
 

 

Как малолетните деца да поемат отговорност за действията си, 

когато извършват престъпление? 

месец октомври, 2018 г. 

 

Тема на месеца: Как малолетните деца да поемат отговорност за действията си, когато 

извършват престъпление? 

Кого попитахме: 99 деца, представители на деветте региона на Национална мрежа за 

децата, на възраст между 12 и 18 години, 47 момчета и 52 момичета. В отговорите на част 

от въпросите има разминавания в броя деца, дали отговор на даден въпрос и броя на 

всички деца, взели участие в темата. Това е така, защото някои от децата, взели участие, 

не са отговаряли на всички шест въпроса.  

Какво попитахме: 

1. На колко години според теб едно дете е способно да извърши престъпление? 

2. Какви са престъпленията, които може да извърши дете на възрастта, която 

преди малко посочи? 

3. Какви според теб са причините, заради които да извърши тези престъпления? 

4. На колко години според теб едно дете може да извърши тежко престъпление – 

някое от тези: убийство, опит за убийство, блудство, изнасилване, нанасяне на 

телесни повреди? 

5. Какви биха били причините, за да извърши тежко престъпление? 

6. Според теб има ли значение колко тежко е наказанието за извършено 

престъпление, дори и сериозно (тежко), в зависимост от възрастта на детето? 

Моля те да обясниш какво е значението.  

Какви отговори получихме: 

- На колко години според теб едно дете е способно да извърши престъпление? 

Повечето от децата, които са изказали мнение по този въпрос, дават отговор в диапазон. 

Затова следващите изводи се отнасят до най-ниската възраст, която децата са посочили. 

Най-много и равен брой деца (12) посочват 14 и 15 години като най-ниска възраст, на 

която дете е способно да извърши престъпление. Следващите най-често срещани 

отговори са на 13 години (11 мнения) и на 16 години (10 мнения). Две от децата, които 

посочват 13 години като минимална  възраст се обосновават със започването на пубертета 

и „виждал съм приятелите ми да вземат чужди вещи (има се предвид на тази възраст)“. 

Едно от децата, които посочва 16 години като минимална възраст, добавя: „стига да не е 



 

тежко, едно дете може да извърши престъпление на всяка възраст, главно около 16 

години“. 

Отговорите на общо 12 деца се разполагат в диапазона 4 – 8 години, като само две деца 

посочват 4 години, едно от тях добавя: „но няма да бъде осъзнато от малкото дете“. 

Има 6 деца, които отговарят, че е възможно на всяка възраст дете да извърши 

престъпление. 

Две от децата смятат, че не е възможно дете да извърши престъпление и дават отговор 18 

години или на възраст след 18 години. 

Има едно мнение, според което дете може да извърши престъпление „на възраст, на 

която е способно да осъзнае и разбере какво е престъпление“. 

 

- Какви са престъпленията, които може да извърши дете на възрастта, която преди 

малко посочи? 

В отговорите си на този въпрос децата често са изреждали няколко престъпления, които 

според тях дете може да извърши на възрастта, която са посочили във въпрос едно. 

Затова всяко посочено престъпление сме преброили за едно мнение и понякога се оказва, 

че от отговора на един човек получаваме повече от едно мнение. 

Най-често децата отговарят, че престъплението, което може да се извърши на 

минималната посочена от тях възраст, е кражба  (50 мнения): „може да открадне бонбон 

от магазин или нещо друго“; „[н]а по-малка възраст по-леки престъпления като кражба. 

На по-голяма възраст престъпленията ще са с различна скала по важност”; ”[к]акто казах 

преди малко, един мой съученик се опита да открадне телефона на мой приятел“; ”[о]ще 

на тази крехка възраст е възможно да открадне нещо, което много иска, но няма 

вероятност да има”. 

Следващият най-често срещан отговор е неопределена форма на насилие, 

формулировката на децата е „насилие“, „тормоз над връстници“ и физическо насилие 

„сбиване“, „побой“, „умишлено нанасяне на телесни повреди“, които обединяваме в един 

тип отговор (26 мнения). 

Според 17 мнения, на минималната възраст, посочена във въпрос едно, дете е способно 

да извърши убийство. 

Има 12 мнения, според които изнасилване и/или блудство са възможните престъпления 

на тази възраст. Отново 12 са мненията, според които дете на минимална възраст може 

да извърши престъпление, касаещо употреба и разпространение на забранени вещества 

или нелегални стоки. Според единични мнения извършеното престъпление може да бъде 

използване на оръжие, влизане с взлом, палеж, просия и неизплащане на някоя услуга.  

