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Тази го ди на из да тел ст во „Сиби“ публи ку ва мо ногра фията на 
съ дия Радослава Йорданова „Освобождаване от на ка за тел на от-
го вор ност и ад ми нистра тив но на каз ва не по бъл гар ско то на ка за-
тел но пра во“.

Монографията е плод на дъл го го диш ния съ дийски опит на 
ав то ра в бор ба та да раз ре ши в съ деб ни те си ак то ве по за ко но-
съобра зен и спра вед лив на чин непри ми ри ми те (все повече) про-
ти во ре чия меж ду ос нов ни те посту ла ти на на ка за тел но то пра во за 
престъпле нието и на ка за нието, от ед на стра на, и ка зу истич ния 
по пу лист ки под ход на за ко но да те ля, кой то с ле ка ръ ка пристъп ва 
към из ме не ния в Наказателния ко декс, без да дър жи смет ка за не-
го ви те за да чи, за съ щест ву ва ща та син х рон ност в дейст ва щи те 
ин сти ту ти на на ка за тел но то пра во, за съ от но ше нието и взаимо-
дейст вието с ад ми нистра тив но то пра во ка то отра съл на по зи тив-
но то пра во и най-ве че за то ва да ли приети те из ме не ния са в уни-
сон с по ня тието „на ка за тел на по ли ти ка на мо дер на та дър жа ва“. 
Осветлени са пробле ми те и пре диз ви ка тел ст ва та, пред които са 
изпра ве ни пра во раз да ва тел ни те ор га ни, ко га то след ва да при ло-

* Съдия в Софийския окръ жен съд, пре по да ва тел по на ка за тел но пра во и про-
цес в Националния ин сти тут на пра во съ дието, хо но ру ван асистент по кри ми на-
листи ка в Юридическия фа кул тет на СУ „Св. Климент Охридски“.
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жат спе ци фич ни те и не ти пич ни ин сти ту ти на на ка за тел но то пра-
во, как ви то са ос во бож да ва не то от на ка за тел на от го вор ност и ад-
ми нистра тив ни те на ру ше ния, вклю че ни в систе ма та на Особе-
ната част на Наказателния ко декс.

Проблематиката на ос во бож да ва не то от на ка за тел на от го-
вор ност е раз гле да на систе ма тич но през приз ма та на исто ри-
ческо то раз ви тие на ин сти ту та и не го ви те фор ми, ня кои от които 
ве че са оста на ли в ми на ло то. Понятията за на ка за тел на от го вор-
ност (и съ от но ше нието ѝ с на ка за нието, мер ки те за дър жав на 
при ну да и ад ми нистра тив но на ка за тел на та отговорност), за ди фе-
рен циация и ин ди ви ду али за ция на на ка за тел на та от го вор ност, 
как то и съ от но ше нията ад ми нистра тив но на ка за тел на от го вор-
ност – ад ми нистра тив на при ну да и престъпле ние – ад ми нистра-
тив но на ру ше ние слу жат за здрав те оре ти чен фун да мент, на кой-
то е из гра ден ана ли зът на две те при ло жи ми фор ми на ос во бож да-
ва не от на ка за тел на от го вор ност по чл. 78 и 78а НК. После-
дователно е за щи те на под дър жа на та те за, че съста ви те на ад ми-
нистра тив ни на ру ше ния по на ча ло ня мат място в Особената част 
на Наказателния ко декс.

Тема за раз ми съл и диску сия меж ду прак ти ку ва щи те юристи 
би ха по ро ди ли иден ти фи ци ра ни те от ав то ра прак ти чески пробле-
ми и пред ло же но то раз ре ше ние в слу чаите на конку рен ция меж-
ду ос но ва нията по чл. 78 и 78а НК за ос во бож да ва не от на ка за-
тел на от го вор ност на не пъл но лет ни те ли ца.

