
Име на участника: ______________________ 

 
 

Отключване на правата на децата 

 

Укрепване на капацитета на професионалистите в 

ЕС за реализиране на  правата на уязвимите деца 

 

Учебна тетрадка 

Модул 1 – Въведение в правата на децата 

 

 

 

 

 

Този проект е съфинансиран от Програма  

„Основни права и гражданство“  

на Европейския съюз 

 

 

Допълнително финансиране е предоставен от 

 благотворителния тръст на Алан и Неста Фъргюсън 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

© Coram Children’s Legal Centre 2016                                            ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, СТРАНИЦА 2 

 

 

TЕЗИ МАТЕРИАЛИ СА РАЗРАБОТЕНИ ОТ: 

 Център за закрила на правата на 

децата КОРАМ 

КОРАМ Войс, Великобритания 

Еврпейски център по правата на 

ромите, Унгария 

С подкрепата на: 

Център за правата на децата, 

Университет в Корк, Ирландия 

Асоциация “Семейство, дете и 

младеж”, Унгария 

 

 

 

ДРУГИ ПАРТНЬОРИ: 

 Център за правата на децата, 

Университет в Корк, Ирландия 

СПСПД ФИЦЕ-България 

“Социалното образование в 

действие”, Гърция 

Фондация “Ничии деца”, Полша 

Фондация „Децата на Словакия“ 

Център за човешки права, 

Естония 

L’Albero della Vita Cooperative 

Sociale, Италия 

Чешки Хелзински комитет 

 

 

 

 



 

© Coram Children’s Legal Centre 2016                                            ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, СТРАНИЦА 3 

 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Обучението беше разработено от проф. Каролин Хамилтън от Корам Интернешънъл, Център за 

закрила на правата на децата КОРАМ, Лин Брейди и Джо Уулф от “КОРАМ Войс”, Джудит Гелър и Адам 

Уайз от Европейския център по правата на ромите, с подкрепата на д-р Урсула Килкъли от Клиниката 

за правата на децата при Университета в Корк и д-р Мария Херцог от Асоциация “Семейство, дете и 

младеж”, Унгария. Следва да отправим и специални благодарности към Рут Барнс, Ауаз Рауф, Джорун 

Арнд и Джен Роест от Център за закрила на правата на децата Корам и проф. Идо Вайерс  от 

Университета в Утрехт за ценните им допълнения. 

 

Оправяме благодарности и на тези, които допринесоха за разработването на обучителните материали, 
включително и партньорите по Проект “Отключване на правата на децата: Укрепване на капацитета на 
професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите деца”: Фондация “Децата на 
Словакия”, Център за човешки права - Естония, СПСПД ФИЦЕ-България, L’Albero della Vita Cooperativa 
Sociale, Фондация “Ничии деца”, “Социално образование в действие” и Чешки Хелзински Комитет, 
както и към фасилитаторите и участниците в пилотните обучения,  които допринесоха,  давайки 
обратна връзка с цел подобряването на тези материали.  
 

В допълнение, екипът, разработил обучителните материали иска да изкаже благодарности на 
CORAM Voice’s Care Experienced Champions, младежи, които предоставиха своето мнение и 
допринесоха със своите безценни допълнения в процеса на разработване на  материалите. 
 

Изказваме специални благодарности на Програмата за основни права и гражданство на ЕС - тази 

публикация е възможна благодарение на нейната финансова помощ  като част от проекта 

“Отключване на правата на децата: Укрепване на капацитета на професионалистите в ЕС за 

реализиране на правата на уязвимите деца”. Авторите благодарят и на Благотворителния фонд Алан и 

Неста Фъргюсън за тяхното дарение за осъществяването на проекта.  

Център за закрила на правата на децата КОРАМ и партньорите по проекта носят пълната 

отговорност за съдържанието на тази публикация и не може да се счита, че тя отразява 

официалната позиция на Европейската комисия. 

 

 

“Преди всичко, професионалистите трябва да бъдат спокойни. Ако не си спокоен, няма как да 

помогнеш на децата.”. 

Участник във фокус-групова дискусия, Гърция 

 



 

© Coram Children’s Legal Centre 2016                                            ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, СТРАНИЦА 4 

 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

Тези материали не могат да бъдат изболзвани без ясно обозначение, на собствеността и авторското 

право , както и че са разработени със съвместните усилия на партньорите и на Център за закрила на 

правата на децата - Корам, по следния начин:  

“© Център за закрила на правата на децата - Корам. Разработени от Център за закрила на правата на 

децата - Корам и Coram Voice, Великобритания, Еврпейски център по правата на ромите, Унгария, 

Център за правата на децата, Университет в Корк, Ирландия, Асоциация “Семейство, дете и младеж”, 

Унгария, ФИЦЕ- България, Чешки Хелзински комитет, Фондация „Децата на Словакия“, Център за 

човешки права, Естония, Фондация L'Albero della Vita, Италия, Empowering Children Foundation, Полша, 

and“Социалното образование в действие”, Гърция като част от проект “Отключване на правата на 

децата:  Укрепване на капацитета на  професионалистите в ЕС за реализиране на правата на уязвимите 

деца”  

Този проект се съфинансира от програмата на Европейския съюз за основни права и  гражданство. 

Допълнителни средства са предоставени от благотворителен фонд Алан и Неста Фъргюсън 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

© Coram Children’s Legal Centre 2016                                            ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, СТРАНИЦА 5 

 

MОДУЛ 1: ВЪВЕДЕНИЕ В ПРАВАТА НА ДЕТЕТО – МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ 

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: около 3 часа   

ПРОГРАМА 

 ПРАВАТА НА ДЕТЕТО – МЕЖДУНАРОДЕН И РЕГИОНАЛЕН КОНТЕКСТ 

 ВОДЕЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА КОНВЕНЦИЯТА НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО 

- ЗАБРАНА НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА 

- НАЙ-ДОБЪР ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО  

- ПРАВО НА ЖИВОТ, ОЦЕЛЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

- ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ИЗСЛУШВАНЕ 

 ПРАВА НА ДЕТЕТО – НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ 

 ПРАВА НА ДЕТЕТО – ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНТЕКСТ 

 

M1.1: ПРАВАТА НА ДЕТЕТО – МЕЖДУНАРОДЕН И РЕГИОНАЛЕН КОНТЕКСТ  

Какво е дете? 

За да разберем значението на правата на децата, на първо място е важно да разберем какво означават 

думите „дете“ и „детство“: две взаимосвързани понятия, чиято употреба и самото разбиране за тях са 

се развили сериозно през последните два века. Именно те са и в основата на модула, насочен към 

постигане на общо разбиране за правата на децата.1   

В международен план се приема, че думата „дете“ означава „всяко човешко същество на възраст под 

18 години, освен ако съгласно закона, приложим за детето, пълнолетието настъпва по-рано“ – според 

Конвенцията на ООН за правата на детето2   

Навсякъде по света има консенсус: всички деца имат права, които следва да бъдат защитени. Най-

доброто доказателство за това е почти универсалното ратифициране на Конвенцията за правата на 

детето в края на 90-те години на 20-ти век3  

 

                                                           
1
Погледнете Marc Depaepe “The History of Childhood and Youth: From Brutalization to Pedagogizaation?”, in 

Understanding Children’s Rights, ed. Eugeen Verhellen, University of Ghent, 1996. 
2
 G.A. res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), в сила от 02.09.1990. 

3
 Конвенция за правата на детето, информация за подписалите и ратифицирали конвенцията държави: 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en  

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en
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Какво са правата на детето? 

Правата на детето, понякога описвани като „свободи“ или „стандарти“, са неща, на които всяко дете 

има право. Докато правата на човека са универсално приложими, правата на детето се отнасят само до 

децата, предоставяйки допълнителна закрила освен тази, полагаща им се като човешки същества. 

Правата на детето са универсални, но като правата на човека, те могат да бъдат ограничени в някои 

случай. Пример за това е лишаването от свобода, което се налага в повечето държави по света като 

наказание за извършване на по-сериозните престъпления и води до ограничаване на свободата в 

законоустановени граници. Това не представлява нарушение на права, стига, разбира се, 

процесуалните гаранции да са налице.  

Взаимоотношенията дете – държава могат да бъдат илюстрирани в две диаграми.  

Първата показва детето като носител на права, а държавата като носител на отговорността за 

гарантиране на тези права. 

 

Втората диаграма илюстрира връзката заедно с ролята на родителите/настойниците на детето или 

хората, полагащи грижа за него.  

 

Родители/ 

Настойни-

ци 
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Какво включва Конвенцията за правата на детето и защо е толкова важна? 

Конвенцията включва целия набор граждански, политически, икономически, социални и културни 

права – общо 41 на брой. Важна е, защото всяка държава, която я ратифицира се задължава на прилага 

и защитава правата, прогласени в нея.  

Към октомври 2016 г. единствената държава в света, която все още не е ратифицирала Конвенцията е 

САЩ. САЩ не ратифицират Конвенцията, заради притеснения, свързани с вътрешното право и 

неговото несъответствие. Това прави КПД най-широко ратифицираната коншенция за човешки права.  

Комитета на ООН по правата на детето е орган, състоящ се от експерти, който е създаден с 

Конвенцията. Неговите функции включват мониторинг за изпълнението на Конвенцията, както и 

предоставяне на насоки и тълкуване на членовете й(в общите коментари). Към Конвенцията има 

приети три Факултативни протокола (посочени по-горе), които са насочени към конкретни области и 

дават повече детайли, отколкото КПД.  

Различните начини на мислене за правата 

Трите П-та  – Protection, Provision and Participation (Закрила, Предоставяне, Участие) 

Правата, прогласени в КПД често се групират в три категории, известни като „Трите П-та” 4: 

- Закрила: правото на закрила от действия и поведение.  

 Например: правотo на защита от дискриминация и експлоатация  

- Предоставяне: правото на достъп до грижи, услуги или дейности. 

 Например: правото на образование, здравеопазване и изхранване, подходящ стандарт на 

живот 

- Участие: правото да се включват и участват в различни дейности 

 Например: правото да имат мнение и да споделят вижданията си, правото на участие в 

решенията и споделяне на мнението по всички въпроси, засягащи живота и благосъстоянието 

им, правото на свобода на изразяване   

Дори, когато мислим за правата разпределени в тези три категории, трябва да помним че те са 

„взаимосвързани“ и „неделими“. Това означава, че не е възможно да насърчаваме прилагането и да 

защитаваме едно право, без да имаме предвид връзката с останалите права. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Южийн Верхален „Конвенцията за правата на детето“, Университета в Гент, 1996 г. (Eugeen Verhellen, “The 

Convention on the Rights of the Child”, pp. 37, in Understanding Children’s Rights, ed. Eugeen Verhellen, University of 
Ghent, 1996.) 
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Какво са водещите принципи? 

