Превенция на престъпността

РОЛЯТА НА НАКАЗАТЕЛНАТА РЕПРЕСИЯ
В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА
Д-Р ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА

Десислава ПЕТРОВА е родена през 1982 г. в
София. Завършва право в УНСС през 2005 г., а
през 2020 г. завършва магистратура по специалността „Защита на националната сигурност“ в
Университет „АМВР“. Последователно е младши прокурор (2007–2010), прокурор (2010-2017) в
Софийска районна прокуратура и прокурор в Софийска градска прокуратура (от 2017). От 2013
г. е хоноруван асистент по наказателнопроцесуално право в Академията на МВР, а през 2016 г.
и в Университета за национално и световно стопанство. От 2015 г. е постоянен преподавател
по наказателно право и процес на кандидатите
за младши прокурори в Националния институт
на правосъдието. През 2015 г. защитава докторантура по наказателен процес в ЮЗУ „Неофит
Рилски“. Автор е на научни публикации и на монографичния труд „Съдебното следствие в наказателния процес“ (София, 2016).
Резюме: Актуалният въпрос относно необходимостта от Концепция за наказателната полити-

ка на Република България за периода 2020-2025 г.
и приетата такава предпоставят размисли относно ролята на наказателната репресия като
средство за превенция на престъпността. В настоящия материал е аргументирана позицията,
че съвременната правна рамка въплъщава идеята за превантивната роля на наказателната репресия, макар обосновано да я извежда като последно средство за противодействие.
Ключови думи: Наказателен кодекс, Наказателнопроцесуален кодекс, индивидуална превенция,
обща превенция, репресия

THE ROLE OF CRIMINAL REPRESSION IN CRIME
PREVENTION
DESISLAVA PETROVA, PhD

Abstract: The current issue regarding the need
for the Concept for the Criminal Policy of the Republic of Bulgaria for the period 2020-2025 and
the adopted one, suggest a reflection on the role
of criminal repression as a means of preventing
crime. The present article argues that the current
В Конституцията на Република България от
1991 г. разпоредби, свързани с предотвратяването на престъпления, се съдържат само във връзка с изключенията, касаещи конституционно установени права – неприкосновеност на жилището
и неприкосновеност на свободата и тайната на кореспонденцията.1 Конституцията на Република
България от 1971 г. е съдържала различна правна уредба в тази насока, възлагайки функции по

legal framework embodies the idea of the preventive role of criminal repression, although it reasonably brings it as a last mean of counteraction.
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превенция на престъпността на съда, на прокуратурата, както и на отделния гражданин.2 Действащият до 29 април 2006 г. НПК вменяваше на органите на предварителното разследване и на съда
ясно изразени превантивни функции. По всяко
едно наказателно производство тези органи носеха задължението да докажат причините и условията, способствали за извършване на престъплението (чл. 82, т. 4 НПК-отм.). Част от основната
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задача на реда, по който се осъществяваше наказателното производство, беше съдействието за
предотвратяване на престъпленията и укрепване
на законността (чл. 1, ал. 2 НПК-отм.).
Действащата до 29 април 2006 г. наказателнопроцесуална уредба предвиждаше четири-елементна структура на предмета на доказване, включваща: 1) извършеното престъпление
и участието на обвиняемия в него; 2) характерът и размерът на вредите, причинени с деянието; 3) другите обстоятелства, които имат значение
за отговорността на обвиняемия, включително и
относно семейното и имущественото му положение; 4) причините и условията, способствали
за извършване на престъплението (чл. 82 НПКотм.).3 Задължението на държавните органи да
установят обстоятелствата по т. 4 във всяко едно конкретно наказателно производство намираше продължение и в други разпоредби на НПК от
1974 г. Съгласно чл. 173 НПК (отм.) прокурорът и
следователят използват широко съдействието на
обществеността за изясняване на обстоятелствата по делото, както и за отстраняване на причините и условията, способствали за извършване на
престъплението. Член 184 НПК (отм.) установяваше т.нар. „сигнална функция“ на прокурора и
следователя. Този текст указваше, че когато установят причини и условия, които са способствали
за извършване на престъплението, прокурорът и
следователят предлагат на съответното учреждение или юридическо лице да вземат мерки за тяхното отстраняване (ал. 1), а съответното учреждение или юридическо лице са длъжни да разгледат
предложението и в месечен срок от получаването
му да уведомят органа, който го е направил за взетите мерки (ал. 2). Текстът на чл. 185 НПК (отм.)
установяваше задължения за вземане на мерки за
предотвратяване на престъпления, но този текст
беше отменен още при действието на НПК от
1974 г. с ДВ, бр. 50 от 2003 г. Този текст е задължавал прокурора и следователя да вземат необходимите мерки за предотвратяване на престъпление,
за което има основание да се предполага, че ще
бъде извършено, включително и временно изземване на средствата, с които би могло да се извърши престъплението. В редакцията си преди ДВ,
бр. 70 от 1999 г. текстът е включвал втора алинея,
която е позволявала по изключение, когато има
несъмнени данни, че може да се извърши убий8