Особен ин те рес с го ля ма науч на и прак ти ческа стойност 
пред ставля ва част та от мо ногра фията, пос ве те на на пре покри ва-
не то на съста ви на престъпле ния с ад ми нистра тив ни на ру ше ния 
по спе циал ни те за ко ни. Авторът е пред ста вил в табли чен вид 
слу чаи на та ко ва пре покри ва не и с ос но ва ние е под ло жил на ар-
гу мен ти ра на кри ти ка под хо да на за ко но да те ля ед но деяние при 
ед ни и съ щи об стоятел ст ва (не за ви си мо от употре бе на та сло вес-
на формулировка) да мо же да осъ щест вя ва ед новре мен но приз на-
ци те как то на престъпле ние, та ка и на ад ми нистра тив но на ру ше-
ние. Разграничаването им е пре доста ве но са мо на су ве рен на та, но 
су бек тив на по съ дър жа нието си пре ценка на пра во раз да ва тел ни-
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те ор га ни за конкрет на та сте пен на об щест ве на опас ност на 
деянието. Примерите, по чер па ни от съ деб на та прак ти ка в раз лич-
ни те съ деб ни ра йо ни на стра на та, би ха могли да пре диз ви кат как-
то ус мив ка, та ка и тъ га у чи та те ля – юрист и прак тик, тъй ка то са 
яр ка и не опро вер жи ма илюстра ция на после ди ци те от проявя ва-
щия се осо бе но в послед ни те го ди ни за ко но да те лен ни хи ли зъм, 
ру шащ устоите на пра во ва та дър жа ва и до ве рието в пра во съд на та 
систе ма.

Монографията съ дър жа и ця лостен ана лиз на ад ми нистра-
тив ни те на ру ше ния, вклю че ни в систе ма та на Особената част на 
Наказателния ко декс по си ла та на разпо ред ба та на чл. 424, ал. 1 
НК.

В кон тек ста на ана ли тич но то из след ва не на пробле ма ти ка та 
в заклю че нието на мо ногра фията са напра ве ни и пред ло же ния de 
lege ferenda, които съ дия Йорданова поста вя ка то от прав на точ ка 
на бъ де ща диску сия, под чи не на на не об хо ди мост та от ра циона-
ли зи ра не и осъвре ме ня ва не на Наказателния ко декс. Но под усло-
вие – без отстъпле ние от не го ва та систе ма тич ност и це ли, в ду ха 
на прин ци па, че на ка за тел на та от го вор ност е ultima ratio за пости-
га не на це ли те, фор му ли ра ни в приета та с Решение 
№ 318/11.05.2020 го ди на на Министерския съ вет на Република 
България Концепция за на ка за тел на по ли ти ка 2020–2025 го ди на.
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ÏÐÀÂÍÀ ÊÍÈÆÍÈÍÀ

Â ÏÐÀÂÍÈÒÅ ÑÏÈÑÀÍÈß

Представляват ин те рес след ни те ста тии от послед ни те 
книж ки на юри ди чески те спи са ния:

– Сп. „Собственост и пра во“ – ме се чен дайджест – 
бр. 8/2021 г.: „Особености при обя вя ва не на пред ва ри тел ния до-
го вор за по куп ко-про даж ба за окон ча те лен, ко га то ку пу ва чът се е 
за дъл жил да пла ти на пъл но це на та пре ди под пис ва не на окон ча-
те лен до го вор“ – Г. Боянова, А. Додов; „Конституционно уста но-
ве ни те пре де ли за огра ни ча ва не на пра во то на соб ст ве ност в кон-
тек ста на Решение № 3/2021 г. на Конституционния съд“ – 
А. Георгиев; „Съдебна прак ти ка на ВКС по чл. 72 от Закона за 
соб ст ве ност та“ – К. Тодоров; „Кога се за ли ча ва слу жеб но впис ва-
не на до го вор за наем на зе ме дел ски имоти? (Параграф 10 от ПЗР 
към Закона за из ме не ние и до пъл не ние на Закона за соб ст ве ност-
та и пол з ва не то на зе ме дел ски те зе ми (обн., ДВ, бр. 42 от 2018 г., 
в си ла от 22.05.2018 г., изм. и доп., бр. 55 от 2018 г.)“ – С. Куртева; 
„Може ли съ дът да ува жи иск от съ соб ст ве ник по чл. 108 от 
Закона за соб ст ве ност та за пре да ва не на вла де ние вър ху иде ал на 
част от имо та“ – Л. Панайотова-Чалъкова; „Публична про дан на 
имот в ре жим на съпру жеска иму щест ве на об щ ност“ – Д. Иванов; 
„За ня кои прак ти чески пробле ми при за мест ва не то на но та-
риус“ – К. Димитров; „Изграждане на улич ни мре жи по непри ло-
же на улич на ре гу ла ция“ – В. Бакалова; „Упълномощаване и фор-
ма на во ле изявле ния, ка саещи Патентното ве дом ст во“ – 
А. Костов.

– бр. 9/2021 г.: „Искът по чл. 76 от Закона за соб ст ве ност-
та“ – К. Добрев; „Условия за общ достъп за под зем но пар ки ра не в 
сгра ди в съ сед ни уре гу ли ра ни имо ти. Приложение на но ва та 


