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I. Увод 
 

астоящето изследване представя системата на правосъдие по отношение на 
ненавършили пълнолетие лица1

II. Обща част 

 в Нидерландия. Тази национална система 
представлява интерес поради утвърждаването й като една от най- прогресивните в 
света, благодарение на успешното прилагане на международните принципи на 
правосъдие по отношение на ненавършили пълнолетие лица и прилагане на ефективни 
мерки за работа с деца в конфликт със закона. 
 

Предметът на изследването включва описание както на  наказателните подходи на 
противодействие срещу правонарушенията, свързани с търсенето на наказателна 
отговорност, така и на алтернативните – при които вместо да се търси отговорност, се 
прилага социална намеса за оказване на грижи и закрила за децата или мерки за 
превъзпитание и възстановяване на нарушените обществени отношения. 

 
Изследването е част от проект “Образование в правосъдие за малолетни и 

непълнолетни” на фондация “Партньори- България”, който цели съдействие при 
прилагането на възпитателни мерки по отношение на децата в конфликт със закона от 
местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни в градовете Лом и Видин. 

 
Целта на изследването е да разкрие характера на алтернативните подходи на 

противодействие срещу детската престъпност в Нидерландия и по този начин да 
допринесе за по- хуманното и ефективно правосъдие по отношение на децата в 
конфликт със закона в България. 

 
Авторът изказва благодарност на фондация “Отворено общество” – София, която 

направи възможно запознаването на място с органите на правосъдие по отношение на 
ненавършили пълнолетие лица в Нидерландия и техните практиките. 
 
 
 

 
1. Основни черти на правосъдието по отношение на деца в конфликт със 

закона 
 

 Нидерландия правосъдието по отношение на децата се различава от правосъдие по 
отношение на пълнолетни поради своите специфични принципи и средства за 

осъществяването им. Основните черти на правосъдието по отношение на деца са: 
 

1. Специализация на ангажираните с неговото осъществяване органи като съдии, 
прокурори, полицейски служители и служби (Съвет за закрила на детето, Служба 
за пробация и слединституционални грижи, ХАЛТ бюра, Агенция за семеен 
надзор).2

                                                      
1 В настоящето изследване с понятието “ненавършили пълнолетие лица” се обозначават всички лица, 
ненавършили 18 години. Това понятие е използвано като синоним на понятието “деца”. 
2 В някои райони специализираните органи се разглеждат и дела, отнасящи се до пълнолетни.  

; 

Н 
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2. Участие на държавата чрез финансиране на дейността на всички органи, 

ангажирани с осъществяването на правосъдието по отношение на децата; 
 
3. Професиализация на лицата, ангажирани с осъществяването на правосъдието 

по отношение на децата. Тези лицата работят на трудов договор и получават 
възнаграждение за дейността си; 

 
4. Взаимодействие между отделните органи, както и между тях и обществеността. 

Това взаимодействие се изразява в съвместното определяне на политика и 
действия спрямо детската престъпност от органите и изпълнение на тази 
политика с участието на обществеността; 

 
5. Отклоняване от търсенето на наказателна отговорност на ненавършилите 

пълнолетие правонарушители чрез прилагане на алтернативни мерки и социални 
грижи. Наказателна отговорност се търси в краен случай, след като са изчерпани 
безуспешно всички други възможности; 

 
6. Независимост и свобода на преценка на месните органи, осъществяващи 

правосъдието по отношение на ненавършилите пълнолетие лица, да определят 
политиката на противодействие срещу детската престъпност на местно ниво и да 
избират подходящите алтернативни мерки; 

 
7. Защита на правата и интересите на детето при намесата на органите, 

осъществяващи правосъдието. Този принцип се изразява в гарантирането на 
участието на детето във всички процедури, свързани с него, в отклоняването от 
търсенето на наказателна отговорност при съгласие на ненавършилия 
пълнолетие правонарушител и неговите родители, в съществуването на 
специфични алтернативни санкции и възпитателни мерки по отношение на деца 
в конфликт със закона. 

 
8. Педагогически подход към децата в конфликт със закона 

Педагогическият подход към децата в конфликт със закона е най- важната 
характеристика на правосъдие по отношение на ненавършили пълнолетие лица. 
Последното осигурява взимането на мерки, които са полезни за развитието на 
детето. 

 
 
2. Законови основи на правосъдието по отношение на деца в конфликт със 

закона 
 

Правосъдието по отношение на деца в конфликт със закона се осъществява по реда 
и чрез органи, посочени в закона за закрила на детето3

                                                      
3 Този закон представлява част от Гражданския кодекс. 

 

, наказателния и наказателно-
процесуалния кодекси на Нидерландия. Освен в законите, норми, свързани с 
правосъдието, се съдържат и в инструкциите на прокуратурата, които целят следването 
на еднакви подходи от страна на различните местни органи. 
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3. Начини за осъществяване на правосъдието по отношение на деца в 

конфликт със закона 
 

В зависимост от това дали нормите, уреждащи държавната намеса, се намират в 
гражданските или наказателните закони може да се говори за гражданскоправна 
(социална) намеса и наказателноправна намеса при осъществяване на правосъдието по 
отношение на деца в конфликт със закона. 
 
 

3.1 Гражданскоправна (социална) намеса  
 

Става дума за задвижването на предвидените в закона за закрила на детето 
процедури за защита на децата със соматични, социални или семейни проблеми, 
предвидена в Закона за закрила на децата. Ако бъде установено, че противоправното 
поведение на детето се държи на такива проблеми, органите, осъществяващи 
правосъдието, за длъжни да предприемат гражданскоправни мерки за защита, въпреки 
извършеното престъпление. Такива мерки са съдебното ограничаване на правата на 
родителите, или лишаването от родителски права, определянето на временен или 
постоянен надзор или временно настаняване в институция. Настаняването в институция 
може да бъде наложено заедно с определяне на временен надзор, с ограничаване или 
лишаване от родителски права, а не като самостоятелна мярка. 