ство или друго тежко умишлено престъпление,
органите на разследването със съгласието на прокурора да могат да задържат лицето за не повече
от двадесет и четири часа. Като продължение на
цитираните до тук разпоредби и в съответствие с
тях, един от въпросите, които задължително прокурорът обсъждаше след приключване на предварителното производство, беше дали са взети
мерки за отстраняване на причините и условията,
способствали за извършване на престъплението
(чл. 234, ал. 1, т. 8 НПК-отм.).4
Във връзка с отпадането на изричния регламент на функциите на прокуратурата по превенция
на престъпността, с приемането на НПК от 2005
г.5 от предмета на доказване по наказателни дела
отпаднаха причините и условията за извършване
на престъплението (чл. 102 НПК). Понастоящем
прокуратурата няма задължение да ги установява
в хода на разследванията и да ги доказва пред съда,
респ. съдът няма задължението да допуска събирането на доказателства за тях. Това стесни обема
на необходимата за приключване на делото доказателствена съвкупност и даде благоприятен резултат върху бързината на разследванията.
В съответствие с отпадане на задължението
да се установяват причините и условията за извършване на престъплението бяха коригирани и
разпоредбите, които имаха връзка с това задължение. Сега действащия текст на чл. 204 НПК предвижда, че органите на досъдебното производство
използват широко съдействието на обществеността за разкриване на престъплението и изясняване на обстоятелствата по делото.6
Тук е необходимо да се направят няколко
уточнения.
Първо, в някои случаи причините и условията за извършване на престъплението се явяват
съставомерен елемент и поради това подлежат на
доказване в кръга от обстоятелствата по чл. 82,
т. 1 НПК (отм.), респ. по чл. 102, т. 1 НПК. Такива примери могат да бъдат открити в разпоредбите на НК, установяващи по-ниска санкция,
когато поведението на извършителя е било провокирано от пострадалия.7 В тези случаи допълнителни усилия за установяването им не са необходими, тъй като те следва да бъдат доказани като
елементи от обективната страна на престъплението. Поради това и при сега действащия НПК е

необходимо провеждане на разследване за тяхното установяване. Това обаче не е част от превантивната дейност на прокуратурата, разследващите органи и съда, а е част от дейността по
доказване на престъпното деяние.8
В този смисъл заслужава подкрепа изводът, че
анализът на разпоредбата на чл. 82, т. 4 НПК (отм.)
сочи, че установяването на причините и условията,
способствали извършването на престъпление, има
по-общо значение – за укрепването на законността и предотвратяването на бъдещи престъпни посегателства върху обществените отношения.9 Тези причини и условия имат значение не толкова за
конкретното наказателно производство, колкото за
общата съвкупност от наказателни дела.10
Второ, въпросът за причините и условията за
извършване на престъпления се явява централен
за криминологичната наука.11 Най-вече чрез нейните научни постижения може да се открои разликата между причините за престъпността и причините за престъплението. Криминологията изучава
причините за престъпността като социален феномен, като наред с това включва в предмета си изучаване и на причините за отделните категории
престъпления, както и за отделните престъпления. Обичайно криминологическата наука систематизира три групи причини и условия: 1) общи – детерминиращи престъпността в цялост; 2)
особени – отнасящи се до различни структури на
престъпността и 3) единични – причини и условия за конкретни престъпни прояви. Криминологическата наука очертава и разграничението между понятията „причина“ и „условие“ Според Й.
Айдаров условието е причина в потенция, а причината е условие в действие, т.е. такова условие,
което непосредствено поражда следствие.12
Във връзка с тези уточнения следва да се отбележи, че при действието на отменения НПК установяването по пътя на наказателнопроцесуалното
доказване на причините и условията се ограничаваше до конкретното престъпление. „Доколкото се търси пряката и непосредствена причина
на престъплението, в полето на познанието бива
изолирана малка причинна верига, в която не са
включени всички социални аспекти на деянието
и неговия извършител“.13 „Предвид изключителното им многообразие трудно може да се открои
типичното у причините и условията за конкретното престъпно деяние. Тяхното действие има ком-

