Център на НПО
в Разград

Добри практики в резултат от гражданско наблюдение
върху приложение на УБДХ

Заинтересовани от практиката, която позволява присъди да се издават по
Указ, чийто текстове са рецидив от тоталитарното минало и като не гарантират в
достатъчна степен гражданските свободи, Центърът на НПО в Разград започна
активно да наблюдава как се прилага Указът за борба с дребното хулиганство.
Мониторингът проследи специално и прилагането на Указа за борба с дребното
хулиганство. Наблюдението на практиките по този нормативен регулатор (приет през
1963г.), непроменен от времето на тоталитарния режим показа, че текстовете му се
нуждаят от съществена промяна.
В началото на наблюдението актовете по УБДХ, които се постановяват по реда
на бързото производство, не можеха да се обжалват. Съдебната практика в Районен съд
- Разград показва, че по този ред гражданите получават на практика наказания
„лишаване от свобода” средно за срок от 10 до 15 дни. Това е сериозна репресия срещу
правата на гражданите. Невъзможността на провинилия се при такава присъда да се
защити пред по-горна инстанция противоречи на нормите за гарантиране на
гражданските права на хората, установени в Европейската конвенция за защита на
правата на човека и АПК. Помещенията за изтърпяване на наказанията не отговарят на
минималните санитарни изисквания. В повечето от наблюдаваните градове подобни
помещения са лишении от баня, има толаетна, която е външна. В саммите помещения
няма дори маса, където да се хранят задържаните.
В началото на месец октомври 2010г. Центърът на НПО в град Разград изпрати
писмо с искане да се образува проверка на всички съдебни дела по УБДХ за 2010г.
Причината за нашето писмо е констатирано увеличаване на съдебните дела по Указа за
борба с дребното хулиганство, както и разликата в преценката за вида на наказанието,
която правят различните състави. Различната строгост в преценката на съдиите не
допринася за равенството на гражданите пред закона, тъй като вида и размера на
наказанието, като че ли се определя не според нарушението, а според случайния
фактор кой съдия ще разглежда делото. Присъди от по две седмици лишаване от
свобода (15 денонощия задържане в поделенията на МВР), срещу които наказаният не
може да възрази. Те противоречат на Европейската конвенция за защита на правата на
човека и основните свободи. Това се случва защото Указът, който действа не е
променян от 1989 г. и в него допуска задържане на граждани с акт на съда, които не
подлежи на контрол за законосъобразност пред по-горестояща съдебна инстанция
(административен съд).
В резултат на наблюдението направихме предложение Указът за борба с
дребното хулиганство да се синхронизира с Европейската конвенция за защита правата
на човека. Съдебните актове по този Указ трябва да подлежат на обжалване.
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Поделенията на МВР, където се изтърпяват наказанията по този ред е необходимо да се
модернизират, за да отговарят на европейските стандарти за сигурност и хигиена.
Изпратихме нашите препоръки освен до наблюдаваните съдилища, а и до всички
заинтересовани институции – Народно събрание, Омбудсмана на Република България,
Конституционен съд. Изхождайки от презумпцията, че лишаването от свобода е тежко
наказание и то не бива да бъде налагано по текстове, които изключват възможността
санкцията да се обжалва, нашият екип настоява за премахването на УБДХ от съдебната
практика в България. Позицията ни по този въпрос, споделена и от омбудсмана
Константин Пенчев стана повод да бъде сезиран парламентът с искане да отмени найкрайните текстове на Указа. В същото време по наша инициатива казусът бе отнесен и
в Конституционният съд, който през месец май 2011г. се произнесе като допусна
наказанията по УБДХ да се обжалват както всяка друга тежка наказателна мярка.
Присъдите по този указ са административно наказание, което не се счита за
осъждане и не се вписва в бюрата за съдимост. Екипът на наблюдението е на мнение, че
невъзможността да се обжалват тези санкции нарушава европейските права на
гражданите. Всеки наказан би следвало да може да ползва правото на обжалване и да
търси правата си с помощта на съдебния контрол. В Административно-процесуалния
кодекс, в дял трети, глава девета, чл. 149.(1) е записано, че административните актове
могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им.1
Повечето съдебни дела по УБДХ приключват само в едно съдебно заседание, а
подсъдимите участват в процеса без адвокати. Част от тях не разбират смисъла му,
дори и след като вече са ги осъдили. Съдилищата не събират допълнителни
доказателства за изясняване на причините предизвикали хулиганството, в съдебните
процеси не се разпитват други свидетели освен полицейските служители, които често
са заинтересовани лица. По-голямата част от процесите приключват с глоби, но
осъдените на задържане в поделенията на МВР, излежават наказанията на места, които
не отговарят на елементарни здравни и хигиенни стандарти.
Според чл.7 от указа, решението по него не подлежи на обжалване и се
изпълнява незабавно, въпреки че визираните в чл.1, ал.1 от същия определя
нарушенията и наказанията по този нормативен акт като административни. Според нас
провиненията по УБДХ са административни нарушения, не следва да се наказват със
„задържане в поделенията на МВР до 15 денонощия”, а с някое от определените по
ЗАНН административни наказания.
Можем да кажем, че сме постигнали добър напредък относно обжалването на
актовете по УБДХ. С решение 3 от 04.05.2011г. Конституционният съд обяви за
противоконституционен чл. 7, изр. 1 от Указ № 904 от 28.12.1963 г. за борба с дребното
хулиганство (обн., ДВ, бр. 102/ 1963 г., последно изм., бр. 27/2009 г.) в частта „не
подлежи на обжалване”. Вече всички решения на районни съдии по този Указ могат да
се обжалват пред административните съдилища.
Ние смятаме това за важен успех и за следваща крачка към отмяна на целия
Указ, както предложи омбудсманът Константин Пенчев в Годишния си доклад за 2010г.
Центърът на НПО в Разград беше конституиран като страна по образуваното дело и
представи становище в подкрепа на искането за обявяване на оспорената разпоредба за
противоконституционна. Настояваме за това, защото тя противоречи на
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конституционния принцип за осигуряване на всеобщото право на защита, тъй като
административното нарушение по УБДХ се приравнява на престъпление заради
строгостта на санкцията „задържане в поделенията на МВР”.
Предложения и препоръки за прилагане на Указ за борба с дребното
хулиганство


