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През ля то то на 2019 г. ру мън ски граж да нин бе ше за дър жан 
при вли за не на те ри то рията на Република България от Република 
Сърбия, тъй ка то при про вер ка в систе ма та Интерпол е уста но ве-
но, че се из дир ва с чер ве на бю ле ти на за из тър пя ва не на на ка за ние 
„ли ша ва не от сво бо да“ във Федеративна ре публи ка Бразилия. 
Въпреки че бъл гар ска та дър жа ва ня ма склю че ни ни то до го вор за 
прав на по мощ, ни то до го вор за ек стра ди ция с Федеративна 
република Бразилия, ми нистъ рът на пра во съ дието вед на га уста-
но ви взаим ност по сми съ ла на чл. 4, ал. 2 ЗЕЕЗА и спря мо ли це то 
бе ше взе та мяр ка вре мен но за дър жа не за срок до 40 дни по чл. 13 
ЗЕЕЗА. 

В рам ки те на те зи 40 дни ком пе тент ни те ор га ни на Федера-
тивна ре публи ка Бразилия изпра ти ха мол ба за ек стра ди ция на ли-
це то, от го ва ря ща на всич ки изиск ва ния по чл. 9, ал. 3 ЗЕЕЗА, вед-
но с пре ве де на на бъл гар ски език при съ да на бра зил ски съд, с 
която ли це то е осъ де но на 3 го ди ни и 10 ме се ца „ли ша ва не от 
сво бо да“ за престъпле нието „тра фик на нар ко ти ци“ през 2010 го-
ди на. В мол ба та бе ше ра зяс не но, че след из тър пя ва не то на 9 ме-
се ца от на ло же но то на ка за ние ли це то се е от кло ни ло от из тър пя-
ва не на на ка за нието при пре воз ва не до бол ни ца за постъп ва не на 
ле че ние. 

Първото произ вод ст во от нос но мяр ка та за не от кло не ние на 
иска но то ли це бе ше с пре диз вестен край – ве роят но ни кой съ дия 
не би взел мяр ка за не от кло не ние, раз лич на от „за дър жа не под 
стра жа“, за чуж дестра нен граж да нин, кой то е из бя гал от зат вор 
във Федеративна ре публи ка Бразилия и е за дър жан в България 
бли зо 10 го ди ни по-къс но. Въпреки пред ста ве ния до го вор за наем 
за апар та мент в София и ме ди цин ските до ку мен ти за за бо ля ва не-
то на за дър жа ния (ул це ро-хе мо ра ги чен ректоколит) не бе ше ре-
алистич но да се очак ва поста но вя ва не на „до ма шен арест“. Като 

* Адвокат от София. 
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успех мо же ше да се счи та само от ла га не то на две от съ деб ни те 
за се да ния по ра ди лип са на пре вод на ак та на съ да по чл. 395, ал. 1 
НПК. В то зи мо мент за ба вя не то на произ вод ст во то бе ше ос нов-
ният приори тет за за щи та та, тъй ка то се изиск ва ше вре ме за из-
граж да не на стра те гия за ос нов но то произ вод ст во, как то и за да 
бъ дат уве до ме ни за за дър жа не то на ли це то всич ки ком пе тент ни 
по слу чая ин сти ту ции в стра на та по произ ход на иска но то ли це – 
Румъния. 

По иден ти чен слу чай – произ вод ст во по ек стра ди ция към 
тре та дър жа ва на граж да нин на дър жа ва членка, Съ дът на ЕС е 
поста но вил ре ше ние от 6.09.2016 г. по де ло № С-182/2015 г.1 
Съгласно съ деб но то ре ше ние, ко га то дър жа ва членка, в която се 
на ми ра граж да нин на ЕС, кой то е граж да нин на дру га дър жа ва 
членка, е се зи ра на с мол ба за ек стра ди ция от тре та дър жа ва, тя е 
длъж на да уве до ми дър жа ва та членка, чий то граж да нин е по со че-
но то ли це, и евен ту ал но по ней на мол ба да ѝ пре да де то зи граж-
да нин съглас но разпо ред би те на Рамково ре ше ние 2002/584/ПВР 
на Съвета от 13 юни 2002 го ди на от нос но евро пейска та за по вед 
за арест и про це ду ри те за пре да ва не меж ду дър жа ви те членки. 
Също та ка, ко га то да де на дър жа ва членка е се зи ра на с мол ба от 
тре та дър жа ва за ек стра ди ра не на граж да нин на дру га дър жа ва 
членка, пър ва та дър жа ва членка тряб ва да про ве ри да ли с ек стра-
ди цията ня ма да бъ дат на ру ше ни пра ва та, по со че ни в чл. 19 от 
Хартата на ос нов ни те пра ва на Европейския съ юз. 

