
Резолюция на Европейския парламент от 5 октомври 2017 г. от-
носно системите в затворите и условията в тях (2015/2016(INI)), 
P8TA(2017)0385

 • Жените лишени от свобода; Доклад на Работната група по въпроси-
те на дискриминацията спрямо жените по закон и на практика, 15 
май 2019 г., A/HRC/41/33

Допълнителна литература:

 • Gender Perspectives on Torture: Law and Practice, Center for Human 
Rights and Humanitarian Law, Anti-Torture Initiative, Washington 
University, Washington College of Law

 • Women in detention: a guide to gender-sensitive monitoring, APT/PRI, 
2013

 • International Committee of the Red Cross, Women in detention, 
International Review of the Red Cross, Volume 92 Number 877, March 
2010

https://undocs.org/A/HRC/31/57
https://undocs.org/A/HRC/31/57
https://undocs.org/A/HRC/31/57
https://undocs.org/A/HRC/31/57
https://undocs.org/A/HRC/31/57
https://undocs.org/A/HRC/31/57
https://digitallibrary.un.org/record/758207
https://digitallibrary.un.org/record/758207
https://digitallibrary.un.org/record/758207
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cd381
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806cd381
https://rm.coe.int/168077ff14
https://rm.coe.int/168077ff14
https://rm.coe.int/168077ff14
https://rm.coe.int/cm-recommendation-2018-5-concerning-children-with-imprisoned-parents-e/16807b3438
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https://rm.coe.int/cm-recommendation-2018-5-concerning-children-with-imprisoned-parents-e/16807b3438
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/OP/27/1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT/OP/27/1&Lang=en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0385_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0385_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0385_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0385_EN.html
https://digitallibrary.un.org/record/3814496?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3814496?ln=en
https://digitallibrary.un.org/record/3814496?ln=en
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/center/documents/gender-perspectives-on-torture/
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/center/documents/gender-perspectives-on-torture/
https://www.wcl.american.edu/impact/initiatives-programs/center/documents/gender-perspectives-on-torture/
https://www.penalreform.org/resource/women-detention-guide-gendersensitive-monitoring/
https://www.penalreform.org/resource/women-detention-guide-gendersensitive-monitoring/
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-877-ashdown-james.pdf
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc-877-ashdown-james.pdf
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3.2.2. Непълнолетни затворници
 Също както и при жените затворнички, множество международни 
документи отчитат специфичната уязвимост на лишените от свобода не-
пълнолетни и фокусират  върху тяхното третиране. Най-важните сред тях 
в рамките на ООН са Правилата на ООН за защита на непълнолетните, ли-
шени от свобода (Правилата от Хавана) и Препоръка CM/Rec(2008)11 на Ко-
митета на министрите към държавите членки относно европейските пра-
вила за непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции и мерки в 
рамките на Съвета на Европа. Важен източник на конкретни препоръки към 
държавите членки са заключителните наблюдения на Комитета на ООН по 
правата на детето след периодичните прегледи на докладите на държавите 
членки, както и неговите общи коментари.
 Водещият принцип във всички международни документи със стан-
дарти за деца, лишени от свобода, е, че задържането на деца следва винаги 
да бъде крайна мярка и да се прилага за възможно най-кратък срок. Всич-
ки тези документи отчитат специфичната уязвимост на децата, лишени от 
свобода, поради тяхното неразбиране на закона и на реда в затвора, труд-
ностите при достъпа до правна помощ и до каналите за подаване на жал-
би, липса на средства за осигуряване на допълнителна храна и необходими 
материали, лишаване от семейна подкрепа, както и физическата слабост 
и невъзможност да се защитават срещу служебни злоупотреби и т.н. За да 
преодолеят тези уязвимости, международните стандарти акцентират вър-
ху позитивните задължения на държавите да осигурят контакт на децата, 
лишени от свобода, с техните семейства, включително да уведомят членове-
те на семейството им за задържането, свиждания, редовна и неограничена 
комуникация и възможността членове на семейството да придружават де-
цата си в съдебните заседания.47 Освен контакти със семейството, само по 
отношение на децата международните стандарти предвиждат правото те да 
бъдат посещавани и подпомагани от външни организации.48 Такъв стандарт 
не съществува за никоя друга уязвима група. Друга важна група стандарти 
за третиране на деца, лишени от свобода, са свързани с образованието и 
обучението. При децата в училищна възраст осигуряването на образование, 
за предпочитане в училища в общността, е задължително. То следва да има 
приоритет пред работата и да служи за личностно развитие. Дипломите не 
следва да разкриват информация за институционализацията.49

47.  Вж. например: Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 
2016 година относно процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми 
в рамките на наказателното производство; вж. също Европейски парламент, Системи в местата 
за лишаване от свобода и условията в тях, § 34.
48.  Правила от Хавана, §§ 62, 78; Европейски правила, § 83.
49.  Правила от Хавана, §§ 38, 40; Европейски правила, § 78.1, 78.2.
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 Дисциплинарните производства и използването на сила е друга об-
ласт, в която стандартите отчитат специфичната уязвимост на децата, лише-
ни от свобода. Те забраняват прилагането на строга или единична изолация 
спрямо деца, както и лишаването от достъп до членове на семейството като 
форма на наказание.50 Те предвиждат обръщане до компетентен „безприс-
трастен орган“ и до правна помощ при дисциплинарни производства.51 Но-
сенето и използването на оръжие в институции за лишаване от свобода на 
деца също е забранено.52 Надзирателите и останалият персонал следва да 
минат през допълнително обучение по детска психология, благосъстояние 
на децата и права на детето.
 По редица дела ЕСПЧ констатира нарушения на член 3 от ЕКПЧ в 
случаите, когато условията на лишаването от свобода не отчитат специфич-
ната уязвимост на децата. Така по делото Блохин срещу Русия Голямата ка-
мара прие, че нарушението на член 3 произтича от липсата на адекватни 
медицински грижи за детето по време на неговото задържане (вж. текстово-
то поле по-долу).53 По делото Гювеч срещу Турция ЕСПЧ установи нарушение 
на член 3 поради досъдебното задържане на жалбоподателя, непълнолетен 
към момента на задържането, в затвор за възрастни без да му е осигурена 
адекватна медицинска грижа, което е довело до психологически проблеми и 
многократни опити за самоубийство.54 По делото Купцов и Купцова срещу Ру-
сия ЕСПЧ установи нарушение на член 3 от Конвенцията поради условията 
на задържането на жалбоподателя заедно с възрастни в полицейско упра-
вление в килия без основни удобства, необходими за продължително задър-
жане. Килията не е разполагала с прозорец и не е имала осигурен достъп до 
естествена светлина или вентилация. Тя не е разполагала с легла, не е било 
осигурено и постелно бельо. Килията не е разполагала с тоалетна или мив-
ка. На затворниците не е била давана храна.55 В редица дела срещу Бълга-
рия, Турция, Франция и други държави членки ЕСПЧ констатира нарушения 
на член 3 поради физическо малтретиране на задържаните деца и липсата 
на адекватно разследване. Когато оценява естеството и интензивността на 
малтретирането, Съдът взема предвид специфичната уязвимост на жалбо-
подателите. В няколко дела срещу Турция ЕСПЧ констатира нарушения на 
член 5 от Конвенцията поради прекомерната продължителност на предва-
рителното задържане на деца.56 По делото Жердев срещу Украйна ЕСПЧ кон-

50.  Правила от Хавана, § 67; Европейски правила, § 95.3; Европейски парламент, Системи на 
местата за лишаване от свобода и условията в тях, § 40.
51.  Европейски правила, § 94.4.
52.  Правила от Хавана, § 65.
53.  ECtHR, Blokhin v. Russia, No. 47152/06, Grand Chamber judgment of 23 March 2016.
54.  ECtHR, Güveç v� Turkey, No. 70337/01, Judgment of 20 January 2009.
55.  ECtHR, Kuptsov and Kuptsova, No. 6110/03, Judgment of 3 March 2011.
56.  Вж. ECtHR, Selçuk v� Turkey, No. 21768/02, Judgment of 10 January 2006; ECtHR, Koşti and Others 
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статира, че настаняването на жалбоподателя при пълнолетни задържани, 
заедно с другите условия на досъдебното му задържане, представлява уни-
зително отнасяне в нарушение на член 3 от ЕКПЧ.57

ЕСПЧ, Блохин срещу Русия, 2016 г.: Делото касае задържането в продъл-
жение на 30 дни на 12-годишно момче, страдащо от психично и невропове-
денческо разстройство, в център за временно задържане на непълнолетни 
нарушители. Съдът установява, че около месец преди задържането му жал-
боподателят е бил прегледан от специалисти, които назначават медикамен-
тозна терапия и редовни консултации с невролог и психиатър, както и че 
непосредствено след като е бил освободен жалбоподателят е постъпил за 
лечение в болница за срок от три седмици. Също така, властите са били ин-
формирани за състоянието на детето от неговия дядо по време на изслушва-
нето за задържане; от това следва, че са налице достатъчно доказателства, 
че властите са знаели за медицинското състояние на детето. Правителство-
то не е успяло да докаже, че по време на 30-дневния престой в центъра за 
временно задържане – където се е намирал изцяло под контрола на власти-
те, които са били задължени да пазят достойнството и благосъстоянието 
му, г-н Блохин е получил медицинската помощ, отговаряща на нуждите на 
неговото състояние. По тези причини Съдът установи нарушение на член 3 
от Конвенцията.

 Директива (ЕС) 2016/800 относно процесуалните гаранции за деца 
(Директива за децата) има за цел да въведе общи минимални правила за 
защита на процесуалните права на деца, които са заподозрени или обви-
няеми в рамките на наказателно производство, вземайки предвид тяхната 
специфична уязвимост,58 както и общи стандарти за налагане на задържане 
на деца и за специфично отношение към деца, лишени от свобода. Член 10 
задължава държавите членки да гарантират, че задържането на дете на кой-
то и да е етап от производството, ще е ограничено до най-краткия подходящ 
срок. Член 12 изисква при задържането на деца държавите членки да гаран-
тират и опазват здравето им и тяхното физическо и психическо развитие, 
да гарантират правото им на образование и обучение (включително когато 
децата имат физически и сетивни увреждания или затруднения в развитие-
то), ефективно и редовно упражняване на правото им на семеен живот, га-
рантиране на достъп до програми за насърчаване развитието им и тяхната 
реинтеграция в обществото и зачитането на свободата им на религия или на 

v� Turkey, No. 74321/01, Judgment of 3 May 2007; ECtHR, Nart v� Turkey, No. 20817/04, Judgment of 
6 May 2008.
57.  ECtHR, Zherdev v. Ukraine, No. 34015/07, Judgment of 27 April 2017.
58.  Съображение 45 специално отбелязва, че „децата се намират в особено уязвимо положение, 
когато са лишени от свобода“.
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убеждения, и др.

Специфични стандарти:59

 • Конвенция на ООН за правата на детето, септември 1990  г.

 • Минимални стандартни правила на ООН относно правораздаване-
то при непълнолетни лица: Правила от Пекин, ноември 1985 г.

 • Правила на ООН за защита на ненавършилите пълнолетие деца, ли-
шени от свобода: Правила от Хавана, декември 1990 г.

 • Насоки на ООН за превенция на противообществените прояви на 
ненавършилите пълнолетие лица: Насоки от Риад

 • Директива (ЕС) 2016/800 на Европейския парламент и на Съвета 
от 11 май 2016 г. относно процесуалните гаранции за децата, които 
са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното произ-
водство

 • Системи на местата за лишаване от свобода и условията в тях, Резо-
люция от 5 октомври 2017 г. относно системите на местата за лиша-
ване от свобода и условията в тях (2015/2016(INI)), P8TA(2017)0385

 • Стратегии и практически мерки за елиминиране на насилието сре-
щу деца в областта на превенцията на престъпленията и наказател-
ното правосъдие, A/C.3/69/L.5, 25 септември 2014 г.

 • Препоръка CM/Rec(2008)11 на Комитета на министрите към дър-
жавите членки относно европейските правила за малолетни и не-
пълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции или мерки

 • 24ти Общ доклад на Европейския комитет за предотвратяване на 
изтезанията, 1 август 2013 - 31 декември 2014 г.

 • Малолетни и непълнолетни лишени от свобода в наказателното 
производство, Извадка от 24тия Общ доклад на КПИ, публикуван 
през 2015 г., CPT/Inf(2015)1-part

 • Доклад на специалния докладчик по изтезанията и друго жестоко, 
нечовешко или унизително отнасяне или наказание, A/HRC/28/68, 
5 март 2015 г.

59.  Въз основа на резюме от АПИ, където трябва да отбележим важната липса на Европейските 
правила за непълнолетни правонарушители, подложени на санкции и мерки и на Директива 
(ЕС) 2016/800. Добавени са хипервръзки към тези документи. За текстовете на другите относи-
ми части на документите, цитирани по-долу, вж.: https://apt.ch/detention-focus/en/vulnerable_
groups/5/?related_standards, посетено на 8 октомври 2020 г.

http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc.pdf
http://www.ipjj.org/fileadmin/data/documents/UN_documents/UN_BeijingRules_1985_EN.pdf
http://www.ipjj.org/fileadmin/data/documents/UN_documents/UN_BeijingRules_1985_EN.pdf
http://www.ipjj.org/fileadmin/data/documents/UN_documents/UN_HavanaRulesProtectionJuvenilesDeprivedLiberty_1990_EN.pdf
http://www.ipjj.org/fileadmin/data/documents/UN_documents/UN_HavanaRulesProtectionJuvenilesDeprivedLiberty_1990_EN.pdf
http://www.ipjj.org/fileadmin/data/documents/UN_documents/UN_RiyadhGuidelines_1990_EN.pdf
http://www.ipjj.org/fileadmin/data/documents/UN_documents/UN_RiyadhGuidelines_1990_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0800&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0800&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0800&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L0800&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0385_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0385_EN.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0385_EN.html
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Model_Strategies_violence_children.pdf
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Model_Strategies_violence_children.pdf
http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Model_Strategies_violence_children.pdf
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d2716
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d2716
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d2716
https://rm.coe.int/1680696a9c
https://rm.coe.int/1680696a9c
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ccb96
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ccb96
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ccb96
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/ListReports.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/ListReports.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/ListReports.aspx
https://apt.ch/detention-focus/en/vulnerable_groups/5/?related_standards
https://apt.ch/detention-focus/en/vulnerable_groups/5/?related_standards
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 • Препоръка CM/Rec(2018)5 на Комитета на министрите към държа-
вите членки относно децата с родители лишени от свобода, Съвет 
на Европа, 4 април 2018 г.

