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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 
1. Актуалност на темата 

  Темата на представения дисертационен труд, престъплението агресия в 
международното наказателно право, е насочена към определяне на представата за това 
най-тежко международно престъпно дело, описание на неговите конституционни 
елементи,наказанията предвидени за същото и тяхното извършване. Също така са 
представени и всички други важни въпроси свързани с това наказателно дело. 

Престъплението Агресия черпи от основата на Международното наказателно право 
и специално в Статута на Международния наказателен съд. За наказателното дело 
Агресия, практически все още не са обявени трудове, въпреки неговата актуалност. За 
престъплението Агресия, практически все още не са обявени трудове, въпреки неговата 
актуалност. 

Актуалността на темата е свързана с факта, че престъплението Агресия  
представлява най-тежкото международно престъпление, изразено чрез агресивната война, 
която от нейната поява до днес има подчертано еволюционен характер, а нейната забрана 
и наказание все още нямат забележителни резултати. Затова в докторската дисертация са 
изложени всички, или поне най-важните аспекти на това престъпление. Все пак 
изходящата основа, от която трябва да произхождат и другите аспекти, представлява 
неговата дефиниция и различните гледища към неговото понятие, които се показаха и 
като най-голямо препятствие за кодифицирането на международните престъпления и 
заради които, според член 5 от Римския статут съдът упражнява юрисдикцията си по 
отношение на престъплението агресия, след приемане на разпоредба в съответствие с член 
121 и 123, която определя престъплението и установява условията, при които Съдът 
упражнява юрисдикцията си по отношение на това престъпление. Тази разпоредба трябва 
да съответства на релевантните разпоредби от Устава на Организацията на Обединените 
нации. За разлика от другите престъпления вписани в Римския статут, престъплението 
Агресия не е ни дефинирано, а досегашните опити за неговото дефиниране останаха 
неуспешни. Наистина с Резолюцията на Генералното събрание на ОН от 1974 година, 
агресията е дефинирана, но все пак тя все още няма ясна международна наказателно 
правна квалификация, чието прилагане  би се извършило с инструментите на 
международната справедливост, върху основата на безпристрастно и обективно налагане 
и по силата на автоматизма. За разлика от другите престъпления дефинирането на 
престъплението Агресия според член 5 от Римския статут на Международния наказателен 
съд изостава. 

Искам да подчертая, че липсата на дефиниция за Агресията лежи върху  
геополитическите интереси на големите световни сили, на което насочват определени 
обструкции във функционирането на разпоредбите на Статута. Причината са великите 
световни сили Китай, Индия, Русия и САЩ, които отказаха да приемат Римския статут. 
Президентът на САЩ Джордж Буш дори оттегли подписа на предишния президент Бил 
Клинтън, което от своя страна представлява единствен случай в историята на 
правосъдието. Джордж Буш обясни това,изтъквайки, че “докато САЩ настояват да 
осигурят мир в целия свят, нашите дипломати и войници могат да бъдат изправени пред 
този съд. Това много ме притеснява, ще се опитаме да намерим решение в ООН, но няма 
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да ратифицираме статута на Международния наказателен съд.“ В същото време бързо се 
появиха спорове между Вашингтон и неговите съюзници в Европа.  

Стремежът на автора в този труд е да се даде определено наименование на това 
най-тежко международно наказателно дело, като се даде описание на неговите 
конституционни елементи,заедно с наказанията предвидени за престъпните дела вписани 
в Римския статут, включително и за наказателното дело Агресия, тяхното прилагане и 
всички други актуални въпроси свързани с това наказателно дело. Всичко това е с цел 
делото да придобие ясна международна наказателно-правна квалификация и окончателно 
да придобие дефиниция.  

2. Предмет и задачи на труда 
Както беше написано по-горе, предмет на дисертацията е определяне на дефиниция 

за наказателното дело Агресия с неговите конституционни елементи, за да придобие ясна 
международна наказателно-правна квалификация, чието прилагане би се извършило на 
основа на наредбите на Римския статут и с инструментите на международната 
справедливост, върху основа на безпристрастно и обективно действие и по силата на 
автоматизма. Задачата на дисертационната работа е да дам своя скромен принос към 
същото. 

3. Методология 
И ако в дисертацията дефинирането на методите не са описани в отделна точка, все 

пак същностният характер и особеностите  на темата обосновават последователно и 
системно използване на комплексни методи на изследване, които на съответен начин са 
описани в дисертацията. 

Основният метод на правно изследване са историко-правният и сравнително-
правният анализ, с оглед на това, че в дисертацията е изложено историческото развитие на 
Международното наказателно право и идеята за формиране на Международен наказателен 
съд, поради компаративните съзнания, които произлизат от функционирането на 
Международните ad hoc трибунали и техните решения, и достиженията на науката по 
отношение на определени институти в наказателното право.  

С не по-малко значение в настоящата работа е метода на анализ, тъй като са 
анализирани определени консеквенции,които произтичат от работата на ad hoc 
трибуналите и анализ на някои от институтите определени в Римския статут, които се 
отнасят и на престъплението Агресия. Отчетени са изложените в теорията (българска и 
чуждестранна) становища във връзка с изследваните въпроси. 

Заедно с посочените методи се прилагат и нормативният и формално-логистичният 
метод,чрез които може да се постигне ценно познание за действителното съдържание на 
изследваните правни норми от Римското право и нормите на Международното 
наказателно право, също така и нормите на националните законодателства представени 
чрез теории използвани в дисертацията. 

Широко използвани са и дедуктивният и индуктивният метод. По необходимост е 
застъпен и комплексният подход в изследването, който позволява по-цялостен 
интердисциплинарен поглед на определени проблеми. 

4. Практическо значение 
Практическото значение на дисертацията се състои в това, чрез нея да се определи 

наименованието, относно да се дефинира престъплението Агресия. По този начин да се 
определи неговия законен състав, елементите на престъплението, обекта на защита, 
субектите на престъплението, действието на извършване, противоправността и вината, 
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етапите на извършване, формите на престъплението, наказанията и наказателната 
отговорност, с цел да се даде скромен принос, както е написано по-горе, престъплението 
Агресия да придобие ясна международна наказателно-правна квалификация, чието 
прилагане би се извършило с инструментите на международната справедливост, върху 
основата на безпристрастно и обективно действие и по силата на автоматизма. 

5. Обем и структура на дисертационния труд 
Дисертацията е в обем от 156 страници, включително съдържание и списък на 

използваната литература. 
Библиографската справка, която е приложена, обхваща общо 41 заглавия, от които 

14 на кирилица (на български, македонски и руски езици) и 27 на латиница (на английски, 
немски и други езици). Всички заглавия са цитирани в дисертационния труд. 
Библиографията е подредена по азбучен ред.  

Направени са общо 193 фусноти.  
Дисертационният труд в структурно отношение се състои от увод, четиринадесет 

глави, подразделени на точки и подточки и заключение, относно de lege ferenda. 

ІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 
1. УВОДНИ БЕЛЕЖКИ 
В уводната част на дисертацията се обосновават актуалността и значението на 

темата. Очертават се предметът и обхватът на изследването. Формулират се основните 
цели и задачи, които авторът си поставя.  
 Световните интеграционни процеси, основаващи се върху икономическите, 
политическите, културните, социалните, правните и други фактори, все повече влияят на 
постепенното изоставяне на догмата за абсолютен суверенитет на държавите и 
засилването на глобалната общност. Изграждането на света без граници все повече 
получава белега на глобална правна, а с това и на наказателно-правна система, която 
систематично обединява всички държави. Това доведе до факта/извода, че почти нито 
една държава в света не може да се изгражда сама в своята автономна правна система. Но 
тези и подобни обществени течения същевременно предизвикаха  появата на нови форми 
на криминално/престъпно поведение, които, чрез отвореността на държавите и 
глобализацията, като резултат от най - съвременните технологии, вещо я използват за 
осъществяването на своите криминални/престъпни цели. Следователно тази 
интернационализация има, между другото, за своя последица и тенденцията към за 
интернационализация и на престъпността. Тъй като по този начин престъпността вече 
представлява световен проблем, а националните мерки не могат цялостно да осъществят 
функцията на нейното предотвратяване, тези мерки всъщност започват да се превръщат в 
пречки за предотвратяване на престъпността, което създаде необходимостта 
международната общност да се противопостави с интернационализирани мерки и 
инструменти за нейното предотвратяване. Това доведе до нуждата от създаването и 
изграждането на международното наказателно право, чиято основна цел е изграждането 
на система от международни инструменти, които са базирани върху принципа на 
консенсус между държавите и са съобразени с постулатите на правовия ред и 
международното право.  
 Корените на международното наказателно право могат да се потърсят в най - 
старите права, но, като правен отрасъл и научна дисциплина международното наказателно 
право започна да се формира през втората половина на XX век, т.е. към края на Втората 
световна война и продължава да се развива интензивно с глобалното сътрудничество 
между държавите в борбата с международната престъпност. Новата ориентация се състои 
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в създаване на международни институции, чиято цел е прилагането на инструментите в 
борбата с международната престъпност. В духа на този концепт е и приемането на 
Статута на Международния наказателен съд на Дипломатическата конференция в Рим 
през 1998 година, което всъщност представлява и нов етап в развитието на 
Международното наказателно право. С основаването на Международния наказателен съд 
се осъществи идеята за необходимостта от кодификация на международното наказателно 
право, което от своя страна сочи към подготвеността на международната общност да 
изгражда независима наднационална международна наказателна система, която ще 
съдържа общи правила за наказателната отговорност и инструменти за нейното прилагане. 
Сътрудничеството с Международния наказателен съд е важна актуална тема, както от 
гледна точка на науката, така и поради конкретната историческа практика. В член  5 от 
Римския статут на Международния наказателен съд, са предвидени престъпленията, които 
попадат под юрисдикцията на Международния наказателен съд. Това са: престъплението 
геноцид, престъпленията извършени против човечеството, военните престъпления и 
престъплението агресия.  
 В теоретичен аспект няма цялостни изследвания по разглежданата тема. Няколко 
статии в правната литература не отговориха на множеството възникнали въпроси. 

