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Проект

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
            НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

& 1 Алинея 1 на член 155 се променя както следва:

�(I) Който склонява към проституция или свожда към блудствени действия, към
съвкупление или сношение, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба
от сто до шестотин лева.�

& 2 В член 157, алинея 2 думите �лице, ненавършило 16-годишна възраст� се
заменят с
думите �лице, ненавършило 14-годишна възраст�

& 3 Алинеи 4 и 5 на чл. 157 се заличават.
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мотиви

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

Предложението за изменение на чл. 155 и чл.157 от Наказателния кодекс има за
цел уеднаквяване на режима в раздел VIII по отношение на възрастта на лицата, обект
на престъпленията, и премахване на формите на дискриминация, основани на полови
белези. Действащите разпоредби на алинеи 4 и 5 на чл. 157 от НК съдържат архаични
формулировки, определящи хомосексуалните действия като извращение и
инкриминирана  платената хомосексуална любов,  с  което  се  поддържа
дискриминационен режим спрямо хомосексуалистите. Съществуването на посочените
текстове противоречи на разпоредбите на европейското законодателство, нарушава
международни договори и поставя под въпрос изпълнението от страна на Република
България на политическите критерии за членство в ЕС.

Посочените разпоредби в действащия Наказателен кодекс са обект на постоянни
критики и влияят негативно върху процеса на присъединяване на България към
Европейския съюз. В редовният си доклад за напредъка на България за 2001 година
Европейската комисия констатира наличието на дискриминационен режим относно
хомосексуалистите и отправя препоръки за промяна на законодателството в тази
насока. Идентични критики и препоръки са приети и от Съвместния парламентарен
комитет България - Европейски съюз. Поради това се налага незабавна промяна в
Наказателния кодекс в посока елиминиране на дискриминационния режим. Това ще
позволи България да отчете напредък в изпълнението на критериите, който ще бъде
взет предвид при предстоящото изготвяне на Редовния годишен доклад на
Европейската комисия за 2002 година и ще бъде отразен в доклада на Европейския
парламент за напредъка на страните - кандидатки за членство през месец юни 2002
година.

В съответствие с горепосочените мотиви и отчитайки особената важност на
проблема, предлагаме законопроектът да бъде разпределен и разгледан във възможно
най-кратки срокове.


