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§ 7. ОТ УЯЗВИМОСТ КЪМ РАВНОПОСТАВЕНОСТ: 
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Провеждането на биомедицински експерименти с участието на човешки същества 

и появилата се в резултат на това нужда от очертаване на етичните и правните им граници 
е един от  първите големи проблеми, дали тласък на колективното интердисциплинарно 
усилие известно днес под името „биоетика“. Невъобразимите с жестокостите си опити, 
извършени от нацистките медицински специалисти по време на Втората световна война, 
слагат край на широкоразпространената вяра в изначалната хуманност на медицинската 
професия и в неизменно добрите намерения на практикуващите я . След края на най-
големия военен конфликт в човешката история на дневен ред идва нуждата от изясняване 
на причините за престъпленията при осъществяването на подобни опити с човешки 
същества и въвеждането на мерки, които да предотвратят такива практики в бъдеще.  

Настоящият доклад има за задача да очертае общата историческа рамка и етичните 
граници на биомедицинските изследвания  и по-специално на изследванията, включващи 
лица, лишени от  свобода, както и да разгледа актуалните етични и правни 
предизвикателства при тяхната регулация. За целта, ще бъде направен кратък преглед на 
най-известните до този момент случаи на експериментиране с участието на затворници и 
ще бъде анализиран режима им на достъп до такива изследвания.    

Когато говорим за експерименти с човешки, а и с други живи, т.е. „чувстващи” 
същества, е важно да си даваме сметка за тяхната специфика, описана сполучливо от Ханс 
Йонас в известната му статия „Философски размишления върху експериментирането с 
човешки същества” чрез напомнянето, че „особено в човешката сфера, 
експериментирането губи изцяло предимството за ясно разграничение между чуждия 
модел и истинския обект”.157 Известният немски философ посочва като изначален 
проблем за всички подобни медицински опити „овещняването” на участниците в 
изследването, което ги свежда до обекти, с които науката борави чрез цяла поредица 
обективиращи процедури. Поради това можем да говорим за една вътрешно присъща 
уязвимост при провеждането на експерименти с човешки същества, изразяваща се във 
винаги потенциалната възможност за нанасяне на необратими ефекти върху менталното 
или физическо състояние на даден индивид след участието му в биомедицински 
експеримент.158 Още повече, че в логиката на клиничните изпитвания има заложен 

																																																													
157Вж. Jonas, H. Philosophical reflections on Experimenting with Human Subjects. // Daedalus, 1969, Vol.98, No.2, 
p.220. 
158 Терминът ‘биомедицински изследвания’ в настоящия доклад ще обединява клиничните изследвания, 
предполагащи професионални грижи, т.нар. терапевтични изследвания (например, клиничните изпитвания 
във фармацевтичния бранш) и тези, чиято основна цел е натрупването на научно знание, т.нар. 
нетерапевтични изследвания, които са част от т.нар. фундаментална наука. За повече информация относно 
типовете биомедицински изследвания вж. Александрова-Янкуловска, С . Биоетика. ИЦ на МУ – Плевен, 
2014, с.217-224  и Христова, С. Биоетичните решения. Авангард Прима, С., 2014, с.136-145. 
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изначален конфликт, при който се сблъскват принципът на строгата научност и принципът 
на защита на човешките субекти, дали съгласието си за участие в такъв тип изследвания.  

Макар и дебатът около участието на човешки същества в биомедицински 
изследвания да се разгаря след средата на ХХ в., изпълнен с множество стряскащи 
примери на медицински произвол, експериментите далеч не са такава новост за полето на 
медицината. В  своята известна книга „Раждането на биоетиката“ Албърт Джонсън им 
отрежда място сред петте основни теми на биоетиката и търси началото им още в 
античността, когато те често излизат извън границите, очертани от Хипократовата клетва, 
не поради терапевтични цели, а като израз на стремежа към увеличаване на медицинското 
знание.159 След средата на XIX в. с все по-голямата емпирична насоченост на медицината, 
експериментите се превръщат в необходим и практически незаменим метод, стимулиращ 
нейното бурно развитие.  Един от  най-известните медицински експерименти от  този 
период е свързан с идентифицирането на причинителя на жълтата треска от майор Уолтър 
Рийд през 1900 г., което е до голяма степен  резултат от  възприетата стратегия на 
включване на здрави доброволци в медицински експерименти след получаване на 
съгласието им. С  този експеримент се поставя началото на продължаващата и до днес 
практика на даване на доброволно и информирано съгласие, която е крайъгълен камък на 
съвременната концепция за гарантиране спазването на етични принципи при 
изследователска работа и уважаване на индивидуалните права на участниците при 
провеждането на подобен тип изследвания.  

