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ПРОБЛЕМИ НА РАТИФИКАЦИЯТА НА КОНВЕНЦИЯТА ОТ ЛАНЗАРОТЕ

I. Встъпление
Конвенцията CET № 201 относно защитата на децата от сексуална
експлоатация и сексуално посегателство е изработена между март 2006 г. и март
2007 г. и приета от Съвета на Европа в гр. Ланзароте, Испания, на 25 октомври
2007 г.
Непосредствените основания за изработването на Конвенцията е появата и
широкото разпространение на форми на сексуална експлоатация и посегателства
срещу половата неприкосновеност на деца, чието фактическо проявление в
действителността се отклонява от това на явленията, обявени за престъпления от
държавите, членуващи в СЕ. Това затруднява ефективната превантивна и
наказателноправна реакция на държавата. Поради липса на подходящи материални
и процесуални режими тя е възпрепятствана да проведе разследване с подходящи
доказателствени средства, да квалифицира адекватно деянието и да наложи
справедливо наказание на извършителя, както и да гарантира на пострадалия
възможности да защити правата си, равностойни на възможностите на
пострадалите от други престъпления.
В същото време наказателните юрисдикции на отделните държави предлагат
различен стандарт на наказателноправна защита в сферата на половите
престъпления срещу деца. Различията водят до концентрация на престъпност в
държавите, в които определени форми на сексуално посегателство не се
преследват.
• Конвенцията

има за цел да уеднакви индивидуалните решения на

ангажираните в СЕ четиридесет и седем юрисдикции, като ги съобрази с
установените най-добри практики, въведе единни понятия и формулира указания
към държавите за криминализиране на установени нови форми на сексуални
посегателства. По тази причина този международен акт се основава на редица
предходни международни актове на СЕ, ООН и ЕС.
Към настоящия момент Конвенцията е ратифицирана от девет държави и
влязла в сила за седем от тях през втората половина на 2010 г. Това са Албания,
Гърция, Дания, Испания, Сан Марино, Сърбия. С началото на 2011 г. предстои
влизането й в сила за Франция и Малта.
Декември, 2010 г.
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Конвенцията е подписана от още тридесет и две държави, за които
последващият процеса на ратификация не е започнал или не е приключил. Сред тях
е и България, въпреки че държавата е част от групата на двадесет и трите държави,
които подписват Конвенцията още в деня на приемането й.
Ефективното въвеждане на Конвенцията в правната система на България
поставя редица въпроси. Най-съществените от тях са свързани с предварителната
оценка на съвместимостта на действащото законодателство в областта на
престъпленията срещу половата свобода и половата неприкосновеност на лицата,
ненавършили пълнолетие, с изискванията на Конвенцията и с необходимото му
приспособяване към нея в рамките на ратификационната дейност.
Настоящото изследване си поставя за цел да улесни българския законодател,
като представи накратко основните проблеми, които стоят пред него в процеса на
пълноценното ратифициране на Конвенцията, и формулира изводи и препоръки.
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II.
Общи положения при ратификация на международни актове с
наказателноправно съдържание. Подходи
Конвенцията CET № 201 относно защитата на децата от сексуална
експлоатация и сексуално посегателство представлява многостранен международен
договор, по който България е страна. Неговото правно действие в българската
юрисдикция зависи от степента, в която той е интегриран в правната система и
статусът, който нормите му заемат в нея. Тези обстоятелства зависят от начина на
неговото въвеждане в правната среда, от които най-незначително е значението на
присъединяването към него чрез подпис (има политическо значение, но не
обвързва юридически субектите на вътрешното право), а най-пълноценно е
ратифицирането му по конституционен ред.
Конституционната ратификация е предвидена в разпоредбата на чл. 5, ал. 4 от
Конституцията. Това е процедура за непосредствено включване на нормите на
международните договори като съставна част от вътрешното право с предимство
пред вътрешноправните норми, които им противоречат. Процедурата включва акт
на Народното събрание (ратификационен закон), последващо обнародване в
Държавен вестник на текста на договора в превод на български език и, евентуално,
изтичането на определен срок до дата на влизане в сила на договора.
Конституционната ратификация е задължителна за договорите, които
отговарят на условията по чл. 85, ал. 1 от Конституцията. Сред тях са и тези, които
се отнасят до основни права на човека (т. 6) или изискват специални законодателни
инициативи, които да осигурят тяхното изпълнение (т. 7). Конвенцията от
Ланзароте удовлетворява тези изисквания, поради което тя може да бъде въведена
в националната юрисдикция на България само по реда на чл. 5, ал. 4 от
Конституцията.
По принцип международните договори, ратифицирани по конституционен
ред, са източник на права и задължения за субектите на националното право.
Техните норми се прилагат с предимство пред вътрешноправните норми, които им
противоречат, но отстъпват пред нормите на Конституцията.

Декември, 2010 г.

3

ПРОБЛЕМИ НА РАТИФИКАЦИЯТА НА КОНВЕНЦИЯТА ОТ ЛАНЗАРОТЕ

Тази постановка не се прилага за международни актове, които пораждат
действие в материята на наказателното право, като предвиждат наказателна
отговорност

за

определени

деяния.

Съгласно

Решение

№ 7/1992 г.

на

Конституционния съд по конституционно дело № 6/1992 г. принципът за прякото
действие на такива международни договори е значително ограничен поради
особеностите на този клон на правото и структурата на наказателноправните
норми. На първо място, осъществяването на наказателната отговорност на
извършителите на престъпленията е елемент от държавния суверенитет, което
предполага тя да се основава на актове с вътрешноправен произход. На второ
място,

международните

договори

определят

абстрактно

съставите

на

престъпленията и вида и размера на наказанията за тях, което не прави
престъплението и наказанието законоустановени, а дава указания на държавите за
границите,

в

които

да

ги

конкретизират.