плексен характер. Все пак причините за конкретното престъпно поведение могат да се потърсят
в негативното отношение на личността към социалните ценности и установените обществени отношения, регулирани от правото, в отрицателната социална ориентация на личността, в
особеностите на соматичното и психичното състояние на конкретните правонарушители.“14 Доколкото всяко престъпление отразява конфликта
между личност и общество, „първоизточникът на
този конфликт е негативизмът у личността към
обществените порядки, към правата и интересите на другите хора“.15 Условията, способствали
извършването на конкретното престъпление,
следва да се потърсят в съвкупността от конкретни криминогенни фактори, които имат обективен
характер: например различни недостатъци при
упражняване на властта, охраната на обществения ред и собствеността, конкретни слабости в
дейността на администрацията и правозащитната
система, оставяне на вещи и предмети без надзор,
липсата на охрана на обекти и учреждения и т.н.16
Изключването на причините и условията от кръга на подлежащите на доказване
обстоятелства по НПК не означава, че органите на досъдебното производство и съда нямат изобщо никаква роля в превенцията на
престъпността. Напротив, те имат своето важно място в тази дейност. Защото чрез разкриването на престъпленията, разобличаването на виновните и налагането на справедливо наказание
се осъществява и превенцията на престъпността.
Няма да е пресилено да се каже, че това е много
съществена част от превенцията на престъпността. Защото колкото и усилия да полагат органите
на МВР и други държавни структури при изпълнение на конкретните правомощия, които имат по
превенция на престъпността, тези усилия няма да
имат достатъчен резултат, ако в случаите, когато се е стигнало до извършване на престъпление
(доколкото не е възможно престъпност изобщо да
не съществува), за него не бъде отредено справедливо наказание.17
Аргументите за този извод са легални.
Първо, в чл. 1 НПК са установени непосредствената (ал. 1) и основната (чл. 2) задачи на кодекса. Съгласно ал. 1 „Наказателно-процесуалният
кодекс определя реда, по който се извършва на9

казателното производство, за да се осигури разкриване на престъпленията, разобличаване на виновните и правилно прилагане на закона.“. Като
осъществява тази своя непосредствена задача,
НПК реализира и основната такава, разписана в
ал. 2, и „осигурява защитата от престъпни посегателства срещу Република България, срещу
живота, свободата, честта, правата и законните
интереси на гражданите, както и срещу правата и
законните интереси на юридическите лица, и съдейства за предотвратяване на престъпленията и укрепване на законността.“ (подчертаването мое – Д.П.).
Второ, превантивната роля на наказанието е изведена като една от неговите цели съгласно изричния регламент на чл. 36 НК. Според
цитирания текст „наказанието се налага с цел: 1)
да се поправи и превъзпита осъденият към спазване на законите и добрите нрави, 2) да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме
възможността да върши други престъпления и 3)
да се въздейства възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото.“ Според чл. 60 НК „наказанието на непълнолетните се
налага с цел преди всичко да бъдат те превъзпитани и подготвени за общественополезен труд.“.
При така очертаните цели наказанието се определя като “установена от закона мярка на държавна принуда, налагана от съда на лице, извършило
престъпление, която се заключава в засягане определени права или интереси на последното, изразява отрицателната оценка на държавата относно това лице и неговото деяние и има за цел да
предотврати извършването на нови престъпления
от него и от други неустойчиви членове на обществото, като въздейства върху тях възпиращо и поправително-възпитателно.“18 На тази законова основа се прави обоснования извод, че наказанието
по НК е насочено към бъдещето, тъй като цели да
постигне такова въздействие, че да осуети по-нататък нови престъпления, както от наказания, така и от други неустойчиви членове на обществото.
С оглед на това се говори за „специално превантивна“ функция на наказанието, респ. за „специална превенция“ (специално предупреждение),
позната още като индивидуална превенция, и „генерална превенция“ (общо предупреждение19).
Съчетаването на принудително-предупредителните с възпитателно-поправителните моменти,
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на специалната с генералната превенция, макар
и в различно съотношение помежду им, е характерно за всички видове наказания.20 Впрочем, нашият законодател, формулирайки принципите,
свързани с наказанието и с неговото определяне,
изхожда от достиженията на смесените (обединителни, относителни) теории за наказанието и съчетава функцията на възмездие по повод извършеното престъпление с превантивните функции
(генералната и специалната превенция).21 Верен
е изводът, че профилактичната насоченост на НК
се състои в докрай прокараната идея за законоустановеност на престъпленията и наказанията
и в превантивно-възпитателните цели на наказанието.22 23 Индивидуалната превенция се състои
в задачата да се поправи и превъзпита осъденият, като се изкоренят противообществените му
навици, внедрят се в съзнанието му разбирания
за необходимостта от спазване на нормативните
предписания и се формират вътрешни задръжки,
които да са достатъчен възпиращ фактор за други престъпления. Чрез принудителното ограничаване на правата на осъдения се създават обективни условия, които да отнемат възможността му да
извърши ново престъпление, но и действат предупредително спрямо него, като създават заплаха, че при следваща престъпна проява ще стане
обект на ново наказание. Наказанието на виновния преследва и по-общата цел – чрез психическо
въздействие в две насоки – възпитателна и предупредителна, да се въздейства превантивно върху
останалите неустойчиви членове на обществото.
По-конкретно, целта е да се формират контрамотиви и задръжки у тези от тях, които са склонни
към извършване на престъпления, а към останалите, които вече са формирали такива контрамотиви и задръжки, насоката на въздействие е към
тяхното затвърждаване. Това е съдържанието на
генералната превенция.24
Няма спор, че за да се осъществи индивидуалната превенция, е необходимо в наказателното
производство да се докаже и личността на извършителя.25 Тя е един от факторите, които обуславят
налагането на справедливо наказание в рамките
на законоустановените граници. Не е случайно,
че тя не е отпаднала от предмета на доказване с
приемането на новия НПК и подлежи на установяване като част от обстоятелствата по чл. 102, т.
3 НПК. По делата срещу непълнолетни законът