Допълнителна литература:

 • Protecting children’s rights in criminal justice systems, Penal Reform 
International (PRI), 2013 

 • Neglected needs: Girls in the criminal justice system, Penal Reform 
International (PRI) and Interagency Panel on Juvenile Justice (IPJJ), 2014

 • Prevention and Responses to Violence against Children, joint report 
of the Office of the High Commissioner for Human Rights, the United 
Nations Office on Drugs and Crime and the Special Representative of the 
Secretary- General, UN Doc. A/HRC/21/25, 27 June 2012

 • Safeguarding the rights of girls in the criminal justice system. Preventing 
violence, stigmatization and deprivation of liberty, 2015, Special 
Representative of the Secretary- General on Violence against Children

 • Juvenile Justice and Human Rights in the Americas, 2011, Inter-American 
Commission on Human Rights

 • The impact of distance from home on children in custody, Thematic 
report by HM Inspectorate of Prisons, October 2016

 • Protecting Children Against Torture in Detention: Global Solutions for a 
Global Problem, Center for Human Rights & Humanitarian Law & Anti-
torture Initiative, May 2017

 • An analysis of 12–18-year-olds’ perceptions of their experiences in 
secure training centres and young offender institutions, HM Inspectorate 
of Prisons, Youth Justice Board, Children in Custody 2017-18, UK, 2019

3.2.3. Затворници чужденци
 Стандарти, относими към затворниците чужденци, са изложени в 
няколко важни документа на Съвета на Европа от сферата на „мекото право“ 
– Европейските правила за затворите (правила 37.1 – 37.5) и Препоръка CM/
Rec(2008)11 на Комитета на министрите към държавите членки относно 
европейските правила за малолетни и непълнолетни нарушители, подлежа-
щи на санкции или мерки (§§ 104.1 – 105.4). Документът с най-изчерпателно 
изброяване на стандартите в това отношение е Препоръка CM/Rec(2012)12 
на Комитета на министрите към държавите членки относно чуждестран-

http://www.bghelsinki.org
https://rm.coe.int/cm-recommendation-2018-5-concerning-children-with-imprisoned-parents-e/16807b3438
https://rm.coe.int/cm-recommendation-2018-5-concerning-children-with-imprisoned-parents-e/16807b3438
https://rm.coe.int/cm-recommendation-2018-5-concerning-children-with-imprisoned-parents-e/16807b3438
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/11/Childrens-rights-training-manual-Final%C2%ADHR1.pdf
https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/11/Childrens-rights-training-manual-Final%C2%ADHR1.pdf
http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2014/02/girls-crim-just-v4.pdf
http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2014/02/girls-crim-just-v4.pdf
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/publications/8._prevention_of_and_responses_to_violence_against_children_within_the_juvenile_justice_system.pdf
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/publications/8._prevention_of_and_responses_to_violence_against_children_within_the_juvenile_justice_system.pdf
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https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/document_files/safeguarding_the_rights_of_girls_in_the_criminal_justice_system.pdf
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/document_files/safeguarding_the_rights_of_girls_in_the_criminal_justice_system.pdf
https://www.oas.org/en/iachr/children/docs/pdf/JuvenileJustice.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2016/09/The-impact-of-distance-from-home-on-children-in-custody-Web-2016.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2016/09/The-impact-of-distance-from-home-on-children-in-custody-Web-2016.pdf
http://antitorture.org/wp-content/uploads/2017/03/Protecting_Children_From_Torture_in_Detention.pdf
http://antitorture.org/wp-content/uploads/2017/03/Protecting_Children_From_Torture_in_Detention.pdf
http://antitorture.org/wp-content/uploads/2017/03/Protecting_Children_From_Torture_in_Detention.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/6.5164_HMI_Children-in-Custody-2017-18_A4_v10_web.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/6.5164_HMI_Children-in-Custody-2017-18_A4_v10_web.pdf
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ните затворници от октомври 2012 г. В допълнение към тях, няколко прав-
но обвързващи международни договора съдържат стандарти за третиране 
на някои групи чужденци, които следва да се прилагат също и по време на 
лишаване от свобода.
 Международните стандарти отчитат специфичната уязвимост на за-
творниците чужденци, породена от тяхната социална изолация, различия в 
езика, културата, обичаите и религията, липсата на семейни връзки и кон-
такти с външния свят.60 Освен това някои от тях може да са станали жертви 
на изтезания в страните си по произход. Като такива, жертвите на изтеза-
ния, жестоко, нечовешко и унизително отнасяне или наказание, независимо 
дали са чужденци или поданици на държавата, следва да бъдат третирани 
като лица в ситуация на особена уязвимост и да имат достъп до цялата не-
обходима правна, медицинска и социална подкрепа, изискуема по междуна-
родните стандарти в областта.
 Повечето документи, отнасящи се до третирането на затворници-
те чужденци, се фокусират върху възможността за трансфер в страните им 
по произход за изтърпяване на присъдите им.61 Това е от ключово значение 
за тяхната социална интеграция и за упражняване на правото им на семеен 
живот. Те също така акцентират върху недискриминацията при налагане на 
мерки за неотклонение, осъждане, третиране и възможности за предсрочно 
освобождаване, както и при осигуряване на работа и образование.
 Друга група стандарти се фокусира върху контактите с външния 
свят. Чуждестранните затворници следва да имат своевременен достъп до 
дипломатическите служби на своите страни, а тези, които са бежанци – до 
ООН и до други органи за тяхната защита.62 На чуждестранните затворни-
ци следва да се разрешат удължени свиждания и други контакти със семей-
ството и близките им. Националните власти следва да оказват съдействие 
за такива контакти като предоставят информация и покриват разходите за 
комуникация с външния свят.63 Следва да се предприемат специални мерки 
за улесняване на контактите на чуждестранните затворници с техните деца.
 За да съобразят задържането с културните и религиозни нужди на 
чуждестранните затворници, редица стандарти изискват да се зачитат тех-
ните предпочитания при осигуряване на настаняване, хигиена, облекло, 
хранене и здравни грижи в затворите.64 Техните езикови нужди трябва да 
бъдат взети под внимание като им се осигури подходящ достъп до устен и 
писмен превод в наказателни, административни и дисциплинарни произ-

60.  Вж. преамбюл на Препоръка CM/Rec(2012)12.
61.  Вж. например: Европейски правила за затворите, правило 37.5; Препоръка CM/Rec(2012)12, 
§ 15.3.
62.  Европейски правила за затворите, правила 37.1, 37.2.
63.  Препоръка CM/Rec(2012)12, член 22.
64.  Пак там, чл. чл. 17, 18, 19, 20, 31.
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водства.65 Можем да добавим – това следва да се прилага и по отношение 
на здравните услуги. Чуждестранните затворници следва да имат достъп до 
печатни и електронни медии на техния език. В същото време, те трябва да 
бъдат насърчавани да учат местния език и да проучат местната култура и 
традиции.66

 За разлика от стандартите на „мекото право“, ЕСПЧ възприе доста 
рестриктивен подход към международния трансфер на чуждестранни за-
творници. По делото Полфриймън срещу България от 2017 г. той приема, че 
държавите нямат задължение да осъществяват международен трансфер в 
светлината на член 8 от ЕКПЧ. Той също така постанови, че ЕСПЧ не предос-
тавя на затворниците правото да избират мястото си на задържане и че „от-
делянето на затворника-жалбоподател от неговото семейство и задържане-
то му далеч от него са неизбежни последици от лишаването от свобода след 
упражняването от страна на националните власти на техните правомощия 
в областта на наказателните санкции“.67 Така, по мнението на ЕСПЧ, „пре-
рогативите на държавите членки в областта на наказателното задържане“ 
имат абсолютен приоритет пред правата по член 8 на затворниците в случай 
на международен трансфер, без възможност за балансиране след оценка на 
конкретните обстоятелства по делото.

Специфични стандарти:68

 • Конвенция за защита на правата на всички работници мигранти и 
членовете на техните семейства, 18 декември 1990 г. 

 • Конвенция за статута на лицата без гражданство, 28 септември 
1954 г. 

 • Конвенция за трансфер на осъдени лица, 21 март 1983 г.

 • Препоръка Rec(2006)2 на Комитета на министрите към държавите 
членки относно Европейските правила на затворите

 • Препоръка CM/Rec(2008)11 на Комитета на министрите до държа-

65.  Пак там, § 8.
66.  Пак там, § 29.1.
67.  ECtHR, Palfreeman v. Bulgaria, No. 59779/14, Decision of 16 May 2017, § 36. Този подход на Съда 
се различава от подхода му при настаняването на затворници близо до домовете и семействата 
им в националните юрисдикции, които той намира, че попадат в обхвата на член 8 от Конвен-
цията по редица дела. Вж. например: ECtHR, Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia, Nos. 11082/06 
и 13772/05, Judgment of 25 July 2013; ECtHR, Vintman v. Ukraine, No. 28403/05, Judgment of 23 
October 2014; ECtHR, Rodzevillo v� Ukraine, No. 38771/05, Judgment of 14 January 2016.
68.  За текстовете на някои от относимите раздели на цитираните по-долу документи, вж.: 
https://www.apt.ch/detention-focus/en/vulnerable_groups/2/, посетено на 1 октомври 2020 г.

http://www.bghelsinki.org
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/cmw.htm
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/stateless.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/stateless.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/stateless.pdf
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/112
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/european-prison-rules
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/european-prison-rules
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d2716
https://www.apt.ch/detention-focus/en/vulnerable_groups/2/
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вите членки относно Европейските правила за малолетни и непъл-
нолетни правонарушители, подлежащи на санкции и мерки

 • Препоръка CM/Rec(2012)12 на Комитета на министрите до държа-
вите членки относно чуждестранните затворници, Съвет на Европа, 
октомври 2012 г.

 • Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за 
прилагане на принципа на взаимното признаване към съдебни ре-
шения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване 
от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите 
на тяхното изпълнение в Европейския съюз

Допълнителна литература:

 • Monitoring Immigration Detention: A Practical Manual, United Nations 
High Commissioner for Refugees (UNHCR), the Association for the 
Prevention of Torture (APT) and the International Detention Coalition 
(IDC), 2014

 • Good Practice Manual for Working with Foreign Nationals, EUROPRIS, 
June 2018

3.2.4. Затворници с увреждания
 Според Световната здравна организация (СЗО) „увреждания“ е общ 
термин, който включва различни увреди (проблеми във функциите или 
структурата на тялото), функционални ограничения (затруднения при из-
пълнение на задачи или действия) и намалена способност за участие (про-
блем, възпрепятстващ участието на дадено лице в определени житейски си-
туации). Увреждането не е само здравословен проблем. То е сложно явление, 
отразяващо взаимодействието между характеристиките на човешкото тяло 
и характеристиките на обществото, в което човекът живее.69

 Част от причините, създаващи уязвимост на затворниците с увреж-
дания при лишаването им от свобода, са идентични с онези, които ги пра-
вят уязвими и на свобода. Хората с физически увреждания могат да имат 
сериозни проблеми с нормалното си приспособяване към физическата среда 
и с достъпа до необходимите им приспособления.70 Хората с увреждания са 
изправени пред стигма, липса на подходящо медицинско лечение и рехаби-

69.  WHO, Disabilities, достъпно на адрес: https://www.afro.who.int/health-topics/disabilities, посе-
тено на 3 октомври 2020 г.
70.  Вж. също Европейски парламент, Системи на местата за лишаване от свобода и условията 
в тях, § 23.

