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Abstract: The issue of the ratio between the principle of legal certainty and the 
principle of justice of the legal system is one of the most important and controversial 
topics in legal theory.  Finding the balance between them is, however, a prerequisite for 
the proper functioning of the legal system.  This is particularly noticeable in the area of 
criminal law in which the competition between those two legal principles is greatest.  

In this article, I argue that the balance between the predictability of law and its 
social justification may be sought in the field of positive law, since the legislature often 
establishes mechanisms and rules in order to achieve said balance.  As an illustration of 
this, I have pointed out such legal phenomena as insubstantial acts, relatively-fixed 
criminal penalties, prescription terms etc.  
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Предвидимостта на правото и неговата социална оправданост са две от 
основните качества на всяка успешно функционираща правна система.  Именно тези 
две ценности обуславят съществуването на юридическите принципи за правната 
сигурност, като гаранция срещу правния произвол и за справедливостта на правния ред, 
като гаранция за неговата легитимност.  Съотношението помежду им обаче е предмет 
на почти непрестанни спорове в теорията.  Това е въпрос, характерен на практика за 
всички правни отрасли, но най-отчетливо може да бъде констатиран на полето на 
наказателното право.  Причината за това се състои в следните обстоятелства: от една 
страна, става дума за най-тежката форма на юридическа репресия (осезаемо по-голяма 
от дисциплинарната или административна, напр.), а това от своя страна предполага 
голяма степен на предсказуемост на правните предписания от техните адресати.  
Именно това обяснява и факта, че принципът за законност1 е най-силно застъпен тъкмо 
в областта на наказателното право и се изразява например в принципа за 
законоустановеност на престъпленията и наказанията2, съответно забраната за 
правоприлагане по аналогия3, забраната за влошаване положението на дееца с 
новоприети закони4 и др.  От друга страна наказателното право защитава някои от най-

                                                            
1 Мисля, че тук е уместно да уточня, че според мен между принципа за правната сигурност и 

принципа за законност не съществува тъждество, а по-скоро частично застъпване.  Правната сигурност 
не се изчерпва с въпроса за законността.  Тя обхваща също така въпроси като предвидимостта и 
последователността на съдебната практика и действията на държавните органи като цяло, честотата, с 
която се изменя законодателството и др. 

2 Вж. напр. чл. 5, ал. 3 КРБ. 
3 Вж. чл. 46, ал. 3 във вр. с ал. 2 ЗНА. 
4 Вж. чл. 2, ал. 2 НК. 
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съществените обществени отношения и цялостния правов ред5.  Смятам, че това от 
своя страна предполага наказателната политика на държавата да бъде резултат на 
постигането на възможно най-широко съгласие и да бъде израз на общоприета 
справедливост. 
 Въпреки голямото значение на тези два правни принципа – правната сигурност и 
справедливостта на правния ред – за нормалното действие на правната система, 
възможно е те да се окажат и в конкуренция помежду си.  Как следва да се разреши 
този потенциален конфликт, когато възникне?  Няколко различни подхода към този 
въпрос са мислими.  От една страна отговорът може да се търси на полето на 
правнофилософския дебат относно валидността и легитимността на правото6.  Особено 
внимание тук заслужава тезата на Густав Радбрух, съгласно която правната сигурност 
следва да има приоритет и законът да се прилага, дори когато това води до 
несправедлив резултат, освен в случаите, в които сблъсъкът между тях достигне до 
такава степен на непоносимост, че законът се превръща в „опорочено право“ и трябва 
да отстъпи пред справедливостта7.  Тезата на Радбрух обаче има един безспорен и 
много значим недостатък, който впрочем самият той признава, а именно 
невъзможността да се направи по-ясно разграничение между законовото безправие и 
законите, които въпреки недостатъците си, остават валидни8.  Радбрух твърди, че 
единствената разграничителна линия, която може да се прокара се състои в това, че 
когато липсва дори опит за справедливост, а равенството, представляващо сърцевината 
на справедливостта, е съзнателно отречено, то тогава законът не е просто „опорочено 
право“, а е лишен изцяло от правна същност9.  Мисля, че този подход винаги 
предполага някакъв недокрай ясен компромис и често повдига повече въпроси, 
отколкото дава отговори.  Смятам, че отговорът на въпроса за конкуренцията между 
правната сигурност и справедливостта може да се търси и изцяло на полето на 
позитивното право, без това да „превръща юридическата професия в беззащитна 
спрямо произволни и престъпни закони“10.  Това може да се осъществи чрез 
намирането на баланс между тези два правни принципа в рамките на самото 
законодателство.  Така например българският Конституционен съд ясно е посочил в 
редица свои решения, че принципът за правовата държава, гарантиран от 
Конституцията, се състои от два елемента: принципа за правната сигурност (формален 
елемент) и принципа за материалната справедливост (материален елемент)11.  Тези два 
принципа не са в конфликт помежду си, а взаимно се балансират.  Нещо повече, поради 
съществуващата между тях обвързаност всяко несъобразяване на законодателя с 
изискванията, произтичащи от формалния елемент, има за последица 
неосъществяването на материалния елемент на правовата държава12.  Равновесието 
между тях се постига най-вече чрез законодателство, като за това в най-голяма степен 
следи Конституционният съд.  Така погледнато, споделям възгледа, изразен от бившия 