Това

предполага

последваща

законодателна дейност.
Следователно конституционно ратифицираните международни договори с
наказателноправен характер са част от вътрешното право, доколкото поясняват
смислово съдържанието на съществуващи в НК престъпни състави или елементи от
тях или създават задължения за промяна на законодателството.
Поради описаните особености на действието на наказателноправните
договори, тяхната ратификация протича при някои усложнения, тъй като се
предхожда от законодателна дейност по съгласуване на действащите наказателни
закони с указанията им. Това съгласуване протича относително самостоятелно на
равнищата на употребяваните понятията и на формулиране на престъпни състави,
обхващащи указани в договора явления.
При изпълнението на задължението на държавата за съгласуване възможните
подходи са два.

Декември, 2010 г.
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Първият, който традиционно се прилага от българския законодател след
влизане в сила на действащата Конституция, може условно да бъде определен като
формален. При него текстовете на договора, които описват подлежащото на
криминализиране явление, се възпроизвеждат в НК по начин, максимално близък
до езика и стила на първоизточника. Този подход търси езиково и структурно
сходство между вътрешната и международната разпоредба, като отдава по-слабо
значение на съгласуването между така възникналата норма на вътрешното право с
други национални норми и актове.
Поради тези му особености формалният подход обикновено поражда
стълкновение, взаимно блокиране и взаимно пълно или частично поглъщане между
разпоредби на НК, нарушения в смисъла на традиционни понятия, нарушения на
систематиката на закона и други сериозни проблеми, които не само съществено
затрудняват правоприлагането, но и поставят под съмнение ефективността на
самата ратификация. При него упражненото законодателно правомощие е силно
ограничено. То не включва самостоятелна нормотворческа намеса на Народното
събрание, а е сведено основно до техническо-редакционна дейност.
Вторият, който може да бъде определен като съдържателен, води до
създаване на норми, които по своя правен ефект удовлетворяват указанията на
международния акт за постигане на определен правен резултат – ефективна
наказателна репресия за определена форма на засягане на правнозащитена ценност.
При него указанията на международния акт за криминализиране на определено
явление се трансформират в наказателноправни разпоредби, съответстващи изцяло
на правната терминология на вътрешния акт, на неговата система, възприетата от
него традиция при структурирането, подреждането и взаимното свързване на
норми. Този подход отдава предимство на съгласуването на новата норма с
вътрешноправния нормативен контекст, като е склонен да пренебрегне езиковото и
структурното сходство между нея и международноправния източник.
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Съдържателният

подход

изисква

висока

законодателна

култура

и

компетентност, каквито традиционно липсват на българския законодател. Поради
това българската законодателна практика в наказателноправната сфера съдържа
само по изключение успешни примери за прилагането на съдържателния подход,
основно в случаи на допълване и изменение на действащи норми, но много рядко
при изграждане на нови състави.
Въпреки

че

прякото

действие

на

международните

договори

с

наказателноправен характер е органичено като цяло, то е в най-слаба степен
възможно при тези от тях, които съдържат изисквания към наказателната
процедура. Независимо от указанията им, органите на наказателния процес са
обвързани само от вътрешния процесуален закон и не могат да се допитват до
текстове на договорите дори при тълкуване на вътрешноправни процесуални
разпоредби.

III.
Актуален предратификационен статус на Конвенцията
1. Материално наказателно право
През 2009 г. законодателят прие, че следните форми на посегателство срещу
половата неприкосновеност и половата свобода на децата, не се включват в никой
от заварените престъпни състави на НК, но Конвенцията от Ланзароте изисква
тяхното наказателно преследване:
1. Потребление на детска проституция.
2. Потребление на детска порнография.
3. Престъпно мотивиране на дете да присъства при извършването на
полов акт, включително когато той включва насилие.
В съответствие с тези изводи през 2009 г. с изменение на НК са въведени
новите разпоредби на чл.чл. 154а, 155б и 158а в Раздел „Разврат” на Глава втора от
Особената част на НК 1 . Резултатите са следните:

1

Обн. ДВ, бр. 27 от 2009 г.
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1. Разпоредбата на чл. 154а прави опит да насочи наказателно преследване
срещу потреблението на детска проституция. Криминализирането на това явление
отговаря на най-напредничавите съвременни тенденции за противодействие на
сексуалната експлоатация с наказателноправни средства, чийто произход е в
шведския модел за борба с проституцията от 2000 г. 2
Недостатъците на нормата са свързани с формулировката на пострадалия и
изпълнителното деяние.
Изразът ,,лице, което се занимава с проституция” е недопустимо разговорен
и двусмислен. Той е по-широк от понятието
,,проституиращо

лице”.

,,Заниманието”

характеризира още всички трети лица, които
по някакъв начин съдействат или мотивират

Чл. 154а. (Нов – ДВ: 27/2009) Който,
като даде или обещае облага, извърши
блудствени действия или съвкупление
с непълнолетно лице, което се
занимава с проституция, се наказва с
лишаване от свобода до три години.

