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Лишаването от свобода на деца се подчинява както на общия режим, регу-
лиращ лишаването от свобода и на възрастни, така и на специални правила, които 
са относими само към децата. Настоящият преглед, в частта му, която се отнася до 
международните стандарти за защита на правото на лична свобода и сигурност, се 
базира основно на международното договорно право и по-специално на двата меж-
дународни договора за граждански и политически права с основно значение за Евро-
па – Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП, Пактът) на 
ООН и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи 
(ЕКПЧ, Конвенцията) на Съвета на Европа. Правото на тези международни договори 
е изложено въз основа на практиката на органите, които са установени с тези до-
говори за да осигурят тяхното прилагане на национално ниво. Това са Комитетът 
по правата на човека (КПЧ, Комитетът),1 Европейската комисия по правата на чове-
ка (Комисията)2 и Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ, Съдът). В допъл-
нение и за проясняване на практиката на органите на ООН и на Съвета на Европа 
са анализирани и някои аспекти от практиката на Комитета по правата на детето 
на ООН, създаден с Конвенцията по правата на детето, както и тази на органите на 
междуамериканската система за защита на правата на човека. Фокусът на анализа е 
върху общоприложимите стандарти, където практиката е най-богата, но той взема 
предвид и относимата практика, която е генерирана от дела, засягащи деца. В зна-
чително по-малка степен в тази част анализът се опира на документите на т. нар.  
„меко право“.

Втората част на анализа е посветена на стандартите за третиране на децата 
в местата за лишаване от свобода. Тъй като практиката на органите на ООН и на 
Съвета на Европа в този пункт е бедна, основата на анализа е „мекото право“. Това 
са няколко документа на органи на ООН и на Съвета на Европа, посветени в големи 
техни части на третирането на деца, които са в процес на лишаване или са лишени от 
свобода. Сред тях най-богати откъм стандарти за третиране на деца, лишени от сво-
бода, са Правилата на ООН за защита на ненавършилите пълнолетие лица, лишени 
от свобода (Правилата от Хавана) от 1990 г.3 и Европейските правила за ненавърши-
лите пълнолетие правонарушители, които са обект на санкции и мерки (Европейски 
правила за децата-правонарушители) от 2008 г.4 От значение са също Стандартните 
минимални правила на ООН за правораздаване по отношение на лица, ненавърши-
ли пълнолетие (Правилата от Пекин) от 1985 г.,5 Насоките на ООН за превенция на 
девиантното поведение на лица, които не са навършили пълнолетие (Насоките от 
Рияд) от 1990 г.,6 както и Общ коментар № 10 на Комитета по правата на детето на 
ООН за правата на децата и правосъдието за лица, ненавършили пълнолетие.7

Предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относ-
но процедурните гаранции спрямо заподозрени или обвинени деца в наказателни 

1 КПЧ е установен с Пакта орган, който разглежда индивидуални жалби, както и периодични доклади на 
държавите членки и формулира препоръки към тях. Той издава и общи коментари по различни разпоредби на 
Пакта, които, наред с решенията по индивидуални жалби и препоръките към държавите членки, съставляват 
неговата практика. През октомври 2014 г. КПЧ прие своя Общ коментар № 35 по член 9 от Пакта.

2 Европейската комисия по правата на човека бе премахната след влизането в сила на Протокол № 11 към ЕКПЧ 
през 1998 г.

3 Havana Rules.
4 European Rules for Juvenile Offenders subject to sanctions or measures, Recommendation CM/Rec (2008)11 of the 

Committee of Ministers of the Council of Europe of 5 November 2008 (по-нататък за краткост European Rules for  
Juvenile Offenders).

5 Beijing Rules.
6 United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, GA resolution 45/112 of 14 December 1990 (по-

нататък за краткост Riyadh Guidelines).
7 CRC, General Comment No. 10.
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производства, ако бъде прието, се очертава да придобие ключово значение както по 
отношение на стандартите, свързани с лишаване от свобода на деца, така и по отно-
шение на тяхното третиране в институциите.1

1.  Правото на лична свобода и сигурност – понятие, статут и 
задължения за гарантиране

Формулировките на правото на лична свобода и сигурност в различните меж-
дународни инструменти се различават значително. Анализът на тези формулиров-
ки и на различията между тях е важна отправна точка за разбиране подходите на 
различните системи за защита на правата на човека към това основно човешко пра-
во. Таблица № 2 по-долу съдържа формулировките на двата основни относими към 
Европа договора за защита на граждански и политически права на човека, Между-
народния пакт за граждански и политически права и Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи.2 

Таблица № 2: Формулиране на правото на лична свобода и сигурност

Европейска конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи 
(1950)

Международен пакт за граждански и 
политически права (1966)

Член 5
1. Всеки има право на лична свобода и сигур-
ност. Никой не може да бъде лишен от свобо-
да, освен в следните случаи и по реда, пред-
виден от закона: 
а) законосъобразно задържане на лице по 
силата на постановена от компетентен съд 
присъда; 
b) законосъобразен арест или задържане на 
лице за неизпълнение на законосъобразно 
съдебно решение или с цел осигуряване из-
пълнението на задължение, предписано от 
закона;
с) законосъобразен арест или задържане на 
лице с цел да се осигури явяването му пред 
компетентен съдебен орган по обосновано 
подозрение за извършено правонарушение 
или когато задържането обосновано може да 
се смята за необходимо, за да се попречи на 
лицето да извърши правонарушение или да 
се укрие, след като е извършило правонару-
шение; 
d) задържане на ненавършило пълнолетие 
лице на основата на законосъобразно реше-
ние, за да се осигури неговия възпитателен 
надзор или законосъобразно задържане на 
такова лице с цел да се осигури неговото 
явяване пред предвидената в закона инсти-
туция; 

Член 9 
1. Всеки има право на лична свобода и сигур-
ност. Никой не може да бъде обект на про-
изволен арест или произволно задържане. 
Никой не може да бъде лишаван от свобода, 
освен на основания и съгласно процедура, 
установени от закона. 
2. Всяко арестувано лице следва да бъде уве-
домено, в момента на арестуването му, за 
основанията за ареста и да бъде незабавно 
информирано за всички обвинения, които му 
се предявяват. 
3. Всяко лице, арестувано или задържано по 
обвинение в престъпление, ще бъде неза-
бавно изправено пред съдия или пред друго 
длъжностно лице, упълномощено от закона 
да изпълнява съдебни функции, и има право 
на гледане на неговото дело в разумен срок 
или на освобождаване. Задържането на ли-
цата, очакващи да бъдат съдени, не трябва да 
бъде правило, но освобождаването им може 
да става срещу представяне на гаранции, 
осигуряващи явяването им за гледане на де-
лото им в съда, явяването им на всеки друг 
етап от процеса, а, в случай на нужда, и за 
изпълнение на присъдата. 

1 European Commission, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on procedural safeguards 
for children suspected or accused in criminal proceedings, COM(2013) 822/2.

2 Текстът на формулировките в таблицата се различава от официалните български версии на договорите в 
няколко пункта, в които последните страдат от съществени неточности.
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е) законосъобразно задържане на лица с цел 
да се предотврати разпространението на ин-
фекциозни болести, както и на душевнобол-
ни лица, алкохолици, наркомани или скит-
ници; 
f) законосъобразен арест или задържане на 
лице с цел да се предотврати неразрешеното 
му влизане в страната или на лице, против 
което се предприемат действия за неговото 
депортиране или екстрадиране. 
2. На всеки арестуван следва незабавно да 
бъдат съобщени на разбираем за него език 
основанията за арестуването му и всички об-
винения, които му се предявяват. 
3. Всеки арестуван или задържан в съответ-
ствие с разпоредбите на т. 1 (с) на този член, 
трябва незабавно да бъде изправен пред съ-
дия или пред друго длъжностно лице, упъл-
номощено от закона да изпълнява съдебни 
функции, и има право на гледане на негово-
то дело в разумен срок или на освобождаване 
преди гледането на неговото дело в съда. Ос-
вобождаването може да бъде обусловено от 
даването на гаранции за явяване в съда. 
4. Всеки, който е лишен от свобода чрез арест 
или задържане, има правото да обжалва за-
коносъобразността на своето задържане в 
съд, който е задължен в кратък срок да се 
произнесе; в случай, че задържането му е не-
законно, съдът е длъжен да нареди неговото 
освобождаване. 
5. Всеки, който е бил жертва на арест или 
задържане в нарушение на разпоредбите на 
този член, има изпълнимо право на обезще-
тение.

4. Всяко лице, което е лишено от свобода чрез 
арест или задържане, има право да се обърне 
към съд, който да се произнесе без забавяне 
върху законността на задържането му и да се 
разпореди за освобождаването му, ако задър-
жането е незаконно. 
5. Всяко лице, жертва на незаконен арест или 
задържане, има изпълнимо право на обезще-
тение.

При тълкуването на тези формулировки следва да се имат предвид и форму-
лировките на няколко специални договора на ООН, които съдържат разпоредби, га-
рантиращи правото на лична свобода и сигурност за определени уязвими групи. От 
значение са и относимите разпоредби на регионалните договори за защита на права-
та на човека и особено на член 7 от Американската конвенция за правата на човека, 
както и практиката на Междуамериканския съд по правата на човека (МАСПЧ).

В структурата на двете формулировки, на Пакта и на Конвенцията, доктрината 
най-общо разграничава два аспекта на правото на лична свобода и сигурност – съ-
държателен и формален.1 Съдържателният се свежда до забраната за противозакон-
но и произволно лишаване от свобода, както и с изчерпателни хипотези, в които ли-
шаването от свобода е възможно. Формалният аспект се отнася до формулиране на 
процесуални гаранции срещу противозаконно и произволно лишаване от свобода.

В решението си по делото Маккей срещу Обединеното кралство Голямата кама-
ра на Европейския съд по правата на човека постановява: „Член 5 от Конвенцията, 

1 Вж.: Trechsel, S. (1993) “Liberty and Security of Person”, in: Macdonald, R. St. J., F. Matscher, H. Petzold (eds.), The Eu-
ropean Convention for the Protection of Human Rights, Dordrecht/Boston/London, Martinus Nijhoff, p. 278 (по-нататък за 
краткост: Trechsel, Liberty and Security of Person).
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заедно с членове 2, 3 и 4, е в първия ранг на основните права, които защитават физи-
ческия интегритет на индивида.“1 На свой ред, по делото за техеранските заложници 
Международният съд на ООН отива още по-далеч, приемайки, че забраната за про-
тивозаконно и произволно лишаване от свобода при определени условия е задълже-
ние от по-универсален характер в сравнение с това, установено с ратифицирането на 
един международен договор: „[…] [Н]еправомерното лишаване от свобода на човеш-
ки същества и подлагането им на физически ограничения в условия на страдания 
е само по себе си несъвместимо с принципите на Хартата на Обединените нации, 
както и с фундаменталните принципи, провъзгласени във Всеобщата декларация 
за правата на човека“.2 Нарушението на това право е поради това нарушение на нор-
ма на общото международно право.3 Забраната за произволно лишаване от свобода 
е норма и на международното обичайно хуманитарно право.4 Според член 7.1е от 
Римския статут на Международния наказателен съд затварянето в затвор или друго 
тежко лишаване от физическа свобода в нарушение на основните правила на между-
народното право представлява престъпление срещу човечността когато се извършва 
като част от широко или систематично съзнателно нападение срещу гражданското 
население.

Въпреки това, от начина, по който е формулирано това право, е видно, че то не 
е абсолютно. Това е един от пунктовете, в които то се различава например от право-
то на всеки да не бъде подлаган на изтезания, жестоко, нечовешко или унизително 
отнасяне или наказание (член 3 от ЕКПЧ),5 както и от правото на всеки да не бъде 
държан в робство или принудително подчинение (член 4 от ЕКПЧ). Както член 9 от 
МПГПП, така и член 5 от ЕКПЧ допускат неговото ограничаване, т.е. възможност за 
лишаване от свобода при определени условия. В някои случаи лишаването от свобо-
да е допустимо с цел осъществяване на държавните правомощия за предпазни мер-
ки в интерес на уязвими хора, като например деца или лица с психични разстройства 
(parens patriae).

Формулировките на член 9 от МПГПП и на член 5 от ЕКПЧ имат няколко  
общи елемента:

• Забрана за лишаване от свобода, което не е предвидено от закон;
• Задължение за информиране на арестуваното лице за основанията за ар-

еста и за всички обвинения срещу него в случай, че арестът е във връзка с 
подозрение в извършване на правонарушение;

• Специални защити срещу противозаконност и произвол, които се осигуря-
ват на задържаните по подозрение за извършено правонарушение, които 
включват задължение за незабавно изправяне пред съдия или друго длъж-
ностно лице с правораздавателни правомощия по закон, разглеждане на 
делото в разумен срок и право на освобождаване след предоставяне на га-
ранции за участие в процеса;

• Право на достъп до съд за всички арестувани или задържани, без оглед на 
основанието, с цел проверка на законността на лишаването от свобода и 
задължение за произнасяне на съда в кратък срок;

• Право на обезщетение за незаконен арест или задържане.

1 ECtHR, McKay v. the United Kingdom, No. 543/03, Grand Chamber judgment of 3 October 2006, § 30.
2 ICJ (1980) Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), ICJ 

Reports, § 91.
3 Ibid., § 90.
4 Henckaerts, J.-M., Doswald-Beck L. (2009) Customary International Humanitarian Law, Vol. I, Cambridge, Cambridge 

University Press and ICRC, p. 344. По същество в публикацията става дума за „произволно“ в широкия смисъл на 
думата, идващ от Всеобщата декларация за правата на човека, който включва също така и „противозаконно“.

5 Вж.: Кънев, К. (2009) Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, София, 
Сиби, с. 19-25 (по-нататък за краткост: Кънев, Защита от изтезания).
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Към тези пет елемента следва да се добави още един – забраната за произволно 
лишаване от свобода под каквато и да е форма. Тази забрана присъства експлицитно 
редом със забраната за противозаконно лишаване от свобода във формулировката на 
член 9 от Пакта, както и във формулировките на Конвенцията за правата на детето и 
на Конвенцията за правата на хората с увреждания, но не и във формулировката на 
член 5 от ЕКПЧ. Още в най-ранната си практика обаче органите, гаранти на Конвен-
цията – Европейската комисия по правата на човека и Европейският съд по правата 
на човека, разграничават изискването за законност от това за липса на произвол и 
налагат последното като ключово изискване по член 5.1 На основата на него, други 
международни договори и свързаните с тях надзорни органи извеждат конкретни и 
детайлно формулирани права.2

Основната разлика между формулировката на член 9 от Пакта и член 5 от 
Конвенцията е наличието на изчерпателно изброени хипотези в член 5, при които 
лишаването от свобода е възможно. В зависимост от подхода при броенето различ-
ни автори преброяват между 13 и 15 такива хипотези.3 Още в ранната си практика 
ЕСПЧ приема, че изчерпателният списък от допустими изключения в т. 1 на член 
5 следва да се тълкува стеснително.4 Наистина, формулировката на хипотезите на 
лишаване от свобода е доста по-различна от тези по членове 8-11 от Конвенцията 
и от аналогичните разпоредби на Пакта, които са по-общи и по-мъгляви.5 По-долу 
в текста, когато се обсъждат в детайли конкретните разпоредби, ще стане дума и за  
други разлики.

Гарантирането на правото на лична свобода и сигурност, както и на всяко дру-
го човешко право, включва негативни и позитивни задължения за държавите. Както 
отбелязва съдията Мартенс в особеното си мнение към решението на ЕСПЧ по де-
лото Гюл срещу Швейцария от 1996 г., „[н]егативните задължения изискват държавите 
членки да се въздържат от действия, а позитивните – да предприемат действия“.6 
Двата вида задължения се извличат както от формулировките на правата в съответ-
ните международни договори, така и от практиката на органите, които упражняват 
надзор за тяхното изпълнение. Формулировките на отделните права дават различни 
възможности. По отношение на някои права, като например забраната за изтезание, 
нечовешко и унизително отнасяне и наказание, формулировките на правото и по 
Конвенцията, и по Пакта насочват изцяло към негативно задължение. Въпреки това, 
в практиката си както ЕСПЧ, така и КПЧ са формулирали широк спектър от пози-
тивни задължения за защита от подобни практики, неизпълнението на които води 
до нарушение на разпоредбата на договора.7 Едно такова задължение например е 
задължението за разследване, което не фигурира във формулировката на правото по 
Конвенцията и по Пакта.

1 Вж. по-долу т. 3: „Изискване за законност и за защита от произвол“.
2 Вж.: Niemi-Kiesiläinen, J. (1999) “Article 9”, in: Alfredson, G., Eide, A. (eds.), The Universal Declaration of Human Rights: 

A Common Standard of Achievement, The Hague etc., Martinus Nijhoff, p. 211.
3 Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, p. 407; Reed, R., Murdoch. J. (2011) Human Rights Law in Scotland, Third 

edition, Haywards Heath, Bloomsbury Professional, p. 428.
4 Вж. например: ECtHR, Winterwerp v. the Netherlands, No. 6301/73, Judgment of 24 October 1979, § 37; ECtHR, Bouamar 

v. Belgium, § 43; ECtHR, Ciulla v. Italy, No. 11152/84, Judgment of 22 February 1989, § 41; ECtHR, Quinn v. France, No. 
18580/91, Judgment of 22 March 1995, § 42.

5 Вж. Harris, D.J., O’Boyle, M., Bates, E.P., Buckley, C.M. et al. (2014) Law of the European Convention on Human Rights, 
Third edition, Oxford, Oxford University Press, p. 289 (по-нататък за краткост: Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of 
the European Convention on Human Rights).

6 ECtHR, Gül v. Switzerland, No. 23218/94, Judgment of 19 February 1996, Dissenting Opinion of Judge Martens, approved 
by Judge Russo.

7 Вж.: Mowbray, A.R. (2004) The Development of Positive Obligations under the European Convention on Human Rights by the 
European Court of Human Rights, Oxford/Portland, Hart Publishing, pp. 43-65.
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Формулировката на правото на лична свобода и сигурност е от друг тип. В нея 
негативните и позитивните задължения на държавите са тясно преплетени и дори 
позитивните задължения преобладават над негативните. Само забраната за неза-
конно и за произволно лишаване от свобода, както и имплицитната забрана за арест 
и задържане извън изчерпателните хипотези (член 5.1, букви „a“ – „f“ от Конвенци-
ята) съставляват негативни задължения. Задължението за уведомяване, задълже-
нието за незабавно изправяне на задържан/а по наказателно обвинение пред съдия, 
задължението за произнасяне в кратък срок от съд по жалбата срещу законосъобраз-
ността на лишаването от свобода, са все позитивни задължения. В допълнение към 
формулировките в договорите, в своята практика както ЕСПЧ, така и КПЧ са форму-
лирали и други негативни и позитивни задължения.1

Както в системата на ЕКПЧ, така и в системата на Пакта, държавите са пози-
тивно задължени да гарантират правото на лична свобода и сигурност срещу посе-
гателства от страна на трети лица. По редица дела ЕСПЧ и КПЧ намират нарушения 
съответно на член 5 от Конвенцията и на член 9 от Пакта, когато държавите не са 
изпълнили тези свои задължения. Така в решението си по делото Риера Блуме и други 
срещу Испания от 1999 г. Съдът намира нарушение на член 5 в случай, в който поли-
цията съдейства на родителите на няколко члена на религиозна група, заклеймена 
като „секта“, последните да бъдат настанени принудително в хотел под надзора на 
частна „антисектантска“ организация, за да бъдат „депрограмирани“ от психолог и 
психиатър с цел да им бъде „възстановен психологическият баланс“.

Член 4 от МПГПП и член 15 от ЕКПЧ допускат дерогиране (освобождаване 
на страната от задължението да гарантира) на някои права по време на война или 
друго извънредно положение. Някои елементи от правото на лична свобода и си-
гурност могат да бъдат дерогирани в такива ситуации. Основните термини, с които 
си служат двете разпоредби, са пояснени в няколко документа на международни 
органи и организации. Тези документи включват Общ коментар № 29 на КПЧ по член 
4 от Пакта,2 Сиракузките принципи за ограничаване и дерогиране на разпоредби на 
Международния пакт за граждански и политически права, приети от Подкомисията 
на ООН за предотвратяване на дискриминацията и защита на малцинствата (Сира-
кузките принципи)3 и Парижките минимални стандарти на нормите за правата на 
човека при извънредно положение (Парижките стандарти), приети на 61-та конфе-
ренция на Асоциацията по международно право в Париж през 1984 г.4 По отношение 
на възможностите за дерогиране на разпоредби на международни договори, гаран-
тиращи правото на лична свобода и сигурност, пространно становище е формулира-
ла и Работната група по произволното задържане, един от уставните органи на ООН.

В Общ коментар № 29, който от всички тези стандарти има най-голяма нор-
мативна сила, КПЧ подчертава, че не всеки обществен смут или дори катастрофа 
представлява публично извънредно положение, което застрашава съществуването 
на нацията, т.е. основание за дерогиране. КПЧ освен това изрично отбелязва, че „[…] 
нито една разпоредба на Пакта, колкото и валидно да е дерогирана, не става изцяло 

1 За установените в практиката на страсбургските органи позитивни задължения по член 5 вж.: Rainey, B., Wicks, 
E., Ovey, C. (2014) The European Convention on Human Rights, Sixth edition, Oxford: Oxford University Press, pp. 219-220 
(по-нататък за краткост: Rainey, Wicks, Ovey, The European Convention on Human Rights).

2 HRC, General Comment No. 29: States of Emergency (article 4), 31 August 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 (по-нататък 
за краткост HRC, General Comment No. 29).

3 U.N. Economic and Social Council, U.N. Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 
“Siracusa Principles on the Limitation and Derogation of Provisions in the International Covenant on Civil and Political 
Rights”, Annex, UN Doc E/CN.4/1984/4 (1984).

4 International Law Association, “The Paris Minimum Standards of Human Rights Norms in a State of Emergency”, 
American Journal of International Law, Vol. 79, 1985.
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неприложима към поведението на държавите членки“.1 Това произтича от изисква-
нето дерогирането да бъде само дотолкова, доколкото строго се налага от неотлож-
ните нужди на положението.2 КПЧ дава примери за разпоредби, които не могат да 
бъдат дерогирани и които не са изрично предвидени в член 4 от Пакта. Сред тях са 
забраните за вземане на заложници, отвличания и непризнати задържания. Недо-
пустимостта на тяхното дерогиране е обусловена от статута им на норми на общото 
международно право.3

По отношение на правото на лична свобода и сигурност Парижките стандарти 
определят дълъг списък от недерогируеми гаранции, свързани с условията на пре-
вантивно административно задържане. Стандартите обаче съдържат празнота по 
отношение на такива форми на лишаване от свобода като задържането на психично 
болни, деца, мигранти и др., при които, предвид на общите принципи, които стан-
дартите установяват, има още по-сериозно основание за недопускане на дерогиране.

Принцип 53 от Сиракузките принципи определя точно какво означава мярка-
та дерогиране да се налага строго от неотложните нужди на положението. Тя не се 
налага строго, когато „[…] обикновените мерки, допустими по силата на специфич-
ните ограничителни разпоредби на Пакта, биха били достатъчни за справяне със 
заплахата за живота на нацията“. С други думи, дерогирането на правото на лична 
свобода и сигурност е мярка отвъд предела на ограниченията, предвидени в член 9 
от МПГПП и член 5 от ЕКПЧ.

В Общ коментар № 29 КПЧ изрично изключва от дерогиране правото на достъп 
до съд за всички арестувани или задържани с цел проверка законността на лишава-
нето от свобода без оглед на основанието му и задължението за произнасяне на съда 
в кратък срок по член 9.4 от Пакта. Комитетът изрично обяснява това с необходи-
мостта от съдебна защита на недерогируемите права:

„За да се защитят недерогируемите права, правото на всяко лице да се 
обърне към съд, който да се произнесе без забавяне по законността на задър-
жането му, не може да се отслабва чрез решение на държавата членка да деро-
гира от Пакта.“4

Според член 18 от ЕКПЧ ограниченията на правата и свободите, които Конвен-
цията допуска, не могат да се налагат с цел, различна от тази, за чието осъществява-
не са предвидени. Ако целта е друга, ограничението би било в нарушение на член 5. 
По редица дела за ограничения на правото на лична свобода и сигурност, наложени 
с други цели, ЕСПЧ намира и нарушение на член 18 във връзка с член 5. По тези 
дела става дума за политически мотивирани произволни задържания на известни 
опоненти на властите.5 В такива ситуации Съдът търси конкретни факти, които да 
доказват мотиви, представляващи „скрит дневен ред“, при прилагането на член 5. 
Тежестта за доказване на такива факти е върху жалбоподателя.

1 HRC, General Comment No. 29, § 4.
2 Ibid., § 6.
3 Ibid., § 13b.
4 HRC, General Comment No. 29, § 16. Вж. също: HRC, Concluding observations on Israel (1998) CCPR/C/79/Add.93, § 21.
5 Вж. сред по-скорошните решения: ECtHR, Lutsenko v. Ukraine, No. 6492/11, Judgment of 3 July 2012; ECtHR, Ty-

moshenko v. Ukraine, No. 49872/11, Judgment of 30 April 2013; ECtHR, Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, No. 15172/13, 
Judgment of 22 May 2014.
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2.  Основни понятия

Трите термина, „лишаване от свобода“, „арест“ и „задържане“, които се употре-
бяват както в член 9 от МПГПП, така и в член 5 от ЕКПЧ, често са източник на обър-
кване и неразбиране, особено когато става дума за деца като обект на такива дейст-
вия. Това се случва още по-често в страните от Източна Европа, където „лишаване от 
свобода“ има строго определено значение на конкретен вид наказание, предвидено 
в наказателните закони и, поне сред практикуващите юристи, не се употребява като 
термин с друго значение. Делото А. и други срещу България, по което ЕСПЧ постанови 
решение през ноември 2011 г., е особено ярка илюстрация на разминаването в разби-
ранията за лишаване от свобода сред българските власти и сред съдиите от страс-
бургския съд. По това дело става дума за настаняване на жалбоподателките – едно 
малолетно и четири непълнолетни момичета, във Възпитателно училище-интернат 
(ВУИ), както и за настаняване на една от тях в кризисен център за деца, а на друга 
– в Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни (ДВНМН). Според 
българското правителство в нито един от тези случаи жалбоподателките не са били 
лишени от свобода.1 ЕСПЧ не се съгласява с българското правителство и приема, че 
и в трите случая става дума за лишаване от свобода.

Лишаването от свобода с осъдителна присъда за извършено престъпление е 
само един от видовете лишаване от свобода по смисъла на член 5.1 от ЕКПЧ. То по-
пада в една от изчерпателно изброените хипотези на лишаване от свобода, тази по 
буква „а“. Освен тази хипотеза, съществуват пет други, които също представляват 
лишаване от свобода по смисъла на Конвенцията. По делото А. и други срещу България 
ЕСПЧ приема, че лишаването от свобода на жалбоподателките попада в хипотезата 
на буква „d“ от член 5.1 – задържане за осигуряване на възпитателен надзор. С други 
думи, значението на „лишаване от свобода“ по Конвенцията е автономно и не зависи 
от вътрешноправната квалификация.

Освен за „лишаване от свобода“, в член 9 от Пакта и в член 5 от Конвенцията 
става дума за „арест“ и за „задържане“. Изглежда, че днес най-логично и най-раз-
пространено е разбирането, че спрямо последните „лишаване от свобода“ е родовото 
понятие, а „арест“ и „задържане“ са видове лишаване от свобода. В различните меж-
дународни документи обаче съществува терминологична неразбория.

В член 11b от Правилата от Хавана лишаването от свобода се определя по след-
ния начин:

„Лишаване от свобода означава всякаква форма на задържане или нас-
таняване в затвор или настаняване на лице в публична или частна затворена 
среда, които това лице не може да напусне по свое желание, по разпореждане 
на съдебен, административен или друг публичен орган.“
Буквално същата дефиниция на лишаване от свобода се съдържа и в член 4, т. 

2 от Факултативния протокол към Конвенцията против изтезанията на ООН (Факул-
тативния протокол). В тази дефиниция отсъства „арест“ и, освен за „задържане“, се 
говори и за „настаняване в затвор“, както и за „настаняване в публична или частна 
затворена среда“ (public or private custodial setting), очевидно като нещо различно от 
„задържане“. Правилата от Хавана уреждат положението на децата в условията на 
всякакво лишаване от свобода, а Факултативният протокол установява механизми 
за посещения на местата за лишаване от свобода на глобално и на национално ниво 
с цел превенция на изтезанията, жестокото, нечовешко и унизително отнасяне или 

1 CEDH, A. et autres c. Bulgarie, no 51776/08, Arrêt du 29 novembre 2011, §§ 55, 90, 100. Авторът е процесуален 
представител на жалбоподателките.
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наказание.1 Заради по-широкия кръг хипотези на лишаване от свобода на деца, как-
то и предвид на изискването за максимален обхват на надзора по Факултативния 
протокол, е оправдана широкообхватността на дефиницията по Факултативния про-
токол. Въпреки това, тя не е достатъчно обхватна, тъй като не включва лишаването 
от свобода, което е резултат от решение на частно лице или представител на непу-
блична институция (например директора на частна психиатрична клиника). Пактът 
и Конвенцията използват само „арест“ и „задържане“. „Настаняване в публична или 
частна затворена среда“, формулирано като един от видовете лишаване от свобода, 
редом със „задържане“ и „настаняване в затвор“ в горните определения препятства 
интегририрането на тази дефиниция в обхвата на член 9 от МПГПП и член 5 от ЕСПЧ 
и предизвиква сериозни проблеми с приложимостта на съдебния контрол на лиша-
ването от свобода.