Въпреки въведената още тогава практика на даване на съгласие и успешните 
новаторски опити в сферата на биомедицинските изследвания, краят на Втората световна 
война носи със себе си разкритията за чудовищните практики на нацистките лекари сред 
поверените им лагеристи, отиващи отвъд възможностите на здравия разум да приеме 
стореното за дело на хора, практикуващи „най-хуманната професия“. При тези покрити с 
мрачна слава случаи остава и до днес поразяващо системното погазване на всички 
морални и етични норми на медицинската професия и най-вече тоталното отхвърляне на 
принципа за доброволно участие в експерименти. 

Оказва се обаче, че това далеч не е единственият подобен пример, който би могъл 
да бъде приписан на особената природа на една тоталитарна идеология като 
националсоциализма. Използването на затворници за медицински опити е документирано 
през 40-те години и в САЩ - случаят със затворниците в щата Илинойс, които са тествани 
за инфекциозни болести след внушеното им задължение да изкупят вината си чрез така 
или иначе дължима саможертва в името на абстрактните интереси на обществото, 
смущаващо напомня за сходния тип практики в Европа.160  

Още един пример в това отношение предоставя и разкритият едва през 2010 г. 
медицински експеримент с участието на затворници, войници и пациенти в психиатрична 
клиника, проведен в Гватемала в периода 1946-1948 г. и финансиран от  федерални 
институции, включващи Лабораторията за изследвания върху венерическите болести и 
армията на САЩ.161 Документалното проучване на базата на открити архиви от 
проведените опити показва голямо сходство между протичането на дългогодишното 
проучване в Тъскиги, най-вече в подбора на участници, които са представители на 
различни уязвими групи и отсъствието на информирано съгласие, което на практика не е 
било възможно да бъде получено в мнозина от  случаите, най-вече поради липса на 
компетентност, а и поради съзнателното пропускане на тази задължителна стъпка от 
изследователския процес. От друга страна, внимателно контролираното заразяване със 

																																																													
159 Вж. Джонсън, А.  Раждането на биоетиката. С., ИК „Критика и хуманизъм”, 2011, с.199-200. 
160 Пак там, с. 215, 243. 
161 Вж. Jenilman, Z. The Guatemala Sexually transmitted diseases studies: what happened. // Sexually Transmitted 
Diseases, 2013, Vol.40, No.4, pp.277-279.   
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сифилис и множеството научни въпроси, които изследователският екип предварително 
формулира, а в хода на изследването и допълва, недвусмислено доказват наличието на 
ясна и последователна изследователска рамка и при това неетично научно начинание.162 
Всичко това идва да покаже, че неетичните научни изследвания сред затворническа 
популация не са запазена територия за конкретни тоталитарни идеологии, а се срещат и в 
страни с различна политическа уредба, което предполага наличието на характерни 
особености на групата на лишените от свобода, водещи до подобни нелегитимни, а често 
и престъпващи закона практики.   

Изброените дотук примери препращат и към печално известните биомедицински 
опити с хора, предизвикали сериозен отзвук в професионалните среди и широките 
обществени слоеве през 70-те години на ХХ век, които не са провеждани единствено сред 
лишени от свобода, а и сред други социални групи. Като такива изследвания могат да се 
посочат проведеното с държавно финансиране дългогодишно изследване в гр. Тъскиги, 
щата Алабама, довело до съзнателното заразяване на стотици афроамериканци с щамове 
на сифилис без тяхно знание в замяна на различни социални придобивки, както и 
нашумелия казус с предписвания на бременни жени препарат от началото на 60-те години, 
съдържащ веществото талидомид, причиняващо тежки физически деформации у 
новородените.163 Общото между всички тези изследвания е наличието на едно или повече 
нарушения на принципите на изследователската етика, според които едно изследване е 
несправедливо (и в този смисъл „неетично“) тогава, когато е „проведено без доброволното 
съгласие на участниците, заблуждава ги за условията на тяхното участие или нечестно се 
фокусира или изключва членове на социални групи“.164 В тези критерии за 
идентифициране на несправедливото по своята цел и изпълнение изследване можем да 
открием както концепцията за уязвимост, доколкото всеки участник в подобно изследване 
е потенциално застрашен от  насилствено въвличане или заблуждение в даден 
експеримент, така и изискването за равнопоставеност, което цели премахването на 
възможността членове на определени социални групи да бъдат ненужно включвани или 
неоправдано изключвани (в зависимост от степента на риск) при подбора на участниците 
в конкретно биомедицинско изследване.  