 
В много случаи заедно с въпросните гражданскоправни мерки се взимат и 

възпитателни мерки спрямо детето.4 Гражданскоправната (социална) намеса при 
осъществяване на правосъдието по отношение на деца се осъществява със 
съдействието на Съвета за закрила на детето (виж по- подробно за него по- долу, стр. 
16) и може да бъде проследено на схемата на Приложение 15

                                                      
4 Становище на г-жа Потър, прокурор на дела за деца, от прокуратурата в Ден Бош, изказано в интервю, 
взето от автора на 21 януари 2001 г. 
5 Схемата е създадена от Белия Хаасбрук. Вж.  Belia Haasbroek, Juvenile Justice in the Netherlands, 
Presentation for the representatives of the Lithuanian republic on February 24th 1999. 

 

. 
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Приложение 1 
Гражданскоправна (социална) намеса по отношение на деца конфликт със закона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
    

   
 
          
 

 
 
 
 

   
         
    
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

Извършване на престъпление от детето 
или поведение на дете, което се дължи на 
злоупотреба с него или неоказване на 
родителски грижи 

Сигнал: от училището, полицията, близките или трети лица
  

Доброволна помощ 

Доклад до Съвета за закрила на детето 
 

Разследване Непровеждане на разследване, 
с препоръка от Съвета за  
оказване на доброволни грижи. 
 

Решение на 
Съвета 

Изпращане на 
делото при 
съдията 

Даване на 
съвет или 
информация 

Непредприемане 
на действия 

Решение на съдията 
 

Без действие 

Временна 
надзорна 
мярка 

Надзорна 
мярка 

Ограничаване 
на родителски 
права 

Лишаване от 
родителски 
права 

Настаняване в 
институция 

Надзор от 
Съвета 

Надзор от служител на агенцията за семеен надзор 
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 Наказателноправна намеса при осъществяване на правосъдието по отношение 
на ненавършили пълнолетие 
 

Наказателноправната намеса при осъществяване на правосъдието по отношение на 
ненавършили пълнолетие е регулирана основно в наказателните закони. От 1995 година 
наказателното право по отношение на деца в конфликт със закона се характеризира с 
отклонение (отказ) от търсене на наказателна отговорност и прилагане на възпитателни 
мерки и алтернативни санкции.  
 
 
3.2.1 Обхват на наказателното право по отношение на ненавършили пълнолетие 
лица 
 

В Нидерландия наказателноотговорни са лицата, навършили 12 години. 
Наказателният и наказателно-процесуалният кодекс съдържат специални разпоредби, 
отнасящи се до отговорността на лицата от 12 до 18 години. Основната идея на 
разделението на лицата на пълнолетни и ненълнолетни е свързано с разбирането, че 
децата не трябва да бъдат третирани като престъпници и само в краен случай трябва да 
им бъде търсена наказателна отговорност.  

 
Законът разграничава наказателната отговорност в зависимост от възрастта на 

правонарушителя. Така по отношение на децата на възраст от 12 до 16 години се 
използват само специалните разпоредби в наказателните кодекси, а спрямо тези между 
16 и 18 години могат да бъдат прилагани общите разпоредби. Това зависи от личността 
на правонарушителя, обстоятелствата, при които е извършено престъплението и 
обществената опасност на деянието. До преди изменението на Наказателния кодекс от 
1995 година всички тези изисквания са имали едно и също значение и тежест за 
определяне на размера на отговорността. Промените довеждат до увеличаване на 
значението на фактора обществената опасност на престъплението и прилагането на 
общите разпоредби единствено в случаите на тежки престъпления.6

3.2.2 Правни последствия от извършването на престъпления от ненавършили 
пълнолетие съгласно специалния наказателен режим спрямо тях 

  
 

 
Съгласно специалния наказателен режим на ненавършилите пълнолетие 

правонарушители може да бъде потърсена наказателна отговорност и да им бъде 
наложено някое от предвидените в общия наказателен режим наказания: 

1. глоба;  
2. посещаване на специализирани курсове/ полагане на общественополезна 

дейност; или 
3. лишаването от свобода.  

 
Наказанията, свързани с посещаването на специализирани курсове и полагането на 

общественополезна дейност включват: 
1. незаплатена общественополезна дейност;  
2. полагане на труд за поправяне на нанесените вреди;  
3. посещаване на специализирани курсове.  

                                                      
6 Специалният наказателен режим по отношение на ненавършили пълнолетие лица може да се използва и 
спрямо пълнолетни, ако личността на правонарушителя или обстоятелствата на случая изискват това.  
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Друга възможност е отказът от търсене на наказателна отговорност и определянето 

на възпитателни мерки като: 
1. конфискация на неправомерно придобитото имущество; 
2. настаняване в център за оказване на грижи; 
3. обезщетение; и 
4. отнемане на печалбата, придобита по незаконен начин. 

 
От всички възпитателни мерки само една се прилага единствено по отношение на 

ненавършили пълнолетие лица. Става дума за настаняването в център за оказване на 
грижи. Това е възможно в случаите, когато детето се нуждае от специални психиатрични 
или други грижи за неговото развитие. 

 
Органите, които осъществяват правосъдието, имат право на преценка при решаване 

на делата. Тяхното решение обаче трябва да бъде съобразено с принципа за 
превъзпитание на ненавършилия пълнолетие правонарушител и възстановяване на 
нарушените обществени отношения. Поради това е възможно налагане на няколко 
възпитателни мерки едновременно. Не може обаче да бъдат налагани едновременно 
наказания лишаване от свобода до 3 месеца и посещаване на специализирани курсове/ 
полагане на общественополезна дейност или две наказания за една и съща проява. 
 

4. Характеристика на наказанията 
 
Наказанията, предвидени в Наказателния кодекс, могат да се налагат само при сериозни 
случаи на противоправно поведение, като например, извършване на тежки престъпления 
и/или неуспешно прилагане на алтернативни и възпитателни мерки. Кодексът посочва 
както продължителността на наказанията, така и начина на тяхното изпълнение.  
 
