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I. Óâîä
В публич но то простран ст во е из вестен т.нар. чадър на по зо-

ра, под кой то са вклю че ни не из чер па тел но опре де ле ни деяния, 
пред ставля ва щи спо ред съз да те ли те му престъпле ния, осъ щест-
вя ва щи „зло употре би в име то на чест та“ или „на си лие в име то на 

* Изследването е напра ве но в рам ки те на проект „Противодействие на зло-
употре би те в име то на чест та в со циален и пра вен аспект“, фи нан си ран от Фонд 
„Активни граж да ни на България“.

** Адвокати от София. 
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чест та“. Част от те зи деяния са съста во мер ни спо ред бъл гар ско то 
за ко но да тел ст во (например т.нар. при ну ди те лен брак, не за кон но-
то за дър жа не и от вли ча не, тра фи кът на хо ра, сек су ал но то на си-
лие, зло употре ба та със зестра / от куп и т.н.), дру га част е въз мож-
но да съ щест ву ват ка то прак ти ка в ня кои об щ ности, но на то зи 
етап не са над леж но уста но ве ни у нас, по ра ди което не са и кри-
ми на ли зи ра ни.

Типичното за ня кои аф ри кан ски стра ни ге ни тал но оса ка тя-
ва не (т.нар. му ти ла ция на по ло ви те органи), което се из вър ш ва 
над же ни /мо ми че та, не се сре ща по на ши те ге ограф ски ши ри ни. 
Имало е от дел ни слу чаи в България със за ли ва не с ки се ли на, най-
ве че над же ни – ка то от мъ ще ние или на ка за ние от стра на на из-
вър ши те ли те, но не е уста но ве но то ва да са престъпле ния, из вър-
ше ни „в име то на чест та“ – с цел за щи та на възприема ни кул тур-
ни и ре ли гиоз ни убеж де ния или ко га то е на ру шен „ко дек сът на 
чест та“ на се мейст во то или на об щ ност та. Затова опи са ни те в 
т.нар. чадър на по зо ра деяния не би ха могли да се при числят ав-
то ма тич но към уста но ве ни те в България „престъпле ния в име то 
на чест та“.

Концепцията за „чест та“, как то и т.нар. престъпле ния в име-
то на чест та са тяс но свър за ни с тра ди цион ни те раз би ра ния и 
прак ти ки за осъ щест вя ва не на кон трол пре дим но вър ху сек су ал-
ни те и со циал ните из бо ри на же ни те и де ца та (но без да се из-
ключ ват мом че та и мъже), респ. вър ху пра во то им на соб ст ве ни 
ре ше ния по те зи въпро си. Тази пробле ма ти ка се раз глеж да ос нов-
но ка то от но си ма към зат во ре ни об щ ности и към из гра де ни те у 
тях в пред ход ни вре ме на ет ни чески осо бе ности и оби чаи. Тя мо-
же да се ока же от но си ма и към ня кои сре ди на уста но ви ли се у 
нас със ста тут на бе жан ци имигран ти от раз лич ни на ционал ности.

Настоящото из ло же ние це ли да пред ста ви ня кои ре зул та ти и 
из во ди от из вър ше но то про уч ва не по проект Противодействие 
на зло употре би те в име то на чест та в со циален и пра вен 
аспект и да поста ви пробле ми те по те ма та във фо ку са на об щест-
во то и за ко но да те ля. Целта на проек та е да пред ло жи пре вен-
цията на то зи вид престъпле ния, да иден ти фи ци ра но ви идеи и 
под хо ди, вклю чи тел но за на сър ча ва не на раз ви тието на по ве че 
услу ги и ини циати ви за под кре па на жер т ви те.

Международните стан дар ти от нос но чо веш ки те пра ва са из-
ход на точ ка за из след ва не то. Според Върховния ко ми са риат по 
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пра ва та на чо ве ка към ООН1 „на бо рът от прак ти ки, които имат 
отри ца тел но въз дейст вие вър ху здра ве то на же ни те и де ца та и 
които на ру ша ват меж ду на род ни те стан дар ти за пра ва та на 
чо ве ка, често се спо ме на ва ка то „вред ни тра ди цион ни прак ти-
ки“. Това не оз на ча ва, че всич ки тра ди цион ни прак ти ки са вред-
ни и на ру ша ват чо веш ки те пра ва, но ко га то то ва се случ ва, ние 
тряб ва да сме в състояние да ги поста вим под въпрос и да се 
спра вим с тях“.

Приложими международноправни актове към изследваната 
проблематика са: Резолюция 1468 (2005) за при ну ди те лен и дет-
ски брак на Парламентарната асам блея на Съвета на Европа, 
Резолюция 843 (IХ) на Общото събра ние на ООН, от 17.12.1954 г., 
от нос но тра ди ции, ста ри за ко ни и прак ти ки, свър за ни с бра ка и 
се мейст во то, не съв мести ми с прин ци пи те на Хартата на ООН 
(Всеобщата декла ра ция за пра ва та на човека), Резолюция на 
Генералната асам блея на ООН A/RES 57/179 за мер ки те, които 
тряб ва да се пред приемат с цел пре махва не на престъпле нията, 
из вър ше ни сре щу же ни в име то на чест та, от 2003 г., Резолюция 
на Генералната асам блея на ООН A/RES/59/165 за мер ки те, които 
тряб ва да се пред приемат с цел пре махва не на престъпле нията, 
из вър ше ни сре щу же ни в за щи та на чест та, от 20 де кем ври 
2004 г., Всеобщата декла ра ция за пра ва та на чо ве ка на ООН, 
Конвенцията за за щи та на пра ва та на чо ве ка и ос нов ни те сво бо-
ди, Конвенцията за пра ва та на де те то, Конвенцията за пре махва-
не на всич ки фор ми на дискри ми на ция по от но ше ние на же ни те 
(CEDEW), Хартата на ос нов ни те пра ва на Европейския съ юз.

