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Анотация: Статията представя възможните цели на наказанието и анализира идеята 

за корективното въздействие и превъзпитание на осъдения в исторически и философски 

контекст. Изследването стига до заключението, че социалистическа Бъргария се 

отличава с избора си в полза на превъзпитанието като основна цел на наказанието в 

Наказателния кодекс от 1968 г. Още по-голям парадокс се открива в запазването на този 

авангарден модернистичен опит за законодателно социално инженерство в продължение 

на 50 години. След падането на социалистическите режими марксисткото оправдание 

за възпитателната власт на държавата e премахнато, а жаждата за възмездие се 

превръща в основен аргумент в обществената дискусия за престъпленията. Вярата във 

възможността за реабилитиране на престъпниците днес е изчезнала заедно с 

институционалните възможности за интензивно въздействие върху тях. Това повдига 

въпроса за бъдещото развитие на българското наказателно законодателство за 

дефиниране на една по-реалистична цел на наказанието, за която ще има достатъчно 

институционални възможности, които да се използват в пенитенциарната практика. 
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Abstract. This article examines different possible purposes of criminal punishment and analyzes 

the idea of correcting and re-educating the convicted person in a historical and philosophical 

context. The study concludes that socialist Bulgaria was distinguished by this decision to 

proclaim the rehabilitation of the criminal as the main purpose of punishment in the Criminal 

code of 1968. An even bigger paradox is the preservation of this vanguard modernist attempt of 

legislative social engineering for 50 years. After the fall of the socialist regimes, the Marxist 

justification of the habituating power of the state was eliminated, and the thirst for retribution 

became a major argument in the social discussion about crimes. Belief in the possibility of 

rehabilitating criminals today has disappeared together with the institutional opportunities for 

intensive impact on them. This raises the question of the future development of Bulgarian penal 

legislation in reference to a more realistic purpose of punishment for which there will be enough 

institutional capabilities to be applied in the penitentiary practice. 

 

Key words: purpose of punishment, penal retribution, penal repression, rehabilitation of 

criminals, history of Bulgarian penal legislation. 

 

§ 1.  Ролята на целите на наказанието в мисленето за наказателното право. 

1.1. Юбилейните годишнини, отбелязващи хронологията на прилагането на един или 

друг нормативен акт, очаквано насочват нашето внимание върху неговия изначален 

замисъл и последваща му правоприложна и законоизменителна еволюция. Пишейки този 

текст в навечерието на организираната от Катедрата по наказателноправни науки научна 

конференция, все пак си давам сметка, че историческите екскурси, насочени пряко към 

1968 г., едва ли ще изобилстват в съвременния опит за осмисляне на относимата към 

темите на форума проблематика. Причините за това са поне няколко. Основната сред тях, 

е, че е логично практически ориентираните изследвания да използват историческите 
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анализи, само доколкото последните могат да имат определени актуални за настоящето 

резултати. Неколкократната смяна на политическата парадигма на наказателното 

правораздаване обаче на практика изключва възможността за използването на 

„оригиналистки“1 тълкувателни аргументи от „волята“ на историческия законодател от 

1968 г. От позицията на теорията и философията на правото обаче можем да разгледаме 

сравнителноправния и правнофилософския контекст на избора на целите на наказанието в 

действащия ни закон, за да проверим тяхната актуалност от перспективата на днешния ден. 

1.2. Първите две алинеи на чл. 36 от Наказателния кодекс на Република България 

продължават да действат в почти първоначалния си вид, изброявайки целите на 

наказанието в едно добре известна последователност, а именно: „1) да се поправи и 

превъзпита осъденият към спазване 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“. В тази си последователност целите на наказването могат се 

обозначават като 1) превъзпитателна, 2) специална превенция и ограничаване на 

възможностите за престъпно поведение на самия деец и 3) обща превенция, насочена към 

обществото в цялост2. 

В идните редове ще разгледам поставянето на превъзпитателната цел на първо място в 

това изброяване, за да поставя въпроса за съответствието между имплицитно заявеното 

съотношение на целите и социалните очаквания на обществото. Доколкото обществените 

пристрастия днес отхвърлят фаворизирането на разглежданата цел, стават интересни 

бъдещите перспективи за развитието на наказателноправното законодателство по 

отношение на целите на наказанието. За да стане ясна същността на моя интерес, ще 

