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Резюме
Насилието в затворите може не само да прерасне в
сериозно нарушение на човешките права, включително
изтезание, но и често се оказва елемент от много по-широк
и системен проблем в наказателните институции. В
повечето случаи проявите на насилие могат да бъдат
свързани с различни причини, като например лоши условия
на живот, недостиг на персонал и продължителен престой
на затворниците в килиите. Тези фактори, както и
културата на хората, работещи и живеещи в затвора, са от
огромно значение.
Въпреки това, много държави и затворнически
администрации се ограничават с това да лекуват
симптомите, а не първопричините за такова насилие, като
по този начин не успяват да намерят дългосрочно решение
на проблема. Често на насилието се противодейства с
фокус към непосредствения му повод, като се предприемат
принудителни мерки, повишава се нивото на сигурност,
подобрява се екипировката на надзирателите (снабдяват се
с пепър спрей и други оръжия, защитна екипировка,
телесни камери) или се строят нови затвори.
Един от основните изводи от този проект е, че насилието в
затворите е изключително комплексен феномен и затова
политиките и стратегиите, които се разработват за
ефективната му превенция, трябва да отправят взор отвъд
директните причинители на всеки инцидент на насилие.
Вместо това, трябва да се възприеме цялостен подход,
който да анализира други и не толкова видими аспекти,
vi

които биха могли да са в основата на насилието. По тези
причини, наръчникът използва широка дефиниция за
насилие – не само директното такова, но също и
структурното и културното насилие.
Националните превантивни механизми (НПМ) биха могли
да играят важна роля в това отношение. Те са в идеалната
позиция да съблюдават прилагането на международните
стандарти, които подкрепят и утвърждават забраната за
изтезания и малтретиране. Ролята им е толкова по-важна
поради широките им правомощия за достъп до места,
документи и лица. НПМ могат да преценят дали тези
стандарти се изпълняват в законодателството и на
практика.
Този проект черпи от резултатите на предишни проучвания
на Института за основни и човешки права „Лудвиг
Болцман“1, и по-конкретно от приемането, че
подобряването на условията в затворите „у дома“ може да
допринесе за повишаване на взаимното доверие между
държавите членки на ЕС. Напоследък това е голямо
предизвикателство за трансграничното сътрудничество в
ЕС и за прилагането на инструменти за взаимно признаване
в сферата на престъпността. Поради тази причина,

1

Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights and Human Rights
Implementation Centre, Enhancing Impact of National Preventive
Mechanisms. Strengthening the Follow-up on NPM Recommendations in the
EU: Strategic Development, Current Practices and the Way Forward (2015);
Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights and Academy of European Law
(ERA), The Future of Mutual Trust and the Prevention of Ill-treatment - Judicial
cooperation and the Engagement of National Preventive Mechanisms (2017).
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проектът се фокусира върху това как НПМ могат
ефективно да подобрят условията на задържане из целия
Европейски съюз, както и да допринесат за консолидацията
и хармонизирането на стандартите при задържане.
За да подкрепи НПМ в тази им задача, наръчникът
предоставя практически инструменти за подпомагане на
разбирането относно:
✓ Тематичният проблем с насилието и рисковете,
свързани с него
✓ Съществуващите международни стандарти по
отношение на насилието, както и тези свързани с
превенцията му
✓ Как да се прилагат международните стандарти на
практика, за да може ефективно да се извършва
мониторинг и превенция на насилието.
Наръчникът е изготвен с цел да се повиши осведомеността
сред НПМ по конкретни теми, които в течение на проекта
бяха откроени като важни фактори за подобряване на
работата и влиянието им в превенцията на насилието.
Цялостната идея е да се подкрепят НПМ в намирането на
ефективни
инструменти
за
изследването
на
първопричините за насилието, или, с други думи,
косвените и скритите аспекти, които позволяват насилието
да се случва, каквито могат да бъдат структурните,
ситуационните и културните фактори. За тази цел,
наръчникът се опитва да предложи иновативни методи,
като систематични въпроси и оценъчно проучване, които
биха могли да са особено ефективни при мониторинга на
насилието и неговата превенция.
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Надяваме се наръчникът да допринесе за засилването на
влиянието на НПМ в сферата на превенцията на насилието
в затворите и в крайна сметка да подобри условията в
затворите в Европейския съюз.
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1.

Увод

Предисловие към проекта: НПМ като
носители на промяната за условията в
затворите в ЕС
Контекст на проекта
Този наръчник е създаден в рамките на проекта
„Подобряване на съдебното сътрудничество в ЕС чрез
хармонизирани стандарти за задържане - ролята на
националните превантивни механизми“, финансиран от
Европейския съюз и осъществен от Института за основни и
човешки права „Лудвиг Болцман“ (Австрия) в
сътрудничество
Асоциация
„Антигоне“
(Италия),
Българския хелзинкски комитет (България) и Унгарския
хелзинкски комитет (Унгария).
Последните дела в практиката на Европейския съд по
правата на човека (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.
Същевременно, наказателните системи в ЕС разкриват
големи различия помежду си.2 Това поставя голямо

2

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,
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предизвикателство пред трансграничното европейско
сътрудничество. Съдиите трябва да установяват дали
основните права, най-вече забраната за изтезания и
малтретиране, се спазват, преди да приложат инструменти
за взаимно признаване.3 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

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 намерено условно нарушение (по член 2 или 3).
3
Относимите инструменти на ЕС са Рамково решение на Съвета
от 13 юни 2002 година относно 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 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, 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/2020-09/202003_Case-law-by-CJEU-on-EAW_EN.pdf.
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на основание основни права.4 Така проблемът с
несъответствието между условията в затворите и
ангажимента за зачитане на основните човешки права се
превръща в проблем от практическо значение за ЕС, който
надхвърля националните рамки.
Необходимо е спешно да се приемат задължителни
минимални стандарти 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 задържане, поне доколкото това е реално
възможно без действия от страна на ЕС. Така проектът се
фокусира върху ролята на националните превантивни
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 в идеалната
позиция да наблюдават прилагането на международните
стандарти, които подкрепят и засилват забраната за
изтезания и малтретиране. Тяхната роля е още по-важна
предвид факта, че със своите силни правомощия за достъп
до места за задържане, документация и лица, НПМ са в

4

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.
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състояние да преценят дали тези стандарти са спазени в
закона и в практиката.5
Освен това, според Подкомитета за предотвратяване на
изтезанията (ППИ) „предотвратяването на изтезанията
и малтретирането обхваща - 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".6 Това
означава, че НПМ имат широк мандат, който им позволява
да идентифицират всички фактори, които могат да
допринесат за предотвратяването на изтезанията и
малтретирането в конкретни случаи и по този начин да
имат
всичко
необходимо
за
разследване
на
първопричините на проблема.
Поради горните обстоятелства НПМ могат и трябва да
надхвърлят обикновената инспекция и мониторинг на
спазването. Те по-скоро трябва да предлагат препоръки

5

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.
6
Пак там, § 3.
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относно начините за ограничаване на риска от изтезания
или малтретиране, които имат за цел да подпомогнат
държавата при определянето 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.

Цели на проекта
За да подпомогне работата на НПМ, проектът създаде
поредица от наръчници, които обобщават приложимите
международни стандарти и дават 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 тематични области.
• Приложението на международните стандарти в
практиката и мониторинга в тези тематични
области.
Основната цел на проекта е да окаже подкрепа на НПМ във
формулирането на препоръки за ограничаване на
вероятността или риска от изтезания или малтретиране,
като в крайна сметка допринесе за пълното зачитане на
основните права в затворите в ЕС.

5

Методология на проекта
Финансираният от ЕС проект стартира през януари 2019 г.
и обхвана четири тематични области, определени въз
основа на резултатите от предишни проекти и в преки
консултации с НПМ от 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 положението на лицата в ситуация
на уязвимост в затворите; Асоциация „Антигоне“ – 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.7 Изследването започна след кратка
първоначална консултация с НПМ за прецизиране фокуса
на проекта.8 В рамките на проекта се проведоха серия от

7

Проектът обхваща 22 държави членки на ЕС. Четири държави членки на
ЕС (Белгия, Ирландия, 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 Обединеното кралство напусна ЕС на 31 януари 2020 г. и
следователно от 1 февруари 2020 г. вече не е държава членка на ЕС.
8 Онлайн допитването беше осъществено през март 2019 г. и в него взеха
участие 14 от общо 22 НПМ.
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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.9 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
наръчника. 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
мониторинга за всяка тематична област. Всеки наръчник,
следователно, е съставен от съответната партньорска
организация.

Въведение към наръчника: Мониторинг на
насилието в затвора

9

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 затворите“ се проведе в Рим на
27 – 28 януари 2020 г.; третият семинар “Молби, процедури за подаване
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.
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До този момент не е провеждано представително
проучване в държавите членки на ЕС по въпроса с
насилието в затворите, следователно е трудно да се
анализира цялостната ситуация в Европейския съюз. В
същото време, различни източници недвусмислено
информират за осезателно и постоянно нарастване на
случаите на насилие в затворите във всички държави от
ЕС.10
Насилието в затворите не само може да доведе до сериозно
нарушение на човешките права, включително изтезание, но
често е симптом за много по-всеобхватни и системни
проблеми в наказателните институции. В мнозинството от
случаите проявите на насилие могат да бъдат свързани с

10

Но вж. Jens Modvig ‘Violence, sexual abuse and torture in prisons’ в
WHO/Europe, ‘Prison and Health: World Health organization Regional Office
for
Europe’
(2014)
19ff
<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/128603/Prisons%20and
%20Health.pdf?sequence=1&isAllowed=y>; Dignity, ‘Monitoring Health in
Places of Detention: An Overview for Health Professionals’ (Dignity 2020) 236
[по-долу: Dignity 2020]; Eurostat Statistics Explained, ‘Prison Statistics:
Overcrowding and Empty Cells’ (July 2020). Достъпно на английски език тук:
<https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Prison_statistics#Overcrowding_and_empty_cells
>; European Committee for the Prevention of Torture (CPT), ‘27th General
Report of the CPT’ Activities, 1 January – 31 December 2017’ (2018)
CPT/Inf(2018)4, 16ff; European Union Agency for Fundamental Rights (FRA),
Criminal Detention Conditions in the European Union: Rules and Reality
(Publications Office of the European Union 2019) 43; CPT, ‘28th General
Report of the CPT’s Activities, 1 January - 31 December 2018’ (2019)
CPT/Inf(2019)9, 18 ff; CPT, ‘29th General Report of the CPT’s Activities, 1
January-31 December 2019’ (2020) CPT/Inf(2020)17, 22ff.
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различни първопричини, като лоши условия на живот,
недостиг на персонал, продължителни периоди на
заключване в килиите, както и културата на персонала и
затворниците. Всички тези фактори са от особена важност.
При все това, много държави и затворнически
администрации се ограничават да третират симптомите, но
не и първопричините на този комплексен проблем, в
резултат на което не успяват да постигнат дългосрочно
разрешаване на проблема.
За да се разбере насилието в затворите и да се осъществява
ефективна превенция, трябва да се погледне отвъд
конкретните причини за всеки инцидент. Вместо това е
нужно да се възприеме всеобхватен подход като се
анализират и други аспекти, които правят насилието
възможно – структурни, ситуационни и културни.
НПМ могат да изиграят важна роля в тази посока. На
практика обаче осъществяването на мониторинг на
комплексен проблем като насилието, идентифицирането на
неговите форми и първопричини, както и международните
стандарти свързани с превенцията му, не е лесна задача.
Затова този наръчник е създаден с идеята да бъде
практическо ръководство в помощ на НПМ, които желаят
да адресират насилието в техните съответни държави.
Наръчникът се състои от четири части. Първата част се
стреми да дефинира насилието, правейки обзор на
основните му форми, причините и факторите, които
допринасят за възникването му. Втората част илюстрира
международните
правни
стандарти,
свързани
с
превенцията на насилието в затворите. Третата част
9

представя преглед на мониторинговите инструменти, които
НПМ могат да използват с цел превенция на насилието.
Четвъртата част съдържа конкретни практически насоки за
ефективен мониторинг на насилието в затворите, както и за
неговата превенция. Препоръките в част 4 целят да
повишат осведомеността сред НПМ по определени теми и
методологии, които според резултатите от проекта са се
оказали особено ефективни в мониторинга на насилието и
неговата превенция.
Както е описано в методологията на проекта, резултатите
от проекта се базират на документално проучване и
консултации с НПМ и експерти, проведени от Института за
основни и човешки права „Лудвиг Болцман“. По темата за
насилието бяха проведени допълнителни двустранни
интервюта с представители на НПМ от Австрия, Естония,
Франция, Великобритания, Португалия и няколко
експерти.
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2.

Разбиране
затворите

на

насилието

в

2.1. Дефиниране на насилието
Световната здравна организация (СЗО) дефинира
насилието като
„[п]реднамерената употреба на физическа сила или
власт, реална или под формата на заплаха, срещу себе
си, друг човек или срещу група или общност, която има
като резултат (или е с висока вероятност да има)
нараняване,
смърт,
постоянни
увреждания,
11
психологическа щета, или осакатяване“.
Тази дефиниция на насилието включва физическата сила,
но също и заплахата от физическо насилие, сексуалното
насилие, психологическа щета или манипулация. Със
споменаването на „употребата на власт“ се имат предвид
действия, произлизащи от властови взаимоотношения, като
неглижиране или пропуски, които не се забелязват на пръв
поглед.

11

WHO, World Report on Violence and Health (2002) 5. Същата дефиниция
е използвана на някои места, за да се дефинира насилието в документа
на Съвета на Европа, Комитет на министрите, Препоръка CM/REC (2014)3
относно опасните правонарушители (2014) CM/Rec (2014)3 (по-долу,
CM/Rec (2014)3).
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Когато се говори за насилие в затворите, физическото
насилие изниква на първо място в съзнанието. При все това,
когато се адресира превенцията на насилието, особено в
местата за лишаване от свобода, е важно то да се разглежда
в цялостна перспектива, вземайки предвид всички свързани
фактори, които допринасят за неговите проявления. Затова
този наръчник работи с една по-широка дефиниция на
насилието – не само директното такова, но и структурното
и културното.12

Фиг. 1: Триъгълник на насилието

2.1.1. Директно насилие
Директното насилие винаги се извършва от агресор с цел
нараняването на други лица физически (напр. побой,

12

Johan Galtung, ‘Violence, Peace, and Peace Research’ (1969) 6(3) Journal
of Peace Research (JPR) 167–191.