Методът на из след ва не то включ ва про уч ва не и ана лиз на 
публи ку ва ни те в прав ноин фор ма цион ни те систе ми2 съ деб ни ре-
ше ния от нос но де ла, съ дър жа щи дан ни за деяния, с които се за ся-
гат най-ве че бра кът, се мейст во то и мла деж та. Относимите слу чаи 
са от гра ни че ни на ба за та на отра зе ни те в са ми те съ деб ни ре ше-
ния об стоятел ст ва от нос но мо ти ви те за из вър ш ва не на престъп-
ле нието, как то и на съ дър жа щи те се в съ деб ни те ре ше ния из рич-
ни дан ни за гру по ва та и ет ни ческата при над леж ност на из-
вър ши те ли те, респ. на постра да ли те от из вър ше ни те дейния.

1 https://www.coe.int/bg/web/compass/what-are-human-rights-. 
2 „Лакорда“ и „Сиела“. 
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Първоначално бе ше из след ва на са мо съ деб на та прак ти-
ка за области те Враца, Търговище, Плевен, Смолян и 
Благоев град. Установи се оба че, че броят на публи ку ва ни те 
съ деб ни ре ше ния е ма лък, което до ве де до раз ши ря ва не на 
пе ри ме тъ ра на из след ва не то по от но ше ние на съ деб на та 
прак ти ка за ця ла та стра на с цел пъл но та и срав ни те лен ана-
лиз на дан ни те.

Проучени са и публи ку ва ни те докла ди от нос но ран ни те бра-
ко ве в България и после ди ци те от тях, как то и дан ни те от 
Националния ста тисти чески ин сти тут (НСИ) в та зи област.3 
Установи се на ма ля ва не на броя на ран ни те бра ко ве за пе риода 
след 2001 г. и към 2011 г. (ко га то е из вър ше но преброява не на 
населението) – как то на бра ко ве те, склю че ни от ли ца под 18-го-
диш на въз раст, та ка и на съ жи тел ст ва та на ли ца под 16-го диш на 
въз раст. От 2011 г. оба че се от бе ляз ва тен ден ция на плав но и зна-
чи мо уве ли ча ва не на ран ни те бра ко ве, които от 315 през 2011 г. 
на раст ват на 651 през 2018 г. Към 2019 г. са склю чи ли брак об що 
19 мъ же и 572 же ни под 18-го диш на въз раст. Отчита се на ма ле-
ние спря мо дан ни те от 2018 г. – 32 мъ же и 619 же ни.4

При ана ли зи ра не на пробле ма са изпол з ва ни и дан ни от 
докла да „Ситуационен ана лиз за де ца та и же ни те в България“ на 
УНИЦЕФ5, как то и от „Проучване на со циал ни те нор ми, които 
възпре пятст ват достъ па на ром ски те мо ми че та до обра зо ва ние“6, 
които съ дър жат ин фор ма ция от нос но после ди ци те от ран ни те 
бра ко ве в ром ска та об щ ност в България. Според докла ди те ром-
ска та об щ ност, която на се ля ва раз лич ни части от стра на та, мо же 
да бъ де кла си фи ци ра на ка то „меж дугру по ва ет ни ческа об щ ност, 

3 https://www.nsi.bg/sites/default/fi les/fi les/data/timeseries/Pop_4.1.5._Marriages_
DR.xls; https://www.nsi.bg/bg/content/3028/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8
E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
%D0%BE%D0%B2%D0%B5.

4 НСИ. Население и де мограф ски про це си, 2019, с. 62, достъпно на: www.nsi.
bg/sites/default/fi les/fi les/publications/DMGR2018.pdf.

5 https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/fi les/2018-12/SITAN_
Children_Women_BG.pdf. 

6 Захова, С. Изследване на со циал ни те нор ми, които възпре пятст ват достъ па 
на ром ски те мо ми че та до обра зо ва ние. С: УНИЦЕФ, 2016, с. 10, достъпно на: 
https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/fi les/2018-10/Report_on_
Social_Norms_Bul.pdf.
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съста ве на от гру пи, ме тагру по ви обе ди не ния и суб гру пи със своя 
иден тич ност“. Съгласно ци ти ра ни те докла ди „пър ва и глав на за-
да ча на мо ми че то е да опа зи чест та (девствеността) си. Този 
въпрос е ре ша ващ за прести жа не са мо на мо ми че то, но и на ця-
ло то ѝ се мейст во. Девствеността на мо ми че та та при встъп ва-
не в брак е от осо бе на важ ност за ро ми те, вклю чи тел но и в на-
ши дни, ко га то то ва изиск ва не се превръ ща в един от ос нов ни те 
ет но мар ке ри на ро ми те за от гра ни ча ва не от не-ро ми те. (...) В 
из след ва ни те области ка то ця ло изиск ва не то за дев ст ве ност се 
спаз ва и се по соч ва ка то ед на от ос нов ни те при чи ни за дет ски-
те бра ко ве“7.

Проучванията, напра ве ни във връз ка с ран ни те бра ко ве и от-
па да не то от учи ли ще на мла ди те ро ми, до каз ват, че те зи явле ния 
са после ди ца от възприети те мо де ли на по ве де ние и тра ди циите в 
от дел ни те об щ ности. „Наблюдаваните прак ти ки при сключ ва не 
на брак поч ти на пъл но се покри ват с опи са ния тра ди ционен мо-
дел – из бо рът на бра чен пар т ньор е из ця ло в ръ це те на ро ди те-
ли те и има слу чаи, в които „мом че то се връ ща от учи ли ще и 
науча ва, че ве че е же нен“. (...) Т.нар. аран жи ра ни бра ко ве, на ри-
ча ни пов се мест но от ро ми и макро об щест во то ку пу ва не на бул-
ка та, с което се обоз на ча ва пла ща не то на от куп на ро ди те ли-
те на мо ми че то от бъ де щия мла до же нец, се прак ти ку ват от 
ром ски гру пи в стра на та, напри мер сред кал да ра ши те и тра-
кийски те ка лайджии. Практиката е би ла поз на та сред по ве че-
то ром ски гру пи, сред които съ щест ву ва спо мен за пла ща не то 
на сим во ли чен от куп за бул ка та, на ре чен ба ба-ха къ. (...) На 
места е съ щест ву ва ла и дру га фор ма на сключ ва не на брак – 
т.нар. брак чрез краж ба, кой то се прак ти ку ва, ко га то ро ди те-
ли те на мо ми че то не са съглас ни да омъ жат дъ ще ря си. В съвре-
мието оба че краж ба та е са мо ими та ция, мо ми че то добро вол но 
се оста вя да бъ де „от крад на то“8.