 Лишаване от свобода 

Наказването на ненавършили пълнолетие лица с лишаване от свобода е предвидено 
по принцип за тежките престъпления, т.е. за престъпленията, за които е предвидено 
наказание “лишаване от свобода” над 4 години. Младите хора, ненавършили 16 години 
по време на извършване на престъплението, могат да бъдат осъдени максимум на една 
година лишаване от свобода. За правонарушители, навършили 16 години, максималният 
размер на лишаването от свобода може да достигне до 2 години.7

                                                      
7 За 1997 г. средният престой на ненавършили пълнолетие в места за лишаване от свобода е бил 72 дни, а 
за 1998 г. - 75 дни. Facts and Figures, April 2001, Ministry of Justice, Dutch National Agency of Correctional 
Institutions. Всички данни по-долу са взети от пак оттам. 

 Когато е необходимо 
налагането на наказание “лишаване от свобода” за срок по- дълъг от 6 месеца, се взима 
становището на психолог, който трябва да се запознае с детето. От размера на 
наказанието се изважда срокът на задържането преди произнасяне на присъдата. 

 
Съдията може по всяко време да определи условно изпълнение на наказанието за 

целия му размер или за определена негова част. При навършване от правонарушителя 
на 18 години, прокурорът или осъденото лице могат да поискат преобразуване на 
наложеното наказание “лишаване от свобода” съгласно разпоредбите на общото 
наказателно право. Това може да доведе до замяна на лишаването от свобода с 
незаплатена общественополезна дейност или с парична глоба. 
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В съответствие със Закона за социалните грижи за децата и младите хора (Vep op de 
Jeugdhulpverlening), наказанията на младите правонарушители се изпълняват в 
държавни или частни институции. Въпреки че Министерството на правосъдието е 
отговорно за определяне на мястото за изпълнение на наказанието, съдията по делото, 
двамата родители и Съветът за закрила на детето могат също да дадат становище по 
този въпрос.  

 
Съгласно наредбата за институциите за задържане на деца, която е в сила от 2000 г., 

Министерството на правосъдието ръководи всички институции  за задържане. По 
отношение на ненавършилите пълнолетие лица съществуват две категории институции 
за задържане: места за лишаване от свобода и центровете за оказване на грижи. Общо 
тези институции за 19 за цялата страна. Макар по принцип те да са разделени по вид, 
съществуват 5 комбинирани места за лишаване от свобода с центрове за оказване на 
грижи.  

 
През 2000 г. в институциите за задържане на деца са работили 1604 души. През 1998 

г. в тях са били настанени за различен период от време 3803 деца, а през 1999 г. -  4119 
деца. От тях броят на осъдените деца е бил съответно 497 и 588. Близо 90 % от 
лишаваните от свобода непълнолетни са били момчета. Мнозинството от тях са 
извършители на правонарушения, свързани с употребата на сила. На следващо място са 
престъпленията против собствеността.  

 
Съотношението на персонала към задържаните лица е нормативно определен и е 

2,1:1. Бюджетът на институциите за задържане на ненавършили пълнолетие за 1999 г. е 
бил малко над 150 000 000 евро, като частните институции са получили с 10 000 000 евро 
повече от държавните.  

 
Съветът за изпълнение на наказателното право и защита на младежта упражнява 

надзор върху институциите за задържане на деца. Той е независим орган, в който влизат 
в лично качество изтъкнати обществени представители – лекари, адвокати, прокурори и 
други. Те посещават институциите и разглеждат жалби на настанени в тях лица. 
Съществува един централен съвет и няколко регионални съвета за контрол. 
Централният съвет разглежда жалби срещу действия и констатации на регионалните 
съвети. Жалбоподателите могат да отправят жалби и пред националния омбудсман. 
 

4.2 Глоба 
По правило глобата се налага в случаите, когато правонарушителят се е 

облагодетелствал или е причинил материални щети. Освен това се смята, че това 
наказание е подходящо за лица, които упражняват труд. Съдията определя размера на 
глобата, който може да бъде от 2,5 до 2500 евро. При определяне на глобата съдията 
трябва да вземе предвид финансовото състояние на правонарушителите, тъй като 
децата, а не техните родители, трябва да платят глобата. Съдията може също така да 
реши плащане на глобата да стане на части. В този случай общата сума трябва да бъде 
платена в максимален срок от две години.  

 
При налагане на глобата съдията може да реши да я замени с лишаване от свобода, 

като минималният срок може да бъде един ден, а максималният – три месеца. Замяната 
става в съотношение 13 евро за ден. По всяко време правонарушителят може да 
преустанови изпълнението на лишаването от свобода чрез внасяне на целия размер на 
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глобата. Той може също така да поиска преобразуване на наказанието с наказанието 
посещаване на специализирани курсове/ полагане на общественополезна дейност.  
 

4.3 Посещаване на специализирани курсове/ полагане на 
общественополезна дейност 

 
Посещаването на специализирани курсове/ полагането на общественополезна 

дейност трябва да са насочени към превъзпитание на правонарушителя и 
възстановяване на нарушените обществени отношения. Законът предвижда тези лица да 
предложат какъв да бъде видът и размерът на наказанието. Изпълнението на 
наказанието посещаване на специализирани курсове/ полагане на общественополезна 
дейност не може да продължи повече от 200 часа. Ако повече от две санкции са 
наложени, те не могат да надвишават 240 часа заедно.  

 
Наказателният кодекс предвижда следните три наказания по отношение на 

ненавършили пълнолетие: 
1. Незаплатена общественополезна дейност; 
2. Работа за поправяне на нанесените вреди; 
3. Посещаване на специализиран курс. 

 
4.3.1. Незаплатена общественополезна дейност 

Отговорен за намирането на общественополезна дейност е Съветът за закрила на 
детето. Дейността трябва да допринася за изграждане на чувство за отговорност в 
младия човек за причинените вреди и последствията от престъплението. Видът дейност 
трябва да е съобразена с нуждите на обществото и да бъде с образователен характер. 
Примери за утвърдени видове общественополезна дейност, извършване от 
ненавършили пълнолетие лица, са помощта в дом за възрастни хора, болница, центрове 
за вторични суровини, поддържане на градски паркове или градини. В 60% от случаите 
спрямо децата се прилага санкцията “неплатена обществена работа”.8

4.3.2. Работа за поправяне на причинените вреди 

 
 

При този метод характера на връзката между престъплението и щетата трябва да 
бъде ясно изразена. Така например, при установяване, че дете е автор на графити, то се 
задължава да почисти последните.  
 
