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I. Изходни позиции
Отговорният и сериозен държавнически подход би трябвало вече да е въприел
аксиоматично, че е нужна кардинално нова наказателна политика на държавата
в нейния най-широк правен
смисъл и подход (наказателен,
административнонаказателен, дисциплинарен). Точно тази политика дори е
еманация на изключителния суверенитет на националната ни държава като член
на Европейския съюз при упражняване на регулативната й функция. За
съжаление, именно в тази област на политиката, понастоящем държавната власт
действа неразумно, неефикасно, неотговорно и неуверено. Това е така, защото
трябва да се промени из основи философията на наказването, понеже и
принципите, и санкционните норми (най-вече тези в Наказателния кодекс и в
Закона за административните нарушения и наказания) са изградени върху
разбиранията, потребностите и реалностите от друго (отминало) време. Когато
са създавани, са били налице съвсем други политически, икономически,
социални, етични и правни феномени. За да се обори категорично още сега
антитезата на горното твърдение, нужно е да се обоснове, че нямат абсолютно
никакво значение безкрайните изменения и допълнения на тези (и други закони),
след като фундаменталната им идея, структура, цели, ценности и
инструментариум остават едни и същи. Точно тази грешка прави българската
институционална и правна среда, като развива бурна дейност по изменение и
допълнение на законодателни актове. По характера си тази дейност е
безсмислена, а по резултатите си – често и безполезна като краен резултат.
Поредното изменение и допълнение на Закона за административните нарушения
и наказания (ЗАНН) е горчиво доказателство в подкрепа на горното. Колкото и
разумни, обосновани и добре разписани да са тези изменения и допълнения, те
не могат да надхвърлят историческият крясък за нуждата от нов закон (или
кодекс), който да преуреди по коренно нов начин тези обществени отношения.
ЗАНН отдавна е out of time и поредното му реконструиране с нищо не може да
обезсили тази му отличителна черта. От обществена гледна точка пък са и
необясними, и неоправдани безплодните опити в продължения на десетилетия
за нов законодателен продукт в тази област на нормотворчеството.

Все пак, за нуждите на Общественото обсъждане и с оглед на експертност,
отговорност, добросъвестност, кооперативност и конструктивност по-надолу ще
се вземе фокусирано частично отношение по Проекта на Закон за изменение и
допълнение (ЗИД) на ЗАНН, така както е предложен и сведен до знанието на
заинтересованата общественост, като надеждата е, че този ЗИД на ЗАНН е
финалният в исторически план, и каквато и да е последваща промяна в тази
област на регулация ще се извърши чрез фундаментално нов по философия,
ценности, подход, инструментариум и процедура нормативен акт.
II. По мотивите към законопроекта
Същите са обстойни, добре структурирани и силно аргументирани. Те са едни
измежду немногото високо професионално изготвени мотиви, достъпни на
Портала за обществени консултации, намеквайки за присъщ академизъм на
анализа и изказа. Въпреки това, критични насоки към тях се откриват в три
измерения по смисъла на чл.28, ал.2 от ЗАНН:
А) Относно причините, които налагат приемането на ЗИД – те не могат да бъдат
и не трябва да бъдат аргументирани с удобство на административни и съдебни
органи, нито със „събиране на публичните вземания“. Наказателната политика,
в частност – административнонаказателната, не е центрирана нито в
бюрократичния комфорт, нито във фискалните очаквания на държавата. Липсата
на фокус и отклоняването от контекста на рамката на регулация е основен
недостатък на подхода и на този пореден ЗИД на ЗАНН.
Б) Относно целите, които се поставят с нормотворческата активност – ако бяха
поставени първоначално амбициозни цели, единственият правилен отговор би
бил – създаването на чисто нов нормативен акт, а не предлагането на пореден
ЗИД. Сами по себе си, такива цели биха били свързани смислово с целите на
административното наказване (понастоящем декларирани в чл.12 от ЗАНН).