напомня утвърденото доктринално разбиране, че българският НК от 1968 г. обявява 

                                                   
1 Използвам понятието „оригиналистки“, за да обознача ориентирането на тълкуването към изначалните 
(„оригиналните“) намерения на законодателя. На английски тази доктрина се обозначава като originalism или 
intentionalism и се обсъжда най-често в контекста на американското конституционно право и тълкуването на 
Американската конституция според целите и намеренията на бащите-основатели на Съединените щати. В 
България пространна теория срещу предимството на „оригиналистките“ тълкувания и в полза на тълкуването 
на една адекватна на съвременността конструирана воля на абстрактния „разумен законодател“ дава Р. Ташев 
– вж. по-конкретно Теория на тълкуването, 2. Изд., С.:Сиби, 2007, 242-243. Прилагането като правоприложни 
аргументи на исторически тълкувания на нормативни актове, които са приети при действието на друга 
политическа система, отменена конституция и коренно различен ценностен контекст, трудно може да бъде 
обосновано. 
2 Вж. Ненов, Ив. Наказателно право на Народна република България. Обща част, второ изд., С.: Наука и 
изкуство, 1972, с. 448. 
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превъзпитанието като своята главна, първостепенна цел. В този смисъл трябва да се 

разбира използваната от законодателя последователност на изброяването3. Това дава 

възможност да се изследват аналогични разпоредби в чужди законодателства, което ще 

покаже един известен „радикализъм“ в пропагандирането на  превъзпитателната цел у нас. 

1.3. Тук е полезно да споменем термините, обозначаващи целите на наказателното 

право, разпространени в англоезичната доктрина, с цел поставянето на приетите у нас 

положения в един по-широк и интересен контекст. Ще анализирам реститутивната 

(правовъзстановителна), репресивна и рехабилитативна цел4 като три основни 

възможности за насочване на наказателното право, сред които нашият законодател 

определено е избрал третата. 

1.3.1. Българският Наказателен кодекс поставя реститутивната цел в периферията на 

своя интерес, оставяйки нейното реализиране на гражданскоправния отрасъл. 

Възстановяването на вредите се взема предвид при определянето на наказанието или при  

вземането на решение за реабилитация, но не се налага с присъдата и не е сред целите на 

наказанието5. Напротив, възстановяването на вредите е било водещо в примитивното 

мислене за наказването, свойствено за додържавната и за раннодържавната епоха и ни 

позволява да погледнем на „правовъзстановяването“ в един по-широк смисъл. В онези най-

стари времена равната отплата търси възстановяване на баланса в света, „изтриването“ на 

злото чрез репресията. Въздаянието в тази насока е можело да има различни функции − 

унищожаването на провинилия се (отмъщение) или заличаването на негативните 

последици от деянието му чрез получаването на едно заместващо благо (откуп), с което се 

появяват очертанията на съвременното гражданскоправно обезщетение и започва прехода 

от чисто репресивно към реститутивно наказание. Отмъщението, което има смисъл на 

„чиста“ репресия, в контекста на формулираните възможни цели на наказанието, има 

                                                   
3 Пак там – както ще стане ясно превъзпитанието на дееца придобива водеща роля именно с приемането на 
НК от 1968 г., срвн. мнението на Ив. Ненов при действието на НК от 1951 г. - Наказателно право на Народна 
република България. Обща част, първо изд., С.: Наука и изкуство, 1963 с. 441 
4 Репресивната цел се противопоставя на поправянето на дееца, обозначавано като „рехабилитация“ с оглед 
неговата подготовка за завръщането му в обществото. Според белгийския криминолог Адолф Принс 
(Преступность и репрессия. Уголовно-юридический очерк, пер. Пржевальского, В., Москва: Гросман и 
Кнебель, 1898) модерните в края на XIX. и началото на XX. век теории на „благородния стремеж да се 
поправят виновните“ само обогатяват пенетенциарната система, докато реален резултат може да има само 
борбата със социалните причини на престъпленията (с. 3). Според тази гледна точка урбанизацията по време 
на индустриалната революция е създала цели „престъпни класи“ (с. 12) , налагайки нуждата от една „чиста“ 
репресия като ключова цел на наказанието. 
5 Вж. 78а, ал. 1, б. „в“, чл. 87, ал. 1, т. 2, чл. 254а, ал. 4. 
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превантивен ефект, изплащането на откупа − възстановителен6. Може да се види 

тенденцията за преход от талион (кръвно отмъщение или членовредително увреждане 

съответно на нанесената вреда) към кръвнина, притежаваща конкретен икономически 

смисъл за възстановяване на вредата, нанесена на рода. Причиняването на болка, 

характеризиращо се с жестокост, първо е трябвало да бъде отмъщение, което да възпира 

всяко бъдещо нарушение. Постепенно обаче правовъзстановителното задължение взема 

връх над идеята за налагане на телесно наказание и лишаване от живот. Социалният мир се 

възползва от идеята да се заплати кръвнина за убития, вместо да се извършва ново, 

наказващо убийство7.  

1.3.2. Репресивната цел, напротив, е цел на „чистото възмездие“, изискващо 

престъпният деец да получи своя негативен житейски опит в отговор на неправомерното си 

поведение. Нейните желани последици са чисто политически, а не икономически. 

