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Задържане за извършено престъпление: спазват ли се правата?
Пренаселеността, лошите санитарни условия и ограниченото време извън
килиите в затворите нарушават правата на задържаните лица и застрашават
реабилитацията, открива нов доклад на Агенцията на Европейския съюз за
основните права (FRA). Резултатите и подкрепящата ги база данни ще помогнат
на съдии и адвокати да преценят недостатъците в условията на затвора при
вземане на решения по трансгранични дела.
„Международните и европейските правила за затворите са ясни, че към затворниците
трябва да се подхожда с достойнство“, казва директорът на FRA Michael O’Flaherty.
„Затворниците често са подложени на унизителни условия по време на лишаването им
от свобода. Необходимо е държавите — членки на ЕС да осигурят зачитащи
достойнството условия на задържане, за да подобрят шансовете за реабилитацията на
затворниците.“
В доклада „Условия при задържане за извършено престъпление в Европейския съюз:
правила и реалност“ се очертават избрани минимални стандарти на международно и
европейско равнище и се посочва как те са отразени в националните законодателства.
Освен това той показва как тези правила се прилагат на практика, фокусирайки се
върху:


Размер на килията: Поради пренаселеността, на затворник често се полагат до 3
кв.м. , с което се нарушава препоръчителният минимум от 4 кв.м.



Време извън килията: Държавите членки не винаги регулират времето, което
затворниците могат да прекарват извън килията си. Понякога затворниците
прекарват по един час на ден, което е особено недостатъчно време за пренаселените
затвори.



Хигиенизиране: Замърсени затвори с ограничен достъп до санитарни съоръжения
нарушават международното и националното законодателство, въпреки че условията
бавно се подобряват.
Здравеопазване: Макар че затворниците следва да се възползват от същото ниво
на здравеопазване като останалите членове на обществото, недостигът на персонал
често води до забавяния. Също така поверителност по време на прегледите липсва.
Прояви на насилие: В много държави-членки сблъсъците, сексуалното насилие и
тормозът между затворници са често срещани явления, въпреки задължението на
държавите да защитават задържаните лица.





Резултатите ще послужат като насоки за съдии и други практикуващи юридически лица
да преценят дали затворниците са изложени на риск от нечовешко и унизително
отношение, в нарушение на основните им права.
Това е особено полезно при вземането на решения по трансгранични случаи, какъвто е
издаването на европейска заповед за арест от държавите—членки.

1

Новата онлайн база данни за задържания за извършено престъпление на FRA допълва
доклада. Тя съдържа национални стандарти, закони и доклади за мониторинг на
условията на задържане от целия ЕС.
FRA използва доклади от национални контролни органи и интервюта от предишни
изследвания, за да илюстрира как условията на задържане се различават в отделните
държави—членки.
Европейската комисия поиска от FRA да събере информация относно условията в
затворите и мониторинга във всички държави — членки на ЕС, за да съдейства на
съдебните органи при вземането на решение за прехвърляне на задържани лица в друга
държава — членка на ЕС.
За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1 580
30 642
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