12

сбиване, нападение, свръхупотреба на сила, убийство) или
психологически
(напр.
тормоз,13
унижение,
дискриминация) или повреждане на предмети.
Директното насилие включва също и сексуалното насилие
(напр. актове от сексуално естество, извършени от едно
лице към друго посредством принуда)14 и насилието,
основано на пола (напр. всеки тип насилие, извършено
срещу лице или група хора заради техните фактически или
възприети полови характеристики, сексуална ориентация
или полова идентичност).15

13

Her Majesty’s Prison Service (HMPS), Prison Service Order 2750: Violence
Reduction (2004) PSO 2750 определя тормоза като: “Поведение,
мотивирано от желанието някой да се бъде наранен, заплашен или
изплашен. То може да бъде физическо, вербално, психологическо,
емоционално, икономическо и едва доловимо (много рафинирано). Това
поведение обикновено се повтаря, не е провокирано и има за цел да
изплаши или нарани жертвата. Тормозът не може да бъде взаимен:
наблюдава се само при властови дисбаланс. Това го отличава от
сбиванията и нападенията”.
14
Вж. International Committee of the Red Cross (ICRC), ‘Sexual Violence in
Detention’ (2017), където Международният комитет на Червения кръст
дефинира “сексуалното насилие при задържане” по следния начин:
‘‘Терминът „сексуално насилие“ се използва, за да опише актове от
сексуално естество, извършени от едно лице към друго, чрез принуда.
Принудата може да бъде резултат от обстоятелства като страх
от насилие, натиск, употреба на сила, заплаха за употреба на сила,
психологически натиск или злоупотреба с власт. Сексуалното насилие
може още да включва актове от сексуално естество, извършени чрез
възползване от среда на принуда или неспособността на лицето да
даде истинско съгласие“.
15
Комитет за премахване на дискриминацията по отношение на жените
(КПДОЖ), Обща препоръка № 35 по отношение на полово-базираното
насилие срещу жени, която обновява Обща препоръка № 19 (2017 г.)
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Световната здравна организация (СЗО) обособява три
категории според отношенията жертва-извършител:
• Насилие, насочено към себе си – Насилие,
извършено срещу самия себе си (напр.
самоубийство, самонараняване, самонанесено
насилие, самонеглижиране);
• Междуличностно насилие – Насилие, извършено
от едно лице спрямо друго;
• Колективно насилие – Насилие, извършено от
група лица спрямо едно или група лица (напр.
насилие между банди, насилие, основано на
религиозен конфликт, сбивания между крила,
бунтове, прекомерна употреба на сила от страна на
екипи за реагиране при извънредни ситуации).
В контекста на затвора, междуличностното насилие и
колективното насилие могат да се разделят на още
подкатегории:
• Насилие между самите затворници

CEDAW/C/GC/35; Конвенция за превенция и борба с насилието над жени
и домашното насилие (приета на 7 април 2011 г., в сила от 1 август 2014
г.) (Истанбулска конвенция), член 3: „Насилие над жени, основано на
пола“ означава насилие, което е насочено срещу жена, защото тя е жена,
или което засяга предимно жените“; както и Inter-Agency Standing
Committee (IASC), ‘Guidelines for Gender-Based Violence Interventions in
Humanitarian Settings: Focusing on Prevention of and Response to Sexual
Violence in Emergencies’ (2005) 7, който дефинира насилието като
„събирателно понятие за всеки нараняващ акт, който е извършен против
волята на лицето, и който е основан на социално приписани (полови)
различия между мъже и жени“ (2005 г.) Тази дефиниция е възприета
също и от Върховният комисар за бежанците на ООН.
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•
•

Насилие, извършено от затворници спрямо
персонала
Насилие, извършено от персонала спрямо
затворници

2.1.2 Структурно насилие
Структурното насилие (или индиректното насилие)
предполага системни, структурни или институционални
способи, чрез които хората се възпрепятстват от достъп до
ресурси за задоволяване на основните им потребности и от
„постигането на качество на живот, което иначе би било
възможно.“16 Следователно по подразбиране, затворите са
места за структурно насилие, тъй като там „автономията
и възможностите за избор са силно ограничени;
човешкото благосъстояние, потенциал и развитие са
накърнени; усещането за безопасност или сигурност са
слаби; а човешките нужди систематично не се
задоволяват
посредством
рестриктивното
и
17
несправедливо разпределение на ресурсите“.
Примерите за структурно насилие, което често се
наблюдава в затворите, са свързани с неадекватните
условия на задържане. Такива са например общите
тоалетни, пренаселеността и недостатъчното жизнено

16

Bandy X. Lee, Violence: An Interdisciplinary Approach to Causes,
Consequences, and Cures (Wiley-Blackwell 2019) 123-142.
17
David Scott, ‘Eating Your Insides Out: Cultural, Physical and InstitutionallyStructured Violence in the Prison Place’(2015)221, Prison Service Journal (PSJ)
58-62.
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пространство, недостига на персонал, липсата на лично и
интимно
пространство,
бюджетните
ограничения,
свръхупотребата на мерки за сигурност, недостатъчните
лични вещи; недостатъчен достъп до образователни и
терапевтични програми, недостатъчни възможности за
ангажиране с работа, религиозни дейности, спорт и други
развлекателни дейности, неадекватно обучен персонал,
както и ограничени възможности за значими човешки
контакти и взаимоотношения. Освен това, структурно
насилие съществува, когато правилата или наказанията се
прилагат несъразмерно или ако един затворник или група
от затворници са дискриминирани.

2.1.3 Културно насилие
Културното насилие има своите корени в ценностите,
религията и идеологията на дадено общество. То
съществува, ако социалните норми оправдават или
легитимират директното или структурното насилие. В
затвора културното насилие играе ключова роля за
„нормализирането“ на агресивното поведение или
неглижирането, за начина на справяне с конфликтите, и
това дали насилието в затворите се поощрява, оправдава
или осъжда. Културното насилие може да включва
цинично отношение от страна на част от персонала към
затворниците, усещане за превъзходство от страна на една
група към друга, култура тип „ние срещу тях“, както и език
и символи, използвани от една група, за да се потисне друга
и да се оправдае насилието, маргинализацията и
дехуманизирането на „другите“. Дехуманизирането е
процес, при който хората разделят човешките същества на
16

добри и зли, на заслужаващи и незаслужаващи хуманно
отношение, вследствие на което те стават толерантни към
посегателства срещу човешката природа и човешките
права. Дехуманизацията създава морално изключване.
Хора, които се възприемат като „други“, биват лишавани
от стойност и се превръщат в мишена заради своята
идентичност (пол, идеология, групова принадлежност, цвят
на кожата, етнос, религия или възраст) и в крайна сметка се
оказват незащитени от общоприетите морални принципи.18
Трите форми на насилие са взаимосвързани и взаимно
подхранващи се. Директното насилие се проявява като
резултат от условията, създадени от другите два типа, така
че то не може да бъде предотвратено или елиминирано без
да се адресират другите два вида. Културното и
структурното насилие могат да доведат до директно
насилие.19 Директното насилие засилва културното и
структурното насилие. „Насилието може да започне във
всеки ъгъл на триъгълника „директно-структурнокултурно насилие“ и лесно да се пренесе към другите ъгли.
Когато структурата на насилието е институционализирана,
а културата на насилие e дълбоко загнездена, директното

18

Вж. пак там.
Mette Skar and others, ‘Quality of Prison Life, Violence and Mental Health
in Dubrava Prison’ (2019) 15(3) International Journal of Prisoner Health (IJPH)
262-272 [по-долу, Mette Skar and others]. Това изследване установява, че
има пряка взаимовръзка между негативните аспекти на затворническата
среда и проявите на физическо и психологическо насилие между
затворници. От друга страна, затворническа среда с атмосфера на
уважение, справедливост, човечност и добри взаимоотношения между
персонал и затворници, води до по-ниски нива на насилие.
19
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насилие също се институционализира, повтаря се и се
ритуализира като вендета“.20

2.2. Определящи фактори за насилието в
затворите
Изследванията показват множество фактори, които влияят
за появата на насилие,21 включително:
• Лица със склонност към насилие.
• Лица, които се чувстват заплашени и незащитени.
• Лица, които са членове на затворническа банда
или са били членове на банда, преди да попаднат в
затвора.
• Неподдържана среда, която кара хората да се
чувстват неглижирани.
• Културни норми, които приемат насилието като
решение на трудни ситуации или като начин да се
вдъхне уважение.
• Липса на дейности и нелегална затворническа
търговия с последваща задлъжнялост.
• Употреба на наркотици и алкохол. Тази употреба
може да доведе до физическа и психологическа
зависимост, проблеми с психичното здраве и актове
на (самонасочено) насилие.

20

Johan Galtung, ‘Cultural Violence’ (1990) 27(3) JPR, 302, достъпно на
адрес:: https://www.galtung-institut.de/wpcontent/uploads/2015/12/Cultural-Violence-Galtung.pdf.
21
HM Prison and Probation Service (HMPPS), ‘Understanding Prison
Violence: A Rapid Evidence Assessment’ (2018); HMPPS, ‘Guidance: Violence
Reduction in Prisons’ (2019) с допълнителна библиография.
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Общуване с персонала, при което затворниците се
чувстват малтретирани, несправедливо обвинени
или наказани, с тях не се отнасят добре, честно или
справедливо, а решенията не им се обясняват.

Най-общо, определящите фактори за появата на
затворническото насилие могат да се групират по следния
начин:
• Характеристики на затворниците преди и по
време на лишаването от свобода (напр. възраст и
пол, история на насилието, личност, употреба на
психоактивни вещества, уязвимост към насилие и
виктимизация).
• Структурни или ситуационни фактори (напр.
архитектурата и размера на затвора, ниво на
сигурност, време прекарвано извън килиите,
свобода на движение, ниво на ресурси и материална
база, право на избор по отношение на ежедневните
дейности, затруднения в общуването поради
езикова
бариера,
недостиг
на
персонал,
контрабанда на наркотици и др. забранени
субстанции и вещи).
• Административни, процедурни и управленски
фактори (напр. управленски стил; умения на
персонала, опит и обучение; затворническа
култура; липса на дисциплина и морал у
надзирателите; насилие, проявявано от персонала;
умения за разрешаване на конфликти; отчетност;
функционирането на механизъм за оплаквания;
възприятия за безопасност и справедливост;
процедура за регистриране на инцидентите).
19

•

Влияния на външната среда (напр. политически
настроения,
политически
натиск
върху
затворническата
администрация,
расово
напрежение, политики към престъпността).

2.3. „Какво работи“ за
насилието в затворите

превенцията

на

Поради неговата сложност, много държави и
затворнически администрации често се затрудняват да
намерят дългосрочно решение на проблема с насилието.
Обикновено на него се противодейства чрез фокусиране
върху конкретните му причини и с предприемането на
принудителни мерки и засилване на сигурността, например
чрез подобряване на оборудването на надзирателите (напр.
снабдяване с пепър спрей или други средства, защитна
екипировка, телесни камери) или построяването на нови
затвори. Нуждата от по-твърд подход често се защитава от
синдикатите и професионалните организации на
служителите в затворите, като непосредствена реакция на
инциденти с насилие, които са били насочени към
надзирателите.22 Това е разбираемо, тъй като стремежът на

22

Alison Liebling, Prisons and their Moral Performance. A Study of Values,
Quality and Prison Life (OUP 2004) 402 [hereinafter: Liebling, Prisons]; Göran
Schattauer, Gewalt in Gefängnissen: JVA-Beamte fühlen sich wie „Fußabtreter
von Kriminellen (Focus Online 2019); виж също новинарските статии: ‚GÖD
will härtere Gangart im Gefängnis‘ of 8 February 2017 in tirol@orf.at
<https://tirol.orf.at/v2/news/stories/2824592/>; ‚Schlagabtausch zwischen
Volksanwaltschaft und Justizwachegewerkschaft‘ of 9 February 2017 in
derStandard
2017
<https://www.derstandard.at/story/2000052373431/schlagabtauschzwischen-volksanwaltschaft-und-justizwachegewerkschaft>;
and
‚Die
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надзирателите е да запазят безопасността, сигурността и
реда посредством традиционните мерки за сигурност, без
да се възприемат нови и неизпробвани методи.
При все това, отново и отново проучванията показват, че
затегнатите мерки за сигурност не са търсеното решение, и
че по-строгият режим всъщност води до по-високи нива на
насилие.23 Всички изследвания показват, че наличието на
„лек присъствен режим“, като алтернатива на „тежък
отсъстващ режим“ е за предпочитане.24 Както е
илюстрирано на фиг. 2 по-долу, един затвор с “тежък
отсъстващ режим“ се характеризира с потисничество,
конфронтация и сплашване, но с неангажиран персонал,
който не е на разположение. От друга страна при един „лек
присъствен режим“ персоналът е овластен, но също и
уверен при разрешаването на конфликти и инциденти от
всякакъв тип. Сигурността, безопасността и реда се
гарантират чрез концепцията за динамичната сигурност.
Персоналът има близки и добри взаимоотношения със
затворниците, подкрепя ги, осигурява справедлив режим,

Schwierigkeit, etwas dazuzulernen‘ of 28 February 2017 in Wiener Zeitung <
https://www.wienerzeitung.at/themen/stadt-und-land/876666-DieSchwierigkeit-etwas-dazuzulernen.html>.
23
Lisa Gadon and others, ‘Situational Variables and Institutional Violence: A
Systematic Review of the Literature’ (2006) 26(5) Clinical Psychology Review
(CPR) 515-534.
24
Ben Crewe, Alison Liebling and Susie Hulley ‘Heavy–light, absent–present:
rethinking the ‘weight’ of imprisonment’ (2014) 65(3) British Journal of
Criminology 387-410; Ben Crewe and Alison Liebling (2015) ‘Staff culture,
authority and prison violence’, (2015) 221 Prison Service Journal 9–14.
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който се усеща като облекчен и смислен и при който
границите и очакванията са ясно очертани.

Фигура 2: „Тежък-лек, отсъстващ-присъстващ“ (Източник: Лиса
Гадон и др.)

С други думи, това което най-съществено допринася за
превенцията на насилието в затвора не са тежките мерки за
сигурност, а динамичната концепция за сигурност и
качеството на живота в затвора. Качеството на живот в
затвора особено силно се влияе от следните фактори:
• Безопасност, благоприличие и справедливост в
затвора.
• Вида режим и условия на лишаване от свобода.
• Възможността да се поддържат устойчиви семейни
контакти и ангажираност в личностно развитие.
• Добри взаимоотношения между затворниците и
персонала. Само когато и двете страни се чувстват
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•
•

•

3.

в безопасност, а затворниците усещат порядъчно и
справедливо отношение от страна на персонала,
може да се установят добри взаимоотношения
между двете страни. Те са от изключителна
важност, за да се установи атмосфера на доверие и
подкрепа и в затвора да цари равновесие.
Добри работни условия за персонала.
Контрол върху наркотиците и здравеопазване,
включително особена грижа за групите със
специални нужди и тези в ситуация на уязвимост.
Позитивна култура на поправяне.

Стандарти

След както сме възприели една по-широка дефиниция за
насилието в затворите, идентифицирането на ключовите
стандарти, относими към предотвратяването му, не е лесна
задача. Тъй както насилието е комплексен феномен и
резултат от многобройни фактори, скоро стигаме до
заключението, че почти всички стандарти, приложими към
затворите, могат да се отнесат и за насилието в тях.
Допълнително затруднение произлиза от факта, че не
съществува един единствен инструмент, който изцяло да
регулира насилието в затворите, а вместо това
приложимите стандарти са разпръснати из различни
текстове. В допълнение, често международните стандарти
предлагат доста общи формулировки, които не са
достатъчно конкретни и на практика могат да се окажат
трудно приложими.
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В същото време, познаването на международните
стандарти за насилието в затворите, е необходимото
предварително условие за ефективен мониторинг. Затова
тази част от наръчника има за цел да събере на едно място
всички стандарти, приложими към насилието в затворите,
и по този начин да предложи кратък и лесно достъпен обзор
за целите на НПМ.
Част 3.1. започва с илюстрация на взаимовръзката между
насилието и забраната за изтезания и друго малтретиране.
Част 3.2. предлага подбор на всички международни
стандарти, определени като особено важни в превенцията
на насилието и следователно фактор за съобразяване при
разследването на насилието в затворите и неговите
първопричини. Те включват стандарти за поддържането на
безопасност и сигурност (§ 3.2.1), както и по-общо
подбрани стандарти за гарантиране на отчетност и защита
на жертвите (§ 3.2.2), а също така и условия на живот за
затворниците и персонала в затвора, които бяха отчетени
като особено важни за превенцията на насилието (§ 3.2.3 и
3.2.4).

3.1.

Кога насилието прераства в изтезание и
други форми на малтретиране?

Забраната на изтезанията и други форми на малтретиране
не само изисква от служителите в затворите да се
въздържат от актове на изтезание и друго малтретиране, но
и да вземат мерки за предотвратяването им, както и за
защитата на затворниците от рискове за тяхната
безопасност и лична сигурност. Когато държавата лишава
24

един човек от свобода, тя има позитивно задължение, или
с други думи има дълг да се грижи за този човек; затова
властите трябва да запазят безопасността на затворника
чрез упражняването на ефективен контрол върху местата за
лишаване от свобода в посока гарантиране на личната
безопасност на затворниците от всички видове физически,
сексуални или емоционални посегателства. Това позитивно
задължение обхваща също и рисковете, произтичащи от
територията на самия затвор и неговото ръководство. Това
може да са случаите на прекомерно насилие, употребено от
страна на затворническия персонал към затворниците (вж.
също по-долу § 3.2.1.4). Това означава също, че властите
могат да бъдат подведени под отговорност за актове на
изтезание и други форми на малтретиране от физически
лица, ако властите знаят или е трябвало да знаят, че актове
на изтезание или малтретиране са извършвани от
недържавни служители или физически лица, и когато не
успеят да извършат проверка, за да предотвратят,
разследват и започнат наказателно преследване и накажат
недържавни или физически лица в съответствие с
Конвенцията.25 Такива например, могат да бъдат случаите

25

Вж. Committee against Torture, ‘General Comment No 2 on the
Implementation of Article 2 by the States parties’ (2008) CAT/C/GC/2, § 18;
за коментар на чл. 1 и чл. 16 на КСИ вж. също Manfred Nowak, Moritz Birk,
Giuliana Monina, The United Nations Convention Against Torture and its
Optional Protocol (OUP 2019) 23ff and 441 ff (по-долу, Nowak/Birk/Monina);
за обзор на юриспруденцията на ЕСПЧ, вж. CoE, ‘The Prohibition of Torture:
A Guide to the Implementation of Article 3 of the European Convention on
Human Rights. Human Rights Handbooks, No 6’ (CoE 2002) и ECtHR, ‘Guide
on the Case-Law of the European Convention on Human Rights: Prisoners’
Rights’ (2021) (по-долу, ECtHR, Guide: Prisoners’ Rights).
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на насилие между затворници, самонараняване и
самоубийство. На последно място, не бива да забравяме, че
психичното напрежение, причинено от заплахата за
насилие и очакването за проявата на такова, могат също да
се възприемат като форма на малтретиране.26

3.2. Стандарти за предотвратяване на риска от
насилие
3.2.1. Сигурност и безопасност
Понятието „сигурност“ най-общо се разбира като рискът
от бягство, както и рискът, на който съответното лице би
подложило останалите затворници в процеса на
бягството.27 Сигурността в затвора е комплексен въпрос,
който включва в себе си няколко аспекта, като
физическата сигурност (стени, решетки, прегради, врати,
CCTV камери); и процедурна сигурност (претърсвания,
контролирано
движение,
аларми,
комуникации,
организация на ключовете и категоризации). Физическата
и процедурната сигурност са от голямо значение, но сами
по себе си не са достатъчни. Последните стандарти
предвиждат, че за да имат сигурност, затворите също
трябва да съблюдават принципите на динамичната
сигурност.