Принципите за защита на всички лица при всякакво задържане или лишаване 
от свобода на ООН (Принципи на ООН за защита срещу задържане) предлагат свои 
дефиниции за арест и задържане. Техните определения за „арест“, „задържано лице“ 
и „лице, настанено в затвор“ са представени в Таблица № 3 по-долу.

Таблица № 3: Формулиране на правото на лична свобода и сигурност

Арест Задържано лице Лице, настанено в затвор
Актът на задържане на лице 
заради това, че е извършило 
правонарушение или в ре-
зултат от действие на орган 
на власт

Лице, лишено от лична сво-
бода, с изключение на осъде-
ните за извършено правона-
рушение

Лице, лишено от лична сво-
бода в резултат от осъждане 
за правонарушение

Тези дефиниции очертават широк обхват на „арест“ и „задържане“, в който не 
попада само лишаването от свобода за извършено правонарушение. В тях липсва  
изискване мярката да е само по разпореждане на публичен орган, тъй като арест би 
бил налице и в случай на действие на частно лице. Освен това, дефиницията на ар-
еста в пункта за действие на орган на власт, доколкото изключва други длъжности и 
лица, е неоправдано тясна. Дефинициите в по-голяма степен отколкото тези на Пра-
вилата от Хавана и на Факултативния протокол отговарят на изискванията на Пакта 
и на Конвенцията за съдебна защита срещу противозаконно и произволно лишаване  
от свобода.

2.1. Право на свобода
В международното право по правата на човека правото на лична свобода има 

специфично значение, тясно свързано с правото на физическо придвижване. До съв-
сем скоро съдържанието на това право бе очертано по общо взето идентичен начин 
в практиката на ЕСПЧ и КПЧ като свобода от една крайна форма на ограничаване на 
правото на придвижване против волята на лицето, което е обект на ограничителни-
те мерки. Това разбиране на правото на лична свобода преобладава и в коментарната 
литература, макар да има известни различия относно систематичното му място.2

В едно от ключовите си решения, свързани с правото на лична свобода и си-
гурност, Щорк срещу Германия от 2005 г., ЕСПЧ разграничава два аспекта на правото 
на лична свобода – обективен и субективен. Според Съда:

1 Вж.: Кънев, Защита от изтезания, стр. 198-201.
2 Според Щефан Трехсел правото на лична свобода и сигурност защитава „класическото liberté d’aller et venir“ 

(Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, p. 409). Подобно е и виждането на Жак Велю и Рушен Ергеч в: 
Velu, J., Ergec R. (2014) Convention européenne des droits de l’homme, 2е édition, Bruxelles, Bruylant, p. 310 (по-нататък 
за краткост: Velu, Ergec, Convention européenne des droits de l’homme). В учебника на Жил Лебретон обаче то не е 
включено в обхвата на правото d’aller et venir, а се третира под рубриката „право на сигурност“ (Lebreton, G. (2005) 
Libertés publiques et droits de l’Homme, 7e édition, Paris, Armand Colin, pp. 369-392).
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„[…] понятието за лишаване от свобода по смисъла на член 5 § 1 не включ-
ва само обективния елемент на затварянето на лицето в определено ограниче-
но пространство за непренебрежим период от време. Лицето може да се смята 
за лишено от свобода, ако като допълнителен субективен елемент то не е дало 
валидно съгласие за въпросното затваряне“.1

В по-късната си практика ЕСПЧ утвърждава този свой разбираем подход в ре-
дица други решения.2 Той бе утвърден и в решението на Голямата камара по делото 
Станев срещу България от 2012 г.3

В практиката си ЕСПЧ създава няколко правни конструкции, с които насища 
значението както на обективния, така и на субективния елемент на понятието за 
лишаване от свобода. Част от тези конструкции, когато става дума за обективния 
елемент, са свързани с разграничаването на това право от правото на свободно прид-
вижване по член 2 от Протокол № 4 на Конвенцията.4 В решението си по делото Ста-
нев срещу България от 2012 г. Голямата камара на ЕСПЧ определя, че това разграниче-
ние е въпрос на „[…] степен и интензитет, а не на същност и съдържание“.5 Основните 
принципи за обективния елемент на понятието за лишаване от свобода Съдът арти-
кулира с едно от ранните си решения, Гуцарди срещу Италия.6 По това ключово дело 
става дума за принудително заселване на жалбоподателя на един остров в хода на 
досъдебно производство срещу него по обвинение в отвличане. Най-общо, по Гуцар-
ди и в последващата си практика, основана на това решение, ЕСПЧ формулира чети-
ри фактора за преценка дали от обективна страна жалбоподателите са били лишени 
от свобода:

• (Не)възможността да напуснат определено затворено пространство;
• Степента на тяхната изолация;
• Степента на надзор и контрол, на които са подложени;
• Наличието и степента на ограничаване на техните социални контакти.
По много от делата са налице всички или няколко от тези фактори, а Съдът 

не винаги изяснява в мотивите си кой от наличните фактори смята за решаващ по 
конкретното дело.

Пребиваването на арестуваното лице под непрекъснат контрол на властите, 
независимо дали е било задържано в институция, или, ако е било задържано, това е 
станало за кратко и с цел уреждане на формалности, е решаващо за установяването 
на лишаване от свобода.7 В няколко решения, в които става дума за формални арести 
и задържания, целящи поддържане на обществения ред или борба с престъпността, 
ЕСПЧ пренебрегва почти изцяло продължителността на мярката, като приема, че е 
налице лишаване от свобода и при краткосрочни ограничения на физическото прид-

1 ECtHR, Storck v. Germany, No. 61603/00, Judgment of 16 June 2005, § 74.
2 Вж. по-специално: ECtHR, Shtukaturov v. Russia, No. 44009/05, Judgment of 27 March 2008, § 106; ECtHR, D.D. v. 

Lithuania, No. 13469/06, Judgment of 14 February 2012, § 146; ECtHR, Kędzior v. Poland, No. 45026/07, Judgment of 16 
October 2012, § 55; ECtHR, Mihailovs v. Latvia, No. 35939/10, Judgment of 22 January 2013, § 128.

3 ECtHR, Stanev v. Bulgaria, No. 36760/06, Grand Chamber judgment of 17 January 2012, § 117.
4 Тази разпоредба гарантира правото на всеки, който се намира законно на територията на страната, на свободно 

придвижване, включително правото да напуска пределите на всяка държава, в това число и на своята. Това 
право може да бъде ограничавано в интерес на националната или обществената сигурност, за поддържане на 
обществения ред, за предотвратяване на престъпления, за защитата на здравето и морала или на правата и 
свободите на другите. То също така подлежи на ограничаване в определени зони, доколкото това е оправдано 
от обществения интерес в едно демократично общество.

5 ECtHR, Stanev v. Bulgaria, § 115. Вж. също: ECtHR, Rantsev v. Cyprus and Russia, No. 25965/04, Judgment of 7 January 
2010, § 314.

6 ECtHR, Guzzardi v. Italy, No. 7367/76, Judgment of 6 November 1980.
7 Вж.: ECtHR, Foka v. Turkey, §§ 77-79; ECtHR, Rantsev v. Cyprus and Russia, § 317; ECtHR, Iskandarov v. Russia, § 140.
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вижване на жалбоподателите.1 В решението си по делото Шимоволос срещу Русия от 
2011 г. Съдът установява лишаване от свобода на жалбоподателя – известен правоза-
щитник и опонент на режима в Русия, заради задържането му в продължение на 45 
минути. В решението си Гилън и Куинтън срещу Обединеното кралство от 2010 г. ЕСПЧ 
приема, че спиране от полицейски служители на двама души, отиващи на антиво-
енна демонстрация в Лондон, с цел обиск за 20-30 минути представлява лишаване 
от свобода и, като такова, попада в обхвата на член 5. Причината според Съда е, че те 
по закон са били задължени да останат на място и да бъдат подложени на обиск, а 
ако откажат, са щели да бъдат задържани в полицейско управление и спрямо тях е 
можело да бъде повдигнато обвинение.2 Още по-кратък е периодът на лишаване от 
свобода на единия от жалбоподателите по делото Брега и други срещу Молдова (ре-
шение от 2012 г.). В този случай цивилни полицейски служители, за да препятстват 
отиването на жалбоподателя на протестна акция, го спират на тролейбусна спирка и 
го принуждават да влезе в идващия тролейбус. Вътре в тролейбуса той е заобиколен 
плътно от служителите и, въпреки протестите му, е държан така около осем минути, 
докато тролейбусът изминава няколко спирки. След това е освободен, но задържа-
нето му препятства неговото участие в протеста. ЕСПЧ приема, че е налице лиша-
ване от свобода и че „[п]редвид контекста и специфичните обстоятелства по делото 
Съдът смята, че лишаването от свобода на втория жалбоподател е било произволно 
и незаконно“.3

Преценката, дали е налице лишаване от свобода от обективна страна по го-
репосочените четири критерия, е базата на практиката на ЕСПЧ в продължение на 
повече от три десетилетия след решението Гуцарди. През март 2012 г. обаче, с ре-
шението на Голямата камара по делото Остин и други срещу Обединеното кралство, 
този тест бе сериозно подронен. Може да се каже, че с това решение ЕСПЧ преобръща 
своята практика по член 5. По това дело става дума за акция на английската полиция 
във връзка с демонстрация в Лондон на 1 май 2001 г. Поради предварителни дан-
ни от разузнаването, че голяма част от участниците в демонстрацията, сред които 
има такива, които могат да прибегнат към насилие и повреждане на собственост, 
полицията взема специални мерки. Около 6 000 полицаи със специално оборудване 
образуват плътен кордон около 1 500 демонстранти, събрани на Оксфорд Съркъс в 
центъра на Лондон. Тази крайно спорна тактика, известна като „държане в котел“, 
се използва по традиция от английската полиция в подобни ситуации. На няколко 
пъти полицията прави опит за контролирано пропускане на малки групи от обгра-
дените, но впоследствие се отказва и отново затяга кордона. Някои от участниците 
в демонстрацията както вътре, така и вън от кордона, хвърлят павета и други ма-
териали срещу полицаите. Сред обградените обаче има и такива, които попадат в 
кордона по случайност, т.е. не са демонстранти. Такива са трима от четиримата жал-
боподатели по делото. Когато излага общите принципи на своята практика, Съдът 
за пръв път въвежда възможността лишаването от свобода да се обоснове с „общото 
благо“.4 С това на практика Съдът създава нова хипотеза, допускаща лишаване от 

1 В този пункт практиката на страсбургските органи еволюира, като в ранните си решения те са по-склонни да 
вземат предвид времевия фактор. В решението по допустимост по делото Х. срещу Федерална република Германия 
от 1981 г. Комисията приема, че дете, което е задържано за два часа в полицейско управление, за да бъде 
разпитвано, без вратата да е била заключена, не е било лишено от свобода (ECmHR, X. v. the Federal Republic of 
Germany, No. 8819/79, Decision on admissibility of 19 March 1981). Вж. също: Trechsel, Human Rights in Criminal 
Proceedings, p. 416-417.

2 ECtHR, Gillan and Quinton v. the United Kingdom, § 57. По това дело Съдът разглежда целия комплекс от факти, 
свързани с тяхното спиране и обиск, по член 8, вместо по член 5 и намира нарушение на член 8.

3 ECtHR, Brega and Others v. Moldova, No. 61485/08, Judgment of 24 January 2012, § 43.
4 ECtHR, Austin and Others v. the United Kingdom, Nos. 39692/09, 40713/09 and 41008/09, Grand Chamber judgment of 12 

March 2012, § 59.
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свобода свръх хипотезите по член 5.1.1 При това тази нова хипотеза е толкова общо 
формулирана, че на практика обезсмисля преценката дали лишаването от свобода 
попада в изчерпателно изброените хипотези в член 5.1, а тяхната изчерпателност е 
изпразнена от съдържание.

Според ЕСПЧ, за да е налице лишаване от свобода, е необходимо не само мяр-
ката по отношение на лицето да има за резултат ограничаване на неговата/ нейната 
свобода на придвижване в значителна степен. Следва също така лицето да не е дало 
валидно съгласие за ограничаването. Двата елемента, обективният и субективният, 
в общия случай следва да са кумулативно налице или мярката да е такава, че от обек-
тивна страна да влече презумпция за лишаване от свобода, без да е необходимо да се 
изследва субективният елемент.

В огромното мнозинство от случаите установяването на субективния елемент 
не представлява каквото и да е предизвикателство. Това се отнася например за слу-
чаите, когато лицето е задържано при преследване след извършване на престъпле-
ние; когато е задържано в дома му или на улицата и е доведено принудително пред 
орган на власт, с което е нарушен обичайният му ритъм на живот; когато психично 
болно лице е задържано в момент, в който с действията си застрашава или е на път 
да застраши своята или чуждата сигурност и/или телесна цялост; когато незакон-
но пребиваващ чужденец е задържан с цел депортиране след опит да се укрие. Във 
всички тези и десетки подобни на тях случаи, в които фактите по категоричен на-
чин насочват към едно съвсем очевидно прекършване на волята на лицето чрез въз-
действие, което има ясна ограничителна насока, проблемът с наличието на валидно 
съгласие дори не се поставя.

Има обаче редица случаи, в които установяването на субективния елемент е 
спорен въпрос: когато става дума за лица, които са недееспособни поради психично 
разстройство; за такива, които, макар и да не са недееспособни, са в състояние на вре-
менно умопомрачение или под натиска на непреодолим импулс, например поради 
внезапно обострено психично заболяване или въздействие на вещества; за бездомни 
лица, чиято нужда от подслон ги е тласнала към това, да поискат да бъдат задържа-
ни, но впоследствие си променят желанието, както и за деца.

Най-сериозното предизвикателство по отношение на субективния елемент в 
практиката на ЕСПЧ са случаите на претендирано нарушение на член 5 по отноше-
ние на деца, както и на деца и възрастни с психични разстройства. Все още водещо по 
отношение настаняването на деца в институции е решението по делото Нилсен срещу 
Дания от 1988 г. Това старо и в много отношения отживяло времето си решение за-
дава един твърде консервативен стандарт, който обаче, поне формално, продължава 
да се възпроизвежда по много от по-новите дела. По това дело става дума за наста-
няване в детска психиатрична клиника на 12-годишно момче по искане на негова-
та майка, която към този момент упражнява родителските права. Настаняването е 
предшествано от драматична семейна история, която започва с раздялата на май-
ката и бащата няколко години по-рано. Тъй като те нямат брак, родителските права 
според датското законодателство се упражняват автоматично от майката, но бащата 
има право да вижда сина си. Докато се виждат, баща и син развиват доста близки от-
ношения и детето на няколко пъти бяга от майка си и отива да живее при баща си. По 
това дело Съдът приема, че хоспитализацията на жалбоподателя не представлява 
лишаване от свобода, а е отговорно упражняване на родителските права от неговата 
майка в интерес на детето. Съответно, член 5 не е приложим.2

1 Fenwick, H. (2012) “An appeasement approach in the European Court of Human Rights”, UK Constitutional Law As-
sociation blog, available at: http://ukconstitutionallaw.org/2012/04/05/helen-fenwick-an-appeasement-approach-in-the-
european-court-of-human-rights/.

2 ECtHR, Nielsen v. Denmark, No. 10929/84, Judgment of 28 November 1988, § 73.

http://ukconstitutionallaw.org/2012/04/05/helen-fenwick-an-appeasement-approach-in-the-european-court-of-human-rights/
http://ukconstitutionallaw.org/2012/04/05/helen-fenwick-an-appeasement-approach-in-the-european-court-of-human-rights/
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Този подход на ЕСПЧ от време, когато идеята за права на детето е в своя за-
родиш, поражда редица проблеми. Основният от тях е очевидното потъпкване на 
волята на детето, което в процесния период е достатъчно зряло, за да си дава сметка 
на какво е подложено и да има оформено и осъзнато виждане за това дали желае или 
не да бъде обект на рестриктивните мерки. Упражняване на родителски права, кое-
то допуска настаняване в психиатрична клиника за пет месеца и половина против 
волята му на дете, чието психично разстройство категорично не налага хоспитали-
зация, е чуждо на педагогиката на едно свободно общество. То е, както се изразяват 
двама от съдиите с особени мнения, злоупотреба както с родителската власт, така и 
с психиатрията.1

Неудачите в подхода на ЕСПЧ по Нилсен донякъде се компенсират в по-късната 
практика на Съда по дела за лишаване от свобода на хора с психични разстройства, 
включително на такива, които са обявени за недееспособни. По няколко дела Съдът 
приема, че това, че лицето е недееспособно, не означава, че то не разбира положени-
ето си, когато спрямо него се предприема рестриктивна мярка или че не трябва да се 
търси неговото съгласие.2 Съдът особено изисква последното, когато националното 
законодателство предвижда такова изискване.

2.2. Право на сигурност
Освен правото на свобода, член 5 от ЕКПЧ и член 9 от МПГПП гарантират и 

правото на сигурност. По подобен начин са формулирани и относимите разпоредби 
на почти всички останали договори на глобално и на регионално ниво.

Още в ранната си практика, по делото 35 източноафрикански азиатци срещу 
Обединеното кралство, Европейската комисия по правата на човека обвързва тясно 
правото на сигурност с правото на лична свобода, разбирана като свобода от мерки, 
ограничаващи физическото придвижване, и очертава подхода си, следван и от Съда:

„Според Комисията, защитата на „сигурността“ е в този контекст насо-
чена срещу произволната намеса на публичен орган в личната „свобода“ на 
лицето. Или с други думи, всяко решение, взето в рамките на член 5, трябва, за 
да гарантира правото на лицето на „лична сигурност“, да съответства на про-
цедурните и материално-правните изисквания на вече съществуващ закон“.3

По редица други дела Комисията отхвърля като недопустими жалби за на-
рушаване на правото на сигурност по член 5 от Конвенцията извън контекста на 
лишаването от свобода, като например поради твърдяно бездействие от страна на 
държавата пред лицето на заплахи за жалбоподателя от страна на частни лица,4 по-
ради задържане от полицията на снимки на жалбоподателката, направени при ней-
но участие в протест срещу апартейда в Южна Африка5, или поради невъзможност за 
завеждане на иск за непозволено увреждане от военнослужещ.6

И в по-късната си практика страсбургските органи продължават да се придър-
жат към този подход – тълкуване на личната сигурност изключително като функция 
от личната свобода, и отхвърлят други възможни значения на „сигурност“. Така в 
решението си по делото Ментеш и други срещу Турция от 1996 г. Комисията отхвърля 
като недопустима жалбата за нарушение на правото на сигурност на група жертви 

1 Ibid. Joint dissenting opinion of judges Pettiti and De Meyer.
2 Вж.: ECtHR, Shtukaturov v. Russia, No. 44009/05, Judgment of 27 March 2008, §§ 108-109; ECtHR, Stanev v. Bulgaria, § 

130; ECtHR, D.D. v. Lithuania, § 150.
3 ECmHR, 35 East African Asians v. the United Kingdom, Nos. 4626/70 and others, Decision of 6 March 1978, § 6.
4 ECmHR, X. v. Ireland, No. 6040/73, Decision of 20 July 1973.
5 ECmHR, X. v. the United Kingdom, No. 5877/72, Decision of 12 October 1973.
6 ECmHR, Dyer v. the United Kingdom, No. 10475/83, Decision of 9 October 1984. Вж. също: ECmHR, A., B., C., D., E., F., G., 

H. and I. v. the Federal Republic of Germany, Nos. 5573 and 5670/72, Decision of 16 July 1976.
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на операции на силите за сигурност, които ги принуждават да напуснат домовете 
си. Според Комисията техните несигурни лични обстоятелства, възникнали поради 
загубата на техните домове, не попадат в обхвата на понятието за лична сигурност.1 
Съдът също отказва да намери нарушение на правото на сигурност по член 5.1 в слу-
чаи, в които жалбоподателите са били застрашени, но не са били лишени от свобода, 
като изрично се мотивира с липсата на лишаване от свобода.2 Комисията и Съдът не 
намират по нито едно дело нарушение на правото на сигурност отделно от правото 
на свобода. Техните решения относно правото на сигурност обсъждат единствено 
процесуалните защити на правото на лична свобода, гарантирани по член 5, и прин-
ципите, които страсбургските органи и преди всичко ЕСПЧ установяват в практика-
та си като произтичащи от тази разпоредба.

За разлика от страсбургските органи КПЧ третира правото на сигурност като 
самостоятелно право, без да го обвързва с правото на лична свобода. Водещото ре-
шение в практиката на Комитета в този пункт е Делгадо Паес срещу Колумбия от 1990 
г. Жалбоподателят е учител по религия, чиито възгледи се разминават с тези на 
местния апостолически префект. В резултат, по искане на префекта той е преназна-
чен за учител по трудово обучение. Впоследствие учителят, който се оплаква от това, 
получава анонимни телефонни заплахи в дома си и в резиденцията на учителския 
профсъюз, че ще бъде убит, ако не оттегли жалбите си срещу префекта. По-късно учи-
телят е физически атакуван на улицата, което го принуждава да напусне страната и 
да потърси убежище във Франция. Той не е бил арестуван или задържан в Колумбия. 
КПЧ намира нарушение на неговото право на сигурност по член 9 от Пакта, което 
се състои в отказа на властите да вземат каквито и да било мерки, за да го защитят  
от заплахите.3

В практиката си след Делгадо Паес Комитетът утвърждава своя подход да на-
мира самостоятелни нарушения на правото на сигурност независимо от това, дали е 
имало лишаване от свобода или не, при разни обстоятелства: заплахи и тормоз над 
противник на еднопартиен политически режим;4 прострелване на жалбоподателя в 
гърба при опит за арест от полицейски служител;5 заплахи спрямо бизнесмен с цел 
да бъде осуетено неговото влизане в страната, след като преди това партньорката му 
и охранителят  са убити, а офисът му е ограбен от близки до управляващите лица;6 
прострелване и раняване на известен политик от полицейски служители по време 

1 ECmHR, Menteş and Others v. Turkey, No. 23186/94, Report of the Commission of 7 March 1996, § 196. Впоследствие 
Голямата камара на Съда изцяло утвърждава този подход. Вж.: ECtHR, Menteş and Others v. Turkey, No. 23186/94, 
Grand Chamber judgment of 28 November 1997, § 79.

2 Ср. напр.: ECtHR, Altun v. Turkey, No. 24561/94, Judgment of 1 June 2004, §§ 57-58; ECtHR, Çaçan v. Turkey, No. 33646/96, 
Judgment of 26 October 2004, §§ 69-70. В решението си по делото Кипър срещу Турция от 2001 г. Голямата камара 
също утвърждава този подход, но отбелязва, че специфичните обстоятелства по делото, определящи личната 
несигурност на жалбоподателите – възрастни хора, изложени на агресия и безнаказана престъпност, попадат в 
обхвата на член 8. Съдът, както и по други дела, не квалифицира тези факти като нарушение на член 5 (ECtHR, 
Cyprus v. Turkey, No. 25781/94, Grand Chamber judgment of 10 May 2001, §§ 226-227). В решението си по делото 
Гефген срещу Германия от 2010 г. Голямата камара приема, че заплахите с насилие попадат в обхвата на член 3 
и представляват нечовешко отнасяне (ECtHR, Gäfgen v. Germany, No. 22978/05, Grand Chamber judgment of 1 June 
2010, § 108). По това дело разследващи полицаи заплашват заподозрян в извършване на убийство задържан. 
Няма причина да се смята, че подходът на Съда в този пункт не би бил относим и към заплахи от страна на 
частни лица.

3 HRC, Delgado Páez v. Columbia, No. 195/1985, Views of 10 July 1990, § 5.5. Вж. също при подобни смъртни заплахи и 
бездействие на властите: HRC, Jiménez Vaca v. Columbia, No. 859/1999, Views of 25 March 2002, § 7.1.

4 HRC, Bwalya v. Zambia, No. 314/1988, Views of 14 July 1993, § 6.4. Вж. също при подобни факти: HRC, Bahamonde v. 
Equatorial Guinea, Views of 20 October 1993, § 9.2.

5 HRC, Leehong v. Jamaica, No. 613/1995, Views of 13 July 1999, § 9.3.
6 HRC, Dias v. Angola, No. 711/1996, Views of 20 March 2000, § 8.3.
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на публична проява;1 заплахи от страна на полицейски служители спрямо жалбо-
подателя да оттегли жалбата си за това, че е бил изтезаван в полицията;2 неколко-
кратни смъртни заплахи от страна на полицейски служители спрямо известен жур-
налист и правозащитник заради публикуваните от него „непатриотични“ статии;3 
отказ на държавата да защити известни правозащитници от заплахи на органите на 
реда, последван от тяхното отвличане и убийство;4 заплахи спрямо жалбоподателя 
от страна на полицейски служители с искания за извънсъдебно споразумение, след 
като той подава жалба срещу тях за изтезание и незаконно лишаване от свобода.5 Във 
всички тези случаи, с едно изключение, Комитетът намира нарушение единствено 
на член 9.1 от Пакта, но не и на член 6 или член 7. В практиката на страсбургските 
органи тези факти биха били квалифицирани като нарушение на член 2 или на член 
3 от Конвенцията и при липса на лишаване от свобода не би дори възникнал въпрос 
с нарушение на член 5.1.

3.  Изискване за законност и за защита от произвол

Член 9 от Пакта, член 37 от Конвенцията за правата на детето и редица други 
договори, както и документи, формулиращи „меки“ стандарти, изрично забраняват 
както противозаконното, така и произволното лишаване от свобода. Разликата, коя-
то тези източници на международното право правят, между противозаконно и про-
изволно лишаване от свобода е била и продължава да бъде често неясна, а понякога 
дори лишена от логика. Несигурността дали е необходимо въвеждане на отделна 
забрана за произволност наред със забраната за противозаконност на лишаването от 
свобода е налице още в подготвителните работи към МПГПП. Член 9 от Всеобщата 
декларация за правата на човека забранява произволния арест и задържане, но там 
не става дума за противозаконност. Някои от първите чернови варианти на член 9 
от Пакта, като например този на САЩ, представен на втората сесия на Комисията 
по правата на човека през 1947 г., също не споменават за противозаконност,6 а пред-
виждат само защита от произвол. В хода на дискусиите има няколко опита да се от-
граничи значението на „произволно“ от това на „противозаконно“, но без успех.7 Ко-
мисията се бори с този проблем дълго време и в края на краищата решава да запази 
„противозаконно“, наред с „произволно“. През 1952 г. предложението на Обединеното 
кралство за заличаване на второто изречение от член 9, т. 1 е отхвърлено с 44 срещу 
11 гласа при 14 въздържали се.8 Впоследствие изричната забрана, както на противо-
законното, така и на произволното лишаване от свобода, се запазва във всички от-
носими инструменти на ООН, както и във всички регионални системи за защита на 
правата на човека с изключение на европейската. В член 5 от ЕКПЧ изрична забрана 
за произволно задържане липсва, но тя е въведена още с най-ранната практика на 
страсбургските органи.

1 HRC, Chongwe v. Zambia, No. 821/1998, Views of 25 October 2000, § 5.3. По това дело Комитетът, освен като 
нарушение на член 9.1, квалифицира фактите и като нарушение на правото на живот по член 6.1 от Пакта.

2 HRC, Lalith Rajapakse v. Sri Lanka, No. 1250/2005, Views of 14 July 2006, § 9.7.
3 HRC, Njaru v. Cameroon, No. 1353/2005, Views of 19 March 2007, § 6.3.
4 HRC, Marcellana and Gumanoy v. Philippines, No. 1560/2007, Views of 30 October 2008, § 7.7. По това дело Комитетът 

намира отделно нарушение на член 6 във връзка с член 2 от Пакта заради неразследването на отвличането и 
убийството на двамата правозащитници.

5 HRC, Gunaratna v. Sri Lanka, No. 1432/2005, Views of 17 March 2009, § 8.4.
6 Bossuit, M. (1987) Guide to the “travaux préparatoires” of the International Covenant on Civil and Political Rights, Dordrecht, 

etc., Martinus Nijhoff, p. 188 (по-нататък за краткост: Bossuit, Guide to the “travaux préparatoires” of the ICCPR).
7 Например от предложението на Белгия (Е/CN.4/235), което цели да даде изчерпателно определение на 

„произволно“, не става ясно с какво то се различава от „противозаконно“: Bossuit, Guide to the “travaux prépara-
toires” of the ICCPR.