 

- Какви според теб са причините, заради които да извърши тези престъпления? 

Най-голям брой мнения (39) посочват директни причини, свързани със семейството и 

средата, като ги конкретизират по следния начин: 



 

- според 12 мнения формулировката остава най-общо средата: „лоши семейна среда 

и приятелски кръг“; „средата, в която е израснало детето, е основна причина“; 

„[с]редата в семейството, в училище и на улицата са основните причини за по-

нататъшните действия на детето“; „[п]ричините могат да са: в заобикалящата го 

среда, в отношението на другите към него, в телевизионните предавания, 

анимации, в които има изобилие от насилие и сцени, тласкащи децата да 

подражават на героите си“;  

- 10 мнения посочват като причина конкретно „лошото възпитание“ и „липса на 

родителски контрол“.  

- според 10 от мненията на децата причините са свързани с караници и конфликти 

вкъщи, със семейни проблеми или с развод на родителите.  

- според 7 мнения дете извършва някое от изброените престъпления, когато е 

„насилвано“, е жертва на психически или физически тормоз, или при „травма в 

детството, личен пример - единият от родителите е с криминално минало“: „за да 

извърши едно дете убийството и нещо от сорта, то трябва да е преживяло нещо 

тежко, което го е озлобило или заради което таи гняв в себе си. Ако това 

преживяване се случи в детската градина или детето е родено в лоша среда, то от 

малко може да започне да бие другите и да ги наранява и пак аналогично на 

другото, ако няма кой да го вкара в правия път, когато стане по-голямо това дете, с 

порастването му ще растат и неговите престъпления и тяхната стойност. Умишлено 

мисля, че дете дори на 8-9-10 години може да го направи, ако наистина досега 

никой не е полагал грижа за него и мисли това за правилно на тази възраст обаче 

няма да осъзнае колко голяма е вината му и какво всъщност е направил“.   

Според 15 мнения, причините касаят бедността, в която децата живеят: „бедност“, „липса 

на финансови възможности“, „глад“, „желанието за нещо, което нямаш“, „нужда от пари“. 

Според еднакъв брой мнения (11) децата извършват престъпление по принуда: „по 

принуда“, „подтикнато от родител или човек, който смята за авторитет“, „чувство за 

справедливост, принадлежност към определена група“, „влияние от групата приятели“ 

или заради психологически проблеми: „психическа травма“, „емоционална 

нестабилност“, „ментална изостаналост“, „емоционален срив“, „подвластни на емоцията, 

децата са способни да правят грешки: поради гняв, тъга, самота, депресия и т.н.“ 

Според 7 мнения на участвалите деца е възможно едно дете да извърши престъпление 

под въздействието на алкохол или наркотици. 

Шест са мненията, които посочват като причина агресията: „агресивни състояния, 

гневливост“, „според мен всичко опира на агресията, колкото е по-агресивно детето, 

толкова по-голямо престъплението“, „агресията в децата, която в момента е актуална“. 

Отново еднакъв брой мнения (5) казват, че причината е свързана с изтъкване пред 

приятелите: „за да се изтъкне пред приятелите си“, „показване на „мъжество“ в някои 

случаи“, „повдигане авторитета сред другите деца“, „защото иска да се хареса на 

околните“ или за удоволствие: „за удоволствие“, „за удоволствие (показност)“, „само 

неща, породени от начина, по който се забавлява, не от желанието да извърши реално 



 

престъпление“, „би го извършил от любопитство“, "предполагам заради възрастта му. 

Може би е в природата на един тийнейджър да прави размирици“. 

Според 3 мнения причината е: „неразумност“, „незнание“, „поради малката възраст“. 

Единични мнения са: „всяване на страх“, „отмъщение“, „да харесва девойката, а тя него 

не“, „защото са го провокирали по някакъв начин“. 

Едно дете казва: „Когато някой не желае да спазва правилата, когато някой не е приет в 

дадена група, когато искаш да подобриш блогосъстоянието си и дори когато се чувстваш 

самотен.”  

 

- На колко години според теб едно дете може да извърши тежко престъпление – 

някое от тези: убийство, опит за убийство, блудство, изнасилване, нанасяне на 

телесни повреди? 