                                                            
5 Стойнов, Ал. Наказателно право. Обща част. С.: Сиела, 1999, 20-21. 
6 За подробен анализ на проблема относно валидността и легитимността в правото вж. Вълчев, Д. 

Валидност и легитимност в правото. С.: Сиела, 2013. 
7 Radbruch, G. Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law (1946). Oxford Journal of Legal Studies, 

Vol. 26, No. 1 (2006), 7. 
8 Пак там, 7. 
9 Пак там, 7. 
10 Пак там, 6. 
11 Вж. напр. Решение на Конституционния съд № 1 от 2005 г. по конст. дело № 8 от 2004 г., съдия-

докладчик Емилия Друмева. 
12 Решение на Конституционния съд № 12 от 2016 г. по конст. дело № 13 от 2015 г., съдия-докладчик 

Мариана Карагьозова-Финкова.   
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конституционен съдия Пенчо Пенев, че „няма нищо по-истинско и по-добро за 
правната сигурност от облечената в юридическа форма справедливост“13.   

Търсенето на подобен баланс между тези два донякъде конкуриращи се правни 
принципи в наказателното право може бъде илюстриран на практика на всички етапи 
от наказателното производство – като се започне с дефиницията за престъпление и 
процедурата по ангажирането на наказателната отговорност на предполагаемия 
извършител, мине се през определянето на наказанието и се стигне до неговото реално 
налагане. 

Съгласно чл. 9, ал. 1 НК „[п]рестъпление е това общественоопасно деяние 
(действие или бездействие), което е извършено виновно и е обявено от закона за 
наказуемо“.  Още обаче в алинея втора от същия чл. 914 е предвидена хипотезата на 
малозначителност на деянието, при която макар формално да са налице признаците на 
предвидено от закона престъпление, такова в действителност няма.  Това се дължи 
именно на малозначителността на деянието, която води до това, че то не е 
общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна.  Така по 
същество извършителите на две деяния, които осъществяват признаците на едно и 
също престъпление биха били третирани по коренно различен начин в зависимост от 
това дали деянието е малозначително или не.  В единия случай, то би било престъпно, а 
в другия – не.  Това от своя страна повдига въпроса за правната сигурност и за 
равенството на гражданите пред закона.  Правната сигурност в своя най-краен вариант 
би предполагала всяко деяние, което отговаря на предвидените в закона 
характеристики на определено престъпление да се приема за противоправно.  Не такава 
е обаче идеята на законодателя, тъй като освен от предвидимост, правната система се 
нуждае и от справедливост и рационалност.  Именно по тази причина законодателят е 
предвидил, че престъплението предполага наличието на известна степен на обществена 
опасност и е изключил от тази категория деянията, които са или изцяло лишени от 
такава, или при тях тя е явно незначителна.  Смятам, че би било видимо несправедливо 
извършителят на малозначително деяние да бъде санкционират въз основа на едно 
чисто формално съвпадение между стореното от него и фактическия състав на 
определено престъпление.  Това е така, тъй като при такава хипотеза, имаме 
несъответствие между признаците на деянието и волята на законодателя15.  Впрочем, 
ангажирането на наказателната отговорност на лице, извършило малозначително 
деяние е и изключително нецелесъобразно, тъй като това предполага голяма част от 
държавния апарат да се занимава със случаи, които не представляват осезаем риск за 
правния ред, а това от своя страна създава опасност за ефективността на цялата правна 
система.  Ефективността, бързината, качеството на правораздавателния процес пък от 
своя страна са тясно свързани със справедливостта, особено в областта на 
наказателното правосъдие.  Колкото до принципа за равнопоставеността на гражданите, 
смятам, че решението на законодателя да определи като непрестъпно малозначителното 
деяние по никакъв начин не го нарушава, тъй като този принцип предполага, че 
еднакви или сходни случаи следва да се третират по еднакъв или сходен начин, а 
такива, между които съществуват съществени разлики, трябва да се третират по 
различен начин.  Мисля, че в конкретния случай обстоятелството, че деянието е 
малозначително, а оттам и лишено от обществена опасност или с явно незначителна 