Предвид то ва за щи та та бе ше фо ку си ра на в два ос нов ни 
пунк та. 

На пър во място, ка то си гу рен из ход от си ту ацията из глеж да-
ше ру мън ски те власти да из да дат евро пейска за по вед за арест на 
иска но то ли це, ка то в ре ше нието на Съда на ЕС из рич но е по со-
че но, че евро пейска та за по вед за арест ще се пол з ва с приори тет 
пред мол ба та за ек стра ди ция. Интересна под роб ност е, че иска но-
то ли це бе ше из тър пя ва ло на ка за ние „ли ша ва не от сво бо да“ за 
дру ги престъпле ния в мно жест во дру ги дър жа ви – членки на ЕС, 
но бе ше не осъж да но в дър жа ва та си по произ ход – Румъния. След 
ка то иска но то ли це бе ше за поз на то с тек ста на съ деб но то ре ше-
ние на Съда на ЕС, сре щу не го за поч на раз след ва не от ру мън ска-
та спе циали зи ра на про ку ра ту ра за участие в ор га ни зи ра на 

1 Текста на ре ше нието мо же те да ви ди те тук: http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?text=&docid=183097&pageIndex=0&doclang=BG&mode=l
st&dir=&occ=fi rst&part=1&cid=6003613.
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престъп на гру па за изпол з ва не на чуж ди банко ви ин стру мен ти 
без съгла сието на ти ту ля ри те, из вър ше но през 2014 го ди на. 
Въпреки че евро пейска та за по вед за арест да след ва да бъ де из да-
де на за съ що то престъпле ние, за което се иска ек стра ди ция на ли-
це то, ве роят но из да ва не то на евро пейска за по вед за арест за дру-
го престъпле ние съ що би след ва ло да се пол з ва с приори тет пред 
мол ба та за ек стра ди ция. 

Другият ос но вен пункт на за щи та та бе ше да се до ка же, че 
във Федеративна ре публи ка Бразилия не са га ран ти ра ни пра ва та 
на иска но то ли це, свър за ни с изпъл не нието на на ка за нието 
съглас но изиск ва нията на меж ду на род но то пра во – чл. 7, т. 5 
ЗЕЕЗА. 

При изпис ва не на име на та на иска но то ли це в тър сач ка та на 
Google из ли за ше ка то ре зул тат съ деб но ре ше ние от 30.04.2019 г. 
на бра зил ски съд за ек спул си ра не то му от Федеративна ре публи-
ка Бразилия. Макар и не от ос нов но зна че ние, то зи факт съ що бе-
ше от по мощ на за щи та та. 

В пър во то от кри то съ деб но за се да ние по съ щин ско то произ-
вод ст во за ек стра ди ция беше пред ста ве н доклад от „Амнести 
Интер не шъ нъл“ от нос но усло вията на зат во ри те във Федеративна 
република Бразилия2 и ста тии за из вър ше ни ма со ви убийст ва при 
зат вор ни чески бун то ве във Федеративна ре публи ка Бразилия, 
ста тии от „Уикипедия“ от нос но зат вор ни чески те бун то ве във 
Федеративна ре публи ка Бразилия и броя на жер т ви те им през го-
ди ни те. Бяха пред ста ве ни и три докла да на ан глийски език за 
усло вията на зат во ри те във Федеративна ре публи ка Бразилия, 
които бя ха пре доста ве ни на за щит ни ка от Българския хелзинк ски 
ко ми тет в послед ния ра бо тен ден пре ди за се да нието и по ра ди го-
ле мия им обем не бе ше въз мож но да бъ де ор га ни зи ран тех ният 
пре вод. Във връз ка с пра во то на ме ди цин ски гри жи и ле че ние на 
иска но то ли це, за което счи тах ме, че ня ма да бъ де га ран ти ра но 
при ек стра ди ция във Федеративна ре публи ка Бразилия, като дру-
го до ка за тел ст во бе ше пред ста ве на под роб на ме ди цин ска до ку-
мен та ция за здра вослов но то състояние на иска но то ли це с пре вод 
на бъл гар ски език. Видно от пред ста ве ни те до ку мен ти, от над 4 
го ди ни и по ло ви на ли це то стра да от ул це ро-хе мо ра ги чен рек то-
ко лит. Беше пред ста ве на и под роб на ме ди цин ска ста тия, опис ва-
ща за бо ля ва не то и не об хо ди мо то ле че ние. По вре ме на пре би ва-