8 Ibid., p. 200.
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Член 37б от Конвенцията за правата на детето повтаря стандартите на МПГПП 
и изисква по отношение на деца лишаването от свобода „да се използва само като 
крайна мярка и за най-краткия възможен срок“. Трудно е обаче да се каже, че това 
изискване само по себе си осигурява по-висока защита на децата срещу произволно 
лишаване от свобода, тъй като изискването за необходимост и пропорционалност е 
валидно и по отношение на възрастните.1

3.1. Забрана за противозаконно лишаване от свобода
Член 5 от ЕКПЧ изглежда да придава особено значение на забраната за проти-

возаконно лишаване от свобода. В текста на разпоредбата тя е възпроизведена като 
изискване за законосъобразност в началото на т. 1 („по реда, предвиден от закона“), 
както и във връзка с всяко едно от легитимните основания за лишаване от свобода 
по подточки от „а“ до „f“. Тази настойчивост в изискването за законосъобразност на 
лишаването от свобода навярно произтича от високия статус на правото на лична 
свобода и сигурност, от факта, че то е, съгласно произнасянето на Голямата камара 
по делото Маккей, „в първия ранг на основните права, които защитават физическия 
интегритет на индивида“.2 Практиката на Комисията и на Съда обаче не дава осно-
вание да се смята, че изискването за законосъобразност на лишаването от свобода 
има по-тясно значение от изискването за законосъобразност на ограничаването на 
други права и свободи, гарантирани от Конвенцията. Още в доклада си по делото 
Замир срещу Обединеното кралство от 1983 г. Комисията приема, че при оценката на 
изискването за законосъобразност по член 5 се прилагат същите принципи, както 
при оценката на изискването за законосъобразност на ограниченията на правото на 
свобода на изразяване по член 10 от ЕКПЧ.3

В практиката си Комисията и Съдът преценяват законосъобразността на ли-
шаването от свобода въз основа на два критерия – съобразеността на мярката с при-
ложимото национално законодателство и качеството на последното. Националното 
законодателство може да включва и актовете на международното право, когато те са 
интегрална част от вътрешното право и когато съответната мярка е основана на тях,4 
както и обичайното право.5 Съдът нееднократно подчертава, че националните органи 
и преди всичко съдилищата са тези, които следва да преценяват доколко наложената 
мярка е в съответствие с приложимото право, но, тъй като нарушаването на послед-
ното води до нарушаване на Конвенцията, Съдът следва да прави и своя преценка за 
съобразеността на задържането с действащите разпоредби на националното право.6 
Такава преценка, по-конкретно преценка на съответствието на основанията за за-
държането на жалбоподателя (отпускане на помощи за развиващите се страни) с раз-
поредбите на Наказателния кодекс, Съдът прави и в първото си решение срещу Бъл-
гария, по делото Луканов срещу България от 1997 г., за да установи, че задържането му е  
било противозаконно.7

1 Вж. по-долу 3.2.
2 Вж. по-горе.
3 ECmHR, Zamir v. the United Kingdom, No. 9174/80, Report of the Commission of 11 October 1983, §§ 90-91. Вж. също: 

ECtHR, Mooren v. Germany, No. 11364/03, Grand Chamber judgment of 9 July 2009, § 76.
4 Вж. сред многото примери: ECtHR, Medvedyev and Others v. France, No. 3394/03, Grand Chamber judgment of 29 March 

2010, § 79, както и по-скоро по дело, свързано с екстрадиция: ECtHR, Čalovskis v. Latvia, No. 22205/13, Judgment of 
24 July 2014.

5 Вж. ECtHR, Drozd and Janousek v. France and Spain, No. 12747/87, Judgment of 26 June 1992, § 107. По това дело става 
дума за обичая лицата, осъдени в Андора, да изтърпяват наказанията си във Франция, който датира още от 
Средновековието.

6 ECtHR, Winterwerp v. the Netherlands, § 46; ECtHR, Douiyeb v. the Netherlands, No. 31464/96, Grand Chamber judgment of 
4 August 1999, § 45; ECtHR, Baranowski v. Poland, No. 28358/95, Judgment of 28 March 2000, § 50; ECtHR, Gusinskiy v. 
Russia, No. 70276/01, Judgment of 19 May 2004, § 66; ECtHR, Öcalan v. Turkey, No. 46221/99, Grand Chamber judgment 
of 12 May 2005, § 84; ECtHR, Čalovskis v. Latvia, § 156.

7 ECtHR, Lukanov v. Bulgaria, No. 21915/93, Judgment of 20 March 1997, § 43.
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Вторият критерий за законосъобразност е качеството на закона. Страсбургски-
те органи още в най-ранната си практика нееднократно подчертават, че

„[…] условията за лишаване от свобода по националното и/или междуна-
родното право следва да бъдат ясно определени и прилагането на закона след-
ва да бъде предвидимо, за да съответства на критериите за „законосъобраз-
ност“ по смисъла на Конвенцията, стандарт, който изисква законодателството 
да бъде достатъчно прецизно, за да се избегне рискът от произвол и за да се 
даде възможност на гражданина – ако е необходимо, с подходящо консултира-
не – да предвиди, в степента, в която това е разумно предвид на конкретните 
обстоятелства по делото, последствията, които определено негово действие 
може да има“.1

Изхождайки от това, ЕСПЧ намира нарушение на член 5.1 поради това, че ма-
кар решенията на компетентните органи на национално ниво да се основават на раз-
поредби на националния закон, последните не са достатъчно ясни и предвидими и 
не дават възможност на жалбоподателите да предвидят последствията от определе-
но свое поведение. Такъв е например случаят по делото Барановски срещу Полша от 
2000 г. Жалбоподателят е задържан първоначално по обвинение в измама. Неговото 
задържане е продължено на няколко пъти с едни и същи мотиви като първоначал-
ните. Шест месеца и половина след първоначалното задържане прокуратурата внася 
в съда обвинителен акт. Скоро след това изтича срокът на последното съдебно реше-
ние в рамките на досъдебното производство, с което задържането на жалбоподателя 
е продължено. Той няколко пъти обжалва продължаващото свое задържане на раз-
лични основания, като в края на краищата е освободен, но едва четири месеца след 
изтичане на срока на последното съдебно решение за задържането. Според полското 
правителство той е бил задържан в този период единствено въз основа на обстоятел-
ството, че срещу него в съда е внесен обвинителен акт. На законодателно ниво обаче 
няма ясни разпоредби, които да указват, че това само по себе си, без изрично съдеб-
но решение, може да послужи като основание за задържане. Според Съда липсата 
в националното законодателство на ясни разпоредби, указващи дали и при какви 
условия задържането, постановено за ограничен период по време на досъдебното 
производство, може да бъде валидно продължено на съдебната фаза, не отговаря на 
изискванията за „предвидимост“ на закона по смисъла на член 5.1. Също така, зако-
новата празнота, допускаща задържане за неопределен период от време на лицето на 
съдебната фаза без ясно законово основание и без съдебно решение, противоречи на 
принципа на правната сигурност.2 По това дело ЕСПЧ също така приема, че задържа-
не, което продължава няколко месеца и което не е постановено от съд, не може да се 
смята за законно, а по-нататъшното задържане на лице, задържано първоначално за 
целите и за периода, предвидени по член 5.3, изисква съдебен контрол като гаранция 
срещу произвол.3

И по няколко други дела ЕСПЧ приема, че разпоредби на националното за-
конодателство, които се тълкуват по непоследователен и противоречив начин от 
правоприлагащите органи на национално ниво, не съответстват на изискването за 

1 ECtHR, Medvedyev and Others v. France, § 80. Вж. възпроизвеждането на този стандарт в по-новата практика: ECtHR, 
Tymoshenko v. Ukraine, § 264; ECtHR, Radu v. Germany, No. 20085/07, Judgment of 16 May 2013, § 94; ECtHR, Del Río 
Prada v. Spain, No. 42750/09, Grand Chamber judgment of 21 October 2013, § 125; ECtHR, L.M. v. Slovenia, No. 32863/05, 
Judgment of 12 June 2014; ECtHR, Dragin v. Croatia, No. 75068/12, Judgment of 24 July 2014; ECtHR, Čalovskis v. Lat-
via, § 182. Вж. по-подробно за трите критерия за „качество на закона“ (достъпност, предвидимост и адекватни 
гаранции срещу злоупотреба) в: Van Dijk, P., van Hoof, F., van Rijn, A., Zwaak, A.L. (eds.) (2006) Theory and Practice 
of the European Convention on Human Rights, Fourth edition, Antwerp/Oxford: Intersentia, pp. 336-338 (по-нататък за 
краткост: Van Dijk, van Hoof, van Rijn, Zwaak, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights).

2 ECtHR, Baranowski v. Poland, §§ 54-55.
3 Ibid., § 57.
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качество на законодателството.1 По друго дело обаче подобна ситуация е квалифици-
рана като несъответстваща на изискването за забрана на произволното задържане.2

Подходът на ЕСПЧ към изискването за законосъобразност на лишаването от 
свобода не винаги е достатъчно строг и съответен на статуса, който съгласно прак-
тиката на Съда има това основно човешко право. По делото Медведев и други срещу 
Франция от 2010 г. Голямата камара приема с крехко мнозинство от десет срещу седем 
гласа, че задържането на жалбоподателите, членове на екипажа на камбоджански 
кораб, плаващ в открито море, на борда на френски кораб за 13 дни по подозрение в 
трафик на наркотици въз основа единствено на дипломатическа нота, която гласи, че 
„[…] кралското правителство на Камбоджа оторизира френските власти да пресрещ-
нат, проверят и да предприемат правни действия срещу кораба Уинър, плаващ под 
камбоджански флаг […]“, е било законосъобразно. В недобре обосновано особено мне-
ние седем съдии се опитват да аргументират, че така общо и неясно формулираната 
дипломатическа нота, за която жалбоподателите не са знаели и не са могли да знаят, 
може да послужи като адекватно законово основание предвид на необходимостта 
„да бъдем реалисти в такива изключителни обстоятелства“.3

Решението по делото А. и други срещу България от 2011 г. е един от примерите за 
не особено строг подход на ЕСПЧ към изискването за законосъобразност на задържа-
нето. То е ясна индикация, че засега Съдът не е склонен да прилага по-строги стан-
дарти в това отношение спрямо лишаването от свобода на деца. По това дело част от 
жалбоподателките се оплакват, че са настанени във възпитателно училище-интер-
нат за извършени „противообществени прояви“, които включват бягство от къщи и 
бягство от училище. По Закона за борба срещу противообществените прояви на мало-
летните и непълнолетните (ЗБППМН) „противообществена проява“ се определя като 
„деяние, което е общественоопасно и противоправно или противоречи на морала и 
добрите нрави“. Тази неясна дефиниция е критикувана в препоръките на Комитета 
по правата на детето на ООН спрямо България от юни 2008 г. като „противоречаща 
на международните стандарти“. Комитетът съответно препоръчва нейната отмяна.4 
ЕСПЧ, напротив, не вижда проблем със законността на лишаването от свобода на 
жалбоподателките и обяви жалбата им в този пункт за явно недопустима. Според 
Съда понятието за „противообществена проява“ наистина е неясно формулирано в 
законовия текст, но то е било достатъчно изяснено в практиката по правоприлага-
нето. За да стигне до този извод, Съдът се позова на монография на български учен, 
публикувана през 2008 г., в която се обобщават непубликувани преди това данни на 
Националния статистически институт (НСИ), които не бяха предоставени на страни-
те по делото за коментар. От тези данни е видно, че в периода 1991 - 2006 г. местните 
комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
и съдилищата са приемали, че бягствата от дома и бягствата от училище са „проти-
вообществени прояви“.5 Тези статистически данни обаче са генерирани в архивите 
на НСИ на основата на практика, която е, с малки изключения, непубликувана и не е 
била достъпна не само на жалбоподателките, но и на техните процесуални предста-
вители на национално ниво.

1 Вж. например: ECtHR, Jėčius v. Lithuania, No. 34578/97, Judgment of 31 July 2000, § 59.
2 ECtHR, Nasrulloyev v. Russia, No. 656/06, Judgment of 11 October 2007, § 77.
3 ECtHR, Medvedyev and Others v. France, Joint partly dissenting opinion of judges Costa, Casadevall, Bîrsan, Garlicki, 

Hajiyev, Šikuta and Nicolaou, § 10.
4 Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by State Parties under Article 44 of the Convention, 

Concluding Observations on Bulgaria, CRC/C/BGR/CO/2, 23 June 2008 (по-нататък за краткос CRC, Concluding observa-
tions on Bulgaria (2008)), §§ 68-69.

5 100 CEDH, A. et autres c. Bulgarie, § 36. В действителност практиката на местните комисии е противоречива, като 
една част приемат, че бягството от училище не следва да се санкционира от ЗБПП.
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В практиката си КПЧ използва същите два критерия за преценка на законосъ-
образността на лишаването от свобода и също така не  придава значение, по-строго 
от това на изискването за законосъобразност на ограничаването на други права и 
свободи, гарантирани от Пакта.1 При разглеждането на индивидуални жалби той 
многократно установява нарушение на член 9.1, след като преценява, че на нацио-
нално ниво арестът или задържането са били несъответни на приложимите зако-
нови норми. В редица препоръки на база периодичните доклади на държави членки 
КПЧ намира, че техните национални законодателства са неясни и не дефинират с не-
обходимата степен на прецизност материалните основания на ареста или на задър-
жането, което е в противоречие с член 9. Такъв е случаят с неясното, недефинирано 
понятие за „национална сигурност“ като основание за задържане без повдигане на 
конкретно обвинение в Судан;2 неясно формулирания закон във Филипините, поз-
воляващ задържане на сексуални работници и живеещи на улицата деца;3 широката 
и неясна дефиниция на понятието за тероризъм по закона за предотвратяване на 
тероризма в Мавриций;4 неясната дефиниция в Наказателния кодекс на Хондурас на 
понятието за „незаконно сдружение“, на основата на която биват задържани разни 
категории лица;5 неясната дефиниция на „екстремистка дейност“ по законодател-
ството на Русия.6

3.2. Забрана за произволно лишаване от свобода
Още при обсъждането на проекта за член 9 от Пакта в Третия комитет на Об-

щото събрание на ООН в изказванията си редица представители отъждествяват 
противозаконното с произволното лишаване от свобода, което обезсмисля разгра-
ничаването между тях.7 В по-късно изследване, поръчано на комитет от експерти от 
Комисията по правата на човека, се възприема дефиниция за „произволно“, според 
която произволни са всеки арест и задържане а) на основание и по ред, различни 
от установените със закон или б) по силата на закон, чиято цел е несъвместима със 
зачитането на правото на лична свобода и сигурност.8 Макар пункт „б“ на тази дефи-
ниция да дава някакъв ключ към разбирането на значението на „произвол“, за съжа-
ление, пункт „а“, съчетан със съюза „или“, дублира значението на „противозаконно“.

По някои дела КПЧ също не прави ясна разлика между противозаконно и про-
изволно лишаване от свобода. Така в решението си по делото Бусруал срещу Алжир от 
2001 г. Комитетът намира задържането на съпруга на авторката, член на опозицион-
на на режима политико-религиозна организация, за произволно поради това, че не е 
основано на никакви норми на националното право, както и поради това, че за него 
няма съдебно разрешение.9 По подобен начин, в решението по делото Иклимова срещу 
Туркменистан от 2009 г. Комитетът намира произволно лишаване от свобода в слу-
чай на определяне на мярка за неотклонение „домашен арест“ без никакво законо-
во основание.10 В действителност и двата случая има основание да се квалифицират 
като противозаконно лишаване от свобода.

1 Nowak, M. (2005) U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary, 2nd revised edition, Kehl am Rhein, N.P. 
Engel, p. 224 (по-нататък за краткост: Nowak, CCPR Commentary).

2 HRC, Concluding observations on Sudan, CCPR/C/79/Add.85, 19 November 1997, § 13.
3 HRC, Concluding observations on the Philippines, CCPR/CO/79/PHL, 1 December 2003, § 14.
4 HRC, Concluding observations on Mauritius, CCPR/CO/83/MUS, 27 April 2005, § 12.
5 HRC, Concluding observations on Honduras, CCPR/C/HND/CO/1, 13 December 2006, § 13.
6 HRC, Concluding observations on the Russian Federation, CCPR/C/RUS/CO/6, 24 November 2009, § 25.
7 Вж. например: United Nations (1964) Study of the right to everyone to be free from arbitrary arrest, detention and exile, 

United Nations, New York, § 25.
8 Ibid., § 27.
9 HRC, Bousroual v. Algeria, No. 992/2001, Views of 30 March 2001, § 9.5.
10 HRC, Yklymova v. Turkmenistan, No. 1460/2006, Views of 20 July 2009, § 7.2.
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Подходът на КПЧ обаче с годините се прояснява. В редица решения Комите-
тът определя, че понятието за противозаконно лишаване от свобода е различно от 
понятието за произволно лишаване от свобода. Още в решението си по делото Ван 
Алпен срещу Холандия от 1990 г., което касае задържане в контекста на досъдебно про-
изводство, той приема, че, при предпоставката за законност на мярката, задържане-
то се характеризира с „[…] неуместност, несправедливост и липса на предвидимост. 
Това означава, че задържането под стража при законен арест следва не само да бъде 
законно, но и разумно при всички обстоятелства“.1 В по-късната си практика Коми-
тетът добавя и изисквания за справедлив процес, необходимост и пропорционал-
ност.2 Сред типичните примери за произволно задържане са няколкото решения на 
КПЧ срещу Австралия, свързани с прекомерна продължителност на задържането 
на имигранти, влезли на територията нелегално. Според Комитета задържането в 
подобни ситуации не следва да продължава „[…] отвъд периода, за който държавата 
може да представи подходящо оправдание“. Последното може да е свързано с нужда-
та от разследване, както и с вероятността лицето да се укрие или да не сътрудничи 
в производството. Без такива фактори задържането, дори когато е формално закон-
но, може да се смята за произволно.3 В решението по делото Ялох срещу Холандия от  
2002 г. КПЧ дава индикации, че за определянето на задържане като произволно да 
придаде значение на специфичната уязвимост на непълнолетния жалбоподател, за-
държан в център за нелегални имигранти, след като е избягал от такъв център. След 
неуспешни опити да бъде депортиран, той е освободен. Макар по това дело Комите-
тът да не намира, че задържането е произволно, той на няколко пъти подчертава, че 
държавите следва да са по-въздържани при задържането на дете и оценява усилията 
на Холандия по случая в тази насока.4

В ранната си практика Междуамериканският съд по правата на човека също 
смесва „противозаконно“ и „произволно“ задържане. Макар още в решението си по 
делото Гангарам Пандай срещу Суринам от 1994 г. да установява, че задържането може 
да бъде произволно независимо от това, че е законно, дълги години след това той 
системно смесва двете понятия.5 Едва в решението си по делото Чапаро Алварес и 
Лапо Инигес срещу Еквадор от 2007 г. МАСПЧ установява ясни критерии за разграни-
чаване между противозаконно и произволно лишаване от свобода. Според тях, ако е 
законно, задържането е и непроизволно само ако: 1. Целта на мярката е съвместима 
с Конвенцията и нейните цели; 2. Мярката е подходяща за постигане на целта; 3. 
Мярката е необходима в смисъл, че е абсолютно неизбежна за постигане на целта; 
4. Мярката е строго пропорционална, „[…] така че жертвата, вътрешно присъща на 

1 HRC, Van Alpen v. the Netherlands, No. 305/1988, Views of 23 July 1990, § 5.8.
2 HRC, A. v. Australia, No. 560/1993, Views of 3 April 1997, § 9.2; HRC, Spakmo v. Norway, No. 631/1995, Views of  

5 November 1999, § 6.3; HRC, Gorji-Dinka v. Cameroon, No. 1134/2002, Views of 17 March 2005, § 5.1; HRC, Fijalkowska 
v. Poland, No. 1061/2002, Views of 26 July 2005, § 8.3; HRC, Kulov v. Kyrgyzstan, No. 1369/2005, Views of 26 July 
2010, § 8.3; HRC, F.K.A.G. et al. v. Australia, No. 2094/2011, Views of 26 July 2013, § 9.3; HRC, M.M.M. et al. v. Australia,  
No. 2136/2012, Views of 25 July 2013, § 10.3.

3 HRC, A. v. Australia, § 9.4. Вж. също: HRC, C. v. Australia, No. 900/1999, Views of 28 October 2002, § 8.2; HRC, Baban and 
Baban v. Australia, No. 1014/2001, Views of 6 August 2003, § 7.2; HRC, Bakhtiyari et al. v. Australia, 1069/2002, Views 
of 29 October 2003, § 8.2; HRC, D. and E. v. Australia, No. 1050/2002, Views of 11 July 2006, § 7.2; HRC, F.K.A.G. et al. v. 
Australia, §§ 9.3-9.4; HRC, M.M.M. et al. v. Australia, §§ 10.3-10.4. По някои от тези дела КПЧ изисква доказателства, 
че държавата е използвала „по-щадящи средства за постигане на целта“.

4 HRC, Jalloh v. the Netherlands, No. 794/1998, Views of 26 March 2002, § 8.3.
5 Вж.: Bovino, A. (2004) “La libertad personal en el sistema interamericano”, Derecho internacional de los derechos humanos, 

ed. Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Washington College of Law, American 
University, México, compilada por Claudia Martín, Diego Rodríguez-Pinzón y José A. Guevara B. Вж. също критика на 
подхода на МАСПЧ да използва аргументи за незаконност на задържането, за да го определи като „произволно“ 
в: Burgorgue-Larsen, L., Úbeda De Torres, A., Greenstein, R. (2011) The Inter-American Court of Human Rights: Case Law 
and Commentary, Oxford, Oxford University Press, р. 481.
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ограничаването на правото на свобода, не е преувеличена или прекомерна в сравне-
ние с преимуществата, придобити в резултат от ограничението и от постигането на 
преследваната цел, а сред всички възможни мерки няма такава, която да е по-малко 
обременителна за ограничаваното право, а да е също толкова подходяща за постига-
не на преследваната цел“.1

Неяснотата и смесването на понятията в международната юриспруденция е 
налице и в практиката на европейските органи за защита на правата на човека, ма-
кар все пак те да проясняват разграничението между „противозаконно“ и „произвол-
но“ в значително по-висока степен, отколкото другите международни органи. Преди 
всичко, ЕСПЧ, включително с редица решения на Голямата камара, поставя защи-
тата от произволно задържане като основно изискване по член 5.2 В много решения  
Съдът повтаря направеното още по Винтерверп произнасяне: „[…] не може по прин-
цип да бъде смятано за „законосъобразно“ задържане, което е произволно“.3 В редица 
случаи, както и КПЧ, той определя лишаване от свобода, което не е нищо повече от 
противозаконно от гледна точка на националното право, като „произволно“.4 Този 
подход не подпомага изясняването на „произволно задържане“.

В рамките на друга последователна линия в своята практика ЕСПЧ поста-
вя разграничението между противозаконно и произволно лишаване от свобода на 
здрава основа и, с няколко изключения, успява да внесе значителна яснота в съдър-
жанието на тези две понятия. При този подход за Съда „произволно“ е по-общо от 
„противозаконно“ лишаване от свобода. Лишаването от свобода може да е законно от 
гледна точка на националното право и въпреки това да е произволно и като такова 
в противоречие с член 5.1.5 В решението си по делото Саади срещу Обединеното крал-
ство от 2008 г. Голямата камара определя признаците, които заедно или поотделно 
придават произволен характер на лишаването от свобода. Те включват:6

• Наличието на елемент на недобросъвестност или измама от страна на вла-
стите при налагането на мярката;7

• Несъответствие между разпореждането за задържане и неговото изпъл-
нение и целта на ограничението, допустимо от съответната подточка на 
член; 5.1

• Несъответствие между основанието на мярката и мястото и условията на 
задържане;8

1 IACHR, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador, Series C, No. 170, Judgment of 21 November 2007, § 93.
2 Вж.: ECtHR, Chahal v. the United Kingdom, No. 22414/93, Grand Chamber judgment of 15 November 1996, § 118; ECtHR, 

Stafford v. the United Kingdom, No. 46295/99, Grand Chamber judgment of 28 May 2002, § 63; ECtHR, Slivenko v. Latvia, 
No. 48321/99, Grand Chamber judgments of 9 October 2003, § 147; ECtHR, Kafkaris v. Cyprus, No. 21906/04, Grand 
Chamber judgment of 12 February 2008, § 116; ECtHR, Medvedyev and Others v. France, § 79; ECtHR, El-Masri v. the former 
Yugoslav Republic of Macedonia, No. 39630/99, Grand Chamber judgment of 13 December 2012, § 230; ECtHR, Georgia v. 
Russia (I), No. 13255/07, Grand Chamber judgment of 3 July 2014, § 182.

3 ECtHR, Winterwerp v. the Netherlands, § 39. Вж. също: ECtHR, X. v. the United Kingdom, No. 7215/75, Judgment of 5 No-
vember 1981, § 43; ECtHR, Van Droogenbroeck v. Belgium, No. 7906/77, Judgment of 24 June 1982, § 48; ECtHR, Ashing-
dane v. the United Kingdom, No. 8225/78, Judgment of 28 May 1985, § 44; HRC, Kemmache v. France (no. 3), No. 17621/91, 
Judgment of 24 November 1994, § 42; ECtHR, Gorshkov v. Ukraine, No. 67531/01, Judgment of 8 November 2005, § 38.

4 Вж. например: ECtHR, Tsirlis and Kouloumpas v. Greece, Nos. 19233/91, 19234/91, Judgment of 29 May 1997, § 62; 
ECtHR, Assanidze v. Georgia, No. 71503/01, Judgment of 8 April 2004, § 176.

5 Вж. сред многото решения в тази посока, например: ECtHR, A. and Others v. the United Kingdom, No. 3455/05, Grand 
Chamber judgment of 19 February 2009, § 164; ECtHR, Creangă v. Romania, No. 29226/03, Grand Chamber judgment of 
23 February 2012, § 84.

6 ECtHR, Saadi v. the United Kingdom, §§ 69-70.
7 Например задържане и предаване на друга държава със заповед за депортиране след неуспешен опит да се 

осъществи екстрадиция, като по делото Боцано срещу Франция от 1986 г.
8 Например както по делото Буамар срещу Белгия от 1988 г., липса на образователни програми в институция, в 

която непълнолетният жалбоподател е задържан за целите на „възпитателния надзор“.
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• Липса на необходимост от лишаване от свобода за постигане на заявената 
цел, което означава, че не са опитани други, по-малко рестриктивни сред-
ства за постигане на същата цел;

• Непропорционалност на мярката, т.е. несъответствие според стандарта на 
едно демократично общество на нейната суровост и/ или продължител-
ност, дори когато е необходима за постигане на целта на задържането, с 
важността на правото на лична свобода и сигурност.1

Това обаче не са всички признаци, които според ЕСПЧ правят задържането 
произволно. В няколко решения на Съда се съдържат и други. Един от тях е бавност-
та, с която националните органи заместват с нови решенията за задържане, които са 
с изтекъл срок или отменени. Неоправданото забавяне би направило задържането 
произволно.2 Отсъствието на мотиви в решението е друго основание за обявяване на 
задържането за произволно.3

В решението по делото Саади, както и в други решения, ЕСПЧ приема, че изис-
кванията за защита срещу произволно лишаване от свобода по член 5.1а и член 5.1f 
са различни и по-ниски от тези по другите хипотези. Според Съда „[…] издаването на 
присъда за лишаване от свобода и дълготрайността на това лишаване е работа на 
националните власти, а не на Съда по член 5.1“.4 С други думи, Съдът не би приел да 
прилага изискването за пропорционалност в ситуация, в която примерно е наложено 
прекомерно тежко наказание за относително незначително престъпление.5 По отно-
шение на член 5.1f Съдът приема, че за лишаване от свобода на чужденци за целите 
на имиграционния контрол или за екстрадиране „[…] няма изискване задържането 
да може разумно да се счете за необходимо“, а изискването за пропорционалност се 
прилага „[…] само в степента, в която задържането не трябва да продължава неразум-
но дълго време“.6 Нито по Саади, нито по предходното решение на Голямата камара 
по подобното дело Чахал срещу Обединеното кралство от 1996 г. Съдът обосновава по 
разумен начин този свой подход.7

За разлика от ЕСПЧ, КПЧ не изключва от изискването за необходимост и про-
порционалност лишаването от свобода на определени основания. Така по делото 
Фернандо срещу Шри Ланка от 2005 г. Комитетът намира, че лишаването от свобода 
на жалбоподателя, осъден по незабавна процедура на една година затвор, съчетан 
с принудителен тежък труд, за обида на съда, е произволно, в нарушение на член 9. 

1 Например полицейско задържане за повече от 13 часа на възрастна жалбоподателка с цел установяване на 
нейната самоличност, като по делото Василева срещу Дания от 2003 г.

2 ECtHR, Mooren v. Germany, § 80.
3 ECtHR, Stašaitis v. Lithuania, No. 47679/99, Judgment of 21 March 2002, § 67; ECtHR, Nakhmanovich v. Russia, No. 

55669/00, Judgment of 2 March 2006, § 71; ECtHR, Belevitskiy v. Russia, No. 72967/01, Judgment of 1 March 2007, § 91; 
ECtHR, Yeloyev v. Ukraine, No. 17283/02, Judgment of 6 November 2008, § 54; ECtHR, Solovey and Zozulya v. Ukraine, Nos. 
40774/02 and 4048/03, Judgment of 27 November 2008, § 76; ECtHR, Bakhmutskiy v. Russia, No. 36932/02, Judgment 
of 25 June 2009, § 113. По делото А. и други срещу България обаче липсата на мотиви в решенията на Плевенския 
районен съд за настаняване във ВУИ на две от жалбоподателките (А. и С.) не впечатли Съда и той не намери 
нарушение на член 5.1 поради тази липса.

