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Увод

Много заподозрени и обвиняеми лица имат интелектуални или психосоциални
нарушения, които, ако не бъдат установени своевременно, могат да засегнат способност
та им да участват ефективно и равнопоставено в наказателното производство. За разлика от възрастта и физическите заболявания, които са лесно разпознаваеми, признаците
на интелектуалните и психосоциалните увреждания не винаги са така явни и често
могат да останат незабелязани или да бъдат интерпретирани погрешно. Някои лица
може сами да уведомят органите на наказателното правосъдие, че имат определено
затруднение или увреждане, но други може изобщо да не са наясно със състоянието си
или да се опитат да го прикрият, за да не станат жертва на стигматизация или унизително отношение.
Заподозрените и обвиняемите лица с интелектуални или психични проблеми, които
не са своевременно установени, могат да срещнат затруднения при разбирането на
сложността на производството, характера на повдигнатите срещу тях обвинения,
съдържанието на процесуалните си правата, начините, по които могат да се възползват
от тези права, както и последствията от решенията, които вземат. Органите на наказателното правосъдие също могат да срещнат затруднения при комуникацията с такива
лица и при преценката на тяхното поведение и реакции, както и да бъдат подведени от
думите или действията им, ако не разпознаят признаците на увреждането им или не са
запознати с начините, по които то влияе на поведението им. В някои случаи това може
да доведе до неоправдано използване на сила, насочване на разследването в грешна
посока, загуба на време и ресурси, и неоснователно наказателно преследване.
Член 13 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания изисква от държавите – страни по Конвенцията, да осигурят на хората
с увреждания „ефективен достъп наравно с всички останали, включително чрез предоставяне на процедурни и подходящи за възрастта им мерки за подкрепа, с оглед ефективното изпълняване на тяхната роля като преки и непреки участници, като свидетели
във всякакви процесуални действия, включително в следствената и други предварителни фази“. Конвенцията не предлага дефиниция за увреждане, тъй като се основава на
разбирането, че увреждането е развиващо се понятие, което се явява резултат от взаимодействието между лицата с увреждания и различните пречки в заобикалящата ги
среда, които затрудняват тяхното пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с останалите. Това, което Конвенцията изисква, е еднакво третиране на хората
с увреждания, което се разбира като отношение без правене на разлика, ограничения
или изключения, основаващи се на увреждане, които имат за цел или последица нарушаване или отменяне на зачитането, признаването или равноправното упражняване на
всички права на човека и основни свободи в политическата, икономическата, социална-
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та, културната, гражданската или всяка друга област. Според Конвенцията неравноправното третиране или дискриминация по признак на увреждане включва всички
форми на дискриминация, включително отказ за предоставяне на разумни улеснения
(необходими и подходящи модификации и приспособления, които не водят до непропорционално или неоправдано обременяване на околните, когато такива са необходими във всеки конкретен случай, за да се осигури на човека с увреждане признаването
или упражняването на всички права и основни свободи наравно с всички останали).
На равнище ЕС член 26 от Хартата на основните права на ЕС урежда правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и участието им в живота на общността.
Понятието „увреждане“ не е дефинирано нито в самата Харта, нито в учредителните
договори или във вторичното право на ЕС. Съдът на ЕС обаче, в своята съдебна практика, свързана с прилагането на принципа за недопускане на дискриминация, основана на
увреждане, в областта на заетостта, приема, че увреждането трябва да се разбира като
дълготрайни физически, психически или психологически затруднения, които при взаимодействие с различни пречки могат да възпрепятстват пълното и ефективното участие
на съответния човек на равна основа с останалите.
В областта на наказателното правосъдие пакетът от директиви на ЕС относно процесуалните права се допълва от специалната Препоръка на Комисията от 27 ноември
2013 г. относно процесуалните гаранции за уязвими лица, които са заподозрени или
обвиняеми в наказателното производство. Препоръката призовава държавите членки
да гарантират, че специфичните процесуални права на уязвимите лица се прилагат от
момента, в който те бъдат заподозрени, че са извършили престъпление, до приключването на производството, както и че уязвимите лица участват в упражняването на процесуалните си права съобразно най-добрите им интереси, като се отчита способността им
да разбират и ефективно да участват в производството. Препоръката подчертава важността както на бързото установяване и признаване на уязвимостта на лицата, така и на
възможността компетентните органи да поискат извършването на „медицински прег
лед от независим специалист с цел установяване на статута на уязвимите лица и определяне на степента им на уязвимост и специфичните им нужди“. Препоръката специално насърчава държавите членки да предвидят презумпция за уязвимост, по-специално
за лица със сериозни психологични, интелектуални, физически или сетивни увреждания, психични заболявания или когнитивни разстройства, които им пречат да разбират
и ефективно да участват в производството.
Политиките и правната рамка както на международно равнище, така и на равнище
ЕС, подчертават значението на подходящото обучение за подобряване на капацитета на
органите на наказателното правосъдие да идентифицират хората с увреждания и да
предприемат мерки съобразно специфичните им нужди. Това е най-добре илюстрирано
от член 13 от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хора-
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Комуникация със заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални увреждания
Наръчник за служители в системата на наказателното правосъдие
та с увреждания, който изисква от държавите – страни по Конвенцията, да способстват
за подходящо обучение на работещите в сферата на съдопроизводството, включително
полицейските служители и служителите в затворите, с оглед осигуряването на ефективен достъп до правосъдие за хората с увреждания.
В този контекст настоящият наръчник има за цел да предостави на органите на наказателното правосъдие основна информация за това как да разпознават и как да комуникират с лица, чиито интелектуални или психосоциални проблеми могат да се отразят на
способността им да разбират и да участват ефективно в производството. В него са разгледани естеството и най-разпространените причини за този тип увреждания, обяснено
е как тези увреждания могат да се отразят на участието на лицата в наказателното производство и са предложени практически съвети как да бъдат разпознати техните приз
наци. Включена е и допълнителна информация, която би подпомогнала работата на
компетентните органи с такива лица, като например как следва да се подхожда към тях,
ако са заподозрени или обвинени в престъпление, какви са подходящите стратегии за
общуване и как да се направи оценка на информацията, получената в резултат на това
общуване. Предложени са и практически насоки как да се направи по-достъпна и разбираема информацията, предоставяна в писмена форма, и как един сложен правен текст
може да бъде представен по лесен за четене и възприемане начин.
От органите на наказателното правосъдие не се очаква да поставят диагнози на
лицата с интелектуални или психосоциални затруднения и затова предложените в
наръчника насоки не следва да се възприемат, нито да се използват като алтернатива на
медицинския преглед. Напротив, ако е налице съмнение, че определено лице има интелектуално затруднение или психосоциално увреждане, компетентните органи следва, а
в повечето случаи са и длъжни по закон, да го насочат към квалифициран специалист.
Важно е да се гарантира обаче, че в самото начало на наказателното производство, и
дори преди то да е формално започнало, когато все още няма взето решение за насочване към специалист, правата на лицето са защитени, а това е възможно само ако приз
наците на подобно увреждане са своевременно установени.
При съставянето на наръчника са използвани редица изследвания и практически
инструменти за работа със заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални увреждания. Тези източници са посочени в края на всеки раздел с цел да бъдат
използвани за придобиване на допълнителни знания и практически умения. Още
информация, включително национални доклади за различни държави, преглед на
съществуващите методологии за идентифициране на лица с интелектуални и психосоциални проблеми, и подробна библиография, може да бъде намерена на страницата на
проекта OPSIDIANET в интернет на адрес www.opsidianet.eu.

7

Интелектуално увреждане

Какво е интелектуално увреждане?
Според определението на Американската психиатрична асоциация, интелектуалното увреждане (разстройство на интелектуалното развитие) се характеризира с нарушения на общите умствени способности, които засягат адаптивното функциониране в три
сфери (области), определящи доколко успешно индивидът се справя с ежедневните си
задачи: концептуална сфера (езикови умения, четене, писане, разсъждаване, знание и
памет); социална сфера (емпатия, социална преценка, умения за междуличностна комуникация, способност за създаване и поддържане на приятелство и т.н.) и практическа
сфера (грижа за себе си, отговорности на работното място, управление на семейния
бюджет, занимания през свободното време, организиране на трудовия процес и т.н.).
Според Световната здравна организация, интелектуалното увреждане е значително
намалена способност за разбиране на нова или сложна информация и за научаване или
прилагане на нови умения (нарушение на интелекта), която води до намалена способност за самостоятелно функциониране (нарушение на социалното функциониране).

Интелектуално увреждане и психично
заболяване
„Интелектуалното увреждане нерядко се бърка с психично
то заболяване, но между двете има основни разлики. На
първо място, интелектуалното увреждане „не е заболява
не“. Докато хората с психични заболявания страдат от „нару
шения на мисловния процес и емоциите“, тези с интелекту
ални увреждания имат „ограничена способност за учене“ и
общуване с околните. В допълнение към това, „[м]ножество
форми на психични заболявания са временни, циклични или
епизодични.” Интелектуалното увреждане обаче е постоян
но. Нещо повече, подходящото лечение в двата случая може
да бъде напълно различно. Макар много хора да страдат и от
двете състояния, те трябва да бъдат разграничени едно от
друго, тъй като могат да доведат до различни предизвика
телства в контекста на наказателното правосъдие.”
Samson J. Schatz
Interrogated with intellectual disabilities: the risk of false confession
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Интелектуално увреждане
Американската асоциация за интелектуални увреждания и затруднения в развитието определя интелектуалното увреждане като затруднение, което се характеризира
със значителни ограничения едновременно в интелектуалното функциониране (общия
умствен капацитет, изразяващ се в способност за учене, разсъждаване, решаване на
проблеми и т.н.) и в адаптивното поведение (набор от концептуални, социални и практически умения, които се придобиват и упражняват от хората в ежедневието им).
В редица случаи причината за интелектуалното увреждане не може да бъде установена. Според различни оценки, делът на хората с интелектуални нарушения, чиято
причина не е установена, варира между 30 и 50%.