2 Докладът мо же да бъ де из теглен сво бод но тук: https://www.amnesty.org/en/
documents/POL10/6700/2018/En/. 
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ва не то на иска но то ли це в Софийския цен тра лен зат вор по ли ния 
на кон сул ска та за щи та му бя ха оси гу ре ни ле кар ст ва, с които бол-
ни ца та в зат во ра не разпо ла га ше. 

Защитата напра ви след ни те до ка за тел ст ве ни иска ния:
– В съ от ветст вие с ре ше нието по де ло № С-182/2015 г. на 

Съда на Европейския съ юз да бъ де уве до ме на дър жа ва та членка, 
чий то граж да нин е иска но то ли це – Румъния, и евен ту ал но по 
ней на мол ба да ѝ бъ де пре да де но ли це то. 

– Във връз ка с ко мен ти ра но то ре ше ние за ек спул си ра не на 
иска но то ли це от Федеративна ре публи ка Бразилия на 
30.04.2019 г. на ос но ва ние чл. 17, ал. 3 ЗЕЕЗА да бъ де изиска на 
ин фор ма ция от Федеративна ре публи ка Бразилия да ли пред ста-
ве но то ре ше ние е ва лид но и да ли ще бъ де изпъл не но след пре да-
ва не на иска но то ли це. Изглежда из клю чи тел но не це ле съ образ но 
и ли ше но от сми съл след ек стра ди ра не на ли це то в дър жа ва, 
която се на ми ра на раз стояние 10 000 км от Република България, 
съ що то ли це да бъ де ек спул си ра но в Румъния, която ни е съ сед на 
дър жа ва с об ща дър жав на гра ни ца. 

– Да бъ де изиска на ин фор ма ция чрез Министерството на 
пра во съ дието от Комитета на ООН сре щу из те за нията за състоя-
нието на места та за ли ша ва не от сво бо да във Федеративна ре-
публи ка Бразилия, как то и да ли те зи усло вия га ран ти рат пра ва та, 
свър за ни с изпъл не нието на на ло же но на ка за ние съглас но изиск-
ва нията на меж ду на род но то пра во. Това е ор га нът, кой то сле ди за 
изпъл не нието на Конвенцията про тив из те за нията и дру ги фор ми 
на жесто ко, не чо веш ко или уни зи тел но от на ся не или на ка за ние. 
Страна по та зи кон вен ция е и Федеративна ре публи ка Бразилия. 

– Във връз ка с до каз ва не то на фак та, че във Федеративна ре-
публи ка Бразилия не са га ран ти ра ни пра ва та на иска но то ли це, 
свър за ни с изпъл не нието на на ка за нието съглас но изиск ва нията 
на меж ду на род но то пра во, да бъ де до пус нат разпит на сви де тел 
при ре жим на до веж да не – не го ва та приятел ка, която го е по се-
ща ва ла в бра зил ския зат вор. 

Съдът ува жи пър ви те две до ка за тел ст ве ни иска ния на за щи-
та та и от хвър ли оста на ли те. Макар и разпи тът на сви де тел да бе-
ше за ко но мер но от хвър лен, изиск ва не то на ин фор ма ция от 
Комитета на ООН сре щу из те за нията за състоянието на места та 
за ли ша ва не от сво бо да във Федеративна ре публи ка Бразилия из-
глеж да на пъл но обос но ва но пред вид ре ше нието по де ло 
№ С-182/2015 г. на Съда на ЕС, което по соч ва, че дан ни те, на ба-
за та на които съ дът мо же да се обос но ве, мо гат да произ ти чат от 
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ре ше ния, докла ди или дру ги до ку мен ти, произ ти ча щи от систе-
ма та на Обединените на ции. 

