ПРОЕКТ !



ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС


§ 1. В чл. 235 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и ал. 2 думите ”когато с това са причинени немаловажни вреди” се заличават.
2. Създава се нова ал. 6 със следното съдържание:
”(6) В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до 1 година или пробация, или глоба от 100 до 300 лв.”, а досегашна ал. 6 става ал. 7.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.

§ 2. В чл. 236, ал. 1, думите „когато с това са причинени немаловажни вреди” се заличават.

	




М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

  
Направените предложения за изменение и допълнение на НК са във връзка с по-ефективното опазване на горския фонд. Една от материите по НК, при уреждането на която може твърдо да се каже, че законодателят е длъжник на правораздавателните органи е защитата на горския фонд. С  изменението на НК през 2004 г. / ДВ бр. 26/2004 г./ в известна степен е направен опит за държавна реакция срещу зачестилите  посегателства, но  не се стигна до решаване на въпроса от законодателна гледна точка. Промените обхванаха увеличаването на наказанието за незаконна сеч, превоз и съхранение на незаконно добит дървен материал, както относно размера на наказанието лишаване от свобода – от до две, на до шест години, както и на глобите - от 40, на от 1000 до 20 000 лв. Бяха по-тежко квалифицирани и някои форми на посегателства, като тази при съучастие, в това число и със служител на горите, повторността, големите размери на изсечения дървен материал и използването на неверни документи. Предвидена е и квалификация при участие на лице от организирана престъпна група  и  такава отнасяща се до особено големи размери и особено тежък случай. Обект на защита стана въобще горския фонд , а не единствено държавния горски фонд.
  	Същевременно в редакцията на текстовете на чл. 235 и чл. 236 НК остана изискването  едно посегателство за да представлява престъпление, причинените вреди да са винаги немаловажни. Критерият за това, възприет в съдебната практика е единствено стойностен и то относим към отсеченото количество. Не се държи сметка за вредите спрямо околната среда – отражението върху микроклимата, състоянието на почвата, влагозадържането, противоерозийното значение, валежите, възможностите за съществуване на животински видове и ред други екологични фактори. Не се държи сметка и относно разходите и времето за възстановяване на същия горски фонд.	
Така установения размер на вредните последици, за да се обсъжда наличието на престъпление се използва за критерий минималната заплата за страната, който като еквивалент обикновено касае по-голямо количество незаконно изсечен, добит, извозен и т.н. дървен материал - от 2до 5 куб.м.
Същевременно, дори когато посегателствата са повече на брой, но всяко от тях по отделно не надвишава този размер, отново според възприетата практика се говори за административна, а не за наказателна отговорност. Тоест независимо от връщането на чл. 26 НК в старата му редакция от 2002 г., правозащитните органи не бяха улеснени. По тази причина често реакцията на администрацията по защита на горите, обусловена донякъде от действащия НК и практиката на съдилищата, често се свеждаше до твърдението, че спрямо  редица лица извършили множество посегателства срещу горския фонд безпричинно не се реализира наказателно преследване.
Действително доколкото текстовете, касаещи защита на горския фонд са специални, се стига до парадокса, че ако някой обере плодовете на дърво в чужд имот, той ще носи наказателна отговорност било за кражба, било за обсебване, но ако отсече същото дърво в най-добрия случай ще получи административна санкция.
Безспорно, когато е уреждал отношенията свързани със защитата на собствеността от  незаконни посегателства законодателят е бил по–прецизен  в  глава V на НК. Не може да се каже същото при уредбата на престъпленията против стопанството /гл. VІ на НК/, по–конкретно престъпления в отделни стопански  отрасли /раздел ІІ/, сред които са и посегателствата срещу горския фонд – чл. 235 и чл. 236 НК. Не се нуждае от аргументация твърдението, че  няма разумна причина това да е така. Най-малко, освен, че посегателството е  върху предмет със стойност, каквито са и защитените обекти в престъпленията против собствеността, то носи със себе си опасни последици за околната среда, особено при масираните действия в тази насока.
Показателно е, че при уредбата на кражбата и обсебването в основните състави за да е налице съставомерност на едно деяние не е необходимо предмета на престъплението да надвишава определена стойност. Не е необходимо причинените вреди да са немаловажни. Същевременно законодателят, с оглед справедливост при определяне на наказанието е предвидил маловажни случаи при някои по- незначителни посегателства, даващо възможност на съответния орган на досъдебното производство или на съда да направи своята преценка в рамките на закона. Освен това пък за деяния с още по-ниска степен на обществена опасност в разпоредбата на чл. 218 Б НК е предвидил  налагане на наказание по административен ред, в. т.ч. и при маловажни случаи на кражба и обсебване, когато стойността на предмета е до 150 лв. И тази възможност обаче е ограничена - тя не се прилага при повече от едно деяние за една година, осъждане или вече ползване на привилегията на административното наказание за такова деяние и такава свързана с предмета.
На фона  на  очертаното е ясно, че по отношение на защитата на посегателствата спрямо горския фонд  НК е повече от либерален. Това е една от сериозните причини за честите недоразумения между органите от администрацията  по  защита на горите и на досъдебното производство, първите от които твърдят, че са документирали едно посегателство и очакват от прокуратурата действия за реализиране на наказателна отговорност, а последната е ограничена от законовите възможности от наказателно-правна  гледна точка.
Очевидно горният проблем се нуждае от спешно законодателно решение, което при искане на мнението на правозащитните органи може лесно да бъде намерено. Решението не представлява трудност от гледна точка на законодателна технология. Необходимо е просто известно заимстване от уредбата на престъпленията против собствеността. По–конкретно би следвало от съставите на чл. 235 и чл. 236 НК да бъде заличено понятието немаловажни вреди като елемент от обективната страна на тези престъпления. В алинея 6 на чл. 235 да се предвиди маловажен случай, също наказуем с лишаване от свобода, но напр. до две години. Преквалификацията в такъв случай естествено изисква преценката по чл. 93 т. 9 НК, че деянието е с липсващи или незначителни вредни последици или има други смекчаващи отговорността обстоятелства, очертаващи го като случай с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи от този вид. Предвид размера на наказанието естествено при първоначална проява ще е налице изискването за прилагане на чл. 78 А НК приложим само за тези случаи с ограниченията за повторното му прилагане, както и с другите ограничения на привилегията. По този начин може адекватно да се реагира на всяка проява, чрез нейното третиране като престъпление и същевременно да остава налице възможност за  по–леки санкции, когато има налични основания за това. По–важно е, че практически ще бъдат изключени възможностите за извършване на посегателства без наказателно-правни последици за извършителя. Същевременно при наличие на воля би могло да се предвиди и промяна в Закона за горите и някои от подзаконовите актове по тази материя, съответстваща на предлаганото изменение на  текстовете на чл. 235 и чл. 236 НК. Нормално е  при това очакванията да са за по-добри резултати. 
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