Друг начин, по който експертите обясняват значението на КПД е чрез четирите водещи или основни 

принципа:5   

- Недопускане на дискриминация (Член 2) 

- Най-добър интерес на детето (Член 3.1) 

- Право на живот, оцеляване и развитие (Член 6) 

- Право на изслушване (Член 12) 

Кои са някои от другите права? 

 

 

Допълнителни бележки:

                                                           
5 За повече информация моля вижте Общ коментар 5 на Комитета на ООН по правата на детето на: 

http://unicef.bg/bg/article/General-Comments-of-the-UN-Committee-on-the-Rights-of-the-Child/825 

 

http://unicef.bg/bg/article/General-Comments-of-the-UN-Committee-on-the-Rights-of-the-Child/825
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M1.2 ВОДЕЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО  

Най-добър интерес на детето (член 3.1): Според този член детето има право неговите най-добри 

интереси да бъдат от първостепенно съображение по всички въпроси, засягащи го. Например, когато 

съдия трябва да реши дали едно дете да живее с майка си или с баща си, този съдия трябва 

непременно да вземе под внимание най-добрите интереси на детето и те да бъдат от първостепенно 

съображение в процеса на постановяване на решение.  

Недопускане на дискриминация (член 2): Според този член децата имат право на закрила от пряка и 

непряка дискриминация. Правото на защита от дискриминация изисква държавите – страни по 

Конвенцията да се въздържат от приемането и прилагането на закони, политики и практики, които са 

дискриминиращи за определени групи по силата на закона (следователно пряко) или в резултат от 

определени практики, които са приложими към всички граждани, но резултатът от които поставя 

конкретна група от хора в неравностойно положение (непряко). Би било нарушение на права, ако 

имаме закон, който забранява на деца от определени етнически групи да посещават училище поради 

етнически произход. Също толкова сериозно нарушение на права би било съществуването на закон, 

който индиректно възпира децата да ходят на училище, създавайки задължението за носене на 

униформи, които са несъвместими с вярванията на тази група деца.  

Право на живот, развитие и оцеляване (член 6): Според този член всички деца имат право да живеят в 

такова общество, общност и среда, които могат да защитават тяхното право на живот, оцеляване и 

развитие. Това право е свързано с множество предизвикателства, защото въпреки ясната си същност 

има съдържание, което не е съвсем ясно като изисквания към държавите. Тази разпоредба в широк 

смисъл включва цялостното развитие на детето. За да се съобразят с това право, държавите трябва да 

предприемат действия, насочени към неговата закрила, включително и чрез предоставянето на 

подходяща среда, активна подкрепа за живота и развитието му и предотвратяване, забрана и 

наказания за всички нарушения на това право.   

Право на изслушване/участие (Член 12): Този член урежда правото на децата да изразяват своето 

мнение по всички въпроси, които ги засягат и мненията им да имат тежест, съобразена с възрастта и 

степента на тяхното развитие. Това изключително важно право понякога бива пренебрегвано от 

професионалистите, които смятат децата за твърде малки, за да формират възгледи и да имат мнение. 

През 2009 г. Комитетът по правата на детето прие Общ коментар  No 12: “Право на детето на 

изслушване.”6 В коментара член 12 се свързва тясно с понятието „участие“, което е описано като 

„текущи процеси, включващи обмяна на информация и водене на диалог между деца и възрастни въз 

основа на взаимно уважение, в хода на които децата могат да научат как техните възгледи и тези на 

възрастните биват зачитани и да влияят на резултатите от тези процеси“.7  

                                                           
6
 Общ коментар No. 12 на Комитета на ООН по правата на детето, Error! Reference source not found.. 

http://unicef.bg/bg/article/General-Comments-of-the-UN-Committee-on-the-Rights-of-the-Child/825 

7
 Общ коментар No. 12 на Комитета на ООН по правата на детето, CRC/C/GC/12 (виж параграф 3). 

http://unicef.bg/bg/article/General-Comments-of-the-UN-Committee-on-the-Rights-of-the-Child/825
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ДИСКРИМИНАЦИЯ 

Какво казват международната и регионалната  рамка на правата?  

Член 2 от КПД въвежда недискриминацията като принцип, приложим при анализа и изпълнението на 

всички членове на Конвенцията. Защитата от дискриминация обхваща не само признаци, присъщи за 

детето, но и отнасящи се към неговите родители и/или настойници.  

- КПД, Член 2.1. Държавите – страни по Конвенцията зачитат и осигуряват правата, предвидени в 

тази Конвенция, на всяко дете в пределите на своята юрисдикция без каквато и да е 

дискриминация, независимо от расата, цвета на кожата, пола, езика, религията, политическите 

или други възгледи, националния, етническия или социалния произход, имущественото 

състояние, инвалидност, рождение или друг статут на детето или на неговите родители или 

законни настойници. 

- КПД, Член 2.2. Държавите – страни по Конвенцията, вземат всички подходящи мерки за 

осигуряване закрилата на детето против всички форми на дискриминация или наказание на 

основание на статута, действията, изразените мнения или убеждения на неговите родители, 

законни настойници или членовете на неговото семейство. 

Други важни мевдународни и регионални инструменти: 

- Член  2 от Всеобщата декларация за правата на човека: Всеки човек има право на всички 

права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, 

цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален 

произход, материално, обществено или друго положение. 

 

- Член 2(1) от Международния пакт за граждански и политически права: Всяка държава - страна 

по този пакт, се задължава да зачита и гарантира на всички лица, намиращи се на нейна 

територия и под нейна юрисдикция, признатите им от този пакт права, без разлика на раса, 

цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други убеждения, национален или 

социален произход, имотно състояние, рождение или всякакви други признаци. 

 

- Член 2(2)от Международния пакт за икономически, социални и културни права: Държавите 

страни по този пакт, се задължават да осигурят упражняването на провъзгласените в този пакт 

права без каквато и да е дискриминация, основаваща се на раса, цвят на кожата, пол, език, 

религия, политически и други убеждения, народностен или социален произход, имотно 

състояние, рождение или всякакви други признаци.  

 

- Международната конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация: За 

целите на тази конвенция терминът "расова дискриминация" е дефиниран като: „всяко 

различие, изключване, ограничение или предпочитание на основата на раса, цвят, потекло или 

национален или народностен произход, което има за цел или резултат да унищожи или увреди 

признанието, ползуването или упражняването на равна основа на човешки права или основни 

свободи в политическата, икономическата, социалната, културната или която и да е друга 

област на обществения живот.” 

http://www.trudipravo.bg/znanie-za-vas/2015-08-31-09-52-20/universalni-mezhdunarodni-aktove/986-mezhdunaroden-pakt-za-grazhdanski-i-politicheski-prava
http://www.trudipravo.bg/znanie-za-vas/2015-08-31-09-52-20/universalni-mezhdunarodni-aktove/984-mezhdunaroden-pakt-za-ikonomicheski-sotzialni-i-kulturni-prava
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- Член  14 от Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи:  

Упражняването на правата и свободите, изложени в тази Конвенция, следва да бъде осигурено 

без всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, 

политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към 

национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак. 

 

- Член 1(1) към Протокол № 12 към Конвенцията за защита правата на човека и основните 

свободи:  1. Упражняването на всяко право, предвидено в закона, следва да бъде осигурено 

без всякаква дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата, език, религия, 

политически и други убеждения, национален или социален произход, принадлежност към 

национално малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак. 2. Никой не може да 

бъде дискриминиран от който и да е орган на властта на каквото и да е основание, 

включително посочените в параграф 1. 

 

- Член  21 от Европейската харта за основните права също съдържа принципа на 

недискриминация на основание възраст, етническа принадлежност и пол, заедно с други 

признаци: “1.   Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, 

раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, 

религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално 

малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. 2.   В 

областта на прилагане на Договорите и без да се засягат техните особени разпоредби, се 

забранява всяка форма на дискриминация, основана на гражданството..” 

 

- ДИРЕКТИВА 2000/43/ЕО НА СЪВЕТА от 29 юни 2000 година относно прилагане на принципа на 

равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход 

- Насоките на Съвета на Европа за правосъдие, съобразено с интересите на детето разглеждат 

недискриминацията като основен стандарт - заедно с най-добрия интерес на детето, участието 

и върховенството на закона, който е приложим при прилагането на всички насоки. 

(допълнителна информация за насоките ще бъде предоставена в Модул 4). 

Какво означава? 

 Определение: третиране на човек/група хора по-неблагоприятно на основание случаен 

признак като раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически пристрастия или социален 

произход и т.н. 

Примери 

 Видове дискриминация: 

 

Видове  Определение Примери 

ПРЯКА когато човек бива третиран 

по-неблагоприятно в 

Деца от малцинствени групи 

не се допускат до общите 
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сравнение с това как би бил 

третиран друг в сравнима 

ситуация на основание 

защитен признак 

часове по плуване  

НЕПРЯКА привидно неутрална 

разпоредба, критерий или 

практика поставя човек, 

носител на защитен признак, 

в по-неблагоприятно 

положение в сравнение с 

други лица, които не са 

носители на такива 

признаци; 

може да бъде оправдана, 

когато тази разпоредба, 

критерий или практика е 

обективно оправдана от 

легитимна (законова) цел и 

средствата за постигането на 

тази цел са подходящи и 

необходими 

Забрадките са забранени в 

училище, което създава 

неблагоприятни 

последствия за момичетата, 

изповядващи Ислям 

ТОРМОЗ когато има нежелано 

поведение, свързано със 

защитен признак (например: 

пол), и то е насочено към 

нарушаване на човешкото 

достойнство или към 

създаване на смущаваща, 

враждебна, унижаваща или 

обидна среда 

Расистки шеги, сексистки 

подмятания 

НАРЕЖДАНЕ ЗА 

ДИСКРИМИНАЦИЯ 

Когато подчинен бива 

инструктиран да третира 

човек, притежаващ защитен 

признак различно (по-

неблагоприятно) 

Директор на училище 

разпорежда учителите да не 

включват децата от ромски 

произход в извънкласни 

занимания 

ВИКТИМИЗИРАНЕ Неблагоприятно третиране 

на човек, който се оплаква 

от дискриминация срещу 

самия себе си или съобщава 

и помага на жертва на 

дискриминация 

Ученичка се оплаква от 

сексистко подмятане от 

страна на учител и е скъсана 

на изпита 
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Защо е важна? 