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d2716
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d2716
https://pjp-eu.coe.int/documents/41781569/42171329/CMRec+%282012%29+12+concerning+foreign+prisoners.pdf/a13a6dc6-facd-4aaa-9cc6-3bf875ac8b0f
https://pjp-eu.coe.int/documents/41781569/42171329/CMRec+%282012%29+12+concerning+foreign+prisoners.pdf/a13a6dc6-facd-4aaa-9cc6-3bf875ac8b0f
https://pjp-eu.coe.int/documents/41781569/42171329/CMRec+%282012%29+12+concerning+foreign+prisoners.pdf/a13a6dc6-facd-4aaa-9cc6-3bf875ac8b0f
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008F0909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008F0909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008F0909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008F0909
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32008F0909
https://www.refworld.org/pdfid/53706e354.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/53706e354.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/53706e354.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/53706e354.pdf
https://www.europris.org/file/good-practice-manual-for-working-with-foreign-nationals/
https://www.europris.org/file/good-practice-manual-for-working-with-foreign-nationals/
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литация, а понякога са подложени на насилие и тормоз. Тези фактори почти 
винаги се изострят в условията на лишаване от свобода. Физическата среда 
в затворите обикновено не е подходяща за хора с физически увреждания. 
Достъпът до приспособления в затвора обикновено е затруднен, а отноше-
нието към хората с психични увреждания обикновено е много по-сурово. 
Като цяло, средата в затвора обикновено изостря заболяванията и уврежда-
нията.
 Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ) 
е изцяло приложима към затворниците. Тя гарантира основните права на 
хората с увреждания на недискриминационен принцип. Това изисква пози-
тивни мерки от страна на държавата във всички сфери на социалния живот, 
където хората с увреждания могат да се окажат в неравностойно положе-
ние. Те включват разумното приспособяване на физическата среда и помощ 
при упражняване на ежедневните функции и рехабилитацията. Член 14 от 
КПХУ, който забранява произволното и неправомерно лишаване от свобода 
на хора с увреждания, член 15, който забранява изтезанията, нечовешкото 
и унизителното отнасяне, и член 16, който предвижда свобода от експлоа-
тация, насилие и тормоз, са особено приложими към затворниците. Това се 
отнася и за член 13, предвиждащ достъп до правосъдие. В своите насоки по 
член 14 (право на свобода и сигурност на личността), Комитетът по правата 
на хората с увреждания заяви, че лишаването от свобода в наказателното 
производство трябва да се прилага само в краен случай, когато рехабилита-
ционните програми, включително възстановителното правосъдие, са недос-
татъчни за предотвратяването на бъдещи престъпления.
 Резолюцията от 2018 г. на Парламентарната асамблея на Съвета на 
Европа прави важна стъпка напред в определянето на стандартите, като 
предвижда адаптиране на присъдите от лишаване от свобода или техните 
алтернативи, когато обвиняемият страда от увреждане, с оглед предотвра-
тяване на лишаването от свобода на лица, чието състояние е несъвместимо 
с тази мярка.71 В подобни случаи държавите членки трябва предвидят сис-
тематичното приложение на досъдебни мерки и присъди без задържане под 
стража или лишаване от свобода, както и освобождаване по хуманитарни 
причини на лицата с увреждания, когато това е целесъобразно.
 Правилата на ООН относно минималните стандарти за третиране 
на лишените от свобода съдържат специални правила за затворници с пси-
хични увреждания и/или заболявания.72 Те предвиждат затворници, които 
страдат от такива състояния и чието здравословно състояние би се влошило 
в резултат на престой в затвора, да не бъдат лишавани от свобода. Те също 
така предвиждат адекватно лечение и грижи за такива затворници в спе-

71.  Парламентарна асамблея на Съвета на Европа, Лишени от свобода с увреждания в Европа, 
Резолюция 2223 (2018).
72.  Правила на Мандела, правила 109 – 110.

http://www.bghelsinki.org


35ЗАТВОРНИЦИ В СИТУАЦИЯ НА УЯЗВИМОСТ: НАРЪЧНИК

циализирани заведения.
 ЕСПЧ е разгледал редица дела на затворници с увреждания и е ус-
тановил нарушения на ЕКПЧ поради това, че те са били третирани или са 
били застрашени от третиране в противоречие с член 3. Например, в едно 
от ранните си решения по делото Прайс срещу Обединеното кралство ЕСПЧ 
установява нарушение на член 3, при което е осъществено задържане под 
стража, макар и за кратък период от време, на лице със сериозно физиче-
ско увреждане (вж. текстовото поле по-долу).73 Достъпността на физическа-
та среда в затвора изглежда е сериозен фактор, който ЕСПЧ взема предвид, 
установявайки нарушения на член 3 в случаите на жалбоподатели с увреж-
дания.74 Съдът приема, че когато властите решат да лишат от свобода лице 
с увреждания за по-продължителен период от време, те трябва да положат 
специални усилия, за да гарантират, че създадените условия по време на 
задържането отговарят на специалните нужди на лицето, произтичащи от 
увреждането. ЕСПЧ намира и нарушения на член 3 в случаите, когато затвор-
ници с увреждания са оставени на милостта на своите съкилийници за полу-
чаване на помощ при ходене до тоалетната, къпане, обличане и събличане.75

 ЕСПЧ намира нарушения на членове 2 и 3 от ЕКПЧ по няколко дела 
на лица с психични увреждания. Липсата на подходящо лечение, съчетано 
с тежките условия в затвора, е причина Съдът да установи нарушение на 
член 3 по делото Дибеку срещу Албания, свързано с лишаването от свобода 
на лице, страдащо от хронично психично разстройство, което включва пси-
хотични епизоди и пристъпи на параноя.76 В няколко дела ЕСПЧ установи, че 
неспособността на държавата да предложи подходящ режим на лечение на 
затворници с психични увреждания съставлява нечовешко и унизително от-
насяне.77 ЕСПЧ констатира и нарушения на член 3 в случаи на малтретиране 
на затворници с психични увреждания от страна на персонала (оковаване 
в белезници, единична изолация, продължителна имобилизация),78 както и 
в случаи, когато управата на затвора не е предприела адекватни мерки за 

73.  ECtHR, Price v. the United Kingdom, No. 33394/96, Judgment of 10 July 2001. Вж. също: D�G� v� 
Poland, No. 45705/07, Judgment of 12 February 2013.
74.  ECtHR, Grimailovs v. Latvia, No. 6087/03, Judgment of 26 June 2013; ECtHR, Arutyunyan v� Russia, 
No. 48977/09, Judgment of 10 January 2012.
75.  CEDH, Vincent c� France, no. 6253/03, Arrêt du 24 octobre 2006; ECtHR, Engel v. Hungary, No. 
46857/06, Judgment of 20 May 2010.
76.  ECtHR, Dybeku v� Albania, No. 41153/06, Judgment of 18 December 2007. Вж. също за нарушение 
на член 3 при подобни обстоятелства: CEDH, Ţicu c. Roumanie, no. 24575/10, Arrêt du 1 octobre 
2013.
77.  ECtHR, Z.H. v. Hungary, No. 28973/11, Judgment of 8 November 2011; ECtHR, G� v� France, No. 
27244/09, Judgment of 23 February 2012; ECtHR, Murray v. the Netherlands, No. 10511/10, Grand 
Chamber judgment of 26 April 2016.
78.  ECtHR, Kucheruk v. Ukraine, No. 2570/04, Judgment of 6 September 2007; CEDH, Dimcho Dimov c. 
Bulgarie, no. 57123/08, Arrêt du 16 décembre 2014.
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предотвратяване самоубийството на затворници или поради пренебрегване 
на техните психически проблеми, или вследствие наложените им дисципли-
нарни наказания.79

ЕСПЧ, Прайс срещу Обединеното кралство, 2001 г.: Делото касае британ-
ска гражданка с липсващи четири крайници с диагноза фокомелия вслед-
ствие употреба на лекарството Талидомид. Прайс страда и от бъбречни про-
блеми. Лишена е от свобода за срок от седем дни поради отказ да отговори 
на въпроси относно финансовото ѝ  състояние. Тъй като делото ѝ се гледа 
следобед, е било невъзможно да бъде отведена в затвора преди следващия 
ден, като по този начин тя прекарва нощта в килия в полицейското упра-
вление. Килията, в която има дървено легло и матрак, не е била специално 
пригодена за човек с увреждане. Жалбоподателката твърди, че е била при-
нудена да спи в инвалидната си количка, че не е могла да достигне аларме-
ните бутони и ключовете за осветлението, както и че не е могла да използва 
тоалетната, тъй като е била разположена по-високо от нейната инвалидна 
количка, което я прави недостъпна. Журналът от престоя в полицейската 
килия показва, че Прайс се е оплаквала, че ѝ е студено.
 Полицейските служители, отговорни за престоя на жалбоподател-
ката в управлението, не предприемат никакви действия да я преместят на 
по-подходящо място или да я освободят. Вместо това те я задържат в кили-
ята през цялата нощ, въпреки че лекарят я завива със спасително одеяло 
и ѝ дава болкоуспокояващи. ЕСПЧ приема, че задържането на лице с тежки 
увреждания в условия, в които студът е опасен за нея, увеличава риска от 
развитие на рани, тъй като нейното легло е прекалено твърдо или недос-
тъпно, както и това, че тя не може да отиде до тоалетната или да поддържа 
хигиена без огромни затруднения. Всичко това съставлява унизително тре-
тиране и е в противоречие с разпоредбите на член 3 от ЕКПЧ.

 Препоръката на ЕС относно уязвимите лица80 се фокусира върху за-
подозрени или обвиняеми, които не са в състояние да разбират и да участват 
ефективно в наказателното производство поради тяхната възраст, психиче-
ски или физически заболявания или увреждания. Член 14 от Хартата препо-
ръчва на държавите членки да предприемат всички необходими стъпки, за 
да гарантират, че лишаването от свобода на уязвими лица преди произна-
сянето на присъдата е крайна мярка, която се използва пропорционално и 
при условия, отговарящи на техните нужди. В него се споменава конкретно 
необходимостта от предприемане на подходящи мерки, за да се гарантира, 

79.  ECtHR, Renolde v� France, no. 5608/05, Judgment of 16 October 2008; CEDH, Ketreb c� France, no. 
38447/09, Arrêt du 19 juillet 2012; ECtHR, Çoşelav v. Turkey, No. 1413/07, Judgment of 9 October 2012;
80.  Препоръка на Комисията от 27 ноември 2013 г. относно процесуалните гаранции за уязвими 
лица, заподозрени или обвиняеми в наказателно производство, OJ C 378, 24.12.2013 г.
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че при лишаване от свобода уязвимите лица разполагат с необходимите раз-
умни улеснения.81

Специфични стандарти:

 • Конвенция за правата на хората с увреждания

 • Комитет за правата на хората с увреждания, Насоки относно член 
14, Правото на свобода и сигурност на хората с увреждания, приети 
по време на 14-ата сесия на Комитета, септември 2015 г.

 • Задържани с увреждания в Европа, Парламентарна асамблея на Съ-
вета на Европа, Резолюция 2223 (2018)

 • Препоръка на Комисията от 27 ноември 2013 г. относно процесуал-
ните гаранции за уязвими лица, заподозрени или обвинени в нака-
зателно производство, ОВ C 378, 24.12.2013 г.

 • Правила на ООН относно минималните стандарти за третиране на 
лишените от свобода (Правила на Нелсън Мандела), Резолюция на 
Общото събрание на ООН от 17 декември 2015 г.

 • Системи на местата за лишаване от свобода и условията в тях, Ре-
золюция на Европейския парламент от 5 октомври 2017 г. относ-
но системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях 
(2015/2016 (INI)), P8TA (2017) 0385

Допълнителна литература:

 • Interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment or punishment, A/63/175, 28 July 2008 

 • Mental health in prison: a short guide for prison staff, Penal Reform 
International, April 2018

 • Mental Health and Prisons: Information Sheet, World Health 
Organization/ICRC, October 2005

 • Prison and health, World Health Organization, 2014

 • Detention and mental health, ECtHR, March 2020

81.  За повече информация относно прилагането на препоръката в няколко държави член-
ки вж.: BIM, Dignity at Trial: Enhancing procedural safeguards for suspects with intellectual and 
psychosocial disabilities, документите от проекта са достъпни на: https://bim.lbg.ac.at/en/project/
current-projects-projects-human-dignity-and-public-security-projects-development-cooperation-
and-business/dignity-trial-enhancing-procedural-safeguards-suspects-intellectual-and-psychosocial-
disabilities, посетено на 1 октомври 2020 г.

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24813&lang=en
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24813&lang=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1224(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1224(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013H1224(02)&from=EN
https://undocs.org/A/RES/70/175
https://undocs.org/A/RES/70/175
https://undocs.org/A/RES/70/175
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0385
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0385
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0385
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0385
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/707AC2611E22CE6B852574BB004F4C95
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/707AC2611E22CE6B852574BB004F4C95
https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/05/PRI_Short_guide_to_mental_health_support_in_prisons_WEB.pdf
https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2018/05/PRI_Short_guide_to_mental_health_support_in_prisons_WEB.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/98989/WHO_ICRC_InfoSht_MNH_Prisons.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/98989/WHO_ICRC_InfoSht_MNH_Prisons.pdf
https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/prisons-and-health
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Detention_mental_health_ENG.pdf
https://bim.lbg.ac.at/en/project/current-projects-projects-human-dignity-and-public-security-projects-development-cooperation-and-business/dignity-trial-enhancing-procedural-safeguards-suspects-intellectual-and-psychosocial-disabilities
https://bim.lbg.ac.at/en/project/current-projects-projects-human-dignity-and-public-security-projects-development-cooperation-and-business/dignity-trial-enhancing-procedural-safeguards-suspects-intellectual-and-psychosocial-disabilities
https://bim.lbg.ac.at/en/project/current-projects-projects-human-dignity-and-public-security-projects-development-cooperation-and-business/dignity-trial-enhancing-procedural-safeguards-suspects-intellectual-and-psychosocial-disabilities
https://bim.lbg.ac.at/en/project/current-projects-projects-human-dignity-and-public-security-projects-development-cooperation-and-business/dignity-trial-enhancing-procedural-safeguards-suspects-intellectual-and-psychosocial-disabilities
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 • Prisoners’ health-related rights, ECtHR, July 2020

3.2.5. Затворници ЛГБТИК
 ЛГБТИК хората са особено уязвими в местата за лишаване от свобо-
да, а в някои юрисдикции дори са крайно уязвими. Многовековната исто-
рия на заклеймяване, дискриминация и насилие, упражнявани спрямо тези 
групи, се изострят в условия, при които, за разлика от живота на свобода, е 
много по-трудно човек да се спаси като избяга. ЛГБТИК хората са свръхпред-
ставени сред затворническото население и това може да бъде обяснено със 
стигмата и ригидно предписаните джендърни норми, както и с последиците 
от отхвърлянето и насилието, на които тези хора са подлагани във всички 
общества.82 Налице е също така по-голяма вероятност те да бъдат малтре-
тирани и настанявани в нехуманни и унизителни материални условия при 
задържането им под стража. В по-висока степен от останалите затворници 
те стават жертва на насилие, упражнявано както от персонала, така и от ос-
таналите лишени от свобода.83