26

Напр., CAT Committee, Dadar v Canada, No 258/2004, 23 November
2005, §§ 2.3 and 8.6; Human Rights Committee, Njaru v Cameroon, No
1353/2005, 19 March 2007, §§ 3.1, 6.1; ECtHR, D.F. v Latvia, No 11160/07,
29 October 2013, § 85; ECtHR, Rodić and Others v Bosnia and Herzegovina,
No 22893/05, 27 May 2008.
27 Дефиниция на понятието „сигурност“ може да бъде намерена в ЕПЗ,
правило 51.1

26

СТАНДАРТИ НА ФОКУС
Правило 51.2 от Европейските правила за затворите
(EПЗ) постановява, че „Сигурността, гарантирана от
физически средства и други технически способи, трябва
да бъде допълнена от динамична сигурност, осигурена
от бдителен персонал, който познава затворниците,
намиращи се под техен контрол“.
Правилата на Мандела потвърждават концепцията за
динамична сигурност с правило 76 (c), което предвижда,
че обучението на затворническия персонал трябва да
включва понятията „сигурност и безопасност, както и
концепцията за динамична сигурност…“.28
Динамичната сигурност се споменава специално в
няколко други наръчници и препоръки.29

28

Вж. също PRI and ODIHR, ‘Guidance Document on the Nelson Mandela
Rules: Implementing the United Nations Revised Standard Minimum Rules for
the Treatment of Prisoners’ (2018) 41 (по-долу, PRI and others, Guidance
Document).
29 Напр. Съвет на Европа, Комитет на министрите, Препоръка
CM/Rec(2012)12 на Комитета на министрите относно чуждестранните
затворници (2012) § 31.1; CoE, European Committee On Crime Problems
(CDPC), Handbook for Prison and Probation Services Regarding Radicalisation
and Violent Extremism PC-CP (2016) 2 rev 4, 31; за по-обща информация вж.
също United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), ‘Handbook on
Dynamic Security and Prison Intelligence’ (2015) 29; CoE, ‘Strengthening the
Protection of the Rights of Sentenced Persons: Trainer’s Manual on Dynamic
Security’ (2018).
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Тя на практика означава, че зачитането на човешките
права, позитивните и честни взаимоотношения между
затворници и персонал, както и смислените занимания,
също са важен аспект на един сигурен затвор.
Концепцията се основава на разбирането, че сигурността
на практика зависи от „динамични фактори“ като:
• До каква степен персоналът знае как да общува
със затворниците и го прави редовно;
• До каква степен персоналът е наясно какво се
случва в затвора и взема мерки затворниците да
са ангажирани по позитивен начин.
Само тогава персоналът може да бъде в позиция да
разпознае заплаха към сигурността в ранен стадий и да
предприеме навременни действия да я предотврати.
От друга страна, терминът „безопасност“ се свързва със
задължението да се предотвратяват всякакви рискове, на
които един затворник би могъл да изложи други
затворници, затворническия персонал или всеки един
работещ или посещаващ затвора, както и риска от
самонараняване.30
Гарантирането на сигурността и безопасността са от
първостепенна важност, но това трябва да става при
пълното зачитане на достойнството и основните права
на заинтересованите лица. За тази цел, всички мерки за
гарантиране на сигурността и безопасността в затвора,

30

Дефиниция на термина “сигурност“ може да бъде намерена в ЕПЗ,
правило 52.1.
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които влизат в противоречие с човешките права, трябва да
съблюдават следните принципи:
• Законосъобразност: Всички рестриктивни мерки,
наложени върху затворник, трябва да са в
съответствие с националното и международното
законодателство, както и да имат легитимна цел.
• Необходимост: Мярката трябва да е наложителна,
тоест трябва да е ясно, че използването на по-мека
мярка няма да изпълни целта на опазването на
безопасността и сигурността.
• Пропорционалност: Рестриктивната мярка трябва
да бъде пропорционална на риска, който се
адресира, с подходящ баланс между защитата на
основните права на затворника и законната намеса
от страна на държавата в упражняването на тези
права. Такава намеса трябва да бъде възможно наймалко инвазивна за изпълняването на целта за
гарантиране на сигурността и реда в затвора, както
и да бъде наложена за възможно най-кратък период
от време.
• Отчетност: Процесът по вземането на решение
трябва да бъде прозрачен и е задължително да се
съхранява документацията за оценката и процеса на
вземането на решения, оправдаващи нуждата от
наложените рестрикции.
• Недискриминация: Решенията трябва да бъдат
обективни и безпристрастни и да вземат под
внимание единствено свързаните с конкретния
случай фактори. Не бива да има дискриминация
срещу определени групи затворници, основана на
раса, цвят, религия, етнос, националност, пол,
29

полова идентичност, сексуална ориентация,
политически възгледи и други признаци.31
На практика, конкретни мерки за сигурност и
безопасност биха могли да включват между другото и:
индивидуална оценка на рисковете и нуждите скоро след
настаняването на всеки затворник и класификацията му;
възприемането на режими на сигурност и защитни мерки с
оглед на безопасността на затворниците, затворническия
персонал и други работещи или посещаващи затвора;
използването на ограничения, физическа сила и други
средства за принуда. Следващата част съдържа кратък
обзор на всички тези мерки.

31

Вж. CoE, Protection; вж. CPT, ‘Solitary Confinement of Prisoners: Extract
from the 21st General Report of the CPT Published in 2011’ (2011)
CPT/Inf(2011)28-part2, § 55; CoE, CM, ‘Explanatory Memorandum to
Recommendation CM/Rec (2014) 3 of the Committee of Ministers to Member
States Concerning Dangerous Prisoners’, paras 52-54.
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3.2.1.1. Оценка
класификация

на

риска,

индивидуални

нужди

и

Властите трябва да проведат индивидуална оценка на
риска и нуждите скоро след настаняването на всеки
затворник. Тази оценка обаче не трябва да се основава
единствено на риска за безопасността и сигурността, който
той би могъл да представлява, но винаги да включва и
оценка на нуждите му. Добре е да се обърне нужното
внимание на всички дейности, в които един затворник би
трябвало да се включи по време на изтърпяването на
наказанието, като например програми за реабилитация.
Такава оценка трябва да се извършва на равни интервали от
време и да се актуализира, ако това е необходимо. Тези
оценки ще гарантират, че всеки затворник е поставен при
такъв режим на сигурност, който отговаря на
индивидуалните му нива на риск.32
Някои затворници се оказват в особена ситуация на
уязвимост, като например хората с интелектуални и
психосоциални увреждания; младите, а също и повъзрастните лишени от свобода, чуждестранните
затворници и други с трудности в общуването,
затворниците от етнически малцинства или от коренното
население, както и затворниците от ЛГТБИК общността
(вж. също в тази поредица Наръчник за затворници в

32

ЕПЗ, правила 16 и 51; вж. Правилата на Мандела, правила 2, 4(2), 89,
93, 94; вж. също CPT, ‘Report on the visit to Cyprus’ (2018) CPT/Inf (2018) 16.
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ситуация на уязвимост). Затова е особено важно да се
идентифицират хората в ситуация на уязвимост и да се
проучат техните индивидуални нужди от квалифициран
персонал. По тази причина, различните категории
затворници следва да са настанени в отделни институции
или части от институции, вземайки предвид техния пол,
възраст, криминално досие, правното основание за тяхното
задържане и специфичните нужди на третирането им.33
3.2.1.2. Процедури за безопасност и сигурност, както и
специални режими с висока степен на сигурност и
защитни мерки
Ако един затворник представлява особена заплаха за
сигурността, към него би могъл да се приложи специален
режим с висока степен на сигурност. Този тип режими
биха могли да включват изолация в специално отделение
на затвора с висока степен на сигурност, в единична килия.
При тези условия контактите с други затворници са
забранени, килията се наблюдава постоянно с камера за
видеонаблюдение,
включително
и
санитарното
помещение; движението на затворника се следи с
повишено внимание във вътрешните и външните
пространства на затвора; контактите с близките и
семейството са ограничени, а свижданията се провеждат
при специални условия, придружени с подробни
претърсвания. Правило 53.2 от ЕПЗ подчертава, че
специални мерки за сигурност трябва да се налагат

33

ЕПЗ, правило 17; Правилата на Мандела, правила 11, 89, 93, 94.
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единствено при изключителни обстоятелства и да се
преразглеждат редовно. Подобни правила са заложени и в
значителен брой препоръки на Съвета на Европа за
доживотните присъди и другите затворници с дългосрочни
присъди,34 опасните затворници35 и затворниците, осъдени
за тероризъм.36 В допълнение, Комитетът на ООН срещу
изтезанията (КСИ) е изразил загриженост относно тежките
условия на задържане, наложени на затворниците от
категорията с най-висока степен на сигурност.37
СТАНДАРТИ НА ФОКУС
Въпросът за режимите за сигурност беше обсъден от
ЕСПЧ в няколко дела, засягащи член 3 от ЕКПЧ.38 В

34

Съвет на Европа, Препоръка Rec (2003)23 на Комитета на министрите
на държавите членки относно управлението от страна на
администрациите на затворници с доживотна и други дългосрочни
присъди (2003) Rec(2003)23 § 20.
35
Съвет на министрите CM/Rec (2014)3 § 41; и Съвет на Европа,
Препоръка Rec (82) 17 относно ареста и третирането на опасни
затворници (2005) R (82) 17.
36
Съвет на Европа (CoE), CM, ‘Guidelines for Prison and Probation Services
Regarding Radicalisation and Violent Extremism’ (2016) § 21.
37
Напр. CAT Committee, Concluding Observations: Spain (2002)
CAT/C/CR/29/3; CAT Committee, Concluding Observations: Italy (2017)
CAT/C/ITA/CO/5-6.
38
ECtHR, Indelicato v Italy, No 31143/96, 18 October 2001; ECtHR, Labita v
Italy, No 26772/95, 6 April 2000;
ECtHR, Van der Ven v the Netherlands, No 50901/99, 4 February 2003 and
ECtHR, Lorsé and Others v the Netherlands, No 52750/99, 4 February 2003;
ECtHR, Piechowicz v Poland, No 20071/07, 17 April 2012, paras 161-162.
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своите решения ЕСПЧ взима предвид следните
обстоятелства:
• Строгостта на мярката
• Нейната продължителност
• Преследваните цели
• Натрупаните ефекти върху засегнатото лице
Съображения в интерес на обществения ред могат да
накарат държавата да въведе режими с висока степен на
сигурност за определени категории затворници,
например опасните затворници. В същото време,
налагайки тези режими държавата следва да гарантира,
че:
• Лицето е задържано при условия, които са
съвместими със зачитането на човешкото му
достойнство;
• Методът на изпълнение на мярката не подлага
лицето на лишения и страдания от такова естество,
което да надвишава неизбежното ниво на страдание,
характерно за лишаването от свобода;
• Здравето и благосъстоянието на лишеното от
свобода лице са адекватно гарантирани.
По подобен начин, когато съществува конкретен риск за
другите затворници, затворническият персонал или други
хора, работещи в затвора или посещаващи го, както и риск
от самонараняване, властите трябва да въведат защитни
мерки, за да гарантират безопасността на засегнатите
лица. Защитните мерки могат да включват: организация на
помещения (напр. осигуряването на килии за отделяне на
затворниците, които са под заплаха от опасни затворници),
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технически мерки (напр. видеонаблюдение в реално време,
специални заключващи механизми и укрепени стени),
както и организационни мерки (включително преместване
на затворници в същата или други институции, специални
режими, изключване или ограничаване от дейности,
дисциплинарни
мерки,
изненадващи
проверки,
включително и през нощта, както и специално обучение за
персонала). Такива мерки често се прилагат спрямо
затворници, които са в ситуация на особена уязвимост в
затвора, като например чужденци или малцинства,
затворници обвинени или осъдени за сексуални
престъпления, както и затворници, които са сътрудничили
на правоприлагащите органи. Ако властите не предприемат
тези превантивни мерки, биха се получили ситуации,
влизащи в противоречие със забраната за изтезания и
малтретиране.
СТАНДАРТИ НА ФОКУС
По делата Родич и други срещу Босна и Херцеговина39 и
Д.Ф. срещу Латвия,40 ЕСПЧ установи нарушение на
член 3 на ЕКПЧ, поради това, че физическото
благосъстояние на жалбоподателите не е било адекватно
защитено от насилие между затворниците. Съдът
препотвърди следните задължения на държавата:

39

ECtHR, Rodić and Others v Bosnia and Herzegovina No 22893/05 27, May
2008, paras 69-7; вж. също ECtHR, ‘Factsheet: Detention Conditions and
Treatment of Prisoners’ (2020) § 237.
40
ECtHR, D.F. v Latvia, No 11160/07, 29 October 2013.
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•

•

•

Държавните органи трябва да гарантират, че
чуждестранните затворници, малцинствата и
лишените от свобода, които са сътрудничили на
правоприлагащите органи, са защитени от насилие
или заплахи, идващи от останалите затворници, чрез
поставянето на желаещите в отделени помещения.
Властите трябва да откликват на молбите на
затворници за преместване с необходимата спешност
и по начин, съответстващ на видимия риск, на който
е изложено засегнатото лице.
Всяко преместване на хора в ситуация на уязвимост
следва да бъде част от внимателно планирана
стратегия за справяне с насилието между
затворници.

Когато се прилагат мерки и режими за безопасност и
сигурност, затворниците заплащат висока цена, тъй като
тези мерки могат да включват принудително отделяне от
общото затворническо население и/или ограничаване на
дейностите, в сравнение с достъпните при нормален
затворнически режим.41 Следователно, специални мерки за
сигурност и безопасност би следвало да се прилагат
единствено когато няма друга алтернатива. При всички
случаи обаче, „затворническите власти трябва да се
стремят да създават среда, в която всички затворници да
се чувстват в безопасност и свободни от посегателства.