Недопускането на дискриминация е основен принцип на международното право в областта на правата 

на човека. Принципът е свързан с правото на човешко достойнство8. Недопускането на дискриминация 

е особено важно за децата с увреждания или с различна национална или етническа принадлежност, 

или децата в уязвимо положение (например: търсещи убежище, непридружени деца, деца жертви на 

насилие). Децата могат да бъдат и често стават жертви на дискриминация по множество признаци 

(етнически произход заедно с пол). Дискриминацията по множество признаци не само утежнява 

нарушението на дадено право. Обикновено тя е динамичен процес, който води до взаимосвързани 

нарушения на множество човешки права. ). Например, на момиче с усвреждания му е било забранено 

да посещава курс по шах, защото е момиче(дискриминация въз основа на пола). Същото момиче има 

затруднен достъп до сградата на училището, защото сградата не е приспособена за хора с 

увреждания(дискриминация въз основа на увреждане).  

Примери за дискриминация: расизъм, ксенофобия, хомофобия, антисемитизъм, полови и други 

стереотипи. 

1. Какви мерки за защита са достъпни за жертвите на дискриминация? 

 Жертвите на дискриминация трябва да имат достъп до съдебни и административни 

процедури, както и процедури по медиация (различни закони и органи) 

 Процедурите по медиация не заместват съдебните процедури, но могат да бъдат 

важно допълнително средство за възстановяване на щети  

 Съдебните процедури могат да бъдат граждански и наказателни 

 

2. Какви са критериите за санкции? 

Санкциите при нарушаване на правото на равно третиране трябва да бъдат ефективни, 

пропорционални и обезкуражаващи подобно третиране и могат да включват изплащане на 

обезщетение на жертвата. 

3. Възможно ли е дискриминацията да бъде обоснована? 

Пряката дискриминация на расов/етнически признак не може да бъде оправдана и 

обоснована, освен ако не е мярка на позитивна дискриминация (2000/43). 

Пряката (с изключение на расовата/етническа)/Непряката дискриминация не може да бъде 

оправдана и обоснована, освен ако дадена разпоредба, критерий или практика е обективно 

оправдана от легитимна (законова) цел и средствата за постигането на тази цел са подходящи 

и необходими. 

 

 

4. Позитивни действия 

                                                           
8
 Принципът за достойнсто на Насоките на Съвета на Европа  
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За гарантиране на равенство между хората на практика е необходимо приемането на и 

изпълняването на специфични мерки за превенция на дисриминациата или за компенсация на 

уязвими групи в случаи на дискриминация. Мерките за преодоляване на последствията от 

минала дискриминация могат да бъдат програми или политики в областта на заетостта, 

образованието или жилищната политика. Положително действие може да включва програми 

за мобилна работа, допълнителни възможности за членове на определени уязвими групи 

(например Роми). 
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• Упражнения – разглеждане на казуси 

1.  

2. Ситуация: Децата от ромски произход в държавна грижа обикновено се настаняват в 

институции поради това, че са „необразовани и невъзпитани“, докато децата, които не са от 

ромски произход се настаняват при приемни родители. 

Ключови проблеми:  

 

 

3. Ситуация: Момичетата в център за настаняване на мигрантии ежедневно са подложени на 

сексистки подхвърляния от от страна персонала. 

Ключови проблеми:  

 

 

4. Ситуация: Всички деца в резидентен център, включително и деца от еврейски произход, 

ежедневно получават свинско месо. 

Ключови проблеми:  

 

 

 

5. Ситуация: Деца със сензорни увреждания (на слуха) не могат да бъдат разпитани като 

свидетели поради липса на жесто-мимичен интерпретатор в съдебния район. 

Ключови проблеми:  

 

 

 

6. Ситуация: Ръководител разпорежда социалните работници в резидентна услуга за деца да не 

допускат родителите, изповядващи ислям да се срещат с децата си в помещенията на услугата, 

определяйки ги като заплаха за сигурността.  

Ключови проблеми:  

 

7. Ситуация: Предполагаема жертва на сексуално насилие е държана в килия с белезници в 

продължение на 6 часа, преди да бъде разпитана от полицейски служител. 

Ключови проблеми:  

8. Ситуация: Дете в конфликт със закона не отговаря на условията за отклоняване от наказателно 

производство, защото родителите му не могат да си позволят да платят компенсацията на 

жертвата  

Ключови проблеми:  
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M1.2Б НАЙ-ДОБЪР ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО 

Какво казва рамката на правата?  

- Член 3.1  от КПД: първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се до децата, 

независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално 

подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи. 

- Общ коментар No. 14 на Комитета по правата на детето предоставя насоки как да бъде 

интерпретиран (оценен и определен) най-добрия интерес на детето. Изтегли коментара от: 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx 

 Какво означава? 

За по-лесно разбиране на разпоредбата, тя може да се раздели на няколко части. 

- Във всички действия, засягащи детето: 

o В широк смисъл: всичко, което засяга конкретно дете или група деца.  

o По-непосредствено: решения, които пряко засягат децата като политиките за 

образование, педиатрична грижа и др. 

o Пряко: решения за дете или група деца  

- Най-добър интерес на детето: 

o Трябва да бъде гъвкав според индивидуалните нужди и права на конкретно дете, или 

да се основава на оценка  на нуждите и правата на конкретна група деца.  

o Необходима е оценка, за да се има предвид: мнението на детето; личността му; 

запазване на семейната среда и правото на образование; среда и запазване на 

взаимоотношенията; грижа, сигурност и наличие на уязвима ситуация. (За повече 

информация, погледнете ОК  14) 

- От първостепенно съображение: 

o „Най-добрият интерес” има важно значение, когато се взема каквото и да било 

решение по отношение на дете/група деца. 

Защо е важно? 

Този член е изключително важен, особено в общуването с децата, защото помага за защита и 

насърчаване на всички други права. Той също така помага мисленето и действията на политиците и 

професионалистите да се фокусират, така че във всяко действие и решение, засягащо децата, първо да 

се мисли какво е в най-добрия интерес на детето или на група деца. Принципът напомня на 

специалистите концепцията, че всяко техно действие и решение имат ефект върху децата. 

Също така е важно да се отбележи, че "най-добрите интереси на детето" понякога ще бъдат в 

противоречие с мислите, чувствата и желанията на детето. В такива случаи е важно професионалистите 

да знаят какво влиза в техните задължения. Например, във Великобритания, фигурата на представител 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
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или застъпник води до отговорността на тези професионалисти да помагат на детето да сподели 

своите желания и чувства. Докато водещото за социалните работници е най-добрия интерес на детето. 

Примери 

- Министерство на правосъдие изготвя нов Кодекс на труда. Необходима е оценка на ефекта от 

въвеждане на новия режим за всички деца в България, както и за конкретни групи деца. 

Оценката показва, че новите разпоредби въвеждат по-рестриктивен режим за работа на деца 

под 16. Оценката показва, че е в най-добър интерес на някои деца да могат да работят преди 

навършване на 16 г., когато е налице изискването за законоустановеност и безопасна среда. 

Правят се промени на проектозакона. 

- Родителите на малко момче се развеждат в изключително враждебна процедура. Има спор за 

родителски права. Неговият особен представител иска да знае какво мисли детето, а 

социалният работник по случая изготвя доклад, в който препоръчва на съдията решение в най-

добър интерес на детето.  

- В център за резидентна грижа е изготвено седмично меню. Цената на месото напоследък се е 

повишила значително и един член на екипа иска три дни от седмицата да няма месо.  Прави се 

оценка, която да покаже баланса между разходите и най-добрите интереси на децата от 

гледна точка на здравословното им хранене. Преди всичко трябва да се вземе предвид 

правото на децата да участват в изготвянето на менюто.  
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СПИСЪК с полезни елементи при преценяване на най-добрия интерес на детето9 

Стъпка 1: Разговор с детето 

 Можете ли да попитате детето пряко? Какво казва? 

 

 Какви са вижданията, желанията и чувствата на детето? 

 

 Можете ли да попитате детето какво смята за свой най-добър интерес? 

 

 Стъпка 2: Разговор с хората, които познават детето 

 Какво казват неговите родители/настойници или лицата, полагащи грижа, относно желанията и 

чувствата на детето? 

 

 Какво мислят родителите/настойниците или лицата, полагащи грижи за най-добрия интерес на 

детето? 

 

 Какво мисли неговият особен представител/защитник за желанията и чувствата на детето? 

 

 Какво мислят другите професионалисти? 

 

Стъпка 3: Какво мислите за най-добрия интерес на детето? 

 Вземете под внимание нуждите на детето, съобразно възраст/пол/културни и други фактори, 

включително увреждане или забавяне в развитието. 

 

  Използвайте собствен професионален опит и опитът на други специалисти, но обърнете внимание и 

на индивидуалните нужди на детето. 

 

  Какви са краткосрочните, средносрочни и дългосрочни възможни и планирани резултати от всяко 

решение/действие? 

 

                                                           
9
 Цитираното по-горе обучение на УНИЦЕФ в Танзания 
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Стъпка 4: След като вземете решение, не забравяйте да говорите с детето за това решение. 

Участниците може да допълнят бележки по списъка в съответствие с обучението и дискусията 

с останалите участници 
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M1.2В: ПРАВО НА ЖИВОТ, ОЦЕЛЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 

Какво казва рамката на правата?  

Член 6 от КПД: 1. Държавите – страни по Конвенцията, признават, че всяко дете има присъщо право на 

живот. 2. Държавите – страни по Конвенцията, осигуряват в максимално възможна степен оцеляването 

и развитието на всяко дете.  

Какво означава? 

Държавите са задължени да защитят правото на децата на живот, оцеляване и развитие, създавайки 

разпоредби, които активно подкрепят детето да може да живее и да се развива и предотвратявайки, 

забранявайки и наказвайки действия, застрашаващи живота, оцеляването и развитието им.  

Защо е важно? 

Това право е важно, защото признава присъщото право на живот на всяко дете. Следователно 

държавата има основно задължение да подкрепя детето, така че то да живее и да се развива като 

избягва действия, застрашаващи „живота“, но също така и като активно подкрепя пълноценното 

развитие на детето.  

Примери 

- Наказателният кодекс прогласява отнемането на човешки живот за престъпление-това е 

пример за това как държавата защитава правото на живот на детето. 

- Уредени са изисквания за по-ниска скорост на шофиране в районите на училища, детски 

градини и детски площадки 

- Държавата осигурява пълно и безплатно здравно обслужване на децата 

- Забранени са смъртните присъди 

- Мярката „лишаване от свобода” се използва като най-крайна мярка и за възможно най-кратък 

период от време.  

- Налични са програми за деца, намиращи се в институции за извъсемейна грива, насочени към 

улесняване на тяхната (ре)интеграция. 

 

Бележка за развиващите се способности: концепцията за развиващите се способности (член 5, КПД), 

също е важна. 