Според най-много мнения (22) тежко престъпление може да извърши дете най-рано на 16 

години. Според 15 мнения това може да се случи на 17 години, според 11 мнения на 14 

години и според 7 мнения на 15 години. 

Шест деца казват, че тежко престъпление може да бъде извършено от човек на 18 или 

повече години. 

Еднакъв брой мнения (2) казват, че това може да се случи: „в пубертета“, „на всяка 

възраст/на всяка възраст при защита“, на 13 години и на 12 години. 

Според три деца тежко престъпление от дете може да се извърши на 10 години и според 

едно дете на 4 години. 
 

- Какви биха били причините, за да извърши тежко престъпление? 

Според най-много от мненията на децата (17) причините за извършване на тежко 

престъпление са психологически проблеми с различна степен на задълбоченост: 

„психични и душевни заболявания“, „депресия“, „подвластни на емоцията, децата са 

способни да правят грешки поради гняв, тъга, самота, депресия и т.н.“, „може да е 

влияние на пубертета – страх от промените, които настъпват в тялото и живота на детето“, 

„изпитва удоволствие да причинява болка“. 

В 14 от мненията си децата обвързват тежкото престъпление със средата, в която 

отрастват или в резултат от възпитанието, което получават: „лошо възпитание, 

пренебрежение от родители, които не показват заинтересованост и любов. Ако използват 

често боя като наказание за някоя пакост на детето и то след това го взима за пример при 

някой конфликт със своите съученици. Прекалено разглезване“; „подложен на психически 

тормоз, липса на добро семейство и родителска грижа“, „[л]ипса на морал, възпитание, 

чувство на самота и неразбиране могат да бъдат причините“; ”[д]а си дете от бедно 

семейство или да нямаш добри родители, които да те подкрепят”; ”[п]редполагам, че ако 

мама не ми обръщаше внимание и аз щях да бъда лоша и също така е много важно с 

какви приятели си играеш. Ако те хвърлят камъни и ти ще започнеш също, за да бъдеш 



 

като тях”; ”[н]ай-голямо влияние оказва средата, в която детето се чувства част от групата. 

Проявява се така наречения „стаден инстинкт”, за да бъде прието в групата, детето трябва 

да им подражава. 

Следващи по брой (7) са мненията, според които е възможно дете да извърши тежко 

престъпление в резултат от провокация, бидейки подтикнато от някого. 

Според 6 от мненията тежко престъпление, извършено от дете, е възможно и в резултат 

от „любов“ или „ревност“: „Ако един човек има сериозна връзка и завари половинката си 

с друг/а и от ревност може да се опита да убие“.  

Пет от мненията на деца казват, че тежкото престъпление може да бъде резултат от 

„проблеми в миналото“ на детето или може да се извърши от „дете, което е постоянно 

насилвано и обиждано“. 

Според четири мнения на деца причина може да бъде употребата на алкохол и/или 

наркотици или отмъщение/завист. 

В единични мнения децата казват, че едно дете може да извърши тежко престъпление 

при самозащита, „за да стане популярен сред връстниците си“ и „при спречкване с други 

деца“. 

 

- Според теб има ли значение колко тежко е наказанието за извършено 

престъпление, дори и сериозно (тежко), в зависимост от възрастта на детето? 

Моля те да обясниш какво е значението.  

 

Според 29 от децата, които за участвали в темата, тежестта на наказанието, дори при 

тежки престъпления, има значение в зависимост от възрастта на детето: „Да, има, според 

възрастта се определя и тежестта на наказанието“; „[д]а, има значение, защото по-

малките деца не осъзнават какво са извършили и в повечето случаи не са готови да 

поемат отговорност за действията си.“; „[д]а, знам, че лошите деца ги пращат в специални 

училища и там всички са на различна възраст, което не е добре, защото всеки ще е 

направил нещо лошо, но един може да е убил, а друг – да е взел топката на някого”; 

„[с]прямо възрастта едно дете взима решения по различен начин и с по-зряла преценка. 