изрично предвижда задължение на органите на
досъдебното производство и съда да събират доказателства за деня, месеца и годината на раждане на непълнолетния, за образованието, средата и
условията, при които е живял, както и доказателства дали престъплението не се дължи на влияние
на пълнолетни лица. Това са обстоятелства, които
имат пряко отношение към формирането и актуалния облик на личността на непълнолетния извършител на престъпление. Освен за конкретното
наказателно производство, тези данни имат значение и за формирането на криминологични изводи не само за криминогенната обстановка относно престъпността сред непълнолетните, но
и по отношение на криминогенната обстановка
сред пълнолетните лица, доколкото непълнолетният би могъл да се употреби като „инструмент“
за извършване на престъпление в ръцете на пълнолетния. Затова и към днешна дата остава верен изводът, че „наказателният процес става все
по-необходим за криминологията със своята емпирика, а криминологията – все по-ценна за наказателното съдопроизводство с теоретичните си
идеи за съвременна наказателна политика.“26
Индивидуализирането на наказанието27 се
осъществява, като се отчитат степента на обществената опасност на деянието28 и дееца, подбудите за извършване на деянието и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства (чл. 54,
ал. 1 НПК). Тези обстоятелства трябва да бъдат
установени по всяко едно конкретно наказателно производство чрез способите на НПК. С други думи, степента на обществената опасност на
дееца е част от предмета на доказване по всяко
едно наказателно дело. Доктрината поддържа, че
понятието „степен на обществена опасност на
дееца“ „включва обстоятелства, свързани с неговата личност, обстоятелства, характеризиращи неговото поведение преди, по време и след
извършване на деянието.“29
Считам, че не само индивидуалната, но и генералната превенция зависят и от това наказанието
да бъде съобразено с особеностите на конкретната
личност на извършителя. Изводът е верен, тъй като
единствено убедеността у обществото, че наказанията не само са неизбежни, но и са справедливи,
може да има благоприятно въздействие като задържащ фактор с превантивно значение.