проституиращия. Тъй като това понятие се отклонява от понятието ,,занятие” по
смисъла на НК, веднага застава въпросът необходимо ли е да се доказва
продължителна ангажираност на пострадалия с проституиране, за да бъде
осъществен съставът, и какво разбира законът под ,,проституция”.
Сравнителноправните изследвания сочат, че проституцията е всеки акт с
полово значение, извършен срещу облага и при липса на лични мотиви на
проституиращия за интимност с партньора 3 . Такова е разбирането, изразено в чл.
19, т. 2 от самата Конвенция. Броят на тези актове или срокът, в който лицето ги е
извършвало, са без правно значение. Обратното би означавало, че първите клиенти
на проституиращото дете не извършват престъпление, защото то все още ,,не се
занимава” с проституция.
Такова положение е дискриминационно, тъй като създава неоправдана
неравнопоставеност пред закона на децата, които проституират за първи път или
отскоро и децата, чиято проституция дълготрайно се използва. То пряко нарушава
чл. 2 от Конвенцията, който изисква от държавите усилие да не допускат неравно
третиране на децата, пострадали от описаните в Конвенцията посегателства.
2

Пушкарова, И. Проституцията в правовата държава: между агресивната забрана и равнодушното
разрешение. — В: Проституция и сексуална експлоатация. С., 2010, 95-120.
3
Пушкарова, И. Проституцията в правовата държава: между агресивната забрана и равнодушното
разрешение. Цит.съч.
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Разпоредбата на чл. 154а нарушава и цитирания чл. 19, т. 2, тъй като изхожда от
възглед за проституцията, който се отклонява от определението по Конвенцията.
Самият полов акт (блудство или съвкупление), по повод на който се дава
или обещава облага, представлява акт на проституция за жертвата. Поради това
уточнението, че жертвата ,,се занимава с проституция” се явява излишен елемент
на обективната страна, който създава нагласи, че това занимание трябва да е
трайно.
По отношение на изпълнителното деяние законодателят неоправдано е
пропуснал да изтегли наказателната репресия към момента на предлагането на
облагата, който предхожда половия акт, тъй като създава мотивацията на жертвата
да встъпи в него. Вместо това, наказателната репресия ,,изчаква” увреждането на
половата неприкосновеност на детето да започне с първото действие от половия
акт.
2. Въвличането на деца в порнографски дейности, в потреблението на
порнография и потреблението на детска порнография са криминализирани в
разпоредбите на чл. 155б и чл. 158а. Двата състава не са добре разграничени.
Извън това и двата страдат от сериозни технически недостатъци, които ги правят
дискриминационни и съществено ограничават приложното им поле.
2.1 Престъплението по чл. 158а, ал. 1-2 засяга обществените отношения,
които осигуряват половия морал и
правилното

развитие

на

непълнолетните. Така формулиран,
непосредственият

обект

е

неоправдано стеснен само до деца,
навършили 14 годишна възраст, но
ненавършили

18

години.

Възрастовата група на малолетните,
която

е

най-уязвима

на

това

посегателство и най-тежко понася
травмите,

които

то

оставена

извън

закрилата

Декември, 2010 г.
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Чл. 158а. (Нов – ДВ: 27/2009) (1) Който по
какъвто и да е начин набира или принуждава
отделни непълнолетни лица или групи от такива
лица да извършват полово сношение, блудствени
действия, содомия, мастурбация, сексуален
садизъм, мазохизъм или похотливо показване на
човешки полови органи, се наказва с лишаване от
свобода до шест години.
(2) Ако от деянието по ал. 1 е получена имотна
облага, наказанието е лишаване от свобода до
осем години и глоба до десет хиляди лева.
(3) Който наблюдава полови сношения,
блудствени действия, содомия, мастурбация,
сексуален садизъм, мазохизъм или похотливо
показване на човешки полови органи, в
извършването на които участва лице, за което
деецът знае или предполага, че е набрано или
принудено при условията по ал. 1, се наказва с
лишаване от свобода до три години.
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чл. 158а.
С това разпоредбата косвено насърчава концентрация на престъпна дейност
именно по отношение на малолетните и представлява неоправдано неравно
третиране на тези група. Това е ярък пример за нарушение на изискването за
равнопоставеност на гражданите пред закона и забраната за дискриминация по
възраст по чл. 6 от Конституцията, както и на конституционното задължение на
държавата да третира цялата възрастова група на децата като лица под особената
закрила на закона. То е нарушение и на чл. 2 от Конвенцията от Ланзароте, която
изрично забранява дискриминационно третиране на жертвите.
Това положение не само не се компенсира, но и допълнително се усложнява
от обстоятелството, че половият морал и правилното развитие на малолетните са
Чл. 155б. (Нов – ДВ: 27/2009, изм. –
ДВ: 26/2010) Който склонява лице,
ненавършило 14-годишна възраст, да
участва
или
да
наблюдава
действителни,
виртуални
или
симулирани полови сношения между
лица от еднакъв или различен пол или
похотливо показване на човешки
полови органи, содомия, мастурбация,
сексуален садизъм или мазохизъм, се
наказва с лишаване от свобода до три
години или с пробация.

обект на защита от състава на чл. 155б.
Едната от формите на изпълнителното
деяние

–

склоняване

към

участие

в

описаните развратни действия – се отнася до
противоправно мотивиране, което може да
удовлетворява понятията за набиране и
принуждаване, но по-принцип е по-тясно от

тях 4 . Поради това тази разпоредба не предоставя стандарт на защита, идентичен с
този по чл. 158а за непълнолетните, но озадачава относно мотивите на
законодателя да раздели еднотипно посегателство в два различни състава според
границата на малолетието на жертвата.
По-нататък, разпоредбата на чл. 158а, ал. 1-2 няма самостоятелно приложно
поле поради пряка колизия със състави на трафика на хора. Приложното поле на
чл. 159а, ал. 2, т. 1, който криминализира трафика на деца, когато намерението на
дееца е да ги въвлече по какъвто и да е начин в полови действия или порнография,
изцяло и безусловно поглъща чл. 158а, ал 1 и 2. Основанията за този извод са
следните.