4 ECtHR, Saadi v. the United Kingdom, § 71. Прекомерната продължителност на ефективното лишаване от свобода на 
ненавършило пълнолетие лице в практиката на Съда по принцип може да съставлява нечовешко и унизително 
наказание в нарушение на член 3 от Конвенцията. Вж.: ECtHR, Hussain v. the United Kingdom, No. 21928/93, Judg-
ment of 21 February 1996; ECtHR, T. and Others v. the United Kingdom, No. 24724/94, Judgment of 16 December 1999, 
§ 103. По тези две дела обаче Съдът споменава тази възможност obiter dictum, без да поставя и решава такъв 
въпрос предвид на конкретните факти по тях.

5 Когато обаче с присъдата се ограничават права, гарантирани от Конвенцията, прекомерната суровост на 
наказанието може да е в нарушение на изискването за пропорционалност на ограничението. Вж. напоследък: 
ECtHR, Murat Vural v. Turkey, No. 9540/07, Judgment of 21 October 2014 (във връзка с ограничаване на правото на 
свобода на изразяване по член 10 от Конвенцията).

6 ECtHR, Saadi v. the United Kingdom, § 72. Вж. също: ECtHR, Chahal v. the United Kingdom, §§ 112-113.
7 Вж. по-подробно по-долу 4.5.
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Според него за провинението на жалбоподателя „[…] налагането на глоба очевидно 
би било достатъчно“. „[Ч]лен 9, § 1 от Пакта забранява „произволното“ лишаване от 
свобода, [а] [н]алагането на драконовско наказание без адекватно обяснение и без не-
зависими процесуални защити попада в обхвата на тази забрана“.1 По подобен начин, 
правило 5.1 от Правилата от Пекин изисква всяка реакция на системите на наказа-
телно правораздаване спрямо децата-правонарушители „[...] да е пропорционална на 
обстоятелствата както на извършителите, така и на правонарушението“.2 А правило 
17а изисква реакцията, когато е свързана с лишаване от свобода, да е винаги „[…] 
пропорционална не само спрямо обстоятелствата и тежестта на правонарушението, 
но също така и спрямо потребностите на лицето, което не е навършило пълнолетие, 
както и спрямо потребностите на обществото“.3

4.  Легитимни основания за лишаване от свобода

Тук ще разгледаме легитимните основания за лишаване от свобода по член 
5.1, подточки „a“ до „f“ от ЕКПЧ, с изключение на подточка „d“, която предвижда ос-
нования за лишаване от свобода на деца. За тях ще стане дума в следващата глава.

4.1. По силата на постановена от компетентен съд присъда
Лишаването от свобода по силата на постановена от компетентен съд присъда 

обхваща преди всичко хипотезите на осъждане на ефективно лишаване от свобода 
с присъда за правонарушение, постановена от наказателен съд. Това по правило е 
свързано с установяване на вина,4 макар че то навярно би било съответно на член 5.1 
и в редките ситуации на лишаване от свобода при престъпни състави, допускащи 
обективно вменяване.5 Комитетът по правата на детето изисква от страните, които са 
установили ниска възрастова граница за наказателна отговорност, да я повишат до 
12 години като „абсолютен минимум“, а тези, които имат намерение да понижат под 
14 години вече установена възраст за наказателна отговорност, да не правят това.6

В практиката на ЕСПЧ „присъда“ има автономно значение, което не е зависимо 
от квалификацията на правонарушението на национално ниво и е тясно свързано с 
автономното разбиране на Съда за „наказателно обвинение“.7 Така, Съдът приема, че 
наложените наказания за деяния, които не са квалифицирани на национално ниво 
като престъпления, а примерно като „административни правонарушения“, са резул-
тат от наказателни обвинения.8

1 HRC, Fernando v. Sri Lanka, No. 1189/2003, Views of 31 March 2005, § 9.2. Вж. също: HRC, Dissanayake v. Sri Lanka, No. 
1373/2005, Views of 22 July 2008, § 8.3.

2 Beijing Rules, Rule 5.1.
3 Ibid., Rule 17a. Правило 17с пък изисква лишаването от свобода по отношение на дете да се налага само в случай 

на деяние, което е свързано с насилие над друго лице или при повтарящи се тежки престъпления, и то когато 
подобна реакция на системата на наказателно правораздаване не е успяла да се справи с други средства.

4 ECtHR, Van Droogenbroeck v. Belgium, § 35.
5 В практиката си страсбургските органи дават известно право на усмотрение на националния законодател да 

формулира престъпни състави, допускащи обективно вменяване при условие, че: презумпциите, които те 
съдържат, са в разумни рамки; вземат предвид правата, които се засягат и дават възможност за защита. Вж.: EC-
mHR, G. v. the United Kingdom, No. 37334/08, Decision of 30 August 2011, § 26, с отпратки към предходна практика.

6 CRC, General comment No. 10, § 32-33.
7 По делото Енгел и др. срещу Нидерландия от 1976 г. Съдът установява три алтернативни критерия за „наказателно 

обвинение“ във връзка с приложимостта на наказателно-правния аспект на член 6 от Конвенцията: 
квалификацията на деянието по националното право, характера на правонарушението и суровостта на 
очакваното наказание (Вж.: ECtHR, Engel and Others v. the Netherlands, No. 5100/71 et al., Judgment of 8 June 1976,  
§ 82).

8 Вж. например по български дела: CEDH, Kamburov c. Bulgarie, no 31001/02, Arrêt du 23 avril 2009; CEDH, Stanchev 
c. Bulgarie, no 8682/02, Arrêt du 1er Octobre 2009. Вж. също: ECtHR, Gurepka v. Ukraine, No. 61406/00, Judgment of  
6 September 2005, § 39; ECtHR, Galstyan v. Armenia, No. 26986/03, Judgment of 15 November 2007, §§ 55-60.
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ЕСПЧ изисква лишаването от свобода по силата на постановена от компетен-
тен съд присъда да „следва“ и да е в причинна връзка с присъдата. Подходът на Съда 
по тълкуване на изискуемата причинна връзка, установен по делото Ван Дрохенбрук 
срещу Белгия от 1982 г., обаче е остарял. По това дело става дума за осъждане на 30-го-
дишен рецидивист на две години ефективно лишаване от свобода за кражба чрез 
взлом, последвано от „поставяне на разположение на правителството“ за десет го-
дини. Последното означава възможност за задържане на лицето неограничен брой 
пъти по административен ред. В случая след изтърпяване на наказание лишаване 
от свобода жалбоподателят е задържан няколко пъти по този ред в течение на почти 
целия десетгодишен период на мярката, като последният отказ да бъде освободен 
от задържане на това основание е издаден близо девет години след първоначалната 
присъда. Въпреки голямата времева дистанция ЕСПЧ приема, че има достатъчна 
причинна връзка между първоначалната присъда и последвалите задържания.1

Съдът обаче не намира такава причинна връзка в решението си по делото М. 
срещу Германия от 2009 г. По него националният съд по време на осъждането по-
становява „превантивно задържане“ на жалбоподателя поради това, че е опасен за 
обществото след изтичане срока на наложеното с присъдата лишаване от свобода за 
пет години заради опит за убийство и грабеж. При това с последвали законодателни 
промени е дадена възможност за продължаване на максималния срок на „преван-
тивното задържане“ с обратна сила.2

„По силата на постановена от компетентен съд присъда“ не означава, че лиша-
ването от свобода на това основание е допустимо само след постановяване на окон-
чателно решение от последната инстанция. Още в най-ранната си практика Съдът 
допуска арест и задържане на лице, което се намира на свобода, но е осъдено на пър-
ва инстанция на ефективно лишаване от свобода.3 Лишаването от свобода обаче по 
силата на присъда, постановена задочно и без възможност за преразглеждане, не е 
„по силата на присъда, постановена от компетентен съд“ и е в нарушение на член 5.1.4

4.2. За неизпълнение на законосъобразно съдебно решение или на задъл-
жение, предписано от закона
Подточка „b“ на член 5.1 от Конвенцията включва две хипотези на легитимно 

лишаване от свобода чрез арест или задържане – за неизпълнение на законосъо-
бразно съдебно решение и за неизпълнение на задължение, предписано от закона. 
И в двата случая мярката е изключително насочена към осигуряване изпълнение-
то на конкретно задължение, произтичащо от закон или съдебно решение, което е 
съвместимо с Конвенцията. В много от относимите и към двете хипотези ситуации 
става дума за тривиални случаи на неизпълнение. Поради това Съдът придава осо-
бено значение на справедливия баланс в едно демократично общество между важ-
ността на изпълнението и правото на лична свобода и сигурност.5 При преценката 
на този баланс, наред с характера на задължението, подлежащо на изпълнение, той 
взема предвид необходимостта и пропорционалността на лишаването от свобода - 
възможността да се постигне изпълнение чрез арест или задържане, евентуалната 
уязвимост на задържаното лице, както и продължителността на задържането.

1 ECtHR, Van Droogenbroeck v. Belgium, §§ 40-41. Съдът обаче намира нарушение на член 5.4 заради липсата на 
възможност за съдебен контрол върху законността на последвалите задържания.

2 ECtHR, M. v. Germany, No. 19359/04, Judgment of 17 December 2009, §§ 100-101. Съдът намира подобни нарушения 
по няколко други дела срещу Германия, последвали М. и други и основани на същата правна рамка. В случай 
обаче, когато превантивното задържане след изтичане на срока на присъдата не е приложено ретроспективно, 
нарушение няма (ECtHR, Schmitz v. Germany, No. 30493/04, Judgment of 9 June 2011).

3 Вж.: ECtHR, Wemhoff v. Germany, No. 2122/64, Judgment of 27 June 1968.
4 ECtHR, Stoichkov v. Bulgaria, No. 9808/02, Judgment of 24 March 2005.
5 ECtHR, Gatt v. Malta, No. 28221/08, Judgment of 27 July 2010, §§ 40-52.
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Според ЕСПЧ този вид лишаване от свобода не може да се използва като нака-
зателна мярка.1 Страсбургските органи обаче тълкуват това отрицателно изискване 
доста тясно. В по-ранни решения те оправдават задържане по член 5.1b, при което е 
трудно да се види друго освен наказателна цел.2 В скорошното си решение по дело-
то Гьотлин срещу Швеция - постановено от съд задържане в продължение на близо 
месец и половина на 67-годишен жалбоподател със здравословни проблеми, Съдът 
не намира нарушение на член 5.1. Целта на задържането била жалбоподателят да се 
принуди да издаде местонахождението на мобилна дъскорезница, върху която било 
насочено принудително изпълнение за неплатено данъчно задължение и която той 
укрил, като изрично декларирал, че няма да издаде местонахождението . В края на 
краищата целта не е постигната, жалбоподателят е освободен, а Съдът намира, че 
освен необходима, мярката е била и пропорционална.3

Съдебното решение, за изпълнението на което може да се наложи лишаване 
от свобода, следва да е преди всичко законосъобразно. Решения, които са взети при 
нарушения на материалния или на процесуалния закон не са законосъобразни и не 
могат да бъдат основание за арест или за задържане.4 По делото Остендорф срещу 
Германия от 2013 г. обаче Съдът тълкува „задължение, предписано от закона“ широко, 
давайки възможност за кратко превантивно задържане на известни с минали нару-
шения, но не извършили такова сега футболни запалянковци преди и по време на 
футболен мач с цел да им се попречи да организират сбиване.5 Това влиза в известно 
противоречие с изискването за наличието на конкретно задължение, предписано 
от закона, и дава възможност за използване на този вид лишаване от свобода с цел 
някой да бъде възпрян да извърши нещо.6

Значителна част от практиката на Съда е отдадена на преценка на пропорцио-
налността на лишаването от свобода спрямо необходимостта от изпълнение както 
по първата, така и по втората хипотеза. В решението си по делото Лолова-Караджова 
срещу България от 2012 г. Съдът намира нарушение на член 5.1 заради задържане 
на подсъдима по наказателно дело от частен характер, за което максималното на-
казание е глоба, по разпореждане на Районен съд – Пловдив. Задържането е с цел 
изправяне пред съда, въпреки че по силата на член 269, ал. 1 от Наказателно-про-
цесуалния кодекс присъствието на подсъдимия в съдебно заседание е задължител-
но само по дела с обвинение за тежко престъпление. ЕСПЧ приема, че българските 
власти „[…] не са постигнали справедлив баланс между необходимостта да се оси-
гури изпълнението на задължението на жалбоподателката да участва в гледането 
на делото и нейното право на свобода“.7 В аналогичен случай по втората хипотеза, 
по делото Василева срещу Дания с решение от 2003 г. Съдът приема, че задържането 
на възрастна жена със здравословни проблеми за 13 и половина часа в полицейско 
управление с цел установяване на нейната самоличност е непропорционално.8 Както 

1 Вж.: CEDH, Epple c. Allemagne, no 77909/01, Arrêt du 24 mars 2005, § 37; ECtHR, Gatt v. Malta, § 46; ECtHR, Ostendorf v. 
Germany, No. 15598/08, Judgment of 7 March 2013, § 71.

2 Вж., например: ECtHR, Airey v. Ireland, No. 6289/73, Decision on admissibility of 7 July 1977.
3 ECtHR, Göthlin v. Sweden, No. 8307/11, Judgment of 16 October 2014, § 67.
4 ECtHR, Beiere v. Latvia, No. 30954/05, Judgment of 29 November 2011, § 52.
5 Вж.: ECtHR, Ostendorf v. Germany, §§ 90-103.
6 Вж.: Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, p. 313. По Остендорф Съдът, 

като си дава сметка за хлъзгавостта на тази плоскост, определя, че този тип предполагаеми деяния следва 
да са „непосредствено предстоящи“ и достатъчно конкретизирани от гледна точка на мястото, времето и 
потенциалните им жертви, а авторите им да са отказали съобразяване с конкретно предупреждение на органите 
на реда (§§ 93-94).

7 ECtHR, Lolova-Karadzhova v. Bulgaria, No. 17835/07, Judgment of 27 March 2012, § 32.
8 ECtHR, Vasileva v. Denmark, No. 52792/99, Judgment of 25 September 2003, § 41. По делото Илия Стефанов срещу 

България от 2008 г. обаче задържането на жалбоподателя за пет часа в полицейско управление, за да бъде 
разпитан като свидетел, според Съда отговаря на необходимостта да се осигури изпълнението на законовото 
задължение (ECtHR, Ilya Stefanov v. Bulgaria, No. 65755/01, Judgment of 22 May 2008, § 75).
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по това дело, така и в други решения той приема, че лишаването от свобода е допус-
тимо само ако изпълнението на задължението не може да бъде осигурено с други, 
по-щадящи средства.1

4.3. По обосновано подозрение за извършено правонарушение
Както член 9 от Пакта, така и член 5 от Конвенцията специално уреждат за-

държането по обосновано подозрение за извършено правонарушение.2 Това са най-
честите случаи на лишаване от свобода и най-често оспорваните както на национал-
но ниво, така и пред международните органи за защита на правата на човека. И двете 
разпоредби съдържат допълнителни гаранции срещу противозаконен и произволен 
арест или задържане в такава ситуация (член 9.3 от Пакта и член 5.3 от Конвенци-
ята). Правилата от Пекин изискват задържането в досъдебното наказателно произ-
водство да се използва „само като крайна мярка и за най-краткия възможен срок“ и, 
където е възможно, „да се заменя с алтернативни мерки“.3 Тези изисквания обаче 
не са специфични по отношение на децата, тъй като се прилагат и по отношение  
на възрастните.4

Член 5.1с от Конвенцията предвижда задържането по подозрение за извърше-
но престъпление да е „обосновано“ и „необходимо“. В допълнение, в практиката си 
Съдът изрично посочва, че с цел защита от произвол мярката следва да е както необ-
ходима, така и „[…] пропорционална за постигане на заявената цел за осигуряване на 
правилното протичане на наказателното производство […]“.5 Нещо повече, ЕСПЧ тъл-
кува член 5.1с изключително тясно. Буквално четена, тази разпоредба предвижда три 
хипотези на задържане: по обосновано подозрение в извършено правонарушение; за 
да се попречи на лицето да извърши правонарушение; за да се попречи на лицето да 
се укрие, след като е извършило правонарушение. Третата хипотеза се поглъща от 
първата. Тя има за предпоставка, че лицето е извършило правонарушение, което е 
самостоятелно основание за задържане, и поради това третата хипотеза е излишна.6 
Що се отнася до втората хипотеза, по нея ЕСПЧ приема, че тя дава възможност за за-
държане само в контекста на наказателно производство и „[…] не дава на държавите 
членки нищо повече от средство за предотвратяване на конкретно правонарушение, 
определено от гледна точка, по-специално, на мястото и времето на неговото из-
вършване и неговите жертви“.7 Съдът последователно отхвърля исканията както на 
някои държави,8 така и на някои съдии от състава си,9 да легитимира превантив-
ното задържане по тази подточка извън контекста на наказателното производство. 
Нормата не допуска никаква политика на обща превенция чрез задържане на хора, 
които властите смятат за опасни или склонни да извършват престъпления.10 Това е 

1 Вж. също: ECtHR, Khodorkovskiy v. Russia, No. 5829/04, Judgment of 31 May 2011, § 136.
2 Тук също, както и по подточка а), „правонарушение“ следва да се тълкува в светлината на автономното разбиране 

на Съда за „наказателно обвинение“.
3 Beijing Rules, rule 13.1 and 13.2.
4 Това се отнася и за изискванията, формулирани в §§ 79-81 на Общ коментар № 10 от 2007 г. на Комитета по 

правата на детето.
5 ECtHR, Ladent v. Poland, No. 11036/03, Judgment of 18 March 2008, § 56. Вж. също: CEDH, Ambruszkiewicz c. Pologne, 

no 38797/03, Arrêt du 4 mai 2006, §§ 31-32
6 Вж. по-подробно за неудачната редакция на член 5.1с в: Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, p. 423; Har-

ris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, p. 316; Velu, Ergec, Convention européenne 
des droits de l’homme, p. 337.

7 ECtHR, Schwabe and M.G. v. Germany, Nos. 8080/08 and 8577/08, Judgment of 1 December 2011, § 70, с отпратка към 
предходна практика.

8 Ibid., § 79.
9 Вж. подкрепящото мнение на съдиите Леменс и Йедерблом по делото Остендорф.
10 ECtHR, Guzzardi v. Italy, § 102; ECtHR, Shimovolos v. Russia, No. 30194/09, Judgment of 21June 2011, § 54; ECtHR, Al 

Husin v. Bosnia and Herzegovina, No. 3727/08, Judgment of 7 February 2012, § 65; ECtHR, Al Hamdani v. Bosnia and 
Herzegovina, No. 31098/10, Judgment of 7 February 2012, § 60. Вж. също: ECtHR, Jėčius v. Lithuania.
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напълно логично не само заради непредвидимите опасности от произвол, до какъв-
то разрешаването на такова задържане може да доведе, но и предвид на факта, че 
задържането по подточка „с“ има ясно определена цел – явяването на задържаното 
лице пред компетентен съдебен орган, чиито функции са посочени в член 5.3. Труд-
но е да си представим в този контекст каква роля извън наказателното производство 
би могъл да има такъв орган. По редица дела Съдът приема, че подточка „с“ на член 
5.1 „формира едно цяло“ с разпоредбата на член 5.3.1

Това строго тълкуване на Съда на практика обезсмисля втората хипотеза. 
Идеята за предотвратяване на конкретно правонарушение, което би се извършило 
в определено време, на определено място и спрямо определени жертви, означава 
започнало или подготвяно престъпление. Това е само по себе си престъпление, за-
държането за което попада в първата хипотеза.

За да не бъде произволно, Съдът изисква задържането по член 5.1с да е по 
„обосновано подозрение“. Това означава правоприлагащите органи да разполагат с 
фактически данни, от естество да удовлетворят обективен наблюдател, че лицето, 
което се задържа, вероятно е извършило правонарушение.2 В унисон с изискването 
за законосъобразност Съдът също така намира нарушение на член 5.1с, когато ре-
шението за задържане е формално и немотивирано или не е указан неговият срок.3 
Изискването за „обосновано подозрение“ обаче не означава, че едно лице не може да 
бъде задържано, без впоследствие да му бъде предявено обвинение или че трябва 
задължително да бъде изправено пред съд, след като е задържано.4

4.4. За контрол на заболявания, зависимости или скитничество
Буквалният прочит на член 5.1е от ЕКПЧ допуска задържане на различни, нес-

вързани една с друга големи групи от хора на тривиални основания. Когато става 
дума за задържане с цел предотвратяване разпространението на инфекциозни бо-
лести, текстът на Конвенцията не прави разлика между грип и ебола. Трудно е да 
се разбере какво точно са искали да обозначат неговите автори с неясните термини 
„душевноболни лица“ и „алкохолици“, но тук попадат и обострената шизофрения, и 
обикновената неврастения и редовната употреба на алкохол вечер след работа. Не 
е ясно също така каква е връзката на всички тези групи със скитниците и защо из-
общо те трябва да се задържат. В практиката си страсбургските органи стесняват 
значително възможностите за задържане отвъд буквалното значение на текста на 
член 5.1е, като изхождат от една от главните цели на член 5 – защита от произволно 
лишаване от свобода. Най-общо, арестът и/ или задържането въз основа на тази раз-
поредба са допустими само когато са необходими за постигане на цел, произтичаща 
от належаща обществена нужда или за защита на задържаното лице,5 при условие, 

1 ECtHR, Ciulla v. Italy, No. 11152/84, Judgment of 22 February 1989, § 38; ECtHR, Smirnova v. Russia, Nos. 46133/99 and 
48183/99, Judgment of 24 July 2003, § 56; ECtHR, Korneykova v. Ukraine, No. 39884/05, Judgment of 19 January 2012,  
§ 38; ECtHR, Osmanović v. Croatia, No. 67604/10, Judgment of 6 November 2012, § 36.

2 ECtHR, Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, Nos. 12244/86, 12245/86 and 12383/86, Judgment of 30 August 
1990, § 32; ECtHR, Labita v. Italy, No. 26772/95, Grand Chamber judgment of 6 April 2000, § 155; ECtHR, Gusinskiy v. 
Russia, No. 70276/01, Judgment of 19 May 2004, § 53; ECtHR, Petkov and Profirov, No. 50027/08 and 50781/09, Judg-
ment of 24 June 2014, § 43. О’Хара срещу Обединеното кралство от 2001 г. (No. 37555/97) е граничен случай в този 
аспект, при който Съдът по един не особено убедителен начин интегрира в стандарта субективната увереност 
на арестуващия и на неговия началник, че тайните свидетели, по информация на които е осъществен арестът, 
заслужават доверие.

3 ECtHR, Kharchenko v. Ukraine, No. 40107/02, Judgment of 10 February 2011, § 98; ECtHR, Strelets v. Russia, No. 28018/05, 
Judgment of 6 November 2012, § 72, с отпратка към други решения срещу Русия.

4 ECtHR, Gusinskiy v. Russia, § 53, както и по-скоро: ECtHR, Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, No. 15172/13, Judgment of 22 
May 2014, § 87.

5 Още по делото Гуцарди Съдът приема, че част от обозначените в член 5.1е категории лица са „социално трудно 
адаптируеми“, а задържането им, наред с опазването на обществената безопасност, може да бъде и в техен 
собствен интерес (ECtHR, Guzzardi v. Italy, § 98).
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че задържането е пропорционално на преследваната цел. Практиката на ЕСПЧ по 
тази разпоредба е основно по дела за задържане на хора с психични разстройства и, 
в по-малка степен, на хора свръхупотребили алкохол. Делата за задържане на лица с 
цел предотвратяване разпространението на инфекциозни болести, както и на „скит-
ници“, са много редки.

В решението си по делото Енхорн срещу Швеция от 2005 г. Съдът приема, че 
лишаването от свобода на хора за предотвратяване на инфекциозни болести е до-
пустимо само в случай, че „[…] разпространяването на инфекциозното заболяване е 
опасно за общественото здраве или безопасност и в случай, че задържането на зара-
зеното лице е крайна мярка, за да се препятства разпространението на заболяването, 
тъй като използването на по-щадящи мерки се е оказало недостатъчно за защита на 
обществения интерес“.1 Вторият от тези критерии е безспорен, но първият страда 
от дефицит, доколкото Съдът не разграничава по характера на инфекциозното за-
боляване и, съответно, по степента на опасност от него за обществото. По това дело 
ЕСПЧ намира нарушение на член 5.1 заради задържане за около година и половина 
с прекъсвания на ХИВ-позитивен мъж, който е заразил друг 19-годишен мъж и е 
отказал да се съобрази с указанията на регионалния санитарен служител. Съгласно 
решението вирусът ХИВ наистина е опасен за общественото здраве, но задържането 
на жалбоподателя не е използвано като крайна мярка - шведските власти не са опи-
тали по-щадящи средства за ограничаване на инфекцията.2

Още в ранната си практика ЕСПЧ определя сравнително строги критерии за 
допустимото лишаване от свобода на психично болни хора.3 Това са следните три 
кумулативни предпоставки:

• Да е достоверно установено на базата на обективна медицинска експертиза, 
че лицето страда от психично разстройство, освен в спешни случаи;

• Психичното разстройство на лицето да е от вид, който обосновава прину-
дително настаняване за лечение, а лишаването от свобода да е необходимо 
предвид на фактическите обстоятелства;

• Психичното разстройство, установено на базата на обективни медицински 
доказателства, да е налице през цялото време на задържане.

Тези критерии се прилагат както за принудителното настаняване на хора с 
психични разстройства в институции за активно лечение, така и за настаняването 
в институции на хронично болни с цел дългосрочна грижа. Съдът приема, че за-
държането в такива институции е допустимо не само когато лицето има нужда от 
терапия, но и когато то се нуждае само от контрол и надзор, за да бъде предпазено то 
или други хора от него.4

Лишаването от свобода на лице с психично разстройство изисква във всички 
случаи консултиране с подходящ медицински специалист. Когато то се извършва по 
спешност, медицинско мнение може да се получи и непосредствено след задържане-
то. Във всички останали случаи обаче е необходимо предварително консултиране.5 
Оценката следва да изхожда от актуалното психично състояние на лицето, а не да е 

1 ECtHR, Enhorn v. Sweden, No. 56529/00, Judgment of 25 January 2005, § 44.
2 Ibid., § 55.
3 Водещото решение в това отношение е Винтерверп срещу Нидерландия от 1979 г. (ECtHR, Winterwerp v. the Neth-

erlands, § 39). Впоследствие критериите са утвърдени и допълнени по редица други дела: ECtHR, Johnson v. the 
United Kingdom, No. 22520/93, Judgment of 24 October 1997, § 60; ECtHR, Varbanov v. Bulgaria, No. 31365/96, Judgment 
of 5 October 2000, § 45; ECtHR, Shtukaturov v. Russia, No. 44009/05, Judgment of 27 March 2008, § 114; ECtHR, Kallweit 
v. Germany, No. 17792/07, Judgment of 13 January 2011, § 45; ECtHR, Ťupa v. the Czech Republic, No. 39822/07, Judgment 
of 26 May 2011, §§ 46-47; ECtHR, Stanev v. Bulgaria, § 145; ECtHR, D.D. v. Lithuania, § 156.

4 ECtHR, Hutchison Reid v. the United Kingdom, No. 50272/99, Judgment of 20 February 2003, § 52.
5 ECtHR, Varbanov v. Bulgaria, § 47; CEDH, R.L et M.-J.D. c. France, no 44568/98, Arrêt du 19 mai 2004, § 117.
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основана само на минали събития. Тя не може да послужи като основание за задър-
жането, ако от времето, в което е направена, до момента на задържането е изминало 
много време.1

Към задържането на хора свръхупотребили алкохол се прилагат подобни, ма-
кар и не идентични принципи. Сред тях ключово е изискването за убедителни до-
казателства, че лицето, което се задържа на това основание, може да увреди себе си, 
други лица или имущество поради това, че е употребило алкохол. Не е необходимо 
обаче лицето да е „алкохолик“ с клинична диагноза; достатъчно е опасността да про-
изтича от еднократна свръхупотреба на алкохол. В същото време ЕСПЧ категорично 
отхвърля възможността за задържане на хора само защото са употребили алкохол;2 
необходимо е тази употреба да води до посочената по-горе опасност.