4.3.3. Специализирани курсове 

Специализираните курсове траят до шест месеца в зависимост от техния предмет. 
Курсовете се провеждат от общинските младежки центрове, а техните програми се 
утвърждават от Съвета за закрила на детето. Целта на специализираните курсове е 
осигуряването на практически и социални умения чрез предоставяне на групови и 
индивидуални грижи. В зависимост от характера на извършеното престъпление лицето 
трябва да посети някои от курсовете, които съществуват в съответната община.9

                                                      
8 Данни от г-н Ф. Ван де Рейт, детски съдия от Ден Бош, дадени по време на интервю, взето от автора, на 
22 януари 2002 г. 
9 По данни на Центъра за грижи за младежта в Ден Бош в 70% от случаите образователните курсове са 
успешни. 

 Освен в 
младежките центровете, занятия могат да се провеждат и извън тях - по време на 
екскурзии или разходки извън града. Най- често срещаните курсове са: 
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4.4. Курс за осъзнаване на причинената вреда на пострадалото лице 
 
Този курс е подходящ в случаите на кражба, грабеж или нанасяне на телесна 

повреда. Целта е младите правонарушители да разберат и се замислят за 
последствията, които техните действия имат за пострадалите лица и обществото. 
Пострадалите не присъстват по време на програмата. 
 

- Курс за сексуално обучение 
Курсът е за млади хора, които са извършили сексуална злоупотреба за първи път. 

Целта е постигане на добро разбиране за собствената и чуждата сексуалност. 
 

- Курс за придобиване на социални навици 
Този курс цели по- доброто взаимодействие на младежите с останалите хора. 

 
След изпълнение на наказанието Съветът за закрила на детето изготвя доклад. При 

добра оценка прокурорът прекратява наказателното производство. В противен случай, 
той изпраща делото на съда за търсенето на наказателна отговорност. Съдът също 
може да потърси използване на алтернативна санкция, но тя при всички случаи ще бъде 
по- висока по размер.10

5. Характеристика на възпитателната мярка “настаняване в център за 
оказване на грижи” 

 
  
 

 
Настаняването в център за оказване на грижи за деца е най- сериозната санкция, 

съществуваща в наказателното право по отношение на ненавършили пълнолетие 
правонарушители.11

- Не трябва да бъде възможно налагане на непълнолетния на 
наказание “лишаване от свобода” за извършеното престъпление; 

 Тя цели подобряване на условията, в които младите хора са 
израснали и е свързана с предоставяне на интензивни терапевтични грижи. Настаняване 
в център може да бъде наложено при следните условия, които трябва да съществуват 
кумулативно: 

- Мярката трябва да бъде необходима за запазването на обществения 
ред или закрила на трети лица; 

- Мярката трябва да е необходима с оглед бъдещето развитие на 
ненавършилия пълнолетие правонарушител. 

 
Настаняване в център за грижи може да стане и по гражданскоправен ред за лечение 

на психични разстройства. Тази крайна мярка се взема в случаите, когато оставането на 
детето в семейството, при роднини, в приемно семейство или в социален дом не е 
подходящо за детето. 

 
Мярката “настаняване в център за грижи” може да бъде наложена само от съдия след 

изслушването на двама експерти, например психолог и педагог. Първоначално нейната 
продължителност може да бъде от две години. Прокуратурата може да поиска 
продължаване на периода до четири години, ако по време на първите две години е била 
                                                      
10 Становище на г-н Роб де Врийс, окръжен прокурор в Амстердам, изказано по време на интервю, взето от 
автора на 23 януари 2002 г. 
11 Stan Meuwese, Juvenile Justice System in the Netherlands, Amsterdam, November 1998. 
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нанесена тежка телесна повреда, ако освобождаването би поставило обществото в риск, 
или ако това е необходимо с оглед на развитието на правонарушителя. Ако се докаже, че 
умственото състояние и развитие на правонарушителя са били влошени при 
извършването на престъплението, разпорежданията за настаняване на съдията могат да 
доведат до продължаване на настаняването до максимум шест години. Решението за 
продължаване на мярката може да бъде взета само от тричленен състав на съда. То 
може да бъде прекъснато от министъра на правосъдието единствено при искане на 
лицето или на Съвета за закрила на детето.  
 

На територията на Нидерландия съществуват 13 заведения за оказване на грижи за 
ненавършили пълнолетие лица. Те са от открит и закрит тип и могат да бъдат само за 
момчета, само за момичета или смесени. Някои от заведенията са специализирани, като 
например заведения за лечение на наркомани или деца с умствени увреждания. Най- 
често заведенията предоставят психична помощ за справяне с разстройства и депресии. 
Използват се нетрадиционни методи на обучение, целящи придобиването на 
практически и социални умения и способности за справяне самостоятелно с проблемни 
ситуации. Децата се обучават по образователната програма на масовите училища. В 
програмите могат да бъдат включени и родителите им, ако това се налага с оглед 
успешна реинтеграция. Заведенията разполагат със свобода сами да определят 
програмите, които ще развиват. Те се одобряват от Министерството на правосъдието. 
Съотношението на служителите към настанените е нормативно регулирано и е 2.1:1.12

През 1997 г. средният престой на ненавършили пълнолетие лица в заведенията за 
оказване на грижи е бил 379 дни, а през 1998 г. – 371 дни. От настанените в тези 
заведения през 2000 г. 71,4% са били момчета, а 28,6 момичета. Подобно на ситуацията 
в места за лишаване от свобода, в заведенията да оказване на грижи половината от 
децата са на възраст 16 и 17 години.

 
 
За разлика от предвидените в Наказателния кодекс наказания, тази мярка не може да 

бъде преобразувана в лишаване от свобода след навършване на 18 години и 
продължава до изтичането й. 