4

Вж. ТР 2/2009 на ОСНК на ВКС, в което се тълкуват понятията за набиране и склоняване по повод
на изключително противоречива съдебна практика.

Декември, 2010 г.
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Първо, разпоредбата на чл. 159а, ал. 2, т. 1 не дискриминира пострадалите
по признака възраст. Непосредствен обект на този състав е половият морал и
правилното развитие на децата, независимо от възрастта им, когато те са
трафикирани, за да бъдат сексуално експлоатирани 5 . Понятието за пострадал по
чл. 158а (отделни лица или групи непълнолетни) се обхваща от понятието за
жертва на трафика по чл. 159а, ал. 2, т. 1. Тъй като е формулиран в единствено
число, последният е по-широк и поглъща понятието по чл. 158а.
Второ, както престъплението по чл. 158а, така и трафикът на деца могат да
са безкористни.
Трето, и в двете си форми – набиране и принуждаване – изпълнителното
деяние по чл. 158а, ал. 1 възпроизвежда поведение, описано в чл. 159а, ал. 1-2.
Разликата между двете форми по чл. 158а е във волята на пострадалия. При
принуждаването волята е опорочена от употребата на сила, заплашване или
злоупотреба
Чл. 159а. (1) (Изм. - ДВ: 27/2009) Който
набира, транспортира, укрива или приема
отделни лица или групи от хора с цел да бъдат
използвани за развратни действия, за
принудителен труд, за отнемане на телесни
органи или за да бъдат държани в
принудително подчинение независимо от
съгласието им, се наказва с лишаване от
свобода от две до осем години и глоба от три
хиляди до дванадесет хиляди лева.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено:
1. спрямо лице, ненавършило осемнадесет
години;
2. чрез използване на принуда или чрез
въвеждане на лицето в заблуждение;
3. чрез отвличане или противозаконно
лишаване от свобода;
4. чрез използване състояние на зависимост;
5. чрез злоупотреба с власт;
6. чрез обещаване, даване или получаване на
облаги,
наказанието е лишаване от свобода от три до
десет години и глоба от десет хиляди до
двадесет хиляди лева.

с

власт,

докато

при

набирането лицето е дало формално
съгласие.

Това

следва

от

алтернативността на двете форми на
изпълнителното деяние. Поради тази
особеност разпоредбата на чл. 158а не
обявява

изрично

съгласието

на

непълнолетните лица за обстоятелство
без правно значение, тъй като съставът
ще бъде налице независимо от такова
съгласие. В същото време правното
значение на съгласието е изрично
изключено

от

всички

състави

на

трафика. Оттук следва, че съгласието
на пострадалия се третира еднакво от

5

Съгласно международните актове, сексуалната експлоатация на деца се приравнява на поробване,
откъдето следва, че престъплението по чл. 159а, ал. 2, т.1 може да се осъществи само с цел държане
в принудително подчинение. По-подробно вж. Пушкарова, И. Специалните цели на престъплението
,,трафик на хора”. – В: Съвременно право, 6/2008.
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съставите на двете престъпления.
Деянието по чл. 158а, ал. 1 е формално и насочено да мотивира
пострадалите към поведение, което удовлетворява съдържанието на сексуалната
експлоатация по смисъла на разпоредбите за трафик на хора, но е описано поконкретно. По принцип тази особеност би могла да обоснове извод за специалност
на състава на чл. 158а спрямо съставите на трафика на хора. В конкретния случай
обаче разпоредбата на чл. 158а си служи със законово недефинирани понятия, за
чието установяване няма установени критерии. Понятията за сексуален садизъм и
мазохизъм се използват от невропатологията и психопатологията за обозначаване
на видове церебрално обусловени неврози 6 . В този смисъл те не описват
поведение, което може да се ,,извърши”, тъй като психическите болести не са
целенасочени съзнателни волеви актове, т.е. не са деяния. В същото време
понятието ,,содомия” не е възприето от българския научен жаргон и описва
неточно частен случай на сексуален садизъм, при който актът е насочен към
животни. Споменаването му заедно със сексуалния садизъм в разпоредбата на
чл. 158а е нормативна тафтология. Явно законодателят има предвид форми на
половозначимо поведение, свързани с прояви на жестокост, които застрашават
физическото и психическото здраве на жертвата.
Дори да не навлизаме повече в тълкуване на нормативното им изображение,
неизбежно се налага извод за острата необходимост от повишаване на всестранната
компетентност и осведоменост на законодателя относно обществени отношения и
явления, до които се отнася регулативната му намеса. Тежкият недостиг на такава
компетентност води до такова осакатяване на състава по чл. 158, ал. 1 и 2, което
дава основания да се предполага, че доказването на това престъпление ще бъде
относително

по-затруднено

от доказването

на

абстрактно

формулираната

експлоатационна цел по чл. 159а. Тъй като всички останали признаци на двата вида
посегателства съвпадат, съставите на трафика напълно блокират приложението на
чл. 158а, ал. 1 и 2.