Разпространение: 2-3%
Според различни оценки, интелектуалните увреждания
засягат между 2 и 3% от населението. Повечето от засегнати
те лица са с лека до умерена степен на увреждане, която
често трудно се забелязва при първоначален контакт, особе
но от неспециалисти.

От случаите с установена причина може да се заключи, че интелектуално увреждане
може да настъпи в резултат от разнообразни фактори. Най-разпространените сред тях
са генетично унаследени или получени вследствие на злополука дефекти, проблеми
при бременността или раждането, прекарано заболяване (напр. морбили или менингит), излагане на токсини (напр. олово или живак), недостиг на йод, недохранване и т.н.

Какви са степените на тежест на интелектуалните увреждания?
Интелектуалното увреждане може да има различна степен на тежест. Една от често
използваните класификации определя четири степени на тежест: лека, умерена, тежка
и дълбока.
За определяне на обхвата на всяка степен се използват различни подходи.
Американската психиатрична асоциация определя степените на тежест в зависимост от
адаптивното функциониране в концептуалната, социалната и практическата сфера.
Американската асоциация за интелектуални увреждания и затруднения в развитието
използва като основен критерий подкрепата, от която тези лица се нуждаят.
Коефициентът на интелигентност (IQ) също се използва като индикатор за тежестта на
увреждането, въпреки че този подход вече не се прилага, тъй като не регистрира дефи-
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цитите в т.нар. „адаптивно функциониране“ (способността на човек да се справя ефективно и независимо с обикновени житейски дейности).

Леко
интелектуално
увреждане
IQ: 50-69

Разпространение

85%

Умерено
интелектуално
увреждане
IQ: 36-49

Разпространение

10%

Адаптивно функциониране
и ежедневни умения
Справят се самостоятелно
с подходяща подкрепа

Адаптивно функциониране
и ежедневни умения
Общуват адекватно,
но не по сложни теми

Могат да живеят независимо в общността с минимална допълнителна
подкрепа. Тази подкрепа може да
включва помощ при житейски решения. Може да са необходими допълнително време, напътствия и напомняния за други житейски умения
като финанси, хранене, пазаруване и
транспорт.

Необходима е редовна помощ по отношение на социалното общуване, преценката и вземането на решения. Способни
са до голяма степен да полагат грижи за
себе си, но може да имат нужда от повече напътствия и подкрепа. Могат да
работят на длъжност, която не изисква
особени концептуални или социални
умения. Могат да живеят независимо с
умерена подкрепа, каквато е например
подкрепата в т.нар. „групови домове“.

Необходима подкрепа
При необходимост
Много от хората с леки интелектуални увреждания са способни да водят
независим живот с минимална допълнителна подкрепа. Тя би могла да
се състои в помощ при вземането на
житейски решения, но е възможно да
е необходимо и допълнително време,
напътствия и напомняния във връзка с
житейски умения като семеен бюджет,
хранене, пазаруване и транспорт.

Необходима подкрепа
Частична
Някои лица с тази степен на интелектуално увреждане могат да се научат да
се адаптират по-добре. С допълнително обучение могат да повишат концептуалните, социалните и практическите
си умения. Възможно е обаче да им е
необходима допълнителна подкрепа
за справяне с ежедневни ситуации.
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Тежко
интелектуално
увреждане
IQ: 20-35

Разпространение

3,5%

Адаптивно функциониране
и ежедневни умения
Само основни умения за общуване
Могат да се грижат за себе си само с
ежедневна помощ. Много от хората
от тази група имат нужда от надзор за
безопасността им и от подпомагащи
грижи. Обикновено се налага настаняване в социална услуга.
Необходима подкрепа
Сериозна
Хората с тежки интелектуални увреждания изискват значително по-сериозна подкрепа. Те притежават основни комуникативни умения и могат
частично да се грижат за себе си, но
като цяло имат нужда от ежедневна
помощ.
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Дълбоко
интелектуално
увреждане
IQ: < 20

Разпространение

1,5%

Адаптивно функциониране
и ежедневни умения
Зависимост от околните във всички
аспекти на ежедневието
Обикновено е необходима целодневна грижа и помощ. Комуникативните
умения на индивида са силно ограничени. Хората с дълбоки интелектуални
увреждания често имат придружаващи сетивни и физически затруднения.
Необходима подкрепа
Цялостна
Цялостната подкрепа е най-високата
степен на грижа. Изисква се ежедневна грижа, за да могат тези лица да
функционират. Необходим е надзор за
опазване на здравето и безопасността
им. Помощта е доживотна и обхваща
почти всички аспекти от живота на
човека.

Комуникация със заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални увреждания
Наръчник за служители в системата на наказателното правосъдие

Как интелектуалното увреждане на заподозрян или обвиняем влияе на
участието му в наказателното производство?
Тъй като по-голямата част от хората с интелектуални увреждания имат леки или
умерени затруднения, които се разпознават трудно, органите на наказателното правосъдие може да изтълкуват погрешно особеностите в общуването и поведението им,
надценявайки способността им да разберат смисъла и значението на производството.
За такива хора може да е трудно да разберат сложните понятия и процедури и те могат
лесно да ги стресират и разстроят.
Хората с интелектуални увреждания са по-податливи на внушение, което означава,
че нагаждат реакциите си спрямо сигналите на околните и дават отговори, които не са
непременно верни. Те могат да реагират по начина, по който смятат, че се очаква от тях,
и вместо отговор, който е верен, да дадат такъв, който удовлетворява задалия въпроса.
Възможно е и да отговорят на въпрос, чийто отговор не знаят, само за да не ги помислят
за „глупави“.
Паметта на такива хора също често им изневерява, особено по отношение на факти
или събития, които не са сметнали за важни.
Хората с интелектуални увреждания не осъзнават напълно правните последици
от казаното от тях по време на разпит. Способността им да вземат информирани решения е ограничена и те лесно могат да направят уличаващи ги самопризнания, без да
осъзнават напълно значението на подобни действия.
Хората с интелектуални увреждания е възможно и да се откажат от някои свои
права, напр. правото на адвокатска защита, тъй като смятат, че системата на наказателното правосъдие сама ще се погрижи за тях по най-добрия начин.
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Какво е психосоциално увреждане?
Терминът „психосоциално увреждане“ се използва, за да характеризира положението на хората със затруднения и ограничения, породени от проблеми с психичното
здраве. Тези затруднения могат да се изразяват в загуба на способността им да функционират, да мислят ясно, да са в добро физическо здраве и да управляват социалните
и емоционалните аспекти на живота си.
Световната мрежа на потребителите и преживелите психиатрични услуги определя
термина „психосоциален“ като взаимодействието между психологическия и социално-културния компонент на увреждането. Психологическият компонент се отнася
до различните начини, по които хората мислят и анализират преживяванията си и възприятията си за околния свят. Социално-културният компонент се отнася до обществените и културните ограничения на поведението, които взаимодействат с тези психологически различия, както и стигмата, която обществото налага, определяйки тези хора
като увредени.

Медицинско или социално състояние е психосоциалното увреждане?
Понятието „психосоциално увреждане“ обикновено се използва за затруднения,
които могат да възникнат поради проблем с психичното здраве, като се поставя ударение върху социалните последици на увреждането. Тъй като проблемите, свързани с
психичното здраве, са строго индивидуални, преживяванията и опитът на хората с
определено психично заболяване не могат да бъдат характеризирани с един конкретно
определен набор от дефицити.
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„Ние преминахме от това да виждаме един човек с увреждане
като пациент, който се нуждае от грижа и който няма принос
към обществото, към това да го виждаме като човек, който
има нужда съществуващите бариери да се премахнат, за да
заеме полагащото му се място като пълноценно участващ член
на обществото. Тези бариери включват нагласи, социални и
правни бариери, и бариери, свързани със средата. Ето защо
има нужда да продължим да насърчаваме промяната на пара
дигмата от стария медицински модел на увреждането към
социален модел, основан на човешките права. Ние насочихме
нашия фокус към индивида като заемащ централно място в
един последователен и интегриран подход, който зачита пра
вата на човека, основните свободи и достойнството на всички
хора с увреждания. Впоследствие подобна промяна се случи в
много европейски страни, в които започнаха да се въвеждат
активни политики, които позволяват на отделния човек с
увреждане сам да контролира своя живот.“
Препоръка (2006)5 на Комитета на министрите към държави
те – членки на Съвета на Европа за План за действие за насър
чаване на правата и пълноправното участие на хората с
увреждания в обществото: подобряване на качеството на
живот на хората с увреждания в Европа 2006‑2015 г.
В миналото, подходите за разбиране и дефиниране на психосоциалните увреждания
стъпват основно на разбирането, че хората с увреждания са зависими от останалата
част от обществото. С течение на времето тези подходи постепенно са изоставени и на
тяхно място започват да се използват модели, които разглеждат хората с психосоциални
увреждания като равноправни участници в обществото.
В исторически план, хората с увреждания са се разглеждали като неспособни да се
грижат сами за себе си и съответно в постоянна нужда от благотворителна или социална издръжка (благотворителен подход), или като страдащи от определен здравословен проблем, който изисква намесата на медицински специалист (медицински модел)
или който могат да преодолеят само ако положат необходимите усилия (рехабилитационен модел). Тези подходи постепенно са заменени от новия социален модел,
който премества фокуса от състоянието на човека към ограниченията, с които той се
сблъсква, като си поставя за цел да пригоди обществото към потребностите на хората с
увреждания вместо да променя хората с увреждания по начин, който да им позволи да
се адаптират към обществото. Този модел разглежда увреждането като резултат от взаимодействието между хората с увреждания и бариерите на физическата, комуникационната и социалната среда, както и тези, свързани с мнението на останалите хора за
тях. Социалният модел се стреми да даде възможност на хората с увреждания да участ-
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ват равноправно в обществения живот, като набляга върху уменията им, идентифицира
пречките пред пълноценното им участие и търси начини за преодоляването им.
Отивайки още по-напред, биопсихосоциалният подход разглежда увреждането като
произтичащо от комбинация от физически и емоционални фактори, и въздействието на
заобикалящата среда. Моделът признава, че произходът на уврежданията често е заболяване или физическа травма, но не отхвърля въздействието на биологичните и емоционалните проблеми, както и проблемите на заобикалящата среда върху здравето,
благосъстоянието и функционирането на хората в обществото.