 

13

III. Наказателна процедура 

  
 
 

 
аказателната процедура, предвидена за разглеждане на противоправните деяния, 
извършени от деца, може да бъде проследена на схема на приложение 2 (виж 

другата страница) 14

                                                      
12 При посещение в центъра в Зайст на  23 януари 2002 г. авторът установи, че за 54 момичета се грижеха 
115 души персонал. 
13 Данни от Facts and Figures, April 2001, Ministry of Justice, Dutch National Agency of Correctional Institutions. 
14 Схемата е създадена от автора по идея на Белия Хаасбрук. Вж.  Belia Haasbroek, Juvenile Justice in the 
Netherlands, Presentation for the representatives of the Lithuanian republic on February 24th 1999. 

 

. 
 

Н 
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Приложение 2 
Наказателна процедура спрямо децата, извършители на престъпления 
 
 
 
 
 
 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Заловени от полицията деца, извършили противоправно деяние 

Доклад на 
полицията 

Сезиране на Халт бюро и 
доклад до Съвета за 
закрила на детето (СЗД) 

Сезиране на СЗД от полицията 

СЗД разследва и дава 
информация на 
прокуратурата и съда 

Отказ от 
разглеждане 

Сезиране на прокурора от 
полицията и изпраща 
доклада на СЗД 

Определяне на 
обществена дейност 

Глоба Допълнително 
разследване 

Предаване на съд 

Оправдаване Налагане 
на 
наказание 

Определяне 
на 
обществена 
дейност 

Изпращане 
в център за 
оказване на 
грижи 

Лишаване от свобода Глоба 

Поправяне 
на вредите 

Определяне на 
образователен 
курс дейност 

Полагане на общественополезна дейност/ 
посещение на специализирани курсове 
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1. Разглеждане на случая 
 
Полиция 

Когато полицията разкрие, че ненавършило пълнолетие лице е извършило престъпно 
деяние, тя има две възможности: 

1. Ако деянието осъществява състава на леко престъпление и е извършено 
за първи път, тя може да изпрати делото до Халт бюрото като 
същевременно трябва да изготви доклад до Съвета за закрила на детето. 
В тези случаи полицията прави предупреждение на детето и информира 
неговите родители за последствията при извършване на ново 
престъпление; 

 
2. При тежко престъпление, тя трябва да изготви доклад, който изпраща на 

прокурора и Съвета за закрила на детето. 
 
Прокуратура 

Прокуратурата от своя страна има 4 възможности. Тя може: 
1. да прекрати разследването при липса на достатъчно доказателства или 

ако установи, че въпросното дете не е извършило деянието; 
2. да прекрати наказателното производство с налагане на глоба на детето 

(виж по- долу); 
3. да предложи споразумение за прекратяване на наказателното 

производство със задължение за извършване на незаплатена 
обществена дейност от детето като санкция за извършеното от него 
престъпление; 

4. да продължи разследването и изпрати делото на специализирания 
детски съдия. 

 
Прекратяване на наказателното производство с налагане на глоба 

 
Глобата в случая е вид предупреждение, че при следващ подобен случай ще 

последва сериозно наказание. В този случай за престъплението не трябва да е 
предвидено наказание “лишаване от свобода” за повече от шест години. Прекратяването 
зависи от следните условия: 

1. Плащане на глоба в размер до 2500 евро; 
2. Конфискация на придобитото; 
3. Компенсация. 

 
Когато предвидената глоба е в размер над 125 евро прокуратурата трябва да осигури 

участието на адвокат като защитник на детето.  В тези случаи, ако детето няма адвокат, 
трябва да му бъде назначен такъв служебно. За това прекратяване на производството се 
изисква одобрение от съда. 
 

Прекратяване след постигане на споразумение 
 

След промяната на наказателния процес от 1995 г. прокурорът може да прекрати 
наказателното производство без съгласие на съдията при условие, че: 

1. През последните шест месеца за детето са полагани грижи от страна на родител/ 
настойник под надзора на Съвета за закрила на детето; 

2. Положени са били до четиридесет часа обществена дейност; 
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3. Положен е труд за поправяне на вредите до 40 часа; 
4. Посещаван е бил образователен курс до 40 часа. 

 
За леки престъпления, извършени за първи път от ненавършило пълнолетие лице, 

като джебчийство или кражба на авторадио, прокуратурата може да предложи да бъде 
предложена алтернативна санкция вместо да продължи наказателното производство. 
Условия за това са самопризнание от страна на правонарушителя и съгласие за 
извършване на неплатена обществена дейност до 40 часа. В случаите, когато за 
деянието е предвидена обществена дейност за повече от 20 часа, споразумението се 
сключва след като е осигурено участие на адвокат за правонарушителя. На практика 
споразуменията са за не повече от 20 часа. Ако правонарушителят не желае/не може да 
си наеме такъв, прокурорът трябва да назначи служебен адвокат. 

 
Съществуват насоки, изготвени от общото събрание на специализираните детски 

прокурори, относно определянето на срока на общественополезната дейност за всяко 
престъпление. Тези насоки не са задължителни, доколкото прокурорите трябва да се 
съобразят с особеностите на всеки един случай и личността на конкретния извършител. 
Целта на насоките е използването на общи принципи при определянето на ефективни 
мерки по отношение на деца в конфликт със закона.  

 
Годишно прокуратурата прилага алтернативни санкции и възпитателни мерки по 

отношение на около 10 000 деца.15 Санкцията може да бъде наложена в някои случаи 
повторно, но в увеличен размер.16

Съд 

 
 

Ако делото достигне до съда, той може да вземе едно от трите решения: 
1. Да оправдае детето; 
2. Да накаже детето с глоба, лишаване от свобода или полагане на 

общественополезна дейност/посещение на специализирани курсове; 
 

По принцип делата срещу ненавършили пълнолетие се водят при закрити врати. В 
случаите когато делото е от обществен интерес, съдията може да постанови обратното. 
Родителите имат правото да присъстват на делото, както и да участват в неговото 
разглеждане. 
 

2. Давностни срокове 
 

Давностните срокове по отношение на престъпленията, извършени от ненавършили 
пълнолетие, са два пъти по- кратки от тези за престъпленията, извършени от 
пълнолетни. Срокове зависят от вида на престъплението. 
 