След края на Втората световна война са предприети първите мерки на 
международно равнище целящи налагането на обща рамка за етически приемливите 
стъпки, които изследователите трябва да следват при провеждането на биомедицински 
изследвания. Първият и най-известен  документ в тази сфера остава Нюрнбергският 
кодекс от 1947 г., който се появява в резултат на едноименния процес, осигурил частично 
възмездие за жертвите на военните престъпления на нацисткия режим. Неговите десет 
точки имат за основна цел да подсигурят спазването на основния принцип, нарушаван не 
само в концентрационните лагери, а и при всички случаи на експериментиране с човешки 
същества – този на уважението към индивидуалната автономия, поради което неговият 
първи член гласи: „Доброволното съгласие на човешкия субект е абсолютно 
необходимо“.165 Така изготвеният от  американски военни лекари кодекс има за 
основополагащ принципа на подсигуряване на правото на свободен от принуда избор на 
																																																													
162 Пореден случай на подобни медицински престъпления е оповестеното наскоро разследване за 
насилствена експлантация на органи от лидери и последователи на китайската секта „Фалун Гонг” в Китай, 
случило се в периода 2000-2008 г. В него се  твърди, че около 40 000 представители на религиозната общност 
са били заловени и екзекутирани от китайските власти поради „съмнителния характер” на тяхното учение: 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3257383/Thousands-religious-prisoners-China-livers-kidneys-corneas-
ripped-ALIVE-sell-transplant-tourists-claims-new-film.html Последно достъпен на: 15.12.2016 г. 
163 Вж. Джонсън, А.  Раждането на биоетиката. С., ИК „Критика и хуманизъм”, 2011, с.220-223, 230-232. 
164 Вж. Buchanan, D. and Miller, G. Justice in Research on Human Subjects. In: Rosamond Rhodes, Anita Silvers 
and Peggy Battin (Eds.), Health Care and Social Justice, Oxford University Press, 2012, p. 373. 
165За чл .1 от Нюрнбергския кодекс (1947), Вж.  <https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf >, 
последно достъпен на: 15.12.2016 г. 
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участниците в биомедицински опити, което би трябвало да остави военновременните 
медицински престъпления  завинаги в историята.166 

Нарасналата нужда в следвоенния период от  по-прецизна регулация на 
изследванията с участието на човешки същества и твърде общият характер на 
Нюрнбергския кодекс водят до приемането на Декларацията от Хелзинки през 1964 г.167 
Тя разширява допълнително полето на регулациите върху опитите с хора, предлагайки по-
детайлно описание на изискванията към организаторите на изследванията, техния ценз и 
отношението участник-изследовател, които оформят настоящите   институционални 
граници и организационни практики  в съвременните биомедицински изследвания.   
Въпреки своите седем ревизии, последната от които е от октомври 2013 г., тя продължава 
да бъде основен ориентир за провеждането на етично издържани изследвания с участието 
на човешки същества.168 

Наличието на тези два ключови документа няма значителен ефект върху 
ситуацията в САЩ от  началото на 70-те години, когато „приблизително 90% от  цялата 
фармацевтична изследователска дейност се извършва върху затворници, които също така 
са подлагани и на биомедицински изследвания, вариращи от  тестването на диетични 
напитки и обикновени перилни препарати, до изследвания, включващи диоксин и бойни 
химични вещества“.169 През този период затворите са идеалният източник на участници за 
различни биомедицински изследвания, видно и от статистиката за периода 1962-1966 г., 
през който 33 компании провеждат  тестове на повече от  150 медикамента в затвора 
Холмсбърг във Филаделфия, за някои от които нито е търсено информирано съгласие от 
страна на участващите лишени от свобода лица, нито са им предоставени адекватни грижи 
за причинената болка.170 

По същото време, в отговор на новопоявилите се разкрития около случая в Тъскиги, 
е сформирана известната Национална комисия за защита на пациентите, подложени на 
биомедицински и  поведенчески изследвания, функционирала в периода 1974-1978 г. и 
препоръчала  в своя финален доклад (останал известен като „Белмонтски доклад”) 
въвеждането на редица регулации, които да премахнат или ограничат възможността за 
провеждане на биомедицински изследвания сред идентифицираните от  него уязвими 
групи, и в частност сред затворническото население. Една от големите заслуги на доклада 
е обвързването на предложените от него правни регулации с три основни етически 
принципа на медицинската изследователска дейност: уважение към участниците и тяхната 
автономия, благодеяние и справедливост.171 Известните до този момент неетични или 
откровено престъпни експерименти с човешки същества карат членовете на комисията за 
първи път да идентифицират няколко конкретни социални групи, определени като 
„уязвими”: бременните, фетусите, новородените, пациентите с психични заболявания и 
затворниците. Оттогава насетне понятието „уязвими групи“ постепенно разширява обсега 