Психосоциалните увреждания не се
разбират добре от обществото
„От критично значение за идентифициране на индивидуални
те потребности и изясняване на начина, по който човек с
тежко и трайно психосоциално увреждане може да си про
прави път в живота, е да се направи цялостна оценка на него
вата функционална способност от специалисти по психични
заболявания и психосоциални увреждания. Ако е целесъоб
разно, оценката трябва да обхване и семейството на лицето и
хората, които се грижат за него, особено ако то страда от
анозогнозия. Анозогнозията е липса на самопознание или на
съзнание, в резултат на което засегнатият индивид е убеден,
че не е болен или че няма увреждане. Смята се, че това е найважната причина страдащите от шизофрения и биполярно
разстройство да не си пият лекарствата, което е сериозна
пречка за излекуването им.”
The National Mental Health Consumer and Carer Forum
Understanding psychosocial disability

Има ли връзка между психосоциалните увреждания и извършването на
престъпления?
Между наличието на психосоциално увреждане и извършването на престъпление
съществува комплексна връзка. Има случаи, в които психичните проблеми, довели до
психосоциалното увреждане, са пряка причина и за престъпно поведение. Виденията
и халюцинациите например могат да предизвикат погрешно усещане, че околните представляват заплаха, и да доведат до агресия, въпреки че реална опасност в действителност не съществува. В много други случаи обаче психичното заболяване играе незначителна роля или въобще няма връзка с престъпното поведение. Според различни
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изследвания, при около 10% от престъпленията съществува причинно-следствена
връзка с някакво психично разстройство. В същото време стигматизиращите нагласи
често карат обществото да вярва, че този дял всъщност е много по-висок. Изследванията
показват, че общественото мнение по отношение на лицата с психосоциални увреждания е в много по-висока степен неодобрително отколкото по отношение на лица със
сравними проблеми, като физическо заболяване, тъй като обществото приема, че те
контролират своите увреждания и дори са отговорни за появата им.

К ак

психосоциалното увреждане може да засегне участието в

наказателното производство?

Хората с психосоциални увреждания може да страдат както от функционални
затруднения (липса на настроение, слаба мотивация за физическа активност, затваряне
в себе си), така и от когнитивни ограничения (разстройства на мисловната дейност,
проблеми с паметта, затруднена концентрация).
Въпреки че психосоциалното увреждане може да е епизодично, незабележимо и в
много случаи не напълно установено, последствията от него не бива да се подценяват.
Хората с такива увреждания изпитват затруднения с поставянето на цели и правенето на
планове, както и с участието в дейности, свързани с образование, обучение, работа, социална и културна активност. Някои затруднения засягат способността им да проявяват гъвкавост и да следят собственото си поведение, което може да бъде объркващо за околните.

Психични разстройства и свързани състояния
„Някои психични заболявания и разстройства са ясно изразе
ни и лесно разпознаваеми, но има и такива със смесен харак
тер, при които е възможно едно лице да страда от няколко
свързани заболявания. Аутизмът например често се диагно
стицира успоредно с други състояния като интелектуални
нарушения и/или затруднения. Възможно е да има сложни
комбинации от множество проблеми, като например лично
стно или посттравматично разстройство в съчетание със
злоупотреба с психоактивни вещества. В такива случаи е
важно да се установи и разбере кумулативният ефект върху
поведението и способностите на засегнатото лице.”
The Crown Prosecution Service
Mental health: suspects and defendants with mental health
conditions or disorders
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Наръчник за служители в системата на наказателното правосъдие
Някои фактори правят хората с психосоциални увреждания по-уязвими по време на
наказателно производство и особено по време на разпит. Много от тези хора лесно се
разсейват от различни дразнители от заобикалящата ги среда и изпитват затруднение
да се фокусират или концентрират. Възможно е да имат проблеми с работната памет,
които засягат изпълнителните им функции и способността им за последователна оценка
на ежедневните им дейности и мисловния процес. Някои може да не са в състояние да
гледат хората в очите или да разговарят. Всички тези затруднения се обострят при стресови ситуации, а контактът със системата на наказателното правосъдие често е именно
такава ситуация.
Не всички хора с психични заболявания имат психосоциални увреждания, но при
тези с шизоидни и тревожни разстройства или с разстройства на настроението се
наблюдават значителни и продължителни психосоциални последствия. Психосоциалното
увреждане, на свой ред, може да задълбочи негативните ефекти на психичните заболявания, тъй като води до социална изолация и икономическа маргинализация, които
могат да причинят състояние на криза, загуба на дома, бедност и риск от нараняване.
В много случаи, подобно на хората с интелектуално затруднение, тези с психосоциални увреждания се опитват да ги контролират или да не им обръщат внимание, за
да изглеждат нормални и да не бъдат стигматизирани.
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и психосоциалните увреждания

Защо е важно своевременното установяване на увреждането?
Увреждането е показател за уязвимост. Заподозрените и обвиняемите с интелектуални и психосоциални увреждания могат да се окажат в неблагоприятно и несправедливо положение в процеса, ако не получат подходящо съдействие. Възможно е те да
успеят да разберат или да изтълкуват погрешно опитите на компетентните органи да
контактуват с тях, в резултат на което да възприемат погрешно предоставената им
информация и да подценят положението, в което се намират, и евентуалните последици
от собственото си поведение. Възможно е също да се разтревожат, притеснят или объркат, или пък да започнат да се съгласяват с всичко, което им се каже, за да не се почувстват унижени. В такава ситуация има риск тези хора да бъдат съдени въз основа на
неверните им отговори или необичайното им поведение.
За да избегнат подобен риск, органите на наказателното правосъдие следва да
могат да идентифицират признаците на интелектуално или психосоциално нарушение, преди да предприемат каквото и да е формално процесуално действие спрямо заподозряното или обвиняемото лице.

Затруднения при разпознаването
на уязвимостта на обвиняемия
„Нерядко обвиняемите се явяват в съда, без да има индика
ции, че страдат от психично заболяване, интелектуално
затруднение или друг проблем, който изисква да им бъде
оказана подкрепа. Това се дължи на множество причини,
сред които са незнанието на самия обвиняем, че страда от
нещо подобно, или това, че състоянието му не е било диагно
стицирано. Много от хората с психични заболявания или
интелектуални затруднения изпитват неудобство от тях и не
биха ги разкрили, нито биха признали нуждата си от помощ.
Причина за това е, че тези проблеми често се стигматизират,
а самите хора се боят да не станат обект на подигравки или да
не получат по-тежко наказание.“
The Prison Reform Trust / Rethink Mental Illness
Mental health and learning disabilities in the criminal courts

21

Идентифициране на интелектуалните и психосоциалните увреждания
Своевременното установяване на увреждането ще позволи на компетентните органи да вземат информирано решение как да продължи производството, кой е подходящият начин за предоставяне на необходимата информация на лицето, необходимо ли е
то да бъде насочено към специалист за допълнителен преглед, какви са специалните му
потребности и какви мерки трябва да се предприемат във връзка с тях.

Може ли идентифицирането да замести медицинския преглед?
Установяването на увреждането от органите на наказателното правосъдие не може
и не трябва да замества професионалния медицински преглед, ако такъв е необходим. От тези органи не се очаква да извършват оценки и да поставят диагнози на нарушителите, с които работят. Те обаче трябва да са подготвени, че лицата с интелектуални
и психосоциални увреждания може да изискват специално внимание. В подобни случаи
винаги е препоръчително тези лица да бъдат насочени към специалист, но преди това
често се налага да се предприемат незабавни мерки, за да се гарантира, че процесуалните им права няма да бъдат нарушени.

Как да се събере информация?
Едно от най-големите предизвикателства при преценката на интелектуалното и
психосоциалното състояние на заподозрян или обвиняем е как да се събере достатъчно
информация, преди да се пристъпи към извършването на процесуални действия с участието на това лице. Три са основните методи за събиране на необходимата информация
в такива случаи: наблюдение, комуникация и справка в други достъпни източници.
Тези методи могат да се използват заедно или поотделно в зависимост от конкретната
ситуация, законовите правила, които трябва да се спазят, и ресурсите, с които разполагат органите на наказателното правосъдие.