                                                            
13 Особено мнение на съдия Пенчо Пенев относно Решение № 11 от 09.07.1996 г. по конст. дело № 10 

от 1996 г. 
14 НК, Чл. 9. (2) Не е престъпно деянието, което макар формално и да осъществява признаците на 

предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или 
неговата обществена опасност е явно незначителна. 

15 Стойнов, Ал. Наказателно право. Обща част, Цит. съч., 243. 
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такава е напълно достатъчно основание, за да бъде приемливо различното правно 
третиране на тези две ситуации.  Така по същество законодателят е предоставил 
възможност на органите на държавното обвинение или на съдията да решат дали 
деянието е престъпно или не с оглед неговата обществена опасност.  Това е израз на 
дискреционната им власт на преценка, но същевременно тази власт съвсем не е 
неограничена и предполага добра аргументация в мотивите на съответния юридически 
акт и съобразяване със смисъла, вложен в чл. 9, ал. 2 НК и установен от постоянната 
съдебна практика. 
 По сходен начин е поставен въпросът за баланса между правната сигурност и 
справедливостта и при определянето на наказание от страна на съда спрямо 
извършителя на престъплението.  Значението на справедливостта е съществено.  Не е 
случайно това, че едно от касационните основания, предвидени в Наказателния 
процесуален кодекс е именно „явно несправедливото“ наказание16.  Това впрочем е и 
един от малкото случаи, в които законодателят изобщо си позволява да използва 
открито тази дума.  Тук тези два принципа се изразяват чрез две донякъде 
разнопосочни нужди – от една страна необходимостта от предвидимост на наказанието, 
а от друга необходимостта от неговата индивидуализация.  Правната сигурност 
предполага за еднакви деяния да се налага еднакво наказание, но справедливостта 
предполага при определянето на санкцията да бъдат взети предвид множество други 
фактори, непредвидени изрично в закона.  Тук нашият законодател е възприел един 
умерен и уравновесен подход, като в мнозинството от случаите е предвидил т.нар. 
относително определени наказания.  С други думи, потърсил е баланс между правната 
сигурност и справедливостта.  Отдавна отречени от правната теория са други крайни 
методи на установяване на наказанията – като например абсолютно определените и 
абсолютно неопределените наказания.  При първите, санкцията е точно фиксирана по 
вид и по размер, а това не позволява на съда да я индивидуализира, докато при вторите 
– единствено най-общо се указва наказуемостта на деянието и това противоречи на 
принципа законоустановеност на наказанието17.  Така относително определените 
наказания най-умело успяват да намерят баланса между правната сигурност и 
справедливостта, но дори при този вид санкции продължава да съществува 
конкуренция помежду им.  Съдията е длъжен да индивидуализира наказанието, но това 
негово правомощие не е безлимитно.  От една страна ограниченията, установени от 
закона (минимален и максимален праг) или съдебната практика (преди всичко чрез 
определянето на критерии относно индивидуализацията18), допринасят за 
предвидимостта на наказанието, т.е. действат в посока на принципа на правната 
сигурност.  От друга страна обаче, посочените ограничения съвсем не са абсолютни и 
безусловни по своя характер.  Действително законодателят не е предвидил възможност 
за съдията при каквито и да е обстоятелства да налага санкции чиито размер да 
надвишава максимално предвидения за конкретния тип престъпление, но не така стоят 
нещата, когато справедливостта изисква наказанието да е по-малко дори от 
минималния праг.  Тъкмо по тази причина чл. 55, ал. 1 т. 1 НК19 гласи, че при 
                                                            

16 НПК, Чл. 348. (1) Присъдата и решението подлежат на отмяна или изменение по касационен 
ред:(…) 
3. когато наложеното наказание е явно несправедливо. 

