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СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Член на международната асоциация на съдиите (МАС)

СТАНОВИЩЕ
на Съюза на съдиите в България
по Проекта на Закон за отклоняване от наказателно производство
и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни деца
Съюзът на съдиите в България намира, че проектозаконът е проявление на
обективната необходимост от радикална реформа в областта на дейността по превенция и
правосъдие върху асоциалното поведение и престъпленията, извършвани от малолетни и
непълнолетни лица. Заложена е напълно нова концепция от тази на действащата досега
правна уредба в ЗБППМН, която се основава на международните стандарти за младежко
правосъдие и на констатираната в множеството доклади на вътрешни и международни
органи и организации нужда от реална промяна в действащата в България система. Ясно е
преформулирана целта на закона от корекционно-възпитателна към предоставяне на
подкрепа на децата в конфликт със закона, насочена към тяхното благосъстояние и успешно
интегриране в обществото. В тази връзка като положителни трябва да се оценят следните
въведени принципни положения:
- Отклоняване на непълнолетните лица от наказателно производство при тяхно
съгласие, основано на задълбочено проучване на личностните им характеристики
и потребности, чрез прилагане на възпитателни програми, които намаляват риска
за детето и от неговото противоправно поведение и ограничават случаите на
изолирането от естествената му среда;
- Създаване на механизми за включване на структурите на гражданското общество
и по-конкретно местните общности в дейността по превенция и контрол върху
противообществените прояви на непълнолетни, за да могат възпитателните мерки
да бъдат базирани на обществената подкрепа, а не на ограничения и репресия,
като по този начин ще се създаде и по-голямо обществено доверие в
ефективността на такъв тип мерки и дейности;
- Стесняване на приложното поле на възпитателното въздействие като мярка, която
винаги трябва да следва предоставена социална закрила на децата в риск,
приложима само за непълнолетни, но не и за малолетни лица, за извършени от тях
престъпни деяния, като са изключени така наречените „статусни нарушения”.
Същевременно ССБ намира, че законопроектът има важни за успешното му
приложение правно-технически неточности, които следва да се прецизират, както и да се
преосмисли на този етап концепцията за налагане на всички възпитателни мерки само съд.
Не напълно коректно е формулирано приложното поле на закона по отношения на
предметния му обхват. Разпоредбата на чл. 3 от ЗОНПНВМНЛ го определя като приложим
за престъпления и административни нарушения, извършени от непълнолетни, което е в
съответствие с въведеното с § 1, т. 1 от ДР понятие за „лице в конфликт със закона”.
Намираме за по-удачно систематичното място на ограниченията на приложното поле до
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престъпления срещу личността, за които е предвидено наказание до 10 години лишаване от
свобода, и срещу собствеността и непредпазливи, наказуеми с по-малко от 12 години
лишаване от свобода, да е в този законов текст, а не в чл. 4, ал. 6 и ал. 7, което води до
известна неяснота.
Единствено високият професионализъм и ефективна специализация на всички,
работещи с деца, ще направят възможно изпълнението на задължението на държавата да
осигури бързо, подходящо решаване на всеки отделен случай според индивидуалните
особености на детето. Затова считаме за удачно по-конкретно да се формулира какво
включва специализацията на съдиите за непълнолетни, както и по какъв начин се
удостоверява тя. Аналогичен подход следва да се въведе и по отношение на допълнителната
специализация на всички длъжностни лица и експерти, които участват в прилагането на
закона.
Въвежданата със проекта фигура на съдията за непълнолетни следва да бъде
съответно уредена и в устройствения ЗСВ, както и в процесуалния закон.
Намираме, че разрешението на чл. 8 компетентният орган да преценява дали да изиска
индивидуална оценка за непълнолетния не съответства на правото на лична характеристика
на детето и задължението да се изготвя такава в най-ранния възможен момент, но винаги
преди началото на съдебното производство, предвидено в чл. 7 от Директива 2016/800.
Като положително следва да се оцени разрешението всички възпитателни мерки да се
налагат за определен срок и да подлежат на периодичен контрол и преразглеждане, което, от
една страна, води до предсказуемост за непълнолетния за какъв период от време са
ограничени неговите права, а от друга – до задължение да се следи за ефективността на
наложените мерки и замяната или прекратяването им при промяна на обстоятелствата.