На какво да се обърне внимание?
Първото нещо, на което трябва да се обърне внимание при контакт със заподозряно
или обвиняемо лице, е самото лице и заобикалящата го обстановка. В много случаи
само от наблюдението на външния вид, поведението и взаимодействието на човека с обкръжаващата среда може да се получи много ценна информация.
Органите на наказателното правосъдие могат веднага да забележат физическото състояние на заподозрения или обвиняемия. Видимите признаци на нараняване или болка, неестественият цвят на лицето и характерната миризма на тялото са
лесно различими и следва да бъдат отбелязани. Сред физическите симптоми, които
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често са признаци на определени психически заболявания, са ускорен пулс, учестено дишане, прекомерно изпотяване, напрегнати мускули, главоболие, гадене, поклащане или тремор.

Психическата уязвимост скрита зад други
проблеми
„Компетентните органи и служители лесно могат да пропус
нат да забележат психично заболяване или интелектуално
затруднение, ако дадено лице има по-очевидни проблеми
като физическо заболяване, нараняване и/или наркотична
или алкохолна зависимост. Органите трябва да имат предвид
и възможността за наличие на недотам очевидни проблеми.
Някои психични състояния и интелектуални затруднения не
се забелязват лесно. Признаците им често остават скрити зад
състояния като изтощение, тревожност, агресия или гняв,
въздействие на наркотици или алкохол или придружаващи
социални или поведенчески проблеми.“
United Kingdom College of Policing
Authorised professional practice: mental vulnerability and illness

Може да се търсят и поведенчески симптоми като избягване на погледа или прикриване на лицето, специфични жестове (ръкомахане или сочене) и държане или вкопчване
в определени предмети. Препоръчително е компетентните органи да обърнат внимание на това какво прави лицето и до каква степен неговите действия са адекватни на
ситуацията. Някои от възможните белези на интелектуален или психосоциален проб
лем са незабелязването или неуважението към околните, особени настроения, които не
съответстват напълно на обстановката (напр. търсене на конфронтация, сдържаност,
общителност, разсеяност, боязън, радост или тъга), резервираност и честа промяна на
поведението без видима причина.
Някои поведенчески особености често са проява на интелектуално затруднение. Хората с интелектуални затруднения обикновено бавно обработват информацията, реагират със забавяне и лесно могат да бъдат склонени да приемат чуждо мнение и
да действат под чуждо влияние. Възможно е да са пасивни, реактивни и да се водят по
другите. Поради неумението си да сдържат гнева си и други емоции, те изглеждат пораздразнителни, избухливи или склонни да се разстройват по незначителен повод.
Възможно е също да не са в състояние да следват указания и упътвания, както и да
разбират правилно разговорите, които се водят. Проблемите с краткосрочната и дългосрочната памет могат да им създават затруднения при запомнянето на скорошни факти
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и събития, включително подробности от произшествието. Хората с интелектуални
затруднения могат да изпитват трудности да задържат за продължително време вниманието си или да се концентрират върху определен въпрос. Те често нямат ясно разбиране и представа за времето, не могат да се организират, бъркат поредността на дати,
числа и събития, и изпитват трудности при разбирането на общоприети норми като
изчакване на другите да се изкажат и уважаване на личното пространство на околните.

Нежелание за разкриване на увреждането
„Поради очаквания за стигма, лично неудобство или преди
шен негативен опит, някои хора не са склонни сами да при
знаят за психичния си проблем или интелектуално затрудне
ние. Понякога дори може да се опитат да попречат проблемът
им да бъде установен или нарочно да го прикрият. Това може
да се дължи на страх, стеснителност, нежелание да им се
поставят етикети или да се отнасят с тях по различен начин в
сравнение с останалите.”
United Kingdom College of Policing
Authorised professional practice: mental vulnerability and illness
Други поведенчески особености се проявяват при хората с психосоциални
увреждания. При тях са възможни неправилни сетивните възприятия (виждане,
надушване или усещане на неща, които не съществуват), краткотрайна или продължителна липса на внимание (сякаш се вслушват в нещо, което не е там), лоша концентрация, лесно разсейване или неадекватни емоционални реакции (реакции, които не съответстват на думите или мислите им). Те често реагират пресилено на ситуацията (понякога прекалено ядосано или заплашително), могат да изглеждат объркани или дезориентирани и да имат погрешни убеждения или впечатления, дори когато това противоречи на действителността или логиката. Други често срещани признаци са тревожност или
импулсивност, свръхчувствителност към звук, светлина или допир, необичайни пози,
маниери, повтарящи се или наподобяващи ритуали движения, ексцентрично облекло
или грим, летаргични или мудни движения, крачене напред-назад, възбуда, занемарен
външен вид, изразяване на чувства на безнадеждност или безпомощност.
Говорът на лицето и начинът, по който общува, също могат да са признак на определено интелектуално или психосоциално състояние. Особености, на които следва да
се обърне внимание, са колеблив, прекалено емоционален, завален или използващ
чести повторения говор, неясна дикция или затруднено произношение, неадекватни
или объркани отговори, агресивен или нецензурен език, объркан словоред, влагане на
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необичаен смисъл в определени думи или фрази, често използване на цитати (например от популярни песни или от стихотворения) и т.н.
Някои особености на речта са признак за наличие на интелектуално затруднение. Сред тях са беден речник, слаби познания по граматика, затруднения при разбирането на по-абстрактни или сложни изречения, намалена способност за разбиране и
осмисляне на голям обем информация, както и трудности при обясняване на поред
ността на събитията.
Сред често срещаните вербални признаци на психосоциални нарушения са
смесване на несвързани или абстрактни теми, изразяване на мисли за величие или значимост, прояви на прекалена подозрителност или страх от тормоз и посегателство
(например отказване на храна или лекарства поради страх от отравяне или влошен сън
поради страх от посегателство), тревожни мисли, свързани със смърт, болест или вина,
прекомерна религиозност или суеверност, безсъдържателна реч, затруднения при подреждане на мисълта или при изграждане на смислови връзки, повторение на думи или
забързан говор, силно забавена реч или възбуден, висок говор, сприхавост, войнственост или неоправдана враждебност, отказ да се отговаря на въпроси или неправилно
тълкуване на мислите и думите на околните.
Интелектуалното или психосоциалното състояние на заподозрения или обвиняемия
може да бъде преценено и посредством наблюдение на начина, по който той си взаимодейства с обкръжаващата го среда. Органите на наказателното правосъдие могат да
отбележат къде се намира лицето, има ли други хора в близост до него и как то общува с
тях. Признаците, за които е препоръчително да се следи, са дезориентация, погрешна
представа за обстановката, необичайна реакция на определени елементи от средата
(като светлини и звуци), както и неотчитането на присъствието на други хора наоколо.

Културни различия
„Даден тип поведение може да е нещо обичайно в една култу
ра, но да изглежда странно в друга. В някои религии напри
мер молитвата се изрича на глас, което би могло да изглежда
сякаш човек си говори сам. Компетентните служители не
бива да правят прибързани изводи за културната принад
лежност, езика и вярванията на даден човек. Вместо това е
добре да го попитат направо, но внимателно, какви са негови
те културни и религиозни потребности и как те могат да
бъдат удовлетворени.“
United Kingdom College of Policing
Authorised professional practice: mental vulnerability and illness
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Някои от личните вещи на заподозрения или обвиняемия също могат да са знак за
наличие на интелектуално или психосоциално увреждане. Ако имат разрешение за
обиск на лицето, органите на наказателното правосъдие следва да проверят дали сред
вещите има рецепти от лекар, медикаменти или документи, свързани със скорошно или
предстоящо посещение на лекар, медицинско заведение или социална услуга.

Възможно ли е да има друго обяснение за поведението на лицето?
В някои случаи необичайното поведение на заподозрения или обвиняемия може да
има друго обяснение. За повечето хора съприкосновението със системата на наказателното правосъдие е стресово преживяване само по себе си, а някои могат да
изпаднат в определено емоционално състояние само защото се намират в нова и непоз
ната ситуация. Много често може да се окаже трудно да се прецени дали заподозреният
или обвиняемият има интелектуално или психосоциално увреждане или просто преживява по-голям стрес, тревожност или дискомфорт заради произшествието или заради
последвалата намеса на компетентните органи.

Въпроси във връзка с употребата
на лекарства
„Употребявате ли някакви лекарства?
Пиете ли хапчета?
Може ли да видя опаковката?
Вземате ли ги според предписанията на лекаря?
Кога последно взехте от хапчетата? Колко взехте?
Кога последно взехте лекарства?
Може ли да взема опаковките, за да ги покажем на лекаря?”
Centre for Addiction and Mental Health
Not just another call: police response to people with mental
illnesses in Ontario
В други случаи лицето може преднамерено да се държи по определен начин, за
да подведе органите на наказателното правосъдие и да избегне наказателно преследване. Ако има съмнение дали забелязаните признаци са автентични или заблуждаващи,
е препоръчително те да бъдат отбелязани и да се предприемат действия, доколкото е

26

Комуникация със заподозрени и обвиняеми лица с интелектуални и психосоциални увреждания
Наръчник за служители в системата на наказателното правосъдие
възможно, с презумпцията, че са автентични. Приемането на подобни признаци за
заблуждаващи, без те да са проверени по подходящ начин, повишава риска от нарушаване на правата на заподозрения или обвиняемия поради неправилна или субективна преценка. Във всички случаи, консултация с обучен специалист или изпращане на
лицето за преглед е най-добрият начин да се потвърдят или отхвърлят първоначалните
наблюдения.
Физическите заболявания, употребата на медикаменти или друг вид интоксикация могат да предизвикат същите симптоми като някои интелектуални или психосоциални увреждания. Някои лекарства например имат странични действия като сънливост, замъглено зрение, тремор, провлачена походка или неволни потрепвания на
челюстта или езика, които могат да бъдат погрешно изтълкувани като симптоми на
психосоциално увреждане. Това важи и за злоупотребата с психоактивни вещества,
макар че нерядко подобни проблеми са съпроводени и от някакво психично разстройство (т.нар. „двойна диагноза“). Според някои изследвания много хора с психични заболявания прибягват до наркотици или алкохол, за да се справят по-лесно със симптомите
си. Посттравматичният стрес е друг фактор, който може да причини поведенчески особености, наподобяващи тези на психосоциално увреждане. За разлика от посттравматичното стресово разстройство, което е клинично диагностицирано състояние, посттравматичният стрес е често срещана реакция на преживяно травмиращо или стресиращо събитие. Хората, които изпитват посттравматичен стрес, може да имат учестено
сърцебиене, да им треперят ръцете, да се потят или да се чувстват уплашени и нервни.
Симптомите на посттравматичния стрес обикновено отшумяват няколко дни след събитието, но в определени моменти могат да станат по-интензивни, особено в ситуации,
напомнящи за инцидента.