3. Документация, свързана със правосъдието по отношение на 
ненавършили пълнолетие 

 

                                                      
15 Mr R.H.J. de Vries, Attorney-General at the Court of Appeal of Amsterdam, The role of Public Prosecutors in 
juvenile criminal justice, Presentation for the representatives of the Lithuanian republic. The Hague, 25th February 
1999. Ministry of Justice. 
16 Ibid. 14. 



 15 

Документацията, свързана с правосъдието по отношение на ненавършили 
пълнолетие лица, включва общи документи и съдебните досиета. Общата документация 
се пази в електронен вид и съдържа данни за всички регистрирани престъпления от 
ненавършилото пълнолетие лице. Тази информация може да бъде ползвана от 
полицията, прокуратурата и службите за закрила на детето и не се унищожава. 
Информацията се свежда до името, адреса, датата и мястото на раждане на 
правонарушителя, датата на извършване на деянието, характера на деянието, взетото 
решение и отговорните лица за контрола по изпълнение му, както и оценките от тези 
лица на изпълнението. Данните помагат при определянето на подходящата мярка.17

По отношение на информацията, отнасяща се до децата, извършили престъпление, 
се прилагат разпоредбите на закона за защита на личните данни. Този закон предоставя 
правото на децата да се запознаят с данните, да поискат корекция или допълването 
им.

  
 
Съдебните досиета съдържат информация за глобите над 150 Евро и лишаването от 

свобода и алтернативните санкции над 40 часа дейност, взети спрямо на децата, 
навършили 16 годишна възраст при извършване на престъплението. Досиетата се пазят 
в срок от четири години при налагането на наказанията “лишаване от свобода” и “глоба” 
и при настанява0не в център за оказване на грижи за деца. В другите случаи досието 
трябва да бъде унищожено след две години. 

 

18

4. Задържане под стража на деца 

 
 

 
При задържане на ненавършили пълнолетие лице се прилагат същите разпоредби, 

както и в случаите на задържан пълнолетен. Първоначално ненавършилото пълнолетие 
лице може да бъде задържано за срок до шест часа за извършване на разпит. 
Родителите му трябва да бъдат незабавно информирани за задържането и причините за 
него. След първите шест часа прокурорът може да задържи лицето за още три 
денонощия, а в изключителни случаи за още шест дни. Задържане е допустимо само в 
случаите, когато съществува сериозен риск от бягство от правосъдието или нужда за 
защита на обществената безопасност. Задържане е допустимо само в случай на 
престъпления, за които е предвидено наказание “лишаване от свобода” над четири 
години. На ненавършилото пълнолетие лице веднага трябва да му бъде назначен 
адвокат, а Съветът за закрила на детето трябва да бъде информиран за ареста. След 
три дни мярката за задържане трябва да бъде разгледана от съдия. Последният може да 
продължи задържането до 10 дни. Преди да вземе своето решение съдията трябва да се 
запознае с доклада на Съвета за закрила на детето за психичното състояние и средата 
на ненавършилия пълнолетие правонарушител.  

 
След изтичането на 10 дни задържането може да бъде продължено само ако 

тричленен съдебен състав реши това. Срокът на новото задържане може да бъде 
продължен с 30 дни. Този срок може да бъде продължаван с по 30 дни още два пъти от 
тричленен състав на съда. 
 
                                                      
17 R.H.J. de Vries, The Role of Public Prosecutors in Juvenile Criminal Justice, The Hague, Presentation for the 
representatives of the Lithuanian Republic, 25th February 1999 Ministry of Justice.  
18 Every Child in Entitled to Protection, Ministry of Justice, p. 10. 
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Ненавършилите пълнолетие лица, които са задържани за продължителен период от 
време, имат възможност да участват в тримесечни курсове, които се провеждат на 
мястото на задържане под стража или извън него. Тези курсове се провеждат през деня. 
Те имат за цел да допринесат за овладяването от децата на практически и социални 
умения. За осъществяването на курса се грижи Съветът за закрила на детето.  

 
Съдията определя мястото за задържане. Той може да настани детето в държавно 

възпитателно училище, в затвор за ненавършили пълнолетие лица или в 
специализирани частни институции за задържане на деца. През последните години 
броят на задържаните ненавършилите пълнолетие се е увеличил с почти 50 %.19

IV. Органи и служби за работа с деца в конфликт със 
закона 

 
 
 

 
1. Съвет за закрила на детето 

 
ъветът за закрила на детето се грижи за деца в риск. Неговите функции са посочени 
в Гражданския кодекс на Нидерландия. Съветът издирва и установява деца в риск, 

които се нуждаят от защита. Той подпомага родителите и детето при избора на социални 
грижи и помощ. Съветът не предоставя сам професионалната помощ. 
 

Една от функциите на Съвета за закрила на детето е да събира информация. При 
арестуване на ненавършило пълнолетие лице или при образуване на наказателно 
производство срещу него полицията трябва да информира Съвета. Последният трябва 
да започне да събира информация за детето и неговата среда. Това става чрез 
провеждане на широки анкети с детето и неговите родители. По време на разговорите 
може да присъства доверено лице на семейството - приятел и адвокат.  

 
Ако има съмнение, че детето има психични проблеми, Съветът може да се разпореди 

за извършване на по-пълни разследвания, включително консултация с психиатър или 
други специалисти и да възбуди гражданско производство за поставяне под запрещиние. 
Във връзка с това наказателното производство спира до изясняването на 
обстоятелствата. При всички случаи Съветът изготвя доклад, който трябва да бъде 
изпратен на семейството и на самото дете. Те имат възможност да посочат грешки и 
неточности в доклада. След това той се прилага към делото.20

- да се извини или плати обезщетение за вредите; 

  
 
Съветът изпраща своя доклад на прокурора или съдията по делото. Той може да 

препоръча детето: 

- да се включи в осъществяването на обществена дейност и/или програма за 
придобиване на социални умения; 

- да бъде назначен настойник/попечител и по този начин да бъдат 
ограничени/лишени родителите от своите права по отношение на детето. 

