ПРОЕКТ!


ЗАКОН
за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
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Параграф единствен. В чл. 325 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 1 след думите “както и с обществено порицание” се поставя запетая и се добавя “а когато деянието е извършено при спортни мероприятия и е непосредствено свързано с тях, наказанието е лишаване от свобода до три години и обществено порицание, като съдът може да постанови и пробация”.

Алинея 3 придобива следната редакция:
“Когато деянието по предходните алинеи е извършено повторно, наказанието е: по ал. 1, предложение първо – лишаване от свобода до три години; по ал. 1, предложение второ – лишаване от свобода до четири години; по ал. 2 – лишаване от свобода от една до пет години. Съдът може да постанови и пробация”.






МОТИВИ

към проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

С настоящия проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (ЗИДНК) се предлага промяна на чл. 325 – текстът на ал. 1 е допълнен с по-тежко наказуем състав, регламентиращ “спортното хулиганство”, а ал. 3 е приведена в съответствие с новата редакция на ал. 1.
	През последните години престъплението “хулиганството” придобива все по-застрашителни за обществения ред в страната размери. Хулиганските прояви стават все по-дръзки, особено тези, извършени при спортни мероприятия, които често са причина за нещастни случаи, включително с фатален край.
	В тази връзка считам, че предвиденият в ал. 1 на чл. 325 от НК размер на наказанието “лишаване от свобода” е недостатъчен и не изпълнява своята превантивна функция по отношение на “спортните хулигани”. Поради това е необходимо да бъде въведен нов по-тежко наказуем състав за деяния, извършени по време на спортни мероприятия и непосредствено свързани с тях. Така законът ще отрази адекватно повишената обществена опастност на хулиганските прояви при спортни мероприятия, в сравнение с обикновеното хулиганство, и ще диференцира наказателната отговорност при двата вида деяния.
	Освен това предлаганата промяна ще преодолее и едно съществено несъответсвие с разглеждания в Народното събрание проект на Закон за опазване на обществения ред и мерките срещу противообществени прояви, извършени преди, по времи и след провеждането на спортни мероприятия – ако законопроектът бъде приет в този вид и чл. 325 от НК бъде запазен в сегашната си редакция, ще бъде възможно хулигански прояви, извършени при спортни мероприятия, да бъдат значително по-леко наказвани като престъпления (попадайки в хипотезата на чл. 78а НК), отколкото като административни нарушения.
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