Репресията става водеща цел на наказателното право с неговото „одържавяване“ и 

обособяване на самостоятелни държавни органи, които преследват престъпниците по 

публичноправен, а не по частноправен ред.  Репресивната цел е насочена към 

„обезвреждането“ на една „социално-опасна“ личност и превантивното въздействие спрямо 

нея и цялото общество. Същевременно превенцията присъства като допълнителен или 

основен търсен ефект при всяка от разглежданите основни цели на наказанията. 

Забранената цел на наказателното право, която можем да определим като „физическа 

репресия“, е описана от българския законодател във втората алинея на чл. 36, който отрича 

законово възможността за „причиняване на физическо страдание или унижаване на 

човешкото достойнство“. Това е границата на репресивното въздействие в съвременното 

хуманистично наказателно право. Не по-малко несъвместимо с духа на НК от 1968 е 

причиняването и на психическо страдание, което означава, че „наказание за самото 

наказание“ не трябва да съществува. От съвременна гледна точка страданието не може да 

бъде „справедлив отговор“, дори в контекста на една буквално тълкувана повеля да се 

отдава „всекиму своето“, изискваща мъчение за мъчителите и смърт за убийците. 

                                                   
6 Вж. подробния анализ на принципа на въздаянието (retribution) у Kelsen, H. Society and Nature, Chicago, The 
University of Chicago Press, 1943, chаpter III и по-конкретно pp. 50-53. 
7 Vejar, Cynthia Durkheim: The Structure & Function of Society: Early Theorists & The Science of Society, 
Pasadena (California) and Hackensack (New Jersey): Salem Press, 2011, p. 51. 
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1.3.4. Рехабилитативната цел е насочена към възстановяването на социалният статус 

на наказания чрез подготовката му към нов живот в обществото. Българският НК избира 

една конкретна стратегия за рехабилитация – поправянето и превъзпитаването като 

психологическо въздействие, променящо основните навици на личността, 

подготвяйки я за ново поведение. Именно тук се поставя и основният философскоправен 

въпрос, който е интересен от позицията на настоящия анализ. Когато пиша за „властта“ да 

се наказва, разбира се, имам предвид възможността за едностранна намеса в правната 

сфера на престъпния деец, която на правната плоскост включва пораждането на правните 

последици, които обозначаваме като наказателна отговорност, а във фактическата – 

възможността за силово въздействие, принуждаващо към понасянето на тези правни 

последици. При превъзпитателната цел на наказателното право обаче властта да се наказва 

бива дадена в ръцете на организации за следене, преценка и контрол на поведението, които 

имат за по-нататъшната задача изменянето на личността в една желана насока. Може да се 

счита, че на фона на членовредителните наказания от миналото, на въртенето на колело и 

пърженето в нагорещено масло, дори и най-усърдното психологическо въздействие върху 

осъдените е значително смекчаване на държавния контрол упражняван върху тях. Ако 

обаче погледнем на телесните наказания като на едно „обикновено“ физическо 

унищожаване – на човека въобще или на отделни негови телесни възможности, то ще 

видим, че властта да се възпитава е едно надграждане на контрола върху движението и 

контактите на лицата, които са свойствени още за средновековните тъмници. Тъмницата 

поставя определена „граница“, спира всячески развитието на живота, поставя човека в 

„задънена улица“, изчакваща смъртта или нов шанс за обществен живот по милостта на 

владетеля или на историческия случай. Затворът, възникващ като пенетенциарна 

институция на Модерността, е значително по-различно учреждение, което има почти 

психиатрично-изправителен характер. Той е място на усърдна работа, както на, така и 

върху престъпния деец. Ако членовредителните наказания и тъмницата унищожават тялото 

и измъчват душата, затворът е предназначен да я измени според определени господстващи 

социални изисквания. От тази гледна точка превъзпитаващите наказания бележат връхна 

точка на социалната намеса в личния живот на индивида, а властта да се възпитава започва 

да се упражнява с цялата държавна сила, която допреди е била запазена само за целите на 

чисто репресивните наказания. Нека да видим как в България се е стигнало до 
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предпочитането на тази парадоксална намеса в личната сфера, от една страна – 

човеколюбива, а от друга, носеща замисъла за едно особено интензивно по 

психологическото проникване властническо въздействие. 

§ 2.  Българският модел на възпитателна наказателноправна репресия: 

идеологически предпоставки и юридически последици. 

2.1. Исторически опит на българското наказателно законодателство. 

Наказателният закон от 1896 г.8 не урежда изрично целите на наказанието. Проф. Н. 