Изхождайки от пред ход ни ана ли зи и уста но ве ни прак ти ки, 
ха рак тер ни за от дел ни об щ ности и гру пи, настоящото из след ва не 
се фо ку си ра имен но вър ху „уре де ни те бра ко ве“, при ну ди тел ни те 
бра ко ве и от ку па за бул ка, осъ щест вя ва щи съста ви те на престъп-
ле нията про тив бра ка, се мейст во то и мла деж та (чл. 177 и 178 

7 Захова, С. Цит. съч., с. 18. 
8 Пак там, 19–20. 
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НК; чл. 190, 191 и 192 НК), които би могло да бъ дат опре де ле ни 
ка то „престъпле ния в име то на чест та“, до кол ко то са свър за ни 
със за паз ва не то на тра ди циите, с не пи са ни пра ви ла или „ет но-
раз гра ни чи те лен мар кер на иден тич ност, от де лящ ги от оста-
на ли те об щ ности“9.

Безспорно е уста но ве но, че на си лието „в име то на чест та“ 
во ди до со циал но из ключ ва не, до от каз от обра зо ва ние и тру до ва 
заетост, а по ня ко га и до за гу ба на жи во та. Редица деяния, свър за-
ни с на си лие „в име то на чест та“, у нас са кри ми на ли зи ра ни, ма-
кар да не са обо со бе ни по то зи кри те рий в Наказателния ко декс. 
За нуж ди те на из след ва не то престъпле нията, из вър ш ва ни „в име-
то на чест та“, след ва да се раз гра ни чат от престъпле нията, из вър-
ш ва ни „в усло вията на до маш но на си лие“, тъй ка то в ре ди ца слу-
чаи има сход ст во или при покри ва не на изпъл ни тел ни те дея ния. 
Общото е, че и в еди ния, и в дру гия слу чай те зи престъпле ния за-
ся гат лич ност та и ос нов ни те пра ва и сво бо ди на чо ве ка.

През 2019 г., след ка то Конституционният съд обя ви Истан-
бул ската кон вен ция за про ти во кон сти ту цион на, бя ха кри ми на ли-
зи ра ни опре де ле ни деяния, из вър ше ни „в усло вията на до маш но 
на си лие“. Според чл. 93, т. 31 НК10 „престъпле нието е из вър ше но 
„в усло вията на до маш но на си лие“, ако е пред шест ва но от 
систем но упраж ня ва не на фи зи ческо, сек су ал но или пси хи ческо 
на си лие, поста вя не в ико но ми ческа за ви си мост, при ну ди тел но 
огра ни ча ва не на лич ния жи вот, лич на та сво бо да и лич ни те пра-
ва и е осъ щест ве но спря мо въз хо дящ, низ хо дящ, съпруг или бивш 
съпруг, ли це, от което има де те, ли це, с което се на ми ра или е 
би ло във фак ти ческо съпру жеско съ жи тел ст во, или ли це, с 
което жи веят или е жи вя ло в ед но до ма кин ст во“. Видно е, че 
то зи вид престъп ни деяния на кър ня ват пра ва и цен ности, как ви то 
на кър ня ват и т.нар. престъпле ния в име то на чест та – лич на та 
сво бо да, сво бо да та на во ля та, лич ни те пра ва и т.н.

Следва да се пра ви раз гра ни че ние меж ду „престъпле ние в 
име то на чест та“ и дейст вия, които не са кри ми на ли зи ра ни, но 
пред ставля ват по се га тел ст ва сре щу фи зи чески ли ца, из ра зя ва щи 
се в „зло употре ба в име то на чест та“/или „на си лие, ос но ва но на 
чест та“. Общото меж ду престъп ни те съста ви, пред мет на из след-

9 Захова, С. Цит. съч., с. 18. 
10 Член 93, т. 31 НК (обн., ДВ, бр. 16 от 2019 г.). 
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ва не то, е, че имат ед на спе ци фич на осо бе ност – престъп но то по-
ве де ние е свър за но с из вър ш ва не на на си лие „в име то на чест та“ с 
цел за щи та на възприема ни кул тур ни и ре ли гиоз ни убеж де ния 
или ко га то е на ру шен „ко дек сът на чест та“ на се мейст во то или на 
об щ ност та. С оглед на напра ве но то раз гра ни че ние по мо ти ви за 
из вър ш ва не на престъпле нията и на ли чието на из рич ни дан ни за 
гру по ва та и ет ни ческата при над леж ност на из вър ши те ли те, 
респ. на постра да ли те от из вър ше ни те деяния, из след ва не то се 
съсре до то ча ва до ана ли за един ст ве но на престъпле нията по гла ва 
IV от НК по ци ти ра ни те по-го ре тек сто ве на за ко на.

