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										Проект!


З А К О Н


за изменение и допълнение на Закона за за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани


§ 1. Заглавието на закона се изменя така:
“Закон за отговорността на държавата и общините за вреди”.

§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
 1. В ал. 1, след думата “граждани” се добавя “и юридически лица”.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Държавата отговаря за вредите на граждани и юридически лица от незаконни актове, издадени при дейност по административно наказване.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

§ 3. В чл.2 се правят следните изменения и допълнения:след думата”граждани” се добавя  “и юридически лица”;след думата “прокуратурата” се добавя съюза ”и” и думите ”и особените юрисдикции” отпадат.
§ 4.Създава се чл. 2а:
“Отговорност за вреди, причинени от незаконосъобразно принудително изпълнение
Чл. 2а. Държавата отговаря за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразно принудително изпълнение, извършено от държавен съдебен изпълнител.”

§ 5. Създава се чл. 2б:
“Отговорност за дейност на общинската администрация
Чл. 2б. Общината отговаря за вредите, причинени на граждани и юридически лица от незаконни актове, действия или бездействия на нейни органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност. В случая се прилага чл. 1 , ал. 2.”

§ 6. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него след думата “държавата” се добавя “и общината”.



2. Създават се ал. 2 и ал. 3:
“(2) Увреденото лице по избор може да предяви иск срещу държавата съответно общината и виновното длъжностно лице. В този случай отговорността е солидарна.”

§ 7. В чл. 9, ал. 2 думите “органите на данъчната администрация и Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол” се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Законът влиза в сила от 1 юли 2005 г.
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                                            МОТИВИ
Към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за             отговорността на държавата за вреди


         Отговорността на държавата за вреди произтича от разпоредбата на чл.7 от Конституцията на РБългария,съгласно която”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 год. и е претърпял до настоящия момент 4 поправки.В този си вид обаче той  не отговаря на новите условия и променените изисквания спрямо отношенията между граждани и юридически лица и държава. Нарастващата роля на администрацията в съвременната държава налага подобряването на защитата на лица/физически и юридически/,пострадали от неправомерни актове на държавната администрация и незаконосъоразни действия или бездействия на нейни служители.
 Предлаганите с настоящия законопроект промени обхващат следните няколко въпроса:
1.Разширява се обхвата на лицата, които имат право на обезщетение за вреди, причинени от незаконосъобразни актове , действия или бездействия на администрацията, като освен на  гражданите такова право следва да се даде и на юридическите лица.Към настоящия момент те не могат да търсят обезщетение по реда на този закон поради липса на законова възможност и като единствена такава за тях остава разпоредбата на чл.45 от Закона за задълженията и договорите.Редът за търсене на обезщетение по тази разпоредба предполага доказване на вина и изключително трудно може да се приложи по отношение на административните органи като го прави на практика неефективен.
2.Въвежда се в отделен текст отговорността на държавата за вреди на граждани и юридически лица от незаконни актове, които са издадени при дейност по административно наказване.
Необходимостта от въвеждането на специален текст за тези актове се обуславя от няколко обстоятелства.На първо място това е  големия брой отменени актове, чиято санкция е нанесла вреда на лицето още преди акта да е бил обявен за незаконосъобразен и отменен от съда по съответния ред.Освен това увредените лица не разполагат с друга правна възможност, извън тази по чл.45 от ЗЗД да потърсят отговорност от администрацията за щетите, които същата им е нанесла до отменянето на незаконните актове.Въвеждането на тази разпоредба би защитила в голяма степен лицата, пострадали от незаконни актове по административно наказване.
3.Въвежда се в отделен текст и отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани и юридически лица от незаконосъобразно принудително изпълнение,което е извършено от държавен съдебен изпълнител. Това е необходимо, тъй като сега претърпелите вреди  от незаконосъобразно принудително изпълнение лица нямат възможност да защитят ефективно своите интереси.
4.Въвежда се в отделен текст и отговорност на общините, чиито незаконни актове, действия или бездействия на нейни органи и длъжностни лица увреждат граждани или юридически лица.Разширяването на обхвата на закона и включването на общинската администрация в него се прави с оглед засилените  й правомощия, които съответните нормативни актове  й дават и необходимостта в  максимална степен да бъдат  защитени лицата, пострадали от незаконни актове,действия или бездействия на тази администрация.Тази непълнота на закона поставя към настоящия момент  държавната администрация в неравностойно положение по отношение на отговорността , която следва да носи за разлика от общинската администрация, за която подобна санкция не е  предвидена по реда на този закон. 
5.Въвежда се института на солидарната отговорност на държавата, респективно общината и виновното длъжностно лице. В този случай увреденото лице разполага с право на избор:  да ангажира отговорността само на  държавата, съответно общината, или  да ангажира отговорността на държавата, съответно общината и виновното длъжностно лице. Персонифицирането на отговорността на виновното длъжностно лице би довело до дисциплиниране на длъжностните лица в държавата и общините и ограничаването на възможностите за произвол и до намаляване на броя на издаваните незаконосъобразни актове.
6.Заличава се текста от закона, съгласно който органите на данъчната администрация и Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол  носят отговорност  пред държавата за изплатените от нея обезщетения на увредени лица само когато действията или бездействията им са признати за престъпление по съдебен ред. Разпоредбата на досега съществуващия закон поставя в привилигировано положение органите на тези администрации, което отваря широки възможности за незаконосъобразни и произволни актове и действия.  
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