Тези цели обаче са съмнително достижими, след като на практика от трите
вида наказание се акцентира предимно върху паричното (глоба), и почти няма
реализация върху професионалното (временно лишаване от право да се
упражнява определена професия или дейност) и морално-етичното (обществено
порицание) по систематиката на чл.13 от ЗАНН. Такива цели биха били
постигнати ако нов нормативен акт инкорпорира в себе си по обобщаващ начин
администратинонаказателните разпоредби от общите и специални закони, с
оглед засягането на благо с цел ефективността на административното
наказване. Това предполага и нови, немислими до сега обекти на засягане с
оглед на наказването – например времето за разположение или временно
препядстване от ползване на обсебващо нужна вещ. По друг начин казано – с
повишаване на стандарта на живот глобата не може да поправи и превъзпита
извършителя, който има сериозен финансов ресурс; а този който има нисък е
индиферентен към нея, защото знае, че тя е „само на хартия“. Глобата е
въздействаща само и единствено на физическо лице с усреднен (типичен,
медианен) финансов жизнен стандарт. А имуществената санкция (дори във
висок размер) като сходен вид въздействие е направо несериозна като възпиращ

ефект за която и да е солидна корпорация, която е решила да нарушава
определени правила за поведение. Липсата на преосмисляне на цялостната
концепция на променената реалност прави целите на мотивите към ЗИД на
ЗАНН неиздържани с оглед на изискването за съвременна разумна и отговорна
законодателна политика на държавата.
В) Никъде в мотивите няма дори намек за симплификация на
административнонаказателната процедура – в насоката за опростяването й като
форма и процедура, както и в насоката за намаляването на сроковете за актове и
действия на администрацията. Напротив – предвиждат се нови и нови
бюрократични стъпки и фази, както и затвърждаването на „писмената форма“.
Постулат в Правото е Pene poeda claudo (Наказание на куц крак), като идеята е,
че проточеното във времето, забавеното, закъснялото наказание по резултата си
не е наказание. Като се има предвид, че тази сентенция е създадена в
исторически времена, когато времето не е било толкова крайно „сгъстено“ и
дефицитно, както понастоящем, трябва да се приеме, че тя е в пъти по-актуална
днес. Нито индивидуална (специална), нито обща (генерална) превенция биха
били постижими сега за целите на административното наказване, ако то не е
реализирано ако не същия ден, то поне в рамките на по-малко от една седмица.
Същинските или фикционни проблеми за съвременния човек са така
многобройни, че ефектът на поправянето и превъзпитанието би бил
невъзможен, ако не се реализира веднага или в кратък хронологичен план.
Робуването на остарели юридически догми в съвременния етап на социалното ни
развитие е явно неефективно и законопроектът не е взел предвид това измерение
на нещата. Най-добре това се вижда в разточителната обосновка, че
предупреждението трябва да е само писмено, като отпадне възможната до сега
устна форма. Излишното бюрократизиране само по себе си заличава човешкия
елемент на поправянето, възможен за реализиране по психологически, волеви и
морално-етични подбуди само лице в лице. Получаването на какъвто и да писмен
текст „с предупреждение“ не би могло да постигне горните ефекти (познати от
зората на човешката цивилизация), или – ако въобще би могло да ги постигне –
това е крайно съмнително в огромния брой от случаите. Деловодният,
статистически, одитен и отчетен ефект от например 100 броя писмени
предупреждения безсъмнено би бил налице, той би бил самодоволно
рапортуван, но поправянето на нарушителя само по себе си едва ли би
сполучило в повече от 1 или 2 от тези конкретни случая, поради липсата на
човешката интеракция. Продължаващата повече от седем десетилетия
бездушна и безлична бюрократизация и автоматизация на процесуалните
измерения на българското право за огромно съжаление не е преодоляна в
настоящия законопроект, напротив. Като че ли юриспруденцията отказва да
разбере, че реализирането на правните принципи, норми и процедури става
само и единствено от човешки същества, като несъобразяването с този
постулат води до правна неефективност, а в последствие – до ширещ се правен
нихилизъм. Колкото повече се обръща внимание на писмения текст (сам за себе
си), а се неглижира въздействието на човешкия фактор, толкова повече правната
система девалвира. Не се разбира, че единственото безусловно изискване в
Правото за писмен текст е относно правните разпоредби от законов порядък

(за да има всеобщодостъпност, четимост, невъзможност за спор за редакцията
им в настоящия момент, неутралност, предвидимост и т.н.). Правоприлагането
обаче по-скоро би трябвало да е тук и сега, предимно чрез конклудентни
действия и в устна форма, и само за крайно важни юридически ефекти – в
писмена. Останалото е имитация и нормотворчески пачуърк.