По отношение на лишаването от свобода на „скитници“, практиката на ЕСПЧ 
се изчерпва с едно старо решение по делото Де Вилде, Оомс и Ферсип срещу Белгия 
от 1971 г., по което Съдът приема, че „скитник“ е лице, което „[…] няма постоянно 
местожителство, средства за съществуване и постоянна заетост или професия“.3  
Съдът възприема безкритично тази дефиниция от белгийския Наказателен кодекс, 
въз основа на която трима души са задържани за периоди между седем месеца и една 
година и девет месеца. Той се ограничава с проверка дали са спазени формалните 
изисквания на закона, уреждащ задържането им, за да установи, че не е имало нару-
шение на член 5.1, като не обсъжда изобщо необходимостта и пропорционалността 
на задържането. Не е оправдано подобен отживял времето си подход да обосновава 
лишаване от свобода на хора в 21 век. За разлика от другите основания за лишаване 
от свобода по член 5.1е задържането на „скитници“ е в противоречие по самата си 
природа с изискването за необходимост, тъй като се основава на минало състояние 
на задържания, в което е трудно да се привиди опасност за него/ нея или за обще-
ството и за изменението на което задържането само по себе си едва ли би могло да 
допринесе с нещо.4

4.5. За контрол на миграцията или за екстрадиране
В практиката на ЕСПЧ последните две подточки на член 5.1 от Конвенцията, 

„d“ и „f“, са „париите“ сред основанията за задържане. И докато член 5.1d изглежда 
да е такъв де факто, за член 5.1f, уреждащ възможността за задържане на лица с цел 
предотвратяване на неразрешено влизане в страната, както и за депортиране или 
екстрадиране, Съдът прави изрична уговорка, че по него изискванията за защита 
срещу произволно лишаване от свобода са по-ниски от тези по другите хипотези.5 
Макар Съдът да не се мотивира системно защо това е така, най-вероятната сред ня-
колкото възможни причини е тази, посочена в решението му по делото Амуур срещу 
Франция от 1996 г.: „Договарящите се държави имат неоспоримото суверенно право 
да контролират влизането и пребиваването на чужденци на техните територии“.6 
Този старомоден и не твърде правозащитен мотив, който продължава да се ползва с 
особен ореол в международното право, е утвърден от Съда и по редица други дела.7

1 ECtHR, Varbanov v. Bulgaria, § 47. ECtHR, Witek v. Poland, No. 13453/07, Judgment of 21 December 2010, § 41; ECtHR, 
O.G. v. Latvia, No. 66095/09, Judgment of 23 September 2014, § 97.

2 ECtHR, Witold Litwa v. Poland, No. 26629/95, Judgment of 4 April 2000, §§ 61-62; ECtHR, Hilda Hafsteinsdóttir v. Iceland, 
No. 40905/98, Judgment of 8 June 2004, § 42; ECtHR, Kharin v. Russia, No. 37345/03, Judgment of 3 February 2011, § 34.

3 ECtHR, De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium, Nos. 2832/66; 2835/66; 2899/66, Judgment of 18 June 1971, § 68.
4 Вж. също: Rainey, Wicks, Ovey, The European Convention on Human Rights, р. 234.
5 Вж. по-горе 3.2.
6 ECtHR, Amuur v. France, No. 19776/92, Judgment of 25 June 1995, § 41.
7 Вж. наред с други: ECtHR, Saadi v. the United Kingdom, § 64; CEDH, Mehemi c. France (no 2), no 53470/99, Arrêt du 10 

avril 2003, § 55; ECtHR, Mikolenko v. Estonia, No. 10664, Judgment of 8 October 2009, § 65; CEDH, Yoh-Ekale Mwanje c. 
Belgique, no 10486/10, Arrêt du 20 décembre 2011, § 114; CEDH, Popov c. France, no 39472/07 et 39474/07, Arrêt du 19 
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Съдът понякога отива твърде далеч в жертването на правото на лична свобода 
на имигрантите в името на тривиални цели. Така по делото Саади той приема, че 
държавата е в правото си да задържа кандидати за убежище, за да разреши „трудния 
административен проблем“, пред който е изправена предвид на растящия им брой, 
и за да може да разгледа молбите им по-бързо.1 Жалбоподателят е кандидат за убе-
жище, комуто властите позволяват временно да пребивава на територията, докато се 
разглежда делото му. В течение на три дни той прилежно се явява в приемния цен-
тър на летище Хийтроу и добросъвестно изпълнява всички изисквания, свързани с 
разглеждането на молбата му. На четвъртия ден той е задържан в продължение на 
седем дни, за да може случаят му да бъде разгледан по бърза процедура. Основният 
въпрос по делото е дали задържането му е произволно. Съдът приема, че то не е и че 
забраната за произволно лишаване от свобода по член 5.1f не включва изискване за-
държането да е необходимо, а изискването за пропорционалност се ограничава само 
до разумна продължителност. Доколкото процедурата по депортиране протича без 
прекъсване, задържането е обосновано.2 Тези два принципа (за разумната дължина 
и за непрекъснатото протичане), са гръбнакът на защитата от произвол по член 5.1f 
според практиката, утвърдена по Саади. Към тях Съдът добавя това задържането да 
е осъществено добросъвестно, да бъде тясно свързано със заявената цел и мястото 
и условията на задържане да са подходящи.3 Този ограничен подход, който сериозно 
подронва статуса на правото на лична свобода в схемата на Конвенцията, се утвърж-
дава и в редица по-късни решения.4

Редица стандарти, формулирани в други международни документи, включи-
телно в рамките на Съвета на Европа, изрично изискват необходимост и пропорцио-
налност на задържането с цел контрол на миграцията. Според КПЧ задържането с 
цел контрол на миграцията „[…] следва да е обосновано като необходимо и пропор-
ционално в светлината на специфичните обстоятелства и да бъде преразглеждано 
с течение на времето“.5 Насока 6 от Двадесетте насоки за принудително връщане на 
Комитета на министрите на Съвета на Европа допуска лишаване от свобода с цел 
принудително връщане само след „внимателна преценка на необходимостта […] във 
всеки индивидуален случай“, като властите следва да са опитали други мерки за 
осигуряване изпълнението на заповедта за депортиране, несвързани със задържа-
не, които да са се оказали неефективни.6 Директива 2008/115/ЕС допуска задържане 
на граждани на трети страни, по отношение на които са образувани процедури за 
връщане само ако не могат да се приложат ефективно други, по-леки мерки и по-

janvier 2012, § 117; CEDH, Ahmade c. Grèce, no 50520/09, Arrêt du 25 septembre 2012, § 134; CEDH, Tatishvili c. Grèce, 
no 26452/11, Arrêt du 31 juillet 2014, § 51.

1 ECtHR, Saadi v. the United Kingdom, § 80.
2 Ibid., § 72.
3 Ibid., § 74. По отношение на „мястото и условията на задържане“ Съдът отбелязва, че националните власти 

следва да имат предвид, че „мярката се прилага не спрямо лица, които са извършили престъпления, а спрямо 
чужденци, които, често страхувайки се за живота си, са избягали от своите страни“. Този мотив имплицира, 
че според Съда извършителите на престъпления заслужават да бъдат поставени при по-сурови материални 
условия отколкото чужденците.

4 Вж., например: ECtHR, A. and Others v. the United Kingdom, § 164; ECtHR, Mikolenko v. Estonia, § 59; ECtHR, Raza v. 
Bulgaria, No. 31465/08, Judgment of 11 February 2010, § 72; CEDH, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique, § 117; CEDH, M.S. c. 
Belgique, no 50012/08, Arrêt du 31 janvier 2012, § 150; ECtHR, James, Wells and Lee v. the United Kingdom, Nos. 25119/09, 
57715/09 and 57877/09, Judgment of 18 September 2012, § 195.

5 HRC, General Comment No. 35: Liberty and Security of Person, CCPR/C/GC/35, 28 October 2014, § 18; Вж. също: HRC, 
Madafferi v. Australia, No. 1011/2001, Views of 26 July 2004, § 9.2; HRC, Nystrom v. Australia, No. 1557/2007, Views of 
18 July 2011, § 7.3.

6 Committee of Ministers, Twenty Guidelines on Forced Return, CM (2005)40 Add., 20 May 2005, Guideline 6. Вж. също: 
Committee of Ministers, Guidelines on human rights protection in the context of accelerated asylum procedures, 1 July 
2009, ХI.4.
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специално, когато е налице опасност от укриване или засегнатият гражданин на 
трета страна избягва или възпрепятства подготовката на връщането или процеса по 
извеждането.1 По подобен начин Директива 2013/33/ЕС съдържа изискване за необ-
ходимост и пропорционалност на задържането на кандидати за международна за-
крила и определя изчерпателни условия, при които те единствено могат да бъдат за-
държани.2 Така имиграционното задържане според правото на ЕС е допустимо само 
когато са взети предвид в пълна степен всички възможни алтернативи.3

Въпреки че засега в практиката на ЕСПЧ доминира изключването или огра-
ничаването на преценката за необходимост и пропорционалност на задържането по 
член 5.1f, по няколко дела Съдът прави и изисква такава преценка. Така с решението 
си по делото Русу срещу Австрия от 2008 г. Съдът намира нарушение на член 5.1 заради 
задържане за депортиране на жалбоподателката поради това, че австрийските власти 
не са опитали да предприемат други, по-малко рестриктивни мерки, въпреки че са 
имали такава възможност.4 По подобен начин с решението Юсич срещу Швейцария от  
2010 г. Съдът приема, че задържането е в нарушение на член 5.1 поради това, че на-
ционалните власти не са представили доказателства, че жалбоподателят е можел да 
се отклони от процедурата за принудителното му връщане в страната на произход, 
въпреки че такива се изискват по националното законодателство.5

Изискването „мястото и условията на задържане да са подходящи“ Съдът тъл-
кува и като изискване за разумно пригаждане на условията на задържане в имигра-
ционен контекст спрямо специфичната уязвимост на определени групи, сред които 
децата. По няколко дела Съдът намира нарушение на член 5.1 заради задържане на 
деца в имиграционни центрове, в които се задържат и възрастни, независимо че в 
някои случаи децата са настанени заедно със своите родители.6 По делото Рахими 
срещу Гърция с решение от 2011 г. Съдът не приема автоматичното задържане на не-
придружен непълнолетен в имиграционен център, без оглед на възможностите за 
налагане на друга, по-малко рестриктивна мярка и намира нарушение на член 5.1 
по тази причина.7 Така, независимо от това, че и в такива случаи Съдът се осланя на 
стандарта по Саади, той на практика поставя изискване за необходимост и пропор-
ционалност на задържането на деца в имиграционен контекст.8 Такова изискване по 
отношение на деца се съдържа и в други документи на Съвета на Европа.9

1 Директива 2008/115/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите 
стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на 
трети страни, член 15.

2 Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти 
относно приемането на кандидати за международна закрила (преработен текст), член 8, т. 2 и 3.

3 FRA, ECtHR, (2013) Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration, Luxemburg, Publications 
Office of the EU, p. 140.

4 ECtHR, Rusu v. Austria, No. 34082/02, Judgment of 2 October 2008, § 58. Отпратката към Саади в този параграф обаче 
е доста неуместна.

5 CEDH, Jusic c. Suisse, no 4691/06, Arrêt du 2 décembre 2010, §§ 81-82. Вж. също: CEDH, Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique,  
§ 124.

6 Вж.: ECtHR, Mubilanzila Mayeka and Kaniki Mitunga v. Belgium, No. 13178/03, Judgment of 12 October 2006; CEDH, 
Muskhadzhieva et autres c. Belgique, no 41442/07, Arrêt du 19 janvier 2010; CEDH, Kanagaratnam et autres c. Belgique, no 
15297/09, Arrêt du 13 décembre 2011; CEDH, Popov c. France, § 119.

7 CEDH, Rahimi c. Grèce, no 8687/08, Arrêt du 5 avril 2011, § 109.
8 Вж.: Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, p. 334.
9 Вж.: Committee of Ministers (2003), Recommendation Rec(2005)5 on measures of detention of asylum seekers, 16 April 2003,  

§§ 20, 22-23.
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5.  Лишаване от свобода на деца за целите на възпитателния 
надзор или за да се осигури тяхното явяване пред 
предвидената в закона институция

Макар различни по вид места за лишаване от свобода да са съществували 
през цялата история на човечеството, повечето от тези, предвидени в член 5 на Кон-
венцията, са продукт на модерната епоха и са средства за решаване на специфични, 
произтичащи от самата същност на тази епоха проблеми, като подронването на не-
формалния социален контрол с разкъсването на семейните връзки, анонимността и 
отчуждението на градския живот, очертаването на ясни граници между държавите, 
медикализацията на социалния контрол на девиантното поведение, произтичащо 
от психични разстройства, и хуманизацията на наказателната политика. С такъв, 
при това още по-ярко изразен модерен произход е и използването на лишаването от 
свобода спрямо деца по член 5.1d на Конвенцията. Във всички останали хипотези 
възможността за лишаване от свобода на децата е ограничено в по-голяма степен 
отколкото спрямо възрастните. Това е предвидено както в специални, главно „меки“, 
международни стандарти, така и в практиката на международните органи за защи-
та на правата на човека, включително ЕСПЧ. Наред с това, тази разпоредба на Кон-
венцията предвижда две специални основания за задържане, приложими само към 
деца – възпитателен надзор и осигуряване на тяхното явяване пред предвидената в 
закона институция.

От подготвителните материали към Конвенцията става ясно, че тези специ-
фични основания се появяват в работата по текста на член 5 едно след друго. В съкра-
тен вид, съдържащ само първата хипотеза по член 5.1d (за „възпитателния надзор“), 
текстът е предложен от британското правителство през февруари 1950 г. и, след като 
е приет през август 1950 г. е разширен по предложение на същото правителство с вто-
рата хипотеза.1 Британското правителство предлага почти идентична формулировка 
като тази на член 5.1d и по време на обсъжданията на МПГПП на Осмата сесия на 
Комисията по правата на човека на ООН през 1952 г.2 Заедно с това, значителен брой 
други страни предлагат или подкрепят формулировки, които допускат лишаване от 
свобода на деца с видимо сродна цел.3 В края на краищата обаче в ООН надделява 
решението в окончателния текст на член 9 от Пакта да не се изброяват никакви осно-
вания за лишаване от свобода.

Обсъжданията по Конвенцията и по Пакта се провеждат в период, когато ин-
ституционалните решения на проблемите със социалния контрол и с грижата както 
за деца, така и за други уязвими социални групи, са широко възприети и наложени 
в модерните общества. Дори в началото на новото хилядолетие, в едно от ключови-
те си решения, свързани с лишаване от свобода на дете с цел възпитателен надзор, 
Апелативният съд на Англия и Уелс приема, че за целите на възпитанието и образо-
ванието „[…] подходяща степен на надзор над детето, за да се насърчи неговото разви-
тие, когато това е необходимо, чрез ограничаване на неговата свобода, е допустимо“.4 
В комунистическите страни институционализацията на деца има и идеологическа 
обосновка, свързана с властническия императив на тяхното откъсване от „реакцион-
на“ семейна среда и включването им във форми на социализация, в които комунис-
тическата държава с нейната „прогресивна“ идеология има водеща роля.

1 European Commission of Human Rights, Preparatory work on Article 5 of the European Convention on Human Rights, DH 
(56) 10, Strasbourg, 8 August 1956, §§ 9,18 (по-нататък за краткост: ECmHR, Travaux préparatoires of Article 5).

2 Bossuit, Guide to the “travaux préparatoires” of the ICCPR, p. 196.
3 Ibid., pp. 189-196.
4 Re K (a child) (secure accommodation order: right to liberty) [2001] 2 All ER 719 (CA) at [107].
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Днес в напредналите общества на Европа и Северна Америка обаче доверието 
в институционалните решения на каквито и да било проблеми със социалния кон-
трол и с грижата за децата и хората с психични разстройства е много ниско. В много 
страни широкомащабните програми за деинституционализация през последните 
няколко десетилетия доведоха до почти цялостно премахване на институциите. Са-
мата институционализация, далеч от това да бъде решение на каквото и да било, се 
схваща във все по-голяма степен сама по себе си като патогенен фактор и източник 
на нарушения на основни човешки права. Редица научни изследвания последова-
телно разкриват нейните пагубни ефекти върху физическото, емоционалното, соци-
алното и когнитивното развитие на детето, особено в ранна възраст.1 В унисон с това, 
правило 19.1 от Правилата от Пекин изисква „[…] настаняването на лице, което не е 
навършило пълнолетие, в институция да е винаги крайна мярка и за минималния 
необходим срок“.2

Промяната на научното разбиране и на обществено-политическите нагласи 
към институционализацията неизбежно се отразява върху практиката на междуна-
родните органи за защита на правата на човека. От всички тях Комитетът по правата 
на детето на ООН прояви особена активност и особена чувствителност към вредните 
ефекти от всякакъв вид институционализация върху децата. От средата на 70-те го-
дини на миналия век насам в значителна по обем практика и ЕСПЧ разви чувстви-
телност към институционализацията на лица с психични разстройства и установи 
принципи, които стесниха значително възможностите за тяхното лишаване от сво-
бода във всякакъв контекст.

Това реформаторство в практиката на ЕСПЧ обаче не обхвана лишаването от 
свобода на деца по член 5.1d. За това има ред причини, основните от които са свърза-
ни с примитивните системи на настойничество, които действат в повечето държави 
в Европа, и неадекватния достъп на децата до качествена правна помощ по дела из-
вън контекста на наказателното обвинение. Практиката на Съда в този пункт е край-
но оскъдна и в степента, в която е последователна – твърде консервативна и нераз-
вита. Оскъдността на решенията е функция от ниския брой заведени дела и на фона 
на широко разпространения произвол при лишаването от свобода на деца в много 
европейски страни е свидетелство за дефицитите в достъпа до качествена правна 
помощ на жертвите. Макар при установяването на правните принципи, приложими 
към този вид лишаване от свобода, Съдът да не изключва член 5.1d от изисквания-
та за защита срещу произвол, някои от решенията му са шокиращо допустителски 
спрямо законодателство и правоприлагане, далеч от стандартите за необходимост и 
пропорционалност, както и за правна сигурност, установени при другите хипотези 
на лишаване от свобода по член 5.1.

Преди всичко текстът на член 5.1d представлява сериозно тълкувателно пре-
дизвикателство. Когато британското правителство предлага втората хипотеза в до-
пълнение към първоначалното си предложение, то декларира, че „[м]ного деца, кои-
то се изправят пред съдилищата, не са извършили никакво правонарушение, а целта 
на тяхното задържане е да се осигури изваждането им от вредно обкръжение, така че 

1 Вж., например: MacLean, K. (2003) “The impact of institutionalization on child development”, Development and Psycho-
pathology, Issue 4, December 2003; Bos, K., Fox, N., Zeanah, Ch., Nelson, Ch. (2009) “Effects of early psychological dep-
rivation on the development of memory and executive function”, Frontiers in Behavioral Neuroscience, Vol. 3, September 
2009; Bos, K., Zeanah, Ch., Fox, N., Drury, S., McLaughlin, K., Nelson, Ch. (2011) “Psychiatric Outcomes in Young Chil-
dren with a History of Institutionalization”, Harvard Review of Psychiatry, Vol. 19, No. 1, January/February 2011; McCall, 
R., van IJzendoorn, M., Juffer, F., Groark, C., Groza, V., Grotevant. H. (2012) Children Without Permanent Parents: Research, 
Practice and Policy, Boston, Wiley-Blackwell. За скорошен преглед на литература върху опасността за детското 
развитие вследствие на институционализацията вж. Nelson, Ch., Fox, N., Zeanah, Ch. (2014) Romania's Abandoned 
Children: Deprivation, Brain Development and the Struggle for Recovery, Boston, Harvard University Press, pp. 124-154.

2 Beijing Rules, Rule 19.1.



38

межДунароДни станДарти – критичен преглеД 

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

те да не попаднат под член 5.1с“.1 Тази интерпретация се разминава доста сериозно 
със заявената в самия текст цел. Освен това, никой по онова време на масово използ-
ване на институционализация на деца за решаване на всякакви проблеми не повдига 
въпроса в каква степен и дали изобщо лишаването от свобода е подходящо средство 
за изваждане на деца от „вредно обкръжение“. Доста неадекватното от съвременна 
гледна точка заявяване на целта на това задържане е последвано от едно не по-мал-
ко неадекватно решение на Комисията от декември 1979 г., Х. срещу Швейцария, което 
е водещо за тълкуването на това предложение на разпоредбата на член 5.1d. По това 
дело става дума за задържане на 16-годишно момче в продължение на осем месеца 
в специализиран „център за наблюдение“ в контекста на разследване за кражба и 
транспортни правонарушения. Целта на задържането е да бъде изготвен медицин-
ски и психиатричен доклад, въз основа на който да му бъде определена подходяща 
възпитателна мярка. Комисията приема, че изготвянето на доклада е отнело доста 
дълго време, но „[т]ози факт сам по себе си не поставя под съмнение целта на задър-
жането или неговото съответствие с член 5.1d“.2 По тази причина Комисията обявява 
жалбата за недопустима като явно необоснована. В мотивите не става изобщо дума 
за необходимостта и пропорционалността на задържането. Единственото, върху кое-
то се фокусира Комисията, е неговата формална съобразност с националния закон.

Проблем с тълкуването на целта възниква и при първата хипотеза на задър-
жане. В текста на английския оригинал това е “educational supervision”, а в текста на 
френския оригинал – “éducation surveillée”, термини, които са по-близки на българ-
ски до „образователен надзор“. В официалния български текст обаче това е преведе-
но като „възпитателен надзор“, по подобен начин както в официалните преводи на 
руски, на сръбски, на черногорски и на македонски. В официалния превод на немски 
е избран термина “überwachter Erziehung”, което е по-близо до „възпитателен“, от-
колкото до „образователен“ надзор. На повечето от останалите езици на държавите 
членки са избрани термини, които са по-близки до „образователен“, отколкото до 
„възпитателен“. Кой от термините, „възпитание“ или „образование“, ще бъде използ-
ван е важно с оглед на целта на задържането. Под образование се разбира целенасо-
чен процес на опознаване на окръжаващия свят, обикновено посредством пряко или 
косвено взаимодействие с преподавател, а под възпитание, нещо по-общо – култи-
виране на умения за живот в общество и формиране у възпитавания на определена 
ценностна система.

Според някои интерпретации задържането по първата хипотеза на член 5.1d 
е оправдано за изпълнение на „[…] законово задължение, обикновено по национал-
ното право, изискващо децата да посещават училище“.3 Наистина, в редица решения 
ЕСПЧ намира нарушение на член 5.1, когато установява, че на задържаното лице не 
е осигурен достъп до образование. Такъв например е случаят в решението по делото 
Буамар срещу Белгия от 1988 г. с неколкократното задържане в следствен затвор на 
16-годишен младеж с девиантно поведение за целите на „възпитателния надзор“, 
без обаче в този затвор да е осигурено някакво образование. Според Съда, ако една 
страна е избрала система на задържане за целите на възпитателния надзор, тя 

„[…] има задължението да създаде подходящи институции, които съот-
ветстват на изискванията за сигурност, както и на образователните цели на 
закона от 1965 г., за да може да отговори на изискванията на член 5.1d от Кон-
венцията […] Задържането на млад мъж в следствен затвор в условия на изо-
лация и без подкрепа от персонал с педагогическо образование не може да се 

1 ECmHR, Travaux préparatoires of Article 5, § 18.
2 ECmHR, X. v. Switzerland, No. 8500/79, Decision of 15 December 1979.
3 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, p. 320.
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смята за осъществяване на каквато и да е образователна цел“.1

Съдът допуска задържане на деца, на които временно не е осигурен достъп до 
образование, но само ако това е „[…] бързо последвано от прилагане на [образовате-
лен] режим в учреждения (от открит или от закрит тип), предназначени и достатъч-
но добре оборудвани за целта“.2 В по-късната си практика Съдът следва този подход.3

Тясното обвързване на „възпитателен надзор“ със задължението да се посеща-
ва училище обаче не винаги съответства на значението, което Съдът придава на този 
термин, тъй като той допуска задържане на деца с тази цел без тяхното включване 
във формално образование. Така в решението си по делото Конярска срещу Обединено-
то кралство от 2000 г. Съдът приема, че член 5.1d допуска задържане за възпитателен 
надзор на „ненавършило пълнолетие лице“, което е различно от задържане на лице, 
което е под задължителната за обучение възраст по националното законодателство. 
Той също така разграничава задържането „с цел възпитателен надзор“ от задържа-
не, при което на лицето е актуално осигурено включване в образователни дейнос-
ти. Жалбоподателката по това дело е 17-годишна, страда от психично разстройство 
и е задържана за пет месеца в център за задържане на ненавършили пълнолетие 
лица заради опасност от агресивно поведение и от самоувреждане, мярка, която е 
оспорена както от нея, така и от нейните родители. В центъра се предлагат някакви 
образователни дейности, но поради факта, че образованието на национално ниво е 
задължително само до 16-годишна възраст, тя не е задължена да взема участие в тях. 
Съдът приема, че задържането  е било с цел „възпитателен надзор“, който обаче не 
бива да се

„[…] приравнява ригидно към обучение в класна стая. По-специално, в 
настоящия контекст на млад човек, поставен под грижата на местните власти, 
възпитателният надзор следва да обхване разни аспекти на осъществяването 
от местните власти на родителските права в интерес и в защита на засегнато-
то лице“.4

В стремежа си да не бъде ригиден в дадения случай Съдът разширява обема 
на понятието за „възпитателен надзор“ до степен в него да е възможно да се включат 
широк кръг въздействия, за които органът, който постановява или осъществява за-
държането, прецени, че е в интерес или в защита на детето.

Това разбиране на „възпитателния надзор“ не дава възможност на Съда да раз-
граничи между три вида лишаване от свобода в този контекст:

• Наказателно, налагано за определен срок, насочено към индивидуална и 
генерална превенция в отговор на девиантно поведение от страна на де-
тето;

• Социално, медицинско или образователно, което се налага с цел защита от 
насилие или друг вид сериозно увреждане, чийто източник е семейството, 
или когато детето е заплашено от насилие или увреждане в резултат от 
собственото си поведение, за кратък срок и само докато мерките са необхо-
дими;

• Институционализация изцяло с цел грижа за деца, които не са застрашени 
от насилие или друго увреждане и чието поведение не нарушава норми, 
които са приложими спрямо възрастните.

1 ECtHR, Bouamar v. Belgium, § 52.
2 Ibid., § 50.
3 ECtHR, D.G. v. Ireland, No. 39474/98, Judgment of 16 May 2002, §§ 81-84; ECtHR, Ichin and Others v. Ukraine, Nos. 

28189/04 and 28192/04, Judgment of 21 December 2010, § 39; ECtHR, Blokhin v. Russia, No. 47152/06, Judgment of 14 
November 2014, §§ 112-113.

4 ECtHR, Koniarska v. the United Kingdom, No. 33670/96, Decision of 12 October 2000. Вж. също: ECtHR, D.G. v. Ireland, § 
80; ECtHR, Ichin and Others v. Ukraine, § 39; ECtHR, P. and S. v. Poland, No. 57375/08, Judgment of 30 October 2012, § 147; 
ECtHR, Blokhin v. Russia, § 110.
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Разграничаването между горните хипотези е необходимо преди всичко пора-
ди това, че лишаването от свобода е в различна степен оправдано във всяка една от 
тях. В последната, съгласно съвременния подход към детското развитие, за разлика 
от този отпреди 60 години, то не е оправдано в никаква степен. Насоките от Рияд, на 
свой ред, допускат институционализация на деца като крайна мярка, налагана за 
минимално необходимия период, само в следните хипотези:

„(а) Когато детето или младият човек страда от увреждане, което му е причи-
нено от родители или настойници;

(b) Когато с детето или младия човек е злоупотребено сексуално, физически 
или емоционално от родители или настойници;

(c) Когато детето или младият човек са били занемарени, изоставени или екс-
плоатирани от родители или настойници;

(d) Когато детето или младият човек са били обект на физически или нравстве-
ни заплахи поради поведението на родителите или настойниците;

(e) Когато с поведението си детето или младият човек се излагат на сериозна 
физическа или психологическа опасност и нито родителите, настойници-
те, самото дете/ млад човек или общността, в която расте, са в състояние да 
предотвратят опасността с други средства освен институционализация“.1

Разграничението между различните хипотези на лишаване от свобода за „въз-
питателен надзор“ е от ключово значение и за формулиране на адекватен подход към 
защитата от произволно лишаване от свобода. То е необходимо и доколкото, ако не 
всички, то значителна част от случаите, свързани с лишаване от свобода на деца с 
девиантно поведение, и особено тези, свързани с дългосрочно лишаване от свобода 
в затворени институции, биха попаднали в автономното понятие на ЕСПЧ за „на-
казателно обвинение“. А то води със себе си както засилена съдебна защита срещу 
противозаконно или произволно лишаване от свобода, така и засилени гаранции за 
справедлив съдебен процес по член 6 от Конвенцията.

Решението по делото А. и други срещу България от 2011 г. е свидетелство за не-
благополучията на подхода на Съда към лишаването от свобода на деца с цел „въз-
питателен надзор“. Жалбоподателките са пет момичета, настанени във възпита-
телно училище-интернат (ВУИ) за бягство от къщи, бягство от училище, сексуални 
контакти с пълнолетни и проституция – все деяния, които не представляват право-
нарушение, когато са извършени от пълнолетни. Четири от тях са непълнолетни, а 
една е малолетна към времето на събитията. Те са настанени, както е обичайно по 
реда на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълно-
летните, за максималния срок от три години, но реалният срок на пребиваването 
им във ВУИ варира от седем месеца и половина до две години и два месеца, като за 
повечето от тях е около две години. За една от жалбоподателките настаняването във 
ВУИ е първа мярка по реда на този закон. Три от тях са настанени във ВУИ с мотиви-
рани съдебни решения, а другите две – с немотивирани протоколни определения в 
явно нарушение на изискванията на ЗБППМН. В нито един от случаите не е имало 
преразглеждане на мярката от съд в кратък срок с цел преценка на нейната продъл-
жаваща необходимост. Една от жалбоподателките преди настаняването си във ВУИ е 
била настанена в кризисен център за деца, институция, създадена по реда на Закона 
за закрила на детето, чиято основна цел е защита и грижа (а не превъзпитание).