Трудността при раз кри ва не и до каз ва не на те зи престъпле-
ния е свър за на с об стоятел ст во то, че го лям брой от тях се из вър-
ш ват в зат во ре ни или мал ки об щ ности, в които често по ве де нието 
не се разпоз на ва ка то престъп но. Поради то ва го ля ма част от дея-
нията, пред ставля ва щи престъпле ния, се включ ват в т.нар. ла-
тент на престъп ност. Така напри мер в из след ва не на Държавната 
аген ция за закри ла на де те то11, публи ку ва но на 21.02.2017 г., се 
со чи: „В хо да на ре али зи ра на та през 2016 г. те ма тич на пла но ва 
про вер ка „Ранно съ жи тел ст во и ран ни раж да ния“ в 30 броя ди-
рек ции „Социално под по ма га не“ (ДСП) на те ри то рията на ця-
ла та стра на е уста но ве но, че пре обла да ва щи те сиг на ли за де ца, 
съ жи тел ст ва щи на се мей ни на ча ла и ро ди ли свои де ца, постъп-
ват от от де ли те за со циал на закри ла или от дру га ди рек ция за 
со циал но под по ма га не. Малка част от лич ни те ле ка ри и ги не ко-
ло зи сиг на ли зи рат ДСП за ран ни бре мен ности. Според напра ве-
ния от нея ана лиз об щият брой ре гистри ра ни слу чаи на ран ни 
съ жи тел ст ва и ран ни раж да ния и на но во ро де ни те бе бе та 
от ма ло лет ни и не пъл но лет ни мо ми че та е 853, от които 448 
ма ло лет ни /не пъл но лет ни мо ми че та, встъ пи ли в ран ни съ-
жи тел ст ва и/ или осъ щест ви ли ран ни раж да ния, и 405 но во-
ро де ни бе бе та. Данните по каз ват, че как то и в пред ход ни те го-
ди ни, из клю чи тел но ни сък оста ва от но си тел ният дял на сиг-
на ли те, по да де ни от лич ни те ле ка ри на де ца та – по-мал ко 
от 1 %, и здрав ни те за ве де ния – 7 %, от об що 1104 сиг на ла, 
раз гле да ни от мул ти дис ципли нар ни те еки пи по Координационния 
ме ха ни зъм за взаимо дейст вие при ра бо та в слу чаи на де ца, жер-

11 https://sacp.government.bg/en/node/1003. 
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т ви на на си лие или в риск от на си лие, и за взаимо дейст вие при 
кри зис на ин тер вен ция, вид но от доклад на ДАЗД от нос но 
Монито ринга по при ла га не на Координационния ме ха ни зъм за 
2015 го ди на.

В Националната програ ма за пре вен ция на на си лието и зло-
употре ба та с де ца 2017–2020 г. е напра вен ана лиз и ста тисти-
ка та по каз ва, че по да де ни те от ди рек циите „Социално под по-
ма га не“ сиг на ли до ра йон ни те про ку ра ту ри в стра на та през 
2015 г. за слу чаи на ран но съ жи тел ст во с ли ца под 16-го диш на 
въз раст, при ну да на де те към съпру жеско съ жи тел ст во, за-
жи вя ва не на съпру жески на ча ла от жен ски пол и др. съглас но 
нор ми те на чл. 190–192 НК са 1094, а броят на от ка зи те на 
про ку ра ту ри те по места са 573. Прокуратурата на Репуб лика 
България от чи та, че през 2015 г. са обра зу ва ни 874 до съ деб ни 
произ вод ст ва за престъпле ния по чл. 190–192 НК, ка то в съ да 
са вне се ни 561 про ку рор ски ак то ве сре щу 619 ли ца. С влез ли в 
си ла при съ ди /ре ше ния са осъ де ни или санк циони ра ни об що 
561 ли ца.

Необходимостта от поста вя не на пробле ма във фо ку са на на-
ша та об щест ве ност и за ко но да те ля се по раж да от нуж да та за 
утвър ж да ва не на за щи та та на чо веш ки те цен ности, как ви то пред-
ставля ват чо веш кият жи вот, здра ве то, как то и ос нов ни те пра ва и 
сво бо ди, прокла ми ра ни от меж ду на род ноправ ни те нор ми и га-
ран ти ра ни чрез на ше то за ко но да тел ст во и пра во съд на систе ма. 
Резултатите от из след ва не то мо же да се изпол з ват от ор га ни за-
ции и ин сти ту ции за под кре па на уси лията им за про ти во дейст-
вие на те зи престъпле ния и за навре мен на и ефек тив на за щи та на 
жер т ви те.

II. Àíàëèç íà ñú äåá íà òà ïðàê òè êà îò íîñ íî 
ò.íàð. ïðåñòúïëå íèÿ íà ÷åñò òà

Както бе ше по со че но по-го ре, пред мет на ана лиз по настоя-
що то про уч ва не са престъпле нията по гла ва IV от НК, за които в 
де ла та е отра зе но, че са из вър ше ни с опре де лен мо тив (с цел да се 
за щи ти чест та на мо ми че то, спаз ва не на тра ди циите и т.н.), и са 
на ли це дан ни за гру по ва та и ет ни ческата при над леж ност на 
из вър ши те ли те и постра да ли те.

= Престъпления про тив бра ка и се мейст во то:
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– при нуж да ва не на дру ги го да встъ пи в брак чрез употре ба 
на си ла, заплаш ва не или зло употре ба с власт (чл. 177, ал. 1 НК) 
или от вли ча не на дру ги го с цел при ну да да встъ пи в брак (чл. 177, 
ал. 2 НК);

– да ва не на от куп или посред ни чест во за да ва не или по лу ча-
ва не на та къв от куп (чл. 178 НК).

= Престъпления про тив мла деж та:
– при нуж да ва не на дру ги го да за жи вее съпру жески с ня ко го 

чрез употре ба на си ла, заплаш ва не или зло употре ба с власт 
(чл. 190, ал. 1 НК); от вли ча не на дру ги го с цел да бъ де при ну ден 
да за жи вее съпру жески с ня ко го (чл. 190, ал. 2 НК); при нуж да ва-
не на дру ги го да за жи вее съпру жески с не го или с дру го ли це, ка-
то чрез въ веж да не в заблуж де ние го скло ни да пре ми не на те ри-
то рията на дру га дър жа ва (чл. 190, ал. 3 НК);

– за жи вя ва не на пъл но лет но ли це на съпру жески на ча ла с 
ли це от жен ски пол, не на вър ши ло 16-го диш на въз раст (чл. 191, 
ал. 1 НК);

– скло ня ва не или улес ня ва не от пъл но лет но ли це на не пъл-
но лет но ли це от мъж ки пол и ли це от жен ски пол, не на вър ши ло 
16-го диш на въз раст, да за жи веят съпру жески без брак (чл. 191, 
ал. 2 НК);

– ква ли фи ци ран състав по чл. 191, ал. 3 – ако деянията по 
пред ход ни те али неи са из вър ше ни с ли це, не на вър ши ло 14-го-
диш на въз раст;

– да ва не или по лу ча ва не на от куп или посред ни чест во за да-
ва не на от куп от ро ди тел или срод ник, за да раз ре ши на дъ ще ря 
или срод ни ца, не на вър ши ла 16-го диш на въз раст, да за жи вее 
съпру жески с дру ги го (чл. 192 НК).