																																																													
166 За любопитна критика и обвинения в  плагиатство към авторите на Нюрнбергски кодекс от влезлите в 
сила в нацистка Германия през 1931 г. „Указания за експериментиране с човешки същества“, Вж. Ghooi, R. 
B. (2011). The Nuremberg Code–A critique. // Perspectives in Clinical Research, 2(2), pp.72–76.    
167 За aктуалната версия на Хелзинкската декларация Вж. 
<http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/>, последно посетен на 15.10.2016г. 
12 Важно е да се отбележи, че от 2008 г. САЩ заменя Декларацията от Хелзинки със свой кодекс, наречен 
„Добра клинична практика“(“Good clinical practice”), а в ЕС се цитират само нейното 4-то и 5-то преработено 
издание, което поставя под въпрос бъдещето ѝ като основополагащ за изследователската практика документ. 
За повече информация вж. < https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_Helsinki >, последно достъпен на 
15.12.2016г.  
169 Gostin, L. Biomedical research involving prisoners: ethical values and legal regulation. // JAMA, 2007, Vol.297, 
No.7, p.737. 
170 Пак там. 
171 За резюме на основните теми и аргументи, залегнали в  Белмонтския доклад Вж. 
<https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/>, последно достъпен на: 15.12.2016 г.  
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си, както показват и негови скорошни дефиниции, според които това са „групи от хора с 
ограничен или липсващ капацитет за взимане на решение поради ограничения в техните 
ментални (в това число когнитивни, емоционални или интенционални) възможности, 
които са резултат от растеж и/или патологични процеси или пък oт външни фактори като 
затваряне или бедност и други социални фактори”.172  

От формална гледна точка, основната специфика на затворническата популация се  
задава от  нейния п равен статут, който съгласно дефиницията, залегнала в чл.4 на 
Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации 
против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко и унизително отнасяне или 
наказание, препраща към института „лишаване от свобода“ определян като „всяка форма 
на задържане или изтърпяване на наказание в затвор или настаняване на лице в държавно 
или частно специализирано заведение, което лицето няма право да напусне по собствена 
воля, по заповед на който и да е съдебен, административен или друг орган“.173  
Съдържателната специфика на групата е не по-малка важна: тя  се изразява в 
пребиваването в среда, изпълнена с различни форми на натиск и принуда. Лишеното от 
свобода лице губи не само правото си на свободно придвижване и гражданските си права 
на гласоподавател и кандидат, но бива откъснат от своето социално обкръжение при често 
драматично намаляване на качеството на живот. Особеностите на затворническата среда, 
включващи висока степен на насилие, липсата на достатъчно лично пространство, а и 
често на подкрепа от  страна на администрацията, представляват сериозни възражения 
срещу възможността за прилагането на основното изискване към биомедицинските 
изследвания  −  участникът в подобни изследвания да даде своето информирано съгласие 
относно участието си в различните етапи на дадено проучване, след като е получил 
достъпна и изчерпателна информация за потенциалните рискове и ползи от  своето 
участие. Понякога дори нуждата от  достъп до основни медицински услуги в местата за 
лишаване от свобода е възможност за деформиране на свободния избор на лишените от 
свобода, тъй като условията в местата за лишаване от  свобода не винаги отговарят на 
основните изисквания от гледна точка на медицинското обслужване. 

 
Взимайки предвид всички те зи съображения, Белмонтският доклад се явява 

завършек на прехода от  установяване уязвимостта на някои обществени групи към 
периода на почти пълна защита, характеризиращ се с осигуряването на съответните 
уязвими групи на „негативни свободи” (Бърлин), разбирани в този случай като свобода от 
каквото и да било участие в подобни експерименти въз основа на някакъв вид принуда или 
заблуда. Така след средата на 70-те години, затворническата популация се превръща  от 
мечтаната за различни фармацевтични компании тестова група в почти недосегаема за 
масовия изследователски интерес популация. Въвеждането на новите регулации променя 
режима на достъп на лишените от свобода до подобни изследвания и на практика отказва 
фармацевтичните компании да набират участници за своите клинични изпитвания сред 
тази група.  

Още тогава обаче на преден план излиза конфронтацията с принципа за 
справедливостта, тъй като рестриктивните мерки премахват равния достъп до 
възможности за включване на лишени от  свобода в биомедицински изследвания, дори 
когато те ги считат за ценни и изявяват съгласието си да участват. Сполучлива илюстрация 
на този проблем е дадена от  Джонсън, който свидетелства за предупреждението, 
отправено към посещаващите щатски затвор членове на комисията от лишено от свобода 
																																																													
172 Helmchen H., Hoppu K., Stock G. et al. Memorandum. From exclusion to inclusion. Improving clinical research 
in vulnerable populations. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2014, p.65. 
   173 „Optional protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment, GA resolution 57/199 of 18 December 2002, art.4 (2)“ цит. по Кънев К., Фъртунова Д., Ангелова Д. 
и др. Деца, лишени от свобода в България: между наследството и реформата. С., БХК, 2014, с. 33. 
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лице: „Дами и господа, намирате се на място, в което безсмислената смърт е начин на 
живот. Установихме, че единственото място в този затвор, в което не умират затворници 
е изследователският център. От какво мислите, че ни защитавате?”.174 Оказва се, че 
въпросът за регулирането на достъпа до биомедицински изследвания на представителите 
на тази уязвима група не подлежи на толкова бързо и еднозначно решение, както е 
изглеждало първоначално.  