 
 ГЛАВА I. МЕЖДУНАРОДНО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО 

Глава Първа е посветена на понятието и предмета на Международното наказателно 
право. Също така са дадени определения за понятието и предмета на Международното 
наказателно право. Изложени са теориите на определени автори како: Панов, Наумов, 
Грабарьр, Bassiouni, Wise, Jescheck, Ненов, Стойнов, Михайлов, Маряновиќ, както и 
понятието на Международното наказателно право според международните норми, в които 
са включени типичните международни престъпления и престъпленията с международен 
характер, а това са,  Резолюция 96 от 11 Декември 1946 година На Откритото събрание на 
ООН и Преамбюлът и член 1 от Конвенцията за предотвратяване на престъплението 
Геноцид и наказанието за него от 1948 година. След това е дадено мисленето на автора по 
отношение на понятието и предмета на Международното наказателно право, така че 
Международното наказателно право дефинирано е како нов отрасъл в правната 
система и нова научна дисциплина, която съдържа национални и международни 
компоненти, с които се предвиждат международните престъпления, съдебната 
юрисдикция, условията за отговорност на техните извършители и процедурата, 
независимо от вътрешното право на държавите. По-нататък в първата глава е описана 
появата и развитието на международното наказателно право. Изложени са корените на 
международното наказателно право още във времето на римското право, римското право, 
египетското право, в античните държави Атина и Спарта, в китайската цивилизация и т.н. 
По-късно се срещат и много други декларации и конвенции, които  регулират 
престъпленията с международен характер, такива са: Хагските конвенции от 1889 и 1907 
година, а също така трябва да се отбележи и конгреса в Лондон от 1899 година, на който 
се е дискутирал и  трафика с жени. В периода между двете световни войни се появяват 
тенденции за наказване за извършените военни престъпления с предложения за създаване 
на международен съд, под чиято юрисдикция биха влезли международните престъпления 
изложени в дисертацията. Това, а по-специално идеята за формиране на международен 
наказателен съд за военни престъпления, ще даде специален белег на по-нататъшното 
развитие в схващането на международните престъпления и ще влияе на развитието на 
международното наказателно право. В теоретичен план първата разработка за 
разпростирането на репресивната власт на държавата се явява в делото „De jure belii as 
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pacis libri tres” на Grotius, публикувано през 1625 година. Като съвременен правен 
отрасъл и дисциплина международното наказателно право започва да се формира през 
втората половина на XX век след края на Втората световна война и в условията на 
"Студената война" и продължава интензивно да се развива в рамките на глобалните 
отношения и активността на държавите в борбата с международната престъпност. 
Изграждането на международното наказателно право приключва със създаването и 
функционирането на международните наказателни съдилища ad hoc и, накрая, с 
формирането на постоянния наказателен съд. 

 ГЛАВА II. МЕЖДУНАРОДНИ AD HOC ТРИБУНАЛИ 

В тази глава е изложено развитието на идеята за създаването на Международен 
наказателен съд, която се намира в многобройните международни конвенции, и в чиято 
основа са двете Хагски конвенции от 1899 и 1907 година, Женевската конвенция за 
защита на ранените, болните и военно плениците от 1929 година, както и други конвенции 
и теоретичните инициативи. По нататък е изложена работата на Нюрнбергския трибунал с 
трите основни категории международни престъпления и това са: престъпления срещу 
мира, военни престъпления и престъпления против човечеството. Също така е описано 
формирането и работата на Хагският трибунал като първ ad hoc съд, основан от 
международната общност с Резолюциите 808 и 827 на Съвета за сигурност на ООН под 
името Международен трибунал за преследване на лицата, отговорни за тежки нарушения 
на международното хуманитарно право на територията на бивша Югославия, започвайки 
от 1991 година. Значението на този трибунал се състои и в това, че за пръв път ще бъдат 
съдени престъпници от бивша Югославия, без значение на коя страна в конфликта същите 
принадлежат, т.е. независимо дали са победители или победени. На край е дадено резюме. 
 
 ГЛАВА III. МЕЖДУНАРОДЕН  НАКАЗАТЕЛЕН СЪД 

 
 В тази глава са описани усилията на международната общност за крайно 
формиране на международен  наказателен съд, водени от идеята за всеобщия мир и 
водещата идея на прогресивните сили за развитието на световната цивилизация и 
хармонизация на живота в глобалната общност. Основа на световната система за 
международно-правна защита на корпуса на човешките права и свободи е  Устава на ООН 
от 1945 година. Трябва да се изтъкне, че поради процедурни разлики при основаването на 
ad hoc съдилищата, които се учредяват с резолюции, те се наричат трибунали, а 
постоянният международен наказателен съд, който се формира с международен договор, 
се нарича съд. Като резултат на историческите усилия за формиране на постоянен 
международен наказателен съд, на пленарната дипломатическа конференция на ООН 
проведена в Рим на 17 юли 1998 година, бе приет Римският статут на международния 
наказателен съд, с който всъщност е и основан този съд, като постоянна международна 
съдебна институция, компетентна в преследването и наказването на най - тежките 
престъпления; геноцид, престъпления срещу човечеството, военните престъпления и 
агресията.Дори след като дефиницията на агресията бъде приета и допълнително добавена 
в статута, спрямо съобщението на съда, така че като възможност е съобщено, че 
Събранието на държавите членове на международния наказателен съд да приемат тази 
дефиниция на Първата ревизорна конференция, която ще се състои през 2009 година, но 
което до днес не се е случило.Изложен е Римският кодекс на международния наказателен 
съд, по-точно приемането на статута на международния наказателен съд, структурата на 
Статута на Международния наказателен съд и резюме. По нататък е описана 
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организацията и компетентност на международния наказателен съд, по-точно състава на 
съда, компетентността на Съда, облигаторната (определена със закон) 
компетентност\юрисдикция, допълващата компетентност. Описани са общите принципи 
на международното наказателното право, относно принципът на законност,  принципите 
non bis in idem, nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, недопустимост на обратното 
действие, принципът на лична наказателна отговорност, изключване на юрисдикцията 
спрямо лица, ненавършили осемнадесетгодишна възраст, невъзможност за позоваване на 
длъжностно положение, отговорност на командирите и другите началници и останалите 
общи принципи, както и останалите общи принципи. Изложени са санкциите, хода на 
наказателното производство и международното сътрудничество и съдебната помощ. 
 
 ГЛАВА IV. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СПОРЕД РИМСКИЯ  
 СТАТУТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД. 

В тази глава са изложени престъпленията ,които влизат в юрисдикцията на съда и 
са предвидени в член 5 на Римския статут, а това са: престъплението геноцид, 
престъпления против човечеството, военни престъпления и престъплението агресия.  По 
отношение на агресията, съдът ще упражнява своята компетентност в съответствие с член 
121. Там се определя престъплението и се установяват условията, при които съдът 
упражнява юрисдикцията си спрямо него. Тази разпоредба трябва да съответства на 
релевантните разпоредби от Устава на ООН.  
 
 ГЛАВА V. АГРЕСИЯ. 
 
 В тази глава е дадено понятието агресия, понятието насилие и понятието агресия - 
насилие според международните организации. Въпреки това понятието агресия и 
понятието насилие са дадени с  цел, да се види тяхната прилика и разлика. Понятието 
Агресия произхожда от латинския израз aggression и представлява непредизвикано 
нападение, целящо подчиняване или заграбване. Терминът агресор, произхождащ също от 
латинската дума aggressor, е лице, което представлява предизвикваща или нападаща 
страна. Показани са двата вида агресия, индивидуалната агресия и колективната агресия и 
тяхната разлика по между. Насилието като понятие и като отрицателно обществено 
явление е съществено, тъй като представлява централен критерий за различаване на мира 
като обществено благо и войната като крайна форма за решаване на конфликти. 
Понятието "насилие", употребено в контекста на казаното, представлява само малка част 
от широкото понятие на насилието, тъй като в този контекст се представя само като 
директно насилие, физическа сила, която е насочена към унищожаване на личности и 
предмети и която се опира на отношението субект предмет, при което субектът е лице, 
което върши насилие, а предметът е неговата жертва. След това са дадени трите вида на 
насилие: "персоналното насилие", "структурното насилие" и "културно насилие". На края 
е дадено понятието агресия - насилие според международните организации. Понятието 
агресия – насилие, на определен  начин е дадено в член 2, точка 4 на  на Уставът на ООН, 
както е изложено и в дисертацията.  
 