Как да се тълкува езикът на тялото?
Езикът на тялото е съчетанието от невербални сигнали, които хората използват, за
да общуват помежду си. Тези сигнали представляват огромна част от ежедневното
общуване и могат да достигнат до над 60% от общуването въобще.
Разчитането на езика на тялото има две страни. Умението да се разбират подадените
от околните сигнали се нарича декодиране. Това е тълкуването на скритите зад невербалните знаци емоции, информация и личностни особености. Способността да се предават сигнали на околните е позната като кодиране. С негова помощ хората контролират представата на околните за тях, първото впечатление, което оставят у останалите, и
начина, по който другите се чувстват, когато са в близост до тях. Езикът на тялото често
се разглежда като съвкупност от различни канали, като изражение на лицето, положение и динамика на тялото (движения, наклон, жестове), и съпътстващи предмети (дрехи,
бижута, очила).
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Основни човешки емоции и съответните им
изражения на лицето
Гняв: веждите са смъкнати надолу и събрани в средата, кле
пачите са повдигнати, а устните – стегнати.
Отвращение: веждите са смъкнати надолу, носът е набръч
кан, горната устна е повдигната нагоре, а долната е отпусната.
Страх: веждите са повдигнати нагоре и са събрани една към
друга, клепачите са повдигнати нагоре, а устата е отворена.
Щастие: мускулите около очите са стегнати, появяват се
малки бръчки в края на очите, ъглите на устните са повдигна
ти диагонално, а бузите са повдигнати нагоре.
Тъга: вътрешните краища на веждите са повдигнати, краища
та на устните са смъкнати надолу, а клепачите са отпуснати.
Изненада: веждите са повдигнати, така че очите са широко
отворени, челото е набръчкано, челюстта е отпусната надолу.
Презрение: очите са неутрални, краят на едната устна е пов
дигнат нагоре и назад.
Lance Workman, Will Reader
Evolution and behaviour

Езикът на тялото на хората с интелектуални и психосоциални затруднения е по-трудно разбираем поради факта, че много от тях имат физическо поведение или тикове,
които могат да създадат погрешно впечатление. Възможно е такива хора да избягват
визуален контакт, да издават нечленоразделни звуци или да кимат, без всъщност да
разбират смисъла на чутото.
Хората с интелектуални и психосоциални проблеми понякога изразяват безпомощност или безпокойство по начин, който може да бъде неправилно разбран от органите
на наказателното правосъдие, ако те нямат нужната предварителна подготовка.
Лицата с такива увреждания, на свой ред, изпитват затруднения при разчитането
на езика на тялото на околните, като могат да го тълкуват по начин, който останалите
да не забележат. Възможно е и да не успеят да разберат правилно смисъла на жестовете
и израженията на лицата на другите.
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Какви въпроси да се задават?
Органите на наказателното правосъдие могат да получат информация за интелектуалното и психосоциалното състояние на заподозрения или обвиняемия като разговарят непосредствено с него. Такъв разговор може да се проведе неформално, веднага
след първия контакт, но без да се нарушават процесуалните права на лицето. Лицата
трябва да бъдат задължително информирани за правата им преди да бъде предприето
каквото и да е процесуално действие, включително разпит.
Същевременно, на органите на наказателното правосъдие може да се наложи да
направят преценка за интелектуалното и психосоциалното състояние на лицето преди
да го информират за неговите права именно за да изберат най-подходящия начин, по
който тази информация да бъде предоставена. В тези случаи един предварителен
неформален разговор с лицето с цел установяване на евентуални признаци на интелектуално или психосоциално нарушение би бил оправдан и не би трябвало да се смята за
нарушение на правата му, но само ако въпросите са правилно подбрани, не са свързани с предполагаемото престъпление и събраната информация не се използва
срещу лицето.
Препоръчително е за получаване на информация за интелектуалното и психосоциалното състояние на лицето да се използва комбинация от въпроси, засягащи тяхното
ежедневие, миналото им, предходните им контакти със здравната система и подкрепата, която евентуално получават.
Информация за ежедневието на лицето може да се получи чрез въпроси за това
къде и с кого живее, как протича денят му, на каква възраст e или кога е рожденият му
ден, знае ли кой ден е или колко e часът.
По отношение на миналото на лицето се препоръчват въпроси, свързани с училището, като например в кое училище е учило, на колко години е завършило и дали е
повтаряло класове.
Въпросите относно предходни контакти със здравната система може да засягат
скорошни посещения при лекар и в медицинско заведение и причините за тях, както и
наскоро предписани лекарства или друг вид лечение.
Въпросите за подкрепата, която получава лицето, може да са свързани с това дали
някой, например социален работник, лекар или медицинска сестра, му помага в момента и дали извършват сами или с чужда помощ ежедневни дейности като плащане на
сметки, пазаруване, чистене, готвене или пътуване. Препоръчително е за проверка на
отговорите лицето да бъде помолено да даде конкретни примери: коя сметка е платило
последно, на каква стойност е била и как я е платило.
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С кого още да се говори?
Информация за признаци на интелектуални или психосоциални проблеми на заподозрян или обвиняем може да се получи и от хора, които го познават или пък са присъствали на мястото на произшествието.
Лицето, съобщило за произшествието, както и всяко другo лице, присъствало на
местопроизшествието (включително медицински лица, ако е имало такива), може да
опише поведението на заподозрения или обвиняемия по време на и непосредствено
след случилото се. Заподозряното или обвиняемото лице също може да бъде попитано
с кои други лица би могло да се разговаря в конкретната ситуация.

Съгласие
„Преди да търси информация от други хора, полицията по
възможност трябва да поиска съгласието на лицето. Има
много причини, поради които човек не би искал определени
хора да научават за случилото се. В случай на домашно наси
лие например, би било неподходящо да се търси родителят
или настойникът, ако именно той е заподозрян в извършване
на насилието. Дори лицето да се е съгласило, полицията тряб
ва да преценява с особено внимание каква информация за
лицето разкрива пред трети лица.“
United Kingdom College of Policing
Authorised professional practice: mental vulnerability and illness

От членове на семейството, приятели, съседи или други близки на заподозрения или обвиняемия може да се получи информация дали лицето има здравословен
проблем или заболяване, дали приема лекарства, дали е ходило скоро на лекар и за
какво. В зависимост от това колко добре го познават, тези лица може да бъдат помолени
да опишат навиците на лицето, обстановката, в която живее, специалните му потребности и други подробности от ежедневието му. Събраната информация от такъв характер
може да помогне на органите на наказателното правосъдие да определят най-подходящия подход към лицето, да идентифицират и отговорят на неговите потребности, както
и, доколкото е възможно, да не му причиняват допълнителен стрес. В същото време е
препоръчително преди да търсят информация от други хора, компетентните органи по
възможност да поискат и получат съгласието на заподозрения или обвиняемия, тъй
като предприемането на подобни действия може да му навреди.
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Какви други източници може да се проверят?
При възможност е препоръчително органите на наказателното правосъдие да
направят справка в надеждни и достъпни източници на информация, в които има
данни за лица с интелектуални и психосоциални проблеми. Подобни източници обаче
не навсякъде са налични и достъпни. Леснодостъпни източници, каквито има в една
държава, може или въобще да не съществуват в друга, или органите на наказателното
правосъдие да нямат непосредствен достъп до тях.
Източниците, които биха могли да се използват, ако съществуват, са регистрите на
лицата с интелектуални и психосоциални увреждания, регистрите на здравната и
социалната система и други подобни бази данни. Важно е да се отбележи, че използването на такива източници се препоръчва само ако съответните органи имат пряк достъп
до тях, например по телефона или онлайн, и ползването им не е обвързано със сложни
процедури за получаване на предварително разрешение (например от съд). Ако подобни източници съществуват, но до тях не може да се получи бърз достъп, компетентните
органи няма да могат да получат необходимата им информация навреме и би следвало
да се откажат от използването на този подход. Тъй като става въпрос за чувствителни
лични данни, съответните служители трябва да се уверят, че действия им по събиране
на тази информация не противоречат на приложимите разпоредби за поверителност и
защита на данните.
Има голяма вероятност местните здравни и социални служби, както и доброволчески и неправителствени организации, работещи с такива хора, да познават съответното лице с интелектуални или психосоциални увреждания. Компетентните органи
могат да съберат данни за службите и услугите, работещи в техния район, и при възможност да проверяват дали те разполагат с информация за интелектуалното или психосоциалното състояние на съответния заподозрян или обвиняем. В същото време е препоръчително подобна информация да се търси само когато може да бъде получена бързо
и само ако това е пропорционално на съществуващите рискове и необходимо за адекватно удовлетворяване на потребностите на лицето.
Информация за интелектуалното и психосоциалното състояние на заподозрения
или обвиняемия може да се получи и от системата на наказателното правосъдие, ако
лицето е имало досег с нея и преди. Ако то е било арестувано или е излежавало присъда в затвора, е много вероятно в мястото, където е било настанено, да има информация за неговото интелектуално и психосоциално състояние. Това може да бъде информация, предоставена от самото лице, или такава, получена от медицински прегледи,
извършени при или по време на задържането. Ако заподозреният или обвиняемият е
участвал в предишни наказателни производства, се препоръчва като източник на
информация за евентуални интелектуални или психосоциални проблеми да бъдат
използвани материалите по съответното дело.
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Как да се разговаря с хората с интелектуални и психосоциални проблеми?
Съществуват няколко основни практически правила за общуване с хора с интелектуални или психосоциални проблеми, които могат успешно да се прилагат от органите
на наказателното правосъдие по време на разпит или разговор със заподозрени и
обвиняеми с такива проблеми.