Долапчиев разглежда поправянето на престъпника като една от субсидиарните цели, които 

трябва да търси балансираното наказание, настоявайки обаче че негова цел е борбата с 

престъпниците за защитата на обществото. Възмездието, тоест „чистата“ репресия, която 

настоящия НК подчертано не споменава сред своите цели, е за Долапчиев централната цел 

на наказанието, която то никога не трябва да загърбва9.  След установяването на 

комунистическия режим в наказателноправната доктрина под съветско влияние се 

възприемат значително по-различни разбирания, които насочват законодателната практика 

към изричното формулиране на целите на наказанията – и като важна политическа 

декларация, и за да бъдат използвани тези цели като правораздавателен аргумент при 

определянето на наказанието. Чл. 21 от НК от 1951 г.10 сочи като такива цели „1) да се 

обезвредят враговете на народа; 2) да се отнеме възможността на дееца да върши други 

престъпления; 3) да се поправи и превъзпита той към спазване правилата на 

социалистическото общежитие и 4) да се въздейства възпитателно върху другите 

членове на обществото.“ В следващата по ред – а именно в честваната кодификация от 

1968 г. обаче, целта на поправянето и превъзпитанието става главна, а „борбата с 

контрареволюцията“ дори не се споменава. В следващите страници ще се опитам да обясня 

тази метаморфоза на наказателноправните разбирания у нас. 

2.2. Модерната „възпитаваща“ държава. Еволюцията на идеите за целта на 

наказанието от възмездие към превъзпитание е плод на редица научни течения на Новото 

време и най-вече на (1) хуманизма, откриващ „човешкото“ дори у престъпника и 

заклеймяващ жестокостта на средновековните наказателни системи; (2) рационализма, 

                                                   
8 Утвърден с указ от 2.02.1896 г., под № 43, обн., ДВ, бр. 40 от 21.02.1896 г., отм., бр. 13 от 13.02.1951 г., в 
сила от 13.03.1951 г. 
9 Долапчиев, Н. Наказателно право, т. I. Обща част, шесто изд., София: Печатница А. Б. В., 1945, 471-472. 
10 Обн. ДВ. бр.13 от 13 Февруари 1951 г. 
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отричащ като примитивно „равното“ въздаяние чрез налагането на страдание и предлагащ 

нови, полезни за обществото и за дееца наказания; (3) 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 

и (4) достиженията на педагогиката, психиатрията и психологията, създаващи научните 

основи за превъзпитанието на дееца. Така, през Модерността наказанието постепенно се 

превръща в психологически насочено въздействие, което трябва да върне нарушителя в 

рамките на нормалността чрез възпитаващ навици контрол, гарантиращ страдания при 

всяка простъпка, отклоняваща се от коригиращия път. На плоскостта на наказателното 

право средство за възпитателното въздействие става на първо място режима в местата за 

лишаване  от свобода. В известната си книга „Надзор и наказание: Раждането на затвора“11 

Мишел Фуко проследява тази тенденция в отмирането на средновековните наказания, 

насочено към тялото и преместването на наказателния фокус към душата, която трябва да 

бъде поправена. За да обясни това явление Фуко използва понятието „дисциплина“ и 

успява по един особено влиятелен за десетилетия напред начин да покаже, че става дума за 

властническо въздействие, насочено към оформянето на личността чрез контрол и санкции, 

облечени в строго рационалната форма на модерните правни системи12, а главна роля за 

коригиращия ефект играе наблюдението и изменението в поведението на личността, 

оказваща се под постоянен контрол. Превъзпитанието в този смисъл, следвайки духа на 

опиращия се в естествените науки прогресивизъм на XVIII. и XIX. век, е „технология“ за 

поправяне на престъпния деец чрез поредица („режим“) от мерки, предписани за 

изпълнението на съответното наказание. 

2.3. Сравнителноправни бележки върху изворите на българското разрешение за 

целите на наказанието от 1968 г. Идеята, че престъпният деец може и трябва да бъде 

превъзпитан, придобива голяма актуалност в контекста на марксисткото разбиране за 

„отражението“ и икономическия корен на явленията от социалния свят. Тук напълно 

приложимо за моите обяснителни цели е наблюдението на Хана Арендт, според което 

тоталитаризмът е логично порождение на Модерността, своеобразно развиване на нейните 

                                                   
11 Вж. Foucault, M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison, New York: Vintage Books, 1995. 
12 Ibid., p. 149, 170. 
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предпоставки до крайност13.  Ако такава радикална крайност (подобна характеристика не е 

по дефиниция отрицателна), можем да видим в законодателното провъзгласяването на 

превъзпитанието като водеща цел на наказателното право, ще е полезно да проследим 

произхода на тези разбирания в марксистката социална и правна доктрина. Правото, според 

Фр. Енгелс е „прътът“ (т. е. заплахата), приготвен от буржоазията за работниците14, 

средство за репресия срещу потиснатите класи15. В тази връзка, правонарушенията са от 

една страна относими към определен правен ред, бил той буржоазен или комунистически, а 

социалните причини за престъпността имат икономически характер и се дължат на 

отношенията в базиса на обществото16. Престъпниците в условията на буржоазното 

общество са поне потенциални борци за класова справедливост17, а тези в 

социалистическите общества са по правило декласирани елементи, следващи представи − 

плод на буржоазни или дори на феодални отживелици, били те „собственическите 

чувства“, стремежът към охолен живот или банална ревност. Ако „социалното“ е 

изключителният фактор, който определя престъпното поведение на дееца, 

превъзпитанието, особено в „новите“ условия на социалистическото общество, се 

превръща във възможна и самоналагаща се цел на наказателната репресия. 