 ГЛАВА VI. ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО АГРЕСИЯ 
 В шестата глава е представено престъплението Агресия, при което е даден общ 
поглед, изложено е престъплението агресия според Римския статут на международния 
наказателен съд и е дадено определяне на престъплението агресия. Престъплението 
Агресия е предвидено в член 5 на Римския статут на Международния наказателен съд. За 
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разлика от другите три престъпления, предвидени в член 5 на Статута, престъплението 
агресия не е определено, поради което компетентността на Съда за него ще се наложи 
тогава, когато ще бъде приета разпоредба, с която това престъпление ще бъде дефинирано 
и за което ще бъдат определени и другите условия за осъществяване на компетентността 
на Съда. Такава разпоредба се основава на член  121 от Статута и изисква изменения на 
същия. Отлагането на приемането на престъплението агресия се дължи на 
противопоставянето на някои постоянни членки на Съвета за сигурност на Организацията 
на обединените нации с обяснението, че с това ще бъде изместена ролята на Съвета при 
приемането на решения и вземането на мерки при случаите на агресия. Също така като 
причина е посочен и аргументът, че не съществува общоприета дефиниция за агресията, 
макар че според Резолюцията на Общото събрание на ООН от 1974 година по известен 
начин са определени основните елементи на агресивната война. Изложено е понятието на 
престъплението агресия, основни елементи на престъплението, съставът на 
престъплението, условията за криминализиране и други елементи и видове престъпления. 
При определяне на престъплението агресия, е даден първият опит за определяне на 
наказателно-правното понятие за агресията представена от Резолюцията на Общото 
събрание на ООН от 1974 година, както е наведено в дисертацията. Споменато е, че опит 
за дефиниране на престъплението агресия е направен и в проекта за Римския Статут. В 
него са предложени три дефиниции на понятието агресия, които също така се по-детайлно 
описани в дисертацията. На края, в този дял на дисертацията е   дадено определение  на 
престъплението Агресия, така че: "АГРЕСИЯ" е всяко действие на ръководно лице на една 
държава или международна организация, което е оправомощено да ръководи 
политическите или военните органи на държавата, или на международната 
организация, което представлява умишлено подтикване, нареждане или по друг начин 
прилагане на военна сила от държавата или международната организация срещу 
суверенитета, териториалната цялост или политическата независимост на друга 
държава, или извършването по друг начин на нападение върху тези ценности, което 
противоречи на Устава на ООН, доколкото ООН се произнесе с решение, че държавата 
или международната организация е извършила акт на агресия. 

 ГЛАВА VІІ. ОБЕКТ НА ЗАЩИТА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО АГРЕСИЯ 
 

Първо е дадено резюме общо за обекта на защита на престъплението, след това е 
описан обекта на защита в международното наказателно право, и на края - обекта на 
защита на престъплението Агресия, а това са: суверенитетът, териториалния интегритет 
или политическата независимост. Суверенитетът се определя като върховност, 
независимост и самостоятелност на властта на определена държава във вътрешните и 
външните работи. В основата на суверенитета се намира правото на нациите да се 
самоопределят. Суверенитетът е основен принцип в международното публично право, 
който се съдържа в Устава на ООН. Става ясно, че като категория суверенитетът е 
комплексен, тъй като обхваща юридически, политически, дипломатически, военни, 
институционални, икономически, културни и други аспекти. Суверенитетът може да бъде 
държавен, народен и национален. Държавният и националният суверенитет се съдържа и в 
Устава на ООН. Що се отнася до международното право, важен аспект на суверенитета е 
върховният контрол на самата държава по отношение на нейните вътрешни работи със 
запазване на задължителните ограничения, наложени от страна на международното право. 
Тези ограничения се отнасят до международните правила по отношение на човешките 
права и норми, които забраняват използване на сила. Нито една държава или 
международна организация няма право да се намесва във вътрешната юрисдикция на 
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друга държава. Концепцията за държавния суверенитет се съдържа и в Декларацията за 
принципите на международното право, т.е. Резолюция номер 2625, обявена на Общото 
събрание на ООН през 1970 година. Процесът на глобализация налага ново тълкуване на 
категорията "суверенитет". Това е изложено в дисертацията. Под територия на една 
държава се подразбира нейното триизмерно пространство, а това е земната повърхност в 
рамките на нейните граници, пространството под тази повърхност, като част от нейната 
вътрешност и пространството над земната повърхност. Като принадлежност към 
определена държава се смятат и определени водни басейни като пограничните реки и 
езера и териториалното море. Що се отнася до повърхността на държавата, на това 
пространство, както и въздушното пространство над териториалното море, същото е 
регулирано с Конвенцията на ООН от 1982 година, според която всяка държава има право 
да определи ширината на териториалното море, която не може да надвишава 12 морски 
мили, смятано от началните черти, регулирани в член 3 на горе посочената конвенция.  
Политическа независимост на една държава в известен смисъл е свързана с нейния 
суверенитет и териториалния интегритет, тъй като всяко нарушение на сувернитетa и 
териториалния интегритет на една държава същевременно означава и  нарушение на 
нейната политическа независимост. Всъщност на страната на политическата независимост 
на една държава стои непозволяването на другите държави и външни сили, каквито са 
международните организации, да се намесват във вътрешните работи. С това 
същевременно се подразбира и запазване на националната хармония за основните въпроси 
за развитието на държавата и обществото и гаранция за единството на вътрешната и 
външната политика на страната. Също така това означава и право на държавата за 
политическа независимост в смисъл на непопадане под политическа зависимост от друга 
държава или международна организация, а с това и право на неучастие в държавни и 
политически съюзи, както и международни организации.  
 
 ГЛАВА VIII. СУБЕКТИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО АГРЕСИЯ 

Първо е описано общо за субектът на престъплението. От дефиницията за 
престъплението като човешко поведение ясно произлиза, че субект на престъплението е 
човекът. Общо взето субект на престъплението може да бъде всеки човек. Но за отделни 
престъпления субект може да бъде лице, което притежава специални качества, които в 
закона са предвидени като такива. Това по-детайлно е описано в този дял от дисертацията. 
Така може да се направи изводът, че субект на наказателното право е физическо лице, 
което е извършило престъпление и има общи или специални качества, в зависимост от 
това дали те са предвидени в закона. Лицето е пълнолетно и вменяемо, активен субект на 
престъплението, но и на последствията от същото като субект, който го засягат 
наказателно - правните санкции, а това означава - наказателно отговорно. По-нататък е 
описан субекта на международното наказателно право. Дадено е определение, от което 
може да се заключи, че субект на международното наказателно право и на 
международната наказателна отговорност могат да бъдат само физически лица с 
определени характеристики, изброени в предишната точка. На края е изложен субектът на 
престъплението агресия. Римският статут на Международния наказателен съд в член 25 
утвърждава личната наказателна отговорност, при което предвижда, че съдът има 
юрисдикция върху физически лица. Поради това са дадени основните точки на субектът 
на престъплението. Това са: Възраст на извършителя, при което, за да бъде субект на 
престъпление, извършителят трябва да е навършил 18 години към момента на деянието. 
След това личната наказателна отговорност. Статутът предвижда в член 25 се казва, че 
лична отговорност носи лице, което е извършило престъпление от компетентността на 
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Съда и същото подлежи на лично наказание, съответно на статута, ако това лице извърши 
такова престъпление самостоятелно, заедно с друго лице, независимо от това дали другото 
лице е наказателно-отговорно, ако нареди, настоява или покаже склонност към 
извършване на такъв тип престъпление, което наистина е извършено или за което е 
направен опит, с цел да се извърши това престъпление, помага или по друг начин 
съдейства за извършването или при опита за извършване на престъплението, включително 
с предоставяне на разположение на средства за извършване, или по друг начин допринася 
за извършване или опит за извършване на престъпление от групата на лица, които 
действат с обща цел. 
 

ГЛАВА IX. ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЯНИЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО 
В тази глава на първо място са описани  понятията на деянието посредством 

