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Дефиниция на
„телесно наказание“

Като „телесно“ или „физическо“ наказание се определя
всяко наказание, при което се използва физическа сила,
и което цели да предизвика някаква степен на болка или
дискомфорт, независимо колко лека е тя.1 Повечето физически наказания включват удряне на децата („плесници“,
„шамари“, „шляпване“) с ръка или с пособие – камшик, пръчка, колан, обувка, дървена лъжица и пр. Те обаче могат да
включват например ритане, разтърсване или хвърляне на
децата, драскане, щипане, хапане, скубане или едновременни силни удари с длани по двете уши, принуждаване на
децата да стоят в неудобно положение, горене, попарване
или насилствено поглъщане (напр. промиване на устата на
детето със сапун или принуждаването му да поглъща лютиви
подправки).
Според Комитета телесното наказание неизменно е унизително. Освен това има други, нефизически форми на наказание,
които също са жестоки и унизителни и съответно – несъвместими с Конвенцията. Те включват например наказания, които омаловажават, унижават, хулят, превръщат в изкупителна
жертва, заплашват, плашат или осмиват детето.

Основни политически документи
• Д
 екларацията за правата на детето. Приета от Общото събрание на ООН с Резолюция 1386 (XIV) от
20 ноември 1959 г. Принцип 9 постановява защита
срещу всички форми на пренебрежение, жестокост и
експлоатация.
• Конвенцията

на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г. (Резолюция 44/25 на Общото събрание
на ООН) признава неотменимите права на децата и
задълженията на държавата, публичните институции, родителите и обществото като цяло.
• С
 пециална сесия на ООН за децата
През м. май 2002 г. представители на правителствата
се събраха и решиха какво да правят, за да подобрят
живота на децата през следващите 10 години. Релутатът от тяхното обсъждане е Резолюцията на Общото събрание на ООН „Свят, подходящ за деца”. “(6)
Защита на децата от насилие и експлоатация: Децата
трябва да се защитават от насилие, тормоз, експлоатация и дискриминация, както и от всички форми на
тероризъм или взимане на заложници.”

Координатор:

Партньор:

• П
 роучване на ООН на насилието над деца, 2006
„98. Призовавам държавите да забранят всяка
форма на насилие над деца, във всички среди,
включително всяко телесно наказание, увреждащи
традиционни практики, като ранни и принудителни
бракове, генитално осакатяване на жени, осакатяване и т. нар. престъпления на честта, сексуално насилие и мъчениее, и друго , жестоко, нехуманно или
унизително отношение или наказание…”
• Цели на устойчивото развитие на ООН и Дневен ред
2030
16.2 Прекратяване на злоупотребата, експоалатацията, трафика и всички форми на насилие и мъчение над деца”

1 U
 N Committee on the Rights of the Child, General Comment №8
“The right of the child to protection from corporal punishment
and other cruel or degrading forms of punishment ”, para.
11, 2006 г. http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
G07/407/71/PDF/G0740771.pdf?OpenElement.

Съфинансирано от ЕК

Член 17 на Европейската социална харта задължава държавите да защитават децата от всички форми
на малтретиране. Европейският комитет за социални
права, който наблюдава Европейската социална харта,
заяви, че телесното наказание не е в съответствие със
стандартите за човешки права, определени в Социалната харта. Тълкуванието на Европейският комитет за социални права на този член е, че той изисква законодателна забрана срещу всяка форма на насилие над деца,
включително телесно наказание, на всички места (дом,
училища, институции).

Международни инициативи

През 2006, Комисарят по правата на човека на СЕ,
Thomas Hammarberg, публикува нарочен документ за
телесното наказание: “Правото да не бъдеш удрян е
също и детско право”. В своето обръщение през 2007
г. към Парламентарната асамблея той заяви, че „първата необходима стъпка е законното забрана на всякакъв
вид насилие срещу деца, независимо дали насилието е
извършено в училище, институция или у дома“.

• С
 ветовна здравна организация
и INSPIRE: седем стратегии за
прекратяване на насилието над деца

• Г
 лобалната инициатива за
прекратяване на всяко телесно
наказание над деца
• В
 сеобщо партньорство за
прекратяване на насилието над деца

• С
 ъветът на Европа и „Вдигни ръка
срещу шамара!“

Европейският съд по правата на човека
През 1978 г. по делото T. Tyrer срещу Великобритания Съдът е постановил, че съдебно постановеното телесно
наказание (бой с пръчка) на 15-годишно момче е нарушило правото му на защита от унизително наказание. През
следващите две десетилетия Съдът осъжда училищното телесно наказание, най-напред в държавните училища
с решение по делото Campbell и Cosans срещу Великобритания, а по-късно и в частни училища в решението си
Costello-Roberts срещу Великобритания.
Първият случай на телесно наказание в дома е разгледан от Съда през 1998 г. в делото „А. срещу Великобритания”. То е подадено срещу Великобритания от младо момче, което е било пребито от пастрока си с бастун.
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съюз. Отговорността за съдържанието на този документ е единствено на Сдружение „Институт по социални дейности и
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