- “Държавите - страни по Конвенцията, зачитат отговорностите, правата и задълженията на 

родителите или в зависимост от случая на членовете на по-голямото семейство или общност, 

както предвиждат местните обичаи, на законните настойници или на другите лица, отговорни 

по закон за детето, да осигуряват по начин, съответствуващ на развитието на способностите на 
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детето, подходящи насоки и ръководство в упражняването от него на правата, признати в тази 

Конвенция.”  

 

Комитетът по правата на детето обяснява „развиващите се способности“ в Общ коментар 7. В 

съответствие с насоките на Комитета, зачитането на развитието на способностите на детето води до 

непрекъсната промяна на нивата на подкрепа и насоки, които детето получава, като се вземат 

предвид интересите и желанията на детето, както и капацитета на детето за самостоятелно вземане 

на решения и най-добрите му интереси: 

- ‘В член 5 е залегнала концепцията за „развитие на способностите“, която се отнася до 

процесите на съзряване и учене, при които децата постепенно придобиват знания, 

компетентности и способност да разбират, включително да осъзнават правата си и как най-

добре могат да ги реализират. Зачитането на развитието на способностите на малките деца е 

от решаващо значение за реализирането на техните права, особено в ранна детска възраст 

поради бързите промени във физическото, когнитивно, социално и емоционално 

функциониране на децата от началото на този период до навършване на възраст за тръгване на 

училище. В член 5 се съдържа принципът, съгласно който родителите (и други заинтересовани 

лица) имат отговорността непрекъснато да адаптират равнището на подкрепа и насочване, 

които оказват на детето. При това адаптиране се отчитат интересите и желанията на детето, 

както и неговите възможности да взема самостоятелно решения и да разбира своя най-добър 

интерес. Макар малкото дете по принцип да се нуждае от по-голяма подкрепа, отколкото по-

голямото дете, важно е да се вземат предвид индивидуалните различия във възможностите на 

децата на една и съща възраст и различните им начини на реагиране в дадени ситуации. 

Развитието на възможностите трябва да се разглежда като положителен и конструктивен 

процес, а не като извинение за авторитарни практики, които ограничават самостоятелността на 

детето и възможностите му за изразяване, и които традиционно са били оправдавани с 

относителната незрялост на децата и нуждата им от социализация. Трябва да се насърчават 

родителите (и други заинтересовани лица) да предоставят „насоки и ръководство“, като 

поставят детето в центъра на вниманието си, и използват диалога и примера по начини, които 

засилват способностите на малките деца да упражняват правата си, включително правото им 

на участие (член 12) и правото им на свобода на мисълта, съвестта и религията (член 14).10 

Концепцията за развиващите се способности на детето е непосредствено свързана с теориите за 

детско развитие, които са обект на Модул 2 от настоящето обучение. С прости думи „развиващите се 

способности“ позволяват детето да упражнява правата си в съответствие с развитието си през периода 

на детството. 

 

                                                           
10

 Общ коментар 7 на Комитета по правата на детето на ООН (параграф17) http://unicef.bg/bg/article/General-
Comments-of-the-UN-Committee-on-the-Rights-of-the-Child/825 



 
© Coram Children’s Legal Centre 2016                                            ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, СТРАНИЦА 

22 

 

M1.2Г ПРАВО НА УЧАСТИЕ И НА ИЗСЛУШВАНЕ 

Какво казва рамката на правата? 

- Член 12 от КПД 1. Държавите – страни по Конвенцията, осигуряват на детето, което може да 

формира свои собствени възгледи, правото да изразява тези възгледи свободно по всички 

въпроси, отнасящи се до него, като на тях следва да се придава значение, съответстващо на 

възрастта и зрелостта на детето. 

- 2. За тази цел на детето е предоставена по-специално възможност да бъде изслушвано при 

всякакви съдебни и административни процедури, отнасящи се до него, или пряко, или чрез 

представител или съответен орган по начин, съответстващ на процедурните правила на 

националното законодателство. 

Какво означава това? 

Всички деца имат право да бъдат изслушани и да бъдат чути по всички въпроси, които ги засягат 

индивидуално или като група.  

Правото на изслушване често се свързва с правото на участие, което може да бъде смислено, когато е 

подкрепено чрез различни средства. Например език, съобразен с детето и подходяща физическа 

среда – могат да предразположат и помогнат на детето да сподели мнението си свободно, да се 

чувства сигурно. Правото на изслушване е свързано и с правото на информиране, така че детето да 

има на разположение способи, знания и умения да сподели. Децата трябва да получат подходяща 

помощ, за да могат напълно да се възползват от правото си на изслушване. 

Допълненията „което може да формира свои собствени възгледи“, както и „като на тях следва да се 

придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта на детето“ не следва да ограничават 

правото на детето на участие. Не е допустимо въвеждането на възрастова граница за правото на 

изслушване – капацитетът на всяко дете трябва да бъде преценен във всеки отделен случай.   

Защо е важно? 

Участието и правото на изслушване са един от водещите принципи на КПД и са важни по ред причини, 

включително защото са: 

- Основно право 

- Позволяват изпълнението на други основни права 

- Допринасят за запазване на достойството и благосъстоянието на детето 

- Допринасят за развитието и бъдещето на обществото 

 

Примери 

- Дете е обвинено за извършването на престъпление. Получава подкрепа, за да бъде изслушан 

за включването му в програма за отклоняване. Успява да изрази своето съжаление, но също 

така да изясни защо е постъпило така. В резултат е включено и завършва програма за 
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отклоняване, базирана в общността, в която се поставя акцент върху тези първопричини за 

поведението му, след което няма нови закононарушения. 

- Министерство на образованието и науката изменя програмата за обучение във връзка с темите 

за сексуално и репродуктивно здраве в гимназиален курс. Деца са поканени да участват 

пълноценно на всички срещи и дискусии по начин, подходящ за тяхната възраст и развитие. 

Децата правят множество коментари и предложения, които допринасят сериозно за 

оформянето на програмата. В резултат програмата е по-подходяща за учениците и по-добре 

приета, както от тях, така и от учителите. 

- Дете е жертва на сексуално престъпление. Доктор подкрепя детето да разкаже какво се е 

случило и го насочва към системата за закрила на детето. Социален работник и полицай 

работят заедно, за да организират разпит, по време на който детето да разкаже какво се е 

случили по начин, съответстващ на възрастта му и с думи, които са познати. Детето е призовано 

в съда, но вместо в залата, разказва посредством видео-конференция. Всички 

професионалисти разговарят с него внимателно и с подходящ език. Детето свидетелства и се 

стига до осъдителна присъда. Детето е на 5 години. 
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M1.3 ПРАВА НА ДЕТЕТО В НАЦИОНАЛЕН КОНТЕКСТ 

Тази страница е оставена празна за бележки 
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M1.4 ПРАВА НА ДЕТЕТО В ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНТЕКСТ 

Тази страница е оставена празна за бележки  
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МОДУЛ 1 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ   

Кратка история на международното движение за права на детето 

1923 – Еглантине Джеб, основател на „Спасете децата“ (Save the Children) в Обединеното кралство 
написва принципи, свързани с правата на децата в отговор на детското страдание след Първата 
световна война.11  

1924 – Лигата на нациите приема принципите на Джеб като „Декларация за правата на детето“.12 
Декларацията е приложима за всички деца без дискриминация. 

1934 – Присъединилите се към декларацията държави се съгласяват да инкорпорират принципите във 
вътрешното си право.13  

1946 – Създадени са ООН и УНИЦЕФ.  

1948 – Приета е Всеобщата декларация за правата на човека; Приета е втора Декларация за правата на 
детето, включваща по-ясни разпоредби за недопускане на дискриминация и правото на живот със 
семейството.14  

1959 – Приета е Третата декларация за правата на детето.15  

1960 и 1970 – Приети са няколко меджународни договора, които засягат до известна степен и правата 
на детето, включително Международният пакт за гражданските и политически права16 и Конвенцията 
за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жените (1980)17.  

1979 – Международна година на детето. Комитета на ООН по права на човека свиква работна група за 
изработване на проект на конвенция за права на детето.18  

1989 – Конвенцията за правата на детето е открита за ратификация и става най-бързо и най-широко 
ратифицирания международен акт в историята. 

2000 – Първи факултативен протокол ( в сила от 2002). 

2011 – Третият факултативен протокол е открит за подписи (влиза в сила през 2014). 

                                                           
11

 Save the Children Обединено Кралство, “История”: http://www.savethechildren.org.uk/about-us/history 
12

 Документи на ООН, „Женевска декларация за правата на детето“: http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm ). 
13

 Доклад на Генералния секретар Международен преглед на благосъстоянието на децата,1934 
14

 Информационна мрежа за праватана децата „Декларацията за правата на детето - 1948” : 
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?ID=1309  
15

 Общо събрание, Рез. 1386(XIV),(1959).  
16

 Общо събрание , Рез. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171,в 
сила от 23 март 1976. 
17

 Общо събрание , Рез.. 34/180, 34 U.N. GAOR Supp. (No. 46) at 193, U.N. Doc. A/34/46, е сила от  3 септември 
1981. 
18

 Аудио-визуална библиотека на международното право: http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/crc/crc.html  

http://www.savethechildren.org.uk/about-us/history
http://www.un-documents.net/gdrc1924.htm
http://www.crin.org/resources/infodetail.asp?ID=1309
http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/crc/crc.html
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Избрани откъси от релевантни текстове (за упражнение 1.4) 

КОНВЕНЦИЯ НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО (1989) 

Член 2  

1. Държавите - страни по Конвенцията зачитат и осигуряват правата, предвидени в тази Конвенция, на 
всяко дете в пределите на своята юрисдикция без каквато и да е дискриминация, независимо от 
расата, цвета на кожата, пола, езика, религията, политическите или други възгледи, националния, 
етническия или социалния произход, имущественото състояние, инвалидност, рождение или друг 
статут на детето или на неговите родители или законни настойници.  

2. Държавите - страни по Конвенцията, вземат всички подходящи мерки за осигуряване закрилата на 
детето против всички форми на дискриминация или наказание на основание на статута, действията, 
изразените мнения или убеждения на неговите родители, законни настойници или членовете на 
неговото семейство.  

Член 3 

1. Най-добрите интереси на детето са първостепенно съображение във всички действия, отнасящи се 
до децата, независимо дали са предприети от обществени или частни институции за социално 
подпомагане, от съдилищата, административните или законодателните органи.  

Член 6 

1. Държавите - страни по Конвенцията, признават, че всяко дете има присъщо право на живот.  

2. Държавите - страни по Конвенцията, осигуряват в максимално възможна степен оцеляването и 
развитието на всяко дете.  