През следващите няколко десетилетия (1978 – 2005 г.) броят на лишените от  
свобода лица и изтърпяващите друг вид наказание (в това число и пробация) в САЩ 
нараства приблизително пет пъти и достига внушителните около 7 млн. души,   което 
съотнесено към тогавашния размер на населението на страната представлява 
приблизително 2,3% от всички жители на страната.175 Голяма част от групата на лишените 
от свобода е силно маргинализирана, с ниска степен на грамотност и страдаща от 
инфекциозни заболявания като СПИН, Хепатит С  и туберкулоза, което от  своя страна 
налага прилагането на здравни п олитики в местата за лишаване от  свобода с цел 
превенция, а те от своя страна се  основават на научна информация, за да определят своите 
приоритети и противоепидемични мерки.176  

На фона на тези факти възниква питането до каква степен може да се гарантира 
официално прокламираното право на автономност, залегнало в редица документи от този 
период, когато налице са голям брой практически съображения, възпрепятстващи 
лишените от  свобода да се възползват от  правата си. Въпреки желанието да се осигури 
пълна защита на лишените от свобода лица, в приетите регулации все пак се уточнява и в 
кои случаи е разрешено да се провеждат биомедицински изследвания сред 
затворническата популация. Тези сценарии включват няколко категории на позволени 
изследвания, когато те се отнасят до: „възможни причини, ефекти или процеси на 
затваряне; затворите като институционални структури или затворниците като лишени от 
свобода лица; условия, специално засягащи затворниците като група и практики, които 
имат намерението и разумната вероятност да подобрят здравето и благоденствието на 
участниците в изследването“.177 Последната добавка датира от  2003 г. и се отнася до 
разрешението да се провеждат специфични епидемиологични изследвания, при които 
обаче затворниците не са единствената изследвана група сред избраните участници и 
отново се гарантира минимален риск за тяхното здраве.   

Отчитайки променената ситуация, днес се чуват все повече гласове в подкрепа на 
преминаването от  групово ориентирани категории към измерване на съотношението 
„риск-полза” за всяко лишено от свобода лице и на основата на това съотношение да се 
дава разрешение за участие в конкретно биомедицинско изследване, тъй като наличието 
на толкова голяма затворническа популация, достигаща до една четвърт от световната, е 
значим социален проблем не само за лишените от  свобода и отговорните за тях 
институции, но и за самото общество. Вече половин век основната етична дилема се 
състои в намирането на баланс между адекватното предпазване на затворниците от 
експлоатация и осигуряването на достъп до полезно за тяхната група изследване, имайки 
предвид, че огромната част от тях по-късно ще се присъединят към общата популация и 
резултатите от  подобни биомедицински изследвания са от  голяма важност за адекватна 
оценка на ефективността на различни програми за ресоциализация и медицинска терапия. 
Зад нея всъщност прозира конфликтът между деонтологичния и утилитарския подход в 
																																																													
174 Джонсън, А.  Раждането на биоетиката. С., ИК „Критика и хуманизъм”, 2011, с. 244. 
175 Статистическите данни са взети от Gostin, L. Biomedical research involving prisoners: ethical values and legal 
regulation. In: JAMA, 2007, Vol.297, No.7, p.738, както и от 
http://www.census.gov/popest/data/historical/2000s/vintage_2005/, последно достъпен на: 20.10.2016 г. 
176 Пак там.  
177 Gostin, L. Biomedical research involving prisoners: ethical values and legal regulation. // JAMA, 2007, Vol.297, 
No.7, p.737 
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съвременната изследователска етика, пренесъл се и в полето на биомедицинските 
изследвания.178   

Макар и въпросът за успешната ресоциализация на лицата, лишени от свобода да 
изглежда периферен за настоящата тема, той също би могъл да окаже влияение върху 
бъдещите политики в тази сфера, доколкото правото на затворник да вземе решение 
относно собственото си участие в биомедицински изследвания би могло да се приеме за 
важна първа стъпка към необходимата автономия при последващата му 
ресоциализация.179 Сред предлагания набор от критерии, с които даден изследователски 
екип трябва да се съобрази, за да се определи изследването му като „справедливо”, днес 
се включват следните принципи и практики: 1) наличие на социална или научна ценност 
на изследването; 2) гарантиране на научната му валидност; 3) осигуряване на честен 
подбор на участниците; 4) спазване на благоприятното съотношение „полза-вреда“; 5) 
въвеждане на независимото оценяване; 6) придържане към принципите на получаване на 
доброволно и информирано съгласие; 7) уважение към записалите се участници и тяхната 
автономия и  8) осигуряване на сътрудничество от общността.180 