2.3.1. Ранното съветско наказателно законодателство. След Октомврийската 

революция по описаните идеологически причини наказанието започва да се разглежда не 

като възмездие или „изкупване на вината“, а като принудително държавно въздействие, 

защитаващо обществения ред от престъпниците. Средство за защитата е приспособяването 

на престъпния деец към живот в обществото, при невъзможност за постигането на тази цел 

се налага  той да бъде изолиран, а в „изключителни случаи и неговото физическо 

                                                   
13 Подобна мисъл изразява и Зигмунд Бауман, разсъждавайки, че холокостът като рационално планирано и 
последователно осъществявано по един технологично-индустриален начин унищожение на цели народи е 
станал възможен именно заради характеристиките на модерната епоха - Zygmunt, B. Modernity and the 
Holocaust, Cambridge: Polity Press, 2008, pp. 13-14. 
14 Engels, Fr. The Condition of the Working Class in England – In: Marx and Engels on Law, London and New York: 
Academic Press, 1979, p. 165. Всички тук сочени страници на цитираните статии на Маркс и Енгелс следват 
същото издание. 
15 Marx, K. The Civil War in France, p. 167 и The Class Struggles in France, p. 168. 
16 За социалното формиране на личността и потенциала за възпитание и превъзпитание виж Marx/Engels, The 
Holy Family, p. 177, където се прави извода, че „ако човекът не е свободен в материалистически смисъл 
[защото поведението му е социално предопределено - бел. м. - С. Г.]..., престъплението не трябва да бъде 
наказвано в личността, а трябва да бъдат разрушени антисоциалните източници на престъплението и 
всеки трябва да получи социалната възможност за жизнено себеизразяване. Ако човекът се формира от 
средата, неговата среда трябва да бъде очовечена.“ 
17 Съобр. Engels, Fr. The Condition of the Working Class in England, p. 178. 
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унищожение“18. Наказанието според съветската доктрина е изведено от сферата на 

метафизиката и става практическа мярка с изцяло утилитаристки цели, изключващи 

„възмездието само за себе си“, което по-горе нарекох „чиста репресия“. Съветският НК от 

1922 г.19 въвежда използваната и в нашия НК от 1968 г. практиката за изброяване на целите 

на наказанията, започвайки (не с номера, както в по-късната законодателна техника, а с 

букви), въвеждайки в своя чл. 8 следните цели: а) индивидуалната и общата превенция на 

престъпленията; б) „приспособяването на нарушителя към условията на обществения 

живот чрез изправително-трудово въздействие“ и в) лишаване от възможност за 

извършване на други престъпни действия. 

През 1924-1926 г. са приети нови актове (основно е изменен кодекса от 1922, приет е 

НК (УК) на РСФСР), в които вместо за наказания вече се говори единствено за „мерки за 

социална защита със съдебно-изправителен20 [поправящ] характер“, чиито цели са 

почти аналогични, като започва да се използва термина „изправително-трудово 

въздействие“21. Изрично се посочва, че „мерките за социална защита не могат да имат за 

цел причиняването на физическо страдание или унижение на човешкото достойнство и не 

си поставят за задача постигането на възмездие или налагането на наказание-възмездие 

(рус. „кара“)“22. По същата причина е изоставена и думата „наказвам“ („карать“), основна 

за терминологията на Кодекса от 1922 г. Приблизително същия смисъл имат и по-общите 

формулировки на чл. 4 на Основните принципи на наказателното законодателство на СССР 

