
  

 

   

  

  

ЗАТВОРИТЕ В ЕВРОПА: РАЗВИТИЯ В 
НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО  

  

ДЕКЕМВРИ 2022 
  

За юристите, практикуващи в областта на затворите и арестите, е трудно да следят 
съдебната практика и решенията на законодателните и изпълнителни власти в различните 
европейски държави. В този бюлетин  ние от Европейската мрежа за правно застъпничество 
за лица, лишени от свобода, заедно с нашите членове и партньори, събираме най-важните 
правни развития в тази област. Надяваме се по този начин да помогнем на юристите и 
неправителствените организации в Европа да набележат и приложат в практиката си най-
новото от европейските тенденции. Бюлетинът обединява новини от 14 държави членки на 
ЕС, както и Русия, Молдова, Украйна и Грузия. 

Приветстваме вашата обратна връзка, която ще ни помогне да направим бюлетина по-
полезен.  

ПРЕГЛЕД НА ПРАВНИТЕ НОВИНИ В ОБЛАСТТА НА 
ЗАТВОРИТЕ И АРЕСТИТЕ 

В ПЕРИОДА АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2022 

  
УСЛОВИЯ НА ЗАДЪРЖАНЕ ■ В Брюксел, Белгия е открит нов „мега-затвор“ с 
капацитет за 1200 души. 
  
ЗАТВОРНИЧЕСКИ РЕЖИМ ■ Неотдавна испанското правителство публикува данни, 
според които броят на затворниците, изтърпяващи присъди при най-строгия режим в 
страната, е намалял наполовина в сравнение с края на 2018 г. 
  
ДИСЦИПЛИНА ■ Белгийският Върховен административен съд реши, че директорите 
на затворите не са задължени да търсят мнението на психиатър при налагането на 
дисциплинарни мерки на затворници. 
  
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ ■ Немски регионален съд потвърди 
санкцията, наложена на местната администрацията на затворите за неизпълнение на 
съдебно решение. То е в полза на затворник, който е поискал да прекарва още един час 
дневно на открито.  
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https://strafvollzugsarchiv.de/olg-hamburg-verhaengt-zwangsgeld-gegen-das-hamburger-strafvollzugsamt-wegen-renitenz


ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ ■ Испанският конституционен съд постанови, че 
в контекста на изпълнение на европейска заповед за арест, издадена от испански съд, 
властите могат да носят отговорност за времето, прекарано от арестанта в следствения 
арест на държавата, прилагаща заповедта.   
  
ЕЛЕКТРОННО НАБЛЮДЕНИЕ ■ Върховният регионален съд на Виена, Австрия, 
постанови, че работата от вкъщи покрива критериите за “подходяща трудова заетост”, 
при които може да се приложи мярката електронно наблюдение на затворници. 
Румънското правителство прие решение, което разписва техническите и 
организационни аспекти на пилотната фаза на новата система за електронно 
наблюдение.  
  
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ ■ Генералният секретариат на затворническата система в 
Испания покани частни здравни институции да предлагат услугите си в местата за 
лишаване от свобода и започна пилотен проект за предоставяне на медицински 
консултации по телефона. През септември 2022 г. в Молдова се състоя първата сесия 
на работната група, която трябва да предложи промени в здравеопазването в затворите. 
Тя беше създадена след важно решение на ЕСПЧ по този въпрос. Конституционният 
съд на Чешката република отхвърли като явно необоснована жалбата на затворник 
срещу отказа на долноинстанционните съдилища да заменят присъдата му с условна 
заради здравословното му състояние. Румънското министерство на правосъдието 
публикува на уеб страницата си за публично обсъждане законопроект относно 
предоставянето на медицинска помощ, лечение и грижи на лишените от свобода.  
  
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ■ Офисът на австрийския омбудсман 
публикува доклад за непълнолетните лица, лишени от свобода, в който разглежда 
битовите им условия, посочва структурни проблеми на системата и отправя препоръки 
за подобрение. 
  
НАБЛЮДАВАЩИ ОРГАНИ ■ Централният съвет за мониторинг на затворите в 
Белгия представи годишния си доклад за 2021. В Русия обществените комисии за 
наблюдение на затворите, които посещават местата за лишаване от свобода, са под все 
по-силен контрол от страна на правителството. 
  
НПО ■ Асоциацията за човешки права на Андалусия, Испания публикува на сайта 
си Наръчник за живота в затворите и подкрепи испанския превод на  наръчника на 
ЕСПЧ за правата на затворниците. 
  
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ■ Гърция подготвя нов кодекс за изпълнение на наказанията. 
Ключовите промени, които се предвиждат, касаят условията на задържане, правата на 
затворниците, режимите, алтернативи на наказанието “лишаване от свобода”, както и 
последващата интеграция на затворниците в обществото. В Полша влязоха в сила 
първите текстове от подготвяната пенитенциарна реформа, които касаят 
здравеопазването, използването на телефони, труда в затвора и електронното 
проследяване. 
  
ЗАТВОРНИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ ■ В Австрия бе основан първият Съюз за права на 
затворниците. 
  
ЗАТВОРИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ВОЙНА ■ Европейската мрежа за правно 
застъпничество за лица, лишени от свобода (EPLN) и организацията “Русия зад 
решетки” (Russia Behind Bars) призоваха шест структури от системата на ООН да 
излязат със становище, че действията на руската паравоенна компания “Вагнер” по 
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набиране на руски затворници за участие на бойните действия в Украйна включват 
принудителен труд и произволно задържане.  
  
ЛИЧЕН И СЕМЕЕН ЖИВОТ ■ В Русия поправките в пенитенциарния кодекс, с които се 
дава право на затворниците под строг режим и излежаващи наказания в дисциплинарни 
отделения да правят телефонни обаждания, влязоха в долната камара на парламента. 
Правителството на Португалия издаде законодателен указ, с който се позволява 
поставянето на фиксирана телефонна линия във всяка килия.  
  
КОРЕКЦИЯ НА НАКАЗАНИЯТА ■ Конституционният съд на Чешката република 
задължи обикновените съдилища, които разглеждат условното освобождаване на 
затворници, да мотивират надлежно решенията си. С поправки в наказателно-
процесуалния кодекс Русия увеличава с до ⅔ дължината на наказанието, която лица, 
осъдени за особено тежки престъпления, трябва да излежат, преди да могат да получат 
замяна с по-лекото наказание “задължителен труд”. 
  
ИЗТЕЗАНИЯ ■ В Русия съдилищата продължават да предпазват затворническите 
надзиратели в страната от наказателна отговорност за изтезаване на затворници, 
въпреки наскоро влезлите в сила поправки в НПК, които криминализират изтезанието от 
страна на държавни служители. 
  

ПРОЧЕТЕТЕ ПЪЛНАТА ВЕРСИЯ НА БЮЛЕТИНА НА НАШИЯ САЙТ >> 

Специални благодарности на нашите членове и асоциирани партньори, с 

които съставихме този бюлетин! 
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