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Необходимост от
законодателни промени
• Пилотно решение Нешков и други с/у
България на Европейския съд по правата на
човека (27 януари 2015 г., в сила от 1 юни 2015 г.)
• Публично изявление относно България на
Европейския комитет за предотвратяване на
изтезанията и нечовешкото или унизително
отнасяне или наказание към Съвета на
Европа (26 март 2015 г.)
• План за действие за изпълнението на
препоръките на КПИ и окончателните
решения на ЕСПЧ (декември 2014 г. / юли 2015 г.)

Планирани законодателни
промени
• Премахване на комисиите по изпълнение на
наказанията
• Първоначално разпределение и
преместване
• Замяна на режима за изтърпяване на
наказанието
• Условно предсрочно освобождаване
• Превантивно средство за защита
• Компенсаторно средство за защита
• Други промени

Премахване на комисиите по
изпълнение на наказанията
• По-широки правомощия на началника на
затвора
• Задължение за вземане на становище от
ръководителя на направлението за социална
дейност и възпитателна работа, заместникначалника по режимно-охранителната
дейност и ръководителя на затворническото
общежитие за правят предложения
• Съдебен контрол: административен съд по
местоизпълнение на наказанието, АПК

Първоначално разпределение
и преместване
• Първоначално разпределение
•
•

от главния директор на ГДИН вместо от съда и министъра на
правосъдието
предимство на изискването за минимална жилищна площ
пред близостта до постоянния адрес

• Преместване между различни затвори и между
затвор и ЗО от закрит тип към същия затвор
•
•

за включване в работа
за спазване на изискването за минимална жилищна площ

• Преместване в ЗО от открит тип
•

намаляване/отпадане на изискванията за изтърпяна част от
наказанието (6 месеца) и остатък (5 години)

• Преместване в затвор или ЗО от закрит тип
•

при подготвяне на бягство или друго престъпление (вместо
при отклоняване от работа и отрицателно влияние)

Замяна на режима за
изтърпяване на наказанието
• Замяна с по-лек режим
• намаляване/отпадане на изискването за
изтърпяна част от наказанието (1/4 но не помалко от 6 месеца)

• Замяна с по-тежък режим
• отпадане на основанията отклоняване от работа
и отрицателно влияние върху останалите
• отпадане на ограничението за връщане на полекия режим (6 месеца)

• Замяна със специален режим
• периодично произнасяне (на 6 месеца)

Условно предсрочно
освобождаване
• Разширяване на кръга от лица, имащи право да
внасят предложения
• Определение на доказателствата за поправяне
• Отпадане на минималния остатък при опасен
рецидив (3 години)
• Отпадане на забраната за повторно прилагане
• Забрана наложените наказания и остатъкът да са
самостоятелни основания за отказ
• Отпадане на минималния изпитателен срок (6
месеца)
• Процесуални права на осъдения в производството,
вкл. право на защита
• Обжалване на определението на съда от осъдения

Превантивно средство за
защита
•

Право на всеки осъден да иска
•
•

•

•
•
•
•

прекратяване на действия или бездействия, нарушаващи забраната
за изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение
извършване на действия с цел прекратяване или предотвратяване
на нарушението

Компетентен съд: административният съд по мястото на
изпълнение на наказанието
Право на съдията да направи проверка лично, чрез
полицията, прокуратурата, омбудсмана, НПО или по
всякакъв друг начин
Срок: 7 дни
Производство: открито заседание, възможност за
провеждане на територията на затвора, участие на
осъдения, право на защита
Акт на съда: разпореждане, указващо необходимите
действия и срок за тяхното извършване

Компенсаторно средство за
защита
•
•

•

Отговорност на държавата за вреди, причинени на лишени
от свобода, в резултат на нарушаване на забраната за
изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение
Задължение за вземане предвид на кумулативното
въздействие на условията, в които се изтърпява
наказанието, продължителността и други обстоятелства
Тежест на доказване
•
•

•
•
•

органът по изпълнение на наказанията предоставя информация за
правилното установяване на фактите
при неизпълнение съдът може да приеме фактите за доказани

Презумпция за неимуществени вреди: настъпването на
неимуществени вреди си предполага до доказване на
противното
Производство за разглеждане на исковете: АПК
Обратна сила (6 месеца)

Други промени
• Отпадане на отлагането на влизането в сила на
изискването за минимална жилищна площ (1
януари 2019 г.)
• Засилен съдебен контрол: административен съд
по местоизпълнение на наказанието, АПК
• Употреба на сила, помощни средства и оръжие
само при абсолютна необходимост
• Ограничаване на приложното поле на
изолирането в наказателна килия
• Компенсации за лишени от свобода, които не са
най-близо до постоянния им адрес (свиждания,
телефонни разговори)
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