Разнообразните задължения, които могат да бъдат вменени на непълнолетния, позволяват да
се отчете спецификата на случая и неговите индивидуални потребности и интереси, така че
възпитателното въздействие да е в максимална степен утвърждаващо в позитивна насока
естественото му развитие, а не да е свързано с неоправдани и неразбираеми от него
ограничения и лишения. Конкретно са регламентирани хипотезите, при които се налага
специален надзор и на кого се възлага той, като отчетливо се откроява тенденцията да се
разчита на съдействието от подкрепяща семейна среда, вместо институционализирането на
децата. Въпреки че положително оценяваме гъвкавия подход съдията да има свободата да
налага различни възпитателни мерки, ръководейки се единствено от конкретната специфика
на случая и индивидуалните особености на детето, считаме, че по отношение на най-тежката
мярка - настаняване в център за възпитателен надзор, трябва да има изрична уредба на
основанията, при които тази крайна мярка е приложима (например само за тежки
престъпления по смисъла на чл. 93, т. 7 НК, когато е необходимо непълнолетният да се
отдели от непосредствената си среда и по-леките мерки са се оказали недостатъчни).
Предвид факта, че тя е свързана с ограничаване на свободата на непълнолетните, следва
възможността за налагането й да е съобразено с водещия принцип в правоприлагането за
законоустановеност, като се посочат изчерпателно критериите за прилагането й за конкретни
противообществени прояви.
Успешното реализиране на реформата в превенцията и противодействието на
младежката престъпност изискват създаване на адекватни и работещи структури, които да
работят в координация и взаимодействие
помежду си, като в тях на базата на
мултидисциплинарен подход се извършва професионално наблюдение и оценка на
резултатите от дейността. Децата в конфликт със закона по правило са уязвима група, която
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има особени образователни, възпитателни, социални, медицински и психологически нужди,
поради което намираме за удачно общата координационна дейност на службите за
възпитателна подкрепа да се възложи на Националната служба за възпитателна подкрепа, в
която законоустановено да се включват експерти от всички отговорни за отделните дейности
институции (МП, МВР, МОН, МТСП, МЗ и други), а не да се възлага на някоя от тях. По
този начин ще се координират функциите и ясно ще се определят отговорностите на
отделните институции, което ще доведе до повишаване на отговорността и на кадрите в тях,
контролирана на надведомствено ниво. Необходимо е информационно взаимодействие
между всички професионално ангажирани с конкретната дейност участници, за да могат да
се мотивират от конкретните постигнати резултати от работа си и бързо да се отстраняват
недостатъците й.
Намираме за удачно разрешение службите за възпитателна подкрепа да се създават и
действат в тясно сътрудничество с местните общности, които в най-голяма степен познават
особеностите на децата в района, в който живеят, и могат да допринесат за избор на найподходящо възпитателно въздействие, което да ги интегрира в общността. Техният брой
обаче не следва да се ограничава до общините, в които е разположен районен съд, а следва
да се преценява с оглед комплекс от фактори, които могат да повлияят върху
необходимостта от съществуването им в конкретна община (демографски, социалноикономически, културно-етнически и други). Съставът им трябва да се определя предвид
конкретните им правомощия, което налага да включват експерти с различни специалности,
квалифицирани за работа с деца, осигуряващи възможност да извършат адекватна
индивидуална оценка на децата и да определят най-подходящите за тях възпитателни грижи.
Намираме за подходящо на тези органи да се възложи разглеждането и решаването на
възпитателни дела за административни нарушения и леки престъпления, което ще е в
съответствие с изискването на Конвенцията за правата на детето за избягване на съдебни
процедури, когато е възможно, както и възможността, предвидена в Директива 2016/800 да
се дерогира приложението на предвидените в последната процесуални изисквания в случаите
на леки нарушения на закона. Този основен принцип е прогласен и в правило 1.5 от
Пекинските правила, предвиждащо, че намесата на системата за правосъдие по отношение на
ненавършилите пълнолетие лица трябва да бъде сведена до минимум поради това, че
вредите, които има вероятност да причини могат да бъдат сериозни и в някой случаи позначими от тези, причинени от противообществените прояви на малолетните
и
непълнолетните. Подобно разрешение ще допринесе съдиите за непълнолетни да се
концентрират върху най-тежките случаи, при които се налагат възпитателни мерки, свързани
със съществено ограничаване на правата на непълнолетните и отделяне от естествената им
среда, както и върху контрола върху законосъобразността и ефективността на всички
полагани грижи за тях. В този смисъл службите за възпитателна подкрепа следва да се
включат сред компетентните да налагат възпитателни мерки органи наред със съдията за
непълнолетни, като се регламентира процедурата, по която ще разглеждат производството по
отклоняване от наказателна отговорност и се предвиди съдебен контрол. Двата решаващи
органа трябва да се сезират от административен орган, полицейски служител или прокурор,
който пръв е регистрирал противообществената проява на непълнолетния.