Не можем да сравним едно и също престъпление, извършено от нищо осъзнаващо 

малолетно дете и едно 18 годишно"; „[и]ма голямо значение какво ще е наказанието в 

сравнение с възрастта, физическото и психическото състояние на детето. Понеже всички 

деца са различни и те по-различен начин биха поели наказанието, което ще им бъде 

възложено“; „целта на наказанието всъщност е да покаже на детето, че е направило нещо 

нечовешко, нехуманно. Не е да го смаже. И физически и психически“; „[з]начение винаги 

има. Ако наказанието е прекалено строго от необходимото, това дава отражение върху 

децата, но ако е прекалено леко те не биха го приели сериозно и вероятността от 

повторно нарушение би била много вероятна“; „[и]ма значение колко тежко е 

наказанието, защото в различна възраст психиката на деца и възрастни се възприема по 



 

различен начин... Винаги първото действие, с което показваме на детето, че е сгрешило е 

обяснение - пояснение защо и как е сгрешило. И така да се поправи грешката без 

психично и физическо насилие”; „[а]ко съм непълнолетен, целта на закона не е да ме 

накаже да излежавам 20 години в затвора, а да ме превъзпита и да ме подготви за 

живота“; „[в]инаги трябва да се взима предвид и възрастта и тежестта на престъплението 

при избиране на наказанието, защото психиката на детето е много крехка и резултатът от 

наказанието може да бъде отрицателен“. 

24 от децата казват, че какво е наказанието не зависи от възрастта на детето, а зависи от 

тежестта на престъплението: „Зависи от престъплението, по-жестоко престъпление води 

до по-жестоко наказание“; „[д]а има, спрямо това какво престъпление е извършило, 

възрастта няма значение!“; „[д]а откраднеш нещо е по-безобидно от това да убиеш 

човек“;  „тежките престъпления трябва да се наказват по-сурово“; „...всеки трябва да си 

понася последствията“; „...всеки трябва да бъде съден според стореното“; „...според мен 

леките наказания и присъди не са ефективни“; „...по-строгите наказания биха стреснали 

повече хора и така ще има по-голям ред“; има значение какво е наказанието, защото 

„освен за урок, то ще бъде и за назидание“; [в]иновникът трябва да бъде в поправителен 

дом, под строг контрол. Престъплението е умишлено и трябва да си понесе наказанието. 

Трябва да е наказан, за да си извлече поука как не се постъпва“; „[с]поред мен всеки 

трябва да понесе последствията от действията си; щом детето е било достатъчно зряло, за 

да извърши тежко престъпление, то то ще бъде и достатъчно подготвено да понесе 

наказанието си“; „[с]поред мен не трябва да се съобразяваме, защото може детето да е 

на 12 и да е извършило убийство или опит за убийство и това не може да бъде 

безнаказано или да мине леко.“ 

Шест от децата казват, че няма значение, но не казват защо и четири деца казват, че не 

желаят да коментират или не могат да преценят. 

Заключения, които споделят рапортьорите: 

„Тази месечна тема беше наистина много важна за мнението на децата и те отговаряха с 

интерес по въпросите, изказаха своите мнения и дори в междучасието дискутираха 

заедно с своите съученици. Те отбелязаха, че това е наистина болна и важна тема в 

нашето общество, защото повечето деца в днешно време са агресивни и бойни... от 

страна на анкетираните се дава съвет, въпреки че няма такъв въпрос: „Родителите да 

предприемат мерки като говорят с децата си по тази тема или запишат час при психолог.“  

„Изглежда, като че ли, за разлика от някои предишни теми относно тази бяха мислили 

повече или поне са имали допир до нея.“ 

„С увеличаване на възрастта мненията започват да стават по-задълбочени и по-лесни за 

разбиране, докато при по-малките има какво да се използва, но е много разхвърляно.“ 



 

„Всяко дете придава различно значение на думата „престъпление”, но като цяло за 

всички, които интервюирах, кражбите се проявяват в ранна детска възраст.“ 

 

Изводи: 

Когато решавахме формулировката на примерните въпроси, умишлено създадохме 

градация – въпрос, който пита децата каква е възрастта според тях, на която едно дете 

може да извърши каквото и да е престъпление и два последващи въпроса за вида 

престъпление, което може да извърши дете на тази възраст и за причините; а след това 

два въпроса, които питат за възрастта, на която дете може да извърши тежко 

престъпление, както и какви са причините за това. Ето какви изводи ние откриваме в 

получените резултати: 

- Отговорите на първия въпрос – на колко години едно дете е способно да извърши 

престъпление от една страна създават впечатление за многозначност, защото 

мненията, както и по-горе посочихме, са в диапазони, които освен това са широки. 