Какво да правите
„Преди да се намесите, съберете възможно най-много
информация от всички възможни източници.
Не бързайте и отстранете шумовите и разсейващите фактори като телевизия, радио, ярко осветление.
Първо поискайте разрешение.
Отнасяйте се с хората достойно и с уважение, така, както
бихте искали да се отнасят с член на семейството Ви.
Стойте на почетно разстояние и уважавайте личното пространство на лицето.
Говорете бавно и тихо – представете себе си и другите и обяснете намеренията/действията си – правете бавни движения
и предупреждавайте, ако ще се движите из помещението.
Обяснете твърдо, но любезно, че искате да помогнете, и
попитайте с какво можете да сте полезни.
Създайте усещането, че работите съвместно – „Помогни ми
да разбера какво се случва с теб“.
Ако се притесняват от екипировката Ви, обяснете, че я
носите, за да изпълнявате служебните си задължения,
които са да защитите обществото и тях самите.
Дайте им избор, когато е възможно, за да имат усещане, че
поне частично контролират ситуацията.“
Centre for Addiction and Mental Health
Not just another call: police response to people with mental
illnesses in Ontario
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Важно е да се отбележи, че тези правила се препоръчват само когато компетентните
органи комуникират с лицето неформално и тази комуникация не е част от конкретно
процесуално действие, което би позволило последващото използване на получената
информация като доказателство или по друг начин във вреда на лицето. Когато става
въпрос за формално процесуално действие, в което лицето участва като заподозрян
или обвиняем (като разпит, претърсване и изземване, разпознаване на лица и предмети), комуникацията с него винаги трябва да бъде в пълно съответствие с приложимите
правила и процедури и, освен ако националното законодателство предвижда друго, в
присъствието на адвокат.
Едно от тези правила е разговорът да започва с кратко, просто и ясно представяне на задаващия въпросите – кой е той, защо задава въпроси и как ще използва получената информация. То трябва да бъде придружено от просто и разбираемо обяснение на
точната причина лицето да е в тази ситуация, както и какво следва и кога. Друг препоръчителен подход е задаващият въпросите да се обръща към лицето по име, за да
изгради доверие и да не допусне нежелана тревожност или безпокойство.
Въпросите трябва да се задават ясно и бавно, да се използва прост език и да се избягват
жаргонни изрази. Лицата с интелектуални или психосоциални проблеми често тълкуват
думите и жестовете погрешно, а това може да доведе до повишено безпокойство и недоверие към задаващия въпросите. Затова служителите на компетентните органи трябва целенасочено да се стараят да използват прост и недвусмислен език. Това може да се постигне, като
се спазват някои общи правила, например използване на кратки изречения, избягване на
употребата на различни думи за едно и също нещо (например „хора“ и „лица“), въздържане
от употреба на акроними, съкращения, образна реч (сарказъм, метафори) и абстракции.
Хората с интелектуални или психосоциални проблеми могат да имат затруднения с
посочването на точното време и място на събитията. За да се избегне объркване, се
препоръчва въпросите да следват същия хронологичен ред, както и самите събития, и да
се пита лицето за тяхната последователност, а не за точното време, в което са се случили.
Важно е да се помни, че хората с интелектуални и психосоциални увреждания полесно се поддават на внушение и на желанието да отговорят по начина, по който се
очаква от тях, вместо да дават верните отговори. Ето защо не се препоръчва употребата на двойни отрицания и повторението на един и същ въпрос. Двойното отрицание може да бъде възприето като подсказване на верния отговор, а повторното задаване на един и същ въпрос – като натиск и знак, че първоначалният отговор е бил грешен.
Въпросите с отворен отговор често объркват хората с интелектуални и психосоциални нарушения. Ако е подходящо, такива въпроси могат да се разделят на поредица
от въпроси с отговор „да“ или „не“ или с избор на няколко възможни отговора,
които са по-разбираеми и биха помогнали на лицето да запази концентрация. При отговори „да“ или „не“ могат да бъдат задавани уточняващи въпроси, тъй като тези хора
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обикновено избягват да навлизат в подробности. Уточняващи въпроси могат да се задават и когато лицето дава противоречиви отговори, за да се установи кой от тях е верен.
Добре е да се има предвид, че независимо от сложността на въпросите, хората с интелектуални и психосоциални увреждания често се нуждаят от повече време, за да ги
осмислят и да отговорят. Затова компетентните органи трябва да избягват както да
притискат лицето с цел да получат бърз отговор, така и да задават следващи въпроси,
преди лицето да е отговорило на предходните.

Какво да не правите
„Не заблуждавайте – бъдете честни и открити във всяка ситу
ация – вие сте реалността.
Не оспорвайте.
Не дразнете и не унижавайте.
Не забравяйте, че те изпитват болка и страх – запомнете, че
емоциите могат да бъдат болезнени.
Не нарушавайте личното им пространство.
Не забравяйте да попитате за медикаментите, които приемат.“
Centre for Addiction and Mental Health
Not just another call: police response to people with mental
illnesses in Ontario
Служителят винаги трябва да е сигурен, че въпросите са правилно разбрани. Ако
има някакво съмнение, че това е така, заподозреният или обвиняемият трябва да бъде
помолен да повтори въпроса със свои думи. Това се смята за по-добър начин да се провери в каква степен лицето е в състояние да разбере разговора, отколкото да се пита
директно дали разбира въпроса. Проверката дали лицето разбира какво му се казва е
особено важна, когато се предоставя информация за неговите права, когато това, за
което се пита, може да доведе до повдигане на обвинение срещу него и когато се прави
самопризнание.
Хората с интелектуални и психосоциални проблеми по-лесно се разсейват и губят
концентрация. Затова е препоръчително да се избягват продължителни разпити и
да се дават чести почивки, за да може лицето да остане съсредоточено. Обикновено,
колкото повече затруднения има едно лице да разбира и общува, толкова по-трудно му
е да издържи дълъг (повече от едночасов) разговор, без да се разконцентрира. Ако
въпреки почивките човекът прояви признаци на умора, се препоръчва разпитът да
бъде прекратен и да продължи на следващия ден.
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Къде и кога да се говори с лицето?
Тъй като лицата с интелектуални и психосоциални проблеми трудно се концентрират и лесно се объркват, разсейват и изморяват, изборът или подготовката на подходящо място за разговор може да предотврати както даването на неверни отговори
поради тревожност или объркване, така и прекомерните отрицателни последици върху
заподозрения или обвиняемия.

Деескалация
„Деескалацията е подход и набор от тактики, които се
използват от полицейските и други служители за успокояване на превъзбудено лице с оглед ограничаване или
избягване използването на сила или възпиращи мерки.
Вербалната деескалация и поставянето под контрол на разстроено или объркано уязвимо лице е по-безопасно и помалко травмиращо, ако се извърши в спокойна, по възможност позната, обстановка на закрито. Така може да се ограничи необходимостта от физическо възпиране или налагане на наказания.
Опитът на професионалистите подсказва, че, където е възможно, трябва да се предостави максимално голямо пространство и възможно най-много време, за да може лицето
да се успокои.
Ако служителят не се вслуша и не влезе в активен диалог, за
да намери обяснение за привидно агресивно или необичайно поведение, се пропуска възможността за деескалация и неформално разрешаване на ситуацията, преди да се
стигне до арест или други възпиращи мерки. Един изплашен, объркан или ранен човек може да създаде впечатление, че страда от психично заболяване, но това не бива да
се приема за даденост, докато той не получи възможност
да обясни какво се случва.“
United Kingdom College of Policing
Authorised professional practice: mental vulnerability and illness
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За много хора с интелектуални или психосоциални проблеми шумните и оживени
места са прекалено натоварващи. Ако е предвидено разговорът да се проведе в сградата на съответния компетентен орган, трябва да се избере тихо място, на което няма
разсейващи фактори като ярко осветление, необичайни звуци или хора, които се
държат импулсивно или непредвидимо.
Ако лицето е било и преди в същата сграда, както и когато се предвиждат няколко
срещи, е препоръчително де се използва същото помещение и да не се променя обстановката. Така разговорът ще се проведе в позната среда, което ще намали тревогата и
притеснението у лицето.
Добре е да се избягват ситуации, с които се демонстрира власт, като например
заподозреният или обвиняемият да се намира на по-ниско място или да е длъжен да
седи, докато задаващият въпросите стои прав и обратното. Така може по-лесно да се
създаде и поддържа атмосфера на доверие между участниците.
Когато лице с интелектуално или психосоциално нарушение бъде призовано да се
яви в сградата на компетентния орган, е препоръчително предварително да му се предостави информация по разбираем начин къде и кога трябва да се яви, защо трябва да бъде там и какво трябва да носи (например паспорт или лична карта).
Същите препоръки важат и за случаите, когато разговорът се провежда на друго
място, например на местопроизшествието или в дома на заподозрения или обвиняе
мия. Служителите на съответния компетентен орган трябва непременно да се погрижат
за създаването на подходяща обстановка, в която лицето ще се чувства спокойно и няма
да се разсейва или разстройва.