6

Повече за сексуалната психопатия, вж. фон Крафт-Ебинг, Р. Сексуална психопатия. С., 1999, 7677, 102 и сл.
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Аналогични разсъждения са приложими и при съпоставката на чл. 158а, чл.
155б и съставите на трафика на хора, които достигат до извода, че приложното
поле на чл. 155б в първата му хипотеза е също изцяло погълнат от трафика на хора.
2.2 Престъплението по чл. 158а, ал. 3 е насочено срещу категория
потребители на детската порнография. Изпълнителното деяние ,,наблюдаване” на
описаните в разпоредбата полови действия е частен случай на лично използване за
развратни действия без прякото участие на наблюдаващия в тях. В този смисъл то е
вид ,,използване” по смисъла на чл. 159в (експлоатационен трафик на хора). Също
както всички състави на трафика, така и нормата на чл. 158а, ал. 3 е безразлична
към това дали наблюдаваните действия се извършват със съгласието на лицето,
което участва в тях, или против волята му, като това лице може да е едно.
Все пак, между чл. 158а, ал 3 и чл.159в не е допусната колизия, тъй като
между съставите са запазени разлики, които не допускат единият да изземе
приложното поле на другия. Основната разлика е в качеството на пострадалия и
субективното отношение на дееца към него. По чл. 158а, ал. 3 жертвата е лице,
пострадало от престъпление по чл. 158а, ал. 1, докато чл. 159в изисква да е жертва
именно на трафик. Това качество трябва да се обхваща от съзнанието на
наблюдаващия, но за квалификацията по чл. 158а, ал. 3 е достатъчно само
предполагане, докато чл. 159в изисква сигурност.
Въпреки това, и нормата на чл. 158а, ал. 3 не може да бъде приложена на
практика. Самостоятелно престъпление по чл. 158а, ал 1-2, както стана ясно, не
може да бъде извършено. Деянието, в което то би се проявило, винаги ще се
квалифицира като трафик. Поради това и жертвата по чл. 158а, ал. 3 винаги ще
бъде жертва на трафик, а не на посегателство по чл. 158а, ал. 1-2 и това ще
обуслови квалификация на деянието по чл. 159в, ако е налице и субективният
критерий. Ако той не е налице, деянието бе може да не бъде наказано, което е в
противоречие с изискванията на Конвенцията и с намеренията на самия
законодател.
За съжаление, следва да се отбележи, че законодателната активност по повод
чл. 158а е изцяло безрезултатна, тъй като този състав е класичеки пример за
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мъртвородена разпоредба 7 . Въпреки това, явлението, което разпоредбата прави
опит да криминализира, се преследва като трафик на деца с изключение на
използването на ненавършил пълнолетие пострадал, за когото деецът само
предполага, че е бил жертва на трафик.
3. Разпоредбата

на

чл. 155б,

предложение

второ,

криминализира

въвличането на малолетни лица в потреблението на порнографски дейности.
Понятието

,,склоняване”,

което

описва

изпълнителното

деяние,

определя

престъплението като формално. Неговата съставомерност не зависи от съгласието
на лицето, но, когато склоняването е било придружено или се е изразило в
употреба

на

сила,

заплашване,

заблуждение,

използване

на

зависимост,

злоупотреба с власт или други методи, опорочаващи волята на пострадалия, ще
възникне съвкупност с друго престъпление.
Извън текстовете на чл. 154а, чл. 155б и чл. 158а, през 2009 г. бяха изменени
някои действащи наказателноправни разпоредби, като съставите на престъпления
срещу половата свобода, половата неприконсовеност и половия морал на децата
бяха въведени допълнителни квалифициращи признаци. Използваният подход е поскоро съдържателен. Изменението се изразява в допълване на съставите на
престъпните блудства и съвкупления с признака за използване на положението на
зависимост или надзор на пострадалия, който удовлетворява съдържанието на
признака ,,използване на положение, признато за пораждащо доверие, авторитет
или влияние върху детето, включително вътре в семейството” по смисъла на
Конвенцията.

7

Удивителното е, че чл. 158а е въведен в НК със същия Законопроект за изменение и допълнение, с
който са изменени наказанията в съставите на трафика, което показва, че законодателят е работил и
с тези текстове, без да установи колизията им с чл. 158а.
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Изисквания на Конвенцията: криминализиране на умишлено действие по:

Съответни разпоредби на НК

Чл. 18. Сексуално насилие:
а. сексуални действия с дете което не e достигнало законната възраст, за да има
сексуален живот;
б. сексуални действия с дете:
• чрез използване на принуда, на сила или на заплахи, или
• чрез използването на положение, признато за пораждащо доверие, авторитет или
влияние върху детето, включително вътре в семейството, или
• чрез злоупотреба с положение на особена уязвимост на детето, по-специално
поради физическо или умствено увреждане или поради положение на зависимост.
Чл. 19. Детска проституция
а. набирането на едно дете, за да започне то да проституира, и улесняването
на участието на едно дете в проституция;
б. принуждаването на едно дете да проституира или извличането на полза от това,
или използването на едно дете по какъвто и да е друг начин за такива цели;
в. използването на услугите на дете, което проституира.
Чл. 20. Детска порнография
Неразрешено:
а. производството на детска порнография;
б. предлагането или предоставянето на детска порнография;
в. разпространението или излъчването на детска порнография;
г. снабдяването за лично ползване или на други лица с детска порнография;
д. притежаването на детска порнография;
е. съзнателният достъп, посредством съобщителните и информационни технологии,
до детска порнография.
Чл. 21. Участие на детет в порнографски дейности
а. набиране на дете, за да участва в порнографски дейности, или улесняване на
участието на едно дете в такива дейности;
б. принуждаване на едно дете да участва в порнографски дейности или извличането
на печалба от това, или използване на едно дете по какъвто и да е друг начин за
такива цели;
в. съзнателното присъствие на порнографски дейности с участие на деца.
Чл. 22. Развращаване на деца
Мотивиране на дете, ненавършило законната възраст, за да има сексуален живот, да
присъства за сексуални цели, дори и без да участва, на сексуално насилие или на
сексуални актове