Член 9 

1. Държавите - страни по Конвенцията, осигуряват детето да не бъде разделяно от родителите си 
против тяхната воля, освен когато компетентните власти решат в съответствие с приложимите закони и 
процедури и при възможност за съдебен преглед, че такова разделяне е необходимо за най-добрите 
интереси на детето. Такова решение може да бъде необходимо в някои особени случаи, като 
например малтретиране или изоставяне на детето от родителите, или когато родителите живеят 
разделени и трябва да се вземе решение относно местоживеенето на детето.  

Член 12 

1. Държавите - страни по Конвенцията, осигуряват на детето, което може да формира свои собствени 
възгледи, правото да изразява тези възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до него, като 
на тях следва да се придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта на детето.  

2. За тази цел на детето е предоставена по-специално възможност да бъде изслушвано при всякакви 
съдебни и административни процедури, отнасящи се до него, или пряко, или чрез 

представител или съответен орган по начин, съответствуващ на процедурните правила на 
националното законодателство.  
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Член 19 

1. Държавите - страни по Конвенцията, предприемат всички необходими законодателни, 
административни, социални и образователни мерки за закрила на детето от всички форми на 
физическо или умствено насилие, посегателство или злоупотреба, липса на грижи или небрежно 
отношение, малтретиране или експлоатация, включително сексуални престъпления, докато то е под 
грижите на родителите си или на единия от тях, на законния си настойник или на всяко друго лице, на 
което то е поверено.  

2. Такива защитни мерки включват според случая ефективни процедури за създаване на социални 
програми за осигуряване необходимата подкрепа на детето и на лицата, които се грижат за него, както 
и на всички други форми за предотвратяване и разкриване, докладване, отнасяне за разглеждане, 
разследване, разглеждане и проследяване на случаите на малтретиране на деца, описани по-горе, и 
според случая за намеса на съдебните органи.  

Член 20 

1. Дете, което е лишено временно или постоянно от неговата семейна среда или на което с оглед на 
неговите най-добри интереси не може да бъде разрешено да остане в тази среда, има право на 
специална закрила и помощ, оказвана от държавата.  

2. Държавите - страни по Конвенцията, в съответствие със своето национално законодателство 
осигуряват алтернативни грижи за това дете.  

3. Тези грижи могат да включват наред с другото даване за отглеждане, Кафала по ислямското право, 
осиновяване или ако е необходимо, настаняване в подходящо детско заведение. Когато се разглеждат 
възможните решения на тези проблеми съответно внимание трябва да бъде обърнато на осигуряване 
на приемственост при отглеждане на детето, както и на етническите, религиозните, културните и 
езиковите особености на средата, от която то произхожда.  

Член 23 

1. Държавите - страни по Конвенцията, признават, че дете с умствени или физически недостатъци 
трябва да води пълноценен и достоен живот в условия, които осигуряват достойнството му, поощряват 
самостоятелността и улесняват активното му участие в обществото.  

2. Държавите - страни по Конвенцията, признават правото на детето с умствени или физически 
недостатъци на специални грижи и насърчават и осигуряват според наличните ресурси оказването на 
такова дете и на поелите грижата за него на помощ, за която са направени постъпки и която отговаря 
на състоянието на детето и на положението на родителите или другите лица, грижещи се за детето.  

3. Признавайки специалните нужди на детето с умствени или физически недостатъци, помощта, 
оказвана в съответствие с точка 2 на този член, се предоставя безплатно, когато това е възможно, като 
се вземат предвид финансовите възможности на родителите на детето или другите лица, грижещи се 
за него, и е насочена към осигуряване на ефективен достъп и получаване на образование, обучение, 
здравни грижи, рехабилитация, подготовка за трудова дейност и възможности за отдих по начин, 
позволяващ на детето най-пълната възможна социална интеграция и индивидуално развитие, 
включително неговото културно и духовно развитие.  

4. Държавите - страни по Конвенцията, подпомагат в духа на международното сътрудничество, 
размяната на подходяща информация в областта на здравната профилактика, на медицинското, 
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психологическото и функционалното лечение на децата с умствени или физически недостатъци, 
включително разпространение и достъп до информация относно методи на рехабилитация, 
образование и професионална подготовка, с цел да се даде възможност на държавите - страни по 
Конвенцията, да подобрят своите възможности и умения и разширят опита си в тези области. В това 
отношение особено трябва да се имат предвид нуждите на развиващите се страни.  

Член 24 

1. Държавите - страни по Конвенцията, признават правото на детето да се ползва от най-високия 
достижим стандарт на здравословно състояние и от здравните услуги за лечение на заболяванията и за 
възстановяване на неговото здраве. Държавите - страни по Конвенцията, се стремят да осигурят никое 
дете да не бъде лишено от правото си на достъп до такива здравни услуги.  

Член 27 

1. Държавите - страни по Конвенцията, признават правото на всяко дете на жизнен стандарт, 
съответстващ на нуждите на неговото физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие.  

2. Родителят/родителите или другите лица, отговорни за детето, имат първостепенна отговорност да 
осигурят в рамките на своите способности и финансови възможности условията за живот, необходими 
за развитието на детето.  

3. Държавите - страни по Конвенцията, в съответствие с националните условия и в рамките на своите 
възможности, предприемат необходимите мерки с цел да подпомагат родителите и другите лица, 
отговорни за детето, да осъществяват това право и в случай на нужда предоставят материална помощ 
и програми за подпомагане, особено по отношение на изхранването, облеклото и жилището.  

4. Държавите - страни по Конвенцията, предприемат всички необходими мерки за получаване от 
страна на детето на издръжката от родителите или от другите лица, които носят финансова 
отговорност за него както на тяхна територия, така и от чужбина. Особено когато лицето, носещо 
финансова отговорност за детето, живее в държава, различна от тази на детето, държавите - страни по 
Конвенцията подпомагат присъединяването към международни спогодби или сключването на такива 
спогодби, както и приемането на други подходящи договорености.  

Член 28 

1. Държавите - страни по Конвенцията, признават правото на детето на образование и с оглед на 
осъществяването на това право във все по-голяма степен и при еднакви възможности те по- специално 
трябва: 

a) да направят началното образование задължително и безплатно за всички;  

б) да насърчават развитието на различни форми на средно образование, включително общо и 
професионално образование, като ги направят достъпни и на разположение за всяко дете и вземат 
подходящи мерки, като въвеждането на безплатно образование и предоставяне на финансова помощ 
в случай на необходимост;  

в) да направят висшето образование достъпно за всички на основата на способностите и с всички 
подходящи средства;  
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г) да направят образователната информация и тази за професионално обучение и ориентация налична 
и достъпна за всички деца;  

д) да вземат мерки за насърчаване на редовното присъствие в училищата и намаляване процента на 
децата, напуснали училище.  

2. Държавите - страни по Конвенцията, предприемат всички подходящи мерки за осигуряване 
спазването на училищната дисциплина по начин, съвместим с човешкото достойнство на детето и в 
съответствие с тази Конвенция.  

3. Държавите - страни по Конвенцията, подпомагат и насърчават международното сътрудничество по 
въпроси, отнасящи се до образованието и по-специално с оглед да допринесат за премахване на 
невежеството и неграмотността в целия свят и да улеснят достъпа до научни и технически знания и 
съвременни методи за преподаване. В това отношение особено трябва да се вземат предвид нуждите 
на развиващите се страни.  

Член 32 

1. Държавите - страни по Конвенцията, признават правото на детето да бъде защитено от 
икономическа експлоатация и от извършване на каквато и да е работа, която крие опасност или може 
да попречи на образованието на детето, или да навреди на здравето или на физическото, умственото, 
духовното, моралното или социалното развитие на детето.  

2. Държавите - страни по Конвенцията, предприемат законодателни, административни, социални и 
образователни мерки за осигуряване прилагането на този член. За тази цел, като се имат предвид 
съответните разпоредби на други международни документи, държавите - страни по Конвенцията, по-
специално:  

a) установяват минимална възраст или минимални възрасти за започване на работа;  

б) предвиждат подходящо регулиране на часовете и условията на работа;  

в) предвиждат съответни наказания и други санкции за осигуряване ефективното приложение на този 
член.  

Член 33 

Държавите - страни по Конвенцията, предприемат всички необходими мерки, включително 
законодателни, административни, социални и образователни, за закрила на децата от незаконната 
употреба на наркотици и психотропни вещества, както е определено в съответните международни 
договори, и за предотвратяване използуването на деца в незаконното производство и в трафика на 
такива вещества.  

Член 34 

Държавите - страни по Конвенцията, се задължават да защитават детето от всички форми на сексуална 
експлоатация и от сексуално насилие. За тези цели държавите - страни по Конвенцията, вземат всички 
подходящи мерки на национално, двустранно и многостранно равнище за предотвратяване на:  

a) подбуждане или принуждаване на дете да се занимава с каквато и да е незаконна сексуална 
дейност;  
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б) експлоатация на деца с цел проституция или друга незаконна сексуална практика;  

в) експлоатация на деца с цел производство на порнографски представления и материали.  

Член 35 

Държавите - страни по Конвенцията, предприемат всички подходящи мерки на национално, 
двустранно и многостранно равнище за предотвратяване отвличането, продажбата или търговията с 
деца в каквато и да е форма и с каквато и да е цел.  

Член 36 

Държавите - страни по Конвенцията, закрилят детето от всички други форми на експлоатация, 
засягащи в какъвто и да е аспект благосъстоянието на детето.  

Член 37 

Държавите - страни по Конвенцията, осигуряват:  

a) никое дете да не бъде подлагано на изтезания или друго жестоко, нечовешко или унизително 
отнасяне или наказание. Нито смъртно наказание, нито доживотен затвор без възможност за 
освобождаване няма да се налагат за нарушения, извършени от лица под 18-годишна възраст;  

б) никое дете да не бъде лишено от неговата свобода незаконно или произволно. Арестуването, 
задържането или осъждането на лишаване от свобода на дете следва да бъде в съответствие със 
закона и да се използува само като крайна мярка и за най-краткия възможен срок;  

в) всяко дете, лишено от свобода, да бъде третирано хуманно и като се зачита достойнството, присъщо 
на човешката личност, и по начин, който взема предвид нуждите на лицата на неговата възраст. По-
специално всяко дете, лишено от свобода, трябва да бъде отделено от възрастните освен ако се 
прецени, че висшите интереси на детето изискват да не се прави това, и да има правото да поддържа 
контакти със семейството си чрез кореспонденция и посещения освен при изключителни 
обстоятелства;  

г) всяко дете, лишено от свобода, да има право на незабавен достъп до правна и друга необходима 
помощ, както и правото да оспорва законността на лишаването си от свобода пред съд или друг 
компетентен, независим и безпристрастен орган и на бързо решение по всякакви такива дела.  