За по со че ни те престъпле ния за ко нът пред виж да раз лич ни 
на ка за ния – ли ша ва не от сво бо да, про ба ция, гло ба, а в ня кои слу-
чаи ку му ла тив но – и об щест ве но по ри ца ние.

Анализът на съ деб на та прак ти ка12 в Търговище, Разлог, 
Смолян, Плевен и Враца по от но ше ние на на ка за нието „про ба-
ция“ со чи, че на из вър ши те ли на „престъпле ния на чест та“ са би-
ли на ло же ни след ни те про ба цион ни мер ки:

12 Резултатите са от ка би нет но про уч ва не на публи ку ва на та съ деб на прак ти ка 
в правноин фор ма цион ни те систе ми „Сиела“ и „Лакорда“. 
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– чл. 42а, ал. 2, т. 1 НК – за дъл жи тел на ре гистра ция по 
настоящ ад рес за срок от де вет ме се ца с пе риодич ност два пъ ти 
сед мич но;

– чл. 42а, ал. 2, т. 2 НК – за дъл жи тел ни пе риодич ни сре щи с 
про ба ционен слу жи тел за срок от де вет ме се ца;

– чл. 42а, ал. 2, т. 6 НК – без въз мез ден труд в пол за на об-
щест во то в раз мер на 100 ча са за срок от ед на го ди на и об щест ве-
но по ри ца ние, което да се изпъл ни чрез про чи та не по ра диовъ-
зел.

В по-го ля ма та част от слу чаите съ дът е при ло жил чл. 78а НК 
и е на ло жил ад ми нистра тив но на ка за ние „гло ба“, ка то при опре-
де ля не на раз ме ра на гло ба та съ дът често е от бе ляз вал „лип са та 
на сред ст ва“.

Статистиката13 по го ди ни, брой из вър ши те ли, брой осъ ди-
тел ни ак то ве, общ брой в стра на та, по области, съглас но публи ку-
ва ни те дан ни на Прокуратурата на Република България за осъ де-
ни ли ца в пе риода 2016–2018 г. за престъпле ния про тив бра ка, 
се мейст во то и мла деж та со чи след но то:

– За 2016 г. – об що осъ де ни на ли ша ва не от сво бо да 826, 
от които 583 – при ефек тив но из тър пя ва не на на ка за нието, 243 – 
услов но;

– За 2017 г. – об що осъ де ни на ли ша ва не от сво бо да 749, 
от които 502 – при ефек тив но из тър пя ва не на на ка за нието, 247 – 
услов но;

– За 2018 г. – об що осъ де ни на ли ша ва не от сво бо да 651, 
от които 401 – при ефек тив но из тър пя ва не на на ка за нието, 225 – 
услов но, 25 – ос во бо де ни от на ка за тел на от го вор ност.

За съ щия пе риод в сто ли ца та осъ де ни те ли ца по гла ва IV от 
НК са съ от вет но: за 2016 г. – 0,7 % от всич ки осъ де ни с вля зъл в 
си ла съ де бен акт, или око ло 20; за 2017 г. – 1,55 % от всич ки осъ-
де ни с вля зъл в си ла съ де бен акт, или око ло 45; за 2018 г. – 1,08 % 
от всич ки осъ де ни с вля зъл в си ла съ де бен акт, или око ло 33.

В те зи ста тисти чески дан ни не са от гра ни че ни ви до ве те 
престъпле ния по от дел ни те разпо ред би на НК. Независимо от ви-
ди мо то спо ред ста тисти ка та за стра на та на ма ля ва не на об щия 

13 https://www.prb.bg/bg/opsofi a/dokumenti/godishni-dokladi, https://www.prb.
bg/bg/sgp/prokuratura/godi-sh-ni-ot-ch-eti, https://www.prb.bg/bg/opvratsa/doku-
menti/godishni-dokladi. 
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брой на престъпле нията по гла ва IV на НК, пробле мът оста ва 
най-ве че по ра ди лип са та на ана лиз на при чи ни те за из вър ш ва не то 
на то зи вид престъпле ния, как то и по ра ди спе ци фи ка та на т.нар. 
престъпле ния в име то на чест та, които обик но ве но оста ват не раз-
кри ти, съ от вет но – не на ка за ни. Отделно от то ва в та зи об ща ста-
тисти ка са вклю че ни и дру ги престъпле ния, които не вли зат в из-
след ва на та гру па (напри мер те зи по чл. 183 НК – за непла ща не на 
из д ръж ка, които са зна чи те лен дял от об щия брой).

Анализът на съ деб на та прак ти ка как то за ця ла та стра на, та ка 
и за из броени те 5 области на България со чи, че най-разпростра не-
ни те престъпле ния – те зи про тив се мейст во то и про тив мла деж та 
(осо бе но те зи по чл. 178, 190 и 191 НК), са из вър ше ни от ли ца, 
които са без обра зо ва ние или с на чал но и ос нов но обра зо ва ние. 
Освен то ва из вър ши те ли те са или без ра бот ни, или без до хо ди – в 
бли зо 90 % от слу чаите.

1. Престъпления про тив бра ка и се мейст во то
Съгласно чл. 46 от Конституцията бра кът е добро во лен съ юз 

меж ду мъж и же на. За за ко нен се приз на ва са мо граж дан ският 
брак, а фор ма та, усло вията, ре дът за не го во то сключ ва не и 
прекра тя ва не се уреж дат със Семейния ко декс, кой то пред виж да, 
че са мо по из клю че ние брак мо же да се склю чи и меж ду ли ца, на-
вър ши ли 16-го диш на въз раст. Основни прин ци пи са рав нопра-
вието и добро вол ност та меж ду съпру зи те.

Правото на закри ла на де ца та е най-об що фор му ли ра но в 
чл. 10 от Закона за закрила на детето: „Всяко де те има пра во 
на закри ла за нор мал но то му фи зи ческо, ум ст ве но, нрав ст ве но и 
со циал но раз ви тие и на за щи та на не го ви те пра ва и ин те ре си“.