За да бъдат спазени стандартите за щадящо младежко правосъдие, следва да се
създадат в закона гаранции, че установените в него съдебни производства ще се извършват в
среда, при която няма да се поставят непълнолетните в типичната среда в съдебните сгради,
сред участници в наказателни производства, задържани лица и обичайна официалност на
съдебното производство.
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Намираме за удачно съдията за непълнолетни да контролира всички възпитателни
мерки, което ще повиши чувствителността на ангажираните с тази дейност лица към
цялостния процес на възпитателно въздействие и ще допринесе за практическа ориентация
коя е най-подходящата мярка в конкретния случай. Този контрол може да се осъществява
както върху актовете по налагане на възпитателна мярка от друг компетентен орган, така и в
производствата за изменение или прекратяване на възпитателното въздействие, които вече
ще могат да се инициират при неизпълнение на наложената възпитателна мярка и при
промяна на обстоятелствата, включително от непълнолетния, негов родител/попечител или
защитник.
С оглед необходимостта от бързо решаване на всеки случай, свързан с дете в
конфликт със закона, съгласието на непълнолетния да се приложат процедурите по
специалния закон, както и това на пострадалия да се приложи медиация, следва да се
изискват от компетентните органи, ангажирани със случая, преди образуването на съдебно
производство.
Предвид необходимостта от приемане на навременни възпитателни грижи за децата
считаме за неудачно като прекратително основание за всички случаи да се прилага общата
погасителна давност по НК. За леките деяние (административни нарушения и тези, за които е
приложима разпоредбата на чл. 78а НК), следва да се предвиди изрично по-кратка давност за
разглеждане на възпитателно дело.
Считаме, че службите за възпитателна подкрепа следва да има възможност по
собствена инициатива да свикват семеен съвет, като предложеният индивидуален план за
работа с непълнолетния да се одобрява от съда само в случаите на образувано съдебно
производство по случая.
Водени от разбирането, че мерките за закрила имат водещо значение и следва да се
прилагат приоритетно пред възпитателните, настояваме на съдиите за непълнолетни да се
даде възможност при решаване на случая да преценят дали според спецификата му е в
интерес на детето да се наложи мярка за закрила, възпитателна мярка или да се съчетаят
такива от двете действащи системи. Необходимо е процедурите и механизмите за
отклоняване от наказателно производство и социална закрила на децата да действат
паралелно, като се използва най-подходящата за конкретния случай програма и форма за
възпитание и превенция на противообществените прояви. Затова намираме за недостатъчно
предвиденото в чл. 41, ал. 3 от закона прекратяване на определените мерки за закрила, ако са
несъвместими с наложената възпитателна, а не и обратната възможност.
Подкрепяме предложените изменения в НК и НПК. Споделяме тезата, че сроковете за
задържане на непълнолетни лица следва да са законоустановено по-кратки от тези за
пълнолетните извършители на същите по вид престъпления, за да се гарантира
приоритетното разследване и разглеждане на делата, засягащи деца, но те трябва да са
съобразени и с конкретните особености на случая.
Допълнително в НПК е удачно изрично да се посочат действията по разследване,
освен разпита, на които е задължително да присъства защитник, съобразно чл. 6, т. 4, б. „в”
от Директива 2016/800. Коректно е да се уточни, че защитата и съдействието, които могат да
упражняват родителите/попечители, могат да се осъществят и от друго избрано от
непълнолетния или определено от съда подходящо пълнолетно лице (чл. 15 от Директива
2016/800). Считаме, че е необходимо в чл. 394 НПК да се предвиди изрично, че особените
правила за разглеждане на дела за престъпления, извършени от непълнолетни, се прилагат
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по висящите производства и след навършване на пълнолетие от тях до настъпване на 21годишна възраст предвид изричното задължение в тази насока по чл. 2 от Директива
2016/800 и противоречивата съдебна практика по този въпрос.
Съзнавайки значимостта на регламентираната с проекта материя, Съюзът на съдиите
в България призовава към продължаване и задълбочаване на професионалната дискусия по
проекта, като изразява готовност да участва в нея активно.
София,
14.10.16 г.

Председател на УС на ССБ
Атанас Атанасов
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