 Международните стандарти за защита на затворниците ЛГБТИК са 
в начален етап на разработване, вероятно поради преобладаващото отноше-
ние към тази група на национално ниво. Основният инструмент за защита 
на лишените от свобода ЛГБТИК хора са антидискриминационните разпо-
редби на международните договори на глобално и регионално ниво. Въпре-
ки че с малки изключения те не споменават сексуалната ориентация или 
половата идентичност като забранени основания за дискриминация, юрис-
пруденцията и авторитетните тълкувания на редица международни органи 
ги отразяват в графата „друг статут“. На същите основания ЕСПЧ подчертава, 
че дискриминацията, обусловена от сексуалната ориентация, е толкова се-
риозен проблем, колкото и дискриминацията на основата на „раса, произ-
ход или цвят на кожата“.84 Резолюцията на Европейския парламент относно 
системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях също така 
подчертава защитата от дискриминация при третирането на затворниците 
въз основа на сексуалната им ориентация и половата им идентичност.85 
 Правило 7 от Правилата на Мандела предвижда, че никой затвор-
ник не може да бъде приет в затвора без валидна заповед за настаняване. 
Съгласно това правило данните, въвеждани в системата за управление на 
досиетата на затворниците при приемането на всеки новопостъпил затвор-

82.  APT, Towards the Effective Protection of LGBTI Persons Deprived of Liberty: A Monitoring Guide, 
Geneva, December 2018, p. 21.
83.  Ibid., pp. 21 – 22; Robinson, R. “Masculinity as Prison: Sexual Identity, Race, and Incarceration”, 99 
Cal. L. Rev. 1309 (2011), pp. 1386, 1405.
84.  ECtHR, Vejdeland and Others v. Sweden, No. 1813/07, Judgment of 9 February 2012, § 55.
85.  Европейски парламент, Системи на местата за лишаване от свобода и условията в тях, § 24.
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ник, трябва да включват „точна информация, позволяваща определянето на 
уникалната идентичност на лицето, като се зачита заявената от самото лице 
полова идентичност“.86 Целта на тази мярка е да даде възможност на адми-
нистрацията на местата за лишаване от свобода да гарантира безопасност-
та на лишените от свобода въз основа на тяхната самозаявена идентичност, 
както и да задоволи техните специфични нужди.
 В деветия си годишен доклад Подкомитетът за предотвратяване 
на изтезанията включи малък раздел за предотвратяване на изтезанията 
и на другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или 
наказание на ЛГБТИ хората.87 В него Подкомитетът подчертава връзката 
между криминализирането, свързано със сексуалната ориентация и поло-
вата идентичност, и насърчаването на изтезанията и малтретирането на 
хората от тези групи при задържането им под стража. В доклада също така 
се подчертава ролята на предразсъдъците на всички нива на системата на 
наказателното правосъдие, проправящи път на разнообразни насилствени 
практики. Подкомитетът подчертава необходимостта от събиране на ста-
тистически данни за този тип престъпления мотивирани от предразсъдъци 
в местата за лишаване от свобода.
 Основният международен документ в защита на ЛГБТИК хората са 
Принципите от Йогиакарта за прилагане на международното право за чо-
вешките права във връзка със сексуалната ориентация и половата идентич-
ност.88 За съжаление и до днес Принципите от Йогиакарта си остават доку-
мент, възприет от видни международни експерти в областта на човешките 
права, но не и от международните организации. В по-голямата си част прин-
ципите отново подчертават приложимостта на основните човешки права 
(напр. забраната на изтезанията, на нечовешкото и унизително отнасяне, на 
произволното задържане под стража, както и правото на хуманно отноше-
ние по време на задържане) за ЛГБТИК хората.
 От 2011 г., когато Съветът на ООН по правата на човека прие за пър-
ви път резолюция за правата на човека, сексуалната ориентация и половата 
идентичност, Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека 
системно събира информация относно дискриминацията и насилието сре-
щу хората от тази група, предоставяйки я на договорни органи за целите на 
техните периодични прегледи, както и на други механизми по правата на чо-
века. През 2016 г. Съветът по правата на човека установи тематичен мандат 

86.  Правила на Мандела, правило 7a.
87.  SPT, Prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of 
lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons, excerpt from the SPT ninth annual report, CAT/
OP/C/57/4, 22 March 2016.
88.  Ревизираните „Принципи от Йогиакарта плюс 10“ от 2017 г. могат да бъдат намерени на 
адрес: http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf, по-
сетено на 3 октомври 2020 г.
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за независим експерт по защита от насилие и дискриминация въз основа на 
сексуалната ориентация и половата идентичност.
 От ключово значение в рамките на Съвета на Европа е Препоръка 
CM/Rec(2010)5 на Комитета на министрите към държавите членки относ-
но мерките за борба с дискриминацията въз основа на сексуалната ориента-
ция или половата идентичност от март 2010 г. Някои от нейните разпоред-
би са пряко свързани с положението на лишените от свобода ЛГБТИК хора. 
Например, § 4 от препоръката изисква държавите членки да предприемат 
необходимите мерки, за да гарантират безопасността и достойнството на 
всички лица, намиращи се в затвора или лишени от свобода по други на-
чини, включително лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални лица, 
като целенасочено предприемат защитни мерки срещу физическите посе-
гателства, изнасилванията и останалите форми на сексуално насилие. § 19 
изисква държавите членки да предприемат необходимите мерки личните 
данни, отнасящи се до сексуалната ориентация или половата идентичност 
на дадено лице, да не се събират, съхраняват или използват по друг начин 
от публичните институции, особено от правоприлагащите структури, освен 
когато е необходимо. § 45 препоръчва на държавите членки да вземат мерки 
националните институции за правата на човека да бъдат изрично упълно-
мощени да се противопоставят на дискриминацията въз основа на сексуал-
ната ориентация или половата идентичност.
 ЕСПЧ установи нарушения на член 3 (забраняващ малтретирането) 
и на член 14 (забраняващ дискриминацията) по делото Х. срещу Турция от 
2012 г. Първоначално, жалбоподателят е настанен в обща килия с хетеро-
сексуални затворници. Той се обръща към администрацията на затвора с 
молба да бъде преместен в обща килия с хомосексуални затворници с оглед 
на неговата безопасност. Обяснява, че е бил заплашван и тормозен от съки-
лийниците си. Веднага след това е настанен в самостоятелна килия, която е 
тясна и мръсна. Лишават го от всякакъв контакт с други затворници, както 
и от социална дейност. Според ЕСПЧ опасенията на властите, че затворникът 
ще бъде малтретиран, не могат да бъдат отхвърлени като напълно неосно-
вателни. Въпреки това, дори ако тези опасения са обусловили предприема-
нето на определени мерки за сигурност в защита на жалбоподателя, те не са 
достатъчни, за да обосноват мярка, която напълно изолира жалбоподателя 
от останалите затворници.89

Специфични стандарти:

 • Принципите от Йогиакарта за прилагане на международното право 
за човешките права във връзка със сексуалната ориентация и поло-
вата идентичност

89.  ECtHR, X� v� Turkey, No. 24626/09, Judgment of 9 October 2012, § 42.
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 • Предотвратяване на изтезанията и на други форми на жестоко, не-
човешко или унизително отнасяне или наказание на лесбийки, гей 
хора, бисексуални, транссексуални и интерсексуални хора, извадка 
от Деветия годишен доклад на Подкомитета за предотвратяване на 
изтезанията и на други форми на жестоко, нечовешко или унизи-
телно отнасяне или наказание, SPT, CAT/OP/C/57/4, 22 март 2016 г.

 • Препоръка CM/Rec (2010) 5 на Комитета на министрите към държа-
вите членки относно мерките за борба с дискриминацията въз ос-
нова на сексуалната ориентация или половата идентичност, 2010 г.

 • Системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях, 
Резолюция на Европейския парламент от 5 октомври 2017 г. относ-
но системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях 
(2015/2016 (INI)), P8TA (2017) 0385

 • Резолюция относно защитата срещу насилието и други нарушения 
на правата на човека срещу лица въз основа на тяхната реална или 
приписана сексуална ориентация или полова идентичност, Афри-
канска комисия по правата на човека и народите, април-май 2014 г.

Допълнителна литература:

 • Towards the Effective Protection of LGBTI Persons Deprived of Liberty: 
A Monitoring Guide, Association for the Prevention of Torture, Geneva, 
December 2018

 • Report of the Independent Expert on protection against violence and 
discrimination based on sexual orientation and gender identity, 11 May 
2018, A/HRC/38/43

 • Gender Perspectives on Torture: Law and Practice, Center for Human 
Rights and Humanitarian Law, Anti-Torture Initiative, Washington 
University, Washington College of Law

 • LGBTI persons deprived of their liberty: a framework for preventive 
monitoring, APT/PRI, 2013

 • Handbook in prisoners with special needs, UNODC, New York, 2009

 • “Masculinity as Prison: Sexual Identity, Race, and Incarceration”, Russell 
K. Robinson, 99 Cal. L. Rev. 1309 (2011)

 • Eighth annual report of the Subcommittee on Prevention of Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
CAT/C/54/2, 26 March 2015, pp. 12-14
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 • Ninth annual report of the Subcommittee on Prevention of Torture 
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, “V. 
Substantive issues: prevention of torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment of lesbian, gay, bisexual, transgender 
and intersex persons”, 22 March 2016, CAT/C/57/4

 • Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman 
or degrading treatment or punishment on the applicability of the 
prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment in international law to the unique experiences of women, 
girls, and lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex persons, A/
HRC/31/57, 5 January 2016

 • Addressing situations of vulnerability of LGBT persons in detention - 
Jean-Jacques Gautier NPM Symposium 2015 Outcome Report

 • Out on the Inside. The Rights, Experiences and Needs of LGBT People in 
Prison, Irish Penal Reform Trust, February 2016

 • Learning lessons bulletin, PPO investigations, Prison and Probation 
Ombudsman (UK), Issue 3, January 2017

3.2.6. Затворници от етнически малцинства или от коренното 
население
 Някои затворници от етническите малцинства или от коренното на-
селение може да се окажат уязвими при лишаване от свобода поради свое-
то социално положение, както и поради предразсъдъците и стереотипите, 
с които се сблъскват. Тези проблеми често се изострят в системата на нака-
зателното правосъдие. По тази причина етническите малцинства и корен-
ното население може да бъдат свръхпредставени и като обвиняеми, и като 
изтърпяващи наказания в затворите. Това се дължи на различни фактори – 
тяхното социално положение и свързаното с него поведение, подлежащо на 
официален социален контрол, предразсъдъците у полицията, прокурорите 
и съдиите, избирателно насочване към тях от системата на наказателното 
правосъдие, липсата на устен и писмен превод и незадоволителното качест-
во на правната помощ, която получават. Така например в България, ако спо-
ред официалната статистика етническите малцинства съставляват около 
17% от лицата, задържани от полицията, те съставляват повече от 50% от 
затворническото население.
 Както в случая с други уязвими групи, затворниците от етническите 
малцинства или от коренното население следва да могат да се възползват 
от антидискриминационните разпоредби на национално и международно 
ниво. Без изключение тези разпоредби включват раса, етническа принад-
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лежност или принадлежност към национално малцинство като защитени 
признаци. Член 27 от Международния пакт за гражданските и политиче-
ските права (МПГПП) и разпоредбите на Рамковата конвенция на Съвета на 
Европа за защита на националните малцинства гарантират правата на ет-
ническите малцинства и коренното население съвместно други членове на 
тяхната група да имат собствен културен живот, да изповядват и практику-
ват собствената си религия или да си служат с родния си език, включително, 
когато това е целесъобразно, във взаимодействието с административните и 
съдебни власти.
 Няколко документа от сферата на „мекото право“ на Съвета на Евро-
па съдържат специфични стандарти за третирането на етническите и ези-
кови малцинства в затворите. Те фокусират върху съобразяването с техните 
културни практики и езикови нужди. Правило 38.3 от Европейските правила 
за затворите изисква държавата да използва компетентни преводачи и да 
предоставя писмени материали на различните езици, използвани в опреде-
лен затвор. Тези стандарти са повторно формулирани в Европейските прави-
ла за малолетни и непълнолетни правонарушители, подлежащи на санкции 
или мерки. Освен това те предвиждат като специални стъпки да се предла-
гат езикови курсове на непълнолетните, които не владеят официалния език.
 По делото Рооман срещу Белгия Голямата камара на ЕСПЧ конста-
тира, че макар и ЕКПЧ да не гарантира на задържания правото на психиа-
трично лечение на собствения му език, чисто езиковият елемент може да се 
окаже решаващ по отношение достъпа до подходящо лечение или осъщест-
вяването му. Ето защо ЕСПЧ установи редица нарушения, свързани с липсата 
на такова лечение на собствения език на жалбоподателя.90

Специфични стандарти:

 • Конвенция на МОТ № 169, членове 8, 9, 10

 • Декларация на ООН за правата на коренното население, членове 5, 
8.1, 34, 35

 • Декларация за правата на лицата, принадлежащи към национални 
или етнически, религиозни и езикови малцинства

 • Рамкова конвенция за защита на националните малцинства, Съвет 
на Европа

Допълнителна литература:

 • Minority Rights: International Standards and Guidance for 

90.  ECtHR, Rooman v. Belgium, No. 18052/11, Grand Chamber judgment of 31 January 2019.
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Implementation, HCDH

 • Annual report 2004, Special Rapporteur on the rights of indigenous 
peoples, E/CN.4/2004/80

 • Sixth Annual Report of the Subcommittee on Prevention of Torture 
and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 
CAT/C/50/2, 23 Apr. 2013