Чл. 149 блудство с малолетен
Чл. 150 блудство с непълнолетен
Чл. 151 съвкупление с малолетен или невменям непълнолетен
Чл. 152 изнасилване
Чл. 157 хомосексуално действие спрямо малолетен или невменяем непълнолетен
Квалифициращи признаци: употреба на сила, заплашване, използване на /
привеждане в безпомощно състояние, използване на зависимост / надзор, особено
тежък случай.
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Чл. 154а потребление на детска проституция
Чл. 155 (5) т. 2 склоняване към проституция, свождане към развратни действия и
предоставяне на помещения за развратни действия спрямо дете
Чл. 155а улесняване на детска проституция чрез реклама
Чл. 159а (2) т.1 (вкл. чл. 159б-г, вр. чл. 159а (2) т. 1) вътрешен и международен
трафик на деца, експлоатационен трафик на деца за използване на проституцията им
Чл. 155а улесняване на детска порнография чрез реклама
Чл. 158а потребление на детска порнография
Чл. 159 (4) и (6) създаване, излагане, представяне, предлагане, продаване, излъчване,
даване под наем или разпространение по друг начин на детска порнография, вкл. на
порнография, за която е използвано лице, което прилича на дете, както и държане или
набавяне за себе си или за другиго на такава порнография по електронен или друг
начин
Чл. 155б, чл. 158а склоняване към детска порнография
Чл. 159 (3), чл. 155б въвличане на дете в потребление на порнография
Чл. 159а (2) т. 1 (вкл. чл.159б-г, вр. чл. 159а (2) т. 1) трафик на дете за използването
му за порнография

Чл. 158а (1) и (2) набиране или принуждаване на непълнолетни да извършват
развратни действия, опасни за нормалното им развитие.
Чл. 155б склоняване на малолетен да наблюдава или да участва в развратни действия,
опасни за нормалното им развитие.
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Изисквания на Конвенцията: криминализиране на умишлено действие по:

Съответни разпоредби на НК

Чл. 23. Склоняване на деца със сексуална цел
Умишлено предлагане от възрастно лице, чрез използване на съобщителните и
информационни технологии, на среща на едно дете, ненавършило законната възраст,
за да има сексуален живот, с цел да извърши по отношение на него някое от
престъпленията, установени в съответствие с чл. 18, пар. 1 а или чл. 20, пар. 1а,
когато това предложение е било последвано от фактически действия, водещи до тази
среща.

Тази дейност се обхваща от цитираните наказателноправни състави

Декември, 2010 г.
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Изисквания на Конвенцията: криминализиране на умишлено действие по:

Съответни разпоредби на НК

Чл. 28. Обстоятелства, отегчаващи отговорността
Всяка страна приема необходимите законодателни или други мерки, за да могат
изложените по-долу обстоятелства, доколкото те не представляват конститутивни
елементи на престъплението, да бъдат взети предвид, съобразно съответните
разпоредби на вътрешното законодателство, като утежняващи вината обстоятелства
при определянето на санкциите за престъпленията, установени в съответствие с
настоящата конвенция:
а. престъплението е увредило сериозно физическото или душевно здраве на
жертвата;
б. престъплението е предхождано или съпроводено от актове на мъчение или
сериозно насилие;
в. престъплението е било извършено по отношение на особено уязвима жертва;
г. престъплението е било извършено от член на семейството, от лице, което живее
заедно с детето, или от лице, злоупотребило с влиянието си;
д. престъплението е било извършено от няколко лица, действащи заедно;
е. престъплението е било извършено в рамките на престъпна група;
ж. извършителят вече е бил осъждан за престъпления от същия характер.

Квалифициращи обстоятелства:
- особено тежък случай
- съизвършителство
- повторност и опасен рецидив
- извършване на деянието по поръчение или в изпълнение на решение на
организирана престъпна група
- използване на състояние на зависимост или надзор (т.е. деецът е лице, от което
жертвата е в зависимост, включително член на семейството и домакинството)

,,детска проституция“: използването на едно дете за сексуални действия, като се
дават или обещават пари или каквато и да е друга форма на възнаграждение, на
заплащане или на облага, независимо дали това възнаграждение, това плащане, това
обещание или тази облага се прави на детето, или на трето лице.
„детска порнография“ : всеки материал, който представя в образи дете, което се
отдава на недвусмислено сексуални действия, реални или симулативни, или всяко
представяне на половите органи на едно дете, основно за сексуални цели.

Декември, 2010 г.