Въвеждането на принципа на равнопоставеност, разбиран като най-основно 
въплъщение на изискването за справедливост в биоетиката и при провеждането на 
подобни изследвания има свои поддръжници не само в САЩ. В  Обединеното кралство 
също се отправят предложения за постепенно изместване на фокуса в посока повече 
гъвкавост при вземане на решения чрез измерване на съотношението „ползи – вреди” и 
следване на логиката на принципа на равнопоставеност между гражданското 
здравеопазване и здравеопазването, получавано в затворническа среда.181  Като основен 
извод от  специално проведено изследване се откроява нуждата от  преразглеждането на 
актуалното законодателство, което възпрепятства лесното включване на лица, лишени от 
свобода в подобни изследвания. Това идва да покаже, че утилитаристкият подход започва 
да надделява в англосаксонските страни, опитвайки се да облекчи процеса по включването 
на лишени от свобода лица в биомедицински изследвания, което мнозина изследователи 
избягват поради значителните практически усложнения, на които се натъкват.    

 
Макар призивите за прилагане на принципа на равнопоставеността и изоставяне на 

идеята за пълна уязвимост да се засилват,  с оглед на възможните политики на бъдещето 
е нужно да се има предвид, че в самата общност на лишените от свобода има множество 
подгрупи, организирани на различен принцип, което може да изправи търсещите промяна 
и по-гъвкав подход пред нови проблеми.  Така например, съгласно „Наръчник на ООН за 
затворници със специални нужди“, в самата затворническа популация могат да се открият 
следните уязвими групи лица, лишени от  свобода: лишени от  свобода чужди граждани; 
етнически малцинства; лишени от  свобода, употребяващи наркотици/наркозависими, 
лишени от  свобода ЛГБТ лица, лишени от  свобода жени, лишени от  свобода младежи, 
лишени от  свобода в  напреднала възраст, лишени от  свобода с увреждания или със 
специални здравословни потребности, лишени от  свобода с психични заболявания, 
																																																													
178 Вж. Христова, С. Биоетичните решения. Авангард Прима, С., 2014, с.141-145- 
179 За трудностите при ресоциализацията на лишени от свобода лица и голямото значение на тези усилия за 
обществото Вж. Стоянов Д., Петрова, Д., Янева З., Канушев М., Гунева М., Бояджиева Ю. Всеки има право 
на втори шанс. Материали от проект, реализиран през периода март 2013-февруари 2015 г. С., Фондация за 
българска литература, 2014, а също и Маркова, Е.. Методика за групова работа с лишени от свобода в 
контекста на ресоциализацията. // Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Факултет 
по педагогика, 2003, т.95, с. 319-350. 
180 Вж. Buchanan, D. and Miller, G. Justice in Research on Human Subjects. In: Rosamond Rhodes, Anita Silvers 
and Peggy Battin (Eds.), Health Care and Social Justice, Oxford University Press, 2012, pp. 382-385. 
181 Charles A., Rid A., Davies H. et al. 2016. Prisoners as research participants: current practice and attitudes in the 
UK. // Journal of Medical Ethics, 2016, Vol.42, pp.246-252.  Вж. резюме на 
http://jmebeta.bmj.com/content/42/4/246, последно достъпен на: 15.12.2016 г. 
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лишени от свобода с нелечими болести, осъдени на доживотен затвор, лишени от свобода 
в риск от  самонараняване и от  самоубийство.182Изработването на гъвкаво 
законодателство, отразяващо възможните (зло)употреби със статута на лишени от 
свобода, спадащи към някоя от уязвимите групи се нуждае от задълбочен етичен анализ 
на допустимите практики при изследвания с участието на представители на тези групи. 
Показателно е, че до този момент в международната юриспруденция почти липсват дела, 
отнасящи се до извършването на медицински експерименти в условията на лишаване от 
свобода.183  Въпреки това, регулацията на провеждането на биомедицински изследвания 
сред лица, лишени от  свобода е застъпена и в редица консултативни документи, като 
например Европейските правила за затворите, в които се цитират познатите общи 
ограничения при експерименти с участието на лишени от свобода, без те да са изключени 
напълно. 184 От особено значение са случаите на лишени от свобода с нелечими болести, 
които могат да се отнасят както до лишени от свобода с определена по размер присъда, 
заболели от  нелечима болест преди освобождаването си, така и до затворници с 
неограничена присъда (доживотен затвор) или мярка.185 Специалните им потребности се 
изразяват в нуждата от  скъпоструващи медикаменти и продължаваща палиативна грижа, 
допълнителна психологическа и духовна подкрепа, които често не са налични поради 
общи проблеми в пенитенциарната система, изразяващи се най-вече в липсата на 
достатъчно средства и специализирани кадри.  