и съюзните му републики. Евгений Пашуканис (1891-1937 – този, според световното 

признание, най-ярък съветски учен-юрист ще стане жертва именно на създаваната в 

периодa наказателноправна система) вече разглежда социалната защита и 

                                                   
18 Вж. Постановление Наркомюста РСФСР от 12.12.1919 Руководящие начала по уголовному праву 
Р.С.Ф.С.Р.,  част III, т. 8-10 (Онлайн достъп: http://pravo.levonevsky.org/baza/soviet/sssr7311.htm). 
Разглежданите ръководни начала (тоест принципи) се превръщат в „праобраз  на общата част на 
наказателните кодекси на съюзните републики“ – вж. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР – В: 
Юридический словарь, Москва: Госюриздат, 1953 (Онлайн достъп: 
https://soviet_legal.academic.ru/1600/РУКОВОДЯЩИЕ_НАЧАЛА_ПО_УГОЛОВНОМУ_ПРАВУ_РСФСP). 
19 Онлайн достъп: https://ru.wikisource.org/wiki/Уголовный_кодекс_РСФСР_(1922). 
20 „Исправительный“, разбира се, има смисъла на поправящ, но запазвам звученето му на български, за да 
предам до известна степен духа на епохата. По-старата ни петенциарна терминология например използва този 
русизъм в понятието „военно-изправителни места“. 
21 Вж. чл. 4 на Основные начала уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик от 1924 г. и 
чл. 9 на УК РСФСР (1922) от в редакцията от 1926 г. 
22 Чл. 9, ал. 2 на УК РСФСР в редакцията от 1926 г.: „Меры социальной защиты не могут иметь целью 
причинение физического страдания или унижение человеческого достоинства и задачи возмездия и кары себе 
не ставят.“ 
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превъзпитанието на престъпника като единствените разумни цели на наказанието, 

противопоставяйки ги на еквивалентното въздаяние за извършеното23. Наказанието се 

превръща в „мярка за социално въздействие“, за да се отрази идеята за „възпитание“ на 

дееца с една почти медицинска научно обоснована точност (например към малолетните се 

прилагат мерки с „медицинско-педагогически характер“).24 

2.3.2. Съветската наказателноправна реформа на „запролетяването“ 

(„хрущевская оттепель“) от 1958-1960 г. Формулирането на „обезвреждането на 

враговете на народа“ като водеща цел на българския НК от 1951 г. и поставянето на 

поправянето и превъзпитаването на престъпния деец едва на трето място сред целите на 

наказанието, е резултат от интелектуалния климат на скорошната смяна на властта, 

политическите процеси срещу нейните противници и въобще на сталинските десетилетия 

на непрекъснато обостряща се „класова борба“. Пред нас е определен парадокс между 

декларирано и действително, който трябва да ни предпази от предоверяването на чисто 

нормативния анализ. Всъщност най-голямото ожесточаване на наказателната репресия по 

времето на сталинските чистки се осъществява чрез нормите на „ненаказващите“ съветски 

кодекси (вж. предходния параграф), търсещи научно обосновано социално въздействие в 

защита на „диктатурата на работническата класа“, а не причиняването на мъчения, 

възмездие или отмъщение. През 1958 г. в СССР е започната наказателноправна реформа за 

десталинизация на наказателното право, която обаче е свързана и с определено 

отстъпление от модернизма и социалната инженерия на ранносъветското наказателно 

законодателство. Изрично се говори за „наказания“, които имат за основна цел „възмездие“ 

(„кара“), а освен това – тоест едва на едно по-задно място, и поправянето и 

превъзпитанието на дееца заедно с индивидуалната и общата превенция25. 

2.3.3. На фона на анализираната съветска законодателна практика с особено силното ѝ 

въздействие върху тогавашна България поставянето на превъзпитание на първо място в чл. 

36 на българския НК от 1968 г. прави впечатление със своя оригинален характер. 

Въпреки описаните тенденции в развитието на съветското наказателно право България 

                                                   
23 Пашуканис, Е. Б. Общая теория права и марксизм - В: Избранные прозведения по общей теории права и 
государства, М.: Наука, 1980, с. 172-173. 
24 Пак там, с. 56, 176-177. Съобр. чл. 12 на УК РСФРС  в редакцията от 1926 г. 
25 Вж. чл. 20 на Основы уголовного законодательства Союза ССР и Союзных республик от 1958 г. (Онлайн 
достъп:https://ru.wikisource.org/wiki/Закон_СССР_от_25.12.1958_об_утверждении_Основ_уголовного_законо
дательства_Союза_ССР_и_союзных_республик) и чл. 20 от УК РСФСР от 1960 - 
http://pravo.levonevsky.org/kodeksru/uk/19601027/index01.htm. 
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прави избор в полза на превъзпитанието като модернистка цел на наказателното право. 