 • Report by the United Nations Independent Expert on Minority Issues, A/
HRC/22/49/Add.1, 2012

 • Effective promotion of the Declaration on the Rights of Persons Belonging 
to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, Special 
Rapporteur on minority issues, A/70/212, 30 July 2015 

4.  МОНИТОРИНГ НА ПРАВАТА НА ХОРАТА В СИТУАЦИЯ 
НА УЯЗВИМОСТ В ЗАТВОРИТЕ

 Систематичните причини за проблемите на затворниците в ситуа-
ция на уязвимост могат да бъдат разделени на две групи. Първата група е 
свързана с разпространените обществени нагласи, които се прехвърлят в 
затвора и дори се усилват в него. Стереотипите, предразсъдъците, нагласи-
те за социална дистанция спрямо определени групи в обществото често се 
трансформират в дискриминационно поведение, проявявано както от стра-
на на персонала в затвора, така и от самите затворници. Средата в една за-
творена институция е благоприятна за подобна трансформация. 
 Втората група причини се отнася до затворническата среда. По-го-
лямата част от затворите се строят и организират без да отчитат специфич-
ните нужди на уязвимите групи – така, поради по-ниското ниво на престъп-
ност сред жените и непълнолетните, например, в много страни те излежават 
присъдите си далеч от семействата си. Малко затвори могат да настаняват 
хора с физически увреждания, а още по-малко предлагат подходяща среда 
за хора с психични разстройства. Персоналът в тези затвори, където има го-
лям брой чужденци, рядко притежава нужната квалификация да се справя с 
езиковото многообразие и да отговори на религиозните нужди на всички за-
творници. В редица затвори настаняването представлява сериозна заплаха 
за безопасността на лгбтиК хората и за други стигматизирани групи затвор-
ници.
 Индивидуално или като група, затворниците в ситуация на уязви-
мост създават сериозни предизвикателства за персонала на затвора. Поло-
жението им често поражда нарушения на човешките права и влошава ка-
чеството на живот в затвора. Това създава напрежение или допълнително 
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усложнява атмосферата и подкопава доверието между персонала и затвор-
ниците. Подобна атмосфера от своя страна допринася за възникването на 
нарушения. Тази атмосфера представлява и сериозна пречка за осъществя-
ването на мониторинг в затворите.

4�1� Националните превантивни механизми – използвани 
методи 
 Редица европейски НПМ разглеждат в докладите си проблемите на 
затворниците в ситуация на уязвимост в различни места за лишаване от сво-
бода, включително и в затворите. Анализът на тези доклади показва, че сте-
пента, в която те поставят акцент върху уязвимостта е в пряка зависимост 
от техния опит и общ капацитет за наблюдение на местата за лишаване от 
свобода. Тези от тях, които работят в държави членки с по-силни традиции 
в мониторинга на местата за лишаване от свобода чрез независими външ-
ни експерти и са придобили повече опит в този тип контрол, са склонни да 
обръщат повече внимание на положението на уязвимите групи. Анализът 
също така показва, че много малко НПМ (Люксембург е положително изклю-
чение) се фокусират върху всички уязвими групи, изтърпяващи наказания 
в посещаваните от тях места за лишаване от свобода. НПМ, които са се зани-
мавали с тези проблеми, най-често се фокусират върху онези групи, които 
често биват посочвани като уязвими в международните стандарти – жени, 
непълнолетни, хора с увреждания и затворници чужденци.
 Анализът също така показва, че в някои случаи НПМ успешно иден-
тифицират уязвимостта с оглед на конкретните обстоятелства в местата за 
лишаване от свобода в собствените им държави. Те успяват да формулират 
концепции, които понякога съчетават няколко специфични уязвимости.

През 2016 г. в общия си годишен доклад чешкият Обществен защитник на 
правата определя като уязвими „трайно безработните затворници“, както ги 
дефинира чешката нормативна уредба. Дефиницията включва навършили-
те 65-годишна възраст, освен ако кандидатстват за работа; признатите за 
инвалиди, освен ако кандидатстват за работа и са в състояние да работят; а 
също и затворниците, които поради здравословното си състояние не могат 
да работят. Тази категория може да включва затворници с намалена подвиж-
ност, но също така и лица с психични заболявания или възрастни затворни-
ци в добро здравословно състояние. Тяхната специфична уязвимост в затво-
ра се дължи на факта, че „са в центъра на редица констатирани проблеми, 
особено по отношение на материалните условия в затвора, личната хигиена, 
качеството на грижите, предоставяни от други затворници, липсата на ре-
хабилитационни грижи, както и на необходимите терапевтични средства” 
(Public Defender of Rights of the Czech Republic, Report on Systematic Visits 
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Carried Out by the Public Defender of Rights – 2016, Brno, 2016, p. 32, достъ-
пен на адрес: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/
ZARIZENI/Veznice/2016_prisons.pdf, посетено на 7 октомври 2020 г.

 През март 2019 г. изследователи на водещия партньор по проекта 
Институт „Лудвиг Болцман“ проведоха онлайн проучване сред членовете 
на европейските НПМ, включващо въпроси, свързани с уязвимите групи в 
затворите. От отговорите става ясно, че НПМ оценяват положението на за-
творниците с увреждания като най-проблематично, следвано от това на 
затворниците чужденци. В допълнение към тези уязвими групи се отбе-
лязват и малолетни и непълнолетни, жени, лица от етнически малцинства, 
лица със зависимости и ЛГБТИК затворници. Според онлайн проучването, 
наблюденията и препоръките на НПМ по отношение на уязвимите затвор-
ници включват един или повече специални доклади за уязвима група (12 
НПМ), обучение и изграждане на капацитет (5 НПМ) и публични кампании 
(4 НПМ). Един НПМ е провел анкета.
 Анализът на докладите на НПМ, публикувани на техните сайтове, 
разкрива, че редица от тях са изготвили специални доклади или са включи-
ли глави в годишните си доклади, посветени на различни категории затвор-
ници в ситуация на уязвимост. Значителен брой НПМ обаче не са обърнали 
внимание на тези групи. Тези пропуски биха могли да се обяснят с факта, че в 
различните европейски страни има разминавания по отношение на призна-
ването на уязвимостта и подхода към нея в местата за лишаване от свобода. 
В много правни системи липсва дефиниция за уязвимост. Самите държави 
членки не събират и не публикуват данни за всички уязвими групи и за тех-
ния дял от общото затворническо население.
 Опитите да се определи уязвимостта въз основа на обстоятелства-
та в конкретен национален контекст е рационален подход, който трябва да 
се насърчава. Международните стандарти за уязвимите групи в местата за 
лишаване от свобода са ценен източник на общи стандарти. Но те могат да 
бъдат и незадоволително методическо указание за НПМ по ред причини: на-
мират се в начален етап на разработване; по-подробни са за някои катего-
рии затворници (жени и непълнолетни) и почти несъществуващи за други 
(ЛГБТИК); освен това те не вземат предвид и конкретните обстоятелства в 
държавите членки. Всъщност основната задача на НПМ трябва да бъде да 
определят уязвимостта и да реагират адекватно на свързаните с нея пробле-
ми на тяхна територия и в контекста на конкретните обстоятелства. Освен 
това съсредоточаването на национално ниво върху онези уязвими групи, 
които са в центъра на вниманието и на международните стандарти, може да 
се окаже неоправдано поради риска от пренебрегване положението на дру-
ги, по-уязвими групи. Това се отразява в недостатъчното внимание към ЛГ-
БТИК затворниците и затворниците роми в докладите дори на онези НПМ, 

http://www.bghelsinki.org
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Veznice/2016_prisons.pdf
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ochrana_osob/ZARIZENI/Veznice/2016_prisons.pdf


47ЗАТВОРНИЦИ В СИТУАЦИЯ НА УЯЗВИМОСТ: НАРЪЧНИК

които имат публикации за уязвимите групи.

4�2� Мониторинг на правата на лицата и групите в ситуация 
на уязвимост в затворите: значение и предизвикателства
 Мониторингът на правата на затворниците в ситуация на уязвимост 
има както общо, така и специфично значение за държавите членки на ЕС и 
техните НПМ. Общото значение е очевидно – НПМ са национални органи, 
натоварени с превенция и изкореняване на изтезанията, на нечовешкото 
и унизително отнасяне. В някои държави членки те са натоварени с предо-
твратяването и на други правозащитни нарушения. За да изпълнят тези за-
дачи, НПМ трябва първо да насочат своя мониторинг към групи и ситуации, 
при които нарушенията на правата на човека са широко разпространени, 
сериозни и трудни за разкриване и изкореняване. Затворниците в ситуация 
на уязвимост са жертви на широк кръг от нарушения на човешките права, 
включително на техните граждански и политически права, както и на ико-
номическите, социалните и културните им права. Затворите и другите мес-
та за лишаване от свобода не са предназначени за уязвими лица. Животът 
в тези институции излага на различни нарушения различни категории за-
държани: някои стават жертви на физическо и сексуално насилие, други на 
ограничаване на мобилността в екстремни форми, трети на опасно лишава-
не от необходимата им медицинска помощ.
 Специфичното значение на мониторинга на правата на затворни-
ците в ситуация на уязвимост е свързано с полицейското и съдебното съ-
трудничество между държавите членки на ЕС. Както е предвидено в редица 
документи на ЕС,91 това сътрудничество се основава на взаимно доверие в 
техните системи за наказателно правосъдие. Ако затворниците се излагат 
на риск от сериозни нарушения на човешките им права, това със сигурност 
може да подкопае доверието и да осуети сътрудничеството. Държавите 
членки носят отговорност за създаването на риск от такива нарушения на 
своя територия не само когато те самите непосредствено ги практикуват 
или толерират, но и когато прехвърлят затворници в други юрисдикции, без 
да търсят гаранции, че човешките им права там няма да бъдат нарушени.
 Освен че е важен, мониторингът на правата на уязвимите затворни-
ци е и сериозно предизвикателство. Някои хора и групи в ситуация на уяз-
вимост са трудни за идентифициране по време на мониторинг, както и за 
установяване на контакт поради стигмата, свързана с тяхната самоличност 
(напр. ЛГБТИК или някои етнически малцинства) или с тяхното престъпле-
ние (напр. осъдените за сексуални престъпления). Стигмата, която често се 
интериоризира, пречи на уязвимите затворници да споделят опит и да гово-
рят за своите проблеми и основните причини за тях. Това се отнася особено 

91.  Вж. по-горе точка 3.1.
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за случаите, когато наблюдаващият посещава затвора рядко и се възприема 
от затворниците като външно за системата лице. Наблюдателите на НПМ 
понякога биват възприемани като държавни служители и това създава не-
доверие и подозрение, особено сред уязвими лица, които възприемат пред-
ставителите на властта като източник на техните проблеми или като съу-
частници в насилието, упражнявано от недържавни субекти. В някои случаи 
затрудненията произтичат от липсата на необходимия опит в мониторин-
говия екип, особено когато той трябва да оцени третирането на хора със 
специфични проблеми (напр. психични или психосоциални увреждания). 
Мониторингът на затворниците чужденци, чийто брой е нараснал в държа-
вите членки на ЕС, се сблъсква с проблеми в общуването и съответно с из-
граждането на доверие у тези изключително уязвими лица. Мониторингът 
на жените и непълнолетните затворници на свой ред също е проблематичен 
поради необходимостта екипът да притежава специфична квалификация и 
поглед върху проблема.

4�3� Мониторингът на практика
 Мониторингът на правата на затворниците в ситуация на уязвимост 
има дълга история в Европа. Понастоящем той се извършва от различни мо-
ниторингови органи. Можем да разграничим три типа органи: официални 
инспектиращи и разследващи органи, национални институции по правата 
на човека и неправителствени организации. Всеки един от тях е възприел 
свой специфичен подход, чийто избор зависи от различни фактори, включи-
телно поставените цели, правомощията на наблюдателите и как лишените 
от свобода възприемат мониторинговия екип. Всеки подход има своите сил-
ни и слаби страни. Силата на официалните органи е в способността им да 
изискват всякакъв вид документи, да възлагат висококачествени експертни 
проучвания, да задължават свидетели в мястото за лишаване от свобода и 
извън него да дават показания, както и да издават задължителни за изпъл-
нение предписания или препоръки. Но те често не успяват да спечелят дове-
рието на лишените от свобода и по-специално доверието на жертвите, което 
е от решаващо значение за ефективния мониторинг, особено в случаите на 
уязвими лишени от свобода. Извършваният от НПО мониторинг често има 
точно обратните характеристики. НПО обикновено са в състояние да спече-
лят доверието и да установят връзка с жертвите, но правомощията им често 
са ограничени. В някои случаи дори не им е позволено да разговарят с някои 
категории затворници, напр. с неосъдени затворници.
 НПМ са в добра позиция да се възползват от силните страни както 
на официалните, така и на неправителствените подходи в мониторинга. 
Техният мандат е определен със закон и ФПКПИ предвижда изчерпателен 
списък на правомощията, които държавите членки са длъжни да предоста-
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вят на НПМ. В Европа те самите обикновено са национални институции по 
правата на човека или част от такива и според Парижките принципи трябва 
да разполагат с независимост от всички държавни власти. Следователно, те 
не трябва да бъдат възприемани от лишените от свобода като незаслужава-
щи доверие агенти на наказателното преследване, съучастници в него или 
изпълнители на държавния контрол. Член 21 от ФПКПИ предвижда имуни-
тет срещу санкции за всяко лице или организация, предали информация на 
НПМ, докато член 22 вменява на националните органи задължение да при-
емат отправените от НПМ препоръки.

