Център на НПО
в Разград
Проект „ПРАВОСЪДИЕ БЛИЗО ДО ХОРАТА: втора фаза”
Изх. № Ц-31/16.03.2012 г.
На Ваш Изх. №……………
ДО
Г-ЖА ДЕНИЦА ВЪЛКОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА
ПРАВОСЪДИЕТО
ГРАД СОФИЯ

СТАНОВИЩЕ
по Проект на Наказателен кодекс – Обща част

Национална мрежа за гражданско наблюдение на съда и Център на НПО в гр.
Разград подкрепят инициативата за изготвяне на нова обща част на Наказателен кодекс.
Ние заявяваме категорична подкрепа за представения проект на Наказателен кодекс.
Проектът изразява волята на Министерство на правосъдието за въвеждането на
подобрения в съществуващия Наказателен кодекс. Разпоредбите в проекта са
систематизирани, с ясна логическа последователност. Това допринася за бърза
ориентация в уредбата.
Представеният проект цели да преодолее съществуващите слабости на
действащия Наказателен кодекс. Ясното разграничаване на институтите и логическата
подредба на нормите ще допринесат за ефективно прилагане на закона. Представената
структура на проектозакона показва систематизация на институтите на наказателното
право. Структурата е подредена и разбираема. Отпаднали са стари и недействащи
норми.
Най-важното достойнство на документа е заявената чрез него управленска воля,
инициативност и решимост да се предприемат дългоочакваните от обществото мерки за
подобряване на наказателния закон. Ясните разписания ще помогнат за осъществяване
на съдебната реформа и ефективна борба с престъпността, за да могат българските
граждани да се възползват в пълна степен от правата си на граждани на ЕС.
Разписанията на проекта ни представят една ясна линия - тематично подредени
норми. Главите са подредени логически: предмет и задача на НК, наказателно
отговорни лица, глава престъпление, следва глава наказание, глава определяне на
наказанието, следвана от освобождаване от изтърпяване на наложено наказание. В
глава „Мерки за въздействие” по добър начин са разписани нови мерки, които
отговарят на съвременните нужди, няма излишни и неприложими законови разпоредби.
Вярваме, че приемането на законопроекта ще доведе до подобряване на съдебната
практика. Проектът ще окаже съществено влияние върху по-нататъшното развитие на
съдебната реформа в областта на наказателното правораздаване.
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Убедени сме, че пътят на напредъка в правораздаването се състои в
предприемането на подобни законодателни инициативи, за да се защитят интересите на
обществото. Нужна е цялостна промяна на НК – обща част, защото видяхме до какво
водят промените на законите „на парче”. Критика от страна на Европейската комисия и
спънки пред България по пътя й към Европейската общност.
Приемането на този проектозакон ще доведе до оптимизиране на
правораздаването при определяне на наказанията на лицата извършили престъпления.
Предвиденият раздел „съдържание на наказанията” подробно обяснява възможните
наказания, което липсва в действащата обща част на НК. Постижима е поставената цел
за създаването на подреденост и смислова свързаност на разпоредбите.
Настоящият проект цели да промени материалната наказателно правна уредба,
за да отговори адекватно на необходимостта от ефективна защита на правата и
законните интереси на гражданите в условията на правна сигурност и стабилен правов
ред. Целта е повишаване на общественото доверие в наказателния закон.
Значителна крачка в осъвременяването на действащата материално правна
уредба е премахването на наказанието „Доживотен затвор без право на замяна” –
отговор на хуманните разбирания на съвременното общество. Положителна промяна е
и отпадането на наказанието „лишаване от звания, ордени и медали”. Разширен е
институтът на т. нар. „продължавано престъпление”.
Определено има нужда от приемане на този проектозакон, за да бъде ограничена
максимата „Лош закон, но закон”. Промените в закона отговарят на духа на времето, в
което живеем!
16.03.2012г.
Град Разград

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Георги Милков
Председател

С подкрепата на Фондация „Америка за България”
Фондация „Америка за България” подпомага развитието и растежа на динамичен частен сектор в полза
на свободна и демократична България. Основана през 2008 година, Фондацията е наследник на
Българо‐американския инвестиционен фонд, създаден от Правителството на САЩ чрез Американската
агенция за международно развитие. Грантовете, които Фондация „Америка за България” предоставя,
продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.
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