17 Стойнов, Ал. Наказателно право. Обща част, Цит. съч., 84. 
18 Вж. напр. т. 1 и т. 4 от Тълкувателно решение № 2 от 22 декември 2016 г. по тълк. дело № 2 по 

описа за 2016 г. на ОСНК на ВКС, докладчик – съдия Спас Иванчев относно съпричиняването на 
вредоносния резултат от пострадалия при престъпление по чл. 343 НК и последиците от това по 
отношение на индивидуализацията на наказанието. 

19 НК, Чл. 55. (1) При изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства, когато и най-
лекото, предвидено в закона наказание се окаже несъразмерно тежко, съдът: 
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наличието на изключителни или многобройни смекчаващи вината обстоятелства, 
когато и най-лекото, предвидено в закона наказание се окаже несъразмерно тежко, 
съдът може да определи наказание под минималния праг.  Смятам, че в този текст 
преимущество взема справедливостта пред правната сигурност, тъй като макар 
законодателят да е предвидил условията, при които подобно действие на съда е 
допустимо, той го е направил по достатъчно общ начин, позволяващ на 
правораздавателния орган да съобрази конкретната ситуация с оглед принципа на 
справедливостта, налагайки адекватна санкция. 
 Освен възможността съдията да определи наказание под минималния законов 
праг, законодателят е предвидил в чл. 78а, ал. 1 НК20 и тази деецът изцяло да бъде 
освободен от наказателна отговорност, като за извършеното престъпление му бъде 
наложено единствено административно наказание.  За целта кумулативно трябва да са 
налице три условия: (а) за престъплението да е предвидено наказание лишаване от 
свобода до три години, когато е умишлено, съответно до пет години, когато е 
непредпазливо или друго по-леко наказание; (б) лицето да не е осъждано за 
престъпление от общ характер или освобождавано от наказателна отговорност по 
същия ред; (в) имуществените вреди да са възстановени.  Редно е да се спомене, че 
освен посочените условия, в алинея 7 от същия чл. 78а НК е предвидено още, че 
„[а]линеи 1 - 6 не се прилагат, ако причиненото увреждане е тежка телесна повреда или 
смърт, или деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления както 
и когато престъплението е извършено спрямо орган на власт при или по повод на 
изпълнение на службата му.“  Така освобождаването от наказателна отговорност на 
едно лице става единствено при наличието на предвидените в закона обективни 
условия без да е предоставена възможност на съдията поне по изключение да прецени, 
че важни причини, свързани със справедливостта, изискват налагането на 
административна санкция, вместо на ангажиране на наказателна отговорност или дори 
неналагането на каквото и да било наказание.  В този случай видимо е, че 
законодателят е решил да даде приоритет на принципа за правната сигурност и е 
ограничил дискреционната власт на съда до това да съблюдава дали са изпълнени 
законовите критерии.  Мисля, че този подход е твърде рестриктивен и може да бъде 
предмет на критика.  Не виждам пречка при изключителни обстоятелства, които могат 
да бъдат определени от законодателя и, разбира се, при спазване на задължението на 
съда да мотивира подробно позицията си, да се даде възможност на съдията да 
освободи дееца от наказателна отговорност.  По подобен начин е уреден въпросът 
например във френското наказателно право, като съдът може, след като е обявил дееца 
за виновен, да го освободи от наказание, когато прецени, че превъзпитанието му е 
постигнато, причинените от престъплението вреди са възстановени, а вредоносното 
действие е прекратено21.  Смятам, че подобен механизъм би бил полезен по най-малко 

                                                                                                                                                                                          
1. определя наказанието под най-ниския предел; (…). 
20 НК, Чл. 78а. (1) Пълнолетно лице се освобождава от наказателна отговорност от съда и му се 

налага наказание от хиляда до пет хиляди лева, когато са налице едновременно следните условия: 
а) за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко 
наказание, когато е умишлено, или лишаване от свобода до пет години или друго по-леко наказание, 
когато е непредпазливо; 
б) деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност 
по реда на този раздел; 
в) причинените от престъплението имуществени вреди са възстановени. 