41

CPT, ‘Developments Concerning CPT Standards in Respect of
Imprisonment: Extract from the 11th General Report of the CPT’ (2001)
CPT/Inf(2001)16-part, § 27.
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За тази цел трябва да е налице набор от процедури, които
да позволяват на всички затворници да общуват без страх
от нападения или друго насилие, а именно да са осигурени
начини те да се свързват с персонала по всяко време,
включително и през нощта“,42 както и да се позволява на
затворниците да участват в ежедневните занимания,
доколкото това е възможно. С други думи, трябва да се
положат всички усилия да се гарантира, че мерките за
сигурност и безопасност предполагат само минималните
необходими рестрикции, а не прерастват в нарушения на
международните стандарти относно единичната изолация
(вж. също в тази поредица Наръчник за единичната
изолация в затвора).
3.2.1.3. Ограничителни инструменти
Други мерки, които биха могли да се приложат, са
средствата за ограничение. Всички ограничителни
средства, които в същността си унижават човешкото
достойнство (напр. употребата на вериги, пранги и др.) са
абсолютно забранени и не бива никога да се използват
върху жени по време на раждане или непосредствено след
него.43 Европейските правила за затворите и Правилата на

42

Commentary on Recommendation Rec(2006)2 of the Committee of
Ministers to member states on the European Prison Rules (2006) p 74 <
https://rm.coe.int/european-prison-rules-978-92-871-5982-3/16806ab9ae>;
а също и проектът за Commentary to the revised EPR (2020)
<https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/07/EPRCommentary.pdf> p 32.
43
ЕПЗ, правила 68.5-68.6; вж. също Правилата на Мандела, правило 47;
Общо събрание на ООН, Правила на ООН за третиране на

лишените от свобода жени и мерките, които не са свързани с
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Мандела са пределно ясни, че инструментите за
ограничение трябва да се използват само ако националните
закони го позволяват, като крайна мярка и пропорционално
на обстоятелствата.44 Според ЕПЗ, белезници, усмирителни
ризи и други ограничителни средства по тялото не бива да
бъдат използвани, освен поради конкретни причини.
Например при необходимост, като превантивна мярка
срещу бягство по време на конвой, стига тези средства да
бъдат премахнати, когато затворникът се изправи пред
съдебен или административен орган, и освен ако този орган
не реши друго. Друг позволен случай е, за да се предпази
затворник от самонараняване, или да се предотврати
нараняването на околните или сериозно увреждане на
имущество, при условие, че в тези случаи началникът
незабавно уведоми медицинското лице и докладва на повисшестоящата затворническа инстанция.45 Затворниците
не бива да бъдат ограничавани, само за да бъдат наказани,
за удобство на персонала, заради недостиг на персонал или
като заместител на полагаща се грижа.46
СТАНДАРТИ НА ФОКУС

лишаване
от
свобода,
по
отношение
на
жени
правонарушителки, Res 65/229 от 21 декември 2010 г. (Правила от
Банкок), правило 24.
44
ЕПЗ, правило 68; Правила на Мандела, правила 47–49.
45
ЕПЗ, правило 68.4; подобни са постановките в Правилата на Мандела,
правило 47.2.
46
ЕПЗ, правило 60.5; Правила на Мандела, правило 43(2); вж. също CPT,
‘Means of Restraint in Psychiatric Establishments for Adults’ (Revised CPT
Standards) (2017) CPT/Inf(2017)6.
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По делото Тали срещу Естония ЕСПЧ установи, че
употребата на белезници, както и средства за пасивна
защита като щитове, бронирани жилетки и шлемове,
средства за парализиране, използвани от надзиратели в
отговор на отказ от страна на затворник да изпълни
нареждане за преместване в килия за наказание, не
представлява нарушение на член 3 от ЕКПЧ. От друга
страна, употребата на белезници, телескопична палка,
пепър спрей и ограничително легло спрямо затворник,
който е отказал да изпълни законна заповед на персонала
и се е държал агресивно към тях, съставлява нарушение
на член 3 на ЕКПЧ.
ЕСПЧ отчита трудностите, които властите срещат в
поддържането на реда и дисциплината в наказателната
институция, но въпреки това е установил нарушение на
чл. 3 от ЕКПЧ, особено вземайки предвид ефекта на
натрупване на използваните мерки и употребата на
пепър спрей в затворено пространство, въпреки
препоръката на Европейския комитет за предотвратяване
на изтезанията и нечовешкото или унизително третиране
или наказание (КПИ).47

47

ECtHR, Tali v Estonia, No 66393/10, 13 February 2014, §§ 78ff. Относно
стандартите на ЕКПИ за пепър спрея, вж. CPT, ‘Report on the Visit to the
Czech Republic’ (2009) CPT/Inf (2009) 8 § 46.
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Стандарти на КПИ: Комитетът е заложил конкретни
стандарти относно ограничителните средства в
психиатричните институции за възрастни.48
3.2.1.4. Разрешаване на конфликти, употреба на сила и
други средства за принуда
Употребата на сила може да бъде оправдана като
легитимен метод за възстановяване на реда в затвора само
като крайна мярка. Това на практика означава, че
държавните органи би трябвало преди всичко да се стремят
да предотвратят и разрешат конфликтните ситуации преди
те да са ескалирали. В този смисъл, ЕПЗ и Правилата на
Мандела ясно посочват, че е препоръчително
затворническите администрации да използват, до колкото е
възможно, „превенция на конфликти, медиация или
други алтернативни механизми за разрешаване на
спорове, за да се предотвратяват дисциплинарни
нарушения и да се разрешават конфликти“.49 И двата
инструмента се свързват с динамичната сигурност, която се
основава на концепцията, че добрите взаимоотношения
между персонала и затворниците е предпоставка за това

48

CPT, ‘Means of restraint in psychiatric establishments for adults’
CPT/Inf(2017)6 https://rm.coe.int/16807001c3..
49
Правила на Мандела, правила 38(1) и 76.1; ЕПЗ, правило 56.2 относно
използването на възстановително правосъдие и медиация за
разрешаване на спорове с и между затворници.
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заплахите към сигурността да се разкриват в ранна фаза и
да се адресират чрез процедура на диалог и преговори.50
Понякога персоналът е изправен пред ситуации, които
изискват употреба на сила. Според международното
законодателство, употребата на сила от правоприлагащите
органи е позволена само ако са спазени и четирите
принципа сумарно, споменати по-горе: принципа на
законосъобразност, принципа на необходимост,
принципа на пропорционалност и принципа на
превантивност. Що се отнася до употребата на сила, тези
принципи са разгърнати подробно в Основните принципи
на ООН за употребата на сила и огнестрелни оръжия, както
и в Правилата на Мандела и ЕПЗ.51
ЕСПЧ приема, че има случаи, когато е наложително да се
използва сила, за да се гарантира сигурността на затвора и
да се поддържа реда или да се предотврати престъпление в
местата за лишаване от свобода. В същото време
подчертава, че насилие може да се използва единствено
когато няма друга алтернатива и само доколкото то не
е прекомерно. Следователно, когато един човек е лишен от

50

ЕПЗ, правила 64, 51.2; и Правила на Мандела, правило 76(в), където
концепцията за динамичната сигурност е разгледана в член 76(в) във
връзка с обучението на персонала.
51
Правила на Мандела, правило 82; ЕПЗ 64-67; Правилата на ООН за
поведение при използването на сила и огнестрелно оръжие от
правоприлагащите органи (1990) A/C0NF.144/28/Rev.l, чл. 15ff; ООН,
Кодекс на поведение на правоприлагащите органи, Res 34/169 of 17
December 1979. За повече подробности вж. SRT (Melzer) ‘Extra-Custodial
Use of Force and the Prohibition of Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment’ (2017) A/72/178, §§ 5ff and 16.
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свобода, всяко прибягване към физическа сила, която не е
била наложителна като реакция на поведението на
затворника, засяга човешкото достойнство и е нарушение
на член 3 от ЕКПЧ.52
Веднага след като е приложена сила върху затворник за
една от целите, споменати в член 1 от Конвенцията на ООН
срещу изтезанията (КСИ), а именно изтръгвайки
признания, сплашване, наказание и дискриминация, всяко
причиняване на непоносима болка или страдание следва да
се квалифицира като изтезание, което означава, че е
забранено при всякакви обстоятелства и тест за
пропорционалност не може да бъде позволен.53

3.2.2. Гарантиране на отчетност и защита на
жертвите на насилие
Установяването на ефективен механизъм за подаване на
жалби, разследването и съдебното преследване на случаите
на насилие са основните стъпки за осигуряване на
отчетност според международните стандарти и създават
климат на доверие в затвора (вж. в тази поредица Наръчник
за жалбите).54 Не по-малко важно е създаването на

52

ECtHR, Tali v Estonia, No 66393/10, 13 February 2014, § 59; ECtHR,
Artyomov v Russia, No 14146/02, 27 May 2010, § 145; ECtHR, Bouyid v
Belgium, No 23380/09, 28 September 2015, § 101; вж. също ECtHR, Guide:
Prisoners’ Rights.
53
Nowak/Birk/Monina 58ff.
54
Подробни насоки за модалностите на такива разследвания могат да
бъдат намерени в следните документи: Manual on the Effective
Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment: Istanbul Protocol (United Nations
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подходящи процедури, като системното документално
отчитане на наранявания, видеонаблюдението и достъпа до
него, както и най-общо гарантирането на правата на
жертвите и защитата срещу отмъщения.
Медицинският персонал играе основна роля в това
отношение. Те могат да допринесат за предотвратяването
на насилие срещу лишени от свобода, както и на изтезание
или малтретиране, посредством системното водене на
регистър на нараняванията.55 Достъпът до медицински
преглед от квалифициран медицински специалист трябва
да се предостави възможно най-скоро, след като индивида
е настанен в място за лишаване от свобода, или когато е бил
замесен в случай на насилие.56

Publication 2004) HR/P/PT/8/Rev.1. Вж. също CoE, Effective Investigation of
Ill-Treatment: Guidelines on European Standards (CoE 2014).
55
Общо събрание на ООН (UNGA), Сборник с принципи на ООН за
закрила на всички лица, намиращи се под всякаква форма на задържане
или лишаване от свобода, Res 43/173 от 9 декември 1988 г. (Сборник с
принципи) принцип 24; ЕПЗ, правила 16 и 42; и Правилата на Мандела,
правила 34 и 46. Вж. също: Съвет на Европа, Комитет на министрите,
Препоръка № R(98) 7 на Комитета на министрите към държавите членки
относно етичните и организационни аспекти на здравеопазването в
затвора (1998) R(98)7; и CPT standards regarding health care services in
prisons, най-вече CPT, ‘3rd General Report on the CPT’s Activities, 1 January31 December 1992’ (1993) CPT/Inf (93) 12, 13ff. За още подробности вж.
също: Dignity (with Brenda van den Bergh and others), Monitoring Health in
Places of Detention: An Overview for Health Professionals (Dignity 2020) и PRI
and others, Guidance Document, 157ff.
56
Вж. ЕПЗ, правило 42.3(c); Правила на Мандела; CPT, ‘Developments
Concerning CPT Standards in Respect of Police Custody: Extract from the 12th
General Report of the CPT published in 2002’ (2002) CPT/Inf(2002)15-part, §
42; CPT/Inf(2001)16-part; СДИ (SPT), ‘Report on the Visit to Macedonia’
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СТАНДАРТИ НА ФОКУС
В случаите на обвинения в изтезания и друго
малтретиране, Наръчникът за ефективно разследване и
документиране на изтезания и друго жестоко, нечовешко
и унизително отнасяне или наказание („Истанбулският
протокол“), дава ценни напътствия как да се
документират и разследват обвинения в изтезания или
малтретиране.
Освен това ЕКПИ е направил конкретни препоръки за
това как да се гарантира правилно документиране,
особено на травматичните наранявания в затворите
(напр. използването на специален формуляр, телесни
графики с нанесени травматични наранявания и снимки,
които да се съхраняват в медицинското досие на
затворника, както и поддържането на специален
регистър на травмите).57 ЕКПИ също препоръчва
медицинският персонал да компилира периодична
статистика на нараняванията и да я предоставя на
вниманието на затворническата администрация,
Министерството на правосъдието и др.58

(2019) CAT/OP/MKD/1/Add.1, § 21; SPT, ‘Report on the Visit to Gabon’ (2015)
CAT/OP/GAB/1, § 41.
57
CPT, ‘Documenting and Reporting Medical Evidence of Ill-Treatment:
Extract from the 23rd General Report of the CPT’ (2013) CPT/Inf(2013)29part, § 73.
58
CPT/Inf (93) 12, § 62.
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За да се избегне поставянето на хора в риск, особено важно
е да се възприемат ефективни мерки за защита на
засегнатото лице срещу отмъщения. КСИ изисква
конкретна защита за жертвите на изтезания, като следствие
на правото на оплаквания по член 13 на КСИ. За тази цел
комитетът препоръчва отстраняване на заподозрените
служители от работа, за да се гарантира, че те няма да са
част от разследването и няма да са в контакт със
свидетелите, както и с жертвата или семейството му. Също
така е нужно да се премести засегнатото лице в друга
килия, зачисляване на специален персонал към него, както
и осигуряване на редовни медицински прегледи.59
Защитата на жертвите е гарантирана също и по
международните стандарти и законодателството на ЕС,
което регулира правата на жертвите на престъпления в два
конкретни инструмента на ЕС: Директива 2012/29ЕС,
установяваща минимални стандарти за правата, подкрепата
и защитата на жертвите на престъпления и Директива
2004/80/ЕК, регулираща обезщетението на жертвите на
престъпления. Тези инструменти гарантират следните
права: правото на информация; достъп до правосъдие;
правото на защитни мерки, включително мерки срещу

59

Напр. CAT Committee, Observations of the Committee against Torture on
the revision of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners
(2014) CAT/C/51/4, § 55; CAT Committee, Concluding Observations: Bosnia
and Herzegovina (2011) CAT/C/BIH/CO/2-5, § 17. Вж. също Правила на
Мандела, правило 71(3); CPT/Inf (93) 12, § 62.
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повторно преследване; правото на услуги за подкрепа на
жертвите; както и правото на обезщетение.60

3.2.3. Условия за живот на затворниците
Материалните условия в затвора и качеството на живота
там като цяло имат съществено отношение към
превенцията на насилието и идентифицирането на
корените му. Установено е, че следните фактори играят
особено важна роля: пренаселването на затворите,
капацитета на общите спални помещения, дневният режим
и дейностите, предлагани на затворниците, отношенията
между
служители
и
затворниците,
както
и
професионализмът и условията за работа на служителите в
затвора.
3.2.3.1. Пренаселване и настаняване в общи килии
Пренаселеността в затворите или отделни техни отделения
може само по себе си да представлява нечовешко или
унизително отнасяне. Тя обаче създава и идеална среда за
насилие. Както КПИ посочва, “Пренаселеността води до
претъпкани и нехигиенични килии, усещане за постоянен
надзор и липса на лично пространство […], ограничени
занимания и движение извън килиите поради липса на
достатъчно персонал и пространство, неадекватна здравна

60

Напр. Fair Trials, ‘Rights Behind Bars: Access to Justice for Victims of Violent
Crime Suffered in Pre-Trial or Immigration Detention’ (2019); FRA, Victims’
Rights as Standards of Criminal Justice: Justice for Victims of Violent Crime:
Part 1 (Publications Office of the European Union 2019).
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грижа, което създава напрежение и съответно по-голям
потенциал за насилие между затворниците и затворниците
и служителите”. 61
СТАНДАРТИ НА ФОКУС
По делото Муршич срещу Хърватия ЕСЧП
постановява, че в случаите на крайно ограничена
обитаема площ, т.е. по-малко от 3 кв. м. на затворник
в обща килия съществува силна презумпция за
нарушение на член 3 от ЕКПЧ. Тази презумпция може да
бъде оборена от държавата само ако са налице всички
изброени фактори едновременно:
● Ограничаването на минималната обитаема площ до
под 3 кв. метра е краткотрайно, спорадично и
минимално;
● Подобни ограничения са придружени от достатъчна
свобода на движение и адекватни занимания извън
килията; и
● Мястото, където е настанен жалбоподателят, е
адекватно във всички други отношения и не са
налице други обстоятелства, които влошават
условията на задържане.

61

CPT, ‘7th General Report on the CPT's Activities, 1 January - 31 December
1996’ (1997) CPT/Inf (97) 10, § 13. По темата за пренаселеността в
затворите вж. още и задълбоченото изследване на Агенцията на ЕС за
основни права (FRA): FRA, Detention Conditions, 15ff; и FRA, ‘Detention
Conditions
Database’
<https://fra.europa.eu/en/databases/criminaldetention/criminal-detention>.