4.3.1. Избор на уязвими групи и на стандарти
 Фокусът при мониторинга на правата на групи лишени от свобода в 
ситуация на уязвимост се определя от различни критерии – както общова-
лидни, така и специфични за всяка държава. Някои групи вероятно са уяз-
вими във всяка система на лишаване от свобода по наказателноправен ред 
поради преобладаващите негативни стереотипи спрямо тях в обществото, 
специфичните им нужди, които не могат да бъдат удовлетворени от пени-
тенциарната система, както и поради тяхната физическа слабост и/или ув-
режданията им. Това са общите фактори на уязвимостта. Европейските сис-
теми на лишаване от свобода по наказателноправен ред се различават по 
способността си да идентифицират различните уязвимости и да предпри-
емат съответните мерки. Така, някои системи се справят по-добре от други 
при настаняването на лишени от свобода с физически увреждания. В някои 
системи жените и децата се настаняват в отделни места за лишаване от сво-
бода, далеч от роднини и приятели, други поне до известна степен вземат 
предвид тяхната потребност да бъдат близо до своята социална среда. Тези 
системи се различават и по степента, в която са в състояние да защитават 
определени лица и групи от насилие.
 Има и уязвимости, които са специфични за националния контекст. 
В някои държави определени групи и лица стават уязвими при лишаване-
то си от свобода поради своята политическа дейност (напр. сепаратистите), 
етническа принадлежност, вероизповедание или социално положение. Това 
са специфични за съответните страни уязвимости, които също трябва да се 
вземат предвид при избора на целеви групи. Във всеки случай НПМ трябва 
да може да обоснове своя избор въз основа както на общи, така и на специ-
фични за страната критерии.

През 2017 г. датският омбудсман в ролята му на НПМ, публикува тематичен 
доклад за младежите в поправителни домове, местни или държавни затво-
ри. Омбудсманът обосновава този фокус на работата си както с общи, така и 
със специфични за страната критерии. Дейностите по мониторинга на ом-
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будсмана са насочени към най-уязвимите хора. „Характерно за уязвимите 
граждани, освен останалите фактори, е, че разполагат със силно ограничени 
ресурси и че правата им лесно могат да бъдат изложени на риск. Това може 
да се отнася и за младежи в поправителни домове, както и в местни или 
държавни затвори.“ В допълнение, особеностите на режима в тези инсти-
туции, както е дефиниран от особено строгата датска нормативна уредба, 
предоставят допълнителна обосновка за съсредоточаването на омбудсма-
на върху младежите в поправителни домове, местни или държавни затво-
ри. (Folketingets Ombudsmand, Thematic report 2017: Young people in secure 
care, residential institutions and local and state prisons, 2017, p. 7, достъпен на 
адрес: https://en.ombudsmanden.dk/publications/thematic_reports/thematic_
report_2017/, посетено на 9 октомври 2020 г.

 Всяка държава членка на ЕС е обвързана както от национални, така 
и от международни стандарти за защита правата на човека. Последните са 
юридически задължителните стандарти на международното право, норми-
те на правото на Европейския съюз и „меките“ стандарти, разработени на 
ниво ООН, Съвета на Европа и Организацията за сигурност и сътрудничество 
в Европа (ОССЕ). Златното правило в мониторинга на местата за лишаване 
от свобода е, че наблюдателите трябва да изпълняват работата си според 
стандартите, които осигуряват най-висока степен на защита. Всъщност из-
борът на различен подход към правно обвързващите инструменти на нацио-
нално и международно ниво от дадена национална институция по правата 
на човека би бил неправомерен. Когато националните стандарти са по-ви-
соки от тези на международното право, обикновено те осигуряват основата 
на провеждания от НПМ мониторинг, което международното право не само 
позволява, но и насърчава. Когато международните правни стандарти пре-
доставят по-сигурна защита, националната конституционна рамка обикно-
вено изисква международното право да има предимство. Освен това в по-
вечето европейски държави международните правни стандарти са пряко 
приложими в националната система, дори и в случаите, когато противоре-
чат на националните нормативни разпоредби.
 По отношение на международните „меки“ стандарти, те, разбира се, 
не могат да бъдат цитирани като правно обвързващи норми. Но нищо не 
трябва да възпрепятства НПМ да ги приемат като основа на своята работа 
и на препоръките им към националните органи. От НПМ и националните 
институции по правата на човека се очаква да имат водеща роля в прила-
гането на все по-прогресивни стандарти в защитата на човешките права. 
Именно такава трябва да бъде тяхната роля във всяка европейска държа-
ва. Очаква се НПМ не само да оценят доколко действителното положение в 
местата за лишаване от свобода съответства на закона, но и да препоръчат 
изменения на закона, за да се постигне по-добра защита в рамките на една 
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постоянно и прогресивно развиваща се система.

Инспекторатът на затворите, който изпълнява функцията на НПМ в Обе-
диненото кралство, е разработил критерии за оценка на отношението към 
децата и условията в затворите. Тези критерии периодично се актуализи-
рат. Документът формулира стандарти в четири сфери, обхващащи всички 
аспекти на лишаването от свобода, започвайки с пътуването от съдебна-
та зала и завършвайки с освобождаването на изтърпелия наказанието. Те 
включват: безопасност, грижи, целенасочени дейности и преместване. Във 
всяка от тези области документът посочва очакванията на наблюдаващи-
те и показателите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се постигне 
съответствие с тези очаквания. Тези показатели се основават на широко 
разнообразие от стандарти: нормите на националното законодателство, 
както и стандартите на ЕКПЧ, МПГПП, КПД, ЕПНП, КПИ, Правилата на Ман-
дела и други (HMIP, Expectations: Criteria for assessing the treatment of children 
and conditions in prisons, Version 4, 2018, достъпно на адрес: https://www.
justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/
Childrens-Expecations-FINAL-Dec-2019.pdf, посетено на 9 октомври 2020 г.)

4.3.2. Източници на информация и подготовка на посещението
 Правозащитният мониторинг като цяло и мониторингът на местата 
за лишаване от свобода в частност следва да използва възможния максимум 
източници на информация в изпълнение на задачите си. Разбира се, основ-
ният източник на информация е посещението на съответното място за ли-
шаване от свобода, но не по-малка роля играе и започващото много преди 
самото посещение събиране на данни за конкретната институция, за пени-
тенциарната система в цялост и за групите и лицата в ситуация на уязви-
мост, които са лишени от свобода. Това събиране на данни е съществен ком-
понент от подготовката на посещението и има голямо значение за неговото 
качество.
 Какви източници на информация можем да проверим, подготвяйки 
се за посещението? Със сигурност би било полезно да се събере предвари-
телно основна информация за мястото за лишаване от свобода, например 
неговия капацитет, броя на настанените в него, евентуалната пренаселе-
ност, броя на персонала и неговите характеристики, скорошни ремонти, въ-
ведените нови програми и т.н. НПМ би трябвало да могат да получат такава 
информация официално.
 Друг важен източник са наличните доклади за конкретната ин-
ституция и подобните на нея, изготвени от местни и международни наблю-
датели с подобни правомощия (КПИ, ппи, НПО). Където е възможно, с цел 
събиране на допълнителна информация мониторинговият екип трябва да 

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/Childrens-Expecations-FINAL-Dec-2019.pdf
https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/02/Childrens-Expecations-FINAL-Dec-2019.pdf
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се срещне с проверяващите, участвали в посещенията и изготвили матери-
алите. Такива срещи могат да насочат екипа към уязвимите групи и лица, 
чието положение не е било представено достатъчно подробно в съответния 
доклад.
 Задължително е екипът на НПМ да провери предварително всички 
жалби, подадени от затворници, излежаващи присъди в планираната за по-
сещение институция, както и допълнителната информация, към която тези 
жалби евентуално насочват. Подобни жалби, особено когато са подадени от 
уязвими лица, са важен източник за информация не само за конкретното 
положение на жалбоподателя, но често и за пораждащите уязвимост струк-
турни проблеми в институцията. В допълнение към жалбите обикновено е 
полезно да се провери съдебната практика, ако има такава, и по-специал-
но случаите, свързани с използването на превантивни или компенсаторни 
средства срещу нечовешкото и унизително третиране на обитаващите съот-
ветната институция.
 Срещите с други заинтересовани страни или получаването на ин-
формация от тях по друг начин, дори когато тяхната дейност не е конкрет-
но насочена към правата на затворниците, може да се окажат полезни. Тук 
влизат роднини, които посещават своите близки в мястото за лишаване от 
свобода, адвокати, представители на религиозни организации, доставчици 
на услуги и работодатели. Под внимание могат да се вземат и публикувани-
те в медиите репортажи.
 Много полезни могат да бъдат предварителните консултации с не-
правителствените организации, ангажирани със защитата на правата на 
уязвимите групи, дори ако те не събират информация за подобни групи и 
лица в затворите. Те са ценен източник на информация за специфичната 
уязвимост на такива лица, както и за обществените нагласи, които могат да 
доведат до прояви на насилие. В някои случаи, например по отношение на 
лицата, страдащи от различни форми на увреждания, такива НПО могат да 
предоставят информация за подходящите условия за настаняване и рехаби-
литация на затворниците с такива увреждания.

4.3.3. Принципи на мониторинга
 Принципите на мониторинга са онези фундаментални ценностни 
положения, които насочват поведението на мониторинговия екип и са зало-
жени в основата на неговата работна стратегия и методи за установяването 
на фактите. Различните автори предлагат различен брой принципи, варира-
щи от 492 до 1793. Тук можем да се ограничим до шест.

92.  Amnesty International and CODESRIA, UKWELI: Monitoring and Documenting Human Rights 
Violations in Africa, Dakar, 2000, pp. 29 – 46.
93.  The Advocates for Human Rights, A Practitioner’s Guide to Human Rights Monitoring, Documentation 
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 • Не причинявай вреда� Това е може би най-важният от всички 
принципи на мониторинга. По същество той предполага, че пра-
возащитният мониторинг по никакъв начин не следва да влошава 
положението на жертвите. Събирането на информация за целите 
на мониторинга никога не трябва да се прави в ущърб на безопас-
ността на жертвата. Следователно, мониторинговият екип трябва 
да вземе всички предпазни мерки, за да гарантира, че неговата ра-
бота като цяло няма да причини допълнителна вреда на жертвите.

 • Акуратност� Принципът на акуратността изисква наблюдаващи-
ят да проверява получената информация, ползвайки възможния 
максимален брой източници, преди да оцени доказателствата и да 
реши кое от тях ще включи в доклада или препоръката. Принципът 
също така изисква наблюдаващият винаги да предпочита инфор-
мация от първа ръка, а не от слухове. Провеждащият мониторинг 
трябва да е наясно с пристрастията на своите източници, както и 
със собствените си пристрастия. В неприятните случаи, когато бъде 
открита грешка в мониторинговия доклад или в други публични 
изявления на наблюдаващите, винаги е за предпочитане тя да бъде 
призната.

 • Безпристрастност� За да бъде спазен принципът на безпристраст-
ността, основното изискване е провеждащата мониторинг институ-
ция да се придържа към своите правомощия. Както и в друг кон-
текст, в местата за лишаване от свобода това включва изслушването 
на всички страни и непредубедената оценка на тяхната отговор-
ност за установените нарушения на човешките права. НПМ трябва 
да разработи и приеме политика на безпристрастност, включваща 
осигуряване на политическо, етническо, религиозно и полово раз-
нообразие в състава на екипите за наблюдение. Добра практика на 
някои НПМ е да включват в мониторинговите екипи лица, които 
принадлежат към уязвими групи. Безпристрастността предполага 
и разработването от НПМ на отчитащи националната специфика 
концепции и подходи към уязвимостта.

 • Поверителност� Принципът на поверителността има две основа-
ния: защита на личния живот на всички, обхванати от проучването, 
и осигуряване безопасността на уязвимите източници на информа-
ция. Принципът изисква постоянна преценка дали и защо наблю-
даващият трябва да цитира имена и други лични данни на учас-
тниците в проучването, създаване на гаранции, че източникът на 
информация (чиято безопасност може да бъде накърнена) не може 

and Advocacy, Minneapolis: AHR, 2011, pp. 15 – 17.
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да бъде проследен от властите, поддържане на контакти с уязви-
мите източници на информация след публикуването на конста-
тациите и изграждане на система за съхраняване на поверителна 
информация в офиса на НПМ. Обсъждането на поверителността с 
други членове на мониторинговия екип с цел получаване на второ 
мнение винаги е добра практика.

 • Прозрачност� Този принцип е донякъде противоположен на по-
верителността. Той има други основания, най-важното от които е, 
че използваните от изследователя методи за събиране на инфор-
мация трябва да подлежат на обществен контрол. Методологиче-
ската прозрачност е принцип на всяко социално изследване, но при 
мониторинга на затворени институции и положението на уязвими 
групи и лица този принцип има ограничено приложение, тъй като 
може да ги изложи на опасност. Въпреки това, безусловната яснота 
на целите и методите на мониторинга е задължителна дори и при 
такива обстоятелства. Винаги, когато е възможно и безопасно, на-
блюдаващият трябва да цитира своите източници, както и да обяс-
нява в необходимата подробност причините, поради които това не 
е възможно при определени обстоятелства. Предлагането на парт-
ньорска оценка на прозрачността трябва да се превърне в стандарт 
в практиката на НПМ като цяло.

 • Насочване на вниманието към уязвимостта� Чувствителността 
към различни уязвими групи в местата за лишаване от свобода не 
трябва да мотивира работата на наблюдаващите само при работа 
по мониторингов проект, свързан с правата на лицата в ситуация на 
уязвимост. Редица НПМ споделят (както в рамките на този проект, 
така и в своите публикации), че насочване на вниманието към уяз-
вимостта трябва да бъде присъщо на всяка мониторингова дейност. 
Този принцип изисква също така НПМ да направи сериозна оценка 
кои групи и отделни личности се намират в положение на уязви-
мост във всяко място за лишаване от свобода. Идентифицирането 
на такива групи и лица води до подходящ състав на мониторинго-
вия екип, правилно определяне на специфичните методи за мони-
торинг и използване на подходящи предпазни мерки, които гаран-
тират безопасността на лишените от свобода.