III.

По ЗИДЗАНН
1. В текста на § 2, рефериращ към чл.24, ал.2 от ЗАНН към предложения текст
да се постави запетая и след нея се добави следното: „като двата вида
отговорност се реализират независимо една от друга“.
Мотиви: Безвиновната (обективнва) отговорност по чл.83 от ЗАНН се
реалира чрез имуществена санкция, а виновната – на основа на чл.12, 13 и
следващи от ЗАНН. Това са различни по своя характер и природа
юридически въздействия. Ако не се разпише ясен текст в тази насока,
администрацията ще се продължава да се лута в терзанието си кого да
посочи в Акта за установяване на административно нарушение (АУАН), а
някои съдебни състави ще отменят Наказателното постановление (НК)
само на основание на „погрешно посочен нарушител“ при презумиране на
„изборност на такъв“ в измислената конструкция на мнима конкуренция
между чл.24 и чл.83 от ЗАНН.
2. В текста на § 4, рефериращ към чл.28 от ЗАНН предложеният текст да
отпадне напълно, като съществуващия до момента законов текст се
прецизира с оглед на систематичност и граматика – двоеточието и буквата да
се заличат и да се получи едно цялостно изречение, защото подразделянето
на две букви е отпаднало като потребност, поради отмяната на буква „б“.
Мотиви:
Излишното
задълбочаване
на
бюрократизирането
е
противопоказно за административното наказване и контролните
дейности. Един разумен и законосъблюдаващ субект би се превъзпитал и
поправил веднага след устното предупреждение. Обратно – един невеж и
нарушаващ задълженията си индивид не би се превъзпитал и поправил дори
и след десетина писмени предупреждения, каквито и реквизити и форма да
имат, колкото и печати, подписи и изходящи номера с дата да го
украсяват. Това би трябвало да е кристално ясно на юриспруденцията.
Ефектът на превъзпитанието и поправянето от психологическа гледна
точка е най-силен, колкото по-бързо се отправи предупреждението. Не би
могло да се оспори, че подготовката на едно писмено предупреждение с
безкрайните му съгласувания, редакции, деловодни и куриерски ритуали
отлага напред във времето превъзпитатилния и превантивния ефект на
предупреждението. Парадоксално – устното предупреждение от
житейска гледна точка е в пъти по-ефективно от писменото такова
(естествено, само и единствено ако е направено от вдъхващо уважение и
респект лице, натоварено с публични функции). Просто е необходимо да се
спазва действащата законова разпоредба и служителите с контролни
функции да осигурят присъствието на „маловажния нарушител“ незабавно
пред наказващия орган за отправяне на устно предупреждения. Тези

действия сами по себе си са едва ли не ритуал, който е повече от
въздействащ за нарушителя. Като алтернатива в текста може да бъде
оставена и писмената форма, защото тя по начало не би следвало да се
изключва въобще. Правото би трябвало да е основано на здравия разум и на
„нещата от живота“. Всичко останало е празна претензиозност чрез
създаване на все по-усложнени и затормозяващи правни конструкции.