Основните оплаквания на жалбоподателките са за наказателния характер на 
настаняването им във ВУИ. Те аргументират, че характерът му е именно наказате-

1 Riyadh Guidelines, § 46. На друго място Насоките от Рияд изискват националните законодателства да не 
пенализират по никакъв начин спрямо дете поведение, което не е правонарушение, когато е извършено от 
възрастен (Ibid., § 56).
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лен, като се има предвид целта на закона, която е „борба с противообществените про-
яви на малолетните и непълнолетните“, както и целта и предполагаемия ефект на 
затварянето (настаняването) им, мотивирано с тяхното „антисоциално поведение“, 
а именно, да бъдат възпрени от последното. Много от решенията за настаняване по 
реда на този закон и по други дела, не само по техните, са мотивирани с възпиращия 
ефект на настаняването1 и като правило са за определен срок, най-често максимал-
ния тригодишен, който трябва да се „изтърпи“, т.е. настаняването се приема като 
санкция. Към това следва да се добави и характерът на настаняването – лишаване от 
свобода за продължителен период от време. На практика, системата на налагане на 
„възпитателни мерки“ е паралелна и различна наказателна система в България за 
деца, наследена от комунистическия режим, независимо че официално не е част от 
наказателното правораздаване.2 Такова, впрочем, е и официалното виждане на бъл-
гарското правителство, изразено в Концепцията за държавна политика в областта на 
правосъдието за детето, приета няколко месеца преди произнасянето на решението. 
В нея се отбелязва изрично, че „[л]ипсва ясно разграничение между наказание и въз-
питателно-закрилна мярка, което придава на цялата държавна политика силно из-
разен репресивен характер“, а за санкционирането на противообществените прояви 
по реда на ЗБППМН се казва, че „[…] отдава предимство на репресивния метод и влиза 
в противоречие с конституционноустановени и международноправни принципи за 
гражданските права“.3

В решението си по делото А. и други срещу България Съдът приема, че наста-
няването във ВУИ, както впрочем и настаняването в кризисен център за деца, е ле-
гитимна мярка за осигуряване на възпитателен надзор по първата хипотеза на член 
5.1d. Според него тази разпоредба допуска лишаване от свобода на дете „[…] независи-
мо от това дали то е заподозряно като извършител на престъпление, или е само дете 
„в риск““.4 Нещо повече, държавата има позитивни задължения да осигури закрилата 
на децата, която включва и тяхното откъсване от среда, която е неблагоприятна за 
тях.5 Лишаването от свобода за три години във ВУИ според Съда може да бъде не-
обходимо и пропорционално средство за постигане на тази цел. Той изследва само 
формалната законосъобразност на мярката и съответствието на мястото на нейното 
изпълнение с нейната цел и, след като не вижда там проблем,6 оставя значителна 
част от останалите преценки на усмотрението на националните органи, като обявя-
ва оплакванията за настаняването във ВУИ за явно недопустими.

Доста озадачаващ по това дело е и подходът на Съда към необходимостта и 
пропорционалността. Тъй като жалбоподателките твърдят, че лишаването им от 
свобода във ВУИ има наказателен характер, в съответствие с практиката на ЕСПЧ 
по отношение определянето на наказание, те не повдигат въпрос за необходимостта 

1 Вж. сред многото решения в тази насока: Районен съд – Велико Търново (2011), № 1466/2011; Окръжен съд 
– Ямбол (2010), № 504/2010; Районен съд – Котел (2011), № 43/2011; Районен съд – Русе (2008), № 1517/2008; 
Районен съд – Пещера (2009), № 16/2009.

2 Такава е и оценката на Комитета по правата на детето на ООН при разглеждането на докладите на страни 
(всички те бивши или настоящи комунистически). Вж.: CRC, Concluding observations: Bulgaria, CRC/C/BGR/CO2, 23 
June 2008, § 69с; CRC, Concluding observations: Ukraine, CRC/C/UKR/CO/3-4, 21 April 2011, §§ 85-86; CRC, Concluding 
observations: Tajikistan, CRC/C/TJK/CO/2, 5 February 2010, §§ 72-73; CRC, Concluding observations: Kazakhstan, CRC/C/15/
Add.213, CRC/C/15/Add.213, § 66; CRC, Concluding observations: Czech Republic,CRC/C/CZE/CO/3-4, 4 August 2011, § 69; 
CRC, Concluding observations: Cuba, CRC/C/CUB/CO/2, 20 June 2011, § 54.

3 Концепция за държавна политика в областта на правосъдието на детето, приета с Решение на Министерския 
съвет от 3 август 2011 г. (по-нататък за краткост Концепция в областта на правосъдието за детето), достъпна на: 
http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=117.

4 CEDH, A. et autres c. Bulgarie, § 66.
5 Ibid., § 73.
6 Въпреки неяснотата на термина „противообществена проява“ – вж. по-горе 3.1.

http://www.strategy.bg/Publications/View.aspx?lang=bg-BG&Id=117
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и пропорционалността на мярката. Съдът на свой ред приема, че мярката попада в 
обхвата на член 5.1d, след което, без да повдига служебно този въпрос, „[…] констати-
ра, […] че въпреки че не е сигурно, че останалите жалбоподателки са били обект на 
предходни възпитателни мерки преди настаняването си, те не са се оплакали, че не 
са получили по-малко строги мерки преди своето настаняване“.1 Съдът не изследва 
въпроса с продължаващата необходимост и с пропорционалността на мерките във 
всеки отделен случай отвъд формалното изискване на ЗБППМН (което освен това не 
е спазено във всички случаи), настаняването във ВУИ да е предшествано от друга, 
по-малко рестриктивна мярка.

Лишаването от свобода е посегателство срещу едно от основните човешки пра-
ва, което схемата на Конвенцията поставя на висок пиедестал. От всички групи, за 
които такава възможност е предвидена в член 5.1, децата са навярно най-уязвими, а 
ефектът от лишаването от свобода в крехката възраст, в която се изгражда човешката 
личност – най-деструктивен. Това се отнася както за мерките, които са реакция на 
девиантно поведение, така и за тези, чиято цел е грижа за деца в риск. Постигането 
на образователна или възпитателна цел чрез затваряне зад решетки, ограничаване 
на придвижването, подлагане на безлична институционална рутина и чрез всички 
други ограничения, присъщи на лишаването от свобода, е чуждо на педагогиката 
на едно съвременно свободно общество. Самото средство е рушащо и не служи за 
никаква градивна цел. По тези причини всяко лишаване от свобода на дете следва 
да се явява за оценка на своята обоснованост пред национален или пред междунаро-
ден трибунал с оборима презумпция за своята недопустимост. За съжаление, до това 
международната юриспруденция има да извърви още дълъг път.

6.  Гаранции за защита от противозаконно и произволно 
лишаване от свобода

Разпоредбите на член 9.2-9.4 от Пакта и на член 5.2-5.4 от Конвенцията целят 
защита от противозаконно и от произволно лишаване от свобода. Член 9.3 от Пакта 
и член 5.3 от Конвенцията се отнасят изключително до лишаване от свобода в досъ-
дебни наказателни или квази-наказателни производства. Членове 9.2 и 9.4 от Пакта 
и 5.2 и 5.4 от Конвенцията се отнасят до всякакви видове лишаване от свобода.

6.1. Уведомяване за основанията за ареста/ задържането и за предявените 
обвинения
Както член 9.2 от Пакта, така и член 5.2 от Конвенцията гарантират правото 

на уведомяване за основанията на ареста, а когато той е свързан с наказателно обви-
нение – и за обвиненията, които се предявяват на арестувания/ арестуваната. Двете 
разпоредби се различават във формулировките си. В текста на Пакта става дума за 
задължение за уведомяване за основанията за ареста „в момента на арестуването“ 
и за информиране за всички обвинения „незабавно“ (promptly, dans le plus court délai), 
докато в текста на Конвенцията става дума за уведомяване и за двете „незабавно“. На 
теория това означава една по-голяма бързина на уведомяването при първото от две-
те задължения по Пакта. Такова е и тълкуванието в доктрината.2 Практиката на КПЧ 
и на страсбургските органи на настоящия етап обаче не предлага ясни индикатори 
за разграничаване между задължението за уведомяване „в момента на арестуване-
то“ и това за „незабавно“ уведомяване. Другата разлика във формулировките е в лип-
сата на задължение по Пакта за информиране на задържаното лице „на разбираем 

1 Ibid., § 73.
2 Вж.: Nowak, CCPR Commentary, р. 228.
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за него език“. В този пункт обаче Общ коментар № 35 на КПЧ е категоричен, че такова 
задължение съществува и по Пакта.1

И в двете формулировки става дума за „арест“, в тях липсва „задържане“. Но 
тъй като „арестът“ е само първоначалният акт на поставянето на лицето под физиче-
ски контрол, би било противно на всякаква логика задържането като такова да бъде 
изключено от обхвата на задължението за уведомяване.2 Употребата единствено на 
„арест“ е по-скоро свързана с изискването за бързина. Уведомяване е дължимо дори 
когато правното основание за лишаването от свобода е изменено, докато лицето е 
задържано, тоест, когато изобщо не е имало нов арест, като например в случай че 
лице, настанено принудително в психиатрично заведение, извърши престъпление и 
се наложи да бъде задържано под стража.3

Уведомяването има две цели. Преди всичко това е, по израза на ЕСПЧ, „елемен-
тарната защита“, изискваща всяко арестувано лице да знае причината за своя арест.4 
Другата цел е свързана с тази по член 5.4. В решението на Съда по делото Ван дер Леер 
срещу Нидерландия от 1990 г. той отбелязва, че „[н]икой, който има право да обжалва 
законосъобразността на задържането си в кратък срок, не би могъл да се възползва 
от това право, ако не е адекватно уведомен за причините, поради които е лишен от 
свобода“.5 А в още по-старото си решение Х. срещу Обединеното кралство от 1981 г. 
Съдът разглежда задължението на държавата за уведомяване за причините за за-
държането като произтичащо от член 5.4.6 Според КПЧ също „[…] едно от най-важните 
основания за изискването за „незабавно“ уведомяване за наказателното обвинение е 
да даде възможност на задържаното лице да иска незабавно решение за законосъо-
бразността на неговото/ нейното задържане от компетентен съдебен орган“.7

Правото на уведомяване има четири основни аспекта, свързани със:
• Срока на уведомяването след ареста;
• Начина, по който се съобщава информацията;
• Съдържанието на информацията, която се съобщава; и
• Езика, на който се съобщава.
По отношение на срока практиката на КПЧ не дава съвсем ясни указания за 

това, какво следва да се разбира под „в момента на задържането“ и „незабавно“. При 
повечето от делата, по които Комитетът намира нарушения на член 9.2 в този пункт, 
не е било налице уведомяване в продължение на месеци, а в някои – изобщо.8 Мал-
кото практика извън тези хипотези насочва към извода, че забавяне за уведомяване 
за наказателно обвинение между три часа и два дни би било в нарушение на член 
9.2. Така, в решението по делото Исмаилов против Узбекистан от 2011 г. КПЧ намира, 
че забавяне на информиране за наказателното обвинение срещу жалбоподателя в 
продължение на два дни е в нарушение на член 9.2.9 В решението по делото Хил и 
Хил срещу Испания от 1997 г. забавяне на информиране за наказателно обвинение 

1 HRC, General Comment No. 35, § 26. Практиката, към която Комитетът насочва в коментара, обаче не е съвсем 
категорична в тази насока.

2 Вж.: ECtHR, Van der Leer v. the Netherlands, No. 11509/85, Judgment of 22 January 1990, § 28. По това дело става 
дума за уведомяване на лице с психично разстройство. Съдът намира нарушение на член 5.2, въпреки че 
разпоредбата на член 5.1е, която служи за легитимно основание на задържането, изобщо не говори за „арест“.

3 Вж.: Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, p. 457.
4 ECtHR, Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, § 40.
5 Ibid., § 28.
6 ECtHR, X. v. the United Kingdom, § 66. Съдът изоставя този подход в по-късната си практика.
7 HRC, Campbell v. Jamaica, No. 248/1987, Views of 30 March 1992, § 6.3.
8 Вж. Nowak, CCPR Commentary, р. 229.
9 HRC, Ismailov v. Uzbekistan, No. 1769/2008, Views of 25 March 2011, § 7.2. Вж. също: HRC, Ashurov v. Tajikistan,  

No. 1348/2005, Views of 20 March 2007, § 6.4.



44

межДунароДни станДарти – критичен преглеД 

КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

в продължение на три часа след задържането не е в нарушение на изискването за 
„незабавност“.1

В практиката си по отношение на срока ЕСПЧ приема, че тя е зависима от кон-
кретните обстоятелства по делото. Правоприлагащите органи биха изпълнили за-
дължението си за уведомяване, ако го направят в рамките на „няколко часа“.2 Що 
се отнася до съдържанието, Съдът дава възможност на властите да бъдат гъвкави, 
като допуска, в интерес на бързината, фактическите и правните основания да бъдат 
съобщавани в момента на ареста на прост и разбираем за задържаното лице език, но 
не непременно в тяхната цялост.3 Когато арестът е с цел екстрадиция, съдържанието 
на информацията е допустимо да бъде дори още по-откъслечно.4

ЕСПЧ прилага гъвкав подход и по отношение на начина на съобщаване, но 
отива твърде далеч в тази посока, допускайки първоначалните дефицити в уведомя-
ването да бъдат наваксвани от последващи действия на правоприлагащите органи, 
като например разпити, от съдържанието на които задържаното лице, според Съда, 
би следвало да е в състояние да се досети за основанията за своя арест, без да е не-
обходимо те да му се съобщават специално. В този случай Съдът дори не говори за 
„съобщаване“, а за „довеждане до вниманието“ на лицето на основанията за ареста.5 
На свой ред, Комисията допуска, че лицето няма нужда да бъде уведомявано изрич-
но за основанията за своя арест когато те са очевидни от съпътстващите обстоятел-
ства6. Както правилно отбелязват някои наблюдатели, тази практика е недопустимо 
разводняване на една от основните гаранции срещу противозаконно и произволно 
лишаване от свобода.7

6.2. Гаранции при задържане по подозрение за извършено  
правонарушение
Пактът и Конвенцията предвиждат специални гаранции спрямо лицата, кои-

то се задържат по подозрение за извършено правонарушение,8 тоест в хипотезата на 
член 5.1с от Конвенцията. Тези гаранции се съдържат в член 9.3 от Пакта и в член 
5.3 от Конвенцията и включват: изправяне на лицето автоматично и „незабавно“ 
(promptly, aussitôt) пред съдия или пред друго длъжностно лице, упълномощено от 
закона да изпълнява съдебни функции; право на гледане на неговото/ нейното дело 
в „разумен срок“ и право на освобождаване преди гледане на делото с възможност 
за предоставяне на гаранции за явяване в съда. И трите гаранции са в отговор на 
признанието за особената ценност на правото на лична свобода и целят защита от 
противозаконно и произволно лишаване от свобода. Те са в допълнение към общо-
приложимите гаранции по член 9.4 от Пакта и член 5.4 от Конвенцията, предвижда-
щи право на съдебен преглед на законността на лишаването от свобода по искане на 
задържания „в кратък срок“.

1 HRC, Hil and Hil v. Spain, No. 526/93, Views of 2 April 1997, § 12.2. Комитетът обаче приема, че по това дело 
са налице „изключителни обстоятелства“, свързани с необходимостта от осигуряване на преводач за двамата 
задържани (HRC, General Comment No. 35, § 27).

2 ECtHR, Kerr v. the United Kingdom, No. 40451/98, Decision of 7 December 1999; ECtHR, Fox, Campbell and Hartley v. the 
United Kingdom, § 42.

3 ECtHR, Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, § 40; ECtHR, Murray v. the United Kingdom, No. 14310/88, Grand 
Chamber judgment of 28 October 1994, § 72. Но „простото споменаване“ на основанията за ареста без нищо повече 
е недостатъчно (ECtHR, Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, § 41).

4 ECtHR, Kaboulov v. Ukraine, No. 41015/04, Judgment of 19 November 2009, § 144.
5 ECtHR, Murray v. the United Kingdom, § 77.
6 ECmHR, Freda v. Italy, No. 8916, Decision 7 October 1980.
7 Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, p. 337.
8 И в този случай става дума не за всякакво правонарушение, а за такова, което е предвидено в наказателен закон 

или което е предмет на „наказателно обвинение“ според автономното разбиране на това понятие от КПЧ и  
от ЕСПЧ.
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Първият въпрос, който възниква във връзка с разпоредбите на член 9.3 и член 
5.3 е защо тези гаранции са предоставени само на лицата, които са обект на нака-
зателно обвинение, но не и на другите групи, чиято свобода също така може да се 
отнема легитимно.1 Практиката и доктрината за съжаление не предлагат убедител-
на обосновка на това. По няколко дела, включително такива пред Голямата камара, 
ЕСПЧ приема, че автоматичният и незабавен съдебен контрол на задържането на 
лицата, които са обект на наказателно обвинение, е необходим, тъй като те могат да 
бъдат жертви на малтретиране и като такива „[…] могат да не са в състояние да отпра-
вят жалба до съдия за преглед на тяхното задържане“, както и поради това, че сред 
тях може да има уязвими групи „[…] като психично болни или такива, които не раз-
бират езика на правоприлагащия орган“.2 В Общ коментар № 35 КПЧ също възприема 
тази обосновка.3 Тези причини обаче не са относими само към лицата, които са обект 
на наказателно обвинение, а в една или друга степен към всички други категории по 
член 5.1 от Конвенцията. Нещо повече, някои от последните, като например децата, 
включително малолетните, които се задържат за целите на „възпитателния надзор“, 
така както той се разбира от страсбургските органи, тоест включващ също така и 
настаняване в институция след като детето е извършило деяние, което може да се 
квалифицира като сериозно престъпление, имат повече причини да бъдат изправе-
ни автоматично пред съдия в сравнение с възрастните заподозрени или обвиняеми.

По редица дела както пред ЕСПЧ, така и пред КПЧ, е възниквал въпросът кой 
друг освен съдия може да бъде „длъжностно лице, упълномощено от закона да из-
пълнява съдебни функции“. По-специално, що се отнася до България, още в реше-
нието по делото Асенов и други срещу България от 1998 г., което засяга задържането 
на 14-годишно дете по наказателно обвинение, възниква въпросът може ли това да 
бъде представител на прокуратурата, която е част от съдебната власт. Съдът отгова-
ря на този въпрос категорично отрицателно и намира нарушение на член 5.3. Според 
него въпросното длъжностно лице следва да е независимо както от изпълнител-
ната власт, така и от страните по делото и да е безпристрастно. „[А]ко се окаже по 
това време, че „длъжностното лице“ може по-късно да вземе участие в последвалото 
наказателно производство на страната на прокуратурата, неговата независимост и 
безпристрастност може да се поставят под въпрос“.4 Този подход, както преди, така и 
след Асенов, Съдът утвърждава и по други дела, включително в решения на Голямата 
камара.5 Подобен е и подходът на КПЧ.6

Основният въпрос за разглеждане от съдията или от „длъжностното лице“ е 
законосъобразността на задържането, включително наличието на обосновано подо-
зрение. В практиката си ЕСПЧ приема, че прегледът следва да бъде достатъчно ши-
рок, за да включи всички въпроси, подкрепящи или отхвърлящи необходимостта от 
задържане.7 Също така, органът следва да е оправомощен да разпореди освобожда-
ването на задържания. Но не е необходимо въпросът за законността на задържането 
и за неговото продължаване или за евентуалната промяна на мярката за неотклоне-

1 Член 7.5 от Американската конвенция за правата на човека гарантира правото на всеки задържан, без оглед 
на основанието за задържане, да бъде „изправен незабавно пред съдия или пред друго длъжностно лице, 
упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции“

2 ECtHR, McKay v. the United Kingdom, § 34. Вж. също: ECtHR, Aquilina v. Malta, No. 25642/94, Grand Chamber judgment 
of 29 April 1999, § 49; ECtHR, Medvedyev and Others v. France, § 118; ECtHR, Ladent v. Poland, § 74. Тези основания се 
приемат, или поне не се проблематизират, и в доктрината. Вж. например: Van Dijk, van Hoof, van Rijn, Zwaak, 
Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, p. 487; Trechsel, Liberty and Security of Person, p. 333.

3 HRC, General Comment No. 35, § 34.
4 ECtHR, Assenov and Others v. Bulgaria, No. 24760/94, Judgment of 28 October 1998, § 146.
5 Вж. например: ECtHR, McKay v. the United Kingdom, § 35; ECtHR, Medvedyev and Others v. France, § 124.
6 Вж.: HRC, General Comment No. 35, § 32, с отпратка към относима практика.
7 ECtHR, Aquilina v. Malta, § 52.
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ние от задържане в друга да се решават заедно от един и същ съд при първоначалния 
преглед.1

Изискването на „незабавност“ в практиката както на КПЧ, така и на ЕСПЧ не 
допуска големи възможности за гъвкавост от страна на националните власти. По 
делото Брогън и други срещу Обединеното кралство от 1988 г. ЕСПЧ приема, че дори 
когато става дума за задържани по обвинение в тероризъм, закъснение от четири 
дни и шест часа „[…] попада извън строгите ограничения във времето, допустими от 
първата част на член 5.3“.2 В решението си по делото Маккей Голямата камара, отпра-
щайки към Броган, определя, че максималният срок за изправяне на задържаното 
лице пред съдия е четири дни.3 Този срок обаче е условен и не означава, че не би 
имало нарушение и при по-кратки срокове, ако компетентните органи не са прояви-
ли дължимата експедитивност в подготовката на делото за неговото разглеждане 
от съд. В действителност в практиката както на Съда, така и на КПЧ такива случаи 
има. Така по делото Канджов срещу България от 2008 г. ЕСПЧ намира нарушение на 
член 5.3 в случай на изправяне пред съдия на жалбоподателя след три дни и 23 часа. 
Съдът приема, че властите са били длъжни да направят това по-рано, ако не е имало 
„специални затруднения или изключителни обстоятелства“.4 По подобен начин по 
делото Гуцанови срещу България от 2013 г. Съдът намира нарушение в случай на из-
правяне пред съдия на единия от жалбоподателите след три дни, пет часа и тридесет 
минути. Съдът взема предвид неговата психическа уязвимост след като е бил под-
ложен на унизително отнасяне по време на ареста, както и липсата на каквито и да е 
обстоятелства, оправдаващи решението да не бъде изправен пред съдия през втория 
и третия ден от задържането му.5 По делото Ипек и други срещу Турция от 2009 г., в кое-
то става дума за наказателно обвинение спрямо три 16-годишни деца, Съдът намира 
нарушение на член 5.3, въпреки че те са били изправени пред съдия три дни и девет 
часа след ареста им. Съдът взема предвид преди всичко фактът, че те са непълно-
летни към времето на събитията, а, в допълнение – липсата на адвокатска защита по 
време на тяхното полицейско задържане, както и това, че по време на задържането 
им единственото действие, в което са участвали е техният разпит.6

В практиката си КПЧ също намира нарушения на член 9.3 в случаи на изпра-
вяне пред съдия за период, по-кратък от четири дни.7 На свой ред, в Общ коментар 
№ 10 Комитетът по правата на детето изисква особена експедитивност в случаи на 
задържане на дете по наказателно обвинение. В такива ситуации детето следва да 
се изправя пред компетентния орган в рамките на 24 часа, а законността на негово-
то/нейното задържане под стража следва редовно да се преразглежда служебно, „за 
предпочитане на всеки две седмици“.8 Общ коментар № 10 тълкува член 37d от Кон-
венцията за правата на детето, в който не става дума за наказателно обвинение, а за 
правото на детето да обжалва законността на своето лишаване от свобода, каквото и 
да е то, пред независим и безпристрастен орган. Коментарът, от друга страна, е фоку-

1 ECtHR, McKay v. the United Kingdom, § 47.
2 ECtHR, Brogan and Others v. the United Kingdom, Nos. 11209/84, 11234/84, 11266/84 and 11386/85, Judgment of  

29 November 1988, § 62.
3 ECtHR, McKay v. the United Kingdom, § 47.
4 ECtHR, Kandzhov v. Bulgaria, No. 68294/01, Judgment of 6 November 2008, § 66.
5 CEDH, Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, Arrêt du 15 octobre 2013, § 159.
6 ECtHR, Ipek and Others v. Turkey, Nos. 17019/02 and 30070/02, Judgment of 3 February 2009, § 36.
7 HRC, Borisenko v. Hungary, No. 852/1999, Views of 14 October 2002, § 7.4. Жалбоподателят е изправен пред съдия 

след три дни. КПЧ намира нарушение поради „липса на обяснение относно необходимостта от задържането на 
автора за този период“.

8 CRC, General Comment No. 10, § 83. В Общ коментар № 35 КПЧ поддържа стандарта на КПД за максималното 
24-часово изправяне пред съдия (§ 33).
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сиран върху правосъдието за деца в конфликт със закона. В него КПД не прави необ-
ходимите разграничения, за да стане ясно какъв е относимият стандарт за формата 
и бързината на съдебния контрол в случай на деца, които се лишават от свобода, без 
да са обект на наказателни обвинения.

Изискването за „незабавност“, от друга страна, може да надхвърли далеч мак-
симума от четири дни в случаи на задържане на лица при извънредни обстоятел-
ства. Така по делото Медведев срещу Франция от 2010 г. Голямата камара на ЕСПЧ не 
намира нарушение на член 5.3 в случай на задържане на голяма група моряци в 
открито море по подозрение в трафик на наркотици. Те са изправени пред съдия едва 
след като са доведени на брега след 13 дни. Съдът обаче не намира нарушение, тъй 
като ескортирането им и изправянето им пред съдия-следовател не е отнело повече 
време от това, което е необходимо предвид на обстоятелствата.1

Член 5.3 гарантира и правото на задържаното лице на гледане на неговото/ 
нейното дело в разумен срок. В практиката на ЕСПЧ този срок тече от деня на ареста 
до деня на осъждането от първоинстанционния съд.2 Периодът на задържане между 
осъдителната присъда на първа инстанция и окончателното решение по обжалва-
нията не попада в обхвата на член 5.3. Съдът се ръководи от преценка на характе-
ра на обвинението и необходимостта от непрекъснати действия на разследващите 
органи когато лицето е задържано и не фиксира срокове. Така Съдът намира, че в 
някои сложни откъм факти дела периоди на задържане в досъдебни производства 
от четири3 и дори пет години и половина4 не нарушават изискването за „разумен 
срок“, ако правоприлагащите органи са действали с необходимата експедитивност и 
не е имало периоди на бездействие. В решението си по делото Тошев срещу България 
от 2006 г. обаче Съдът приема, че задържането под стража за близо шест години за 
престъпление, което не включва насилие, е само по себе си нарушение на член 5.3.5

По отношение на сроковете за задържане на деца Комитетът по правата на 
детето в Общ коментар № 10 не се колебае да ги фиксира. Той изисква срокът за раз-
глеждане на делото до първата съдебна инстанция в случай на задържане да не над-
хвърля 30 дни, а общият срок до постановяването на присъдата, който включва и въз-
можността за отлагане на делото на съдебната фаза, да не надхвърля шест месеца.6 
Препоръка (2003)20 от 24 септември 2003 г. на Комитета на министрите на Съвета на 
Европа също изисква срокът на задържане по наказателно обвинение на лице, което 
не е навършило пълнолетие, в общия случай да не надхвърля шест месеца, като до-
пуска изключение от това правило само при изключителни обстоятелства.7 Пактът 
съдържа специална разпоредба, свързана със срока на задържане, член 10.2b, според 
която лицата, които не са навършили пълнолетие, следва да бъдат съдени „колкото е 
възможно по-бързо“.8 Тези специфични стандарти оказват влияние на практиката на 
ЕСПЧ. В решението си по делото Нарт срещу Турция от 2008 г. Съдът намира наруше-

1 ECtHR, Medvedyev and Others v. France, §§ 131-134. За другата относима практика на ЕСПЧ свързана с подобни 
обстоятелства вж: Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, p. 340.

2 Вж. сред многото решения: ECtHR, Ilijkov v. Bulgaria, No. 33977/96, Judgment of 26 July 2001, §§ 33, 76; ECtHR, 
Kalashnikov v. Russia, No. 47095/99, Judgment of 15 July 2002, § 110.

3 ECtHR, W. v. Switzerland, No. 14379/88, Judgment of 26 January 1993, § 29.Това дело засяга обвинения във финансови 
измами, чието разследване е отнело много време. В допълнение, ЕСПЧ взема предвид и поведението на 
жалбоподателя, който обжалва многократно задържането си.