неговото излагане в теорията на наказателното право. На първо място това може да се 
определи като основно качество на престъплението и се изразява и чрез измененията, 
които то предизвиква и които го характеризират като отрицателно обществено явление, 
както и чрез причинно-следствената връзка между деянието и престъпния резултат. След 
това е описано изпълнително деяние на престъплението агресия като конкретизиране на 
общото понятие на деянието. Както при другите престъпления, и при престъплението 
агресия, изпълнителното деяние представлява негова съставна част. Ако тръгнем от 
дадената дефиниция на престъплението агресия, тогава свободно може да се каже, че 
изпълнителното деяние на агресията е представено алтернативно, както и с прилагането 
на един алтернативен метод. Това означава, че за съществуването на престъплението 
агресия е достатъчно да се вземе и само едно от предвидените действия, относно всяко 
действие на агресия. При това, разбира се, това действие трябва да бъде действие в 
наказателно-правен смисъл. Изпълнителното деяние при агресията, дадено алтернативно, 
с прилагането на смесен метод и индиректно, преди всичко заради сложността на 
използването на военна сила като средство на военно действане и многобройните начини 
и методи при нейното прилагане и реализация, е резултат от невъзможността да се 
изброят всички възможни изпълнителни деяния, поради което се прибягва към използване 
на една генерална клауза, с която изпълнителното деяние обхваща всички възможни 
начини, с които може да се  предизвика дефинираните вредни последици, а те са 
използването на военна сила, увреждане на суверенитета, териториалната цялост или 
политическата независимост на друга държава, или използване по друг начин, за да се 
нападнат тези ценности. За реализация на същото могат да гравитират и други действия на 
извършителя, каквито са: действието на съучастника, действието на посредствения 
извършител, и действието на съучастника, подстрекателя и помощника, както и 
действието на посредственото съучастие като теоретично практична конструкция. По-
нататък се поставя въпроса, дали е възможно бездействие при престъплението агресия. 
Тръгвайки от изпълнителното деяние при агресията и имайки в предвид факта, че 
бездействието представлява пропускане на определено действие, което е необходимо за 
възникване, съществуване, изменение или прекратяване на определена обществена връзка, 
се оказва, че при него бездействието като форма на изпълнителното деяние не е възможно, 
тъй като деянието се състои от действие, но не и от бездействие. По-нататък е изложено 
продълженото престъпление при агресията, при което е казано, че като продължено 
престъпление агресията може да бъде извършена само  във вид на идеална съвкупност, 
когато деецът с едно действие или бездействие извършва повече престъпления, за които 
едновременно се образува производство, тъй като актът на агресия е сложен акт, с който 
едновременно се извършват повече престъпления. Убийството на повече лица и 
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предизвикването на друга щета при бомбардиране или по друг начин използване на 
военна сила, не могат да представляват друго освен идеална съвкупност, изразена като 
еднородна, при което, на пример, с една бомба се предизвиква смъртта на голям брой 
хора, и разнородна, при което, например, с една бомба са убити определен брой индивиди, 
ранени са повече лица и е предизвикана имуществена вреда. Реалната съвкупност при 
агресията не е възможна, тъй като за нея е характерно, че с повече деяния се извършват 
повече престъпления, а при агресията вече казахме, че става въпрос за едно изпълнително 
деяние. По-отношение на Агресията като продължавано престъпление, са изложени 
определени мнения в теорията, а по отношение на въпроса за продължаваното 
престъпление и констатацията, че  престъплението агресия, и то в много случаи, може да 
се прояви и във вид на продължавано престъпление, тъй като самият акт на агресия 
обикновено изисква повече агресивни актове и средства, както и по-дълъг период от време 
за тяхната реализация с цел да се осъществи актът на агресия, доколкото е изпълнено и 
законовия състав на престъплението агресия. Ако тръгнем от нашата дефиниция за 
престъплението агресия, тогава ясно може да направим заключението, че не става дума за 
просто престъпление, което може да бъде извършено с едно действие, тъй като за 
извършването му са необходими алтернативни действия, като умишлено предизвикване, 
нареждане или по друг начин употребяване на военна сила и т.н. След това е изложена 
последицата. Дадени са теоретическите излагания за последицата како съставна част на 
престъплението. Независимо от това, все пак в теорията е безспорно, че няма 
престъпление без последица, което се проявява в застрашаване на неговия обект на 
защита. Обществено-опасните последици могат да се явят в две форми: като застрашаване 
или като повреда на обекта на действието. Вече казахме, че обектът на защита при 
престъплението агресия са обществените отношения, които гарантират суверенитета, 
териториалната цялост и политическата независимост на една държава. На края на тази 
глава е изложена причинната връзка. И тук са наброени теоретичните постановки около 
причинната връзка, така че същите са сведени до извода, че причинно-следствената връзка 
съществува, когато причината е необходимо и закономерно условие, за да настъпи 
последицата, по начин, по който последицата не може да настъпи, ако деянието не 
настъпи, а последицата ще настъпи веднага и неизбежно, когато се появи причината. Ако 
тръгнем от утвърдената дефиниция и деянията, чрез които се извършва агресията, тогава 
при разглеждане на отношението между изпълнителното деяние и настъпилите 
последици, ще попаднем на следните възможни ситуации. Първо, тъй като става дума за 
поведение, което е свързано с комплексността на изпълнителното деяние на агресията, aкo 
е извършено което и да е действие от страна на държавния глава на една държава или 
международна организация, което означава на определен деец, и настъпи застрашаване 
или увреждане на суверенитета, териториалния интегритет или политическата 
независимост на една страна, в този случай съществува и причинно-следствена връзка 
между това действие и настъпилата последица. Второ, макар че заедно с ръководителя, 
действията които следват за извършване на престъплението се извършват от други лица, 
които имат определена позиция в държавата или във военната организация, или лица 
които по който и да е друг начин могат да предприемат действия за извършване на 
престъплението, значи лица които се явяват като непосредствени извършители, но и лица 
които действат без ничие нареждане, а това означава че действат по собствена воля, все 
пак съществува причинна връзка между действието на ръководителя и застрашаването 
или вредата нанесена на защитеното благо при престъплението агресия, тъй като без това 
изпълнително деяние от страна на ръководителя, другите изброени лица не биха били в 
състояние да осъществят другите действия. Изключение могат да бъдат деянията на 
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определени лица, които ще предприемат изпълнителното деяние извън онези 
престъпления, които могат да се включат в престъплението агресия, в този случай същите 
извършват самостоятелни престъпления, с чиито последици отговорното за 
престъплението агресия лице няма никаква причинна връзка относно неговото действие. 
Трето, тъй като става въпрос за престъпление, при което както и при другите 
престъпления, предвидени в статута, бланкетните норми са негови специфични белези, 
причинната връзка между деянието и настъпилата последица ще съществува и в случай на 
предприети действия, които според определени бланкетни норми на международното 
право представляват изпълнително деяние на престъплението агресия. 

 
 ГЛАВА X. ПРОТИВОПРАВНОСТ 

По отношение на въпроса за противоправноста, в дисертацията първо е дадено 
неговото понятие, изразено посредством наказателноправната теория. По отношение на 
въпроса за противоправността в наказателноправната теория съществуват различни 
мнения. Те произтичат от въпроса дали противоправността е формално юридическо 
понятие или материално извънправно понятие. Все пак свободно може да се направи 
извода, че  противоправността е противоречие на деянието с определената правна забрана 
за неговото извършване и отразява отрицателната обществена оценка за този вид деяния и, 
за нарушението на които е предвидено принудително налагане на определени санкционни 
последици на дееца. Това понятие за противоправността отразява противоречието на 
определена форма на поведение с правния ред като цялост. По отношение на 
противоправноста на престъплението агресия трябва да се изтъкне, че доколкото тръгнем 
от нашето определение за понятието на престъплението Агресия, ще видим, че 
престъплението Агресия е противоправно деяние. Всяко човешко действие, с което не се 
спазват разпоредбите, с които е предвидено престъплението Агресия, ще представлява 
противоправно действие, ако не съществува някоя правна норма, която допуска такова 
действие. Това означава, че противоправността при Агресията може да се установи, ако 
някое човешко деяние осъществява законовия състав на това престъпление и доколкото в 
конкретния случай не съществува някоя норма, която прави това поведение допустимо. 
След това са изложени основания за изключване на противоправността при 
престъплението агресия. Във всички цивилизовани наказателноправни системи в света 
съществуват основания за изключване на противоправността. Главно това са неизбежната 
отбрана, крайната необходимост, други основания за изключване на противоправността, 
предвидени в наказателните закони, както и основания за изключване на 
противоправността вън от наказателните закони. Имайки предвид природата и белезите на 
престъплението Агресия, а и според статута, единствено основание за изключване на 
нейната противоправност може да представлява само  крайна необходимост като 
конститутивен елемент на неизбежната отбрана. Съвременните наказателни 
законодателства, предвиждайки неизбежната отбрана като отбрана, която може да се 
превземе с цел от друг да се отбие същевременно противоправно нападение, всъщност 
регулира и института на необходимата помощ. При това трябва да се изтъкне, че 
ирелевантен е въпросът дали нападнатата държава ще потърси или ще даде съгласието си 
да се даде помощ, и даже, когато се противопоставя на същото, ако ООН, в съгласие с 
харта на ООН прецени, че е необходимо да се помогне на определена държава и с 
употреба на военна сила от страна на определена държава или международна организация. 
При това положение международната общност е длъжна да се намеси, първо, използвайки 
други средства, а, ако с тях не се постигне целта, е длъжна да се намеси и военно, 
посредством определени държави или международни военни организации, формирани в 
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името на мира и правата на гражданите и народите в света. В този случай става дума за 
необходима помощ, и, макар че от формална гледна точка са изпълнени останалите 
елементи  на престъплението Агресия, поради съществуване на неизбежна отбрана, 
относно необходима помощ като основа за изключване на противоправността, относно 
поради несъществуване на елемент на противоправност в предприетите действия, няма ни 
да съществува престъплението Агресия. 