Въпреки постиг на тия зна чи те лен успех в то ва съ деб но за се-
да ние послед ва доста небла гоприят но раз ви тие на съ би тията за 
иска но то ли це. Румънските власти от го во ри ха, че ве че са би ли 
уве до ме ни още при за дър жа не то на тех ния граж да нин и при по-
втор но то им за пит ва не от съ да от но во за явя ват по зи цията си 
(коя то са за яви ли и при за дър жа не то на лицето), че ня мат ком пе-
тент ност да из да дат евро пейска за по вед за арест за из вър ше но то 
от иска но то ли це престъпле ние на те ри то рията на Федеративна 
ре публи ка Бразилия. Разследването на ру мън ска та спе циали зи ра-
на про ку ра ту ра бе ше прекра те но в част та за участие на иска но то 
ли це в ор га ни зи ра на престъп на гру па и бе ше изпра те но за про-
дъл жа ва не на съ деб но-след ст ве ни дейст вия от нос но дру го пре-
стъпле ние, из вър ше но от иска но то ли це, по ком пе тент ност на 
окръж на та про ку ра ту ра. 

Вероятно по ра ди не то чен пре вод на иска не то на съ да постъ-
пи лият от го вор от бра зил ски те власти бе ше с об ща фор му ли-
ровка – че спря мо иска но то ли це има ва лид но ре ше ние за из тър-
пя ва не на на ка за ние „ли ша ва не от сво бо да“, която бе ше не от но-
сима към евен ту ал но то ек спул си ра не на ли це то. Напра ве ното до-
ка за тел ст ве но иска не за пов тор но изиск ва не на ин фор ма ция от 
Федеративна ре публи ка Бразилия на ос но ва ние чл. 17, ал. 3 
ЗЕЕЗА бе ше ос но ва тел но от хвър ле но от съ да с мо ти ва, че бъ де-
що ек спул си ра не на ли це то не е пред мет на произ вод ст во то по 
ек стра ди ция и е из ця ло от ком пе тен цията на бра зил ски те власти 
след пре да ва не на ли це то. 

Предвид но во настъ пи ли те фак ти за щи та та се кон цен три ра 
вър ху един ст ве на та оста на ла въз мож ност, а имен но ос но ва нието 
за от каз за ек стра ди ция по чл. 7, т. 5 ЗЕЕЗА – ако във Федеративна 
ре публи ка Бразилия не са га ран ти ра ни пра ва та на иска но то ли це, 
свър за ни с изпъл не нието на на ка за нието съглас но изиск ва нията 
на меж ду на род но то пра во. 

По де ло то бя ха пред ста ве ни с пре вод на бъл гар ски език три-
те докла да, пре доста ве ни от Българския хелзинкски ко ми тет – на 
Подкомитета на ООН по пре вен ция на из те за ния и дру ги жесто-
ки, не ху ман ни или уни зи тел ни на ка за ния3, на „Хю ман Райтс 

3 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download. aspx?sy
mbolno=CAT%2fOP%2fBRA%2f3&Lang=en. 
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Уоч“4 и на „Интернешънъл Бар Асосиейшън“5. Беше пред ста ве-
на и науч на раз ра бот ка на Мауро Сезар Ферейра – дейст ващ ад-
во кат във Федеративна ре публи ка Бразилия. Разра бот ката е 
публи ку ва на през юли 2018 г. и се от на ся до усло вията в бра зил-
ска та пе ни тен циар на систе ма.6 Тя бе ше пред оста ве на на за щи та та 
от бра зил ския ад во кат на иска но то ли це. 