4 ECtHR, Chraidi v. Germany, No. 65655/01, Judgment of 26 October 2006, § 47. Това дело засяга сериозни обвинения 
в международен тероризъм с три смъртни случая и повече от сто други жертви.

5 ECtHR, Toshev v. Bulgaria, No. 56308/00, Judgment of 10 August 2006, § 72.
6 CRC, General Comment No. 10, § 83.
7 Recommendation (Rec (2003)20) of the Committee of Ministers of the Council of Europe concerning new ways of deal-

ing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice, adopted on 24 September 2003, § 16.
8 Според Новак това означава по-бързо отколкото изискването за „разумен срок“ (Nowak, CCPR Commentary, p. 233).
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ние на член 5.3 в случай на досъдебно задържане за 48 дни на 17-годишен младеж, 
обвинен във въоръжен грабеж, приемайки, че това е твърде дълъг срок сам по себе 
си предвид на възрастта на жалбоподателя, както и предвид на факта, че той е бил 
настанен в затвор заедно с пълнолетни лица.1

По отношение на обосноваването на продължаващо задържане, в практиката 
на ЕСПЧ се открояват четири основания за отказ от освобождаване под гаранция:

• Риск от укриване на задържания. Тази заплаха не може да се определя само 
въз основа на тежестта на обвинението и строгостта на предвиденото нака-
зание2. Рискът от укриване следва да се преценява на базата на комплексна 
оценка на характера на задържания, неговия/ нейния морал, осигуреност 
с жилище, трудова заетост, собственост, семейни връзки и други контакти 
вътре в страната.3

• Създаване на пречки за правилното протичане на наказателното произ-
водство. Те могат да бъдат разнообразни – унищожаване на документи, 
предупреждаване на или сговаряне с други заподозрени, натиск върху сви-
детели. Какъвто и да е случаят, това основание следва да е подкрепено от 
конкретни факти.4 С течение на времето рискът от създаване на пречки за 
правилното протичане на наказателното производство намалява.5

• Предотвратяване на престъпление. Това основание, което намираме в ста-
рата практика на ЕСПЧ, може да послужи за отказ от освобождаване под 
гаранция, ако има някакви основания да се предполага, че задържаният/ 
задържаната може да извърши друго сериозно престъпление, подобно на 
това, за което е задържан/а.6 Предишни осъждания могат да се вземат пред-
вид в подкрепа на такова предположение.7

• Запазване на обществения ред. Това, стъпващо върху твърде хлъзгава поч-
ва основание, предложено първоначално в решението по делото Летелие 
против Франция от 1991 г. допуска отказ от освобождаване в ситуации, в 
които „[…] поради своята особена тежест и публичната реакция към тях, 
някои престъпления могат да предизвикат обществени вълнения, които 
могат да обосноват досъдебното задържане под стража“. Това обаче може 
да се вземе предвид само в „изключителни обстоятелства“ и само ако се 
основава на факти, които могат да докажат, че освобождаването на запо-
дозрения/ обвиняемия може действително да доведе до смущения на  
обществения ред.8

1 ECtHR, Nart v. Turkey, No. 20817/04, Judgment of 6 May 2008, §§ 33-34. Вж. също така за подобен подход, който 
взема предвид специфичната уязвимост в досъдебното задържане на деца: ECtHR, Selçuk v. Turkey, No. 21768/02, 
Judgment of 10 January 2006, § 35; ECtHR, Güveç v. Turkey, No. 70337/01, Judgment of 20 January 2009, § 109.

2 ECtHR, Idalov v. Russia, No. 5826/03, Grand Chamber judgment of 22 May 2012, § 145, с отпратки към предходна 
относима практика. Вж. също: ECtHR, Ilijkov v. Bulgaria, § 81, както и поредицата по-късни решения срещу 
България, намиращи нарушения на член 5.3 поради прекомерната тежест, която българските съдилища отдават 
на тежестта на обвинението в отказа си от замяна на мярката за неотклонение „задържане под стража“ с друга, 
по-лека.

3 ECtHR, Becciev v. Moldova, No. 9190/03, Judgment of 4 October 2005, § 58.
4 Ibid., § 59.
5 ECtHR, Clooth v. Belgium, No. 12718/87, Judgment of 12 December 1991, § 43.
6 ECtHR, Matznetter v. Austria, No. 2178/64, Judgment of 10 November 1969, § 7.
7 ECtHR, Selçuk v. Turkey, § 34.
8 ECtHR, Latellier v. France, No. 12369/86, Judgment of 26 June 1991, § 51. Вж. също: ECtHR, Alexander Makarov v. Russia, 

No. 15217/07, Judgment of 12 March 2009, § 136; ECtHR, Perica Oreb v. Croatia, No. 20824/09, Judgment of 31 October 
2013, § 117; ECtHR, Lakatoš and Others v. Serbia, No. 3363/08, Judgment of 7 January 2014, § 97; ECtHR, Geisterfer v. the 
Netherlands, No. 15911/08, Judgment of 9 December 2014, § 39.
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Към тези четири основания някои автори добавят и пето – защита на запо-
дозрения/ обвиняемия.1 За такава възможност при „изключителни обстоятелства“ 
ЕСПЧ насочва в решението си по делото И. А. срещу Франция от 1998 г.2 В по-късната 
практика на Съда обаче, в решението по делото Льолиевр срещу Белгия от 2007 г. подоб-
на възможност е изрично отхвърлена.3

Гаранциите, които член 9.3 от Пакта и член 5.3 от Конвенцията предвиждат 
като условие за освобождаването на задържаното лице, имат за цел осигуряването 
на неговото/ нейното участие в наказателното производство. Практиката на ЕСПЧ 
до 2010 г. е последователна във фокусирането си изключително върху тази цел. Още 
в едно от най-старите си решения, Ноймайстер срещу Австрия от 1968 г., Съдът об-
ръща специално внимание във връзка с паричната гаранция, че опитът „[…] да се 
определи размерът на гаранцията, която трябва да се предостави от задържаното 
лице изцяло в съответствие с размера на вменяваната му вреда, не изглежда да е в 
съответствие с член 5.3 от Конвенцията“.4 По редица дела той приема, че властите 
следва да определят размера на паричната гаранция, вземайки предвид различните 
фактори, които влияят върху осигуряването на обвиняемото/ заподозряното лице за 
производството, както и неговото/ нейното материално състояние и възможността 
тя да бъде платена.5

С решението на Голямата камара по делото Мангурас срещу Испания от 2010 г. 
Съдът измени предходната си практика и реши, че размерът на гаранцията може да 
се определя в зависимост от вменяваните на задържаното лице вреди без оглед на 
неговото материално състояние и възможности да я плати. По това дело става дума 
за задържане за 83 дни на капитан на кораб, който поради авария изпуска в морето 
голямо количество петрол и предизвиква силно замърсяване. Той е обвинен за не-
предпазливо причиняване на щети на околната среда. Паричната гаранция, която 
му е определена, е три милиона евро, която той не може да плати. Той обаче не е 
освободен, докато застрахователна компания не я плаща. ЕСПЧ оправдава загърбва-
нето на повече от 40-годишната си практика с „[…] нарастващата и легитимна загри-
женост както в Европа, така и в международен план, към престъпленията, свързани 
с околната среда“.6 Подобна цел обаче трудно би могла да оправдае определянето на 
драстично непосилна парична гаранция за едно неумишлено деяние, независимо от 
размера на щетата, която то е причинило.7

6.3. Съдебен контрол над законността на лишаването от свобода
Член 9.4 от Пакта и член 5.4 от Конвенцията гарантират правото на всяко арес-

тувано или задържано лице да обжалва законността на неговото/ нейното лишаване 
от свобода пред съд, който следва да се произнесе в кратък срок/ без забавяне и да 
разпореди неговото/ нейното освобождаване, в случай че задържането е било про-
тивозаконно. Пактът и Конвенцията използват различни термини, обозначаващи 
времето за произнасяне – speedily, à bref délai (Конвенцията) и without delay, sans délai 
(Пактът). Макар буквалното значение на тези термини да предполага по-бързо про-
изнасяне по смисъла на разпоредбата на Пакта отколкото по смисъла на разпоредба-

1 Вж.: Clayton, R., Tomlinson, H. (2009) The Law of Human Rights, Vol. I, Second edition, Oxford, Oxford University Press, 
2009, p. 654.

2 ECtHR, I.A. v. France, No. 28213/95, Judgment of 23 September 1998, § 108.
3 CEDH, Lelièvre c. Belgique, no 11287/03, Arrêt du 8 novembre 2007, § 104.
4 ECtHR, Neumeister v. Austria, No. 1936/63, Judgment of 27 June 1968, § 14.
5 Вж. например по българските дела: CEDH, Bojilov c. Bulgarie, no 45114/98, Arrêt du 22 décembre 2004, § 60; ECtHR, 

Toshev v. Bulgaria, § 68; CEDH, Hristova c. Bulgarie, no 60859/00, Arrêt du 7 décembre 2006, § 111.
6 ECtHR, Mangouras v. Spain, No. 12050/04, Grand Chamber judgment of 28 September 2010, § 86.
7 В този смисъл е и силното особено мнение на седем от съдиите членове на Голямата камара, за които 

определянето на непосилната парична гаранция е „явно нарушение“ на член 5.3 от Конвенцията.
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та на Конвенцията, практиката на КПЧ и тази на ЕСПЧ не дават основание да се на-
прави такава разлика. Двете разпоредби имат произхода си в англо-американското 
право на habeas corpus и в практиката както на Комитета, така и на Съда те понякога се 
обозначават по този начин.1 Но предложението по време на подготвителната работа 
по Пакта терминът habeas corpus да се включи в текста на разпоредбата е отхвърлено, 
за да се даде възможност тя да се приспособи гъвкаво към различията в национални-
те правни системи на държавите членки.2 Обхватът на задълженията на държавите 
членки по член 9.4 от Пакта и член 5.4 от Конвенцията е по-широк от това, което в 
страните от общото право се разбира под habeas corpus. В действителност Голямата 
камара на ЕСПЧ намира несъответствие на английското законодателство, свързано 
с habeas corpus, с разпоредбата на Конвенцията поради неадекватността на контрола 
на националните съдилища върху решението за задържане с цел депортиране на 
жалбоподателя по причини, свързани с националната сигурност.3

Както в член 9.4 от Пакта, така и в член 5.4 от Конвенцията става дума за 
право на задържания/ задържаната да се обърне към съд, а не за автоматично из-
правяне пред съд, какъвто е случаят с член 9.3/ член 5.3. Тоест, възможността из-
общо да се задейства механизмът на съдебния контрол над задържането е поста-
вена в зависимост от индивидуалната воля на задържаното лице. Така, въпреки 
че ЕСПЧ определя правото на обжалване на законността на задържането като 
„гаранция – крайъгълен камък“,4 това обстоятелство поставя някои от категори-
ите задържани и по-специално лицата с определен вид психични разстройства и 
децата, задържани за „възпитателен надзор“, в специфично уязвима позиция по 
отношение на възможността да се възползват от нея. Но нито разпоредбите, нито 
практиката на КПЧ и ЕСПЧ предвиждат пригаждане на този механизъм към тях-
ната ситуация, например чрез изискване за автоматично първоначално изпра-
вяне пред съд и последващ автоматичен съдебен преглед на законността на 
лишаването от свобода за тези категории, с осигуряване на ефективна правна по-
мощ веднага след задържането.5 В решението си по делото Буамар срещу Белгия от  
1988 г. ЕСПЧ налага задължение за лично изслушване и ефективно подпомагане от 
адвокат на изправено за целите по член 5.4 пред съд дете, което е в процедура за ли-
шаване от свобода с цел възпитателен надзор,6 но не и осигуряване на такъв още от 
момента на задържането.

Правото на обжалване на задържането пред съд е относимо към всички хипо-
тези на лишаване от свобода по член 9 и член 5 с изключение на случаите на осъжда-
не на лицето по наказателен ред с влязла в сила присъда (член 5.1а от Конвенцията). 
В такива случаи за фиксирания от присъдата срок на лишаването от свобода член 9.4 
и член 5.4 не изискват последващ преглед на неговата законност, като се предполага, 

1 Вж. например: CEDH, Shamsa c. Pologne, nos 45355/99 et 45357/99, Arrêt du 27 novembre 2003, § 59; ECtHR, Castravet 
v. Moldova, No. 23393/05, Judgment of 13 March 2007, § 47; HRC, General Comment No. 35, § 39.

2 Bossuit, Guide to the “travaux préparatoires” of the ICCPR, p. 222.
3 Вж. ECtHR, Chahal v. the United Kingdom, § 132. Вж. също: ECtHR, H. L. v. the United Kingdom, No. 45508/99, Judgment 

of 5 October 2004, §§ 136-142.
4 ECtHR, Rakevich v. Russia, No. 58973/00, Judgment of 28 October 2003, § 43.
5 ЕСПЧ насочва към такова изискване, макар и в по-ограничени рамки, в случаите на „доброволно“ настаняване 

в психиатрични институции на лица с ограничена дееспособност по волята на техните настойници/попечители 
(Вж. ECtHR, Sýkora v. the Czech Republic, No. 23419/07, Judgment of 22 November 2012, § 67).

6 ECtHR, Bouamar v. Belgium, § 60. По делото А. и други срещу България обаче Съдът не вижда проблем както с 
член 5.4, така и с която и да е друга разпоредба на Конвенцията в ситуация, в която по време на съдебните 
заседания една от жалбоподателките е представлявана от чиновник от държавната администрация без 
юридическо образование и, както в нейния случай, така и в случаите на три от останалите жалбоподателки, 
които са представлявани от адвокати, техните представители пледират в подкрепа на настаняването им във 
ВУИ, в противоречие с изрично заявените им пред съда желания.
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че лишаването от свобода на лицето е обект на преглед и утвърждаване на неговата 
законност a priori от първата съдебна инстанция.1 Както Пактът (член 14.5), така и 
Конвенцията (член 2 от Протокол № 7) обаче гарантират правото на еднократно об-
жалване на първоначалната присъда пред по-горна съдебна инстанция. Обжалване 
пред съд е необходимо във всички случаи, в които основанията за лишаване от сво-
бода подлежат на изменение с течение на времето.2

Член 9.4 и член 5.4 не налагат изискване за двуинстанционно съдебно произ-
водство по прегледа на законосъобразността на задържането. Когато обаче такова е 
предвидено в националното законодателство, то следва да е придружено от същите 
гаранции пред втората инстанция, каквито са налице пред първата.3

Понятието за „съд“ в практиката на КПЧ и на ЕСПЧ е широко и включва както 
установените със закон съдилища, така и органи, за които се приема, че могат да 
играят ролята на съд по смисъла на член 9.4 и член 5.4, без да са част от тях. Във 
всички случаи, органът следва да е независим както от изпълнителната власт, така 
и от страните по делото.4 В решението си по делото Ремека и други срещу Нова Зеландия 
от 2003 г. КПЧ приема, че бордът за предсрочно освобождаване (Parole Board), който 
не е част от съдебната система в Нова Зеландия, може да изпълнява функцията на 
„съд“ по смисъла на член 9.4, когато разглежда въпроса за прекратяване или продъл-
жаване на лишаването от свобода на лица с неопределен срок на присъдите, след 
като те са изтърпели фиксираната част от тях. За Комитета е достатъчно това, че той 
е орган, който по закон е установен като независим, процедурата за разглеждане на 
делата пред него отговаря на изискванията за справедлив процес, а решенията му 
могат да се обжалват пред съд.5 ЕСПЧ на свой ред приема, че съдия-следователят в 
италианската система на наказателно правораздаване може да играе ролята на „съд“ 
по смисъла на член 5.4 от Конвенцията поради неговата/ нейната независимост и 
поради наличието на достатъчно строги процесуални гаранции при обжалването на 
законността на задържането.6 Това е едно доста спорно отсъждане, тъй като основ-
ната функция на съдия-следователя е довеждане до успешен край на разследването, 
тоест събиране на достатъчно доказателства, за да се докаже вината на обвиняемия. 
Това само по себе си придава на тази фигура обвинителна роля в процеса, в противо-
речие с една от основните функции на съда – неговата безпристрастност.7

Съдът по смисъла на член 9.4 от Пакта и член 5.4 от Конвенцията се произнася 
по „законосъобразността“ на задържането, независимо от неговото основание. Това 
не включва само формалното му съответствие с процесуалния закон, но също така 
легитимността на неговата цел, неговата необходимост и пропорционалност, както 
и другите възможни фактори, които могат да направят едно задържане произволно. 
ЕСПЧ утвърждава подобно широко разбиране на законосъобразността по редица де-
ла.8 При прегледа националният съд е длъжен да изследва специфичните основания 

1 HRC, Gavrilin v. Belarus, No. 1342/2005, Views of 28 March 2007, § 7.4; ECtHR, De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium,  
§ 76.

2 ECtHR, Stafford v. the United Kingdom, § 72; ECtHR, Wynne v. the United Kingdom, No. 15484/89, Judgment of 18 July 
1994, § 33; ECtHR, Waite v. the United Kingdom, No. 53236/99, Judgment of 10 December 2002, § 56; ECtHR, Lebedev v. 
Russia, No. 4493/04, Judgment of 25 October 2007, § 112; ECtHR, Akram Karimov v. Russia, No. 62892/12, Judgment of 
28 May 2014.

3 Вж. например: ECtHR, Kučera v. Slovakia, No. 48666/99, Judgment of 17 July 2007, § 107; HRC, General Comment  
No. 35, § 48.

4 ECtHR, Gavril Yosifov v. Bulgaria, No. 74012/01, Judgment of 6 November 2008, § 56.
5 HRC, Remeka et al. v. New Zealand, No. 1090/02, Views of 6 November 2003, § 7.4. ЕСПЧ споделя това виждане по 

повод на подобна система в Англия и Уелс: ECtHR, Waite v. the United Kingdom, §§ 54, 56-60.
6 ECtHR, Bezicheri v. Italy, No. 11400/85, Judgment of 26 September 1989, § 20.
7 Вж. силната критика на този подход в: Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, p. 480.
8 ECtHR, Brogan and Others v. the United Kingdom, § 65; Вж. по български дела: ECtHR, Nikolova v. Bulgaria, No. 31195/96, 
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за легитимно лишаване от свобода по Конвенцията. Например когато става дума за 
задържане като мярка за неотклонение в досъдебното производство, той следва да 
провери въз основа на наличните факти дали и доколко продължава да съществува 
обосновано подозрение, че лицето е извършило правонарушението, както и дали те 
обосновават продължаващото му задържане. Съответно, когато става дума за наста-
няване на дете в институция с цел възпитателен надзор, националният съд следва 
да провери на първоначалния етап доколко, предвид конкретните факти по делото, 
лишаването от свобода за тази цел за определен срок е необходимо и пропорционал-
но, а при следващите проверки – доколко факторите, обосноваващи първоначално-
то задържане, продължават да действат и доколко те надделяват над увреждащите 
ефекти от институционализацията в детската възраст. Някои от въпросите, които 
националният съд трябва да изследва, са свързани и с възможни нарушения на дру-
ги разпоредби на Конвенцията и Пакта, доколкото основанието на мярката следва да 
съответства на мястото и условията на задържане, които могат да бъдат нечовешки 
и/ или унизителни в нарушение на член 3 от Конвенцията и член 7 от Пакта.1 В слу-
чай че те се окажат такива, задържаният следва да бъде освободен поради незаконо-
съобразност на задържането.2

Процесуалните гаранции на съдебния контрол в практиката на ЕСПЧ съдър-
жат само някои от изискванията за справедлив процес по член 6 от Конвенцията 
и варират в зависимост от случая и типа лишаване от свобода. Във всички случаи, 
според Съда, те трябва да имат „съдебен характер“.3 Това означава, че трябва да е 
осигурено равенството на страните.4 По редица дела Съдът приема, че в случаите 
по член 5.1с е необходимо изслушване с участие на страните.5 Такова е изискването 
на Съда и при лишаване от свобода на деца с цел възпитателен надзор.6 В случай на 
изслушване, не е нужно то да бъде публично, макар в някои случаи да е възможно 
да възникне необходимост от такова.7 ЕСПЧ обосновава този подход с изискването 
за бързина на производството по член 5.4.8 Когато е необходимо, националният съд 
следва да е в състояние да изслуша и свидетели.9

Според ЕСПЧ равенството на страните и ефективността на съдебния контрол 
изискват предоставяне на възможност на защитата да се запознае с доказателства-
та, които обосновават законосъобразността на задържането. Това обаче е щекотлив 

Grand Chamber judgment of 25 March 1999, § 58; ECtHR, Shishkov v. Bulgaria, No. 38822/97, Judgment of 9 January 
2003, § 77; ECtHR, Yankov v. Bulgaria, No. 39084/97, Judgment of 11 December 2003, § 184; ECtHR, Tanko Todorov v. 
Bulgaria, No. 51562/99, Judgment of 9 November 2006, §§ 52-53; ECtHR, Bochev v. Bulgaria, No. 73481/01, Judgment of 
13 November 2008, § 64.

1 Вж. по-горе 4.5.
2 Rodley, N., Polard. M. (2009) The Treatment of Prisoners under International Law, Oxford/New York, Oxford University 

Press, p. 468.
3 ECtHR, A. and Others v. the United Kingdom, § 203; ECtHR, Idalov v. Russia, § 161.
4 ECtHR, Sanchez-Reisse v. Switzerland, No. 9862/82, Judgment of 21 October 1986, § 51; ECtHR, A. and Others v. the United 

Kingdom, § 204.
5 Вж. например решенията на Голямата камара: ECtHR, Nikolova v. Bulgaria, § 58; ECtHR, A. and Others v. the Unit-

ed Kingdom, § 204. В Общ коментар № 35 КПЧ, следвайки Принципите на ООН за защита срещу задържане, 
утвърждава това право за всички категории лишени от свобода (§ 42).

6 ECtHR, Bouamar v. Belgium, § 60.
7 ECtHR, Reinprecht v. Austria, No. 67175/01, Judgment of 15 November 2005, § 41. Според Съда „[…] личното присъствие 

на задържаното лице се изисква винаги когато съдът трябва да направи оценка на неговата личност, рискът 
от укриване или неговата предразположеност към извършване на други престъпления, когато съдът изменя 
основанието за задържане или когато продължава задържането след значителен период от време […]“ (ECtHR, 
Lebedev v. Russia, § 113).

8 ECtHR, Reinprecht v.Austria, § 40.
9 ECtHR, Becciev v. Moldova, § 72; ECtHR, Ţurcan and Ţurcan v. Moldova, No. 39835/05, Judgment of 23 October 2007,  

§§ 67-70; ECtHR, A. and Others v. the United Kingdom, § 204.
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въпрос на досъдебната фаза на наказателното производство, когато обвинението е 
в процес на събиране на доказателства, някои от които могат да бъдат компромети-
рани в случай на предоставяне, а други могат да идват от тайни източници. В едно 
от ключовите си решения по член 5.4, Гарсия Алва срещу Германия от 2001 г., Съдът 
приема за легитимен интереса на ефективността на разследването, който може да 
налага част от доказателствата да се запазят в тайна по време на процедурата по 
обжалване законосъобразността на задържането. Това обаче „[…] не може да става за 
сметка на съществени ограничения на правото на защита. Следователно информа-
ция, която е от съществено значение за законосъобразността на задържането следва 
да се предостави по подходящ начин на адвоката на заподозрения“.1 В решението на 
Голямата камара по делото А. и други срещу Обединеното кралство от 2009 г., засягащо 
ситуацията на няколко задържани заради съпричастност с терористична дейност, 
Съдът приема, че запазването в тайна от защитата на някои доказателства е по прин-
цип допустимо, но че би имало нарушение на член 5.4, ако единствените материали, 
които се предоставят са общи твърдения, а задържането е основано единствено или 
в решаваща степен на материали, които не са предоставени.2 От друга страна, в реше-
нието си по делото Андрей Георгиев срещу България от 2007 г. ЕСПЧ не намира наруше-
ние на член 5.4 в случай, при който жалбоподателят се оплаква от липса на достъп 
до материали по делото при обжалването на своето задържане по наказателно обви-
нение, за които обаче няма индикации, че са от съществено значение за определяне 
на законността на задържането.3

Още в ранната си практика по случаи, свързани със задържане на лица с 
психични разстройства, ЕСПЧ определя, че в някои случаи „[…] самата природа на 
процесното лишаване от свобода изглежда да изисква прегледът на неговата за-
коносъобразност да е достъпен на разумни интервали“.4 Съдът обосновава това с 
възможността от появата впоследствие на „[…] нови проблеми, засягащи законност-
та на задържането“,5 например да настъпят изменения в здравословното състояние 
на задържаното лице, които да не налагат по-нататъшно лишаване от свобода. Впо-
следствие Съдът възприема този подход и по отношение на други хипотези на леги-
тимно лишаване от свобода по член 5.1.6 Честотата на периодичния преглед зависи 
от характера на задържането. В случай на досъдебно задържане по наказателно об-
винение Съдът приема, че един месец отговаря на изискването за „разумност“ като 
подчертава, че по принцип този тип задържане налага „кратки интервали“.7 В случай 
на задържане на лица с психични разстройства той позволява по-дълги периоди на 
периодичен преглед, като приема, че периоди до една година са приемливи, а тези, 
които надхвърлят този срок – по принцип прекалено дълги в нарушение на член 5.4.8

От практиката на ЕСПЧ не става ясно в каква степен изискването за достъп-
ност на прегледа на законосъобразността на задържането на разумни интервали е 
относимо и към лишаването от свобода с цел възпитателен надзор.9 В решението по 

1 ECtHR, Garcia Alva v. Germany, No. 23541/94, Judgment of 13 February 2001, § 42.
2 ECtHR, A. and Others v. the United Kingdom, § 220.
3 ECtHR, Andrei Georgiev v. Bulgaria, No. 61507/00, Judgment of 26 July 2007, § 89.
4 ECtHR, Winterwerp v. the Netherlands, § 55; Вж. също: ECtHR, X. v. the United Kingdom, § 51.
5 ECtHR, X. v. the United Kingdom, § 51. Вж. също: ECtHR, Stoichkov v. Bulgaria, § 65.
6 Вж. Harris, O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, pp. 363-364.
7 ECtHR, Bezicheri v. Italy, § 21. Няма обаче задължение жалбоподателя да бъде изслушван от съда всеки път, когато 

подаде жалба (ECtHR, Çatal v. Turkey, No. 26808/08, Judgment of 17 April 2012, § 33)
8 ECtHR, Blackstock v. the United Kingdom, No. 59512/00, Judgment of 21 June 2005, § 44.
9 Някои коментатори, които твърдят, че такова задължение съществува и в тази хипотеза на легитимно лишаване 

от свобода, отпращат към решението по делото Буамар, но в него такова изрично изискване няма (Вж.: Harris, 
O’Boyle, Bates, Buckley, Law of the European Convention on Human Rights, p. 364).
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делото А. и други срещу България Съдът, след като приема, че настаняването на жал-
боподателките във ВУИ е с цел възпитателен надзор, не се произнася по този въпрос, 
макар българското законодателство да не предвижда такава възможност. По прин-
цип, този тип лишаване от свобода следва да изисква периодичен съдебен контрол, 
при това на кратки интервали, предвид на увреждащия ефект на институционализа-
цията за детското развитие, както и поради неговата природа. С течение на времето 
е напълно възможна появата на неинституционални алтернативи за възпитателен 
надзор, а и компетентните органи са длъжни непрекъснато да търсят такива за вся-
ко институционализирано дете. Една от целите на съдебния контрол над този тип 
лишаване от свобода следва да бъде те да покажат пред съда, че наистина го правят.