 

Член 38 

1. Държавите - страни по Конвенцията, се задължават да зачитат и да осигурят зачитане на 
приложимите за тях в случай на въоръжен конфликт норми на международното хуманитарно право, 
които се отнасят до децата.  

2. Държавите - страни по Конвенцията, вземат всички възможни мерки да осигурят лицата, които не са 
достигнали 15-годишна възраст, да не вземат пряко участие във въоръжени действия.  

3. Държавите - страни по Конвенцията, се въздържат от призоваване на всяко лице, ненавършило 15-
годишна възраст, във въоръжените си сили. При призоваване на лица, които са навършили 15-годишна 
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възраст, но не са навършили 18 години, държавите - страни по Конвенцията, се стремят да дават 
приоритет на по-възрастните.  

4. В съответствие със своите задължения, произтичащи от международното хуманитарно право за 
закрила на гражданското население в случай на въоръжен конфликт, държавите - страни по 
Конвенцията, предприемат всички разумни мерки за осигуряване закрила и грижи за децата, които са 
засегнати от въоръжен конфликт.  

Член 39 

Държавите - страни по Конвенцията, предприемат всички необходими мерки за подпомагане на 
физическото и психическото възстановяване и социална реинтеграция на дете, жертва на всякаква 
форма на липса на грижи, експлоатация или злоупотреба, изтезания или каквато и да е друга форма на 
жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, или на въоръжен конфликт. Това 
възстановяване или реинтеграция се извършва в среда, благоприятстваща укрепването на здравето, 
самоуважението и достойнството на детето.  

Член 40 

1. Държавите - страни по Конвенцията, признават правото на всяко дете, което е заподозряно, 
обвинено или признато за виновно в нарушаване на наказателния закон, да бъде третирано по начин, 
съвместим с чувството за достойнство и собствена стойност на детето, който укрепва зачитането от 
детето на основните права и свободи на човека и който взема предвид възрастта на детето, 
необходимостта да се подпомага реинтеграцията на детето и поемането от него на конструктивна роля 
в обществото.  

2. За тази цел и зачитайки съответните разпоредби на международните документи, държавите - 
страни по Конвенцията, по-специално осигуряват:  

a) никое дете да не бъде заподозряно, обвинено или признато за виновно в нарушаване на 
наказателния закон по причина на действия или бездействия, които не са забранени от националното 
или международното право по време на извършването им;  

б) всяко дете, заподозряно или обвинено в нарушаване на наказателния закон, да има поне следните 
гаранции:  

i) да се счита за невинно до доказването, че е виновно в съответствие със закона;  

ii) да бъде информирано незабавно и пряко за обвиненията против него или ако е необходимо, чрез 
неговите родители или законни настойници и да получи правна или друга подходяща помощ в 
подготовката и представянето на неговата защита;  

iii) случаят да бъде решен без забавяне от компетентна, независима и безпристрастна институция или 
съдебен орган в справедлив процес съгласно закона, при наличието на правна или друга подходяща 
помощ освен ако се прецени, че това не е в интерес на детето, по-специално, вземайки предвид 
неговата възраст или положение, неговите родители или законни настойници;  

iv) да не бъде принуждавано да дава показания или да се признава за виновно; да може да разпитва 
или да бъдат разпитвани от негово име свидетели на обвинението и да бъде разрешено участието и 
разпитването на свидетели на защитата при условия на равенство;  
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v) ако се счита, че е нарушило наказателния закон, това решение и всякакви мерки, наложени 
вследствие на това, да бъдат обжалвани пред по-висша компетентна, независима и безпристрастна 
институция или съдебен орган съгласно закона;  

(vi) да има безплатното съдействие на преводач, ако детето не разбира или не говори използувания 
език;  

(vii) да се зачита напълно неговият личен живот на всички етапи на процеса.  

3. Държавите - страни по Конвенцията, се стремят да съдействат за създаването на закони, процедури, 
органи и институции, имащи непосредствено отношение към деца, заподозрени, обвинени или 
признати за виновни в нарушаване на наказателния закон и по-специално:: 

a) за установяване на минимална възраст, под която да се приема, че децата не са в състояние да 
нарушават наказателния закон;  

б) когато е подходящо и желателно, за вземане на мерки за разрешаване на случаите с такива деца, 
без да се прибягва до съдебни процедури, при условие, че напълно се спазват правата на човека и 
законовите гаранции.  

4. Различни мерки, като грижи, напътствия и наблюдение, съветване, условно осъждане, даване за 
отглеждане, програми за образование и професионално обучение и други алтернативи на 
настаняването в специални институции се предоставят, за да се осигури децата да бъдат третирани по 
начин, подходящ за тяхното благосъстояние и съответствуващ както на обстановката, така и на 
нарушението.  

 

КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (2006) 

Член 3 - Общи принципи  

Принципите, върху които почива настоящата конвенция, са: 

а) зачитане на вътрешно присъщото достойнство, самостоятелността на индивида, включително 

свободата на личен избор и неговата независимост; 

б) забрана за дискриминация; 

в) пълноценно и ефективно участие и включване в обществото; 

г) уважение към различията и приемане на хората с увреждания като част от човешкото многообразие 

и човешкия род; 

д) равни възможности; 

е) достъпност; 

ж) равноправие между мъжа и жената; 

з) зачитане на развиващите се способности на децата с увреждания, зачитане на правото на децата с 

увреждания да запазят своята идентичност. 
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Член 7 - Деца с увреждания  

1. Държавите – страни по настоящата конвенция, предприемат всички необходими мерки за 
осигуряване на пълноценното упражняване от деца с увреждания на всичките им права на човека и 
основни свободи наравно с останалите деца. 

2. Във всякакви действия, засягащи децата с увреждания, първостепенно съображение ще бъде 
защитата на интересите на детето. 

3. Държавите – страни по настоящата конвенция, гарантират правото на децата с увреждания 
свободно да изразяват становища по всякакви въпроси, които ги засягат, като на техните становища се 
придава подобаваща тежест в съответствие с възрастта и степента им на зрялост; наред с това на 
децата се предоставя подходящо за увреждането и възрастта им съдействие при реализацията на това 
право. 
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НАСОКИ НА ООН ЗА АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА ЗА ДЕЦА (2010) 

Алтернативна грижа 

10. Всички решения за алтернативна грижа трябва да се съобразят с препоръчителния принцип детето 

да остане в максимална близост до обичайното си местоживеене, за да се улеснят контактите и 

потенциалното му реинтегриране в семейството, като минимално се разстрои ходът на неговото 

образование, културен и социален живот. 

11. Всички решения относно децата, поверени на алтернативната грижа, включително неформална, 

следва да са съобразени с потребността на децата от постоянен дом и от трайна привързаност към 

хората, които се грижат за тях, като водещата цел е това да бъде за постоянно.  

12. За всички случаи децата трябва да бъдат третирани с уважение и при зачитане на личното им 

достойнство, като им се предоставя ефективна закрила срещу злоупотреба, небрежно отношение и 

всякакви форми на експлоатация от страна на възпитатели, връстници или външни лица, независимо 

от обстоятелствата, при които се намират. 

13. Извеждането на детето от грижите в семейството трябва да се прилага само като крайна мярка и за 

възможно най-кратък срок. Тези решения трябва да се преразглеждат периодично, като връщането на 

детето в семейството се отчита като висш интерес, ако първоначалните причини за извеждането му са 

се разрешили или са отстранени, като се има предвид оценката на обстоятелствата съгласно параграф 

48 по-долу.  

14. Бедността като финансово и материално състояние, както преките условия или уникалните 

последствия, които могат да я съпътстват, трябва да се отчита като индикация, че семейството се 

нуждае от подходящо подпомагане, но не може да бъде единственото основание детето да се изведе 

от родителска грижа, да бъде настанено за алтернативна грижа или реинтегрирането му да се 

възпрепятства. 

15. Необходимо е да се отдели внимание за насърчаването и охраняването на всички останали права, 

които са от особена важност за децата, лишени от родителска грижа, включително, но не само, достъп 

до образование, здравеопазване и други базисни услуги, право на идентичност, свобода на 

религиозните или верски убеждения, езикови права и защита на собствеността и наследственото 

право. 
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МИНИМАЛНИ СТАНДАРТНИ ПРАВИЛА НА ООН ЗА ПРАВОРАЗДАВАНЕ ПРИ НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - 

"ПЕКИНСКИ ПРАВИЛА" (1985) 

8. Защита на личната информация 

8.1 Правото на лична тайна на непълнолетните, ще се зачита на всеки стадий от делото, с цел да се 

предотврати вредата, която би била причинена от излишно разгласяване на тайната или от открит 

процес. 

8.2 По принцип не трябва да бъде публикувана никаква информация, която може да доведе до 

установяване на личността на непълнолетния нарушител.  

Коментар 

В Правило 8 се обръща внимание на защитата на правото на непълнолетния да запази тайната относно 

личността си. Младежите са чувствителни към обвинения от всякакъв вид.  Установено е от 

криминологическите проучвания относно открити процеси, че те имат неблагоприятни последици (от 

различен вид) вследствие непрекъснатото назоваване на непълнолетните като "нарушител" или 

"престъпник". 

В Правило 8 се обръща внимание на защитата на непълнолетните срещу неблагоприятните последици 

вследствие публикациите в средствата за масова информация, относно делото (например имената на 

нарушителите, обвинени или осъдени).  Интересите на индивидите ще бъдат защитавани и 

подкрепяни. Съдържанието на Правило 8 по-нататък е конкретизирано в Правило 21. 

10.  Първоначален контакт 

10.1. След арестуването на непълнолетен незабавно се уведомяват родителите или настойникът за 

задържането му.  Където незабавното уведомяване е невъзможно, родителите или настойникът 

трябва да се уведомят във възможно най-къс срок. 

10.2. Съдия, друго компетентно длъжностно лице или орган без отлагане ще разгледа въпроса за 

освобождаване на непълнолетния. 

10.3.  Контактите между съдебните органи и непълнолетния нарушител ще се уреждат по такъв начин, 

че да се зачита правното положение на непълнолетния, да се осигури неговото благополучие и се 

предотвратят вредите, които могат да му бъдат нанесени, с оглед на обстоятелствата по делото. 

Коментар 

Правило 10.1. по същество се съдържа в Правило 92 от Правилата за минималните стандарти за 

отношението към затворниците. 

Въпросът за освобождаването (Правило 10.2 ) ще бъде разглеждан без програми, такива като 

временен надзор и ръководство, реституция и компенсация на жертвите. “Компетентно длъжностно 

лице” означава всяко лице или институция в най- широкия смисъл на термина- включително 

обществени съвети или полицейски органи, които имат право да освобождават задържаното лице. 

