

Проект!

Закон
За изменение и допълнение на Наказателния кодекс




§ 1. Чл. 142 ал.І се изменя така:
Ал.І „Който отвлече лице с цел противозаконно да го лиши от свобода, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.

§ 2. Чл. 142 ал.ІІ се изменя така:
Ал.ІІ „Наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет, когато:
1. деецът е бил въоръжен;
2. деянието е извършено от две или повече лица;
3. отвлеченото лице е бременна жена или не е навършило 18 години;
4. отвлеченото лице се ползва с международна защита;
5. деянието е извършено по отношение на две или повече лица;
6. деянието е извършено от лице, което се занимава с охранителна дейност, от служител в организация, която извършва охранителна или застрахователна дейност, от лице, което действа по поръчка на такава организация или се представя, че действа по такава поръчка, от лице от състава на Министерството на вътрешните работи или лице, което се представя за такова;
7.  отвличането е с користна цел или с цел лицето да бъде изведено извън границите на страната;
8. деянието е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организация или група по чл. 321а или организирана престъпна група.

§ 3. Чл. 142 ал.ІІІ се изменя така:
Ал.ІІІ „Ако деянието е извършено повторно или ако към  отвлеченото лице е проявена особена жестокост или по ал. 1 и 2 са настъпили значителни вредни последици или смърт наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години или доживотен затвор.

§ 4. Чл. 142 ал.ІV се заличава
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МОТИВИ




В последните няколко години българското общество се сблъсква с бум на едно „ново” престъпление за нашето общество- отвличане с користни цели- получаване на откуп.
Първата причина за увеличеният брой отвличания с  користна цел е обективна- наложената имуществена стратификация сред гражданите на Република България  вследствие на въведените нови икономически отношения позволили  повишаването на икономическото състояние на групи граждани. 
Втората е недостатъчно високите наказания за това деяние  предвидени в Наказателният кодекс.
Сегашните  наказания предвидени в Наказателния кодекс са ниски и не съответстват на обществената опасност която до която водят извършваните престъпения.
Предлаганите от нас  промени на Наказателният кодекс предвиждат:
Първо увеличаване трикратно на квалифицираното наказание за отвличане  и второ увеличаване на наказанието за отвличане с користна цел при което са настъпили значителни вредни последствия или смърт и е проявено особена жестокост . Увеличението на наказанието да е двадесет  години лишаване от свобода  или ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР. 

Смятаме, че приемането на предлаганите от нас промени в Наказателния кодекс ще изпълнят основната цел на предвидените законова наказания, а именно – ще имат превантивен ефект и ще доведат до ограничаване на това престъпление.
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