Предходно извършено насилствено деяние оже да обуслови съвкупност с
престъплението, в което насилието се е изразило. Ако насилието е несъставомерно, то
се отчита като отегчаващо обстоятелство при индивидуализацията на наказанието
Особено уязвима жертва: българското законодателство и съдебна практика не
съдържа определение за тази категория жертви. От конституционното изискване
децата да се поставят под особената закрила на държавата следва, че в сравнение с
общото понятие за пострадал те са особено уязвими жертви. В същото време в рамките
на категорията дете-жертва липсва разграничение на подкатегория ,,особено уязвима
жертва”, каквито са изискванията на Конвенцията, по смисъла на която общото
понятие за жертва съвпада с цялата възрастова група на ненавършилите пълнолетие.
Това разграничение е свързано с изисквания за отегчаване на наказателната
отговорност, поради което следва да се определи от законодателя или той да даде
указания на съдебната практика.
Действащият НК не определя, но употребява тези понятия. Следователно, те се
употребяват със значението, което им придава Конвенцията (чл. 5, ал. 4 от
Конституцията и Решение на КС № 2/1992).
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2. Процесуално наказателно право
Изискванията на Конвенцията за защита на пострадалото дете в рамките на
наказателното производство срещу извършителя по-скоро не са изпълнени с някои
изключения.
Съществените недостатъци са свързани с неудовлетворителната степен, в която
са защитени по начало правата на пострадалия в наказателния процес, особено
когато той не е конституиран като страна в него, и с пълната липсата на особени
правила и процедури за пострадалите деца. Наказателнопроцесуалното
законодателство на България третира пострадалото дете на общо основание като
пострадал от престъпление, като прилага спрямо него общите и не особено развити
правила за жертвата. Единственото изключение засяга правила за разпит на детесвидетел спрямо пълнолетен свидетел, но те не отчитат особеностите на детето,
когато то е пострадал от престъплението.
Следва отново специално да се подчертае, че указанията на Конвенцията с
наказателнопроцесуален характер нямат пряко действие и изпълнението им
изисква развиване на процедури и предоставяне на права и задължения за активно
участие в тези процедури на конкретни субекти.
Изисквания на Конвенцията: задължения на държавата
- да информира пострадалото дете за неговите права и за
услугите на негово разположение, и ако то не желае да получава
такава информация, за резултата от неговата жалба,
повдигнатите обвинения, общото протичане на производството
и неговата роля в него, както и за взетото решение;
- да гарантира, че още при първия им контакт с компетентните
органи жертвите имат достъп до информация за съответните
съдебни и административни производства.

- да гарантира, най-малко когато за жертвите и техните
семейства може да възникне опасност, че те ще бъдат
уведомени, ако това се окаже необходимо, когато обвиняемият /
осъденият е освободен временно или окончателно;
- да гарантира, че информацията се предоставя по начин,
съобразен с тяхната възраст и с тяхната степен на зрялост, и на
език, който те могат да разберат.
- да даде възможност, съобразно с процесуалното си
законодателство, жертвите да бъдат изслушани, да представят
доказателства и да изберат средствата, чрез които техните
възгледи, нужди и притеснения да бъдат представени и
разгледани, пряко или чрез използване на посредник;
- да предоставя подходяща помощ, за да могат техните права и
интереси да бъдат надлежно представени и взети предвид.
- да гарантира достъп, безплатен, когато това е оправдано, до
правна помощ, когато жертвата може да има качеството на
страна в наказателното производство.

Декември, 2010 г.

Вътрешно законодателство и практика
Държните органи имат задължение да информират жертвата за
нейните права в началото на производството, когато тя бъде
призована да свиделства. Ако жертвата бъде конституирана
като страна в процеса, тя бива уведомявана до неговия край
служебно от държавните органи за неговото развитие.
Ако жертвата не се конституира като страна, тя няма достъп до
информация в досъдебната фаза, а в съдебната – доколкото
всеки гражданин има такъв достъп. Държавата няма задължения
за активно уведомяване.
Тези условия не са специално ориентирани към пострадало
дете, а към всеки пострадал от престъпление
Такива правила липсват.

Няма възможност сложният формален език на процеса да бъде
трансформиран в разбираема за пострадалото дете
комуникация, дори когато в процеса участва квалифициран
подпомагащ специалист. Когато детето не говори официалния
език, съществува възможност да му бъде назначен преводач.
Липсват диференцирани процедури за изслушване на
пострадало дете. Няма възможност детето да избере изразното
средство при даване на показания.
Подпомагащите
специалисти
(психолог/социален
работник/педагог) нямат права за ефективно участие в подкрепа
на детето и процеса, а само за пасивно присъствие по време на
процедурата.
Съществуват прцедури за достъп до безплатна правна помощ,
които не са специално ориентирани към детето. Липсват
гаранции, че пострадалото дете ще получи такава правна помощ
във връзка с наказателния процес.
Безплатна правна помощ се предоставя само когато детето е
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- да защитава личния им живот, тяхната самоличност и техния
образ и да взема мерки, съобразени с вътрешното
законодателство,
за
да
предотврати
публичното
разпространение на информация, която може да доведе до
тяхното идентифициране;

- да гарантира, че те и техните семейства и свидетелите по
обвинението са предпазени от заплашване, от отмъщение или от
ново малтретиране;

- задължение на държавата да гарантира, че контактът между
жертвите и извършителите на престъпленията в помещенията на
разследващите служби и в съдебните помещения се избягва,
освен ако компетентните органи не решат друго, с оглед найдобрия интерес на детето или за нуждите на процеса;

- да предвиди възможност за съдебния орган да определи
специален представител на жертвата, когато, по силата на
вътрешното законодателство, той/тя може да има качеството на
страна в наказателното производство и когато лицата,
упражняващи родителските права, са лишени от възможността
да я представляват в това производство вследствие на конфликт
на интереси между тях и жертвата.
- да предвиди посредством законодателни или други мерки и в
съответствие с условията, предвидени от нейното вътрешно
законодателство, възможността за групи, фондации, сдружения
или правителствени или неправителствени организации да
подпомагат и/или да подкрепят жертвите, които са съгласни с
това, по време на наказателните производства относно
престъпленията, установени в съответствие с настоящата
конвенция
- да гарантира, че изслушванията на детето се провеждат:
а. без неоправдано забавяне, след като фактите са били
съобщени на компетентните органи;
б. в създадени или приспособени за тази цел помещения, ако
това е необходимо;
в. от обучени за тази цел професионалисти;
г. от едни и същи лица, ако това е възможно и когато това е
подходящо;

Декември, 2010 г.