21 Вж. Art. 132-59 du Code pénal : La dispense de peine peut être accordée lorsqu’il apparaît que le 
reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l’infraction a 
cessé. (…) - 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3392EE579D760B63D4638D25BD13001C.tpdila10v_
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две причини: първо, тъй като би допринесъл за постигането на баланс между правната 
сигурност и справедливостта; и второ, тъй като понякога дори самият наказателен 
процес би могъл да е достатъчен за постигането на целите на наказанието, без да е 
нужно съдът да налага такова.  Разбира се, ако бъде предвидена подобна възможност, 
тя трябва да се отнася до изключителни случаи и да се осъществява при относително 
ясни условия. 
 
 Друг правен институт, който може да бъде разгледан в контекста на търсенето 
на баланс между правната сигурност и справедливостта в наказателното право е този на 
давността.  Въпросите за давността, като основание за погасяване на наказателното 
преследване и на наложеното наказание са уредени преди всичко в глава девета от 
Наказателния кодекс.  Засегнати са всички видове престъпления с изключение на тези 
против мира и човечеството.  Така и тук си личи желанието на законодателя да бъде 
намерено равновесие между предвидимостта на правото и неговата социална 
оправданост.  Споделям становището на проф. Александър Стойнов, според което, 
„[д]авността се свързва с идеята, че продължителното бездействие на правоимащия 
субект създава неоправдано положение на несигурност в правния мир“22.  Видяна по 
този начин, давността изглежда като израз на принципа за правната сигурност, на 
недопустимостта правното състояние на едно лице да бъде безсрочно в състояние на 
неопределеност.  Въпреки това, както вече споменах, в принципната позиция на 
законодателя по въпроса съществуват и изключения – престъпленията против мира и 
човечеството.  Смятам, че това пък е израз на принципа на справедливостта.  Тези 
престъпления се характеризират с особено голяма обществена опасност, а и често 
извършителите на тези посегателства се укриват успешно дълго време23.  Мисля, че би 
било крайно несправедливо преди всичко спрямо жертвите на тези две категории 
престъпления, които по правило са многобройни, да приемем, че изтеклото време, 
колкото и да е дълго то, може да заличи причинените от деянието обществени рани.  
Трудно би могло да се възприеме и разбирането, че при толкова тежко престъпление, с 
такава изключителна обществена опасност, целите на наказанието не могат да бъдат 
постигнати след изтичането на определен период.  Именно по тази причина 
законодателят е предвидил това отклонение от общото правило, като по този начин 
умело е балансирал принципа за правната сигурност и този за справедливостта.  Далеч 
по-трудно е обаче установяването на този баланс по отношение на давността в 
гранични ситуации.  Например, когато давността за деяния, извършвани от 
представителите на определен недемократичен политически режим, е изтекла, изцяло 
или частично, по времето на действие на този режим.  Сложността на въпроса 
произтича не само от конкуренцията между разглежданите два принципа, а и от това, 
че като правило демократичността на един политически режим, неговата легитимност и 
справедливост по правило се констатират a posteriori.  Подобен е казусът, решен от 
Конституционния съд на Република България в Решение № 12 от 2016 г. по 

                                                                                                                                                                                          
2?idSectionTA=LEGISCTA000006192900&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20170124 
(Достъп на 14.08.2017). 

Вж. още Art. 469-1 du Code de procédure pénale : Nonobstant les dispositions de l’alinéa premier de 
l’article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le 
prononcé de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 132-59 à 132-70 du code pénal et aux articles 747-3 
et 747-4 du présent code. (…) - 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3392EE579D760B63D4638D25BD13001C.tpdi
la10v_2?idArticle=LEGIARTI000024497094&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20170124 
(Достъп на 14.08.2017). 

