Проект!


З А К О Н 
за изменение и допълненение на Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани (Обн., ДВ, бр. 60 от 5.08.1988г., в сила от 1.01. 1989г., доп., бр. 59 от 9.07. 1993г., изм., бр. 12 от 9.02. 1996г., доп., бр. 67 от 27. 07. 1999г., в сила от 28.08. 1999г., изм., бр. 92 от 10. 11. 2000 г., в сила от 1.01. 2001г.)


	§ 1. Наименованието на закона се изменя така:
	“Закон за отговорността на държавата”

	§ 2. В чл. 1 след думите “причинени на граждани” се добавят думите “и юридически лица” и разпоредбата придобива следната редакция:
	“Чл. 1 (1) Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконни актове, действия или бездействия на нейни органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

	§ 3. В чл. 3 след думите “на гражданина” се добавят “съответно на юридическото лице” и разпоредбата придобива следната редакция:
“Чл. 3 Органът, който е отменил незаконния акт или е прекратил незаконното служебно действие или бездействие по чл. 1 и 2, е длъжен да разясни на гражданина, съответно на юридическото лице, реда, по който те могат да защитят правата си.”
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МОТИВИ
към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани

	Отговорността на държавата за вреди се основава на Конституцията на Република България от 1991 г., която в чл. 7 прогласява, че: “Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица”. 
	Сега действащият Закон за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани е приет през 1988 г. и ограничава отговорността на държавните органи само до вреди, причинени на физически лица, като изключва от своето приложно поле другата голяма група участници в обществения и стопански живот – юридическите лица. 
Това ограничение противоречи на принципите, залегнали в Конституцията и по-специално, на принципа на равнопоставеност между всички субекти при осъществяване на стопанска дейност – чл. 19, ал. 2 и Тълкувателно решение на КС № 19/93 г. Равенството в правата между гражданите и юридическите лица се изразява и в равенство на правните възможности, които те имат за защита на своите права, т.е. в равни възможности за обезщетение при вреди, причинени им от държавата.
	Законът за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани регламентира две хипотези на отговорност. Първата, уредена в чл. 1, е отговорност за вреди причинени на граждани от незаконни актове, действия или бездействия на органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. Втората хипотеза е на отговорност за вреди, причинени от правозащитни органи при осъществяване на наказателното преследване и правосъдната дейност. В тази хипотеза засегнати субект могат да бъдат само физически лица, поради личния характер на наказателната отговорност в българското право. 
Вреди от административни актове, действия или бездействия на административни органи или длъжностни лица обаче могат да претърпят както физически, така и юридически лица. Към настоящия момент юридическите лица не могат да потърсят компенсация или обезщетение от държавата за претърпените вреди, защото текстът на закона обвързва отговорността само с “граждани”, т.е. с физически лица. 
	Тази непълнота на закона поставя юридическите лица в неравностойно положение. Теорията и практиката по прилагането му до настоящия момент е категорична, че когато вреди са причинени на юридическо лице, то трябва да търси обезщетение по общия ред на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите. Този ред обаче е трудно приложим по отношение на административните органи и практически не дава резултат.
	Юридическите лица в момента са лишени от възможността да използват реда за обезщетение по Закона за отговорността на държавата за вреди причинени на граждани, който предлага съществени предимства. Най-важната особеност на този специален ред е фактът, че отговорността на държавата е обективна, т.е. не трябва да се доказва виновно поведение на административния орган (Решение № 609/1993 г. ВКС IV г.о). В този смисъл използването на общия ред по ЗЗД би направил обосноваването на отговорност изключително трудно и практически невъзможно. 
	Законът за отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани също така предоставя и съществени процедурни предимства. Най-важното от тях е възможността искът да се насочи не към физическото лице, което е причинило вредите, а директно към държавния орган. Това, че държавата отговаря за изплащане на съответното обезщетение прави събирането му много по-сигурно и като размер и като срокове. 
	В заключение принципът на равнопоставеност на субектите изисква физическите и юридическите лица да разполагат с еднакви средства и възможности за бърза и ефикасна защита на техните права, включително и когато те са нарушени от държавни или правозащитни органи.
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