Каква е актуалната ситуация в България по отношение на възможността за 
включване на лишени от свобода лица в биомедицински изследвания? Към днешна дата 
действащото законодателство, посветено на регламентацията на изтърпяването на 
наказание в Република България - Закон за изпълнение на наказанията и задържането под 
стража (ЗИНЗС) и подзаконовия нормативен акт, регулиращ медицинското обслужване в 
МЛС Наредба №2 от 22.03.2010 г. за условията и реда за медицинско обслужване в МЛС  
-  не урежда изрично въпроса за правото на лишено от  свобода лице да участва в 
биомедицински експерименти. 186  Броят на лицата, лишени от  свобода в страната към 

																																																													
182 Вж. Куеяр А., Марков Д., Дойчинова М. и др. Уязвими групи лишени от свобода. Наръчник.  С., Център 
за изследване на демокрацията, 2015. 
183 Вж. Кънев, К. Защита от изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. С., Изд-
во „Сиби”, 2009, с. 81-84. 
184 Правило 48.1 от Европейските правила за затворите гласи: „Затворниците не могат да бъдат подлагани 
на каквито и да било експерименти без тяхното съгласие.” Освен спазването на принципа за уважение към 
автономията, в този документ е залегнал и принципът за ненасяне на вреда под формата на Правило 48.2: 
„Забраняват се всякакви експерименти върху затворници, които могат да им нанесат физически увреждания,  
психични разстройства или други вреди.” За български превод на документа вж. < 
https://issuu.com/bghelsinki/docs/name984f24 >, последно достъпен на: 15.12.2016 г. 
185 Вж. Куеяр А., Марков Д., Дойчинова М. и др. Уязвими групи лишени от свобода. Наръчник.  С., Център 
за изследване на демокрацията, 2015, с.77-82. 
186По неофициална информация в България няма случаи на провеждано биомедицинско изследване с 
участието на лица, лишени от свобода. За обща информация относно правилата за осигуряване на 
медицинско обслужване вж. Наредба №2 от 22.03.2010 г. за условията и реда за медицинско обслужване в 
МЛС <http://www.gdin.bg/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%E2%84%96-
2-%D0%BE%D1%82-22-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82-2010-%D0%B3.-%D0%B7%D0%B0-
%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%B8-
%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%
D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-
%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-
%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82-
%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0-_p46_l6.html>, п оследно достъпeн на: 
15.12.2016. 
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септември 2014 г. е 7870 лица187, което съотнесено към тогавашния брой на населението 
представлява едва 0,1% от общото население на страната, което статистически предполага 
пренебрежимо малък брой потенциални участници в подобни изследвания, за разлика от 
страните с много по-голяма затворническа популация.  

Липсата на разписани конкретни правила за провеждане на подобни изследвания 
сред лишените от свобода в български контекст все пак не означава законова забрана за 
включването им в биомедицински изследвания. При възникване на подобен случай, той 
би трябвало да се съотнесе към съществуващата правна рамка за клинични изпитвания, 
заложена в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ)188. Още 
повече, че при определени обстоятелства, залегнали в ЗИНЗС, включващи л ипсата на 
подходящи условия за осигуряване на лечението, както и лечението на инфекциозни 
заболявания, всяко лишено от  свобода лице има право да получи прекъсване на 
наказанието по болест, което му дава възможност да се лекува в цивилни лечебни 
заведения и , поне хипотетично, да получава някакъв вид експериментално лечение при 
такива условия.189 При евентуален случай на спешна нужда от експериментална терапия 
за рядко или нелечимо с утвърдени в търговската мрежа лекарствени средства заболяване, 
няма правни пречки пред лишеното от  свобода лице да получава своята терапия извън 
затвора, което от своя страна представлява теоретична възможност за включване на лице, 
лишено от свобода в подобен род изследвания.190  

Когато се разискват специфични въпроси относно качеството и възможностите на 
медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода, не може да се пренебрегне 
цялостното състояние на българската пенитенциарна система. То е предмет на разискване 
за множество доклади въз основа на проведени мониторинг посещения предимно от 
страна на неправителствени организации, което прави поставянето на еднозначна и 
обективна оценка на медицинското обслужване в рамките на системата трудно отвъд 
публикуваните данни в мониторинговите доклади.191 

В български контекст, съгласно оскъдните официални данни, съдържащи се в 
докладите за условията в местата за лишаване от свобода на неправителствения сектор, е 
възможно да възникнат допълнителни затруднения от  материален характер поради 
определяното като лошо  качество на здравните грижи в медицинските центрове към 
местата за лишаване от свобода, най-вече поради липса на специализирани кадри и лоша 
																																																													