 ГЛАВА XI. ВИНАТА 

В рамките на тази глава, първо е дадено понятието за вина, която като основа за 
съвременното наказателно право, е предмет на различни теоретични изследвания в почти 
всички наказателноправни школи. Всички те тръгват от факта, че човешката дейност е 
единство на вътрешни, психически преживявания и външно, обективизирано въздействие 
върху съществуващата действителност. Така и престъплението, като отрицателно човешко 
поведение, има своя вътрешна, субективна страна, която включва вината и другите 
субективни елементи като основни части на престъплението, тъй като ако обществената 
опасност, противоправността и наказуемостта на деянието представляват обективни 
свойства на престъплението, вината е негов субективен елемент и представлява принцип 
във всички съвременни наказателноправни системи. В съвременните наказателни закони 
се употребяват  два термина по отношение на виновността на дееца на престъплението, 
вина и наказателна отговорност. Ненавлизайки по-подробно в тяхната същност и на 
различните мнения в теорията по отношение на същите, може да се направи заключение, 
че все пак става дума за синоними с едно и също значение като морална отговорност за 
извършеното деяние. Вината е конкретно психическо отношение на дееца към самото 
деяние и към предизвиканите от него обществено опасни последствия и към неговия 
обществено опасен х-ер, което получава отрицателна морална оценка от обществото и се 
изразява в умисъл или непредпазливост. След това са изложени видовете на вина, а това 
са: умисъл и непредпазливост. Умисълът като субективен елемент на престъплението е 
предвиден и в член 30 на Римския статут. Според тази норма едно лице носи наказателна 
отговорност и подлежи на санкциониране за престъпление от компетентността на Съда 
само ако елементите, които съставляват обективната страна на престъплението, са 
осъществени умишлено и съзнателно. Според тази норма едно лице действа с умисъл, 
когато по отношение на определено деяние действа с намерение да извърши деянието, 
както и когато по отношение на последиците лицето цели да причини тези последици или 
осъзнава, че те ще настъпят при нормално развитие на събитията. Това всъщност са 
норми, които се отнасят до прекия умисъл. В същата норма е предвиден и евентуалният 
умисъл, който съществува в съзнанието на дееца за настъпването на определено 
последствие, с чието появяване деецът е съгласен. Тези два вида умисъл, покрай 
останалите престъпления, предвидени в статута, се отнасят и до престъплението Агресия. 
И покрай това, както е отбелязано по-горе, че в съвременните наказателноправни закони, 
както и в наказателноправната теория, съществуват два вида вина и то умисъл и 
непредпазливост, все пак Статутът не предвижда небрежността като вид на вина в 
извършването на престъпленията от компетентност на Съда, и според това и за 
престъплението Агресия. След това в тази част са изложени основните сходства и разлики 
на прекия и евентуалния умисъл, подробно наведени в увода на дисертацията. По 
отношение на престъплението Агресия трябва да се изтъкне факта, че за да съществува 
наказателна отговорност на дееца на престъплението Агресия, трябва да бъде виновен по 
отношение на предприетото деяние. Без вина няма наказателна отговорност. Между 
другото, за да може да се постави въпросът за вината, необходимо е предварително да се 
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установи дали деецът, както и при другите престъпления, при извършването на 
престъплението Агресия е способен на вина, тъй като от гледна точка на вината съществен 
е субективният елемент, а това е намерението. Способността за вина възниква като 
предходен въпрос, от който зависи и самата вина, а това означава способност за 
определени психически отношения на дееца спрямо неговото престъпление, относно 
неговата вменяемост. Що се отнася пък до вменяемостта, тя е основа на вината и 
субективна основа на наказателната отговорност. Тръгвайки от постановките на 
съвременната наука, че намерението е с мотиви и, че сходно на това човешките постъпки 
са зависими и са под влияние на многобройни вътрешни (биологични) и външни 
(социални, обществени и др.) фактори, е необходимо да се приеме детерминизмът относно 
несвободната воля на извършителя. Между другото, от гледна точка на наказателното 
право, това схващане е неприемливо, иначе нито един извършител не би могъл да бъде 
привлечен под наказателна отговорност. Това е по простата причина, че решението му да 
извърши престъплението би било зависимо от многобройни фактори, които се намират 
извън него. Затова трябва много да се внимава при престъплението Агресия. Предвид 
факта, че военната агресия въобще, а според това и престъплението Агресия представлява 
сбор от много обстоятелства, почвайки от решения, свързани както с индивиди така и с 
цели органи в определена държава или международна организация, оторизирани да 
ръководят политическите или военните органи на държавата или международната 
организация, ако би се приел детерминистичният принцип, това би означавало, че 
извършителят на престъплението Агресия не би могъл да бъде привлечен под наказателна 
отговорност, тъй като може да се позове на многобройните фактори вън от неговия 
обхват, на решения от органи и длъжностни лица и подобни, които примери не са 
непознати в международното наказателно право и практиката на международните 
трибунали при разглеждането на делата на извършителите на международните 
престъпления от тази област. Затова наказателната отговорност на извършителя на 
престъплението Агресия трябва да се търси вън от областта на волята на дееца, т.е. същата 
да се търси в пределите на неговата съвест, т.е. съзнанието, че определено обстоятелство 
съществува или определена последица ще настъпи при нормално развитие на събитията, 
при което термините „знае” и „съзнателно” трябва съответно да се тълкуват. Това 
означава, че вменяем, и според това и наказателно отговорен е онзи извършител на 
престъплението, който разбира общественоопасния характер на своето деяние, независимо 
от това дали и колко неговото решение за извършване на престъплението е било под 
влияние на вътрешните фактори, а това означава неговото съзнание и воля, или от 
външните фактори, а това са решенията на органите и отговорните лица. Разбира се, това 
не се отнася за лицата, които служат във военни единици на определена държава или 
международна организация, които вършат определени действия, свързани с решенията на 
отговорните органи или индивиди, а на ръководителите на определена държава или 
международна организация. Доколкото изброените лица при това предприемат действия, 
които представляват белези на други определени престъпления, същите ще бъдат 
наказателно отговорни само за тези деяния, но не и за престъплението Агресия. Подобно 
на всичко по-горе казано, произхожда, че за извършване на Агресията е необходимо да 
съществува вина, т.е. деецът да е виновен, което означава действа с умисъл, пряк умисъл, 
когато по отношение на определено действие цели към неговото извършване, по 
отношение на последствията желае те да настъпят или евентуален умисъл, когато знае, че 
последствията ще настъпят при нормалното развитие на събитията и е съгласен с това, а 
от това се  подразбира неговата вменяемост, т.е. способност за разсъждаване за неговите 
психични актове, които съставляват съдържанието на процеса на съзнанието. В края на 
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тази глава се говори за способност за вина. Все пак по-горе изтъкнатите волеви моменти 
не могат напълно да се отделят от вменяемостта, тъй като е възможно извършителят да е 
съзнателен за значението на своето престъпление, но все пак, поради някои причини да не 
може да действа според това разбиране и при това прави онова, което според неговите 
разбирания за значението на престъплението не би го сторил. Всъщност става дума за 
биологични, психологични и смесени основания, които изключват вменяемостта при 
извършителя на престъплението Агресия. Трябва да се отбележи, че невменяемостта 
трябва да съществува през време на извършването на деянието. Според принципа на 
actione liberae in causa, наказателната отговорност ще се изключи и тогава, когато 
извършителят е в нетрезво състояние, което го лишава от възможността да оцени 
неправомерността или естеството на своето поведение или от възможността да 
контролира собственото поведение, съответно на изискванията на закона, освен ако 
лицето доброволно се е довело до нетрезво състояние при обстоятелства, при които е 
осъзнавало или е пренебрегнало риска в резултат на нетрезво състояние евентуално да 
извърши деяние, което представлява престъпление от компетентността на Съда. Макар че 
това Статутът изрично не го предвижда, на основа на общоприетите принципи в 
наказателното право по отношение на вменяемостта на дееца на престъплението, трябва 
да се отбележи, че и при престъплението Агресия не трябва да се санкционира 
извършителят, който е извършил престъплението, когато до постановяването на присъдата 
изпадне в психично разстройство, поради което като последица от същото не може да 
разбере свойствата или значението на своите постъпки или със същите да ръководи. Този 
деец би трябвало да бъде санкциониран, ако оздравее. 
 