/Вж. и Международния пакт за граждански и политически права, чл.9 ,т.3/ 
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Правило 10.3 урежда някои основни аспекти на производството и действията на полицията и други 

правозащитни органи в случай на престъпление, извършено от ненавършило пълнолетие лице. 

Приема се, че изразът “да се предотвратят вредите” е гъвкава формулировка, която обхваща много 

хипотези /например използване на груб език, физическо насилие или излагане на ненавършилия 

пълнолетие на вредното влияние на средата/. Самото участие в процеса на осъществяване на 

правосъдие може да бъде “вредно” за ненавършилите пълнолетие. Поради това терминът “да се 

предотвратят вредите” следва да се тълкува разширително в смисъл, че преди всичко трябва да се 

причинява възможно най-малко увреждане на тези лица, както и да се избягват допълнителни или 

ненужни вреди. Това е особено важно при първоначалния контакт с правозащитните органи, който 

може да повлияе силно върху отношенията на ненавършилия пълнолетие към държавата и 

обществото. Успехът на всяка по- нататъшна намеса също зависи до голяма степен от първоначалните 

контакти. В такива ситуации е много важно да се проявява състрадание и твърдост без грубости. 

11. Отклоняване 

11.1. Когато е подходящо, компетентен орган по правило 14.1 трябва да обмисли решаването на 

делото срещу ненавършилото пълнолетие лице без прибягване до формален съдебен  процес. 

11.2. Полицията, прокуратурата или други органи, които разглеждат дела срещу ненавършили 

пълнолетие лица, трябва да имат правомощия по своя преценка да приключват такива дела без 

прибягване до формално производство в съответствие с критериите, установени за тази цел в 

съответната правна система, и с принципите предвидени в тези правила. 

11.3. За всяко отклоняване, при което се предвижда насочване към подходяща обществена или друга 

дейност, се изисква съгласието на непълнолетния или на неговите родители или настойник 

/попечител/, като задължително се предвижда и възможност за преглед на решението за 

пренасочване от компетентен орган при подадена молба в този смисъл. 

11.4. За улесняване на решаването на дела срещу ненавършили пълнолетие лица на основата на 

свободата на преценка трябва да се положат усилия за осигуряване на обществени програми като 

временен надзор и ръководство, реституция или обезщетение на пострадалите. 

Коментар 

Отклонение, което пренася делото по съдебния процес и го пренасочва към обществените служби за 

защита, обикновено се практикува официално или неофициално в много правни системи. Тази 

практика предотвратява възникването на вредни последици от съдебен процес (например осъждането 

и присъдата). В много случаи ненамесата може да се окаже най-доброто решение. По-специално това 

са случаите на нарушения, които нямат сериозен характер и спрямо които семейството, училището или 

други обществени институции за контрол вече са взели или имат намерение да вземат подходящи 

мерки. 

Както е посочено в Правило 11.2, отклонението може да бъде направено на всеки етап от борбата с 

престъпността на непълнолетните от полицията, от прокуратурата или други органи като съдилищата, 

трибуналите, комисиите или съветите. То може да бъде упражнено от един, няколко или всички 

органи съобразно с нормите и практиката на отделните системи и съобразно с настоящите Правила. Не 

е необходимо това да бъде ограничено само в някои случаи, третирайки по такъв начин отклонението 

като едно важно средство. 



 
© Coram Children’s Legal Centre 2016                                            ОТКЛЮЧВАНЕ НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА, СТРАНИЦА 

39 

 

Правило 11.3 се отнася до важни изисквания за осигуряване на съгласието на непълнолетния 

нарушител (или на негов родител или настойник) за взимането на мерки за отклонение. Отклонение 

към обществени служби без такова съгласие би противоречало на Конвенцията за премахване на 

принудителния труд). Това съгласие не трябва да се приема окончателно, защото понякога то може да 

бъде дадено в състояние на пълно отчаяние от страна на непълнолетния. Правилото подчертава, че 

трябва да бъдат взети мерки за намаляване на възможностите за принуда и заплаха на всички нива на 

процеса на отклонение. Непълнолетните не трябва да се чувстват принудени (например с оглед да се 

предотврати съдебна намеса) или да бъдат принудени да се съгласят с програмите, предвиждащи 

отклонение. Трябва да се прецени от компетентните власти по прилагането, доколко такива мерки са 

подходящи за непълнолетните. (Тук понятието “компетентни власти” може да се различава от това в 

Правило 14) 

Правило 11.4 препоръчва осигуряването на осъществими алтернативи в процесите на търсене на 

наказателна отговорност на непълнолетни чрез отклонения към обществените служби... 

 

НАСОКИ НА ООН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВОПРАВНИТЕ ПРОЯВИ НА НЕНАВЪРШИЛИТЕ ПЪЛНОЛЕТИЕ 

ЛИЦА - „НАСОКИ ОТ РИЯД“ (1990) 

В. Общество 

32. Следва да бъдат разработени, а там, където съществуват - укрепени, мерките и програмите с 

участие на обществеността, които отговарят на особените нужди, проблеми, интереси и грижи на 

младите хора и предлагат подходящи консултации и ориентация на младите хора и техните семейства 

33. Обществото следва да осигури, а там, където съществуват - да укрепи широк крьг от мерки с 

обществено участие за подпомагане на младите хора, включително обществени центрове за развитие, 

съоръжения за отдих и услуги, съобразени с особените проблеми на децата, изложени на социален 

риск. При осигуряване на тези помощни мерки следва да бъде гарантирано спазването на правата на 

човека.  

34. Следва да бъдат създадени специални и подходящи заведения за настаняване на младите хора, 

които вече не могат да живеят у дома или нямат дом, в който да живеят.  

35. Следва да бъдат осигурени редица услуги и помощни мерки за преодоляване на трудностите, на 

които младите хора се натъкват при прехода към пълнолетие. Тези услуги следва да включват 

специални програми за млади хора, пристрастени към наркотици, като особено внимание се обръща 

на грижите, консултациите, съдействието и намесата с цел лечение.  

36. Правителствата и други институции следва да предоставят финансова и друга подкрепа на 

доброволните организации, които предлагат услуги на млади хора. 

… 

Г. Средства за масово осведомяване 

40. Средствата за масово осведомяване следва да бъдат насърчавани да осигуряват достъп на младите 

хора до информация и материали от разнообразни национални и международни източници. 
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41. Средствата за масово осведомяване следва да бъдат насърчавани да представят положителния 

принос на младите хора в обществото. 

42. Средствата за масово осведомяване следва да бъдат насърчавани да разпространяват информация 

за съществуването на услуги, заведения и възможности за младите хора в обществото. 

43. Средствата за масово осведомяване като цяло, и особено телевизионните и филмовите медии, 

следва да бъдат насърчавани да сведат до минимум материалите, които представят порнография, 

наркотици и насилие, и да изобразяват насилието и експлоатацията в отрицателна светлина, както и да 

избягват опозоряващото и унизително представяне, особено на децата, жените и междуличностните 

отношения, както и да утвърждават принципите и ролите на равнопоставеност. 

44. Средствата за масово осведомяване следва да осъзнават голямата си обществена роля и 

отговорност, както и влиянието си при репортажи, които отразяват злоупотреба с наркотици и алкохол. 

Те следва да използват мощта си за предотвратяване на злоупотребата с наркотици, като 

разпространяват логически последователни и балансирани послания. Ефикасните осведомителни 

кампании във връзка с наркотиците следва да бъдат насърчавани на всички равнища. 

 

ПРАВИЛА НА ООН ЗА ЗАКРИЛА НА НЕНАВЪРШИЛИТЕ ПЪЛНОЛЕТИЕ ЛИЦА, ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА: 

“ПРАВИЛА ОТ ХАВАНА“(1990) 

Д. Образование, професионално обучение и труд 

38. Всяко непълнолетно лице, което е достигнало възрастта на задължително образование има право 

на образование, пригодено към неговите нужди и способности и предназначено да го подготви за 

завръщането му в обществото. Винаги, когато е възможно, такова образование следва да се 

предоставя извън заведението за задържане, в обществени училища. То във всички случаи следва да 

бъде предоставяно от квалифицирани учители чрез програми, интегрирани в образователната система 

на страната, с цел след освобождаването си ненавършилите пълнолетие лица да могат да продължат 

образованието си без затруднения. Администрацията на заведенията за задържане следва да отделя 

особено внимание на образованието на ненавършилите пълнолетие лица от чужд произход или с 

различни културни или етнически нужди. Ненавършилите пълнолетие лица, които са неграмотни или 

имат когнитивни или образователни трудности, следа да имат право на специално образование. 

39. Ненавършилите пълнолетие лица, които са навършили възрастта за задължително образование и 

желаят да продължат образованието си, следва да получат разрешение и да бъдат насърчавани да 

сторят това, като се полагат всички усилия да им бъде осигурен достъп до подходящи образователни 

програми.  

40. Дипломите или удостоверенията за образование, издавани на задържаните ненавършили 

пълнолетие лица не следва да показват по никакъв начин, че лицето е било настанено в обществено 

заведение.  

41. Всяко заведение за задържане следва да осигури достъп до библиотека, която разполага с 

достатъчен фонд книги и периодични издания за обучение и отдих, подходящи за ненавършили 

пълнолетие лица, а те следва да бъдат стимулирани и да могат пълноценно да се възползват от нея. 
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42. Всяко ненавършило пълнолетие лице следва да има право да получи професионално обучение по 

специалност, чрез което може да се подготви за бъдеща трудова заетост. 

43. Ненавършилите пълнолетие лица следва да имат възможност да избират вида труд, който желаят 

да полагат, като се вземат предвид подходящата професионална ориентация и изискванията на 

заведението. 

44. Към ненавършилите пълнолетие лица следва да се прилагат всички национални и международни 

стандарти за закрила, приложими към детския труд и младите работници. 

45. По възможност на ненавършилите пълнолетие лица следва да се позволява да полагат труд срещу 

заплащане, ако е възможно – в местната общност, успоредно с предлаганото професионално 

обучение, за да се увеличат шансовете за намиране на подходяща работа след завръщането им по 

местоживеене. Видът на работата следва да гарантира подходящо обучение, което би било от полза 

след освобождаването. Организацията и методите на работа, предлагана в заведенията за задържане, 

следва максимално да наподобяват тези при подобна работа в обществото с цел ненавършилите 

пълнолетие да бъдат подготвени за условията на нормален трудов живот.  

46. Всяко ненавършило пълнолетие лице, което полага труд, следва да има право на справедливо 

възнаграждение. Интересите на ненавършилите пълнолетие и на тяхното професионално обучение не 

следва да бъдат подчинявани на извличането на печалба за заведението за задържане или за трето 

лице. Част от възнаграждението обикновено следва да бъде заделяна в спестовен резерв, който се 

предава на лицето при освобождаването му. Ненавършилият пълнолетие следва да има право да 

използва остатъка от възнаграждението за закупуване на вещи за лично ползване и за обезщетяване 

на пострадалия, увреден от неговото правонарушение, ила да го изпрати на семейството си или на 

трети лица извън заведението за задържане.  