Член 2 от Конвенцията за пра ва та на де те то по ве ля ва, че 
„дър жа ви те – стра ни по кон вен цията, за чи тат и оси гу ря ват 
пра ва та, пред ви де ни в та зи Конвенция, на вся ко де те в пре де ли-
те на своята юрис дик ция без как ва то и да е дискри ми на ция“.

Международноправните нор ми опре де лят ран ни те бра ко ве 
ка то бра ко ве меж ду де ца. Резолюция 1468 на Парламентарната 
асам блея на Съвета на Европа (ПАСЕ) опре де ля дет ския брак 
ка то „съ юз на две ли ца, по не ед но то от които не е на вър ши ло 18 
го ди ни“.

Проблемът с ран ни те и с при ну ди тел ни те бра ко ве у нас се 
ло ка ли зи ра най-ве че сред на се ле нието от ром ски произ ход. В ци-
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ти ра но то из след ва не на УНИЦЕФ се съ дър жат след ни те дан ни14: 
„През 2001 г. 6181 мо ми че та под 18 го ди ни са в съ жи тел ст во, 
ка то 2283 от тях са под 16 го ди ни. За де сет го ди ни броят на 
18-го диш ни те мо ми че та в съ жи тел ст во на ма ля ва с око ло 30 % 
и през 2011 г. те са 4334. Намаляването при 16-го диш ни те в съ-
жи тел ст во е над 33 % – те са 1505 през 2011 г.“.

Тези бра ко ве са теж ка фор ма на сек су ал но на си лие, с което 
се на ру ша ват ос нов ни те пра ва на де ца та ка то обра зо ва ние, здра-
восло вен на чин на жи вот, си гур ност – прав на и со циал на сре да. 
Най-застра ше ни са мо ми че та та под 18-го диш на въз раст, които са 
заста ве ни да съ жи тел ст ват с пар т ньор, ка то то ва во ди до ран на 
бре мен ност, по ло во пре да ва ни бо лести, ниско обра зо ва ние, изо-
ли ра не от со циалния жи вот, трай на мар ги на ли за ция.

Като при чи на /мо тив за взе ма не на ре ше ния за ран ни или 
на сил ст ве ни бра ко ве мо же да се по со чат: тра ди циите, со циал ният 
и ико но ми ческият фак тор, ло ши те усло вия на жи вот и ниско то 
ни во на обра зо ва ние, ниски до хо ди или изоб що лип са на до хо ди.

1.1. В раз дел I на гла ва IV на Наказателния ко декс са уре де-
ни ви до ве те престъпле ния про тив бра ка, ка то два от съста ви те 
за ся гат имен но сво бо да та на во ле изявле нието във връз ка със 
сключ ва не то на брак – чл. 177 и 178 НК. Непосредствен обект 
на те зи престъпле ния са об щест ве ни те от но ше ния, които га ран-
ти рат сво бо да та на во ля та при встъп ва не в брак и не го ва та дейст-
ви тел ност.

1.2. В раз дел II на гла ва IV на Наказателния ко декс са регла-
мен ти ра ни престъпле нията про тив се мейст во то.

В пет те из след ва ни области в България ня ма дан ни по со че-
ни те по-го ре престъп ни деяния да са из вър ше ни ка то „престъпле-
ния в име то на чест та“. Затова от вклю че ни те в раз дел I на гла ва 
IV от НК престъпле ния пред мет на из след ва не то са са мо те зи по 
чл. 177 и 178 НК – „престъпле ния про тив бра ка“.

2. Престъпления про тив мла деж та – раз дел II от гла ва IV 
на Наказателния ко декс

Разгледани са престъпле нията по чл. 190, 191 и 192 НК, за 
които има нуж ни те дан ни от нос но мо ти ви те за из вър ш ва не то, 

14 https://www.unicef.org/bulgaria/sites/unicef.org.bulgaria/fi les/2018-10/Report_
on_Social_Norms_Bul.pdf, с. 21. 
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спаз ва не то на опре де ле ни оби чаи и прак ти ки в по ве де нието на 
из вър ши те ли те и на постра да ли те ли ца пред вид гру по ва та и ет-
ни ческата при над леж ност на из вър ши те ли те, респ. на постра-
да ли те от из вър ше ни те деяния. Публикуваната съ деб на прак ти ка 
со чи, че деянията по чл. 190–192 НК са най-яр кият из раз на т.нар. 
престъпле ния на чест та, тъй ка то в из след ва ни те пет области на 
България има най-мно гоброй на съ деб на прак ти ка, която е ед но-
род на, а на ла га ни те от съ ди ли ща та на ка за ния на из вър ши те ли те 
са – с мал ки из клю че ния – поч ти ед нак ви.

Проучени са 37 съ деб ни ре ше ния по чл. 191 НК, как то и 27 
слу чая по чл. 192 НК.

В 50 от слу чаите съ дът е на ло жил на ка за ние „гло ба“ в раз-
мер на 1000 лв., в един от слу чаите е на ло же но на ка за ние „гло ба“  
в раз мер на 2000 лв., в един – гло ба в раз мер на 1300 лв., и в 
един – гло ба в раз мер на 500 лв. В 4 от слу чаите е на ло же но на ка-
за ние „ли ша ва не от сво бо да“, в 3 от слу чаите – „про ба ция“, а в 3 
слу чая под съ ди ми те са би ли оправ да ни. По ре ди ца де ла под съ ди-
ми те са по ве че от един. Това са слу чаите на да ва не на от куп и по-
лу ча ва не на от куп и посред ни чест во (по чл. 178 НК, как то и по 
чл. 191 и 192 НК), къ де то обик но ве но участ ват ро ди те ли те или 
срод ни ци те на две те ли ца.