47

Нарушение на член 3 е налице, когато ограничението
на личното жизнено пространство между 3 и 4 метра
е комбинирано с друг компромис в материалните
условия на задържане (напр. липса на упражнения на
открито, на естествена светлина и въздух, вентилация и
подходяща температура в килиите, достъп до
самостоятелна тоалетна, базови санитарни и хигиенни
стандарти).62
В ролята си на наблюдаващ орган по превенцията КПИ е
заложил по-високи стандарти от залегналите в
Европейската конвенция за правата на човека (EКПЧ),
препоръчвайки минимално жизнено пространство на
затворник от 6 кв. м. в единична килия63 и 10 кв. м. в
обща.64

62

ECtHR, Muršić v Croatia, No 7334/13, 20 October 2016, §§ 138-139; и в
същото решение също частичното особено мнение на съдиите Саджо,
Лопез и Войтичек, както и съвместното частично особено мнение на
съдиите Лазарова-Трайковска, Де Гетано и Грозев и частичното особено
мнение на съдия Пинто Де Албукерки, с критични коментари върху
решението на мнозинството; вж. също ECtHR, Ananyev and Others v
Russia, No 42525/07 and 60800/08, 10 January 2012, §§ 149-159; ECtHR,
Neshkov and Others v Bulgaria, No 36925/10, 21487/12, 72893/12,
73196/12, 77718/12 and 9717/13, 27 January 2015) §§ 233-243; вж. също
ECtHR, Varga and Others v Hungary, No 14097/12, 45135/12, 73712/12,
34001/13, 44055/13, and 64586/13, 10 March 2015, §§ 75-78.
63
CPT, ‘Living Space per Prisoner in Prison Establishments: CPT-Standards’
(2015) CPT/Inf (2015) 44, § XX.
64
Пак там.
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ЕПЗ също така задължават държавите да създадат
механизъм, който гарантира, че тези стандарти няма да
бъдат нарушени вследствие на пренаселеност в
затворите. В тази връзка, както посочват няколко
международни организации, наказанието “лишаване от
свобода” трябва да се прилага само като крайна мярка.65
Общите спални помещения с голям капацитет, в които
затворниците спят, провеждат голяма част от ежедневните
си дейности и делят санитарни възли, често са сочени като
един от факторите за възникване на насилие.
СТАНДАРТИ НА ФОКУС
Според КПИ, наличието на общи спални помещения с
голям капацитет неизбежно означава, че затворниците
нямат достатъчно лично пространство. Това повишава и
риска от сплашване и насилие. Общите спални
помещения с голям капацитет предразполагат към
насърчаване на образуването на престъпни субкултури и
поддържане на кохезията на престъпни организации.
Наличието на такива помещения прави контрола на реда
изключително труден, ако не и невъзможен. Особено в
случаи на безредици, външните интервенции от страна
на служителите и употребата на значителна сила е
трудно да бъдат избегнати. В такива помещения освен
това подходящото разпределяне на отделни затворници
според индивидуална оценка на риска и нуждите им е

65

ЕПЗ, правило 18.4.
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невъзможно.’66 Поради това КПИ препоръчва замяната
на общите спални помещения с голям капацитет с помалки помещения. Тази практика трябва да е
придружена от мерки, гарантиращи, че затворниците
прекарват значителна част от деня извън килиите си,
заети с ползотворни дейности.
ЕПЗ отиват по-далече и изрично определят, че при
нормални обстоятелства затворниците трябва да спят в
индивидуални килии. Изключение от това правило може
да се допусне само ако е в интерес на затворниците.67
Архитектурата на съществуващите затвори, наред с
други фактори, може да затрудни настаняването на
затворниците в индивидуални килии. При строежа на
нови затвори трябва да се има предвид изискването за
настаняване на затворниците в индивидуални килии.
3.2.3.2. Режим в затвора и ползотворни дейности
Заниманията и дейностите, до които затворниците имат
достъп извън килиите си, са също толкова важни за
предотвратяване на насилието, колкото мерките за
сигурност и безопасност и материалните условия в затвора.
Една програма, пълна с удовлетворяващи занимания, може
да изиграе изключителна роля за благополучието на

66

CPT/Inf(2001)16-part, § 29.
ЕПЗ, правило 18.5.; вж. също Правилата на Мандела, правило 12;
Европейски комитет по въпросите на престъпността, Съвет за
пенологично сътрудничество, Преработен коментар към Препоръка
CM/Rec(2006)2 на Комитета на министрите към държавите страни на
Европейските правила за затворите (2018) PC-CP (2018) 1 rev 2, 12-13.
67
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затворниците. Режимът в затвора трябва да предлага
балансирана програма от дейности, включително работа,
физически упражнения, отдих и образование.68
Съобразно международните стандарти всички затворници
(включително тези, подложени на дисциплинарни
наказания) трябва да имат възможност да извършват
физически упражнения на открито поне един час на ден.
Желателно е тези упражнения да са част по-широка
програма от занимания извън килиите. 69
Освен това КПИ счита, че всички затворници (както
осъдените, така и тези, задържани в досъдебната фаза)
трябва да могат да прекарват значителна част от деня (т.е.
8 или повече часа) извън килиите си, заети с различни
ползотворни занимания.70 Ако времето е неподходящо,
затворът трябва да осигури друго място за физически
упражнения - подслон при лошо време и защита от

68

ЕПЗ, правила 25, 26 (работа), 27 (физически упражнения и отдих), 28
(образование); Правила на Мандела, правила 96-103 (работа), 104-105
(образование и отдих), 106-108 (социални отношения и грижа в посока
успешна реабилитация в обществото).
69
ЕПЗ, правило 27; Правила на Мандела, правило 23; ECtHR, Neshkov and
Others v Bulgaria, No 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12
and 9717/13, 27 January 2015, § 234; ECtHR, Ananyev and Others v Russia
No 42525/07 and 60800/08, 10 January 2012, § 150; вж. също ECtHR, Muršić
v Croatia, No 7334/13, 20 October 2016, § 133. Относно времето
прекарано на открито и извън килията вж. обстойното проучване на FRA:
FRA, Detention Conditions, 27ff and FRA, Database.
70
CPT/Inf(2001)16-part, § 33. CPT, ‘25th General Report of the CPT’s
Activities, 1 January - 31 December 2015 (2016) § 58.
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слънцето, според препоръките на КПИ.71 Според ЕПЗ
затворническият режим трябва да се стреми да осигури на
затворниците възможно най-много време извън килиите,
така че да могат да общуват (правило 25).

3.2.4. Взаимоотношения между затворници и
служители. Професионализъм и условия на труд на
служителите на затвора
Редът в затвора силно зависи от способността на
служителите да прилагат правилата. Поради това е
изключително важно служителите и ръководството на
затвора да се набират и обучават с перспективата да
прилагат основните права на практика, включително
правата, които касаят защитата от насилие.72
Особено внимание следва да се обръща на
взаимоотношенията между служителите на първа
линия и затворниците, за които те се грижат. Според

71

Напр. CPT, ‘Report on the visit to the United Kingdom’ (2014) CPT/Inf
(2014) 11 § 39. Вж. също ЕПЗ, правило 27.1 и Правилата на Мандела,
правило 23, което гласи, че „всеки затворник, който не работи на
открито, трябва има поне един час на ден физически упражнения на
открито, ако времето позволява”.
72
ЕПЗ, правила 71-91; Правила на Мандела, правила 74-82. Вж. също
CPT/Inf(2001)16-part, § 26: „В основата на хуманната пенитенциарна
система винаги стои добре подбраният и обучен персонал, който знае
как да усвои правилното поведение във взаимоотношенията си със
затворниците и гледа на работата си като призвание, а не просто
служба. Изграждането на добри взаимоотношения със затворниците
трябва да се смята за основна ценност.”
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КПИ “насърчаването на конструктивни взаимоотношения
между затворници и служителите спомага за намаляване на
напрежението, което неизменно присъства в средата на
всеки затвор и по този начин чувствително намалява риска
от инциденти на насилие и малтретиране. Накратко, КПИ
желае да види как мерките за контрол и възпиране вървят
ръка за ръка с дух на грижа и съвместно общуване.”73
СТАНДАРТИ НА ФОКУС
Сигурността в затвора все повече се разглежда не като
статична, а като “динамична” концепция. Това
означава, че сигурността не се влияе само от статични
фактори като физическите (стени, решетки, врати,
система
за
видеонаблюдение)
и
процедурни
(претърсвания, контрол на движението, сигнали за
тревога, комуникации, управление на ключовете и
категоризация на затворниците) характеристики на
затвора, а че в своята същност зависи и от динамични
фактори. Това са преди всичко поведението на
служителите и взаимоотношенията им със
затворниците (вж. § 3.2.1 по-горе). 74

Освен това служителите трябва да спазват високи
професионални и лични стандарти при работата си в

73

CPT, ‘2nd General Report of the CPT’s Activities, 1 January-31 December
1991’ (1992) CPT/Inf (92) 3, § 45; вж. също CPT/Inf(2001)16-part, § 26.
74
ЕПЗ, правило 51.2.
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затвора. Важно е служителите да се отнасят с всички
затворници хуманно и при зачитане на личното им
достойнство.75 Европейският етичен кодекс на
служителите в затворите предоставя допълнителни
насоки за общите цели, резултати и отговорности на
служителите на затвора. Кодексът се основава на
принципите на отговорност, почтеност, зачитане и защита
на човешкото достойнство, грижа, помощ и подкрепа,
справедливост,
безпристрастност,
липса
на
дискриминация, сътрудничество, поверителност и защита
на личните данни.76
Ръководството на затвора е длъжно да обезпечи
внимателния подбор на персонала.77 Критериите за
подбор трябва да включват, наред с други неща, почтеност,
човечност, професионални и личностни компетенции за
работа в натоварващата затворническа среда, културна
чувствителност, комуникационни и езикови умения.78 За
служителите, които работят със специфични групи
затворници (напр. непълнолетни) трябва да се въведе
специален метод за подбор.79 Сред служителите трябва да

75

ЕПЗ, правило 72ff.
CoE, Recommendation CM/Rec(2012)5 of the Committee of Ministers to
member States on the European Code of Ethics for Prison Staff (2012) s IV.
77
ЕПЗ, правило 76-80; Правила на Мандела, правило 75.
78
ЕПЗ, правило 77; Правила на Мандела, правило 74; вж. също
CM/Rec(2012)12 § 38; CoE, ‘Guidelines Regarding Recruitment, Selection,
Education, Training and Professional Development of Prison and Probation
Staff’ (2019) § 4 (по-долу, CoE, Guidelines Regarding Staff).
79
CoE, Guidelines Regarding Staff (2019) § 4(c).
76

54

има колкото може повече специалисти, които се грижат
за физическото и психическо благосъстояние на
затворниците. Тези специалисти включват психиатри,
психолози, социални работници, учители, професионални
обучители, треньори по спорт.80
На служителите трябва да се осигуряват обучения както
преди встъпване в длъжност, така и по време на
професионалното им развитие.81 Обученията трябва да
покриват теми като забраната и предотвратяването на
изтезанията и малтретирането; основани на конкретни
казуси обучения за правните стандарти; сигурност и
безопасност
(включително
динамична
сигурност,
разрешаване на конфликти и алтернативи на употребата на
сила, употреба на сила и помощни средства); основни
медицински умения, основни принципи на социалните
грижи, криминология, психология и психично здраве,
професионална етика.82 Служителите, работещи със
специфични групи затворници (малолетни, жени) и

80

EПЗ, правило 89; Правила на Мандела, правило 78.
ЕПЗ, правило 71; Правила на Мандела, правило 75(2); CoE, Guidelines
Regarding Staff, § 2.
82
Член 10 КСИ; ЕПМ, правила 81.4 и 69.3; Правила на Мандела, правило
76(1); вж. също CoE, ‘Guidelines Regarding Staff’ §§ 7.2-7.3; CPT, ‘Juveniles
Deprived of Their Liberty Under Criminal Legislation: Extract from the 24th
General Report of the CPT’, Published in 2015 (2015) CPT/Inf(2015)1-part
rev1, § 120; за обучението на персонала вж. също: Sharon Shalev, Kimmet
Edgar, Deep Custody: Segregation Units and Close Supervision Centres in
England and Wales (Prison Reform Trust 2010) 7-12.
81
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специализираните служители като например медицинските
лица, трябва да преминават по-специфични обучения.83
Начинът, по който затворът се ръководи в очите на
служителите и степента на удовлетворение от работата им,
имат решаваща роля за институционалната култура на
затвора и нивата на насилие в него, включително на
насилието върху затворници от страна на служители.84 За
да се осигурят подходящи условия на труд, служителите
трябва да са назначени на постоянен договор и да имат
статут на държавен служител, адекватно заплащане и
придобивки, отговарящи на задълженията им.85 Броят на
служителите в затвора трябва да отговаря на нуждите
на институцията.86 Ако те не са достатъчно, вероятно ще
трябва да работят извънредно, за да се осигури базово ниво
на сигурност, което може да доведе до повишаване на
стреса у служителите и покачване на напрежението в
затвора.87

83

EПЗ, правило 81.3; Правила на Мандела, правило 76(1)(d) и 76(2); вж.
също CPT, 'Women in Prison’ (2018) CPT/Inf(2018)5, § 7; CPT/Inf(2015)1part rev1, paras 100 and 120; CPT/Inf(2013)29-part, § 82; CoE, ‘Guidelines
Regarding Staff’, paras 7.2-7.3.
84
Michael J. Gilbert, ‘The Illusion of Structure: A Critique of the Classical
Model of Organisation and the Discretionary Power of Correctional Officers’
(1997) 22(1) Criminal Justice Review, 49-64.
85
ЕПЗ, правила 78-79; Правила на Мандела, правило 74(3).
86
ЕПЗ, правило 83; Правила на Мандела, правило 81.
87
CPT/Inf(2001)16-part, § 26; вж. също CPT, ‘Report on the visit to Latvia’
(2017) CPT/Inf (2017) 16); FRA, Detention Conditions, 43.
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4. Мониторинг
затворите

на

насилието

в

Както вече стана дума, насилието е сложен и широко
разпространен феномен, което прави и мониторинга му потрудна задача. Тази част съдържа практически съвети за
националните превантивни механизми.

4.1. Основи на ефективния мониторинг на
насилието в затворите
4.1.1. Опознаване на проблема: явни и скрити
измерения на насилието
Като първа стъпка НПМ трябва да разберат добре
същността на насилието в затворите и всички фактори,
които го обуславят, както в общ план, така и в конкретната
държава, която наблюдават. Броят на инцидентите и
другите видими аспекти на проблема са добра отправна
точка, но НПМ трябва да отчетат и други фактори, които
често остават скрити, но са също толкова важни за
превенцията на насилието - и в крайна сметка, на
малтретирането - в затворите.
Проучването в рамките на проекта обаче показва, че НПМ
наблюдават основно материалните измерения на проблема
като директните прояви на насилие и битовите условия в
затворите, но рядко отчитат скритите фактори, като
структурното насилие, институционалната култура и
елементите на динамичната сигурност, например
отношенията между служители и затворници. За да бъде
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мониторингът ефективен, НПМ трябва да вземат предвид
всички аспекти на проблема, включително скритите.
Моделът на айсберга, показан във фигура 3, е добра
илюстрация на различните измерения на насилието в
затворите и неговите първопричини. Както се вижда,
признаците на насилие, които се поддават на директно
наблюдение, са само “върха на айсберга” - голяма част от
факторите остават скрити “под водата” (вж. също и § 5 подолу).88

Фиг. 3: Мониторинг на насилието в затворите - модел
на айсберга

88

Един полезен инструмент за мониторинг в това отношение е
сборникът на PRI и APT, Institutional Culture in Detention: A Framework for
Preventive Monitoring (PRI and APT 2015) (по-долу, PRI and APT,
Institutional Culture).
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На върха на айсберга са формите на пряко насилие
(събития и последствия) като инцидентите на насилие
между затворници, нападенията над служители на
затвора, както и случаите на самонараняване,
самоубийство и смърт на затворници.
Високият брой на подобни инциденти е ясен сигнал, че
НПМ трябва да направи задълбочена инспекция.89 Но
тъй като насилието често се случва зад закрити врата и
не се докладва, тази статистика не може да е
единственият индикатор за липса или наличие на
насилие в институцията.
Под водата са моделите и структурните предпоставки
(структурното насилие), като определени тенденции;
стилове на лидерство и упражняване на властта; правни
норми, процедури и програми на полицията и
прилагането им в практиката; моделите на поведение и
неписаните правила на всички взаимоотношения в
затвора (между затворници и служители, между
служители, между затворници). Отвъд това съществуват
и определени модели на мислене (културно насилие),

89

Пример за това е ад хок посещението на Комитета за предотвратяване
на изтезанията на Съвета на Европа в Обединеното кралство от 13 до 23
май 2019 г., провокирано от високите нива на насилие в мъжките
затвори и поправителни домове и други притеснителни практики,
свързани с режимите, мерките за изолация, използването на сила и
помощни средства: CPT, ‘Report on the Visit to the United Kingdom’ (2020)
CPT/Inf (2020) 18.
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като базовите убеждения и ценности на затворниците и
служителите.
Тези фактори дават допълнителна представа как са
организирани затворите отвътре и защо обстоятелствата
се стичат по определен начин. Те са от съществено
значение
за
разбирането
на
същността
и
първопричините на насилието в затворите и отправянето
на правилни препоръки. Моделите, структурните
предпоставки и моделите на мислене позволяват на
наблюдаващите органи да вникнат в проблема отвъд
статистиката и да идентифицират скритите измерения на
насилието, като страха от сплашване и репресии, срама,
натиска да не показваш слабост и уязвимост и най-общо
- липсата на доверие във властите и съдебната система.
Отвъд това НПМ трябва да обогатят представата си за
проблема, като потърсят информация и гледните точки
на всички заинтересовани страни: омбудсмана,
гражданските организации, доброволци, пробационните
служби, юристи, журналисти и медии, както и семействата
на затворниците, духовните лица в затвора, бивши
затворници, изследователи на затворите и др.
Сътрудничеството между няколко заинтересовани страни
често и ключ към цялостното разбиране на проблема с
насилието в затворите в дадена държава и мерките, които
могат да го предотвратят. Така НПМ могат да си съставят
правилните стратегии за мониторинг и да инициират
необходимите процедури, за да настъпи промяна (вж. също
§ 4.2 по-долу).
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4.1.2 Опознаване на стандартите и прецизиране на
неясните формулировки
НПМ също така трябва да познават добре стандартите за
превенция на насилието. В рамките на техните правомощия
е да следят дали правните и процедурни рамки за
предотвратяване на насилието в страната отговарят на
международните стандарти, както и да отправят препоръки
за подобряването им. Ако международните стандарти са
формулирани твърде неясно, НПМ могат да предложат
текстове за прецизирането им. Ето няколко примера от
практиката на НПМ във Франция и Обединеното кралство.
Добри практики: НПМ на Обединеното кралство Инспекторатът на Нейно величество, който наблюдава
затворите в Англия и Уелс (HMIP) е публикувал свои
критерии за инспекция, известни като “Очаквания”, които
са базирани на международните стандарти, но адаптирани
спрямо местния контекст. В някои отношения те са дори
по-подробни и задават по-високи от минималните
стандарти за третиране на затворниците (вж. също по-долу,
§ 4.1.3).
През 2019 г. френският НПМ публикува своите “Базови
препоръки за зачитане на достойнството и основните
права на лицата, лишени от свобода”. Документът
обобщава и организира принципите, развивани от
френския НПМ от 2008 г. насам и включва препоръки за
превенция на насилието (напр. превенция на всяка форма
на накърняване на физическия и психически интегритет на
личността и минимизиране на допълнителните форми на
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надзор и ограничения в затворите).90 Макар текстът да не
задава конкретни индикатори за мониторинг, той дава
добра представа за стандартите, ползвани от френския
НПМ при съставянето на препоръки.

