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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ВХ.№ 354-01-80/30.07.2003 г. 							        Проект!


З А К О Н
за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
/Обн., ДВ, бр. 26 от 2 април 1968 г., попр., бр. 29 от12 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 от 12 декември 1975 г., бр. 3 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., в сила от 1 юли 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 октомври
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 № 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 № 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., в сила от 1 януари 1999 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., в сила
от 15 декември 1999 г. (*), бр. 21 от 17 март 2000 г., бр. 51 от
23 юни 2000 г., бр. 98 от 1 декември 2000 г. - Решение № 14 на
Конституционния съд от 2000 г., бр. 41 от 24 април 2001 г.,
бр. 101 от 23 ноември 2001 г., бр. 45 от 30 април 2002 г.,
бр. 92 от 27 септември 2002 г./


1.	Създава се нов чл. 159г, алинеи 1 и 2:
“Чл. 159г. /1/ Орган на власт, длъжностно лице или лице от състава на полицията, който, при или по повод изпълнение на функциите или службата си, извърши действие, с което умишлено се причини силно физическо или психическо страдание или болка на друго лице, с цел да се получи признание, информация, становище, декларация или изявление от него или от другиго, или да накаже него или другиго, се наказва с лишаване от свобода от 5 до 15 години и с лишаване от право по чл. 37, т. 6 или 7.
/2/ Ако, в резултат на деянието по ал. 1, бъде причинена тежка телесна повреда или смърт, наказанието е лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.”
							



М О Т И В И

Предложеният проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс цели инкриминирането на всички форми на изтезание, в съответствие с ангажиментите на Република България според Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.
Предпоставки
Международни стандарти против изтезанието
Съвременните демократични държави са единодушни в убеждението си, че съществуването на изтезанието е несъвместимо с идеята за основните права и свободи на човека. Израз на това единодушие е впечатляващият брой международни актове, специално посветени или съдържащи текстове, забраняващи изтезанието, като:

·	Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание /по-долу – Конвенция против изтезанията/
·	Европейската конвенция за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание
·	Всеобщата декларация за правата на човека
·	Международният пакт за граждански и политически права
·	Декларацията за граждански и политически права
·	Декларацията за защита на всички лица от подлагане на изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и т.н..

Обща черта на всички международни документи, свързани с изтезанието, е, че въвеждат абсолютна забрана за изтезанието. Поради това нито уреждат изключения, при които е допустимо или оправдано използването на изтезание, нито определят условия за използването му. Подобно на геноцида, робството и военните престъпления, поради изключително сериозните последици, изтезанието се разглежда като деяние абсолютно забранено, независимо от условията на време, място или други обстоятелства. Показателен за значението, което се отдава на изтезанието в международните актове, е фактът, че, според римския статут на Международния наказателен съд, изтезанието се възприема като престъпление срещу човечеството /чл. 7, т. 1, б.f./.
Природата на изтезанието и неговите изключително сериозни последици изискват неговата абсолютна забрана. Изтезанието засяга необратимо както отделните индивиди, жертви на изтезание, така и обществото като цяло. Самото съществуване на изтезание, съзнанието, че подобно нещо може да се случи, създава атмосфера на страх в обществото, засяга неограничен кръг от хора и поради това представлява деяние с изключително висока степен на обществена опасност. Изтезанието разрушава индивидуалността, личността на жертвата. Ефектът е изключително дълготраен – то поразява преките жертви до живот, като се пренася и върху следващите поколения: говори се за второ, дори трето поколение жертви на изтезание.
Предвид горепосоченото, наложително е всяка правна система да въведе абсолютна забрана на изтезанието. Тъй като забраната като юридическа категория е иманентно свързана със санкцията, а наказателното право дава най-сериозните санкции, изтезанието следва да бъде обявено за престъпление. Именно поради това, съгласно чл. 4 на основния международен акт, свързан с изтезанията – Конвенцията на ООН против изтезанията, всяка държава – страна по Конвенцията се задължава да обяви за престъпление всички прояви на изтезания. 
Инкриминиране на изтезанието и превенция
Предвид някои неблагоприятни оценки в доклади за България на международни организации за състоянието на пенитенциарните заведения и тези за психично болните, приемането на текст, обявяващ изтезанието за престъпление, е наложително и актуално. Непредприемането на действия в тази посока е неоправдано от гледна точка на имиджа на Република България като правова държава, в която човешките права се зачитат и се ползват с нужното уважение. Обявяването на изтезанието за престъпление само по себе си ще се превърне в декларация, че България твърдо се противопоставя на съществуването на подобни деяния. То ще стане гаранция за редица основни права на гражданите, залегнали в глава 2 на Конституцията.
Важна последица от включването в Наказателния кодекс на престъпен състав за изтезанието ще бъде очакваният превантивен ефект. Превенцията в областта на изтезанието е от изключително значение, защото то се характеризира с това, че извършителите обикновено са анонимни и се извършва на изолирани места, поради което разкриваемостта е затруднена. Нуждата от превенция е голяма и акцентът върху превенцията следва да бъде сериозен.
Не на последно място, подобно законодателно действие ще представлява изпълнение на поетите от Българя ангажименти в качеството й на страна по Конвенцията против изтезанията.
Настоящият проект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс предлага дефиниця на термина “изтезание”, близка до тази, дадена в чл. 1 от Конвенцията, като са отчетени различни специфики в съответствие с българската наказателноправна практика. При подготвянето на проекта бяха анализирани сходни правни разрешения в правните системи на САЩ, Лихтенщайн, Гърция, Испания, Унгария и Португалия.
Стремежът при формулирането на престъпния състав бе да бъдат обхванати максимално широк кръг лица и случаи:

·	По отношение на субекта на престъплението - дееца – съставът цели да бъдат включени всички лица, имащи властнически правомощия или функции във връзка с такива правомощия.
·	По отношение на жертвата, целта е да бъдат очертани всички адресати на отношения с елемент на власт.
·	Деянието е формулирано с оглед по-лесното установяване и доказване. Престъплението е предвидено като резултатно, като акцентът е поставен върху специфичния за изтезанието резултат – причиняване на силно страдание или болка.
·	Като елемент от престъпния състав е предвидена цел. При формулирането на целта е отчетено голямото й значение с оглед отличаването на този състав от други сходни престъпления.
·	Наказанието е предложено като определяемо, с долна и горна граница, като е отчетена голямата степен на обществена опасност на деянието. Предвидено е наказанието “лишаване от свобода” да се кумулира с наказание “лишаване от право по чл. 37, т. 6 или 7”. Това е оправдано, предвид тежестта на извършеното, именно в качеството на лице, упражняващо държавна служба.


Проектът предвижда по-тежко наказуем случай, ако в резултат на деянието е настъпила смърт или тежка телесна повреда. Наказанието в този случай е съобразено със съответните текстове в Наказателния кодекс.

Важен е и въпросът за систематичното място на престъпния състав за изтезанието. В тази връзка следва да се разгледат два варианта, в зависимост от това къде се поставя акцентът:

-	акцент върху обществената значимост на деянието, върху атмосферата на страх, която създава то в обществото като цяло. Римският статут на Международния наказателен съд разглежда изтезанието като престъпление против човечеството. Предвид факта, че този документ е ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България и следователно е част от вътрешното право, би могло да се приеме, че удачното място на състава, инкриминиращ изтезанието, е в гл. 14 на Наказателния кодекс “Престъпления против мира и човечеството”, раздел III “Унищожаване на групи от населението /геноцид/ и апартейд”, нов чл. 418а. Следва да се измени заглавието на раздел III, като след “апартейд” се добави “изтезание”.

-	акцент върху силното деструктивно влияние на деянието върху личността. От тази гледна точка, удачното място на състава е в глава II, нов раздел Х “Изтезание”, нов чл. 159г, ал. 1 и 2.


 30.07. 2003 г.			Вносители: Димитър Ил. Димитров /ПГ на НДСВ/ 					и група н.п. /ПГ на НДСВ, ПГ на ОДС, ПГ на ДПС/


				
		