Според про уче ни те докла ди, ци ти ра ни в из след ва не то ни, 
„изиск ва не то за за паз ва не на вир ги нал ния ста тус (чест та, 
дев ст ве ност та, моминството) на бул ка та е ос нов на та нор-
ма, с която е свър зан дет ският брак при ро ми те. В об щ ности-
те, прак ти ку ва щи дет ски бра ко ве, съ щест ву ва схва ща не то, че с 
вли за не то в по ло ва зря лост на мо ми че то нейна та дев ст ве ност 
мо же да бъ де от не та и за то ва то мо же /тряб ва да бъ де за до ме-
но. Изискването за чест та на мо ми че то не е ром ска тра ди ция 
per se, но тя се схва ща от ро ми те ка то ва жен дял от иден тич-
ност та им. Нормата за дев ст ве ност на мо ми че то про дъл жа ва 
да се възприема от ро ми те ка то ос но вен ет но раз гра ни чи те лен 
мар кер на иден тич ност, от де лящ ги от оста на ли те об щ ности“.

Така напри мер в ед но от из след ва ни те съ деб ни ре ше ния15 е 
по со че но след но то: „Двамата спа зи ли тра ди цията на ром ския 
ет нос, ка то съ щия ден из бя га ли и се скри ли при род ни ни на Р., 

15 Решение № 144/14.09.2015 г. по н. д. № 456/2015 г. на Районния съд – 
Ихтиман (чл. 191, ал. 2 НК, чл. 20, ал. 1 НК, чл. 20, ал. 2 НК, чл. 78а НК). 
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къ де то пре ка ра ли из вест но вре ме заед но. Спазвайки та зи тра-
ди ция, два ма та мла де жи знаели, че ще при ну дят ро ди те ли те си 
да приемат ре ше нието им за съв мест но съ жи тел ст во, тъй ка-
то спо ред ром ския ет нос, след ка то мо ми че то из бя га с мом-
че то и пре ка ра из вест но вре ме на са ме с не го, ста ва не го ва же-
на. Същата ве чер два ма та мла де жи отиш ли в до ма на Н. Р., къ-
де то за яви ли ре ше нието си на ро ди те ли те му – об ви ня еми те 
А. Н. и Д. Р. Те приели ре ше нието и се съгла си ли два ма та мла-
де жи да за жи веят заед но ка то мъж и же на, след което по се-
ти ли до ма на об ви ня еми те А. А. и С. А., за да поискат „офи циал-
но“ Г. за же на на Н.“.

Същото е по со че но и в дру го ре ше ние16: „В на ча ло то на 
ме сец май съ ща та го ди на в съгла сие с ром ски те тра ди ции ре-
ши ли да за жи веят на се мей ни на ча ла. На … 2014 г. два ма та 
из бя га ли от до мо ве те си, знаей ки, че тра ди цията на ром ския 
ет нос пред по ла га, ко га то мо ми че то из бя га с мом че то, да се 
приема, че ста ва не го ва же на“.

Анализът на съ деб на та прак ти ка по каз ва, че из вър ши те ли те 
на то зи вид престъпле ния и постра да ли те от тях са най-ве че от 
ром ска та об щ ност, тъй ка то съ дът е от бе ля зал, че съ от вет ни те 
престъп ни деяния са из вър ше ни вслед ст вие на опре де ле ни тра ди-
ции и кул ту ра, как то и с цел за паз ва не на „вир ги нал ния ста тус на 
бул ка та“.17 Причина/мотив за то ва по ве де ние са съ що та ка въз-
мож ност та за по лу ча ва не на обла га във вид на от куп, лип са та на 
сред ст ва, ниска та прав на кул ту ра, ниското обра зо ва ние или лип-
сата на та ко ва, как то и не за чи та не то на за ко на. От из след ва на та 
съ деб на прак ти ка се уста но вя ва, че прибли зи тел но 34 % от из вър-
ши те ли те ня мат ни как во обра зо ва ние, 26 % имат на чал но обра зо-
ва ние и са мо 40 % имат ос нов но обра зо ва ние. Повече от по ло ви-
на та от из вър ши те ли те са без ра бот ни или имат ниски до хо ди.

Получава се т.нар. ефект на пе пе ру да та. Извършителите са с 
ниско обра зо ва ние, без до хо ди, в поч ти всич ки слу чаи са без ра-
бот ни или „об щи ра бот ни ци“, а за сег на ти те ли ца (пострадалите) 
в огром на та част от слу чаите се ли ша ват от въз мож ност та да по-
лу чат нуж но то обра зо ва ние по ра ди преж девре мен но то им от къс-

16 Решение № 116/ 22.07.2015 г. по н. д. № 335/2015 г. на Районния съд – 
Ихтиман (чл. 191, ал. 2, чл. 20, ал. 1 НК, чл. 78а НК). 

17 Изводите са напра ве ни въз ос но ва на съ дър жа нието на съ деб ни те ак то ве. 
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ва не от учи ли ще и за жи вя ва не то им „на се мей ни на ча ла“, раж да-
не то на де ца и т.н. и на свой ред съ що оста ват без обра зо ва ние и 
до хо ди и се мар ги на ли зи рат.

Общият брой на ана ли зи ра ни те 69 съ деб ни ре ше ния, разпре-
де ле ни по ра йо ни на дейст вие на окръж ни те съ ди ли ща, са, как то 
след ва:

София-област – 19 бр., с кон цен тра ция в Районния съд – 
Ихтиман – 12 бр.; Плевен – 11 бр., Благоевград – 8 бр., 
Търговище – 5 бр., Враца – 3 бр., дру ги ра йо ни на окръж ни съ ди-
ли ща – 23 бр.

Анализът на на ло же ни те на ка за ния со чи, че при поста но ве-
ни 69 бр. при съ ди или ре ше ния на ка за нията са след ни те: гло ба от 
1000 лв. – 50 бр., гло ба от 1300 лв. – 1 бр., гло ба от 500 лв. – 1 бр., 
ли ша ва не от сво бо да – 4 бр., про ба ция – 3 бр., оправ да ни – 3 бр., 
т.е. в над 70 % съ дът е ос во бо дил дееца от на ка за тел на от го вор-
ност по ре да на чл. 78а НК и му е на ло жил ад ми нистра тив но на-
ка за ние „гло ба“ в ми ни мал ния пред ви ден раз мер – 1000 лв.

