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Проект
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА
НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС
Обн. ДВ, бр. 26 от 2 април 1968 г . попр. бр. 29 от 12 април 1968 г., изм и доп.  Бр. 92 от 28 ноември 1969 г., бр. 26 от 30 март и 27 от 3 април 1973 г., бр. 89 от 15 ноември 1974 г., бр 95 ог 12 декември 1975 г., бр. З от 11 януари 1977 г., бр 54 от 11 юли 1978 г., бр. 89 от 9 ноември 1979 г., бр. 28 от 9 април 1982 г., попр. бр. 31 от 20 април 1982 г., изм. и доп., бр. 44 от 5 юни 1984 г., бр. 41 от 28 май 1985 г., бр. 79 от 11 октомври 1985 г., попр., бр. 80 от 15 октомври 1985 г., изм. и доп., бр. 89 от 18 ноември 1986 г., попр. бр. 90 от 21 ноември 1986 г., изм. Бр. 37 от 16 май 1989 г., бр. 91 от 24 ноември 1989 г., бр. 99 от 22 декември 1989 г., бр, 10 от 2 февруари 1990 г., бр. 31 от 17 април 1990 г., бр. 81 от 9 окгомври 1990 г., бр. 1 от 4 януари 1991 г., бр. 86 от 18 октомври 1991 г., попр. бр. 90 от 1 ноември 1991 г., изм. бр. 105 от 19 декември 1991 г., бр. 54 от 3 юли 1992 г., бр. 10 от 5 февруари 1993 г., бр. 50 от 1 юни 1995 г., бр. 97 от 3 ноември 1995 г. - Решение N 19 на Конституционния съд от 1995 г., изм. бр. 102 от 21 ноември 1995 г., бр 107 от 17 декември 1996 г., бр. 62 от 5 август 1997 г., бр. 85 от 26 септември 1997 г., бр. 120 от 16 декември 1997 г. - Решение N 19 на Конституционния съд от 1997 г., изм. бр. 83 от 21 юли 1998 г., бр. 85 от 24 юли 1998 г., бр 132 от 10 ноември 1998 г., бр. 133 от 11 ноември 1998 г., бр. 153 от 23 декември 1998 г, бр 7 от 26 януари 1999 г., бр. 51 от 4 юни 1999 г., бр. 81 от 14 септември 1999 г., бр. 21 от 17 март 2000 г., бр. 51 от 23 юни 2000 г., бр. 98 от 1 декември 2000 г. - Решение N 14 на Конституционния съд от 2000 г., бр, 41 от 24 април 2001 г.
		§ 1. В чл. 206, ал. 2 след думите ''принадлежи на дееца" се добавя "както н когато вещта принадлежи на дееца, но е обременена със залог и деецът се разпореди с нея неправомерно, без да запази правата на заложния кредитор; или деецът заложи чужда вещ, с което се затруднява удовлетворяването на кредитора"
§2. Н чл. 216, ал. 1 след думите "движима или недвижима вещ" се добавя "или своя вещ, която е ипотекирана или заложена"
§3. Чл. 277, ал. 2 се изменя така:
"(2) Същото наказание се налага и на онзн, който се разпорежда с вещ, поставена под запор и оставена му за пазене "
Заключителна разпоредба                     
§4. Законът влиза в сила от 1 април 2002 г.
мотиви
С разгръщането на стопанските отношения през последните години все по-остро се чувства нуждата от повишаване на гаранциите за добросъвестно изпълнение на насрещните права и задължения от участниците в стопанския оборот. Постигнатият баланс между правата на кредитора и защитата на длъжника в изпълнителния  процес и при извънсъдебното изпълнение е ценност, която може сравнително лесно ла бъде обезсмислена от недобросъвестния длъжник. Липсата на гаранции за ефективността на обезпеченията създава недоверие у кредиторите и затруднява стопанския оборот, като принуждава участниците да увеличават разходите за постигане на по-висока сигурност. Това покачва цената кредита, забавя и свива оборота, което се отразява отрицателно цялата  икономика.
С предлаганите изменения се цели да бъдат демотивирани недобросъвестните длъжници да противодействат неправомсрно на законно провеждания изпълнителен процес и при извънсъдебното изпълнение, като бъдат стимулирани да използват само предоставените им от закона средства за защита, които гарантират в достатъчна степен техния интерес.
Учредяването на залог върху чужда вещ и неправомерното разпореждане със заложена вещ лишават кредитора от обезпечение и на практика го лишават от възможност да се удовлетвори или свеждат тази възможност до минимум. Тези деяния житейски почти не се различават от обсебването и имат същата степен на обществена опасност. Ако получат по-широко разпространение, те са в състояние сериозно да смутят сигурността на оборота, тъй като рушат доверието на кредитора и сигурността на обезпечението. Чрез изричното посочване на тези деяния като престъпления могат да се постигнат целите на генералната превенция и ще се направи възможно наказателното преследване на извършителите на деяния, които имат същата обществена опасност като обсебването. Същото важи и за унищожаването и повреждането на ипотекирана или заложсна вещ.
Общо правило в изпълнителния процес е, запорираната движима вещ да бъде оставена за пазене на длъжника, който е нейн собственик. може да я ползва и не прави разноски за съхраняването й. Ако недобросъвестен длъжник отчужди запорираната вещ приобретателят я придобива валидно и по този начин кредиторите биват лишени от възможност да се удовлетворят. Предвиденото наказание за това престъпление с символично и за налагането му държавата ще разходва средства многократно надхвърлящи размера на предвидената глоба. Предаването на вещта за пазене е свързано със значителни разноски за пренасянето и съхраняването й, които трябва да се авансират от кредитора. Тези разноски оскъпяват изпълнителния процес и в последна сметка влошават положението на длъжника. Ако кредиторътт може да разчита в по-голяма степен, че длъжникът няма да се разпореди със ззапорираната вещ, биха се спестили разноски по изпълнението и би се повишило доверието в защитата, която държавата осигурява чрез изпълнителния процес. Обществената опасност на разпореждането със запорирана вещ е съизмеримо с обществената опасност на съзнателното премахване или повреждане на печат, поставен на законно основание от орган на властта върху движима или недвижима вещ за знак, че достъпът или разпореждането с нея са ограничени. Това обосновава възможността за двете деяния да бъде предвидено еднакво наказание, още повече че наказанието е определено в твърде широки рамки, което би позволило точното му отмерване във всеки житейски случай.
С предлаганите изменения не се нарушава структурата на Наказателния кодекс нито се променя приетата наказателна политика и не се нарушава балансът между обществената опасност на инкриминираните деяния и тежестта на предвидените наказания.
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