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Исторически генезис на 
наказателното право – I.

• Според съвременната представа наказателното право
(като всеки друг правен отрасъл) има регулативна
функция  идея за програмиране на обществените
отношения. Мисленето за правото в миналото обаче не
възприема правото като управленски инструмент. То е
религиозно-обичайна естествена даденост.

• Според древната представа наказателното право има за
цел възстановяването на нарушения социален баланс:
– Идея за „огледалното“ наказание (талион):
«19. На оногова, който причини повреда върху тялото на
ближния си, да се направи също, каквото е той направил:
20. строшено за строшено, око за око, зъб за зъб; както той е
причинил повреда на човека, тъй и нему да се направи.
21. Който убие добитък, да го заплати, а който убие човек, да
бъде умъртвен.
22. Един съд да имате както за пришълеца, тъй и за туземеца,
защото Аз съм Господ, Бог ваш.» - кн. Левит, гл. 24.



Исторически генезис на 
наказателното право – II.

• Възстановяване на баланса чрез поробване на
убиеца с цел засегнатият род да получи замяна на
своя убит;

• Идея за откупуването с цел възстановяване на
икономическия баланс за рода, загубил работните
ръце на своя убит.

• Продажбата на длъжника и идеята на римското
право, че obligatio est iuris vinculum.

• Наказателното право: от частно към публично.
– Самостоятелно преследване на престъпника 

Въвеждане на държавен съд в помощ на
пострадалия от престъплението  Поява на
престъпления, преследвани от държавата и
държавна система за наказване.

– В най-ранните кодификации липсва разграничение
между престъпление и деликт.

• Връзка с предходната лекция – наказателното
право търси осъществяването на корективната
справедливост.



Идеята за възстановяване на 
социалния баланс в съвременното 

НП
• НП като „реакция за

самосъхранение от страна на
обществото“ (Адолф Франк);

• НП като крайна мярка на
използването на най-тежките
форми на държавна принуда =
предупреждение чрез принуда;

• Идея за наказателното право като
ultima ratio – последно средство за
социална реакция.
 Обезценяване на тази идея в
съвременните условия на
наказателноправен популизъм.



Наказателно право и 
ценности

• Наказателното право посочва определени блага като
ценности за обществото и им дава защита,
предвиждайки наказания за деянията, които ги засягат.
– Понятието „ценност“. Ценност наричаме всяко

състояние на нещата, което възприемаме като благо
– даваме му положителна оценка и считаме, че то
трябва да бъде постигнато, а ако вече е постигнато –
да бъде съхранено.
• Например: Социалната държава е ценност, предписана чрез

принцип в КРБ, която ценност тепърва ще трябва да постигаме.
Равенството между мъжете и жените е ценност, която трябва в
определени свои измерения да бъде съхранявана (вече е
постигната), а в други тепърва да бъде постигана.

– Правната аксеология – науката, изучаваща ценностите,
защитавани от правото.

• Наказателният кодекс като кодекс на моралните
ценности на обществото:
– Наказателното право дава ясно разрешение на

определени въпроси по линията „правилно/неправилно“;
– Наказателното право дава възможност за сравняване на

различни типове нежелано поведение чрез сравнението
на различни наказания.



Символната власт на 
наказателното право

• Идеята е разработена от френския социолог
Пиер Бурдийо;

• СВл. е властта да се създава мироглед чрез
конструирането на определени социални
представи, включително.

• От тази гледна точка наказателното право
определя поведението, което е нежелано и
вредно от официалната гледна точка на
държавата.
– Моят пример: Гл. «Богохулство и други

престъпления противъ вярата» в НЗ от 1896 
«Престъпления с/у брака, семейството и
младежта», включващи «Престъпленията срещу
отживелиците на феодалния бит» по съветски
модел.

– Вж. чл. 176, ал. 3 от НК от 1968: Свещенослужител,
който извърши религиозен обред за
бракосъчетание, без да е сключен преди това брак
по надлежния ред, се наказва с лишаване от
свобода до една година и с обществено порицание.



Целите на наказанието по 
НК от 1968

• Чл. 36 НК:
(1)Наказанието се налага с цел: 1) да се
поправи и превъзпита осъденият към
спазване законите и добрите нрави, 2) да
се въздействува предупредително върху
него и да му се отнеме възможността да
върши други престъпления и 3) да се
въздействува възпитателно и
предупредително върху другите членове
на обществото.
(2) Наказанието не може да има за цел
причиняване на физическо страдание или
унижаване на човешкото достойнство.



НК от 1968 и радикалната 
формулировка на целите на 

наказанието

• Възможните цели на наказанието:
– Въздаяние (отплата чрез страдание) =

Репресия;
– Възстановяване = Ретрибуция;
– Превъзпитание = Социална рехабилитация;

+
– Превенция (присъства като цел във всички

възможни целеви конфигурации).

• НК от 1968 г. обявява превъзпитанието
като своята главна, първостепенна цел
– интерпретация на
последователността, избрана от
законодателя.



Идейни предпоставки за 
превъзпитателната цел на 

модерното наказателно право

• Смисъл на разграничението „Традиционен – Модерен
– Постмодерен“.