4.3.3. Методи в мониторинга – как ги избираме и прилагаме спря-
мо уязвимите лица и групи
 Правозащитният мониторинг като цяло и по-специално в местата 
за лишаване от свобода трябва да използва, когато е целесъобразно и осъ-
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ществимо, всички методи, използвани в социалните изследвания, като спаз-
ва и правилата, регламентиращи тяхното прилагане. Заедно с правилното 
прилагане на мониторинговите принципи, това е гаранция за получаване 
на достоверна информация и за съхраняване репутацията на провеждащата 
мониторинга институция. Необходимо е НПМ да назначи и хора с опит в при-
лагането на методите за социални изследвания. Те също трябва да обуча-
ват в прилагането на тези методи участниците в мониторинга и да възлагат 
оценка на своите планове за проучвания на експерти в социалните изслед-
вания. 
 Социалните изследвания използват два вида методи – качествени 
(наблюдение, интервюта, анализ на подадени жалби, проучване на казуси 
и др.) и количествени (статистически анализ, корелационен анализ, клъс-
терни анализи, анкети и др.). И двата вида са приложими в мониторинга 
на правата на лишените от свобода уязвими лица, въпреки че досега НПМ 
и международните органи за предотвратяване на изтезанията проявяват 
предпочитания предимно към качествените методи. Част от причините за 
това предпочитание се крият в специфичните особености на мониторинга 
на местата за лишаване от свобода, извършван от международни организа-
ции, КПИ и ппи: те провеждат относително кратки посещения в страната, в 
рамките на които техните екипи посещават възможно най-голям брой места 
за лишаване от свобода. Но НПМ имат повече възможности да комбинират и 
двата вида методи в своя мониторинг.
 Предимствата на количествените методи са във възможността да 
се получи статистическа и представителна информация от по-голям брой 
лишени от свобода и да се гарантира по-сигурно анонимността на респон-
дентите. Недостатъците на тези методи включват това, че те събират основ-
на и обща информация и съответно имат по-малки възможности да навлязат 
в подробностите около конкретните обстоятелства на отделния респондент. 
Качествените методи дават много по-добра възможност да се проучат под-
робно обстоятелствата във всеки отделен случай. Въпреки това, за да се из-
следват първопричините за проблемите, с които се сблъскват засегнатите 
лица и групи, често е необходимо да се използват както качествени, така и 
количествени методи. Количествените методи изглежда се използват недос-
татъчно от НПМ в днешно време, за което няма основателни причини. Нищо 
не трябва да възпрепятства НПМ да проведе представително проучване в 
конкретно място за лишаване от свобода или в пенитенциарната система 
като цяло. Опитът на организациите, провеждали подобни проучвания в ми-
налото, е много положителен и резултатите се оказват изключително цен-
ни.

През 2016-2017 г. Българският хелзинкски комитет проведе проучване сред 
1357 осъдени затворници във всички затвори на България, чийто досъдеб-
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ни производства бяха започнали след 1 януари 2015 г. Според резултатите 
от това проучване всеки трети (34%) от анкетираните съобщава, че е бил 
малтретиран физически или по време на арестуването му от полицията, или 
по време на задържането в полицията. Онези, които твърдят, че физическа 
сила е била използвана по време на задържането в полицията, са повече 
(24%) от тези, които съобщават за насилие при самото арестуване (19,4%). 
Броят на затворниците, които твърдят, че са били физически малтретира-
ни в следствените арести, е значително по-малък – 6,2% от задържаните в 
арестите. Като цяло проучването не разкрива никаква положителна дина-
мика в тенденциите и дори отчита леко увеличение на употребата на непра-
вомерна физическа сила през последните няколко години. Резултатите от 
проучването показват, че две групи са особено уязвими спрямо физическо 
насилие от страна на полицията – роми и непълнолетни затворници. Делът 
на ромите (28,3%), които съобщават, че са станали жертва на физическо на-
силие от полицаи, е два пъти по-висок от този на българите (14,5%). 66,6% 
от всички интервюирани непълнолетни съобщават, че са били малтретира-
ни физически от полицейски служители по време на задържането си в поли-
цията (Български хелзинкски комитет, Алтернативен доклад за прилагане-
то на Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, 
нечовешко или унизително отнасяне или наказание: България, София, юли 
2017 г., с. 19 – 20, достъпен на адрес: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/
CAT/Shared%20Documents/BGR/INT_CAT_CSS_BGR_29219_E.pdf, посетено на 
10 октомври 2020 г.).

 Понастоящем организациите, участващи в наблюдението на местата 
за лишаване от свобода, включително НПМ, разчитат на три метода – наблю-
дение, интервюиране и анализ на документи. Що се отнася до надеждността 
на получената информация, нормално е наблюдението да получава високи 
оценки. То предоставя информация от първа ръка за условията в мястото за 
лишаване от свобода. Наблюдаващият възприема тези условия не само визу-
ално, но и със слуха и обонянието си. Наблюдението позволява измерване на 
площ, обем, температура, осветление или нива на шум. От друга страна, ви-
наги наблюдаваме променящите се условия в определен момент. И, разбира 
се, наблюдателите едва ли ще станат свидетели на малтретиране или други 
форми на насилие, упражнявано върху лишените от свобода.
 Анализът на документите е важен източник на информация, към 
който изследователят може да прибегне по всяко време след посещението 
на мястото за лишаване от свобода. Източникът е стабилен и на него може 
да се разчита за различни цели – доклади, препоръки и дори юридически 
действия. Но в мястото за лишаване от свобода документите обикновено се 
изготвят от властите и рядко имат самообвинителен характер. За разлика 
от международните организации, НПМ са в добра позиция да изискват доку-

http://www.bghelsinki.org
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менти от независими източници на национално ниво от различни експерти 
и институции – в сфери като здравеопазване, хигиенно-санитарни условия, 
строителство, социални и трудови отношения и др. – и следва да използват 
тези източници при всяка възможност. НПМ са и подходящият адресат за 
жалби от затворниците. Когато конкретният НПМ е под шапката на орга-
на, отговарящ за въпросите на равенството (напр. омбудсманът), жалбите за 
дискриминация, идващи от местата за лишаване от свобода, могат да бъдат 
особено показателни относно третирането на уязвими групи и лица в тях.
 Провеждането на интервюта е най-често срещаният метод, из-
ползван от НПМ. При правилно използване той дава много предимства – ин-
формация непосредствено от жертвите, възможност за задълбочен анализ 
на причините за нарушенията, както и изследване на тяхното развитие във 
времето. Чрез интервюта могат да се очертаят поведенческите модели и на 
други свързани с явлението лица (администрация, охрана, адвокати, меди-
цински специалисти и роднини). В хода на интервюто респондентът може да 
насочи проверяващия към други свидетелства – условията на лишаване от 
свобода, които могат да бъдат наблюдавани, жертви, които могат да бъдат 
интервюирани, документи, които могат да бъдат проверени и т.н. Ще раз-
гледаме отделно интервюирането на лишени от свобода в ситуация на уяз-
вимост в подточка Д  по-долу. Преди това е важно да се подчертае, че НПМ 
могат да интервюират много по-широк кръг от заинтересовани страни, кои-
то са в състояние да предоставят конкретна и ценна информация за отноше-
нието към лишените от свобода. Освен самите затворници и персонала на 
затвора, това включва и адвокати, доставчици на услуги, представители на 
вероизповедания, роднини на затворниците и неправителствени организа-
ции, работещи по правата на конкретни уязвими групи.
 Изборът на подходящ метод при мониторинга на уязвимите лица 
в местата за лишаване от свобода зависи от конкретните обстоятелства за 
всяка група. Всички фактори – като например системата за настаняване (от-
делни или смесени институции или съоръжения), социалната стигма спря-
мо дадена група, официалното признаване на конкретна уязвимост, достъп 
до лечение и услуги, религиозната принадлежност на лишените от свобода 
и възможността за установяване на адекватна комуникация с тях – трябва 
да бъдат взети предвид при избора на метод. Необходимо е мониторингови-
ят екип във всички случаи да използва т.нар. триангулация, т.е. да валидира 
своите данни чрез кръстосани проверки на два или повече източника и чрез 
използване на различни изследователски методи. Въпреки че нито един ме-
тод за мониторинг не трябва да бъде априори изключен като неподходящ, 
интервютата с потенциални жертви трябва да бъдат задължителни за всич-
ки уязвими групи и лица.
 В своя мониторинг на уязвимостта в местата за лишаване от свобода 
НПМ трябва да прилагат системен подход. Този подход взема предвид фак-
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торите, влияещи върху състоянието на човешките права като цяло, и инте-
грира множество гледни точки в оценката на конкретната ситуация. Той се 
опитва да установи модели и да анализира системни грешки, а не само пове-
дението на конкретни лица. Когато се опитва да изследва първопричините 
за нарушенията на човешките права, системният подход разглежда не само 
дефицитите, но и ресурсите. Той използва разнообразни подходи в своите 
интервенции в стремежа си да използва различните нива и измерения на 
своята дейност.94

4.3.5. Провеждане на интервюта с лишени от свобода в ситуа-
ция на уязвимост

4.3.5.1. Ролята на интервюто за установяване на фактите и 
някои етични съображения

 За конкретните цели на мониторинга в местата за лишаване от сво-
бода интервюто си остава основният метод за установяване на фактите, 
използван приоритетно както от международните наблюдаващи, така и от 
екипите на НПМ. Интервюирането е особено полезно поради гъвкавостта, 
която предлага при установяването на фактите, свързани с правата на уяз-
вимите лица. Чрез интервюто наблюдаващият цели преди всичко да уста-
нови неустановени досега факти. Но то има и други цели, например потвър-
ждаване на получената от други източници информация, идентифициране 
на други възможни източници на информация и, когато е целесъобразно, 
създаване на дългосрочни отношения с конкретния респондент. Наблюда-
ващият, който интервюира лице в уязвима ситуация, трябва винаги да има 
предвид трите измерения на интервюто: епистемологично (установяване 
или потвърждаване на факти), етично (участие на респондента в работата 
на наблюдаващия по установяването на действителното положение) и свър-
зано с безопасността (излагане на респондента на различни рискове).
 Съществуват различни формати на интервюто (индивидуално и 
групово, публично и частно, събиране на различни заинтересовани страни и 
т.н.), като всеки от тях има своите силни и слаби страни. Член 20 от ФПКПИ 
изрично предвижда един от форматите – „индивидуални интервюта с лише-
ните от свобода без свидетели“. Тази разпоредба отчита особеното значение 
на този тип интервю и има за цел да гарантира, че властите не създават ни-
какви пречки. Индивидуалното интервю е особено подходящо за изучаване 
правата на уязвими лица и групи, тъй като предоставя по-добри възмож-
ности за установяване на връзка, гарантира поверителност, както и безопас-

94.  За повече подробности вж.: Birk, M., W. Suntinger, “A systemic approach to human rights practice”, 
в: Hladschik, P. and F. Steinert (eds.), Making Human Rights Work: Festschrift für Manfred Nowak und 
Hannes Tretter, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, Wien/Graz, 2019.
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ността на респондента.
 Провеждането на интервюто обикновено включва няколко етапа:95

 • Избор на тема – формулиране целта на интервюто

 • Моделиране – подготовка на въпросите, планиране на конкретни-
те стъпки и отчитане на етичните последствия от разследването

 • Интервюиране – провеждане на интервюто с упражняване на кон-
трол върху неговите познавателни и етични аспекти96

 • Транскрипция – пълна транскрипция или друг вид прехвърляне 
на устната реч в писмен текст

 • Анализ – установяване как точно интервюто допринася за разслед-
ването с оглед на поставените цели и качеството му 

 • Проверка – установяване на валидността и надеждността на на-
правените констатации

 • Докладване – съобщаване на констатациите и използваните мето-
ди

 Всеки един от изброените етапи включва етични аспекти. Освен 
това в началото на интервюто има някои етични императиви, които трябва 
да бъдат взети предвид във всеки отделен случай. Те включват ясно декла-
риране на правомощията и задачите на интервюиращия и ограниченията 
върху тях, заявяване целта на интервюто, информация за степента, в която 
предоставената информация ще остане поверителна, получаване на инфор-
мирано съгласие, както и напомняния, че респондентът може да пропусне 
въпрос, на който не желае да отговаря, или да прекрати участието си в ин-
тервюто по всяко време.
 При формулиране на темата и моделирането на интервюто основ-
ният етичен проблем, който трябва да се осмисли, са последиците за рес-
пондентите от тяхното участие в цялата процедура. На етап провеждане на 
интервюто основните етични съображения са свързани с това, отношение-
то на интервюиращия да успокоява и да внушава съпричастност по време 
на целия разговор, без да става прекалено взискателно, неискрено или по-
кровителствено, както и с правилната преценка доколко критично може да 
звучат въпросите с оглед целите на интервюто от една страна, а от друга 
– уязвимостта на събеседника. На етапа на транскрибиране и анализ вни-
манието трябва да бъде насочено към съответствието на текста и анализа с 

95.  За повече подробности вж.: Kvale, S., S. Brinkmann, InterViews: Learning the Craft of Qualitative 
Research Interviewing, Sage, Los Angeles, etc., 2009.
96.  Вж. следващия подраздел за повече подробности относно практиката на интервюиране.
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казаното от респондента. На етап докладване е необходимо да се помисли 
за поверителността на източника и уязвимостта на групата, към която той 
принадлежи.
 Записването на интервюто с уязвимо лице в място за лишаване от 
свобода може да създаде специфичен проблем. Интересът на интервюира-
щия винаги е интервюто да бъде документирано чрез средства, които съх-
раняват по-голямата част от него, за предпочитане чрез видео- или аудио 
запис. Това може лесно да се направи със сегашните смартфони. Но много от 
лишените от свобода чувстват притеснение, когато ги записват, особено в 
началото на интервюто, и не са съгласни да се прави видео- или аудио запис. 
Нещо повече, дори и да дадат съгласието си (понякога от любезност към ин-
тервюиращия), по време на интервюто не споделят толкова чувствителна 
информация, колкото биха споделили, ако интервюто се провежда без за-
пис. Вариант за интервюиращия в такива случаи е да води писмени бележки. 
Други лишени от свобода обаче лесно дават съгласие да се прави запис, а 
някои дори настояват за това, ако знаят, че има такава възможност. Следова-
телно интервюиращият трябва да прецени по какъв начин да документира 
интервюто в зависимост от контекста. Независимо от случая, интервюира-
щият трябва внимателно да обясни на събеседника как предоставената от 
него информация ще се съхранява и използва.