 

                                                      
19 Ibid. 10, стр. 7. 
20 Копие от доклада се запазва в Съвета. Той се унищожава при навършване на 21 години на детето. 
Съществуват специални разпоредби относно съхранението и използването на личните данни. 

С 
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Представител на Съвета присъства по време на съдебното производство.  
 
Друга функция на Съвета е предоставяне на предварителна помощ на задържани 

деца от полицията. Веднага след задържане на ненавършило пълнолетие лице, 
полицията трябва да информира Съвета. Той изпраща свой служител да се запознае със 
случая и подпомогне детето за задоволяването на неговите потребности. Съветът 
използва този контакт и за събиране на информация за прокуратурата и съда по 
отношение на разглеждането на мярката за неотклонение. 

 
Последната основна функция на Съвета за закрила на детето е свързана със 

съдействие на родителите и децата за получаване на социални грижи и помощ. За тази 
своя дейност Съветът трябва да поддържа връзка с другите обществени служби като 
Службата по пробация или Агенцията за семеен надзор, която упражнява настойнически 
функции в отглеждането на деца, правата на чиито родители са ограничени или лишени 
от съда.21

2. Полиция 

  
 
 

 
Полицията е децентрализирана по отношение на компетенциите си, свързани с 

работата с деца. Всяка дейност, предприета от полицейските служители, е част от 
местната политика за превенция на детската престъпност. В отделните райони 
полицейските структури имат различни задачи и брой служители, тъй като криминалната 
обстановка по места е различна.22

Съществуват специализирани полицейските служители за разследване на случаите, 
свързани с деца. Тези служители следят докладите на полицията. Информация от 
полицията се разглежда съвместно с представители на прокуратурата (секретаря на 
специализирания прокурор за работа с деца), с общинския служител, отговорен за 
посещението на училищата от децата, с представител на Съвета за закрила на децата и 
Службата за пробация.

  
 

23

1. Осъществяване на превенция на противоправните деяния; 

  
 
Специализираните правомощия на полицията по отношение на децата могат да се 

сведат до три на брой: 

2. Предприемане на репресивни мерки (например, арест); 
3. Предоставяне на съдействие на деца, които са жертви на престъпления, 

сексуални злоупотреби, издирване на изчезнали деца, грижи за деца, оставени 
без грижи. 

 

                                                      
21 Г-н Хенк Крой от Съвета за закрила на детето в Ейнховен в интервю, взето от автора на 25 януари 2002 
г., сподели, че обучението на служителите от различните служби в много от случаите е съвместно, с цел 
по-добрата координация на същите. 
22 Информация от г-н Ад Мартенс и г-жа Марйолейн Вингерхуда от проекта Деца в риск на полицията в 
Тилбург, дадена в интервю с автора на 22 януари 2002 г.  
23 Ibid. 21. 

 



 18 

Превантивните задължения на полицията по отношение на ненавършилите 
пълнолетие са в няколко области24

1. Наблюдение и управление на квартала 

: 
 

Полицейските служители следят клубовете и другите обществени заведения, 
посещавани от деца, и изграждат контакти с младежите от квартала.  
 

2. Връзки с училищата 
Много полицейски управления имат служители, които отговарят за работата с децата 

от местните училища. Те посещават редовно училищата за запознаване с децата и 
учителите, за изнасяне на образователни лекции, за разглеждане на противоправни 
деяния, извършени на територията на училището, за консултации с училищната 
администрация по предприемане на мерки по безопасност на децата. 25 Полицейски 
служители в Тилбург са включени като преподаватели в учебната програма “Действай 
нормално”, предназначена за ученици от 7 и 8 клас. Уроците по програмата се 
преподават един път седмично по специален учебник. Тематично те обхващат въпросите 
свързани с вандализма, незаконно използване на фойерверки, замърсяване на квартала, 
хазарт, правилата за движение, дискриминацията.26

3. Предоставяне на грижите на компетентен служител или служби 

  
 

Наблюдението на полицията в квартала дава възможност за определяне на децата в 
риск. При установяване на такива дете полицейските служители се свързват със 
семействата и препоръчат обръщането за съдействие към обществени служби като 
службите за превенция на наркоманията, за психично здраве, за помощ на жертви на 
насилие и други. В определени случаи полицейските служители са длъжни сами да 
информират и потърсят съдействие от обществените служби. 
 

3. Халт бюра 
 

В случаите на увреждане на собствеността или извършване на дребни кражби, 
полицията може да насочи ненавършилото пълнолетие лице към Халт бюро (буквално 
“Бюро за алтернатива”).27

Всяка година Халт бюрата разглежда повече от 20 000 случая. Налице е увеличаване на 
тези случаи.

 Дейността на Халт бюрата съществува от 1981 година. От 
1995 година процедурата по насочване на случаи към тях е регламентирана в 
Наказателния кодекс. В своята работа служителите на тези бюра следват инструкции, 
приети от прокуратурата.  
 

28

                                                      
24 Ieta Polman, The Role of the Police Regarding Juvenile Criminal Justice in Practice, Presentation for the 
Lithuanian delegation, Ministry of Justice, 25 February 1999. 
25 Ieta Polman, The Role of the Police Regarding Juvenile Criminal Justice in Practice, Presentation for the 
Lithuanian delegation, Ministry of Justice, 25 February 1999. 
26 Информация от интервю на автора с г- Ад Мартенс и г-жа Марйолейн Вингерхудс от полицията в 
Тилбург, Холандия на 22 януари 2002 г. Те споделиха, че с помощта на холандската полиция подобни 
образователни програми вече се осъществяват в Белгия и Полша. 

 По данни на Министерството на правосъдието мнозинството от тези 

27 Виж уеб страницата на правителството на Нидерландия:  
www.minjust.nl/a_beleid/thema/jeugd/jcp/stats/halt/table/tab_001.htm 
28 Ibid. 14. 

 

http://www.minjust.nl/a_beleid/thema/jeugd/jcp/stats/halt/table/tab_001.htm�
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случай (40,2% за 1999 г.) се отнасят до незаконно отнемане на вещи. На следващо място 
следват случаите на незаконна употреба на фойерверки (20,7% за 1999 г.) и вандализъм 
(7,7%). 
 