4.1.3. Системен подход
насилието в затворите

към

мониторинга

на

За да бъде дейността им ефективна, НПМ трябва да
приложат стратегически подход. Те трябва предварително
да формулират това, което искат да постигнат с
превантивния мониторинг, или с други думи, “да започнат
от края” и “да си представят желаната промяна”.91 Така
наблюдаващият екип ще има ясна представа за крайната
цел и може да формулира конкретни стъпки за постигането
ѝ. Целта ще определи и индикатори, върху които екипът ще
се съсредоточи в инспекциите си (вж. също “Системно
досие за превантивен мониторинг”, част от тази поредица
публикации).

90

Френски НПМ (Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté),
Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté’s Minimum
Recommendations to Respect the Dignity and Fundamental Rights of People
Deprived of Liberty (Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté
2019).
91
Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (BIM) and Human Rights
Implementation Centre (HRIC), Enhancing Impact of National Preventive
Mechanisms. Strengthening the Follow-up on NPM Recommendations in the
EU: Strategic Development, Current Practices and the Way Forward (2015)
92.
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Полезно в очертаването на общ подход, особено спрямо
сложна тема като насилието, е членовете на наблюдаващия
екип да обсъдят собствените си предположения за
причините за насилието и необходимите промени. В
рамките на едно посещение не е възможно да се проследят
всички аспекти на комплексен феномен като насилието.
Затова е препоръчително посещенията и техните цели да са
част от по-широка дългосрочна стратегия за
мониторинг на насилието. Ако е планирано повече от
едно посещение, екипът може да започне с инспекция на
сградата, като същевременно изиска повече информация за
честотата на инцидентите, за да може евентуално да
идентифицира формите на насилие, върху които да се
съсредоточи. В следващите посещения екипът може да
насочи усилията си към културата вътре в самата
институция и отношенията между затворниците и
персонала, за да потърси скритите “под водата” фактори.
Добри практики: НПМ на Обединеното кралство –
HMIP има свои “Тестове за здравословна среда в
затворите”, на базата на които е развит документът
“Очаквания”.92 Всяко “очакване” е разбито на отделни
индикатори, които трябва да бъдат налице за покриване на
стандартите. Тази методология задава ясна картина за

92

HMIP, Expectations. Инспекциите и докладите на HMIP са базирани на
концепцията за “здравословна среда в затворите”, въведена от
Световната здравна организация (СЗО), за повече подробности вж. WHO,
‘Healthy
Settings’
<https://www.who.int/healthpromotion/healthysettings/en/>.
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крайната цел и служи като компас за мониторинговите
органи, които могат да дават конкретни препоръки на
ръководството на затвора. Макар че тестовете не са
насочени конкретно към насилието в затворите, те задават
критерии за качеството на системата на затворите, както и
на живота в затвора - важни фактори за ограничаване на
насилието. HMIP осъществява наблюдение в четири
конкретни области:
• Безопасност – Затворниците, особено най-уязвимите,
трябва да живеят в безопасност.
• Уважение – Затворниците трябва да бъдат третирани
при зачитане на човешкото им достойнство.
• Ползотворни занимания – Затворниците трябва да
имат възможност и се очаква да се занимават с полезна
за тях дейност.
• Планиране на реабилитацията в обществото –
Затворниците трябва да бъдат подкрепяни в
поддържането на връзки със семейството и приятелите
си. Трябва да им се оказва помощ за намаляване на риска
от понасяне на вреди и извършване на повторно
престъпление. Затворниците са подготвени за
завръщането си в обществото.

4.2. Подготовка
посещение

на

мониторинговото

4.2.1 Събиране на предварителни данни и информация
НПМ трябва да се стремят да съберат колкото се може
повече конкретни данни и информация за насилието в
затвора. Тази информация може да се сравни с наличната
от други затвори и да се използва, за да се изгради хипотеза
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за ситуацията в затвора. Така могат да се очертаят целите
и приоритетите на посещението. Събирането на
информация помага на НПМ да оцени по-добре нивото на
насилие в конкретната институция и да наблюдава
скритите му измерения.
Като начало НПМ следва да разгледа рамката, в която
функционира институцията, т.е. документи като:
•
•
•

•
•

Законодателството в областта на пенитенциарната
система и изпълнението на наказанията
Политики и процедури (наредби, заповеди, правилници
и др.)
Професионалната квалификация и инструкциите за
работа на служителите на затвора и (напр. вътрешен
правилник, дисциплинарни процедури, длъжностни
характеристики, обучения)
Нормите за поведение на затворниците ( напр. правила
и дисциплинарни процедури)
Информация, която може да се добие от уебсайта на
затвора (напр. на какви езици е достъпен сайта, каква
информация е предоставена и как, има ли отговори на
най-често задаваните въпроси).

Преди посещението НПМ следва да вземат предвид всяка
информация, добита по време на предишни посещения на
национални и международни мониторингови организации,
станала известна в хода на парламентарни процедури или
оповестена от властите по друг начин, както и
консултациите с другите заинтересовани страни (вж. също
горе, § 4.1.1.).
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Преди посещението или в първия му ден, ако е
непредизвестено посещение, НПМ може да изиска или
достъпи93 статистика и доклади и друга информация по
въпросите на насилието, събирана от централната
администрация на затворите в страната или от конкретната
институция. Ако нужната информация все още не е
налична, НПМ трябва да препоръча тя да се събере.
Кои данни са важни за наблюдението на насилието в
затворите?
• Капацитетът на затвора/брой на затворниците, брой на
затворниците, спадащи към различни групи, брой на
служителите на затвора и техните задължения,
отношението на броя на затворниците към броя на
служителите, разбивка по пол
• Доклади за инциденти
• Видове насилие, упражнено над служителите от страна
на затворниците
• Видове насилие между затворниците
• Случаи на самонараняване и самоубийство
• Употреба на помощни средства/сила/eдинична
изолация

93

Напр. румънския НПМ има право да получи статистиката, събирана от
централната затворническа администрация и също така има достъп до
вътрешната информационна система с досиетата на затворниците на
мястото, което посещава (интервю с НПМ на Румъния от 30.6.2020 г.).
НПМ и Омбудсманът в Австрия също имат право на достъп до части от
информационната система на затвора, който посещават.
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•
•
•
•
•
•
•

•

Бягства или опити за бягство
Смъртни случаи в затвора
Доклади за нарушения и лошо поведение на
затворниците, подадени от служителите
Вид и брой на жалбите на затворниците
Вид и количество на нелегално внесени предмети в
затвора
Брой затворници, ползващи заместващо лечение за
наркотична зависимост
Брой на затворниците, въвлечени в конструктивна
дейност (работа, образование, други), и на часовете,
прекарани в такава дейност
Брой на затворниците, прекарали 22 и повече часа на
ден в килиите си (сами)

4.2.2. Продължителност на посещението
Продължителността на посещенията обикновено зависи от
целите, които НПМ си поставя, както и от фактори като
големината на затвора, доколко НПМ е запознат със него,
необходими ли са преводачи за разговор със затворниците.
Трябва да се има предвид, че мониторингът на насилието в
затвора може да отнеме повече време от обичайното.
Особено ако целта е наблюдение на културата вътре в
институцията, посещение от няколко часа няма да е
достатъчна. Освен това затворниците често се нуждаят от
повече време, за да се доверят на наблюдаващите по
въпросите на насилието. Следователно, за да имат време да
проучат добре всички аспекти на насилието в затвора,
включително тези които не са явни, НПМ трябва да
осъществяват по-дълги посещения, например в рамките на
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три или четири дена. Някои НПМ, като британският,
отделят по две седмици за една институция.

4.2.3 Състав на наблюдаващия екип
Най-добре
е
наблюдаващият
екип
да
е
интердисциплинарен и да включва специалисти с
компетенции в необходимите области. Задължително е
присъствието на поне един експерт с юридическо и на един
с медицинско образование. Освен това е желателно екипът
да включва специалист в областта на психосоциалните
дейности, както и хора с личен опит в затворническа среда
– бивши служители или затворници. 94 Балансът от мъже и
жени в екипа е полезен, но в зависимост от състава на
институцията трябва да се вземе предвид дали
затворниците биха се чувствали по-комфортно да
разговарят с мъже или с жени.

4.3.

Провеждане на посещението

4.3.1. Наблюдение на институционалната култура и
условията в затвора
Устройството на затвора има роля в създаването на
хуманна среда, която зачита физическата и психическа
неприкосновеност на затворниците и спомага за
реабилитацията им. Лошите условия на задържане имат
непосредствени
и
дълготрайни
последствия
за
безопасността, физическото и психическо здраве на

94

PRI and APT, Institutional Culture, 19.
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затворниците, но също така се отразяват и на персонала.
Затова НПМ трябва да наблюдават както видимата
материална среда, така и преобладаващата култура на
взаимоотношения между затворници и служители.
Една обиколка на затвора дава възможност затворниците
и служителите да разберат, че тече посещение. В нея
наблюдаващият екип може да обърне внимание на
пространствата, които не са под постоянно наблюдение,
като килиите и санитарните помещения. Докато разпитва
за мерките за сигурност и безопасност и проверява как
могат да бъдат подобрени, екипът може да набележи
евентуалните „слепи петна“ в сградата – пространства,
където евентуалните случаи на насилие биха останали без
свидетели. Такива могат да бъдат помещенията за
затворници, държани при високо ниво на сигурност и за
онези в положение на уязвимост, особено там, където се
прилагат защитни или дисциплинарни мерки. Тези
пространства трябва да се обходят в началото на
посещението, преди да има възможност затворниците да
бъдат преместени.
Още с влизането си екипът усеща атмосферата в
институцията и може да вземе предвид нещата, които чува,
вижда и помирисва: носят ли се силни звуци от
отделенията, чисто ли е, има ли следи от вандалски прояви,
в какво състояние са килиите, санитарните и общите
помещения, библиотеката. За институционалната култура
говори още и наличието или липсата на листовки и постери
с вътрешните правила, информационни материали и
юридическа литература за затворниците.
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Ако екипът се застои достатъчно дълго в дадено отделение,
той ще има възможност да проследи ежедневните
дейности, процедури и мерки, да добие представа за
културата, атмосферата и как спазването на вътрешния ред,
сигурността и безопасността се съблюдават на практика.
Това ще даде на наблюдаващите и добра представа за
отношенията
служители-затворници,
служителислужители и затворници-затворници.

4.3.2. Интервюта
Интервютата със затворници, служители и администрация
са основният източник на информация за насилието в
затворите, включително структурното и културното
насилие.
Разговорът с началника на затвора е добро начало на
всяко посещение. Това е шанс екипът да получи актуална
информация и да обсъди най-новите предизвикателства и
проблеми в затвора, като същевременно научи повече за
динамиката на отношенията между администрация и
служители, както и нагласите и лидерския стил на
началника.
В интервютата със затворници и служители е важно да
се създаде атмосфера на поверителност, в която
интервюираният се чувства комфортно да говори за себе
си. Трябва да се избере добре изолирано помещение, в
което разговорът не може да бъде дочут от трети лица и да
се избягват ненужни прекъсвания. Екипът трябва да
показва, че слуша с внимание и интерес. Възможна тактика
е да се повтаря току-що чутото, но без това да звучи
осъдително. Въпроси за лични преживявания и усещания,
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отворени и уточняващи въпроси, конкретни примери и
молба за споделяне на личната гледна точка
предразполагат затворниците. Трябва да се избягват
сложни въпроси и описания, както и разговори, които
наподобяват разпит. Когато е необходимо, НПМ трябва да
използва преводачи.
Друг ценен източник на информация са груповите
дискусии. Те вършат добра работа за установяване на
условията в затвора и качеството на живот като цяло. НПМ
трябва да обръщат внимание както на проблемите,
повдигнати от затворниците, така и на темите, които те
избягват. Такива чувствителни въпроси трябва да се
обсъдят в личен разговори. НПМ трябва винаги да работи
на принципа „не причинявай вреда“ и да внимава да не
застраши допълнително безопасността на затворниците.
Изследванията показват, че eдин от ключовите показатели
е затворниците да се чувстват защитени и в
безопасност.95 В интервютата НПМ могат да научат
доколко затворниците възприемат средата си като сигурна
и безопасна, смятат ли, че се спазва вътрешния ред, имат ли
преживявания, свързани с тормоз и насилие. Служителите
от своя страна трябва да бъдат попитани как оценяват
работата си, с какви проблеми се сблъскват и какви са
добрите практики, които прилагат. Важно е НПМ да отчете
степента, в която затворниците и служителите оценяват

95 Liebling,

Prisons, 302.
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средата си като сигурна и безопасна (вж. също § 5.1 подолу).
Иновативните методи, разработени в областта на
системното мислене и системния анализ, са ефективни
инструменти за идентифициране на трудностите, пред
които са изправени служителите и затворниците, за
решенията, които те са намерили, но и за вътрешното им
усещане за сигурност и безопасност. Два метода са особено
полезни:
1) Системните въпроси са инструмент на системното
мислене, който НПМ може да прилагат в интервютата, за
да идентифицират връзките и взаимоотношенията в
системата „затвор“. Има различни видове системни
въпроси: циркулярни и хипотетични въпроси, както и
въпроси с отговор по скала (вж. по-долу § 5; и в Досието от
тази поредица публикации).96
2) Методът „Позитивно изследване“ (също познат и
като „Оценка на силните страни“, Appreciative Inquiry)
помага да се идентифицират „истински важните неща“ в
живота на затворниците и служителите, да се изследват
„наличните
ресурси,
източници
на
позитивни

96

Системните въпроси са метод от полето на фамилната терапия и
фокусираната към решения терапия. Вж. още Stefan Hölscher, Systemic
Questions
(2000)
<https://metrionconsulting.de/site/assets/files/1198/metrion_article_20000
115_systemic_questions.pdf>; Stefan Hölscher, ‘Questions’ (2006) in Stefan
Hölscher and others (eds), The Art of Joined Action. Professional Handling of
Social Processes (Springer Verlag 2006).
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преживявания и творческия им капацитет“, отношенията
им и ефектът, който всички те имат върху качеството на
живота и безопасността в затворите. 97 Методът се
фокусира върху силните страни и добрите практики, а не
върху липсите и проблемите. Както пише Либлинг, „Чрез
този метод установихме, че ако обърнем внимание и на
постиженията на хората, освен на проблемите и на
трудностите им, можем да научим много повече за
затвора“.98 Поради това методът „позитивно изследване“ е
ефективен инструмент за наблюдение и вникване в
качеството на живот и атмосферата в затвора. Той помага и
да се набележат добрите практики като препоръки за
решения на проблемите (вж. още § 5, и в Досието).

4.3.3. Преглед на документацията, регистрите и
личните досиета на затворниците.