След да ва не на ход по съ щест во за щи та та из ло жи в своята 
пле доария виж да нията си, че във Федеративна ре публи ка Брази-
лия не са га ран ти ра ни следните пра ва на иска но то ли це: на пре-
би ва ва не в нор мал ни, хи гиенич ни и некриещи опас ност за здра-
ве то усло вия, на ме ди цин ски гри жи и ле че ние, на свиж да ния, на 
ко респон ден ция, на кон так ти със за щит ни ка, как то и лич на та му 
непри кос но ве ност по ра ди из вър ш ва но на си лие, мал тре ти ра не и 
уни зи тел но спря мо чо веш ко то достойн ст во и лич ност от но ше-
ние. Многобройните зат вор ни чески бун то ве, лип са та на над зи ра-
те ли вътре в сгра да та, при съст вието им са мо в пе ри ме тър око ло 
зат во ра и кон тро лът, упраж ня ван от нар ко кар те ли те, превръ щат в 
изпи та ние оце ля ва не то на иска но то ли це в те зи зат вор ни чески 
усло вия до ри за един ден. Предвид уста но ве ния по де ло то факт, 
че иска но то ли це е с дъл го го диш на диаг но за „ул це ро-хе мо ра ги-
чен рек то ко лит“, която е с прогре си ращ ха рак тер на за бо ля ва не то 
и изиск ва спе циал на диета и ме ди ка мен тоз но ле че ние, ка то в слу-
чай на услож не ние во ди до ви со ка смър т ност, за щи та та твър де-
ше, че усло вията в бра зил ски те зат во ри не поз во ля ват приема не-
то на не об хо ди ма та хра на и ме ди ка мен ти и не га ран ти рат въз-
мож ност за бър за ре ак ция при услож не ние. Видно от пред ста ве-
ния по де ло то доклад на „Амнести Ин тер не шъ нъл“, над 50 000 
зат вор ни ци във Федеративна ре публи ка Бразилия са има ли 
затруд нен достъп до хра на, во да и ле кар ст ва. Дори и без убе ди-
тел ни те пис ме ни до ка за тел ст ва, които бя ха пред ста ве ни в хо да на 
произ вод ст во то, усло вията в бра зил ски те зат во ри и тях на та пре-
на се ле ност са но тор ни. При свое по се ще ние на зат во ри те във 
Федеративна ре публи ка Бразилия Подкомитетът на ООН по пре-
вен ция на из те за ния и дру ги жесто ки, не ху ман ни или уни зи тел ни 
на ка за ния е от бе ля зал, че по ве че от по ло ви на та зат во ри ня мат ме-

4 https://www.hrw.org/news/2017/01/18/brazils-correctional-houses-horror. 
5 https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=92748934-3237-

44EB-B537-332198617B14. 
6 Текстът на раз ра бот ка та мо же да бъ де на ме рен тук: https://jus.com.br/

artigos/67940/direitos-humanos-e-o-sistema-penitenciario-brasileiro. 
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ди цин ски ка би нет или кли ни ка, а съ що та ка, че на чуж дестран ни-
те за дър жа ни ли ца не е оси гу рен постоянен достъп до услу ги за 
устен пре вод и имат огра ни чен достъп до ад во кат ски и здрав ни 
гри жи. Федеративна ре публи ка Бразилия не е стра на по Кон вен-
цията за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо ди и за 
един граж да нин на Европейския съ юз със се риоз но хро нич но 
прогре си ра що за бо ля ва не из тър пя ва не то на на ка за ние в та мо шен 
зат вор би оз на ча ва ло пер ма нен тен риск за жи во та му. 

Освен това пре во дът на из вад ка та от бра зил ския на ка за те лен 
за кон не бе ше осо бе но ясен и да ва ше въз мож ност за ин терпре та-
ция, че дав ност та за изпъл не ние на на ка за нието е из текла. 

След про веж да не то на шест от кри ти съ деб ни за се да ния (на 
вся ко от които при съст ва ше консулът на Румъния в Репуб лика 
България), съ дът поста но ви от каз за ек стра ди ция на ос но ва ние 
чл. 7, т. 5 ЗЕЕЗА.7 Решението не бе ше про тести ра но от про ку-
рора. 

Считам, че чрез про мя на в за ко но да тел ст во то след ва да бъ де 
съз да де на въз мож ност в слу чаи ка то опи са ния иска но то ли це да 
мо же да из тър пи на ло же но то му на ка за ние в дър жа ва та по произ-
ход, ако в нея пра ва та му са га ран ти ра ни. Тази въз мож ност би 
до ве ла до пости га не на спра вед ли вост в по-го ля ма сте пен и до 
из бяг ва не на риска от без на ка за ност. Понастоящем съ щест ву ва 
са мо ал тер на ти ва та ли це то да бъ де пре да де но на иска ща та дър-
жа ва или да бъ де ос во бо де но без вся как ви после ди ци от на ка за-
тел ноправ но естест во. Наличието са мо на та зи ал тер на ти ва пра ви 
поста но вя ва не то на ре ше ние за от каз от ек стра ди ция из клю чи-
тел но труд но за съ деб ния състав и изиск ва сме лост пред вид 
разпо ред ба та на чл. 21, ал. 1 ЗЕЕЗА. 

7 Определение от 27.01.2020 г. по ч. н. д. № 580/2019 г. на Софийския окръ-
жен съд. 