Интересно е и сравнението на тази разпоредба и с две традиционно влиятелни върху 

България правни системи, които създават свои нови наказателни кодекси именно през 1968 

и 1969 г. – тези на Полша и на Германия в нейното социалистическо източно 

превъплъщение. Така, в чл. 2 на Немския наказателен законник, който ГДР приема през 

1968 г., цели на наказателната отговорност са защитата на държавата и обществото от 

престъпни посегателства, превенцията им и едва на последно място възпитаването на 

закононарушителя в социалистическата държавна дисциплина, към отговорно поведение в 

обществения и личния живот26. По-късно приетият полският НК от 1969 г.27 до известна 

степен фаворизира превъзпитателната цел, подобно на нашия законодател, когато регулира 

целите на наказанието лишаване от свобода. Възпитателното влияние върху осъдения този 

акт посочва на първо място сред целите на това наказание, като превъзпитанието се 

разглежда като средство, имащо за последващ ефект защитата на обществото и 

превенцията на престъпността (чл. 80, § 1). Акцентът върху поправянето на дееца именно 

при наказанието лишаване от свобода и съответния режим на изтърпяването му поставя 

важния, но спорен въпрос, доколко тази цел е съвместима с различните други наказания, 

предвидени в общата част на наказателния кодекс и дали сред тях няма такива, към които 

тя е трудно относима, като например глобата и конфискацията, лишаване от право да се 

заема определена държавна или обществена длъжност, да се упражнява определена 

професия или дейност. 

§ 3.  „Жаждата за възмездие“ и бъдещето на възпитателния модел. 

3.1. Видяхме, че дори на фона на други социалистически законодателства българското 

поставяне на превъзпитателната цел на първо място представлява определен прецедент или 

най-малкото ярко явление в сферата на наказателното законодателство. Това разрешение 

обаче не се коментира особено в нашата теория. Причината е, че от една страна, неговото 

възприемане е въпрос на философията на наказателното право, до голяма степен оставащ 

извън практическия правоприложен интерес, а от друга – своята роля изиграва 

„циментиращият характер“, който има нормативното му предписване: щом НК предписва, 

                                                   
26 Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. Januar 1968, Онлайн достъп: 
http://www.verfassungen.de/de/ddr/strafgesetzbuch68.htm. 
27 Kodeks karny, Онлайн достъп: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19690130094/O/D19690094.pdf. 
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че това са целите на наказанието, значи те трябва да са такива28. Дори като оставим 

настрана известното доктринално подценяване на въпроса, трябва да подчертаем, че в 

епоха на тенденциозно медийно отразяване29 наказателното правораздаване и теорията на 

наказателното правотворчество са поставени пред сериозни изпитания. Човешкият протест 

на жертвата на престъплението и особено на близките ѝ изисква наказанието да осъществи 

репресивна цел и да донесе едно житейско възмездие, което да има и за своя последваща 

цел превенцията на престъпленията. Главна цел на наказанието в масовата съзнание става 

успокояването на обществото, потушаването на страха, предизвикан от конкретното 

престъпление. Напротив, превъзпитателната цел практически липсва от публичния дебат 

по въпросите на наказателното право. Вярата в нея е напълно изчезнала, дори и въобще 

някога да е съществувала у гражданите. Модернистката визия за наказателното право от 

1968 г. изхожда от една по-различна перспектива: наказателното право, обичайно е да 

казваме, „регулира“ определени обществени отношения, тоест то е управленски 

инструмент, извисяващ се над моментната жажда за отмъщение и създаващ условия за 

бъдещо развитие на престъпния деец като пълноценен член на обществото. Днес подобни 

съображения поради редица причини – и приемливи, и по-скоро спекулативни, звучат 

напълно анахронично. Дали съвременното наказателно право не трябва да изостави 

водещия характер на превъзпитанието като цел на наказанието? Дали българското 

общество не трябва да се откаже от властта си да възпитава, насочвайки се към 

въздействия, които в по-голяма степен да отговарят на социалните очаквания и на 

институционалните възможности на държавата? Описаната проблематика не е просто 

„социалистическо наследство“. Наистина, в научен план именно по една инерция от 

отминалата епоха, науката ни е загърбила въпроса за целите  на наказанието, обявявайки го 

за окончателно решен. В социален план обаче сходни дилеми са били поставени и пред 

                                                   
28 Дори в обсъждания през 2014 г. проект на нов НК последователността на целите на наказанието остава 
неизменена (вж. чл. 46). Предложена е промяна само във формулировката, че наказанието цели „поправи и 
превъзпита осъдения към спазване на установения правов ред“, изключваща позоваването на добрите нрави. 
29 „Тенденциозно“ медийното отразяване става, според мен, не по силата на лош умисъл, а заради самите 
„закони“ на жанра. Медийното отразяване на най-ярките престъпления определя масовото отношение към 
системата на наказателното правораздаване. Това отразяване обаче се съсредоточава най-вече върху 
моментите след непосредственото извършване на престъпното деяние – моменти изпълнени със слухове, 
социално напрежение и инстинктивни очаквания, че „няма да има справедливост“. Напротив, с напредването 
на наказателния процес, интензитетът на отразяването на казуса намалява – оттегля се в по-малко гледаемото 
време, получава по-малко минути в информационните емисии. Така впечатлението от престъплението остава 
много по-широко, отколкото впечатлението за евентуалното наказание, дори в случаите, когато 
наказателноправната репресия се намесва в съответствие с обществените изисквания. 
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обществата в страни като САЩ и Великобритания. Историята на наказателната политика в 