187 Данните са взети от “Council of Europe – Annual Penal Statistics. SPACE I – Prison populations. Survey 
2014.”, с. 36, < http://www.statewatch.org/news/2016/mar/coe-prison-statistics-space-i-prison-populations-
report.pdf >, последно достъпен на: 15.12.2016 г. 
188 По неофициална информация досега няма случай на лице, лишено от свобода в Република България, 
което да е взело участие в биомедицинско изследване – бел.авт. 
189 Чл.135, §1 гласи: „Лишените от свобода се изпращат в лечебни заведения извън местата за лишаване от 
свобода, когато: 1. в лечебните заведения към местата за лишаване от свобода няма условия за провеждане 
на необходимото лечение; 2. се налага лечение на ин фекциозни заболявания; 3. са необходими 
консултативни прегледи или специализирани изследвания.“ ЗИНЗС, 
<http://www.gdin.bg/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-
%D0%98%D0%97%D0%9F%D0%AA%D0%9B%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95-
%D0%9D%D0%90-
%D0%9D%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%A2%D0%90-
%D0%98-
%D0%97%D0%90%D0%94%D0%AA%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%9D%D0%95%D0%A2%D0%9E-
%D0%9F%D0%9E%D0%94-%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%90_p41_l6.html>, 
последно достъпен на: 15.12.2016 г. 
190 Авторът изказва специални благодарности на доц. Ива Пушкарова за отправените критични коментари 
към първоначалната теза, формулирана по време на представянето на доклада относно ситуацията с достъпа 
на лишени от свобода лица до биомедицински изследвания в български контекст, което доведе до нейното 
преразглеждане.   
191 Вж. Марков Д., Дойчинова М. Индекс за мониторинг на условията в затворите.Методология и пилотни 
резултати. С., Център за изследване на демокрацията, 2015 , с.75-91. 
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материална база.192 Практическите затруднения, пред които се изправя всеки 
изследователски екип могат да бъдат значителни, особено в случаите, когато има нужда 
участниците в дадено изследване да бъдат наблюдавани ежедневно, тъй като в случая с 
лишени от  свобода това често е невъзможно поради режима на ограничен достъп на 
външни лица, а в български контекст и от  липсата на денонощна медицинска помощ в 
медицинските центрове.193  

В заключение, бихме могли със сигурност да потвърдим към днешна дата 
актуалността на дебата дали и до каква степен трябва да се позволи на лица, лишени от 
свобода да участват в биомедицински изследвания. През последното десетилетие се 
наблюдава тенденция в бъдеще все повече страни да дадат утвърдителен отговор на 
въпроса за достъпа на лишени от свобода до биомедицински изследвания, но с уговорката, 
че всеки случай изисква детайлен преглед спрямо конкретните особености, изпълнението 
на общите изисквания от  страна на изследователите и чрез внимателен контрол върху 
първоначалния проект от  страна на независими за пенитенциарната система етични 
комисии. Не бива да се забравя и фактът, че лишените от свобода по презумпция не могат 
да се ползват напълно от една формално присъдена им автономия, дори законодателят да 
има волята за подобни мерки,  доколкото те са постоянно изложени на риск от принуда от 
всички заинтересовани страни – изследователи, служители в системата, а защо не и от  
други лица, лишени от свобода. Спецификите на затворническата среда също така имат 
своите ефекти  върху личността на лишените от свобода, за мнозина от които е напълно 
възможно да дадат съгласието си за участие в подобни изследвания с идеята за извличане 
на конкретни облаги или просто защото го привиждат като единствен начин за 
осигуряване на достъп до качествени медицински грижи, които системата на 
медицинското обслужване в затворите няма ресурсите да осигури. Последното важи с 
особена сила за българския контекст, в който до този момент обаче, няма известен подобен 
случай, което изправя всеки бъдещ подобен опит не са пред обичайните етични, но и пред 
потенциални правни предизвикателства.  

Въпреки привлекателността на прагматичния подход за ситуационно измерените 
ползи и вреди от  всяко конкретно проучване, от  биоетична гледна точка въпросът за 
предпазването на считаните за уязвими групи и прокламираното желание за 
равнопоставеност на различни социални групи, сред които попадат и лишените от свобода 
лица, продължава да очаква свое подходящо за съответната юрисдикция и култура 
решение в теоретичен и практически план. 

 
 

 
  

																																																													
192За подчертано критичен подход към качеството на медицинското обслужване в местата за лишаване от 
свобода вж. БХК – Годишен доклад за правата на човека. 2015.  < 
http://www.bghelsinki.org/media/uploads/annual_reports/annual_bhc_report_2015_issn-2367-6930_bg.pdf > 
Последно достъпен на: 20.10.2016 г. Вж. също Марков Д., Дойчинова М. Индекс за мониторинг на условията 
в затворите.Методология и пилотни резултати. С., Център за изследване на демокрацията, 2015   
193 Друг тип предизвикателства за прилагане на принципа на р авнопоставеност при лицата, лишени от 
свобода е въпросът дали специализираните болници за активно лечение на лица, лишени от свобода могат 
да осигурят подходящи условия за провеждане на подобни изследвания, включително наличие на етическа 
комисия, която да  преглежда предложения за осъществяването им в рамките на местата за лишаване от 
свобода, както изисква чл.103 §2 от ЗЛПХМ – бел.авт. 