Насочването към Халт бюрата зависи от няколко условия. Извършителят трябва да е 
направил самопризнание. Той не трябва да е участвал в програма на Халт бюро повече 
от един път преди това. Накрая, Халт бюрата могат да работят единствено с деца, 
извършители на изрично посочен ограничен кръг от правонарушения: 

1. Вандализъм, причиняващ вреда на стойност от 681,82 евро29

2. Палеж, щетите от който не надвишават 681,82 евро; 
; 

3. Кражба или сдобиване с крадени вещи на стойност до 113,64 евро; 
4. Заблуждаващо поставяне на означения на стойност до 113,64 евро; 
5. Унищожаване на имущество, включително чрез графити, на стойност до 

681,82 евро; 
6. Незаконно влизане в забранени места; 
7. Незаконна употреба на фойерверки. 30

 
 

Халт бюра са създадени във всяка община. Обикновено всеки от техните служители 
отговарят за определен район и за работата с определен брой училища.31

Детето трябва да заяви дали иска случая му да бъде изпратен до прокуратурата или 
да участва в процедурата пред Халт бюрото. Ако то не е навършило 16 години, е 
необходимо одобрение от страна на родителите. В случай на съгласие служителят от 
Халт бюрото определя задача за домашна работа на детето. То трябва да обясни 
писмено защо е извършило деянието и да предложи какво да бъде неговото наказание 
като вид и продължителност. Благодарение на домашната работа, служителят 
допълнително се информира за характера и поведението на детето.

 В бюрата 
работят между 10 – 15 служители на пълен работен ден.  

 
След получаването на случая, служител провежда среща с детето и неговите 

родители. Той ги запознава с работата и целите на Халт бюрата и посочва техните права 
и задължения. Ако има пострадали от деянието, се организира втора среща в Халт 
бюрото с тяхно участие. На тази среща за разглеждане на въпроса за тяхната 
компенсация.  

 

32

Служител на Халт бюрото запознава детето с мерките за възпитание. Детето има 
право на избор на мярка. Възможните мерки са “извършване на общественополезна 
дейност”, “поправяне на вредата” или комбинация от двете. За извършването на 
обществените дейности детето не получава възнаграждение. Служителят на Халт 
бюрото сключва с детето договор, в който са уговорени условията. Въпреки че тези 
договори нямат юридическа стойност, тяхната цел е да създадат усещане за отговорност 

  
 

                                                      
29 Изследвания са посочили, че в повече от 60% от случаите на вандализъм намесата на Халт бюрата е 
успешно средство за противодействие спрямо този вид деяния. Вж. Information about Halt Bureaus and Halt 
Nederland, Published by Halt Nederland, 2000. 
30 Ibid. 26. 
31 Финансирането на Халт бюрата става от правителството и от местните общини. 
32 Информация от г-н де Йонг от Халт Бюрото в Тилбург, дадена по време на интервю, взето от автора на 
21 януари 2002 г. 
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у детето. Ако то не е навършило 16 години, родителите трябва да одобрят избраната от 
детето мярка.  
 

Местата за полагане на общественополезната дейност се намират от Халт бюрата. 
Тази мярка не може да бъде за повече от 20 часа. На практика само в редки случаи 
дейности за деца надвишават 10 часа.33

4. Съд 

 Те трябва да се осъществяват в свободното 
време на детето (почивните дни, ваканциите). 

 
Част от мярката е извинението, което детето трябва да направи на пострадалото 

лице. Ако е възможно, правонарушителят се поставя на работа в полза на пострадалия. 
Например, ако била извършена кражба от магазин, детето трябва да почисти помещение 
от магазина или па помогне с нещо друго на неговия собственик. Служителят на Халт 
бюрото следи за условията на труд на децата. Те се осигуряват здравно и им се прави 
застраховка гражданска отговорност за времето на извършване на дейността от Халт 
бюрото или от службите, които ги наемат. 

  
След успешното изпълнение на дейността, полицията съставя доклад, с който 

прекратява преписката срещу детето. Пострадалата страна запазва правото си да търси 
защита по съдебен ред, но вече само по частен път. При неуспешно провеждане на 
програмата, делото се изпраща на прокурора.  
 
 

 
Достигащите до съда дела за престъпления, извършени от ненавършили пълнолетие 

деца, представляват са около 25 000 годишно или около 10% от всички наказателни 
дела.34

5. Защитник адвокат 

 В зависимост от тежестта на извършеното деяние тези дела се разглеждат от 
един или от трима съдии. По принцип, въпросните съдии са специализирани за дела, 
свързани с деца. В случаите, когато е предвидено наказание над 6 месеца лишаване от 
свобода или настаняване в заведение за полагане на грижи за деца, делото се 
разглежда от тричленен състав на съда. Разширеният състав разглежда също делата от 
правна и фактическа сложност, както и тези, които се отнасят до деяния, извършени в 
съучастие с пълнолетни лица. 
 
 

 
При образуването на производство пред съда се назначава служебен защитник на 

обвиненото в извършване на престъпление дете. За  защитник се назначава адвокат, 
специализиран в делата, свързани с деца. По желание, детето и неговите родители 
могат сами да наемат свои адвокат. Участието на защитник е задължително също при 
разглеждането от прокуратурата на случаи, за които е предвидена санкция “извършване 
на обществена дейност” над 20 часа или глоба над 125 евро. 
 
 

6. Служба за пробация и слединституционни грижи 
 
                                                      
33 Ibid. 
34 Ibid. 14. 
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Тази служба се грижи за лица, чието освобождаване от затвора или институция 
предстои или скоро са излезли на свобода.  

 
Службата се запознава с лишените от свобода и техните близки и изготвя доклади за 

възможностите за предсрочно освобождаване. Тези доклади са за нуждите на 
прокуратурата или съда, от които в крайна сметка зависи освобождаването.  

 
Службата следи също интеграцията на излезлите на свобода лица. В случай на 

нарушение на условията на предсрочното освобождаване службата информира за това 
прокуратурата.  
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