тези страни показва постепенно разгръщане и разцвет на т. нар. “penal welfarism”30 от края 

на XIX. век насетне. През 70-те години на миналия век обаче възобладава нова тенденция, 

която авторите определят като „упадък на рехабилитативния идеал“31 или 

„разомагьосване“, утвърждаващо един скептичен поглед, че поправянето на дееца въобще 

не е постижима цел на наказанието32. Убеждението, че „наказателното право... трябва да 

бъде използвано за постигането на фундаментални промени в характера, личността и 

предпочитанията на осъдените престъпници, не само за целите на защитата на обществото, 

но и за добруването на самия престъпен деец“33 е изместено от разбирането, че от една 

страна, психологически обосноваваното корективно въздействие върху личността не е 

особено ефективно, а от друга, че присъдите, характеризиращи се с висока степен на 

индивидуализация с оглед поправянето на конкретния деец, не са справедливи, защото 

имат за последица големи разлики в наказанията за сходни деяния, наказвайки според това, 

кой е извършителят, а не стриктно според това, какво той е извършил. Справедливостта, 

продължава тази аргументация, изисква основа на определянето на наказанието да бъдат 

вината на подсъдимия и вредата, нанесена на обществото (сравнително обективни 

характеристики), а не предположения относно бъдещия потенция за поправяне на дееца34.  

Мощен тласък в извеждането на възмездието като водеща функция на наказателната 

репресия изиграва поставянето на жертвите в центъра на медийното отразяване на 

престъпленията заедно с наказателноправния популизъм на политическата сцена35. Поради 

същите причини и в доктринален план американската криминология от последната четвърт 

на XX. век показва склонност за отдаване на предпочитание към целите на 

възпрепятстването на бъдещи престъпления и възмездието пред тези на поправянето и 

подготвянето за пълноценен социален живот. Това преразглеждане на идеалистичните 

                                                   
30 Под трудното за дословен превод понятие “penal welfarism” следва да се разбира политиката на прилагане 
на принципите на социалната държава в наказателното право чрез хуманизирането на целите на наказанието 
и насочването им за поправянето на обвиняемия. 
31 Garland, D. The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society,The University of Chicago 
Press, 2001, p. 8. Изразът представлява позоваване на заглавието на книгата на Франсис Ален The Decline of 
the Rehabilitative Ideal: Penal Policy and Social Purpose, публикувана през 1981 г. 
32 Bedau, H., Kelly, E. Punishment – In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 Edition), Edward N. 
Zalta (ed.), URL = https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/punishment/, parа. 1. 
33 Allen, Fr. The Decline of the Rehabilitative Ideal in American Criminal Justice − Cleverland State Law Review, 
1978, vo. 27, p. 148. 
34 Bedau, H., Kelly, E. Punishment, para. 1. 
35 Garland, D. The Culture of Control, pp. 8-10. 
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разбирания, че престъпникът може да бъде поправен, на практика води до приемането на 

ожесточилия наказанията Sentencing Reform Act (Закон за реформа в присъдите) от 198436.  

§ 4.  Заключение: За честността на законодателните декларации. 

През 1968 г. българският законодател отделя специално място на възпитателната цел 

на наказанията в новия тогава Наказателен кодекс. Прилагането на този акт през 

последните 50 години и особено след 1989 г. убедително показва, че целта, посочена като 

първостепенна, е най-трудно постижима. Властта да се възпитава, която си присвоява 

модерната държава, се сблъсква както с естествената психологическа съпротива на 

възпитаваните, така и с недоволството на онези, чиито данъци трябва да финансират 

„твърде скъпата“ система за превъзпитание, чиито резултати често са поставяни под 

съмнение. Реалистичната оценка на модернисткия замисъл, използван от социалистическия 

законодател, говори, че извеждането на превъзпитанието като главна цел на наказанието, 

обосновавано с вярата в „новия човек“, до голяма степен е имало характера на законова 

декларация. Днес, когато възпитаващото въздействие на пенетенциарните институции 

масово се подлага под съмнение, дори в по-голяма степен можем да кажем, че тази 

декларация има по-скоро символичен характер. Заявената цел, в огромната част от 

случаите, е непостижима, но самото ѝ присъствие в нормативния текст, легитимира 

наказателноправната репресия. От тази гледна точка, развитието на наказателното 

законодателство или трябва да бъде насочено в посока реалното осигуряване на 

възпитателен ефект върху наказваните лица, или към преформулирането на целите на 

наказанието по един по-реалистичен начин, предписващ не просто желаното, а и 

постижимото в борбата с престъпността. 

 

 

                                                   
36 Bedau, H., Kelly, E. Punishment, para. 1. 