37

Вербална комуникация

Източници и допълнителна литература
ll United Kingdom College of Policing (2018), Authorised
Professional Practice: Mental health: Mental vulnerability
and illness
ll McConnell, P. and Talbot, J. (2013), Mental health and
learning disabilities in the criminal courts, London: The
Prison Reform Trust / Rethink Mental Illness
ll United Kingdom Department of Health (2011), Positive
practice, positive outcomes. A handbook for professionals
in the criminal justice system working with offenders with
learning disabilities
ll Bryant, L. (2010), A common sense approach to working
with defendants and offenders with mental health
problems, London: Together for Mental Wellbeing
ll Hoffman, R. and Putnam, L. (2004), Not just another call:
police response to people with mental illnesses in Ontario,
Sudbury, Canada, Center for Addiction and Mental
Health

38

Предоставяне на писмена информация

Защо е важна писмената информация?
В хода на наказателното производство заподозрените и обвиняемите лица получават важна информация в писмен вид. Призоваването им става обикновено с писмени
призовки, информацията относно правата им също може да им бъде предоставена в
писмен вид, постановленията за привличане на обвиняем и обвинителните актове също
са писмени документи, писмени са и протоколите от процесуално-следствените действия и съдебните заседания. Някои от тези документи изискват заподозреният или обвиняемият да удостовери с подписа си, че ги е прочел и е разбрал съдържанието им.
Заподозрените и обвиняемите с интелектуални или психосоциални проблеми често
се затрудняват да разберат писмената информация. По тази причина, когато се предоставя такава информация, тя следва да бъде представена и в достъпен и четивен вид.
Съществуват адаптирани документи, предназначени за хора с интелектуални затруднения или други проблеми, засягащи способността им за обработване на информация.
Много често обаче този вид документи се предпочитат и от лица без такива проблеми,
тъй като този формат предава основното съдържание без излишна съпътстваща информация, което прави по-лесно нейното възприемане, особено в условията на повишен
стрес и безпокойство, каквато обикновено е обстановката при контакт със системата на
наказателното правосъдие.

Какво е адаптирана версия?
Адаптирана версия или достъпен формат означава представяне на сложна писмена информация по лесен за разбиране начин. Достъпността се отнася както до
съдържанието, така и до визуалното представяне на информацията. Това означава, че
съдържанието трябва да бъде представено на разбираем за получателя език и оформено по визуално достъпен за него начин.

Възможно ли е информацията да се предостави само в достъпен формат?
Предоставянето на информацията само в достъпен формат не се препоръчва.
Замяната на оригиналния документ с негова адаптирана версия създава опасност заподозреният или обвиняемият да бъде лишен от важна информация, която той би могъл
да запази за себе си или да покаже на някой, който може да я разбере по-добре, например на своя адвокат или на друго лице, което го подпомага в процеса. Затова е препо-
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ръчително органите на наказателното правосъдие да предоставят информацията в
достъпен формат в допълнение, а не вместо оригиналния документ. Важно е да се отбележи, че предоставянето на адаптирана версия на документите в никакъв случай не
може да се използва като основание за отказ на други форми на подкрепа като
правна помощ, психологическо съдействие или присъствие на член от семейството или
друго оказващо подкрепа лице.

Как съдържанието да се направи разбираемо?
Достъпност на съдържанието може да се постигне, като се следват някои основни
правила по подобие на тези, препоръчителни при вербалната комуникация. Някои от
техниките, които допринасят за достъпност на текста, са използване на кратки изречения, избягване на съкращения и акроними и обясняване на сложните думи или понятия.

Какво е жаргон?
Жаргон са думите, които хората от определена професия
използват помежду си. Значението им може да е очевидно за
тях, но да е трудноразбираемо за хора извън техния кръг. Ако
смятате, че за хората е важно да знаят определен термин от
професионален жаргон, се постарайте, когато го използвате,
да дадете и обяснение на значението му.“
Change
How to make information accessible: a guide to producing easy
read documents

Изреченията по възможност не трябва да надвишават между десет и петнадесет
думи, като всяко изречение трябва да предава не повече от една мисъл и да съдържа
само един глагол. Всяко изречение трябва да е на нов ред, като се използва деятелен, а
не страдателен залог. Жаргонът, трудните думи или сложните понятия трябва да се
избягват, а ако това е невъзможно – да се обясняват в отделно изречение. Обясненията
се възприемат най-лесно под формата на примери от ежедневието.
Адаптираните версии трябва да съдържат основната информация от документа,
така че хората с интелектуални затруднения да я разберат и, ако е необходимо, да вземат съответните решения. Това е полезно и заради по-голямата дължина на адаптираните документи, която произтича от специфичното им форматиране.
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Какво са трудни думи?
„Трудните думи са думи, които не се използват в ежедневните
разговори. Една дума може да не Ви се струва трудна, но пом
нете, че целта Ви е да достигнете до възможно най-много
хора, някои от които се затрудняват с четенето. Винаги си
задавайте въпроса дали има по-лесна или по-кратка дума,
която бихте могли да използвате вместо сложната. Ако няма
такава, просто обяснете какво означава трудната дума.“
Change
How to make information accessible: a guide to producing easy
read documents

Употребата на думите трябва да е последователна, като едно и също лице или предмет трябва да се наричат по един и същ начин в целия текст.
Числата трябва да са изписани с цифри, а не с думи, а символите и специалните
знаци трябва да се избягват. Най-трудни за четене са думите, написани полуслято, и
изреченията, които започват на една страница и продължават на следващата.

Как да се провери дали текстът е четивен?
Четивност е лекотата, с която читателят разбира писмен текст. По-добрата четивност като цяло улеснява четенето, но е особено важна при лицата, които имат затруднения с четенето, каквито са много от хората с интелектуални и психосоциални нарушения.
Това качество на текста може лесно да бъде проверено с тест за четивност. Такива
тестове или формули оценяват четивността, като отчитат броя на сричките, думите и
изреченията, а полученият резултат обикновено показва образователното равнище или
годините образование, необходими за разбирането на текста. Тестовете не отчитат
качеството на текста, като граматика, правопис или стил, но въпреки това получените
резултати представляват сравнително точна оценка на неговата четивност.
По правило правните текстове са трудни за четене. В тях често се използва сложен
изказ, правна терминология и препратки към законови разпоредби. Затова е препоръчително органите на наказателното правосъдие да проверяват четивността на писмената информация, преди да я предоставят на заподозрените или обвиняемите лица, за
да се убедят, че тя е лесноразбираема. Най-широко използваните тестове за четивност
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Предоставяне на писмена информация
са за текстове на английски език, но някои имат и версии за други езици. Има и тестове,
например Индексът на Коулман – Ляу, които са езиково неутрални. Повечето от тези
инструменти имат безплатни онлайн версии. Най-използваните текстообработващи
приложения също разполагат с такива тестове, които могат да се използват при редакцията на текстове.

Как да се направи форматът визуално достъпен?
Форматирането на адаптирани документи се подчинява на някои общоприети правила. Препоръчва се използването на обикновен, добре оформен шрифт, напр. Arial,
Verdana, Tahoma или Helvetica с минимална големина 14. Серифните шрифтове трябва
да се избягват, тъй като по-сложното оформление на буквите се разчита по-трудно.
Наподобяващите ръкописни шрифтове се разчитат по-трудно от печатните.
Трябва да се избягват и ефекти като курсив, подчертаване, удебеляване, както и
използването само на главни букви, тъй като думата губи форма, изглежда по-малко
позната и четенето се затруднява. Формата на буквите се променя, а четенето се усложнява и с ефекти като светлосенки, контури, зачеркване, преливане или оцветяване на
текста.
Текстът трябва да е подравнен отляво, тъй като читателят може да изпусне части от
него, ако той е центриран или подравнен отдясно.
Добре е адаптираните документи да съдържат достатъчно място без текст. Това
може да се постигне като се увеличи междуредовото пространство (за предпочитане с
цял ред или повече), като между абзаците също се добавят редове, а обобщение на найважното от текста се постави в каре. Редовете не бива да са нито прекалено дълги, нито
прекалено къси (препоръчителният брой букви на ред е около 60).
Текстът се чете по-лесно на хартия в кремавобял оттенък или в пастелен цвят, особено когато става въпрос за хора, страдащи от дислексия. Ако текстът е на цветен фон,
блясъкът на хартията се приглушава, но фонът трябва да е едноцветен, без фигури,
рязко преливане или бледи илюстрации, с достатъчен контраст между текста и фона.
Трябва да се избягва черен текст върху лъскава или гланцирана хартия, тъй като това би
затруднило хората с претоварено зрение.
Адаптираният формат включва и илюстрации, които улесняват разбирането, когато
е необходимо да се обяснят прости действия. В съчетание с текста, илюстрациите дават
на читателя добра представа за какво се отнася написаното, още преди той да е започнал да го чете. Те са полезни и в случай че текстът се окаже сложен или някои думи са
неразбираеми. Не на последно място, текстът не изглежда толкова стряскащ и объркващ, ако има илюстрации. Правилата при използване на изображения са те да бъдат
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достатъчно големи, разположени в близост до текста, който илюстрират, но без да се
припокриват с него, и да не се използва едно и също изображение за илюстриране на
различни идеи. За допълнително изясняване на смисъла на изображението могат да се
използват комиксови балончета за предаване на реч и мисли, общоприети символи за
одобрение и неодобрение (например V и Х) и стрелки.