22 Стойнов, Ал. Наказателно право. Обща част, Цит. съч., 462. 
23 Пак там, 464. 
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конституционно дело № 13 от 2015 г.  Народното събрание е приело изменения в 
Наказателния кодекс относно давността по отношение на определени престъпления, 
извършени от лица, за които се приема, че са били част от политическия режим в 
периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г24.  Конституционният съд отменил 
с почти пълно единодушие25 закона като противоконституционен, като в мотивите на 
посоченото решение са изтъкнати различни мотиви, с които като цяло съм съгласен, но 
един от основните е този за нарушаването на принципа за правната сигурност, а оттам 
и за нарушаването на справедливостта.  Конституционният съд приема, че макар по 
принцип последващият акт на справедливост да не може да бъде дефинитивно отречен, 
това не може да става като на изменението се придаде обратно действие, пренебрегне 
се фактът, че давността вече е настъпила, като при това нейният срок е изтекъл след 
промяната на политическия режим, включително по времето на сега действащата 
Конституция на страната и се търси допълнително разширяване на категорията на 
престъпленията, за които давност не тече (престъпленията против мира и човечеството) 
с други тежки престъпления.  Споделям този възглед на Конституционния съд, тъй като 
той умело успява да балансира принципа за правната сигурност и принципа за 
справедливостта в наказателното право и правейки го, в действителност защитава и 
двете.  
 Последният правен институт, който ще посоча в настоящата статия с цел 
илюстриране на идеята, че в наказателното право търсенето на баланс между 
предвидимостта и социалната оправданост на правото е от съществено значение е 
помилването.  Това е предоставеното от Конституцията на Президента правомощие по 
своя преценка и в духа на Конституцията да опрости изцяло или частично наложеното 
наказание, а при определени обстоятелства и да го замени с друго.  Правната сигурност 
обаче предполага всяко наказание, наложено от съда при спазване на съответния ред, да 
бъде реално изтърпяно от осъденото лице.  Помилването не изключва тази 
необходимост, но понякога служи като коректив на прекомерния формализъм.  Една от 
целите му е именно осигуряването на върховенството на човешката справедливост с 
въплътената в нея хуманност, над абстрактната справедливост на закона26, а 
отстъплението от принципа за равенство на гражданите пред закона е направено в 
името на по-висшата цел – да се гарантира надделяването на човешката справедливост 
над често пъти формалната справедливост на закона27.  Така отново е постигнат баланс 
между нуждата от предвидимост и социалната оправданост на правото. 
 Правната сигурност и справедливостта са едни от най-съществените юридически 
принципи в правото като цяло и особено в наказателното право.  Може би тъкмо по 
тази причина между тях съществува известна конкуренция и необходимост да бъде 
намерен баланс помежду им.  Смятам, че този баланс следва да се търси в рамките на 
самото законодателство и да се гарантира преди всичко от органите на съдебната власт 
и Конституционния съд.  Фетишизирането на кой да е от посочените принципи за 
сметка на другия би довело до пълно отрицание на принципа за правовата държава.  

                                                            
24 НК, Чл. 79. (2), т. 2 (обявена за противоконституционна с РКС № 12 от 2016 г. – ДВ, бр. 83 от 

2016 г.) тежки престъпления по глава втора, раздел I, раздел II, раздел IV и раздел V; глава трета, раздел 
I, раздел II и раздел III; глава единадесета, раздел III от особената част на Наказателния кодекс, 
извършени в периода от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. от членове на ръководни органи на 
Българската комунистическа партия, както и от трети лица, на които са възложени ръководни 
длъжностни или партийни функции. 

25 По конституционно дело 13 от 2015 г., освен Решение № 12 от 2016 г., има и едно особено 
мнение на съдия Филип Димитров. 

26 Велчев, Б. Помилването по наказателното право на Република България. С.: СОФИ-Р, 2001, 
16. 

27 Пак там, 86-87. 
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Неприемлив от юридическа и морална гледна точка е правен ред, който в стремежа си 
да постигне абсолютна и безусловна предвидимост, ограничава изцяло възможността за 
въздействие на държавните органи и най-вече на тези на съдебната власт върху 
решението на поставените наказателноправни казуси.  От друга страна обаче в 
демократично и плуралистично общество стандартите за преценка не могат да бъдат 
изцяло лични или ирационални28.  Между двете крайности обаче е възможен и 
компромис чрез изкусни и еластични правила, предоставящи конкретни решения за 
различни видове казуси, но дават възможност и за изключения при специални 
хипотези29.  Законодателят е длъжен да предвиди и предостави в духа на закона 
възможност съдията чрез своята дискреционна власт да приложи неформалната 
справедливост по всеки конкретен казус30.  Смятам, че единствено с търсенето на 
баланс по подобен начин между правната сигурност и справедливостта, наказателното 
право може да въплъти в себе си действителна справедливост. 

                                                            
28 Neuhaus, P. H. Legal Certainty versus Equity in the Conflict of Laws. – Law and Contemporary 

Problems, 1963, No 28, 82, http://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol28/iss4/7 (Достъп на 14.08.2017).
29 Пак там, 804. 
30 Колев, Т. Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията. С.: УИ „Св. Климент 

Охридски“, 2013, 294. 
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