97

Позитивното изследване, познато още и като Оценка на силните
страни, е модел, чиято цел е да ангажира страните по даден проблем в
зададен от самите тях курс на промяна. Той е развит от Дейвид
Куупърайдър и Суреш Сриваства в департамента по организационно
развитие на Университета Case Western Reserve. Авторите на модела
смятат, че терминът problem solving („разрешаване на проблеми“) е
изтъркан и блокира всякакви опити за значима социална промяна,
поради което са необходими нови методи за търсене и генериране на
идеи за организация - David L. Cooperride and Suresh Srivastva,
‘Appreciative Inquiry in Organizational Life’ in Richard W. Woodman, William
A. Pasmore (eds) Research in Organizational Change and Development (JAI
Press Incorporated 1987) 129–169.
98 Alison Liebling and others, Appreciative Inquiry and Relationships in Prison,
Punishment and Society (1999)1(1) The International Journal of Penology, 7198.
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Личните досиета на затворниците (на електронен или
хартиен носител) и документите, описващи взетите
мерки, трябва да бъдат прегледани, за да се проследи
логиката на решенията, взети от институцията, както и дали
всичко е документирано. Досиетата на затворниците са
добра база за подготовката на интервютата и НПМ може да
използва информацията в тях, за да зададе по-подробни
въпроси на затворниците, особено за инциденти, в които те
са участвали.
Регистрите и докладите за инциденти (за насилие,
самонараняване, опити за самоубийство, използване на
сила),
записите
от
вътрешната
система
за
видеонаблюдение и камерите, които служителите може
да носят на тялото си, както и регистрите за
дисциплинарните мерки са особено важни. Те носят ценни
сведения за наличието и честотата на нарушения и
инциденти на насилие, типа им, служителите, които са
замесени и времето и мястото на инцидентите. Всичко това
помага на екипа да идентифицира евентуални модели на
поведение и недостатъци в работата на затвора на
структурно ниво. НПМ трябва да проучи дали затворите
водят статистики за тези случаи и имат ли процедури за
разглеждане и осмисляне на сериозните инциденти.
Медицинските досиета и регистри за травмите и
нараняванията на затворниците са друг ценен източник
на информация. НПМ трябва да прегледа медицинските
досиета и до се увери, че медицинският персонал е наясно
със задълженията си по поддържането им.
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Прегледът на подадените молби и жалби от страна на
затворниците и съответният регистър също дават
възможност на НПМ да разбере дали персоналът изпълнява
отговорностите си по полагане на дължимата грижа за
затворниците. Ако даден затворник е подавал многократни
оплаквания, търсил е помощ или е заявявал, че е заплашван,
това е сигурен знак, че съществуват структурни дефицити,
на които ръководството на затвора трябва да обърне
внимание.

4.3.4. Анкети
Анкетните проучвания сред персонала и затворниците
дават по-задълбочена информация за определени аспекти
на живота в институцията, тъй като позволяват
включването на голям брой респонденти. Анонимните
анкети с въпроси с множествен отговор са подходящ
инструмент за изследването на по-чувствителни теми, като
например „Били ли сте обект на насилие от страна на
служители или други затворници“. Затворниците
отговарят по-трудно на такива въпроси по време на устните
интервюта, защото отговорите могат да са в противоречие
с „нормалността на насилието в затвора“ и произтичащата
от това необходимост за демонстрация на силна,
„мъжествена“ идентичност99. Затворниците и служителите
трябва да се чувстват свободни да изразяват мнението си.
Ролята на НПМ е да се погрижи за анонимността на

99 Veronika Hofinger and Andreas Fritsche, ‘I’m Strong so Nothing Will Happen

to Me’ – Practical and Methodological Findings from a Victimization Survey in
Prison’ (2020) 103(1) Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform,
15–27.
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анкетите, като предостави запечатващи се пликове, които
да се събират от наблюдаващия екип. Ако резултатите се
анализират по време на самото посещение, НПМ може да
ги използва за допълнителна информация в разговорите си
със затворниците и персонала, както и за прецизиране на
целите на посещението, в случай, че те идентифицират
допълнителни проблеми.
Добри практики: НПМ Румъния – По време на
пандемията от Ковид-19 през 2020 г., румънският НПМ
започва да използва анонимни въпросници за условията в
местата за задържане, за да оцени влиянието на пандемията
върху системата на затворите. 100
Друг полезен пример са въпросниците, разработени от
британския и ирландския инспекторати на затворите, както
и Въпросникът за измерване на качеството на живота
в затвора (MQPL).101 Анкетата използва метода на
позитивното изследване (известен също и като „Оценка на
силните страни“), за да идентифицира съществените
аспекти на живота в затвора от гледна точка на

100

Информацията е получена от служител на румънския НПМ.
Въпросникът може да бъде намерен тук: Institutia Acovatul Poporului:
Romanian Ombudsmen, Questionnaire,
<http://old.avpoporului.ro/index.php?option=com_content&view=article&id
=528&Itemid=311&lang=ro-ro >
101
Alison Liebling and others, ‘Conceptualising and Measuring the Quality of
Prison Life’, in David Gadd Susanne Karstedt and Steven F. Messner (eds.) The
Sage Handbook of Criminological Research Methods (Sage Publications Ltd.
2011).
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затворниците, или с други думи – какво е „наистина важно“
за тях (вж. по-горе, § 3.3.2; и Досието).102 Целта е да се
разбере по-добре животът в затвора, да се подобрят
ефектите от него и качеството му. Изследването за
качеството на живот в затвора се фокусира върху следните
аспекти: уважение, човечност, зачитане на достойнството,
помощ и подкрепа, отношенията между затворници и
служители, справедливост, професионализъм, сигурност,
безопасност на затворниците, благополучие и тревожност,
личностно развитие, семейни връзки, достоен режим.103
Въпросникът MQPL е прилаган многократно в
изследвания на затворите, включително в Чили,104
Норвегия,105 Тунис и Франция.106 НПМ може да го
използва, за да установи има ли насилие в затвора, да
разбере и документира отрицателните последствия от

102 Наличен

също е и въпросник за персонала – вж. Prison Research Center
of the University of Cambridge, ‘MQPL+: Analyses of Quality, Culture, and
Values
in
Individual
Prisons’
<https://www.prc.crim.cam.ac.uk/directory/research-themes/mqpl>.
103 Alison Liebling, ‘What is ‘MQPL'? Solving Puzzles about the Prison’ (2012)
202, Prison Service Journal, 3-5 [hereinafter: Liebling, MQPL].
104 Guilermo Sanhueza and Francisca Pérez, Explorando el "desempeño moral"
en cárceles chilenas y su potencial en la reinserción. (2019)65(236) Revista
Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 83-110.
105 Alison Liebling and others, ‘Where Two ‘Exceptional’ Prison Cultures Meet:
Negotiating Order in a Transnational Prison (2021) 61(1) The British Journal of
Criminology (BJC)’.
106 Bethany Schmidt, ‘MQPL+ Exploring the Moral Quality of Prisons through
Ethnography-led Measurement’, Presentation: Scottish Prison Service
Conference
(5
November
2015)
<http://www.sps.gov.uk/nmsruntime/saveasdialog.aspx?lID=2126&sID=110
5 >.
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него107, както и да изследва качеството на живота на
затворниците и „какво е наистина важно“ за тях. НПМ
може да изследва аспектите, споменати по горе, за да
разбере взаимозависимостта и влиянието им върху всички,
които живеят и работят в затвора.
Добри практики: НПМ на Обединеното кралство –
Въпросниците с множествени отговори, използвани от
британския инспекторат (HMIP) по време на
мониторинговите посещения, дават доста подробни опции
за избор на затворниците по няколко въпроса, посветени на
безопасността. Това позволява стандартизирана оценка на
отговорите по общ критерии. Някои от въпросите са:
Чувствал ли си се някога в опасност в затвора? Чувстваш
ли се в опасност сега? Кои са местата в затвора, в които
си се чувствал в опасност? Проявявал ли е персоналът
агресивно поведение спрямо теб? Ако да, какъв беше
инцидентът? Службата на ООН по наркотиците и
престъпността (СНПООН) е публикувала опростени
откъси от този въпросник и препоръчва институциите,
наблюдаващи затворите, да разработят собствени
въпросници, съобразени със съответните национални
особености.108
Добри практики: НПМ Португалия – Португалският
НПМ е адаптирал Въпросника за измерване на качеството

107

Mette Skar and others, 262-272.
Опростени откъси от въпросника са публикувани в UNODC, ‘Assessing
Compliance with the Nelson Mandela Rules – A Checklist for Internal
Inspection Mechanisms’ (2017) 75.
108
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на живота в затвора (MQPL) и го прилага от края на 2018
г. в допълнение на мониторинговите си посещения.
Обратната връзка от страна на затворниците е много
положителна - те считат анкетата за рядка възможност да
засегнат въпроси, които се считат за табу в затвора, като
например емоциите си и нуждата от подкрепа. Сравнението
между наблюденията на мониторинговия екип и
резултатите от анкетата дава насоки за бъдещите
посещения и позволява на НПМ да проследи
дългосрочната промяна.
Португалският НПМ обаче
посочва, че няма достатъчно ресурси да анализира
резултатите от проучването.109

4.3.5 Триангулация на източниците
Когато е възможно, цялата информация, събрана по време
посещението (и по време на подготовката му) с помощта на
въпросници, документи, данни и разговори с служители и
администрацията на затвора, трябва да се засича и
потвърждава при интервютата със затворниците - както и
обратното. Този процес се нарича триангулация.110
Окончателна оценка може да се направи само в края на
целия процес, след като са събрани достатъчно факти.

109

NPM Portugal, Annual Report 2018 (2019); интервю с представител на
португалския НПМ, 30 юни 2020 г.
110 За повече информация относно триангулацията вж. APT, Monitoring
Police Custody: A practical guide (APT 2013) 34.
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5. Насоки за ефективен мониторинг на
насилието в затвора
Тази част включва конкретни насоки за мониторинг в пет
основни области, идентифицирани като ключови за
предотвратяване на насилието: 1) Безопасност и сигурност
и субективното им възприятие от страна на затворници и
служители; 2) Защита на лицата в риск и отговорност на
служителите; 3) Условия за живот в затвора; 4)
Взаимоотношения между затворници и служители и 5)
Професионализъм и условия на труд на служителите на
затвора. Списъкът не е изчерпателен, а се стреми да насочи
вниманието на НПМ върху определени фактори, които
според резултатите от проекта са важни за предотвратяване
на насилието в затворите. Целта му е и да предложи
иновативни изследователски методи като системни
въпроси и позитивно изследване (оценка на силните
страни), които са особено ефикасни за мониторинга и
превенцията на насилието. Насоките се основават на
няколко
съществуващи
инструмента,
които
са
допълнително развити и адаптирани от авторите за целите
на предотвратяване на насилието.111 За улеснение, насоките

111

В развитието на насоките са използвани следните ресурси:
документът „Очаквания“ на инспектората на затворите в Англия и Уелс HMIP, Expectations; въпросникът, прилаган от HMIP, чийто опростен
вариант е частично публикуван в UNODC, ‘Assessing Compliance with the
Nelson Mandela Rules – A Checklist for Internal Inspection Mechanisms’
(2017) 75; както и публикацията Liebling, Prisons. Steve de Shazer, ‘What is
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са разделени на „основни моменти“ и „насочващи
въпроси“. „Основните моменти“ изреждат ключовите
индикатори за мониторинг и превенцията на насилието.
„Насочващите въпроси“ предлагат конкретни въпроси,
които НПМ могат да използват в техните оценки, могат да
бъдат ползвани в подготовката на интервюта и на анкети.

5.1. Безопасност и сигурност: Вътрешно усещане за
безопасност и сигурност на затворниците и
служителите
ОСНОВНИ МОМЕНТИ
❖ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ: Вътрешното
усещане за безопасност и сигурност на затворниците и
служителите, или с други думи – субективното им
възприятие, е един от ключовите аспекти за
наблюдение
❖ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ: Усещането
за безопасност се измерва най-добре емпирично, чрез
анкетни проучвания, но въпросът трябва винаги да
присъства и в интервютата (вж. горе § 4.3.4 за анкети и
§ 4.3.2 за интервюта)
❖ СТАНДАРТИ: За обзор на стандартите за сигурност и
безопасност, които имат отношение към насилието вж.
§ 3.2.1

Solution-Focused
Therapy?’
(24
January
<https://solutionfocused.net/what-is-solution-focused-therapy/>.
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2021)

НАСОЧВАЩИ ВЪПРОСИ
Примерни въпроси за интервюта със служителите на
затвора (напр. ръководство, надзиратели, медицински
лица, психолози и социални работници)
- Кои са факторите във вашата институция, които могат
да доведат до прояви на насилие?
- Кои групи затворници са в най-голям риск от насилие?
Защо? Има ли групи, чието поведение поставя особени
предизвикателства пред персонала? Защо?
- Увеличават ли се или намаляват агресивните прояви
сред затворниците с времето? Защо?
- Можете ли да опишете конкретна ситуация, в която сте
се намесили, за да спрете проява на насилие между
затворници?
- Кои са практиките във вашата работа, които според вас
допринасят най-много за превенция на насилието?
- Ако си представим най-лошия възможен сценарий, по
какъв начин би могла вашата професионална група да
допринася за проблема?
- Какви са най-добрите ви спомени от работата ви тук?
- Ако имахте ръководни правомощия, какво бихте
направили първо, за да намалите нивата на насилие?
Какви политики трябва да приложи вашата
институцията?
Примерни въпроси за интервюта със затворници
- Каква е най-честата причина за прояви на насилие в
затвора?
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- Кое е най-безопасното място в този затвор и кое място е
най-малко безопасно?
- На скала от 1 до 10, доколко се чувствате в безопасност
тук? На скала от 1 до 10, според вас колко безопасна
(или колко опасна) е средата в този затвор? Какво ви
кара да го оценявате така? Какво трябва да се промени,
за да му дадете по-висока оценка?
- Затворниците или служителите контролират затвора?
- Необходимо ли ви е да се защитавате? Смятате ли, че
служителите ще ви защитят от други затворници, ако е
необходимо?
- Били ли сте обект на насилие от страна на други
затворници или служители? Разкажете повече за случая.
- Как избягвате проблематичните ситуации?
- Случвало ли ви се е да не докладвате случай на насилие
спрямо вас, защото ви се е струвало безсмислено, или от
страх?
- Нека си представим, че посред нощ се случва чудо и
затворът се превръща в безопасно място без насилие,
каква е първата промяна, която ще забележите, когато се
събудите? Как би изглеждал затворът, когато излезете
от килията? Ако приемем, че тогава затворът би получил
максималната оценка от 10 за безопасност, каква оценка
бихте му дали сега? Защо? Какво е необходимо да се
промени, за да му дадете по-висока оценка?

5.2. Защита на лицата в риск и отговорност
ОСНОВНИ МОМЕНТИ
❖ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ: Сигурността,
безопасността, спазването на вътрешния ред и
превенцията на насилието са резултат от подходящите
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процедури и политики. Тези процедури трябва да
гарантират, че всички затворници - особено онези,
поставени в положение на уязвимост и в риск от (само)нараняване, самоубийство или занемара са добре
защитени от всички видове насилие, включително
онези, които често се пренебрегват, като психическо
насилие и тормоз (вж. по-горе § 2.3)
❖ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ: Качеството
на процедурите и политиките може да бъде
наблюдавано на базата на документи и информация,
събрана преди посещението (вж. § 4.2.1 по-горе), както
и преглед на личните досиета на затворниците,
регистри и документация на самия затвор (вж. § 4.3.3
по-горе).
❖ СТАНДАРТИ: За информация относно приложимите
стандарти за оценка на риска и по-общо - за
сигурността и безопасността, вж. § 3.2.1 по-горе, както
и Наръчника за затворници, поставени в ситуация на
уязвимост в настоящата поредица; по въпросите на
отговорността на служителите и защитата на лица в
риск вж. § 3.2.2 по-горе, както и Наръчника за молби,
жалби и правото на достъп до информация от
настоящата серия.
НАСОЧВАЩИ ВЪПРОСИ
Примерни въпроси за НПМ - установяване и оценка на
личните нужди
- Как затворът идентифицира, третира и защитава
лицата, които са в положение на уязвимост?
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-

-

-

Съществува ли подходяща среда за затворници в
положение на уязвимост или със специфични
потребности?
Обучени ли са служителите на затвора да посрещат
нуждите на затворниците? Могат ли служителите да
разпознават признаците на виктимизация и тормоз от
страна на служители към затворници?
Достатъчно добре ли е обучен медицинския персонал?
Регистрират ли се всички физически наранявания и
травми?