страна в процеса и само при финансова невъзможност на
семейството му да ангажира адвокат.
Изцяло липсват разпоредби и практики в тази посока. Органите
на полицията и съдебната власт нямат нагласа да пазят
пострадалото дете и неговото семейство от медийно
разгласяване на неговия случай, което може да доведе до
идентифицирането им.
Следствената тайна на досъдебна фаза може да се вдигне с
разрешение на прокурора (чл. 198 от НПК).
Съдът може да гледа делото при закрити врати, за да защити
личния живот на гражданите, и да разпита пострадало детесвидетел при закрити врати (чл. 263 от НПК)
В много държави съществуват забрани за целия публичен
сектор, вкл. медиите да разгласяват факти и обстоятелства от
случаи на престъпно посегателство срещу деца без изрично
разрешение на прокурор или съд. Тези въпроси у нас се
регулират само чрез етичните кодекси на медиите.
Създадени са институти за защита на свидетеля и фигурата на
анонимния свидетел в процеса.
Когато посегателството е извършено от член на семейството на
детето, липсват устойчиви гаранции срещу ретравмиране.
Забраната за подсъдимия да доближава пострадалия – не е
скрепена със санкция, нито процедура за налагането й и за
установяване на нарушението й (чл. 67 НПК).
Този въпрос се подценява както от законодателя, така и от
администрацията на съдебната власт. Липсват гаранции, че
процесуален и извънпроцесуален контакт в съдебни помещения
няма да бъде осъществяван, дори когато такъв не е необходим
на процеса и противоречи на най-добрия интерес на детето.
Липсват
разпоредби,
очертаващи
границите
на
извънпроцесуалния контакт, обезсърчаващи обвияемия и
неговия защитник да го търсят и осъществяват и регулиращи
последиците му.
Чл. 101 НПК, при конфликт на правата и интересите на детето
снеговите законни представители, съдът назначава на детето
особен представител (винаги правоспособен адвокат)

Такива възможности са създадени в рамките на свободната
инициатива на нестопанския сектор.
Липсват законови пречки такива организации да подкрепят или
подпомагат пострадалото дете в процеса. Подкрепата винаги е
извънпроцесуална.

Такива гаранции същестуват за детето, когато е обвиняем, но не
и когато е пострадал.
Липсва нормативно изискване изслушването да се извършва в
специални помещения от едни и същи лица, поради което
липсват и подходящи обучения. Липсва нормативно
ограничение на броя на изслушванията.
Липсват гаранции, че при всяко изслушване на дете в него ще
участва пълноценно компетентен подпомагащ специалист,
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д. броят на изслушванията да бъде възможно най-малък и
колкото е необходим за целите на наказателното производство;
е. като детето може да бъде придружено от своя законен
представител или, когато е уместно, от пълнолетно лице,
избрано от него, освен при наличието на мотивирано решение в
обратен смисъл, взето по отношение на това лице.

- да гарантира, че всички изслушвания на жертвата или, когато е
уместно, и тези на дете–свидетел, могат да бъдат видеозаписани
и този запис да може да бъде допустим като доказателствено
средство в съдебното производство
- да гарантира възможност:
а. съдията да разпореди заседанието да се проведе при закрити
врати;
б. жертвата да бъде изслушана в съдебната зала, без да
присъства в нея, по-специално – чрез използване на подходящи
комуникационни технологии.

Декември, 2010 г.

чиято квалификация е проверена.
Липсват гаранции, че детето ще бъде разпитвано от едни и същи
лица, нито че броят на изслушванията ще бъде ограничен.
Законът съдържа гаранции, че детето ще бъде придружавано от
своите законни представители, освен когато интересите му го
изключват.
Изслушването по принцип се провежда в присъствието на
подпомагащи специалисти, а в присъствието на родителите – по
преценка на държавния орган (чл. 140 от НПК).
Видеозапис е допустим, когато детето се намира в страната, но
не за всички изслушвания и по преценка на съда.
Доказателствено средство е протоколът от него, а не самият
видеозапис (чл. 140, ал. 5 от НПК)
а. Такава възможност не е гарантирана. Разпоредбата на чл. 263
дава обща възможност по преценка на съда.
б. Няма такава възможност. Липсват специфични правила за
изслушване на деца, както и техническа обезпеченост на
съдебните сгради.
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IV.
Необходими мерки за съгласуване на НК и НПК с
изискванията на Конвенцията
1. Изменения на НК
1. Избистряне на законодателната концепция за престъпленията, свързани с
детска порнография и развращаване на деца. Преодоляване на блокирането
между състава на чл. 158а и съставите на трафика на хора и на
дискриминационния характер на чл. 158а.
2. Премахване на израза ,,лице, което се занимава с проституция” от състава на
чл. 154а или заместването му с подходящ еднозначен израз, съгласуван с
възгледа на Конвенцията за детската проституция по смисъла на чл. 19, т. 2.
3. Създаване на концепция за особено уязвима жертва и особено уязвима
жертва-дете съгласно изискванията на Конвенцията и свързването й с
механизъм за отегчаване на отговорността, когато престъплението е
извършено спрямо такъв пострадал.
2. Изменения на НПК и други закони
1. Пряко трансформиране на изискванията на Конвенцията в чл. 31 и чл. 35 в
задължения за държавния орган по ръководство и решаване в процеса;
2. Изграждане на особени процедури за участието на пострадалото дете в
наказателния процес
3. Създаване на гаранции за предоставяне на безплатна правна помощ на
пострадалото лице и изравняване на статуса на пострадалото с това на
обвиняемото дете по отношение на гаранциите за правна защита.

Декември, 2010 г.
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