
           Проект ! 

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС 

§ 1. 

В чл.162,ал.1 изразът „народност или етническа принадлежност” се заменя с израза 

„народност , етническа принадлежност , религия или политически убеждения”. 

§2. 

В чл.164, ал.1 изразът „с лишаване от свобода до четири години или с пробация, както и с глоба 

от пет хиляди до десет хиляди лева” се заменя с израза  „с лишаване от свобода от една до 

четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева , както и с обществено порицание” 

                     М О Т И В И 

 Глава трета от  Наказателния кодекс урежда материята относно престъпленията против 

правата на гражданите.   

Съществува разминаване между  текстовете по раздел първи,третиращи престъпленията  

против равенството на гражданите  и по точно в разпоредбите на ал.1 и ал.2 на чл.162. 

Докато ал.2 обявява за престъпление употребата на насилие поради различия в раса, 

народност , етническа принадлежност , религия или политически убеждения , то ал.1 

обявява за престъпление проповядването или подбуждането към дискриминация, 

насилие или омраза основани на раса , народност или етническа принадлежност. Неясно 

защо е пропусната хипотезата  „религия или политически убеждения”. 

 Обстоятелството , че съществува самостоятелен раздел втори „Престъпления против 

изповеданията” не може да бъде причина за това несъответствие .  В такъв случай  тази 

хипотеза трябва да отсъствува от и  цитирания текст на чл.162,ал.1 от раздел първи. 

Очевидно е , че става въпрос за празнота в закона , която следва да бъде запълнена . Още 

повече , че е очевидна разликата между изповедание и религия в смисъл на вяра. 

Освен това текстът на чл.164 , ал.1 /раздел втори/ третира само проповядването на 

омраза , а хипотезите на  проповядване и подбуждане към дискриминация и насилие 

остават в рамките на чл.162,ал.1 

На следващо място считам , че следва да се уеднаквят наказанията по основните текстове 

на двата раздела , като очевидно следва да се предпочете  по тежкото наказание , каквото 

то е  посочено  чл.162 ал.1 и ал.2 . Наличието  на долна граница на наказанието не дава 

възможност за прилагане на правилата за условно освобождаване от изтърпяване на 

наказанието  лишаване от свобода. 
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