Освен наказанието да се индивидуализира по
начин, че да бъде справедливо, необходимо и достатъчно за постигане на целите, обявени в чл. 36,
ал. 1 НК, то трябва да бъде и изпълнено тогава,
когато подлежи на изпълнение.
Изложеното по-горе идва да покаже, че ролята на превантивната и профилактичната дейност
чрез правоприлагането и правораздаването по наказателни дела не намаля с приемането на новия
НПК и не следва занапред да бъде подценявана.
Напротив, азбучно известно е, че наказателната
репресия е последното средство (ultima ratio30).
Тя се активира, когато вече е извършено престъпно деяние. Щом се е стигнало до нея, държавата
се е оказала безсилна да предотврати престъпната проява. Към този момент вредите за държавата, обществото като цяло, ощетеното юридическо
лице или физическото лице – пострадал, вече са
настъпили. Разбира се, идеални общества няма.
Не е възможно да се елиминира напълно нито битовата, нито организираната или пък икономическата престъпност. Но усилията към нейното
ограничаване в търпими и контролируеми рамки, следва да бъдат изведени на преден план, далеч преди наказателната репресия.
В заключение, видно е, че законодателят не
е изоставил идеята за превантивната роля на
прокуратурата, разследващите органи и съда,
който единствено разполага с правомощията да
налага наказание. Но пречупва тази идея през
функциите им да правоприлагат (за органите на досъдебното производство) и правораздават (само за съда),31 съчетавайки я с разбирането,
че наказателната репресия и ангажираните с нея
държавни органи е последното средство (ultima
ratio) за въздействие.
1 чл. 33, ал. 1: „Жилището е неприкосновено. Без съгласието на

обитателя му никой не може да влиза или да остава в него освен в случаите, изрично посочени в закона. чл. 33, ал. 2: „Влизане или оставане в жилището без съгласие на неговия обитател или без разрешение на съдебната власт се допуска само за
предотвратяване на непосредствено предстоящо или започнало
престъпление, за залавяне на извършителя му, както и в случаите на крайна необходимост.“.