Темпоралният аспект на съдебния контрол над законността на лишаването 
от свобода включва два компонента – периодът, в рамките на който на задържаното 
лице се осигурява възможност да обжалва законността на задържането, и времето за 
произнасяне на съда по жалбата. Както в практиката на КПЧ, така и в тази на ЕСПЧ 
правото на задържаното лице да отправи жалба следва да се гарантира по принцип 
от момента на ареста.1 Що се отнася до времето за произнасяне на националния съд 
по жалбата, ЕСПЧ намира нарушения в случаи, в които забавянето на произнасянето 
е било 12 дни в случай на досъдебно задържане по наказателно обвинение2 и 13 дни 
в случай на задържане с цел екстрадиция.3 От друга страна, Комисията намира, че 
забавяне на произнасянето на съда от пет дни в случай на задържане по наказателно 
обвинение не е в нарушение на член 5.4.4 По делото Летелие срещу Франция от 1991 
Съдът приема, че периоди от 8 до 20 дни в случай на досъдебно задържане по нака-
зателно обвинение, при които жалбоподателката за кратък период от време подава 
последователно няколко жалби, не са в нарушение на член 5.4.5 Допустими са и по-
продължителни периоди на забавяне при фактическа сложност на делото, необходи-
мост от привличане на експертни мнения, както и пред втората съдебна инстанция, 
когато националното законодателство допуска такава.6 На свой ред КПЧ приема, че 
периоди от осем дни на първа инстанция, три седмици на втора инстанция и два 
месеца на трета инстанция не са в нарушение на член 9.4 от Пакта.7

По няколко дела ЕСПЧ подчертава, че изискването за „бързина“ по член 5.4 от 
Конвенцията не налага такава спешност като изискването за „незабавност“ по член 
5.3.8 Съдът обосновава това с обстоятелството, че проблемите, които възникват при 
преценката на законосъобразността на задържането „[…] са често от по-комплексен 
характер в сравнение тези, които трябва да бъдат решени, когато лице, задържано в 
съответствие с член 5.1с, е изправено пред съдия или пред друго длъжностно лице, 
упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции, както изисква т. 3 от този 
член“.9 Този подход на Съда е объркващ и влиза в противоречие с други правни прин-
ципи, установени в практиката му по член 5.4. По-специално, Съдът често подчерта-
ва, че установяването на това дали съдебното решение след обжалването е взето „в 
кратък срок“ не може да се решава абстрактно, а зависи от характера на задържането 

1 HRC, General Comment No. 35, § 42; ECtHR, Petkov and Profirovv. Bulgaria, § 67.
2 ECtHR, Talat Tepe v. Turkey, No. 31247/96, Judgment of 21 December 2004, § 73.
3 ECtHR, Khomullo v. Ukraine, No. 47593/10, Judgment of 27 November 2014, § 83.
4 ECmHR, Egue v. France, No. 11256/84, Decision of 5 September 1988.
5 ECtHR, Letellier v. France, §§ 56-57.
6 Вж.: ECtHR, Baranowski v. Poland, § 72; ECtHR, Shakurov v. Russia, No. 55822/10, Judgment of 5 June 2012, § 179.
7 HRC, J.S. v. New Zealand, No. 1752/2008, Decision on admissibility of 26 March 2012, §§ 6.3-6.4.
8 ECtHR, E. v. Norway, No. 11701/85, Judgment of 29 August 1990, § 64; ECtHR, Eminbeyli v. Russia, No. 42443/02, Judg-

ment of 26 February 2009, § 66.
9 ECtHR, E. v. Norway, § 64.
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и от особеностите на конкретния случай.1 Той също така приема, че след като нацио-
налното законодателство е установило някакво правно средство за защита срещу 
противозаконно лишаване от свобода, задължение на държавата е то да бъде напра-
вено достъпно и ефективно предвид на конкретните обстоятелства.2 В различните 
хипотези на легитимно лишаване от свобода по член 5.1 са възможни случаи, в кои-
то, ако не е налице произнасяне на съд в рамките на един-два дни, а понякога и в 
рамките на часове след обжалването, самата съдебна защита може да се обезсмисли. 
Така в решението си по делото Петков и Профиров срещу България от 2014 г. Съдът на-
мира нарушение на член 5.4 поради невъзможността жалбоподателите, задържани 
без ясни фактически основания за 24 часа от полицията като заподозрени в извърш-
ване на престъпления, да обжалват законосъобразността на задържането си и да по-
лучат съдебно решение по жалбите си в рамките на установена от закона процедура. 
Тя обаче се възприема от българските административни съдилища, които разглеж-
дат жалбите, като осигуряваща преглед на законосъобразността на задържането post 
factum за целите на получаване на обезщетение в случай на противозаконност, но не 
и докато лицето е задържано с цел евентуалното му освобождаване. Според Съда, 
такова правно средство не отговаря на изискванията на член 5.4.3

7.  Третиране на лишените от свобода деца в институциите

Главната цел на лишаването от свобода както на деца, така и на възрастни пра-
вонарушители не е възмездието, а тяхното поправяне и социално превъзпитание. 
Това е правно обвързваща норма, установена в член 10.3 от Пакта, възпроизведена и 
конкретизирана в редица „меки“ стандарти.4 Същевременно, лишаването от свобода 
следва да се осъществява в условия, които в максимална степен гарантират и насър-
чават спазването на основните човешки права на децата. Правило 13 от Правилата 
от Хавана гласи: „Лицата, които не са навършили пълнолетие, не могат по никакъв 
начин, свързан с техния статус, да бъдат ограничавани в техните граждански, ико-
номически, политически и културни права, които са им гарантирани от национал-
ното и от международното право и които са съвместими с лишаването от свобода“.5 
Това е водещ принцип в третирането както на децата, така и на възрастните в инсти-
туциите за лишаване от свобода. Той кореспондира с доктрината за „подразбиращи-
те се ограничения“, която страсбургските органи възприемат още в най-ранната си 
практика. Според нея ограничаването в по-голяма степен на някои права и свободи, 
гарантирани от Конвенцията, по отношение на определени категории лица: лишени 
от свобода, психиатрични пациенти, войници и държавни служители е вътрешно 
присъщо на статуса и правното им положение.6 Тези ограничения обаче са различни 
за лишените от свобода деца и за възрастните, като за децата те са значително по-
благоприятни.

Правилата от Хавана, Европейските правила за децата правонарушите-
ли, както и други документи на ООН и на Съвета на Европа, съдържат стандарти 

1 CEDH, Pantea c. Roumanie, no 33343/96, Arrêt du 3 juin 2003, § 253; ECtHR, Frasik v. Poland, No. 22933/02, Judgment 
of 5 January 2010, § 63; CEDH, M.S. c. Belgique, § 163.

2 ECtHR, Čonka v. Belgium, No. 51564/99, Judgment of 5 February 2002, §§ 44, 55; ECtHR, Eminbeyli v. Russia, § 63; 
ECtHR, Proshkin v. Russia, No. 28869/03, Judgment of 7 February 2012, § 88; ECtHR, Perica Oreb v. Croatia, § 129; ECtHR, 
Margaretić v. Croatia, No. 16115/13, Judgment of 5 June 2014, § 114; ECtHR, Petkov and Profirov v. Bulgaria, § 67.

3 ECtHR, Petkov and Profirov v. Bulgaria, § 68.
4 Вж. например правило 26.1 от Пекинските правила, както и правило 79.2 от Европейските правила за децата 

правонарушители.
5 Havana Rules, Rule 13.
6 Van Dijk, van Hoof, van Rijn, Zwaak, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, pp. 345-346.
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за третиране на деца, лишени от свобода, в редица сфери, от които тук ще бъдат 
засегнати пет: настаняване и материални условия, дейности и образование, меди-
цинска грижа, контакти с външния свят и дисциплинарна практика и използване 
на сила. Макар Правилата от Хавана да въвеждат стандарти преди всичко за деца-
та правонарушители, които са лишени от свобода, те изрично предвиждат, че тези 
стандарти могат да се прилагат и за други подобни институции.1 На свой ред, Ев-
ропейските правила за децата правонарушители предвиждат стандартите, които те 
въвеждат, да се прилагат и спрямо всички лица, които се настаняват в институции за  
деца правонарушители.2

7.1. Настаняване и материални условия
Едно от най-важните специфични изисквания към настаняването на деца в 

институции е последните да са малки по размери, а настанените там деца – малко 
на брой, за да е възможно да се осъществява индивидуализирана грижа.3 Правилата 
от Хавана добавят и изискване те да са децентрализирани, за да е възможно под-
държането на по-тесни контакти на настанените в тях деца с техните семейства и 
по-добрата им интеграция в местната социална, икономическа и културна среда.4 Те 
също така изискват институциите да са от открит тип.5

Международните стандарти относно отделянето на децата от възрастните до-
пускат съвместното им настаняване при определени условия. Преди всичко, член 
37с от Конвенцията за правата на детето, въпреки че изисква отделяне на децата 
от възрастните в местата за лишаване от свобода като общо правило, все пак прави 
уговорката: „[…] освен ако се прецени, че висшите интереси на детето изискват това 
да не се прави […]“. В Общ коментар № 10 Комитетът по правата на детето е доста 
предпазлив към възможността за смесване предвид на многобройните доказател-
ства, че настаняването на деца в институции заедно с възрастни застрашава тяхната 
сигурност и техните възможности за ефективна реабилитация. Поради това, според 
Комитета, изключенията от общото правило за разделяне „[…] следва да се тълкуват 
тясно; най-добрият интерес на детето не означава за удобство на държавите член-
ки. Държавите членки следва да създадат отделни учреждения за деца, лишени от 
свобода, които включват отделни, центрирани върху детето персонал, политики  
и практики“.6

Настаняването на деца в институции според Правилата от Хавана следва да 
цели задоволяване на специфичните им потребности в съответствие с тяхната въз-
раст, личностни особености, пол, вид правонарушение, физическо и психично здра-
ве, както и гарантиране на тяхната лична сигурност и защита от увреждащи влия-
ния и рискови фактори.7 Както и при възрастните, децата, лишени от свобода, следва 
да се настаняват през нощта в индивидуални килии. Допуска се настаняването им 
в помещения заедно с други деца, но само когато те самите избират това.8 Когато се 
настаняват в общи помещения, следва да се осигури тяхната характерова съвмести-
мост и възможност да си избират съкилийници.9

1 Havana Rules, Rule 15.
2 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 22.
3 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 53.4; Havana Rules, Rule 30.
4 Havana Rules, Rule 30. Вж. също: European Rules for Juvenile Offenders, Rule 55.
5 Havana Rules, Rule 30. Вж. също: European Rules for Juvenile Offenders, Rule 56.
6 CRC, General Comment No. 10, § 85.
7 Havana Rules, Rule 28.
8 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 63.3. Буквално същият стандарт е формулиран като общоприложим 

в Европейските правила за затворите, правило 18.5. Това един от най-масово нарушаваните стандарти по 
отношение както на децата, така и на възрастните. Нарушението обаче не е възприето в практиката на КПЧ и на 
ЕСПЧ като създаващо проблем със съответствието с която и да е от разпоредбите на Пакта или на Конвенцията.

9 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 63.2.
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Общоприложимите стандарти по отношение на препълнеността, хигиената, 
вентилацията, храната, снабдяването с облекло и постелни принадлежности, достъ-
па до и състоянието на санитарните помещения се прилагат и спрямо децата. Когато 
те в една или друга степен не са осигурени в определена институция, интегралният 
им ефект върху всекидневния живот на детето може да надхвърли „минималната 
степен на суровост“ на третирането и то да бъде квалифицирано като нечовешко и 
унизително в противоречие с член 7 от Пакта или с член 3 от Конвенцията. Според 
ЕСПЧ преценката на това, дали „минималната степен на суровост“ на третиране-
то е премината, зависи от много фактори, сред които и специфичната уязвимост на 
жертвата. Един от белезите на уязвимост в практиката на Съда е възрастта.1 Тази 
бариера в практиката на Съда, включително по отношение на непълнолетни задър-
жани, обаче понякога е вдигната доста високо, далеч над изискванията на „меките“ 
стандарти, относими към третирането на лишени от свобода деца. Пример за това е 
решението по делото Георгиев срещу България от 2005 г. По това дело жалбоподателят, 
17-годишен обвиняем към времето на събитията, се оплаква от материалните усло-
вия в следствения арест в Пазарджик, в който той пребивава един месец и половина, 
повечето време в килия, която е под земята и без достъп до естествена светлина. За 
част от времето в неговата килия е настанен и един възрастен. Жалбоподателят не 
е извеждан на разходка на открито и има достъп до тоалетната извън килията само 
два или три пъти дневно. През останалото време за тоалетни нужди той използва 
кофа вътре в килията. За времето на престоя в ареста на него не са му осигурени 
никакви занимания. Жалбоподателят се оплаква също така от лошата хигиена и не-
качествената храна. С четири гласа срещу три Съдът намира, че третирането не е 
достигнало минималната степен на суровост „[…] по-конкретно поради относително 
кратката му продължителност“.2

7.2. Дейности и образование
Международните стандарти отдават особено значение на необходимостта от 

организиране на разнообразни дейности за всички деца, лишени от свобода, в съот-
ветствие с техните възможности и потребности, както и на осигуряване на достъп 
до качествено образование. Европейските правила за децата правонарушители изис-
кват режимът в местата за лишаване от свобода на деца да дава възможност за разно-
образни занимания, които включват образование, професионално обучение, спорт, 
трудова дейност, индивидуална и групова терапия и включване в реабилитационни 
програми.3 От всички тях най-важно е осигуряването на образование за всички де-
ца.4 Режимът следва да позволява прекарване на времето в смислени дейности из-
вън спалните помещения колкото е възможно по-дълго време, но като минимум не 
по-малко от осем часа на ден5, включително и в почивните дни.6

Както Правилата от Хавана, така и Европейските правила за децата правонару-
шители изискват, доколкото е възможно, образованието в детските институции да се 
осигурява „[…] извън мястото за задържане в училища в общността […]“ и, във всички 
случаи, от квалифицирани учители по програми, които са интегрирани с тези на 

1 Вж.: ECtHR, Ireland v. the United Kingdom, No. 5310/71, Judgment of 18 January 1978, § 162. Този подход е потвърден 
в десетки по-късни решения.

2 CEDH, Georgiev c. Bulgarie, no 47823/99, Arrêt du 15 décembre 2005, § 65.
3 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 77.
4 По неясна причина Общ коментар № 10 на КПД говори за осигуряване на правото на образование само на „всяко 

дете във възраст за задължително образование“ (CRC, General Comment No. 10, § 89).
5 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 80.1.
6 Ibid., Rule 80.2.
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националната образователна система.1 Получените дипломи или свидетелства не 
следва да подсказват, че детето е било институционализирано.2 Достъп до образова-
ние и труд следва да бъдат осигурени и на децата, които са задържани под стража 
в досъдебни производства.3 На децата чужденци, както и на децата, принадлежа-
щи към етнически малцинства, които имат затруднения с официалния език, следва 
също да се осигури образование и езикова подготовка.4

Децата, лишени от свобода, следва да имат достъп до труд, който по възмож-
ност следва да бъде организиран в общността, а не в институцията, да е интегриран 
с професионалното им образование и да бъде подходящо заплатен. Целта на трудо-
вата дейност не следва да е печалбата, а подготовката за социална реинтеграция.5 
На образованието и професионалното обучение в местата за лишаване от свобода 
следва да се дава приоритет пред труда.6 Всички дейности, които децата извършват в 
работно време, следва да се зачитат по същия начин като трудовата дейност.7

7.3. Медицинска грижа
В сферата на медицинската грижа в местата за лишаване от свобода органите 

на ООН и на Съвета на Европа са формулирали голям брой общоприложими стандар-
ти, засягащи различни нейни аспекти.8 Неадекватната медицинска и психиатрична 
грижа в местата за лишаване от свобода по принцип може сама по себе си да бъде 
унизително отнасяне в нарушение на член 7 от Пакта и на член 3 от Конвенцията.9 
А когато е налице умишлено медицинско нехайство, освен унизително, третирането 
може да бъде и нечовешко.10

Един от основните принципи на организацията на медицинското обслужва-
не в местата за лишаване от свобода е изискването за неговото интегриране както 
организационно, така и като качество, с националната система за медицинско об-
служване.11 Лишените от свобода не могат да бъдат дискриминирани в достъпа им до 
наличното в страната медицинско обслужване поради тяхното правно положение.12 
Правилата от Хавана изискват медицинското обслужване на ненавършилите пълно-
летие лишени от свобода, да се осъществява, където е възможно, в общността.13 Освен 
еквивалентността на грижата, други основни принципи на медицинското обслужва-
не в местата за лишаване от свобода са адекватност на достъпа, информирано съгла-
сие, конфиденциалност и професионална независимост на медицинския персонал, 
обслужващ лишените от свобода.14

1 Havana Rules, Rule 38; European Rules for Juvenile Offenders, Rules 78.2, 78.5.
2 Havana Rules, Rule 40.
3 Ibid., Rule 18b.
4 Ibid., Rule 38; European Rules for Juvenile Offenders, Rule 106.4.
5 Ibid., Rules 42, 45-46.
6 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 78.1.
7 Ibid., Rule 82.3. Вж. също: European Prison Rules, rule 28.4.
8 Вж. кратък, но цялостен обзор към 2007 г. в: World Health Organization, Health in prisons: A WHO guide to the essen-

tials in prison health, WHO Europe, Copenhagen, 2007, pp. 7-13.
9 Вж.: ECtHR, Hummatov v. Azerbaijan, Nos. 9852/03 and 13413/04, Judgment of 29 November 2007, §§120-121; ECtHR, 

Petrea v. Romania, No. 4792/03, Judgment of 29 April 2008, § 48; ECtHR, Grori v. Albania, No. 25336/04, Judgment of 7 
July 2009, § 132.

10 Вж.: ECtHR, Mouisel v. France, No. 67263/01, Judgment of 14 November 2002, § 48; ECtHR, Pilčić v. Croatia, No. 33138/06, 
Judgment of 17 January 2008, § 42; ECtHR, Pitalev v. Russia, No. 34393/03, Judgment of 30 July 2009, § 49.

11 Committee of Ministers (1998), Recommendation No. R 7 concerning the ethical and organizational aspects of health care in 
prison, 8 April 1998, § 10. Вж. също: European Prison Rules, Rule 40.2.

12 European Prison Rules, Rule 40.3.
13 Havana Rules, Rule 49.
14 Recommendation No. R (98) 7, Section I.
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Европейските правила за затворите изискват във всеки затвор да има на щат 
(пълен или частичен, в зависимост от броя на настанените) най-малко едно квали-
фицирано медицинско лице и осигуряване на достъп до такова „по всяко време“ в 
случай на спешност.1 А според Препоръка R (98) 7 „[з]атворниците следва да имат 
достъп до лекар, когато е необходимо, по всяко време на деня и нощта. Лице, компе-
тентно да оказва първа помощ, следва винаги да присъства в сградата на затвора“.2

Правилата от Хавана и Европейските правила за децата правонарушители, 
както и редица други документи на ООН и на Съвета на Европа, утвърждават едно 
от най-старите изисквания към медицинското обслужване в местата за лишаване 
от свобода – медицински преглед веднага след приема в институцията.3 Целта на 
този преглед е двояка – документиране на следи от малтретиране и установяване 
на физически или психически състояния, които имат нужда от лечение. Те също 
така забраняват всякакви клинични изпитания с участие на деца.4 В този пункт те 
установяват различен стандарт от този в Европейските правила за затворите, където 
изпитанията са допустими със съгласието на лишените от свобода.5

Родителите и настойниците/ попечителите на лишените от свобода деца, как-
то и други лица, посочени от детето, следва да бъдат уведомявани за неговото/ ней-
ното здравословно състояние при поискване и във всички случаи на важни промени 
в него. Те следва да бъдат уведомявани и в случай на смърт, заболяване, изискващо 
преместване на детето във външно медицинско учреждение, или за състояние, кое-
то изисква клинична грижа за повече от 48 часа.6 В случай на смърт най-близките 
роднини имат право да се запознаят със смъртния акт, да видят тялото и да опре-
делят начина, по който то следва да бъде погребано. Във всички случаи на смърт 
на лице, ненавършило пълнолетие, в институция, както и когато то е починало в 
рамките на шест месеца след освобождаването си от такава, следва да се образува 
независимо разследване за причините на смъртта, а резултатите да бъдат предоста-
вени на най-близките роднини.7

7.4. Контакти с външния свят
Международните стандарти за третиране на деца, лишени от свобода, отда-

ват особено значение на контактите на децата с външния свят. Това включва както 
контакт с родители и близки, така и с разнообразни организации и институции в 
общността. Тези контакти следва не само да бъдат разрешавани, но и активно насър-
чавани и следва да включват както възможност детето да бъде посещавано в мястото 
за лишаване от свобода, така и негови/ нейни посещения в собствения му дом.8

Правилата от Хавана изискват детето да може да получава „[…] редовни и чести 
посещения, по принцип веднъж седмично, но не по-рядко от веднъж месечно […]“.9 
Това е стандарт, който далеч надхвърля този за възрастни. Освен със семейството 
и приятелите, детето следва да има възможност да се среща и с представители на 
„външни организации“.10 Правилата от Хавана поставят ударение върху необходи-

1 European Prison Rules, Rules 41.1-41.3.
2 Recommendation No. R (98) 7, § 4.
3 Havana Rules, Rule 50; European Rules for Juvenile Offenders, Rule 62.5; CRC, General Comment No. 10, § 89.
4 Havana Rules, Rule 55; European Rules for Juvenile Offenders, Rule 72.2
5 European Prison Rules, Rule 48.1.
6 Havana Rules, Rule 56.
7 Ibid., Rule 57.
8 Вж.: CRC, General Comment No. 10, § 89; Havana Rules, Rule 59.
9 Havana Rules, Rule 60.
10 Ibid., Rule 59; European Rules for Juvenile Offenders, Rule 83. Това е общоприложим стандарт, въведен също и с 

правило 24.1 от Европейските правила за затворите.
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мостта от това, контактите със семейството и с процесуалния представител да са в 
условията на конфиденциалност и да са „неограничени“.1 В този пункт Европейските 
правила за децата правонарушители са недопустимо широко формулирани. Те дават 
възможност за ограничения и наблюдение на всякакви комуникации и посещения 
когато това се изисква от „[…] продължаващо наказателно разследване, поддържане 
на добрия ред, безопасността и сигурността, предотвратяването на престъпления и 
защита на жертвите на престъпления“.2 Тази формулировка, освен че е неприемливо 
всеобхватна, съдържа и доста неясно формулирани основания като „поддържане на 
добрия ред, безопасността и сигурността“. В нея също така липсва изискване за про-
порционалност на ограничението. По принцип, доколкото правото на комуникации 
и посещения е част от правото на личен и семеен живот, ограничаването му следва 
да е съобразено със стандартите по член 17 от Пакта и член 8 от Конвенцията, а кога-
то става дума за деца, където изискванията спрямо контактите със семейството и с 
външния свят са по-високи, ограниченията следва да бъдат дори по-тясно формули-
рани отколкото в общия случай.

Правото на контакти с външния свят включва също така и възможност за дос-
тъп до медии. Правилата от Хавана признават правото на лишените от свобода лица, 
които не са навършили пълнолетие, да се информират за новините чрез вестници 
и други печатни публикации, както и чрез радио, телевизия, кино и посещения на 
представители на клубове по интереси.3 В практиката си ЕСПЧ допуска възможност 
за интервюиране, с тяхно съгласие, на лишени от свобода от медии, включително 
телевизии вътре в институцията, в съответствие с изискванията на член 10 от Кон-
венцията.4 Въпросът обаче с достъпа на лишените от свобода, включително деца, 
до интернет е неясно регулиран. В оскъдната си практика на тази тема досега ЕСПЧ 
възприема един подход, който изглежда прекалено рестриктивен.5 Това е една из-
ключително важна сфера, в която в близките години предстои да се създаде богата 
практика.

7.5. Дисциплинарна практика и използване на сила
Дисциплинарната практика и използването на сила в местата за лишаване от 

свобода на деца е обект на по-големи ограничения в сравнение с тези по отношение 
на възрастните. Това произтича от специфичната уязвимост на децата. Отправният 
пункт на международните стандарти в тази сфера е, че налагането на добър ред в 
местата за лишаване от свобода за деца в интерес на сигурността на всички е по-
лесно и може да се постигне с по-щадящи средства спрямо децата, отколкото спрямо 
възрастните. Освен това мерки, които са допустими спрямо възрастните, могат да се 
превърнат в нечовешко и унизително отнасяне или наказание, когато се прилагат по 
отношение на деца. ЕСПЧ взема предвид специфичната уязвимост на децата в случаи- 
те, в които спрямо тях се употребява физическа сила.6

Правилата от Хавана и Европейските правила за децата правонарушители 
налагат няколко специфични ограничения, каквито не съществуват на ниво общо-
приложими стандарти. Едно от тях е забраната за наказване с единична изолация в 
наказателна килия на деца.7 Те също така забраняват ограничаването на контактите 

1 Havana Rules, Rule 60.
2 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 85.2.
3 Havana Rules, Rule 62.
4 ECtHR, Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG v. Switzerland, No. 34124/06, Judgment of 21 June 2012.
5 Вж. например: ECtHR, Helander v. Finland, No. 10410/10, Decision of 10 September 2013. В Съда има няколко висящи 

жалби на тази тема, които предстои да се разгледат.
6 CEDH, Darraj c. France, no 34588/07, Arrêt du 4 novembre 2010, § 44.
7 Havana Rules, Rule 67; European Rules for Juvenile Offenders, Rule 95.3.
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с членове на семейството за наказание.1 Правилата от Хавана забраняват безусловно 
носенето на огнестрелно оръжие във всички места за лишаване от свобода на деца.2 
Европейските правила за децата правонарушители обаче допускат това в местата за 
лишаване от свобода на деца-правонарушители при „оперативна спешност“.3 Прави-
лата от Хавана изискват сила и помощни средства в детските институции да се упо-
требяват само „в изключителни случаи, когато всички други средства за контрол са 
изчерпани“ и свеждат хипотезите, при които това е възможно, само до ситуации, ко-
гато е необходимо предотвратяването на самоувреждане, увреждане на други лица 
или сериозно разрушаване на собственост.4

Както по отношение на възрастни, така и по отношение на деца, законода-
телството на национално ниво следва да определи ясно кои деяния представляват 
дисциплинарни нарушения, какви наказания се налагат за тях, какви процедури се 
следват при налагането им, кой орган може да ги налага и какви възможности за 
обжалване съществуват.5 Европейските правила за затворите и Правилата от Хавана 
изискват обжалването на дисциплинарните наказания да е възможно да става пред 
независим и безпристрастен орган.6 Но какво точно означава това и дали става дума 
за обжалване пред съд, не става съвсем ясно. В ранната си практика ЕСПЧ огранича-
ва достъпа до съд на лишени от свобода по дисциплинарни производства и особено 
приложимостта на наказателно-правния аспект на член 6 от Конвенцията. По-късно 
обаче Съдът допуска в ситуации, в които са засегнати „граждански права“, съдебно 
обжалване по стандарта на гражданско-правния аспект на тази разпоредба.7

 Заключение
Както международните стандарти, които са правно обвързващи и имат задъл-

жителна сила, така и тези на „мекото право“, налагат на държавите една значително 
по-голяма въздържаност при лишаването от свобода на деца в ситуации, в които та-
кова е допустимо и за възрастни. Те подчертават специфичната уязвимост на децата 
в такива ситуации и поставят по-строги изисквания към използването на лишаване-
то от свобода, както и към необходимостта и пропорционалността на мерките, които 
представляват лишаване от свобода. Стандартите за третиране на деца в местата за 
лишаване от свобода са значително по-благоприятни от тези за възрастните. Това 
се отнася както за материалните условия на задържането, така и за другите компо-
ненти на третирането като включването в смислени дейности, в това число образо-
вание, контактите с външния свят, медицинските грижи, дисциплинарните мерки и 
използването на сила.

Заедно с това, действащият консервативен стандарт, който допуска психич-
но зрели деца да се настаняват в институции на произволни основания от техните 
родители в изпълнение на техните настойнически функции, днес изглежда непри-
емлив. Твърде ниски и неприемливи от гледна точка на изискванията за законосъо-
бразност на ограничаването на едно от най-важните човешки права са и действащи-

1 Havana Rules, Rule 67; European Rules for Juvenile Offenders, Rule 95.6. Европейските правила допускат 
ограничаване на контактите ако „дисциплинарното нарушение се отнася до такива контакти или посещения“.

2 Havana Rules, Rule 65.
3 European Rules for Juvenile Offenders, Rule 92.
4 Havana Rules, Rule 64.
5 European Prison Rules, Rule 57.2; Havana Rules, Rule 68; European Rules for Juvenile Offenders, Rule 94.3.
6 European Prison Rules, Rule 61; Havana Rules, Rule 70.
7 Вж.: ECtHR, Ganci v. Italy, No. 41576/98, Judgment of 30 October 2003, §§ 20-26; ECtHR, Gülmez v. Turkey, No. 16330/02, 

Judgment of 20 May 2008, §§ 24-31; ECtHR, Enea v. Italy, No. 74912/01, Grand Chamber judgment of 17 September 
2009, §§ 97-107.
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те критерии за оценка на качеството на националното законодателство, регулиращо 
задържането на деца. Формулировките на гаранциите срещу противозаконно и про-
изволно лишаване от свобода, както и някои от общоприложимите правни прин-
ципи, създадени в практиката на международните органи, засягат неблагоприятно 
възможността на децата да се възползват от тези гаранции.

Сериозен проблем представлява възможността, която международното право 
дава, за лишаване от свобода на деца за целите на възпитателния надзор. Широко-
то значение, което ЕСПЧ придава на този термин, както и наложеното от неговата 
практика убеждение, че образователни и възпитателни цели могат да се постигнат 
чрез дългосрочно ограничаване на едно основно човешко право, което схемата на 
Конвенцията поставя на висок пиедестал, изглежда несъобразно на педагогиката на 
едно свободно общество и влиза в противоречие със съвременното научно разбира-
не за вредните ефекти от институционализацията върху физическото, емоционал-
ното, социалното и когнитивното развитие на детето. Понастоящем практиката на 
Съда не налага със строгостта, характерна за някои от другите легитимни основа-
ния за лишаване от свобода, изискванията за необходимост и пропорционалност на 
задържането на деца за целите на възпитателния надзор.

Този подход на Съда влиза в противоречие с подхода на Комитета по правата 
на детето на ООН и с редица „меки стандарти“. Доколкото ЕСПЧ е ключов играч на 
полето на правата на човека в Европа и в света, по-нататъшната реформа на система-
та на лишаване от свобода на деца до голяма степен зависи от промяната на неговия 
подход към практиката, свързана с лишаването от свобода за целите на „възпитател-
ния надзор“.