 ГЛАВА XII. ЕТАПИ НА ИЗВЪРШВАНЕ 

Етапи на извършване на престъплението са: довършеното престъпление, 
подготвянето и опитът. Престъплението е довършено, когато са изпълнени всички 
обективни и субективни елементи от състава на престъплението, а когато е предвиден и 
престъпен резултат, престъплението ще бъде довършено с настъпването на този престъпен 
резултат. Това е наказателноправен релевантен финално-правен процес в неговото 
осъществяване. Довършеното престъпление се появява при различните видове 
престъпления, относно при умишлените и непредпазливите, престъпленията на 
застрашаване и престъпленията на повреда на защитеното благо. Но, тъй като в 
разпоредбите от Статута не е предвидена непредпазливостта като вид на вина на 
извършителя, а това означава и по отношение на престъплението Агресия, в дисертацията 
е отбелязано само довършеното престъпление, извършено с умисъл, което представлява 
интерес и по отношение на престъплението Агресия. Начално санкционирано е само 
довършеното престъпление. Но докато се стигне до него, деецът минава през фази, 
почвайки от намерението да извърши престъпление, минавайки през подготвянето и 
опита, при това законовите състави на престъплението от страна на законодателя така са 
формулирани, че на санкциониране подлежат само довършените престъпления, а 
ненаказани остават както простите престъпни намерения, така и подготовката и опитът, а 
опитът пък, за да бъде санкциониран, необходими са категорични разпоредби в закона. 
Така подготвянето е първият стадий в извършването на умишлената престъпна дейност, за 
което е характерно, че деецът не е насочил своето деяние директно към обекта на защита, 
а само в създаване на условия за такова по-нататъшно действие. В наказателните 
законодателства на съвременните правни системи отсъстват разпоредби за 
подготвителните действия като общи институти на наказателните закони, макар че все пак 
и тези законодателства санкционират подготвителните действия. В Съвременните 
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наказателни законодателства видовете на престъпни подготовки са предвидени по два 
начина: със закон са предвидени като отделно престъпление delictum sui generis или 
законът предвижда санкционирането за подготовка на определено престъпление delictum 
preparatum. Както и при по-голямата част от наказателните законодателства и Римския 
статут подготвянето не го предвижда като отделно престъпление в рамките на 
престъпленията от компетентност на Международния наказателен съд, а съдържа 
разпоредби, чрез които ясно може да се види, че подготвянето като действие с умисъл се 
санкционира, а това се отнася и до престъплението Агресия. Разпоредбите от Римския 
статут на Международния наказателен съд по отношение на подготовката, са предвидени 
в член 25 на статута, където се говори за личната наказателна отговорност и подлежи на  
санкция от компетентност на съда, ако с цел за улеснение на извършването на 
престъплението помага или по друг начин съдейства при извършването или опита за 
извършване, включително и чрез набавяне на средства за извършване. В точка д) от 
статута е предвидено, че и „по друг начин допринася за извършване или опит за 
извършване на това престъпление от група лица, които действат с обща цел”. Очевидно е, 
че тази разпоредба от статута регулира помагането, опита но и подготовката на 
престъплението, а спрямо това, и на престъплението Агресия, особено чрез разпоредбата 
от точка ц) „включително чрез набавяне на средства за извършване” и разпоредбата от 
точка д) „по друг начин допринася за извършване или опит за извършване на това 
престъпление...” За да съществува подготвяне на престъпление, покрай по-горе 
изложеното, в споменатите разпоредби на статута е предвидено, че действието трябва да 
бъде с умисъл, с цел да подпомогне престъпната дейност или постигането на целта от 
престъпната дейност на групата, когато тази цел или дейност включва извършване на 
престъпление от компетентност на съда или бъде утвърден фактът, че групата има 
намерение да извърши престъплението. Всъщност разпоредбите на статута по отношение 
на подготовката много и не се различават от съвременните наказателни закони, което е 
съвсем логично поради факта, че международното наказателно право своята основа главно 
я има в националните наказателни законодателства. Става въпрос за разпоредби, които 
предвиждат санкционирането на определено престъпление delictum preparatum. В смисъл 
на тази разпоредба от статута, приготвянето няма характер на самостоятелно, автономно 
престъпление, а означава само преместване на санкционирането към най-ранния стадий от 
извършването на конкретно престъпление от компетентност на съда, относно на 
престъплението Агресия. Така, приготовление на престъплението Агресия ще имаме в 
случай на избор на средствата, а за Агресията това са средства от военно въоръжение и 
тяхното приспособяване за употребяването им върху определена държава. Също така 
приготовление ще имаме и при ангажиране на изпълнители, което означава създаване на 
военни единици за извършване на агресия, тяхното обучение и даване на съответни 
инструкции. Със създаването на условия се подразбира планиране на агресията, събиране 
на необходимите информации, подбиране на време и начин за агресия и създаване на 
други условия, но всичко това трябва да бъде извършено преди да започне агресията, тъй 
като в противен случай ще става въпрос за опит или довършено престъпление агресия. 
Това всъщност поставя и въпроса за разграничаване на подготвителните действия от 
действията, които представляват опит на извършване на престъплението. Макар че в 
теорията главно съществуват два начина за решаване на проблема за разграничаване на 
подготвителните действия от опита, а това са обективният и субективният начин със 
своите специални и чести изключения по отношение на едните спрямо другите, все пак 
проблемът за разграничаването на подготвителните действия от опита най-добре ще може 
да се реши с прилагане на един обективно-субективен достъп, това което човек има 
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извършено винаги да се тълкува съобразно с неговия план. По-горе споменатият начин 
трябва да се приложи и конкретно при разграничаването на подготвителните действия от 
опита на престъплението Агресия. Така самото въоръжение и изборът на средствата които 
са приспособени за употреба върху определена държава, представлява само 
подготвително действие до момента до който не започне неговата реализация. В случай да 
отбраните военни единици с избраните средства започнат с реализация на военният план 
за нападение върху някоя държава с цел да се наруши нейният териториален интегритет, 
суверенитетът или политическата независимост, това вече ще представлява опит на 
престъплението Агресия независимо от това дали същото ще бъде довършено или е 
направен опит. Същият би бил случаят и със създаването на условия и планирането на 
агресията, събиране на потребните информации, избиране на време и начин за агресията и 
създаване на други условия, ако всичко това бъде извършено преди да започне агресията 
тъй като в противен случай ще става дума за опит или довършено престъпление Агресия. 
Така предприемането на по-горе споменатите действия ще останат в сферата на 
подготвянето доколкото същите се планират само като подготовка за извършване на 
агресия и не започнат да се реализират. Доколкото пък започне тяхната реализация, 
сходно на плана на извършителят, вече няма да представляват действия на подготвяне, 
току действия на извършване, независимо от това дали ще бъдат довършени като 
престъпление или ще останат в опит. Опитът е вторият стадий от извършването на 
умишлената престъпна дейност, за който е характерно, че извършителят е започнал но не 
е довършил своето умишлено действие. Неговата същност е в неосъществяването на 
замисления престъпен резултат. Опитът има обективна страна, за която са характерни два 
момента: започнатото извършване на определено умишлено престъпление и ненастъпване 
на предвидените последици от престъплението, и субективна страна, а това е прекият 
умисъл, който не се различава от онази на довършеното престъпление. В съвременните 
наказателни законодателства и в наказателно-правната наука, общоприето е становището, 
че опитът може да бъде недовършен и довършен, квалифициран, годен и негоден, относно 
абсолютно негоден и релативно негоден опит. В контекст на въпроса за опита, 
необходимо е да се изтъкне и доброволното отказване от опита. Според разпоредбите на 
Статута опитът,  като стадий на умишлено извършване  на международните престъпления, 
е наказуем. Опитът  на престъпленията, които  са  от компетентност на Статута,  а с това  
и на  престъплението Агресия,  е дефиниран  в член 25 на Статута, при  което в точка 3 
под ф) е дадена  интересна дефиниция,  според която опитът се дефинира като започване с 
извършването на престъплението с предприемане на съществена крачка, но 
престъплението  не  е извършено  поради  обстоятелства, независещи  от умисъла  на  
извършителя,  което  означава,  че опитът  е наказуем както и в националните  наказателни  
законодателства. За разлика  от традиционните определения на опита в националните 
наказателно-правни законодателства, същият представлява започване на осъществяването 
на умишлено престъпление, без да е причинен резултат тук е посочено извършване „чрез 
важна стъпка”. Това понятие Статутът не го пояснява, макар че може да се разбере като 
реално извършен акт, който може да доведе до причиняване на престъпен резултат. При 
това не се дава нито подялба на опита на недовършен и довършен, както и на годен и 
негоден. Между другото, имайки предвид разпоредбите от член 21 на Статута, според 
които, в приложимо право влизат и общите принципи на националните закони на 
правните системи в света, които обикновено имат юрисдикция спрямо престъплението, 
при условия, тези принципи да не са в стълкновение със Статута, международното право и 
с международно признатите норми и стандарти, а тази подялба беше по-горе изтъкната, 
ясно произхожда, че по индиректен начин, относно по път на бланкетни норми, Статутът 
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приема тази подялба на опита, за която вече беше говорено в точката за видовете опит. 
Все пак Статутът изрично предвижда доброволното отказване от опит, предвиждайки ако 
лицето се откаже от извършване на престъплението или по друг начин предотврати 
извършването му, не носи наказателна отговорност и не подлежи на наказание според 
Статута за опит да извърши това престъпление, ако изцяло и доброволно се откаже от 
престъпната цел. Това означава, че отказването е крайно и по собствено желание на 
лицето, а не поради други външни фактори.  
 