Чл. 34, ал. 1: „Свободата и тайната на кореспонденцията
и на другите съобщения са неприкосновени. чл. 34, ал. 2:
„Изключения от това правило се допускат само с разрешение на съдебната власт, когато това се налага за разкриване или предотвратяване на тежки престъпления.“.
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2 Чл. 8, ал. 3: „Укрепването на законността и предотвратяване-
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то на престъпленията и правонарушенията е задължение на
държавата, стопанските и обществените организации и гражданите.“; чл. 125, ал. 2: „Съдилищата укрепват законността и
съдействуват за предотвратяване на престъпленията и другите
правонарушения…“; чл. 133, ал. 2: „Прокуратурата защищава
правата и законните интереси на гражданите. Тя организира и
води борба против престъпленията и другите правонарушения,
като взема мерки за тяхното предотвратяване и привлича извършителите на престъпления към отговорност.“.
Подробно по този въпрос вж. Вучков. В. Предмет и тежест на
доказване в наказателното производство. С.: Сиби, 2008, с. 101112.
При действието на НПК-отм. в доктрината е поставян въпросът за значението на едно конкретно процесуално действие привличането на дадено лице в качеството на обвиняем, като
„открита процесуална мярка за разкриване и пресичане на
престъплението“. Обсъждане на това становище и аргументи
против него вж. при Георгиев, Георги. Привличане в качеството на обвиняем. С.: ВИ „Г. Димитров“ – МВР, 1990, с. 15-18.
Обн., ДВ, бр. 86 от 28 октомври 2005 г., в сила от 29 април 2006 г.
Срв. с текста на чл. 173 НПК (отм.).
Например чл. 118, чл. 119, чл. 132, ал. 1 и 2 НК.
Друг е въпросът, че статистическите данни, които се събират
въз основа на осъжданията в страната, служат за информационна основа на криминологическите изследвания и за формиране на изводи относно криминогенната обстановка, а от
там – и за формиране на изводи за предприемане на мерки в
една или друга посока.
Така Вучков, В. Предмет и тежест на доказване в наказателното производство. С.: Сиби, 2008, с. 103.
Даев, В. Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. Л.: Ленинградского ун-та,1982, с. 107.
Айдаров, Й. Криминология. Трето доп. и прер. изд. С.: Сиела,
2002, с. 15-22.
Айдаров, Й. Криминология. Трето доп. и прер. изд. С.: Сиела,
2002, с. 216.
Станков, Б. Криминология – теоретични основи. В.: ВСУ
„Черноризец Храбър“, 1996, с. 297.
Вучков, В. Предмет и тежест на доказване в наказателното
производство. С.: Сиби, 2008, с. 105.
Айдаров, Й. Криминология. Трето доп. и прер. изд. С.: Сиела,
2002, с. 217.
Айдаров, Й. Криминология. Трето доп. и прер. изд. С.: Сиела,
2002, с. 218.
В задълбочено изследване по този въпрос и конкретно по повод
дефицитът на справедливост в съвременната българска действителност Б. Велчев подчертава, че „не толкова разкритата, но
ненаказана престъпност поражда дефицита на справедливост,
а неразкритата флагрантна престъпност.“ (Велчев, Б. Проблеми на наказателната политика на Република България. С.: Сиела, 2012, с. 14).
Въпросът за справедливостта на наказанието е комплексен и
сложен, а отговорът му детерминиран от изследването на редица фактори. Отмерването на справедливо наказание безспорно
има значение като елемент от наказателната репресия и нейната
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профилактична роля. В този смисъл е и становището на ВС в Р.
528-1993-I н.о.: „Посредством справедливо наказание (което съответства на тежестта на престъплението) се постига крайната
цел на наказателноправното въздействие – общата превенция.
А индивидуалната превенция е само средство за реализиране
на общата превенция.“. Но конкретната проблематика относно
справедливостта на наказанието, стои извън рамките на настоящото изследване. По този повод заинтересованият читател
може да се запознае със задълбочените разсъждения в научната
литература – Велчев, Б. Проблеми на наказателната политика
на Република България. С.: Сиела, 2012; Велчев, Б. Обществената опасност в българското наказателно право. С.: Сиела, 2017;
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с. 66-73; Бузов, В. В защита на модела на нормите. – Във: Истина и справедливост в наказателния процес. Съст. Б. Велчев, С.:
УИ „Св. Климент Охридски“, 2006, с. 74-84.
Вж. и чл. 49, § 3 от Хартата на основните права на Европейския
съюз. Достъпна на: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/
TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=FR> (7.03.2020).
Ненов, И. Наказателно право на Република България. Обща
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с. 446; Долапчиев, Н. Наказателно право. Обща част. С.: БАН,
с. 462.
Идеята за генералната или общата превенция не се отличава с
новост и оригиналност. Интересен факт е, че тя присъства и в
християнската религия: „И другите ще чуят, и ще се уплашат,
и няма занапред да правят такова зло среди тебе.“ (Книги на
Вехтия завет. Пета книга Моисеева - Второзаконие, глава 19,
стих 20. – Във Библия, сиреч книгите на Свещеното писание
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1991, с. 219).
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право. С.: Сиби, 1997, с. 125.
Георгиев, Г. Правна регламентация на превенцията на престъпността (сравнителен анализ). – Във: Сборник от Осма научна студентска научна сесия с международно участие „Качеството на образование, професионална компетентност и
възможности за реализация в образователно и социална среда”,
Велико Търново, 30.05.2012 г., с. 2. Достъпно на <http://da.univt.bg/pubinfo.aspx?p=8833> (20.02.2020).
В съвременната реалност нетърпимостта към престъпленията
и особено насилствените такива намира огледален израз в наказателна политика, засилваща репресията по отношение извършителите на престъпления. Набляга се най-вече върху тежестта
на санкциите и в по-малка степен се отчитат общоизвестните
резултати от неизбежността на наказанието. Скорошни предложения за промени в НК по повод редукцията на чл. 63 предизвикаха сериозен отзвук в научните среди. Повече подробности
вж. в Матеева, Ю. Опасностите и недомислията в предложените промени в НК за непълнолетните. Достъпно на: <https://
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80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%be%d0%b6/> (19.02.2020);
интервю с професор Пламен Панайотов за „Правен свят“ от
5.02.2020 г. Достъпно на: <http://legalworld.bg/84793.bylgariiashte-stane-izvestna-che-nalaga-dojivoten-zatvor-na-decata-si-akose-priemat-promenite-v-nk.html> (21.02.2020) и др.
По тези въпроси вж. Ненов, И. Наказателно право на Република България. Обща част. Книга втора. С.: Софи-Р, 1992, с. 240242.
В нашия наказателен процес личността на извършителя
се явява предмет на доказване, но не и доказателство. Това
означава, че т. нар. „сходни факти“ (минали осъждания за
престъпления от определен вид, характерен „почерк“ при извършването им и пр.) могат да служат като доказателство за
личността на извършителя (и в някои случаи като елементи на
основния факт – напр. при обвинение за опасен рецидив или
повторност), но не и като доказателство за виновността
или невиновността. Тези сходни факти винаги могат да послужат при изграждане на оперативните и следствените версии
относно авторството на деянието. Повече по въпроса вж. в
Павлов, С. Наказателен процес на Република България. Обща
част. С.: Сиби, 1996, с. 320-322.
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С.: Сиби, 2008, с. 107.
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др.; Сталев, Ж. Правораздаването и неговите видове. – Във:
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