Примерни въпроси за НПМ – защита на затворниците
- Как реагира институцията на неправомерно поведение
от страна на затворниците?
- Има ли процедура за разрешаване на конфликти отвъд
физическото им отделяне и наказание?
- Разследват ли се сериозните инциденти (напр. смърт,
самоубийство, сериозни наранявания, обвинения в
изтезание и други форми на малтретиране, лоши
медицински грижи, предозиране с наркотици) от
независими органи или други компетентни власти?
- Информирани ли са затворниците за правото си да
подават поверителни молби и жалби и могат ли да го
упражняват? Смятат ли, че жалбите имат ефект?
- Колко дълго се пазят записите от вътрешната система
за видеонаблюдение? Кой има достъп до нея? Има ли
пространства, които системата не покрива? Могат ли
затворниците, които твърдят, че са жертва на насилие,
да разчитат на видеозаписите като доказателство?
- Има ли политики и процедури за затворниците, станали
жертва на насилие? Има ли мерки за подкрепа и грижа
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за потърпевшите? Разглежда ли затворът сериозните
инциденти и променя ли политиките си в отговор?
В разговорите си със затворници, пострадали от
насилие, НПМ трябва да следи спазват ли се правата
им. НПМ „трябва да следи и да докладва дали са взети
необходимите мерки, които гарантират, че жертвите на
тежки престъпления са информирани за правата си като
потърпевши и могат да ги упражняват.
Вж. също § 5.3 по-долу – „Насочващи въпроси за
интервюта със затворници“, „Власт/авторитет и
справедливост на затворническия режим“

5.3. Условия за живот на затворниците
ОСНОВНИ МОМЕНТИ
❖ ИНДИКАТОРИ
ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ:
Ако
пространствата за работа, обучение и отдих в затвора са
добре проектирани, изтърпяването на присъдите може
да е рехабилитиращо и пълноценно. Обстановката
може да доведе до намаляване на стреса и агресивното
поведение. Поради това е особено важно да се оценят:
условията в затвора; режима на затворниците;
ползотворните дейности, които затворниците могат да
извършват; имат ли възможност затворниците да
поддържат връзка с външния свят.
❖ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ: Всички
инструменти за наблюдение могат да се използват при
мониторинга на условията на живот в затвора (вж. § 3.3
по-горе).
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❖ СТАНДАРТИ: За обзор на стандартите за условия на
живот на затворниците, приложими за превенция на
насилието, вж.§ 2.2.2.3 по-горе.
НАСОЧВАЩИ ВЪПРОСИ
Примерни въпроси за НПМ – материални условия в
затвора
- Чисти и безопасни ли са пространствата, които
обитават затворниците и осигуряват ли им достойни
условия на съществуване? (напр. има ли нужда от
ремонт, има ли счупени мебели, отопление, боклуци,
насекоми, гризачи, има ли чист въздух и гледка към
открити пространства и зеленина?
- Пренаселен ли е затворът? Има ли общи килии? Има
ли общи спални помещения с голям капацитет?
- Зачита ли се личната неприкосновеност и осигурени
ли са достойни хигиенни условия, например разделени
ли са общите душове с кабинки? Отделена ли е
тоалетната от останалата част от килията? Ако има
видеонаблюдение, прикрита ли е тази част от килията
на екрана?
- Имат ли килиите шкафчета, които се заключват, така че
затворниците да могат да оставят личните си вещи на
сигурно място? Има ли начин да се идентифицират
личните вещи на затворниците?
Примерни въпроси за НПМ – ползотворни
дейности/занимания извън килиите
- Най-много колко часа на денонощие прекарват
затворниците в килиите си? Има ли затворници,
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прекарващи до 23 часа на денонощие в килиите си? От
колко седмици/месеца продължава това? Защо?
Имат ли затворниците редовен, предвидим и
равнопоставен достъп до занимания извън килиите?
Отменят ли се ненужно тези дейности? Предупредени
ли са затворниците в такива случаи? Какви за
причините да се отменят дейности?
Има ли стандарти за това колко често затворниците
могат да ползват библиотеката, пространствата за
отдих или да участват в спортни и културни дейности?
Имат ли затворниците, които нямат достъп до трудови
дейности, възможност за други ползотворни
занимания в килиите си?
Има ли система, която гарантира равнопоставен достъп
до дейностите?
Колко време трябва да чакат затворниците, за да
участват в ежедневни дейности, например работа?
Има ли дискриминирани групи от затворници? Какви
са причините затова?
Има ли занимания, които насърчават образованието и
благополучието на затворниците и помагат за
реабилитацията им?
Чувстват ли се затворниците в безопасност и
защитени от физически и вербален тормоз по време на
образователните, трудови и развлекателни дейности?
Кои дейности се надзирават от съображения за
сигурност и защо?
Имат ли програмите за реабилитация достатъчен
капацитет за всички, които трябва/искат да участват?
Пригодени ли са плановете за реабилитация към
конкретните нужди на всеки затворник с цел
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намаляване на риска от понасяне на вреди и повторно
извършване на престъпление?
Насърчава
ли
ръководството
на
затвора
рехабилитативната култура сред служителите?

Примерни въпроси към НПМ – връзки с външния свят
- Има ли достатъчно телефонни линии на разположение
на затворниците? Лесен си е достъпът до тях? Могат ли
затворниците да провеждат разговори насаме с
приемлива продължителност, без да трябва да се карат
за телефоните помежду си? Могат ли да използват
телефоните и вечерно време?
- Има ли възможност за семейни свиждания? Взети ли
са предвид нуждите и безопасността на децатапосетители в помещенията за срещи? Как се отнасят
служителите на затвора към посетителите? При
претърсване, зачита ли се човешкото им достойнство?
Удобни ли са часовете за посещение за семействата на
затворниците (има ли часове вечерно време и през
уикендите)?
- Каква е процедурата за подаване на молба за дневен
отпуск? Запознати ли са затворниците с нея?
- Входящата и изходящата поща трябва да бъде
проверявана само за забранени предмети, а писмата не
трябва да се четат без основателна причина.
Примерни въпроси за интервюта със затворници
- На скала от 1 до 10, как оценявате качеството на живот
в затвора?
- На скала от 1 до 10, доколко стресиращ е за вас животът
тук?
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Кое най-голямото предизвикателство на живота в
затвора за вас?
Как бяхте посрещнати/третирани при настаняването си
в затвора?
Има ли езикова бариера в общуването между вас и
вашите съкилийници?
Смятате ли, че разполагате с цялата информация,
необходима за живота ви тук?
Чист ли е затворът?
Обикновено достатъчно тихо ли е през нощта за
спокоен сън?
Считате ли, че личните ви вещи са на сигурно място в
килията ви?
Имате ли достъп до библиотеката, фитнеса и спортните
съоръжения? Колко пъти седмично?
Смятате ли, че се отнасят към вас справедливо? Били
ли сте дискриминирани?
Помагат ли ви да поддържате връзка с роднините си?
Имате ли ежедневно достъп до телефон? Имали ли сте
проблеми при изпращането или получаването на
писма?
Трудно ли е за роднините и приятели те ви да ви
посещават? Как се отнасят служителите на затвора към
тях?

5.4.Взаимоотношения между затворници и
служители
ОСНОВНИ МОМЕНТИ
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❖ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ: Добрите
взаимоотношения в затвора, особено тези между
служителите и затворниците, са основен фактор за
поддържането на вътрешния ред и ограничаването на
проявите на насилие. Насилие може да избухне когато
затворниците смятат, че са подложени на лошо
отношение и не получават адекватно обяснение за това.
Качеството на отношенията с персонала често има
пряко отношение към това дали животът на
затворниците
е
поносим
или
мъчителен.
Положителните връзки между служители и затворници
по-лесно се осъществяват в режим на „невидими мерки,
видими служители“ (вж. § 2.3. по-горе).
❖ ИНСТРУМЕНТИ
ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ:
Взаимоотношенията
между
затворниците
и
служителите и вида на режима в затвора като цяло се
наблюдават през инструментите за мониторинг на
условията и културата в затвора (вж. § 4.3.1. по-горе),
както и чрез интервюта и анкети (вж. § 4.3.3. по-горе).
❖ СТАНДАРТИ: Добрите взаимоотношения между
затворниците и служителите са в сърцето на
концепцията за динамична сигурност и на стандартите
за професионализъм и етика на служителите на затвора
(вж. 3.2.4. по-горе).
НАСОЧВАЩИ ВЪПРОСИ
Примерни въпроси за НПМ
- Присъстват ли служителите видимо в отделенията и
имат ли добри отношения със затворниците?
Характеризират ли се тези отношения с принципите на
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отговорност, почтеност, зачитане и защита на
човешкото
достойнство,
грижа
и
подкрепа,
справедливост,
безпристрастност,
липса
на
дискриминация, сътрудничество, поверителност и
защита на личните данни. Как се обръща и отнася
персоналът към затворниците (напр. чука ли преди
влизане в килиите, уважава ли личното им
пространство, използват ли се обидни обръщения). Как
се разбират самите служители помежду си? А самите
затворници?
Има ли затворът заявена визия и ангажимент към
насърчаване на положителна култура на реабилитация?

Примерни въпроси за интервюта със служители
- Кое е най-важно за вас в професионалните ви
отношения със затворниците?
- Ако се поставите на мястото им, как бихте оценили
настоящите условия в затвора?
- Как бихте описали културата в този затвор? Какви са
разликите в сравнение с други затвори, в които сте
работили?
- Според вас този затвор по-скоро строг ли е или е мек
към затворниците? Вие какъв тип затвор предпочитате?
Какво е важно в това отношение и как се отразява
режимът на взаимоотношенията вътре?
- На скала от 1 до 10 доколко справедлив е този затвор
като институция?
Примерни въпроси за интервюта със затворници
Хуманно третиране и уважение
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- По какъв начин се обръщат служителите най-често към
вас? Правят ли го по уважителен начин? Можете ли да
дадете пример, когато сте почувствали, че се отнасят с
Вас с уважение? Показват ли служителите хуманно
отношение? Какво означава това за вас?
- Можете ли да разкажете за случай, в който сте се
почувствали, че нуждите, преживяванията и мнението
ви като личност са били зачетени?
- Разбирате ли се добре с надзирателите във вашето
отделение? Знаете ли им имената?
- Има ли човек в затвора, който ви познава добре или иска
да ви опознае?
- Ако има едно нещо в отношението на служителите,
което бихте искали да промените, кое би било това?
- На скала от 1 до 10, доколко бихте казали, че нещата в
затвора „вървят“.
- Има ли случаи, в които служителите не реагират на
въпросите ви и ви обръщат гръб?
- Какви са качествата на добрия надзирател?
- Имате ли усещането, че тук има култура на
противопоставяне на служителите срещу затворниците?
- Чували ли сте расистки коментари към затворниците
чужденци?
Доверие, подкрепа и достъпност
- Доколко са служителите отзивчиви и приятелски
настроени? Склонни ли са да Ви помагат?
- Мислите ли, че служителите са загрижени за вашите
нужди? Разкажете за ситуация, в която сте били
подкрепени от служителите?
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Доверявате ли се на служителите във вашето крило на
затвора? Считате ли, че служителите се доверяват на
вас?
Има ли служител, към когото бихте се обърнали за
помощ, ако имате проблем?

Власт/авторитет и справедливост на затворническия
режим
- На скала от 1 до 10, доколко оценявате отношението към
вас като справедливо?
- Смятате ли, че към Вас се отнасят различно? Чувствате
ли се дискриминирани? Защо? В какви ситуации?
- Мислите ли, че служителите се „крият“ зад
формалностите на правилата и избягват истински
контакт със затворниците? Бихте ли дали пример?
- Случвало ли се е да мислите, че решенията се взимат
произволно? Защо смятате така?
- На скала от 1 до 10, доколко смятате, че
дисциплинарните процедури тук са справедливи?
- Сещате ли се за случай, в който служителите са
злоупотребили с властта и правомощията си?
- Били ли сте заплашвани от персонала, че ще бъдете
лишени от нещо, което ви се полага?
- По какъв начин демонстрират служителите авторитета
си?
- Чувствате ли, че имате някакъв контрол върху живота
си или сте само пасивен наблюдател?
- Какъв е опитът ви в подаването на молби и
получаването на отговор?
- Лесно ли е да отправиш молба? Бързо и справедливо ли
се разрешават молбите?
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- Мислите ли, че молбите изчезват или потъват някъде по
веригата?
- Отправяли ли сте молба за разговор с началника или
някой от ръководството на затвора? Колко време отне
някой да се срещне със вас?
- Получавате ли отговори на молбите си, заедно с
аргументация да решенията?

5.5. Професионализъм и условия на труд на
служителите
ОСНОВНИ МОМЕНТИ
❖ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ: Работата в
затвора е предизвикателна, особено за надзирателите.
Компетенциите, нагласите и поведението на
служителите, както и упражняването на авторитета им,
оформят моралния облик на затвора, а с това и
условията за труд и взаимоотношенията с
ръководството. Удовлетворението на персонала от
ръководството и мнението им за начина на управление
на затвора играе решаваща роля за културата вътре в
институцията, за нивата на насилие, включително
насилието между затворници и служители.
❖ ИНСТРУМЕНТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ:
Мониторингът на професионализма и условията на
труд се извършва чрез събиране на данни и
информация от документи (вж. § 4.2.1. по-горе), както
и чрез анкети и интервюта със служителите (вж. §
4.3.2; 4.3.4 по-горе)
❖ СТАНДАРТИ: За обзор на стандартите за
професионализъм и условия на труд вж. § 3.2.4 по-горе.
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НАСОЧВАЩИ ВЪПРОСИ
Примерни въпроси за НПМ - професионализъм на
служителите и условия на труд
• Има ли достатъчно надзиратели? (Какво е
съотношението между служители и затворници, брой на
служителите с психо-социална подготовка като
социални работници, психолози и др.)
• Как е организирано набирането и подбора на
служителите? Какви са компетентностите, които се
търсят у надзирателите?
• Фигурират ли в досиетата на персонала подходящи
обучения и квалификации, свързани с ограничаване на
насилието в затвора? Какви теми покриват обученията (
напр. човешки права, третиране на затворници в
ситуация на уязвимост, предотвратяване и разрешаване
на конфликти, умения за медиация, прилагане на
авторитет и сила, динамична сигурност, балансиране на
мерките за сигурност, превенция на самоубийства,
психично здраве)? Колко често се оценяват
компетентностите на служителите?
• Как изглеждат помещенията за персонала? Има ли
достатъчно пространство, светлина и свеж въздух?
Служителите изглеждат ли стресирани?
• Предоставено ли им е подходящо защитно оборудване?
• Какъв е общественият престиж на професията на
надзирателя?
Примерни въпроси за интервюта със служителите
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Какво бихте посъветвали нов колега? Какво Ви
липсваше, когато започнахте работа в този затвор?
Как изглежда един успешен работен ден за вас? Какво
ви мотивира?
Ако вие ръководехте затвора, какво бихте променили в
условията за труд?
Какви са най-големите предизвикателства по
отношение на отговорността ви към затворниците? От
какво се нуждаете, за да сте по-добре подготвени за
тези предизвикателства?
Как оценявате начина на ръководство на институцията?
Как се справяте психически с насилието, което
наблюдавате в ежедневната си дейност?

Допълнителна литература
•

A Human Rights Approach to Prison Management
(International Centre for Prison Studies)

•

Balancing security and dignity in prisons: a framework
for preventive monitoring (PRI/APT)

•

Combating ill-treatment in prisons (CoE)

•

Dignity and safety in restrictive detention Regimes
(ICRC)

•

European Prison Rules (CoE)

•

Factsheet: Body searches (PRI/APT)

•

Factsheet: Incident management and independent
investigations (PRI/APT)
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•

Factsheet: Instruments of restraints (PRI/APT)

•

Factsheet: Staff working conditions (PRI/APT)

•

Guidance Document on the Nelson Mandela Rules
(OSCE/ODIHR, PRI)

•

Handbook

on

‘Dynamic

Security

and

Prison

Intelligence’ (UNODC)
•

Handbook on ‘Management of High-Risk Prisoners
(UNODC)

•

Handbook for ‘Prison Leaders’ (UNODC)

•

Handbook on ‘The Classification of Prisoners’
(UNODC)

•

Institutional culture in detention (PRI/APT)

•

Omerta, opacite, impunite (Observatoire international
des prisons-section française)

•

Preventing and Addressing Sexual and Gender-Based
Violence in Places of Deprivation of Liberty
(OSCE/ODHIR)

•

Prison Bullying and Vicitimisation (University of
Birmingham)

•

Prison health care and medical ethics (CoE)

•

Prison Incident Management Handbook – Corrections
(UN)

•

Prisons and health (WHO/UNODC/ICRC/CoE)

•

Reducing Prison Violence (Prison Service Journal)
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•

Rights behind bars. Access to justice for victims of
violent crime suffered in pre-trial or immigration
detention. Findings and recommendations (Fair Trials)

•

Sexual Violence in Detention (ICRC)

•

Technical Guidance for Prison Planning (UNOPS)

•

Towards humane prisons - Prison Planning (ICRC)

•

Trainer’s Manual on Dynamic Security (CoE)

•

Understanding prison violence: a rapid evidence
assessment (HMPPS)
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Наръчник в помощ на националните превантивни
механизми