Й. Контакт с външния свят 

59. Следва да бъдат предоставени всички средства, за да се осигури общуването на ненавършилите 

пълнолетие лица с външния свят. Това общуване е неразделна част от правото на справедливо 

човешко отнасяне и има основно значение за подготовката на ненавършилите пълнолетие за 

завръщане в обществото. На ненавършилите пълнолетие следва да се позволи да общуват със своите 

семейства, приятели и други лица или с представители на външни организации, които се ползват с 

добро име, да напускат заведенията за задържане с цел посещение на своите домове у семейства и да 

получават специално разрешение да напускат заведението за задържане по образователни, 

професионални или други важни причини. Ако ненавършилият пълнолетие изтърпява наказание, 

определено с присъда, времето, прекарано извън мястото за лишаване от свобода, следва да се 

включва в срока на наложеното наказание.  

60. Всяко ненавършило пълнолетие лице следва да има право на периодични и чести свиждания, 

поначало веднъж седмично и не по-рядко от два пъти месечно, при условия, съобразени с неговата 

нужда от личен живот, контакти и неограничено общуване с адвоката и семейството му.  

61. Всяко ненавършило пълнолетие лице следва да има право да общува писмено или по телефона, 

най-малко два пъти седмично с лице по свой избор, освен ако е законно ограничено, като се оказва 

нужното съдействие за ефективното упражняване на това право. Всяко ненавършило пълнолетие лице 

следва да има право да получава кореспонденция.   
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62. Ненавършилите пълнолетие лица следва да имат възможност редовно да се осведомяват за 

новините чрез четене на вестници, периодични и други издания, чрез достъп до радио и телевизионни 

програми и филми и чрез посещения на представители на всеки законен клуб или организация, от 

които непълнолетният се интересува. 

K. Предели на използване на средства за физическо усмиряване и употребата на сила 

63. Използването на средства за физическо усмиряване и на сила с каквато и да е било цел следва да 

бъде забранено, освен при условията на правило 64 по-долу. 

64. Средствата за усмиряване и сила могат да бъдат използвани само в изключителни случаи, когато 

всички други методи за контрол са били изчерпани безуспешно и само при условия, че са изрично 

разрешени и определени от законови и други нормативни актове. Те следва да не водят до унижение 

или злепоставяне, да се използват в минимална степен и само за възможно най-кратък срок. По 

заповед на директора на администрацията такива средства могат да се използват, за да се попречи на 

непълнолетния да се самонарани, да нарани трети лица или сериозно да увреди имущество. В такива 

случаи директорът следва незабавно да се консултира с медицински или други компетентни 

служители и да докладва на висшестоящия административен орган.  

65. Във всички заведения, в които се задържат ненавършили пълнолетие лица, носенето и 

използването на оръжие от служителите следва да бъде забранено.  

Л. Дисциплинарни производства 

66. Всички дисциплинарни мерки и производства следва да бъдат насочени към осигуряване на 

безопасността и обществения ред и да бъдат съвместими с укрепването на достойнството на 

ненавършилото пълнолетие лице и с основната цел на настаняването в обществено заведение, по-

специално с внушаването на чувство за справедливост, самочувствие и уважение към основните права 

на всички лица.  

… 
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НАСОКИ НА ООН ЗА ПРАВОСЪДИЕ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЦАТА ЖЕРТВИ И СВИДЕТЕЛИ НА 

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ (2005) 

III. Принципи  

8. … (a) Достойнство. Всяко дете е уникално и ценно човешко същество и, като такова, неговото 

индивидуално достойнство, специални нужди, интереси и лична неприкосновеност трябва да се 

зачитат и защитават;  

(б) Недопускане на дискриминация. Всяко дете има право на справедливо и равнопоставено отнасяне, 

независимо от неговата или на неговите родители или законни настойници раса, етнос, цвят на 

кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, 

имуществено състояние, увреждане, рождение или друг статус;  

(в) Най-добър интерес на детето. Едновременно със защитата на обвинените и подсъдими лица, всяко 

детет има право неговите най-добри интереси да бъдат от първостепенно съображение. Това включва 

правото на закрила и възможност за хармонично развитие…  

…  

(г) Право на участие. Всяко дете, субект на процедура по националното законодателство, има право 

свободно да изразява своите възгледи, мнения и убеждения със свои думи и да допринася особено за 

решенията, които засягат неговия живот, включително и тези, постановени в съдебни производства, 

като на тези възгледи следва да се придава значение съобразно способностите, възрастта, 

интелектуалната зрялост и развиващия се капацитет на детето. 

V. Право на отнасяне с достойнство и състрадание  

10. Децата жертви и свидетели на престъпления трябва да бъдат третирани с грижа и по внимателен 

начин по време на съдебния процес, като се има предвид конкретната им ситуация и 

непосредствените им нужди, възрастта, пола, увреждането и степента на зрялост при пълно зачитане 

на техния физически, умствен и морален интегритет.  

11. Всяко дете трябва да се третира като отделна личност с нейните специфични потребности, желания 

и чувства. 

12. Намесата в личния живот на детето следва да се ограничава до минимум като същевременно се 

поддържат високи стандарти при събирането на доказателства с оглед да се гарантира провеждането 

на справедлив и безпристрастен съдебен процес.  

13. За да се избегне причиняването на последващи страдания на детето, интервютата, разпитите и 

останалите методи на разследване трябва да се провеждат от обучени професионалисти, които 

действат по внимателен, почтителен и състрадателен начин.  

14. Всеки вид взаимодействие описан в настоящите Насоки, трябва да следва ориентиран към детето 

подход, прилаган в подходяща среда, като се отчитат специалните нужди на детето съобразно 

неговите способности, възраст, интелектуална зрялост и развиващ се капацитет. Взаимодействието с 

детето трябва да се осъществява също и на език, който то владее и разбира. 

 

 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ООН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СИЛА И ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ ОТ 

ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ (1990) - неофициален превод 

Особени разпоредби  

9. Представителите на правоохранителните органи не трябва да използват огнестрелно оръжие срещу 

хора, освен за самозащита или за защита на други хора срещу незабавна заплаха от смърт или 
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сериозно нараняване; за предотвратяване извършването на особено тежко престъпление, което е 

свързано със сериозна заплаха за живота; за задържане на хора, представляващи такава заплаха и 

съпротивяващи се на задържането или за предотвратяване на бягството на такива хора и само в 

случаите, когато други по-малко екстремни средства са недостатъчни за постигане на някоя от горните 

цели. Във всички случаи умишлена употреба на огнестрелно оръжие е допустима само когато е 

абсолютно неизбежна за защита на човешки живот. 

 

НАСОКИ НА ООН ЗА РОЛЯТА НА ПРОКУРОРИТЕ (1990) 

Роля в наказателни производства 

10.   Прокуратурата е стриктно отделена от изпълнение на съдебни функции 

11. Прокурорите играят активна роля в наказателните производства, включително в повдиганете на 

обвинение и, когато е разпоредено в закон или е в съответствие с местната практика, в разследването 

на престъпления, осъществяването на надзор за законност на разследванията и изпълнението на други 

функции представляващи обществения интерес.. 

12. Прокурорите, в съответствие със закона, изпълняват своите задължения почтено, последователно и 

без забавяне и спазват и защитават човешкото достойнсто, изпълняват правата на човека. По този 

начин те допринасят за гарантиране на процеса и за нормално функциониране на наказателното 

правораздаване 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ООН ЗА НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (1985)  

Независимост на съдебната власт 

1. Независимостта на съдебната власт следва да бъде гарантирана от държавата и прогласена в 

Конституцията или законите на страната. Институциите на централната власт и всички други 

институции са задължени да уважават и спазват независимостта на съдебната власт. 

2.  Магистратите разглеждат и решават делата независимо, на основание съответните факти и в 

съответствие със закона, без каквито и да било ограничения, неподходящо влияние, принуда, натиск, 

заплахи или намеса – пряка или косвена, от когото и да било и поради каквато и да било причина. 

3. Съдебната власт има юрисдикция върху всички въпроси от съдебно естество и има пълен авторитет 

да решава дали даден въпрос поставен за решаване е от компетенциите й в съответствие със закона. 

4. Не се допуска никаква неподходяща и непредизвикана намеса в съдебните производства, нито пък 

решенията постановени от съда могат да бъдат обект на преразглеждане. Този принцип не се отнася 

съдебните решения като обект на съдебното преразглеждане или на процедурите за въззивно и 

касационно обжалване пред компетентни съдебни органи в съответствие със закона. 

5. Всеки има право да бъде съден от общите съдилища или трибунали по съответните правни 

процедури. Няма да бъдат създавани трибунали, които не следват въведените правни процедури на 

съдебния процес за разделяне на подсъдността на общите съдилища или юридически трибунали. 
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ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ (1950) 

Член 3 – Забрана на изтезанията  

Никой не може да бъде подложен на изтезания или нечовешко или унизително отнасяне или 

наказание. 

Член 8 – Право на зачитане на личния и семейния живот 

1. Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на 

неговата кореспонденция.  

2. Намесата на държавните власти в ползването на това право е недопустима освен в случаите, 

предвидени в закона и необходими в едно демократично общество в интерес на националната и 

обществената сигурност или на икономическото благосъстояние на страната, за предотвратяване 

на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на 

другите. 

Член 10 – Свобода на словото 

1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата да 

отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на 

държавните власти и независимо от границите. Този член не забранява на държавите да въвеждат 

разрешителен режим за дейността на радио- и телевизионните компании и производителите на 

кинематографична продукция. 

2. Ползването на тези свободи, доколкото е съпроводено със задължения и отговорности, може да 

бъде обусловено от процедури, условия, ограничения или санкции, които са предвидени от закона 

и са необходими в едно демократично общество в интерес на националната и обществената 

сигурност, териториалната цялост, за предотвратяване на безредици или на престъпления, за 

защитата на здравето и морала, както и на репутацията или на правата на другите, за 

предотвратяване на изтичането на секретна информация или за поддържане на авторитета и 

безпристрастността на правосъдието.  

 

ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (2000) 

Член 24 – Права на детето  

1. Децата имат право на закрила и на грижите, необходими за тяхното благоденствие. Те могат да 

изразяват свободно своето мнение. То се взема под внимание по въпросите, които ги засягат, в 

зависимост от възрастта и зрелостта им.  

2. При всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по 

отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение. 

3. Всяко дете има право да поддържа редовно лични отношения и преки контакти с двамата си 

родители, освен когато това е против неговия интерес. 
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