Също така, приблизително една десета от всички деца, взели участие по темата, 

посочват възраст, която попада в диапазона 4-8 години или пък казват, че на всяка 

възраст е възможно дете да извърши престъпление. Тази страна на резултата 

акцентира върху спешността от фокус върху темата и работа в посока уеднаквяване 

на нагласите в обществото.  

От друга страна, получените отговори на децата все пак позволяват да се направят 

някои изводи. Долната граница, която мнозинството от децата определят като 

минимална възраст за извършване на престъпление при общо зададен въпрос е на 

границата между малолетие (под 14) и непълнолетие (14 и над 14). Мненията, 

които казват, че 14 години е най-ниската възможна възраст, са с едно повече в 

сравнение с тези, които казват, че минималната възраст е 13 години. Когато 

говорим за тежко престъпление (във въпроса са изброени престъпленията, 

разглеждани като тежки), според мнозинството деца минималната възраст е по-

висока – 16 години. Когато децата дават отговори по-ниски (това в срванителен 

план са малък брой деца) от 14 и 16 години – за тежки престъпления, често говорят 

за деяние, което не е осмислено като престъпление или за престъпление при 

самозащита. На база тези изводи възникват въпроси, които могат да бъдат 

допълнително изследвани: 1) може ли 14 години да остане минималната възраст 

за наказателна отговорност?; 2) това, че 14 години е минималната възраст, на която 

децата казват, че е възможно да бъде извършено престъпление от дете, означава 

ли, че на по-малка възраст децата не извършват престъпления или означава, че не 

осъзнават деянията си и не могат да носят наказателна отговорност за тях?; 3) Ако 

отговорът е, че децата не осъзнават постъпките си и не могат да носят наказателна 

отговорност за тях, каква подкрепа трябва да получат, за да преодолеят причините, 

които ги провокират да извършат престъпления? 



 

- Видовете престъпление, които могат да бъдат извършени на минимална възраст 14 

години според мнозинството от децата са: кражба или някаква форма на насилие, 

по-често физическо насилие. Интересна тенденция е, че децата, често дават 

отговор „убийство и кражба“ или „побой и кражба“ и ако посочват само един от 

трите вида престъпление, това е „кражба“. Всички причини, които децата са 

изброили, за да извърши едно дете престъпление, най-често директно касаят 

средата и семейството, на второ място бедността и след това индиректно отново 

средата и семейството: принуда, психологически проблеми, употреба на 

наркотици.  Тези резултати повдигат въпроса дали, когато се мисли за реформа в 

системата за детското правосъдие, не е важно освен за минималната наказателна 

възраст и видовете наказателна отговорност, които касаят пряко детето, 

извършило престъпление, не трябва да се помисли как държавата да подкрепя 

повече семействата и да работи и с родителите на децата, извършители на 

престъпление. 

- Когато обръщаме внимание към причните за извършване на тежко престъпление 

от дете, най-много мнения посочват като причина психологически проблеми, а 

след това средата. Важно е, че по-леките престъпления се приписват изцяло на 

средата или на икономическата ситуация, а по-тежките на личността на детето, 

което е предпоставка за по-сериозна наказателна отговорност. От друга страна 

обаче за формирането на личността на човек под 18 години, отговорност носят 

родителите или възрастните, които са настойници на съответното дете. В този 

смисъл колкото повече държавата изключва средата (отговорните възрастни) като 

част от причината за извършване на престъпление от дете, толкова по-вероятно е 

психологическите проблеми да се задълбочат и да станат устойчиви на личността 

на детето, което в един момент ще бъде възрастен. 

- На последния въпрос дали тежестта на наказанието (дори при тежко 

престъпление) зависи от възрастта на детето мнозинството от мнения казват, че 

наказанието трябва да бъде съобразено с възрастта, но съвсем близо по брой са и 

мненията, според които наказанието зависи от вида престъпление, а не от 

възрастта. Това е важен маркер за нагласите в обществото сред децата: когато 

говорим за прични, съществува разбирането за комплексност, но когато говорим за 

поемане на отговорност, децата са готови да сложат акцент върху сериозността на 

престъплението и наказанието, без да се интересуват от причините и влиянието им 

върху човек, който по определение не е способен да носи пълна отговорност за 

живота си. 

*Изводите, които предлагаме, отразяват какви акценти ние откриваме в получените от 

децата и младежите мнения, а не представляват обобщение на мненията им. 

Можете да ни пишете, в случай че имате интерес към суровия резултат на мненията, 

получени в НЕФ, през този месец. 
  