Установява се, че в го ля ма част от престъпле нията, осо бе но 
те зи по чл. 191, ал. 2 НК, участ ва по ве че от ед но ли це – обик но ве-
но ро ди те ли те на ли ца та, които са би ли скло не ни или улес не ни 
да за жи веят съпру жески, без да са склю чи ли брак, което по на ча-
ло е тра ди цион но за те зи об щ ности.

От об щия брой 69 ана ли зи ра ни съ деб ни ак та се уста но вя ва, 
че ед ва по 9 от де ла та е бил наз на чен слу же бен за щит ник, а по ед-
но де ло – осо бен пред ста ви тел (т.е. ед ва в 15 % от слу чаите е пол-
з ва на прав на по мощ по ре да на Закона за прав на та помощ). От 
съ деб ни те ак то ве е вид но съ що, че в по ве че то слу чаи постра да ли-
те не са би ли кон сти ту ира ни в ка чест во то на граж дан ски ищ ци 
или на част ни об ви ни те ли. Без съм не ние то ва се дъл жи на об-
стоятел ст во то, че постра да ли те обик но ве но са в за ви си мост от 
из вър ши те ля /под съ ди мия и се съ обра зя ват със своите кул тур ни 
раз би ра ния и об щ ност ни оби чаи и тра ди ции.
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III. Â çàêëþ ÷å íèå, îò ïúð âî íà ÷àë íèÿ àíà ëèç 
íà ñú äåá íà òà ïðàê òè êà ìî æå äà áú äàò 

íàïðà âå íè ñëåä íè òå èç âî äè18:
1) Правните нор ми от нос но т.нар. престъпле ния в име то на 

чест та са кон цен три ра ни в гла ва IV на НК – „Престъпления про-
тив бра ка, се мейст во то и мла деж та“ – чл. 177 и 178, чл. 190, 191 и 
192 НК.

2) Извършители на деянията и постра да ли от „престъпле-
нията в име то на чест та“ в по ве че то слу чаи са ли ца от ром ски 
произ ход, а при чи на та за из вър ш ва не то им се ко ре ни на пър во 
място в тра ди циите на об щ ности те, в ниска та прав на кул ту ра на 
из вър ши те ли те, в за щи та та на „цен ности“, ти пич ни за опре де ле-
ни об щ ности, а по ня ко га – в ниски те до хо ди и же ла нието за по лу-
ча ва не на ма те риал на обла га.

3) В пре обла да ва ща та част от слу чаите из вър ши те ли те на 
„престъпле нията про тив чест та“ са ли ца без обра зо ва ние, с на-
чал но или в ред ки слу чаи с ос нов но обра зо ва ние.

4) Престъпленията за ся гат обо со бе ни гру пи ли ца, ка то по 
въз растов приз нак в по ве че то слу чаи те са под 18, под 16 и под 14 
го ди ни, които ли ца са и най-без за щит ни.

5) Престъпленията за ся гат най-ве че ли ца от ет ни чески об щ-
ности. Към настоящия мо мент не са уста но ве ни слу чаи на мигран-
ти – из вър ши те ли или постра да ли от те зи престъпле ния.

6) Престъпленията за ся гат пре дим но мла ди же ни и мо ми че-
та, а в еди нич ни слу чаи из вър ши те лят или постра да лият е ли це с 
пси хи чески /мен тал ни пробле ми.19

7) Престъпленията се из вър ш ват от ро ди те ли или близ ки 
(сродници) на постра да ли те, ка то под съ ди ми те в ед но де ло обик-
но ве но са по ве че от един.

8) В по ве че то слу чаи на за жи вя ва не на съпру жески на ча ла 
съ дът при ла га чл. 78а НК и на ла га ад ми нистра тив но на ка за ние 
„гло ба“ око ло 1000 лв. пред вид прек ва ли фи ци ра нето на деянието 

18 Настоящият ана лиз е пър во на ча лен, ка то пред стои за дъл бо че но и пре циз но 
из след ва не на съ деб на та прак ти ка по всич ки из броени ви до ве престъпле ния 
съгласно проекта. 

19 Например решение № 79/08.08.2013 г. по н. д. № 199/2013 г. на Районния 
съд – Пещера, I състав.
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ка то ма ло ва жен слу чай по ра ди послед ва що то сключ ва не на брак 
меж ду ли ца та.

9) Належащо е ор га ни те на про ку ра ту ра та, раз след ва щи те и 
съ деб ни те ор га ни да ин фор ми рат постра да ли те ли ца, как то и об-
ви ня еми те, за въз мож ност та да по лу чат прав на по мощ по ЗПП в 
изпъл не ние на изиск ва нията за спра вед лив про цес.

Както ве че бе ше по со че но, в бъл гар ско то за ко но да тел ст во 
лип с ва опре де ле ние за зло употре ба или на си лие „в име то на чест-
та“, как то и систе ма за съ би ра не и иден ти фи ци ра не на дан ни. В 
по ве че то слу чаи се ка сае за скри то на си лие, което мно го често 
се прикри ва под фор ма та на тра ди ция, под фор ма та на патриар ха-
лен ред, по ра ди което е труд но разпоз на ваемо. Основно то зи вид 
престъпле ния се из вър ш ват в мал цин ст ве ни те гру пи. Животът на 
жер т ви те на по до бен тип на си лие е раз ли чен и тру ден. Те ня мат 
въз мож ност да про дъл жат да се раз ви ват и обра зо ват, изпа дат в 
со циал на изо ла ция. Става ду ма за се риозен со циален проблем, за-
ся гащ ця ло то ни об щест во, тъй ка то то зи проблем е с послед ва що 
зна чи тел но со циал но и ико но ми ческо въз дейст вие.

Реалната про мя на тряб ва да за поч не от нагла си те на хо ра та в 
мал цин ст ва та, про мя на на не га тив ни те со циал ни нор ми и оби-
чаи по от но ше ние на де ца та и под раст ва щи те, ан га жи ра не и ре-
ин тегри ра не на мла ди хо ра, които не учат и не ра бо тят. Гаран-
тирането на пра во то на ка чест ве но обра зо ва ние за вся ко де те в 
риск и от уяз ви ма гру па след ва да бъ де един от ос нов ни те приори-
те ти в ра бо та та на ин сти ту циите в България.