Законодателят да предвиди в УБДХ възможност за обжалване на решението
на съда пред административния съд. Изпълнена с Решение №3/04.05.2011г.
по Конституционно дело №19/2010, съдия докладчик Евгени Танчев, (Обн.,
ДВ, бр. 38 от 17.05.2011 г.) 2



Местата за задържане на лица и изтърпяване на административни мерки
трябва да станат обекти с обществено предназначение по смисъла на Закона
за здравето, за да се осъществява административен контрол върху тях.



Наказанието „задържане в поделенията на МВР” по УБДХ да бъде прилагано
само в места, които да отговарят на основните европейски стандарти за
сигурност и хигиена.



Съдиите задължително да вписват в съдебния акт, че осъдените имат
възможност да обжалват решението пред Административен съд в 14 дневен
срок. Изпълнена с Решение №3/04.05.2011г. по Конституционно дело
№19/2010.3



Да се синхронизира съдебната практика по отношение на вида и размера на
наказанието по смисъла на УБДХ. Бихме препоръчали ВАС да изготви
указания за определяне размера на наказанието „задържане в поделенията на
МВР.“



Съдът да събира и други доказателства (документи, свидетели), освен
пoсочените от полицията. МВР е заинтересована страна и не може да създаде
максимално впечатление за обективност и достоверност на констатациите.



Съдът да събира доказателства за всички полицейски действия, предприети
към наказани граждани по УБДХ, преди внасяне на преписките в съда.
Полицията да представя всички налични данни за регистрация или налагани
други наказания на обвинените граждани по УБДХ (например актове по
Закона за МВР и други).



По силата на надзора за законност прокуратурата да изисква от полицията
задължително да й представя информация за всички актове и действия по
УБДХ, преди внасянето им в съда.



При съставяне на акт за дребно хулиганство Полицията винаги да предоставя
възможност на провинилото лице да напише възражения, ако то има такива.

Относно прилагане на УБДХ по актове, съставени срещу непълнолетни
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3

пак там.
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За охраняване правата на децата и спазване на гарантираните човешки права,
предлагаме да се обърне специално внимание на тези производства:
1. Съдебните дела да не се разглеждат веднага, а да се прецени общественият
им интерес, като се изпълнят препоръките в т.2 и т.3;
2. Да се уведомява задължително Дирекция „Социално подпомагане” и Отдела
за закрила на детето, като се изиска становище и доклад от тях, съгласно
нормите на Закона за закрила на детето.
3. Да се уведомява задължително прокуратурата и да се изисква становище от
нея по всяко конкретно съдебно дело (внесена полицейска преписка).
4. Прокуратурата да участва в съдебните производства по УБДХ срещу
непълнолетни младежи, обвинени в нарушение на обществения ред.
5. Да се избягва налагане на наказание „задържане в поделенията на МВР” на
непълнолетни граждани съгласно УБДХ, защото то не е ефективно и там
липсват нормални условия за изтърпяването му. Младежите в тази възраст
трябва задължително да посещават учебни занятие, а съдът с подобна
санкция препятства достъпа им до образование.
6. Да се прилага разпоредбата в УБДХ (чл 1. (4)), която предвижда да се
прекратяват съдебните дела, а случаите да се насочват към местните
КБППМН и детски педагогически стаи на МВР.
7. Да се създаде регистър в полицията за налаганите наказания по УБДХ
“задържане в поделенията на МВР”, който да се контролира от
прокуратурата.

юни 2011г.
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