• Модерната пеналистика през XVIII и XIX век
преосмисля идеята за наказването под влиянието на:
– Хуманизма, откриващ „човешкото“ дори у престъпника

и заклеймяващ жестокостта на средновековните
наказателни системи;

– Рационализма, отричащ като примитивно „равното“
въздаяние чрез налагането на страдание и предлагащ
нови, полезни за обществото и за дееца наказания;

– Новото социално познание, търсещо причините за
престъплението отвъд (вродената и до голяма степен
непреодолима чрез възпитателни мерки) греховната
природа на човека, предлагана от християнската
доктрина;

– Достиженията на новите приложни науки -
педагогиката, психиатрията и психологията, създаващи
научните основи за превъзпитанието на дееца.

• Влияние върху създаването на модерните
наказателноправни кодификации.



Наказателно право и 
социален контрол

• Пенетенциарните заведения като
средища за контрол над
нежеланите/различните/ненормалните,
които следва да бъдат
дисциплинирани: Мишел Фуко, Надзор
и наказание: Раждането на затвора -
http://bit.ly/мишелфуко.

• Аналогии на тези функции на затворите
с болниците (особено психиатрите),
казармите, заводските цехове. Раждане
на държавата-затвор.

http://bit.ly/мишелфуко


Идеята за паноптикона

• Джереми Бентъм, познат Ви като основ
предлага изграждането на затвора-
паноптикон в края на XVIII. век;

• Реализиране на идеята в буржоазна
Куба – вж. затвора Presidio Modelo;
използване на затвора-паноптикон и на
„Острова на свободата“;

• Използване на идеята от Мишел Фуко,
за да бъдат онагледени механизмите на
т. нар. „дисциплинарни общества“;

• Преход от общество на наблюдението
(surveillance society) към общество на
самонаблюдението (sousveillance
society).



Presidio Modelo, Isla de la 
Juventud, Cuba



Алтернативата на 
превъзпитателния модел

• Преосмисляне на идеята за социалната
рехабилитация в САЩ и Великобритания през
последната четвърт на XX. век.

• Алтернативата:
– Стриктно определяне на наказанията в закона; отказ от

широките амплитуди на наказанието, конкретизирани
според социалната характеристика на дееца;

– Ужесточаване на наказанията и особено тежки
наказания за рецидивната престъпност с цел
„извеждане“ на нарушителите от обществото;

– Всеки гражданин знае, че престъплението е свързано с
прекалено тежки последици – възможност за
рационален избор в полза на правосъобразното
поведение.

– Обаче: съществува и проблемът за пренаселването на
съвременните пенетенциарни системи, особено в САЩ:
• Въпрос за социалната ефективност;
• Въпрос за икономическата ефективност;
• Интерпретация от гледната точка на Critical Legal Studies.



Основните въпроси на философията 
на НП, които не са засегнати в 

настоящата презентация

• Проблеми на психологията на НП:

– Детерминизъм и свободна воля;

– Вина и вменяемост;

• Проблеми на социологията на
НП:

– Наказателноправен популизъм;

– Криминализация и
декриминализация.



Някои работни дефиниции

• Детерминизъм наричаме идеята, според която всяка
постъпка им за причина предишни факти, които са
определени на свой ред от по-стари факти. Нашите
постъпки имат за причини комплекс от фактори в
социалната ни среда, а не са плод на свободен избор.
Престъплението на престъпния деец е в
голяма/огромна/абсолютна степен предопределено от
социалната му среда.

• Свободната воля е философска идея, според която ние сме
свободни и сами решаваме за своите постъпки, като носим
отговорност за тях, независимо от обусловеността на
средата. От тази гледна точка и робът, който е принуден да
действа по определен начин от господаря си, има своето
поле на морална автономия и свобода да вземе правилен
морален избор.

• Вината и вменяемостта са понятия, познати Ви от курса по
ОТП. Тяхното разработване е резултат на философскоправно
обосноваване и ОТП е възприела само един от вариантите,
изхождайки от идеята, че определено отношение на
престъпния деец е социално укоримо, защото той е насочил
своята свободна воля в забранено от закона направление.



Още някои работни дефиниции

• Наказателноправен популизъм наричам
политиката да се променят
наказателноправните норми в угода на
мнението на широката публика, без това да
е подплатено от рационално планиране на
дългосрочните последици за борбата с
престъпността и често въобще в
противоречие с вътрешните принципи на
наказателното законодателство и с тези на
КРБ.

• Криминализация и декриминализация са
съответно процесите по законодателното
обяване на едно деяние за престъпно и
наказуемо (крим.) и по законодателната
отмяна на неговия престъпен характер
(декрим.).



Литература

• Ст. Йотов, Въведение във ФП, с. 117-122 -
http://bit.ly/ФНП

• С. Гройсман:
– Наказателното право като защита на ценности -

http://bit.ly/ценности;
– Властта да се наказва и властта да се възпитава – в

сб. Съвременни предизвикателства пред
наказателното законодателство, С., УИ, 2018. –
предстои публикуване в сайта «Съдебно право»
през май 2018.

– Правни аспекти на отношението „знание – власт“
в контекста на европейската реформа в защитата
на личните данни - http://bit.ly/Фуко

• Р. Марков - Виновното деяние – израз на
свободната воля на субекта:
http://bit.ly/свободнаволя

http://bit.ly/ФНП
http://bit.ly/ценности
http://bit.ly/Фуко
http://bit.ly/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8F