Източници и допълнителна литература
ll Change (2016), How to make information accessible: a
guide to producing easy read documents, Leeds: Change
ll McConnell, P. and Talbot, J. (2013), Mental health and
learning disabilities in the criminal courts, London: The
Prison Reform Trust / Rethink Mental Illness
ll United Kingdom Department of Health (2011), Positive
practice, positive outcomes. A handbook for professionals
in the criminal justice system working with offenders with
learning disabilities
ll Hoffman, R. and Putnam, L. (2004), Not just another call:
police response to people with mental illnesses in Ontario,
Sudbury, Canada, Center for Addiction and Mental
Health
ll Mencap (2000), Am I making myself clear: Mencap’s
guidelines for accessible writing, London: Mencap
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Адаптиране на правен текст:
практически пример

Обяснителни бележки
Сложните правни текстове са трудни за разбиране не само за лица с интелектуални
и психосоциални увреждания, но и за много хора без юридически познания. Следващият
пример демонстрира как един правен текст може да се трансформира в лесен за четене
документ, като се следват насоките за създаване на достъпна информация в писмен вид.
За целта са избрани петнадесет разпоредби от директивите на ЕС за процесуалните
права, всяка от които дефинира конкретно право на заподозрените и обвиняемите лица
в наказателното производство. След това разпоредбите са трансформирани в достъпен
текст съгласно правилата за създаване на адаптирани документи, четивността им е
проверена с Индекса на Коулман – Ляу, форматирани са съгласно насоките за достъпно
визуално представяне и са добавени илюстрации, създадени специално за случая.

Избрани разпоредби
Следващият пример показва как един правен текст може да се трансформира в
адаптиран документ, като се следват насоките за създаване на достъпна писмена
информация.
В таблицата са посочени избраните разпоредби в оригинал и в адаптиран вид, както
и оценката за обща четивност по Индекса на Коулман – Ляу. Форматираната версия на
адаптирания документ е представена в приложението.
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Права според законодателството Адаптирана версия
на ЕС
Държавите членки гарантират, че на заподоз
рени лица или обвиняеми, които не говорят
или не разбират езика на съответното нака
зателно производство, се осигурява незабав
но устен превод по време на наказателно
производство пред разследващите и съдеб
ните органи, включително по време на раз
пит от полицията, по време на всички съдеб
ни заседания и на всички необходими меж
динни изслушвания.

Когато Ви разпитва полицай или
съдия, трябва да имате прево
дач, ако не говорите техния език.

Член 2(1) от Директива 2010/64/ЕС
Държавите членки гарантират, че на заподоз
рените лица или обвиняемите, които не раз
бират езика на съответното наказателно про
изводство, се осигурява в разумен срок пис
мен превод на всички документи, които са от
съществено значение за упражняване на пра
вото им на защита и за гарантиране на спра
ведливо производство.

Ако полицаят или съдията Ви
даде документ на чужд език,
трябва да получите превод на
този документ.

Член 3(1) от Директива 2010/64/ЕС
Държавите членки поемат разходите за уст
ния и писмения превод, произтичащи от при
лагането на членове 2 и 3, независимо от
изхода на производството.
Член 4(1) от Директива 2010/64/ЕС
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Права според законодателството Адаптирана версия
на ЕС
Държавите членки гарантират, че на заподоз
рените лица или обвиняемите се предоставя
незабавно информация относно най-малко
следните процесуални права, както се прила
гат съгласно националното право, с цел да се
позволи ефективното им упражняване: …

Полицаят или съдията трябва да
Ви обяснят какви права имате.

Член 3(1) от Директива 2012/13/ЕС
Държавите членки гарантират, че информа
цията, предвидена в параграф 1, се предоста
вя устно или писмено, на прост и достъпен
език, като се отчитат специфичните потреб
ности на заподозрени лица или обвиняеми в
уязвимо положение.

Полицаят или съдията може да
Ви дадат и лист, където са обяс
нени правата Ви.

Член 3(2) от Директива 2012/13/ЕС
Държавите членки гарантират, че на заподоз
рените лица или обвиняемите, които са арес
тувани или задържани, се предоставя неза
бавно писмена декларация за правата.

Ако сте арестуван, трябва да
получите лист, на който са напи
сани правата Ви.

Член 4(1) от Директива 2012/13/ЕС
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Права според законодателството Адаптирана версия
на ЕС
На лицата се дава възможност да прочетат
декларацията за правата и им се позволява
да я запазят през целия период на задържа
нето им.

Полицаят трябва да Ви даде този
лист и не трябва да го взима,
преди да Ви освободят.

Член 4(1) от Директива 2012/13/ЕС
Когато бъде арестувано и задържано лице на
някой от стадиите на наказателното произ
водство, държавите членки гарантират, че
документите по конкретния случай, с които
разполагат компетентните органи и които са
съществени за ефективно обжалване съглас
но националното право на законосъобраз
ността на ареста или задържането, са предос
тавени на арестуваните лица или на техните
адвокати.

Когато Ви арестуват, полицаят
или съдията трябва да Ви пока
жат документите във връзка с
Вашия арест.

Член 7(1) от Директива 2012/13/ЕС
Държавите членки гарантират, че заподозре
ните и обвиняемите имат право на достъп до
адвокат в срок и по начин, които позволяват
на заинтересованите лица реално и ефектив
но да упражнят правата си на защита.
Член 3(1) от Директива 2013/48/ЕС
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Права според законодателството Адаптирана версия
на ЕС
Държавите членки зачитат поверителността
на комуникацията между заподозрения или
обвиняемия и неговия адвокат при упражня
ването на предвиденото в настоящата дирек
тива право на достъп до адвокат. Тази кому
никация включва срещи, кореспонденция,
телефонни разговори и други разрешени
съгласно националното право форми на
комуникация.

Можете да се виждате и да гово
рите с адвоката си насаме, без
присъствието на полицая или
съдията.

Член 4 от Директива 2013/48/ЕС
Държавите членки гарантират, че заподозре
ни или обвиняеми, които са задържани, имат
право, ако пожелаят, за задържането им да
бъде уведомено без неоправдано забавяне
най-малко едно посочено от тях лице, напри
мер роднина или работодател.

Ако сте арестуван, за ареста Ви
може да бъде уведомен Ваш
познат, ако желаете.

Член 5 (1) от Директива 2013/48/ЕС
Държавите членки гарантират, че през пери
ода на задържане заподозрените или обвиня
емите имат право без неоправдано забавяне
да осъществят връзка с най-малко едно посо
чено от тях трето лице, например роднина.

Докато сте задържан, можете да
общувате с член на семейството
си или друг Ваш познат.

Член 6 (1) от Директива 2013/48/ЕС
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Права според законодателството Адаптирана версия
на ЕС
Държавите членки гарантират, че заподозре
ни и обвиняеми, които не разполагат с доста
тъчно средства, за да платят за помощ от
адвокат, имат право на правна помощ, когато
интересът на правосъдието изисква това.

Ако не можете да платите за
адвокат, има възможност да нае
мете адвокат безплатно.

Член 4 (1) от Директива (ЕС) 2016/1919
Държавите членки гарантират, че заподо
зрените и обвиняемите имат правото да
запазят мълчание във връзка с престъпле
нието, в чието извършване са заподозрени
или обвинени.

Имате право да запазите мълча
ние и да не казвате на полицая и
съдията, че сте извършили пре
стъпление.

Член 7 (1) от Директива (ЕС) 2016/343
Държавите членки гарантират, че заподозре
ните и обвиняемите имат правото да при
състват на съдебния процес срещу тях.

Имате право да сте в съда, когато
съдията гледа Вашето дело.

Член 8 (1) от Директива (ЕС) 2016/343

Индекс на Коулман – Ляу Индекс на Коулман – Ляу
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18,5

9

(необходимо ниво
на образование –
университет)

(необходимо ниво
на образование –
девети клас)

Приложение
Правата Ви като заподозрян или обвиняем в извършване на престъпление
(адаптирана версия)

Когато Ви разпитва
полицай или
съдия, трябва да
имате преводач,
ако не говорите
техния език.

Ако полицаят или
съдията Ви даде
документ на чужд
език, трябва да
получите превод
на този документ.

Не трябва да искат
от Вас да плащате
за устен или
писмен превод.
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Приложение

Полицаят или
съдията трябва да
Ви обяснят какви
права имате.

Полицаят или
съдията може
да Ви дадат и
лист, където са
обяснени правата
Ви.

Ако сте
арестуван,
трябва да
получите лист, на
който са написани
правата Ви.
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Полицаят трябва
да Ви даде този
лист и не трябва
да го взима, преди
да Ви освободят.

Когато Ви
арестуват,
полицаят или
съдията трябва
да Ви покажат
документите във
връзка с Вашия
арест.

Имате право
на адвокат.
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Приложение

Можете да
се виждате и
да говорите
с адвоката си
насаме, без
присъствието
на полицая или
съдията.

Ако сте
арестуван, за
ареста Ви може
да бъде уведомен
Ваш познат, ако
желаете.

Докато сте
задържан,
можете да
общувате с член
на семейството
си или друг Ваш
познат.
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Ако не можете
да платите за
адвокат, има
възможност да
наемете адвокат
безплатно.

Имате право да
запазите мълчание
и да не казвате
на полицая и
съдията, че сте
извършили
престъпление.

Имате право да
сте в съда, когато
съдията гледа
Вашето дело.
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