 ГЛАВА ХIII. СЪУЧАСТИЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕ  

Участието на повече лица в извършването на престъплението поставя проблема за 
класификация и идентификация на индивидуалното участие във форма на 
извършителство, съучастие, подтикване/подстрекателство или помагане, с което се 
поставя и въпросът за границите на криминалната зона на престъплението. Така като 
елементарна основа на плуралитета на извършителите на престъплението се явява 
каузалният принос на всеки извършител в престъпния резултат, не самия по себе си, а 
допълнен със субективното отношение към престъпния резултат. Съучастието е институт, 
който е познат във всички съвременни наказателно-правни системи. Обикновено 
наказателните закони не дават легалното определение на общото понятие на съучастието, 
а само неговите форми, което допринася в доктрината за съучастието да се срещнат 
повече определения за неговото понятие, които са показани в тази част на дисертацията. 
Така съучастието в тесен смисъл не е нищо друго, освен едно разширяване на обсега на 
престъпния състав, така че неговата наказуемост да обхване само онова, което е 
непосредствено посочено в този състав, но и деянието на оня, който подбужда или помага 
за осъществяването на престъплението. Форми на съучастие са: извършителството и 
съизвършителството, подбудителството и помагачеството. Извършителството е основна 
форма на съучастие, без чието осъществяване не може да възникне отговорността на 
останалите съучастници. Извършител е този, който участва в самото изпълнение на 
престъплението и само лице, което притежава съответното специално качество. 
Извършителството има своя обективна и субективна страна, които са описани в 
дисертацията. Съизвършителство имаме, когато престъплението е извършено от две или 
повече лица, когато в самото изпълнение са участвали най-малко две лица. При това всеки 
един от съизвършителите осъществява елементи от изпълнителното деяние, като 
конкретният принос на всеки от тях ще зависи от общия им замисъл и неговото реално 
изпълнение. Както и за съучастието, така и за съизвършителство, в дисертацията са дадени 
повече понятия от наказателно-правната наука. Повечето съвременни наказателни 
системи не дават определение за подбудителството, а предвиждат, че подбудител е този, 
който умишлено е склонил другиго да извърши престъплението и, че ще бъде 
санкциониран така, като самият да го е извършил. Поради това определянето на понятието 
на подбудителството е оставено на теорията и на съдебната практика. Това е форма на 
интелектуално участие в престъплението, което се отнася до формиране на умисъла у 
извършителя, така че то е въздействие върху психиката на извършителя на начин, че у 
последния възниква решение за извършване на престъплението, при което от субективна 
страна умисълът за подбудителството включва предвиждане, че у извършителя може да 
възникне решение за извършване на престъплението, като подбудителят иска или се 
съгласява с това. Субективната  страна  на  подбудителството  се  състои в умисъла. Тъй 
като наказателните закони не дефинират нито начина, нито средствата на 
подбудителството, в теорията съществува единодушие, че като подбудителство може да се 
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яви всяка дейност като молба, даването на подарък, съветване, заблуда, закана и подобно, 
като резултат от които при едно лице може да вземе решение да извърши престъпление. 
За да имаме подбудителство трябва да съществува причинна връзка между дейността на 
подбудителя и решението на едно лице да извърши определено престъпление. В 
определени наказателни закони, като например испанския, белгийския, холандският и 
някои други, подбудителството е предвидено като облик на извършителството. 
Подбудителството  като  форма  на съучастие в извършването на определено 
престъпление, е познато и  в международното  наказателно право, така както се прилага и 
в националните  наказателни  законодателства,  а е предвидено и в разпоредбите  за 
личната наказателна  отговорност,  относно в член  25 от Римския статут,  където се 
свежда до това, деецът да убеди другиго към извършване на определено международно 
престъпление, така че тази форма на  съучастие се отнася и до престъпленията от 
компетентност на Международния  наказателен  съд, а това означава и на престъплението  
Агресия.  Както и при побудителството, и при помагачеството по-голяма част от 
съвременните наказателни закони не дават неговото понятие. Така определянето и на това 
понятие е оставено на теорията и съдебната практика. Помагачеството е форма на 
физическо  или  интелектуално  участие в  престъплението и допринася  за  неговото  
извършване  чрез създаване  на условия за това. Върху основа  на решенията  в 
съвременните наказателни законодателства и становищата, които се срещат в теорията на 
наказателното право, може да се направи изводът, че помагачеството представлява 
умишлен принос към осъществяването на чуждо престъпление. Както извършителството и 
подбудителството, така и помагачеството като форма на съучастие в извършването на 
определено престъпление, освен в националните наказателни законодателства, както беше 
по-горе казано, е познато и в международното наказателно право, а е предвидено и в 
разпоредбите за лична наказателна отговорност, относно член  25 от Римския  статут,  в  
конкретна  форма  на  физическо помагачество, чрез предоставяне  на средства  за  
извършване  на  международното  престъпление,  така и тази форма на  съучастие се 
отнася и до престъпленията от компетентност на Международния наказателен съд, а това 
означава и на престъплението Агресия. и в международното  наказателно  право, а 
следователно на това  и  при  престъплението Агресия, наред със самостоятелно 
извършеното престъпление,  към  формите на престъпна дейност са включени, относно 
престъплението е извършено в съизвършителството  или  чрез  посредственото  
извършителство.  Както и в националните наказателни  законодателства,  така и  в 
международното  наказателно  право  съучастието се  определя  като координирана  
престъпна  дейност на две или повече лица в осъществяване на определено умишлено 
международно престъпление, което и в националните наказателни законодателства  се 
характеризира  от обективна  страна, с  наличието на причинна  връзка между деянието  на  
всеки  участник  и причинения  престъпен  резултат  и  от  субективна  страна,  с 
наличието на общ умисъл или общност на умисъла. И в международното  наказателно  
право, относно  и  при престъплението Агресия, невъзможно  е съучастие  при  
престъпленията  по  непредпазливост,  но в тези случаи може да има независимо 
съпричинителство. Покрай извършителство и съизвършителство в международното 
наказателно право, както и в Римския статут, са предвидени и подбудителството и 
помагачеството като форми на извършване на престъпната дейност, относно като форми 
на съучастие. Тези форми на престъпна дейност Римският статут предвижда в член  25, 
относно разпоредбите за личната наказателна отговорност. Според тези разпоредби в 
Римския статут побудителството се свежда до това деецът да нареди, настоява или склони 
другиго към извършването на такова престъпление, включително и престъплението 



20 
 

Агресия, което наистина е извършено или за което е извършен опит. При това деецът 
трябва да е склонил друго лице да вземе окончателно решение и то наистина да е 
извършило определеното престъпление или поне опит. Трябва да се изтъкне че под 
действието „нареди“ се разбира йерархическа заповед, която сама по себе си може да 
представлява международно престъпление и наред с това да е подбудителство към 
престъплението, за което се отнася това нареждане. При това деецът трябва да е склонил 
друго лице да вземе окончателно решение и то наистина да е извършило определеното 
престъпление или поне опит. Което се отнася до другата форма на подбудителство, 
изразена чрез действието „настоява“, трябва да се каже, че тази форма или действие на 
подбудителство разкрива по-висока, трайна или упорита степен на 
склоняване.  Според  разпоредбите на Римския статут по отношение  на личната 
наказателна отговорност, предвидени в член  25 от статута, помагачеството представлява 
форма на съучастие, относно начина на съдействие при извършване на престъплението 
или при опита за извършаването му, която форма се отнася и до престъплението Агресия. 
От субективна страна е необходима цел за улесняване  на  престъплението, което 
означава, че  умисълът може  да  бъде  само  пряк.  Предвидена  е  и  конкретна  форма  на  
физическо помагачество  чрез  предоставяне  на  средства  за  извършване.  Както  и 
подбудителството, и помагачеството  е  акцесорна  престъпна  дейност  и се  наказва,  
когато съответното престъпление е извършено реално или има опит за неговото 
осъществяване.  Статутът в изброените разпоредби от член 25, които  се отнасят до 
личната  наказателна  отговорност,  покрай  изброените, предвижда и специфична форма 
на помагачество, която по друг начин допринася за извършването или опита за 
извършване на такова престъпление от група лица, които действат с обща цел. Приносът 
трябва да бъде умишлен и да бъде осъществен с цел подпомагане на престъпната дейност 
или постигане престъпна цел на групата, или да бъде осъществен със знанието, че групата 
възнамерява да извърши престъплението. Което се отнася  до организирана  престъпна 
група, нейното определяне е дадено в член 2 от Конвенцията на ООН против 
транснационалната организирана престъпност и същата представлява структурно 
оформена  група в състав от  три и повече  лица, съществуваща  в определен  период  от 
време и действаща съгласувано с цел за извършване на едно или няколко сериозни 
престъпления  или  престъпления  по тази конвенция,  за  да се получи, пряко или косвено, 
финансова или друга материална изгода.   