4.3.5.2. Интервюирането на практика
 Интервюирането на уязвими лица изисква внимателна подготовка, 
ангажираност и съпричастност, както и съобразяване в хода на интервюто на 
възможните ефекти от цялата процедура.97 По отношение на мястото е въз-
прието категорично правило: интервюто се провежда там, където събесед-
никът се чувства най-спокоен. Това може да бъде неговата/нейната килия, 
стаята за занимания, кухнята, но не и кабинета на началника на затвора или 
други официални помещения. В подготовката си интервюиращият трябва 
да се запознае с общата информация за специфичните условия на групата 
лишени от свобода, към която принадлежи респондентът. Важно е преди ин-
тервюто да се обмислят възможните пречки, напр. фактори на околната сре-
да, физически, психологически или социокултурни бариери. Трябва да се на-
прави и внимателна предварителна оценка на възможните рискове. На етап 
подготовка/планиране е необходимо да се разгледат въпросите, свързани 
със състава на мониторинговия екип, като например броя, пола и обучение-
то на интервюиращите, както и осигуряване на превод, ако е необходимо.
 В хода на интервюто интервюиращият трябва да се стреми да уста-

97.  За добър анализ на интервюто с жертви на трафик, който може да се използва и при интер-
вюиране на други уязвими групи, вж.: UNDOC, Anti-human trafficking manual for criminal justice 
practitioners, New York, UN, 2009, Module 8.
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нови връзка с лишения от свобода. Тази връзка е неговият основен инстру-
мент, както и факторът, който разграничава провеждащото се в контекста 
на проучването/мониторинга интервю от разпита на заподозрения в нака-
зателно производство. Има много фактори, които могат да допринесат за ус-
пешното установяване на връзка със събеседника. Ето в резюме някои общи 
правила за поведение в началото на интервюто:

 • Покажете на събеседника, че вашите правомощия и задачи, както 
и самото проучване няма да породят негативни последици за него;

 • Покажете на събеседника, че имате опит и професионална квали-
фикация;

 • Разяснете целта на интервюто и ролите на останалите присъства-
щи, ако има такива;

 • Обяснете, че респондентите могат по всяко време и по свое жела-
ние да преустановят интервюто;

 • Осведомете се за проблемите, свързани с безопасността на респон-
дента;

 • Осигурете поверителността на разговора и обсъдете с респондента 
свързаните с поверителността въпроси;

 • Започнете с по-лек и неангажиращ разговор, ако е необходимо.

 Установяването и поддържането на взаимовръзка със събеседника 
в никакъв случай не се отнася само за началото на интервюто. След като ин-
тервюиращият започне разговора с обяснение за задачите и правомощията 
на мониторинга и целта на интервюто, би било добре да се даде възможност 
на интервюирания да представи своето мнение по темата, без да се задават 
въпроси. Когато се стигне до диалога, всяко интервю придобива своя собст-
вена динамика, но по принцип е добре да се започне с отворени въпроси, 
като постепенно се премине към затворени. Също така е добра идея в на-
чалото да се разговаря по не толкова чувствителни теми (напр. свързани с 
храната, упражненията на открито, библиотеката) и постепенно да се пре-
мине към по-чувствителни (малтретиране, сексуално насилие и др.).98 Тъй 
като някои респонденти не искат да се виждат в подчинена роля, понякога 
е добре да им се даде възможност да контролират разговора. Това носи риск 

98.  Някои ръководства препоръчват разговор по неутрални теми в началото с цел установяване 
на взаимовръзка: UK Ministry of Justice, Achieving Best Evidence in Criminal Proceedings: Guidance on 
interviewing victims and witnesses, and guidance on using special measures, March 2011, p. 70. Достъп-
но на адрес: https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/legal_guidance/best_evidence_
in_criminal_proceedings.pdf, посетено на 9 октомври 2020 г.

https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/legal_guidance/best_evidence_in_criminal_proceedings.pdf
https://www.cps.gov.uk/sites/default/files/documents/legal_guidance/best_evidence_in_criminal_proceedings.pdf
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разговорът да навлезе в теми, които не представляват интерес за интервю-
иращия (напр. подробности около наказателното дело на затворника). Но 
интервюиращият трябва да изслуша и тази част, поне за известно време, тъй 
като тя е неизбежният страничен ефект при установяване на взаимовръзка 
със събеседника.99

 Докато интервюира хора в ситуация на уязвимост, за интервюира-
щия е особено противопоказно да показва признаци на неудобство, безпо-
койство и притеснение. Интервюиращият трябва да запази самообладание, 
ако интервюираният е завладян от силни емоции или разстроен. Интер-
вюиращият също така не бива да пресъздава сцените на насилие, тъй като 
това може да доведе до емоционален срив у респондента. Освен това интер-
вюиращият трябва, доколкото е възможно, да избягва негативни понятия 
като „тормоз“, „изнасилване“, „насилие“ и т.н. На интервюирания трябва ясно 
да се каже, че може да поиска почивка по всяко време. Такива прекъсвания 
може да се налагат по-често при уязвими събеседници.100

 Тъй като основната цел на интервюто е респондентът да даде своя 
вариант на случилото се и обстоятелствата около него, интервюиращият 
може да използва различни методи за насърчаване на събеседника. Едно та-
кова средство е сондирането. Има няколко техники за сондиране: мълчали-
во очакване, открито насърчаване („да, да“, „аха“), подкана за повече подроб-
ности и допълнителни обстоятелства („Какво още се случи?“; „Искате ли да 
ми кажете още нещо?“), повторение на казаното от респондента и т.н. Някои 
интервюиращи използват така наречените „процедури за когнитивно ин-
тервюиране“, насочени към припомняне на събитията. Те включват възста-
новяване на психологическия контекст (т.е. връщане на някого в контекста, 
в който се е случило събитието), промяна на реда при възстановяването на 
събитията и на гледната точка (въображаем поглед към събитията от разли-
чен ъгъл) и други.101 Това са полезни техники, които обаче изискват по-дъ-
лъг процес на обучение на интервюиращите.
 Наблюдаващият местата за лишаване от свобода трябва да е наясно 
през цялото време, че интервюто е уникално и еднократно събитие и че в 
повечето случаи няма да има възможност да се върне при същия респон-
дент. Ето защо всички данни като имена, места и време на събития трябва да 
бъдат много внимателно установени и акуратно записани. 
 В края на разговора интервюиращият обикновено пита дали рес-
пондентът иска да добави нещо и, ако е целесъобразно, му даде своите дан-

99.  Пак там, с. 74.
100.  Пак там, с. 71. Авторите на това полезно ръководство препоръчват използването на т. нар. 
„сензорна карта“, т.е. карта, поставена до интервюираните, която те могат да докоснат, когато 
искат почивка.
101.  За повече подробности вж.: Miller, K. et al., Cognitive Interviewing Methodology, New Jersey, 
Wiley, 2014.
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ни за контакт, в случай че респондентът иска да комуникира в бъдеще. Ин-
тервюиращият трябва да се погрижи събеседникът му да не е разстроен и да 
поддържа положителна нагласа. Дори ако интервюто не е особено информа-
тивно, интервюиращият не бива да показва разочарование.

4.3.6. Осигуряване на безопасността на лишените от свобода
 Всеки, който разговаря с лишен от свобода с цел събиране на инфор-
мация относно това на какво третиране е бил подложен той/тя или остана-
лите затворници, трябва да има предвид възможността за накърняване на 
неговата/нейната безопасност. Как може да стане това? Въпреки че член 21 
от ФПКПИ изрично забранява всякакви санкции срещу затворници за съоб-
щаване на каквато и да е информация на НПМ, в условията на затвора ответ-
ните мерки могат да приемат най-различни форми: непосредствени физи-
чески атаки или заплахи, официални или неформални наказания, отнемане 
на формални и неформални привилегии, подбуждане на насилие между за-
творници, представяне на отрицателно становище в процедурите за пред-
срочно освобождаване, отказване на работа, тормоз на роднини и приятели 
по време на свиждания и т.н. Нормативните разпоредби, уреждащи функци-
ите на местата за лишаване от свобода по цяла Европа, все още носят белези 
от миналото, когато лишаването от свобода е предполагало пълно подчи-
нение на администрацията на затвора, както и лишаване от права и липса 
на предпазни мерки срещу злоупотребата с власт. Това прави затворниците 
изключително уязвими, което разбира се е още по-ясно изразено при уязви-
мите затворници.
 Как да предотвратим ответните мерки на властите? Как да гаранти-
раме, че принципът да не се вреди се спазва изцяло? Разковничето към съх-
раняване безопасността на затворниците е постоянно да се мисли за тези 
проблеми преди, по време на и след посещението в затвора или следствения 
арест.
 Преди посещението екипът може да събере информация за свърза-
ните с безопасността условия в конкретното място за лишаване от свобода 
от миналите си доклади, от доклади на НПО, от публикации в медиите, от 
бивши затворници, от доклади на международни организации и други из-
точници. Необходимо е при планирането на посещението наблюдаващият 
екип да обсъди свързаните с безопасността въпроси и да включи мерки за 
осигуряването ѝ, както и да обучи членовете си как да ги прилагат. Макар че 
това може да се окаже трудна задача, особено ако екипът посещава съответ-
ния затвор за първи път, той трябва да направи опит да изготви предвари-
телна оценка на рисковете за безопасността, дори и в съвсем приблизителен 
вариант.
 Основният фактор за гарантиране безопасността на лишените от 
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свобода е поведението на наблюдаващия по време на посещението. Тук оп-
итът подсказва някои ясно очертани правила, които трябва да се прилагат 
във високорискови ситуации:

 • Избирайте затворници за интервю от големи групи и на случаен 
принцип;

 • Стремете се към индивидуални интервюта, особено когато ще раз-
говаряте с уязвими затворници по чувствителни въпроси;

 • Никога не обсъждайте насилието от страна на персонала на затвора 
в групови интервюта; не давайте възможност на лишените от сво-
бода да говорят за това публично;

 • По време на интервюта не питайте за имена и други подробности 
без убедителни причини;

 • Избягвайте конкретни препоръки към персонала относно конкрет-
ни затворници след посещението;

 • Предложете адреса, телефонния си номер и други данни за контакт 
на лишени от свобода, които може да бъдат обект на заплаха.

 Грижата за безопасността на затворниците не свършва с посещение-
то в затвора. След посещението, при изготвянето на доклада или препоръ-
ките, мониторинговият екип трябва внимателно да обмисли какви подроб-
ности и имена да включи в тях, като никога не включва тези от тях, които 
биха нарушили сигурността за лишените от свобода. Когато е необходимо, 
екипът може да предприеме други посещения впоследствие, за да провери 
евентуалните проблеми с безопасността. Когато безопасността на някой ли-
шен от свобода е нарушена, НПМ никога не бива да се колебае да изрази офи-
циално своите възражения.

5.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 След създаването им редица национални превантивни механизми в 
Европа са започнали да наблюдават правата на лишените от свобода в ситу-
ация на уязвимост. Подходите им са различни – докато някои се фокусират 
върху конкретни групи, предприемат значителна мониторингова дейност и 
са изготвили специални доклади, други са включили тази тема в общата си 
мониторингова работа и докладване. Трети все още не са намерили начин 
да подходят към проблема. Фокусът на НПМ върху уязвимостта при лишава-
нето от свобода трябва да се превърне в неразделна част от тяхната работа, 
тъй като представлява съществен аспект от техния мандат за предотвратя-
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ване на изтезанията, нечовешкото и унизително отнасяне.
 Стандартите на международно ниво за третиране на уязвими групи 
в условията на лишаване от свобода не са добре съгласувани. Органите на 
ООН и СЕ са изготвили детайлни стандарти за някои уязвими групи, но са 
обърнали малко или никакво внимание на други. ЕС не е разработил свои 
всеобхватни стандарти относно лишаването от свобода или положението на 
уязвимите лишени от свобода. Това е слабост на правото на ЕС, която, заед-
но с някои сериозни несъответствия между съществуващите международни 
стандарти и ситуацията в редица държави членки, възпрепятства взаимно-
то доверие и съдебното сътрудничество като цяло. Някои НПМ са се опитали 
да дефинират уязвимостта при лишаване от свобода в съответствие със спе-
цифичните обстоятелства в техния национален контекст. Това е рационален 
подход, който трябва да се насърчава.
 Въпреки че мониторингът на правата на групи и лица в ситуация 
на уязвимост има дълга история в Европа, НПМ трябва да доразвият своите 
подходи и квалификация в тази област, като включат в обхвата си и групи, 
които досега не са получили достатъчно внимание. НПМ са в добра позиция 
да се възползват от силните страни както на официалните, така и на непра-
вителствените подходи в мониторинга, както и от съчетаването на качест-
вени и количествени методи в своята мониторингова дейност.







Наръчник в помощ на националните превантивни 
механизми 
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