ГЛАВА XIV. НАКАЗАНИЕ И НАКАЗАТЕЛНА  ОТГОВОРНОСТ  

В последната глава от дисертацията са изложени наказанието 
и  наказателната  отговорност. Обяснени  са наказанието   и  системата  на  наказанията. 
При това  право  дадено  е  понятието  и  общата  характеристика  на  наказанието. 
Наказанието наред  с престъплението, е втората основна категория на  
наказателното  право. В тази част от дисертацията са изложени теоретичните тези за 
корените  и  развитието  на наказанието  и  наказателната  отговорност.  Може да се 
направи извода,  че санкцията  е  историческа  категория  чиито  корени  се  намират  още  
в родовото общество  чрез прилагане  на примитивни мерки  на  наказание,  еволюирала 
през историята с нейната  постепенна  хуманизация,  като  наказателна санкция  се  
задържи до днес  и  като такава  все още да просъществува в съвременните наказателно-
правни  системи, а също така и  в международното  наказателно право, с тенденция 
за  намиране  на  нейни  алтернативи.  Все  пак,  наказанието  е  все  още  главният  
елемент  на  наказателното  право според  което същото и има  получено това име. 
И покрай нейната хуманизация, особено  след  френската буржоазна  революция, 
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всъщност  наказанието  все пак  остана онова  което  беше  и  което  Hugo Grotius 
дефинира  като  malumpassionis quod infligitur propter malum actionis,  относно  като  зло 
което се създава поради извършено зло. Санкцията в същност остана неизменена и до 
днес, още отворено обществено-етично порицание за стореното неправо. Все пак тя не е 
само гола репресия тъй като в себе си съдържа специална и генерална превенция, така че 
тя влияе както на извършителя в спирането да не върши престъпления, а също така 
възпитателно влияе и върху неопределен кръг хора. По-нататък са изложени целите на 
наказанието. В съвременните  наказателни  законодателства, целта  на санкционирането 
все  повече  се декларира  експлицитно.  Това  дава  на съдилищата възможност законно 
и  реално да прилагат санкциите, съобразени с предвидените  цели на санкционирането. 
Също така това  на теорията и дава възможност по-ясно  да  представи същността на 
целите на санкционирането, а  с това  и тяхната  положителна  и отрицателна страна. 
Поради това  в теорията главно съществува съгласие  около  целите  на  санкционирането, 
а  евентуалните разлики  в тълкуването  на  същите повече са от стилистичен  характер. 
Поради това са дадени някои теоретични поставки свързани с целите на санкционирането. 
Може да се направи извода, че целите на наказанието се намират в неговата обществено-
политическа функция, защита на обществените отношения от престъпни посегателства, 
относно престъпления, предотвратяване и ликвидиране на последиците, както и в 
запазването на правния ред, защита на обществото от посягания върху неговите интереси 
и блага. Тази цел се достига като се въздейства върху престъпника, индивидуална или 
специална превенция и върху цялото общество, обща или генерална превенция. Това 
означава поправяне и превъзпитание на осъдения, сплашващо въздействие, ограничаване 
възможността за извършване на нови престъпления, възпитателно и възпиращо 
въздействие върху всички граждани и общо възпиращо въздействие. Целта на наказанието 
има поправителна и  функция за сигурност. В наказателно-правните законодателства, 
приета и от наказателно-правната наука, експлицитно се изтъква и осъществяването на 
правосъдието како цел на санкционирането, което е само другото име за ретрибуцията, 
която несъмнено се смята като елемент на целта на наказанието и се третира като 
допълнителна необходимост на наказанието. Съвременните наказателно-правни системи 
приемат еклектическия метод към целите на санкционирането като комбинация на 
различните оправдания в рамките на интегративната теория за наказанието, 
артикулирайки едно комплексно становище за интегриране на повече функции на 
санкцията. Така, ретрибуцията, застрашаването и поправянето може да се наблюдават 
като комплементарни идеи на наказателните програми. Следва обяснение на 
система на наказанията. Тази система обхваща броя на наказанията, видовете наказания, 
отношението между тях самите, предвидеността им в закона и съдебното постановление 
на наказанието. И за тази система са дадени мнения на наказателно-правната теория. След 
това се споменава е констатацията, че съвременните наказателни системи  се забелязва 
настояването за намаляване  на броя на наказанията до най-необходима възможна  мярка. 
Така, в зависимост от значението им за наказателната политика на държавата, в 
наказателните системи на националните законодателства, видовете наказания могат да 
бъдат обособени в четири групи: наказанието лишаване от свобода; наказанията без 
лишаване от свобода, както алтернативни на лишаването от свобода; имуществени 
наказания; конфискация и наказанието доживотен затвор. Смъртното наказание е 
изоставено в повечето съвременни цивилизовани наказателно-правни системи под 
влиянието на аболистичните тенденции, а в онези системи,  където  все още  преобладава 
ретеционистичното становище по отношение на смъртното наказание тя все още е 
задържана,  но с тенденция  за  нейното  цялостно  напускане под влиянието на 
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цивилизационните придобивки в съвременното общество. Обяснени са и 
видовете  наказания  в международното  наказателно  право. Както и в националните 
наказателни законодателства , така и  в международното наказателно право не е дадено 
легално определение на наказанието.  Изводи за същността и съдържанието на 
наказанието при международните престъпления могат да се направят от международните 
нормативни актове в които обаче са установени наказанието и видовете наказания. 
Обяснени  са и наказанията  предвидени  в  Римския статут. Римския статут на 
Международния наказателен съд съдържа самостоятелна  система  на  наказания  
предвидени  в  член  77 на статута. В този член  е предвидено, че съда за лице което е 
извършило някое от престъпленията предвидени в член  5 от статута, което означава и за 
престъплението Агресия, може да наложи наказание, лишаване от свобода за определен 
брой години, които не могат да надхвърлят максимален срок от 30 години и доживотен 
затвор, когато това  се оправдава  от изключителната  тежест на престъплението и 
обстоятелства, свързани с личността на подсъдимия. Покрай наказанието лишаване от 
свобода и наказанието доживотен  затвор,  като  спорадични  наказания предвидени са и 
глоба. По  отношение  на  наказанието  лишаване  от свобода,  за  разлика  от 
определен  брой  на национални наказателни  законодателства, където са предвидени 
повече видове  наказания  лишаване от свобода, в зависимост  от  тежестта 
и  строгостта  на режима  на тяхното  издържаване, впечатляващо е това, че статутът 
предвижда унификация  на  лишаването  от свобода  под  едно  име, която не може да 
надмине  максимумът от тридесет години. Все пак  унификацията  на  лишаването  от 
свобода  под едно име  не означава  и  унификация  на режима  на издържаването  на  
наказанието  който  е  различен  в държавите  които са  подписали  статута. В статута се 
предвижда само максималният срок на наказанието лишаване от свобода, а това е срокът 
от 30 години. Между другото, статута не предвижда нито общият  минимум на 
наказанието лишаване от свобода, нито за по отделните престъпления предвижда  по 
отделни наказания и техния минимум. Поради това остава нерегулиран въпроса  за 
минималното наказание лишаване от свобода която съда може да постанови за 
престъпленията предвидени в статута. Имайки предвид разпоредбите  за  приложимо 
право  предвидени  в член  21 на статута, произхожда, че според  същите  разпоредби  при  
обявяването  на  височината  на  наказанието лишаване  от свобода  съда  трябва  да тръгва 
от законовите минимуми според националните наказателни законодателства на държавите 
страни според статута, или на всяка друга държава, в които законодателства са 
предвидени престъпленията които попадат под юрисдикцията  на  Международният 
наказателен съд, или с прилагане на позволена аналогия  по отношение  на  предвидения  
минимум  за  отделни  престъпления  по тежест подобни на престъпленията под 
юрисдикция на съда. Разбира се, че най-рационално и най-законно би било когато в 
разпоредбите на статута би съществувал предвиден общ или отделен законов минимум за 
престъпленията предвидени в статута. Наказанието  доживотен  затвор  може  да се изрече 
когато същото ще  се оцени  како оправдателно,  поради изключителната тежест на 
престъплението, свързано с специфичните  лични обстоятелства  на извършителя. 
Наказанието лишаване от свобода  и  наказанието доживотен  затвор може да се намалят, 
за което решава съда. Наказанието лишаване от свобода  съдът може да намали, 
доколкото  осъдения е издържал  две  трети  от същата, или  двадесет  и  пет  години  в 
случай на доживотен  затвор. Глобата е  предвидена  като посредствено наказание  покрай 
наказанието  затвор и  се изрича върху  основа  на  критериумите  утвърдени  с 
Правилата на процедурата и доказването които  приема самия Съд.  Също така и 
конфискуването на имота като вторична санкция се отнася до предметите на 
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престъплението и на користта, която е прибавена с престъплението без да засяга правата 
на добросъвестните трети лица, които са постъпвали bona fide. В Системата от санкции, 
предвидени в Статута, не е предвидено смъртното наказание, макар че в проекто-статута 
бяха предложени два варианта по отношение на предвиждането на смъртното наказание. 
Също така е дадено е и определяне на наказанието/санкцията.  При определяне на вида и 
тежестта на наказанието Съдът тръгва от Правилника за процедурата и доказването и 
взема предвид фактори като тежест на престъплението и обстоятелствата, свързани с 
личността на осъдения. Както и в националните  наказателни законодателства, при 
налагане на наказанието лишаване от свобода Съдът приспада срока на предходното 
задържане, ако това е било разпредено от Съда. Съдът може да приспадне и всеки друг 
срок на задържане, свързано с деянието, което съставлява престъпление. Когато лицето е 
осъдено за повече от едно престъпление, относно в случай на продължавано 
престъпление, съдът определя наказание за всяко престъпление и общо наказание, като се 
посочва общият срок на лишаване от свобода, който не може да бъде по-кратък от най-
високото наложено индивидуално наказание, и не може да надхвърля 30 години лишаване 
от свобода (асперация) или наказание доживотен затвор (абсорбция), ако са изпълнени 
условията за това. Статута в член  79 има разпоредби отнасящи се за изплащане на 
обезщетение на жертвите на престъпленията и техните семейства. Това обезщетение се 
изплаща от фонд създаден с решение на Събранието на държавите, страни според статута. 
Съдът може да разпореди паричните средства и друго имущество, събрано чрез глоби или 
конфискация, да бъде предадено в целевия фонд с разпореждане на съда. Най-накрая е 
излишно изпълнението на наказанията. Изпълнението на наказанията лишаване от 
свобода е оставено на държавите подписали статута, които ще бъдат избрани от Съда, 
относно в онези държави които пред съда са изразили своята готовност да приемат 
осъдените лица и в същото време се намират в списъка на съда, под условията които са 
предвидени в нормите на статута които са изложени в тази част на дисертацията. Съдът 
контролира изпълнението на наказанието и решава за трансфер на осъденото лице от една 
в друга държава. Доколкото Съдът не се съгласи с условията под които осъденото лице 
изтърпява наказанието в съответната държава, решава за трансфер на осъденото лице в 
затвор на друга държава. Изпълнението на наказанието лишаване от свобода подлежи на 
контрол от страна на съда и трябва да съответства с широко признатите международно 
признати договорни стандарти, които регулират отношенията със затворниците. 
Условията за лишаване от свобода се регулират от правото на държавата в която се 
изпълнява наказанието, но същите трябва да съответстват с широко признатите 
международни договорни стандарти които регулират отношението с затворниците, които 
условия не могат да бъдат по-други от условията под които осъдените за подобни 
престъпления в държавата изтърпяват наказанието. Глобата и конфискацията се 
извършват в държавата определена с решение на съда, в съгласие с разпоредбите на 
Статута за извършване на глоби и мерки свързани с конфискацията, а средствата 
осъществени с извършването на присъдата държавата ги прехвърля на Съда. Държавата в 
която осъденото лице изтърпява наказанието не може да го освободи преди изтърпяването 
на наказанието определено от съда, който единствено има право да намали наказанието 
откакто ще изслуша осъденото лице. Съдът може да намали наказанието откакто 
осъденото лице ще изтърпи две трети от наказанието на което е осъдено или двадесет и 
пет години след изтърпяното наказание доживотен затвор.  

 
III. DE LEGE FERENDA. 
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