3. В § 7, рефериращ към чл.34, ал.1 от ЗАНН предложеният текст да отпадне
изцяло, като сегашният законовия текст придобие следния вид: „Не се
образува административнонаказателно производство, а образуваното се
прекратява, ако не е съставен акт за установяване на нарушението до три
месеца от откриване на нарушителя“.
Мотиви: Крайно време е да се приключи веднъж завинаги със следните
ерозиращи правната система негативни явления: Първо, не може да
съществуват нечетливи разпоредби поради огромния им обем. Второ,
безкрайните добавяния и налепвания към тях с последващи изменения и
допълнения ги правят коварни за правоприлагане. Трето, подходът „принцип
с изключения и изключения на изключенията“ торпилира правната логика до
невъзможност от намиране на смисъл в текста. Четвърто, ведомственият
лобизъм на разни министерства, комисии, агенции и други подобни, че те са
„много специални“ и за тях сроковете по чл.34 трябва да се екстензират е
повече от неприемлив. Пето, казуистичният подход чрез посочване на
видове нарушения, дейности или чрез рефериране към правни актове е
категорично неудачно нормотворене, още повече чрез смесване на тези
критерии в един текст. Именно поради всичко гореизложено, срокът по
първата алинея на чл.34 от ЗАНН трябва да е унифициран за всички. А
това, че тук аргументирано се предлага най-краткият измежду сега
съществуващите може да се обоснове по следния начин – администрацията
работи екипно, тя има (или се предполага, че има) експертност, знания,
правила, процедури, регистри. Тя би могла и би трябвало винаги да се
вмести в един тримесечен срок, който й е дори повече от предостатъчен,
още повече, че тя исторически е навикнала именно на този срок (при
повечето от казусите досега). Обратното би означавало неорганизираност
и неглижиране на длъжностни задължения.
4. В § 8, в частта относно новопредложената ал.2 на чл.34а, текстът да
придобие следния вид след премахване на двоеточията, буквите и тирето и
теста към него при последната буква, а остане само така:
„Административнонаказателната отговорност се погасява по давност, ако не
е наложено административно наказание с влязъл в сила акт до изтичане на
една година от извършване на нарушението“.
Мотиви: Аналогични на горните по т.3 от настоящето. Едногодишният
срок е повече от достатъчен за установяване на нарушението. И не – няма
оправдание защо една контролна функция на администрацията не се е
упражнила през текущата година. Никакви аргументи за претовареност и
огромен обем на работа не са валидни.

5. Предложенията в законопроекта от § 10 до § 13 да отпаднат, като
действащите текстове в ЗАНН се запазят в досегашния си вид.
Мотиви: Безсмислено се усложняват нещата откъм процедурна страна.
Административното наказване не би трябвало да предполага такива високи
процесуални стандарти, както е при общото наказване. По природата си
то би трябвало да е бързо и ефективно. Бекрайните призовавания и
връчвания са антилогични за целите на превенцията, превъзпитанието и
изтърпяане на наказанието, налагано по административне ред. Макар и
архаични, сега действащите текстове на ЗАНН са в пъти по-резултативни,
отколкото предлаганите, които биха довели до правен хаос и пилеене на
свръх-ресурси от публично естество, нужни за стриктното им спазване.
Тези въпроси трябва и може да се разрешат кардинално по коренно
различен начин (виж de lege ferenda).
6. Проекто-текстовете по § 18 и § 19 трябва да се преработят из основи, защото
в сегашния си вид са недопустимо противоречиви.
Мотиви: Абсурдно е процесуални институти „връщане на преписката на
актосъставителя“, „спиране на производството“ и „възобновяване на
производството“ да се обективират волево във формата на „мотивирано
постановление“; а „прекратяването на производството“ – с „мотивирана
резолюция“. Връщането и възобновяването на производството са времеви
отклонения в процеса, каквото е и прекратяването му. Връщането на
преписката с указание е един вид саниране на процеса, а прекратяването му
е един вид окончателен и безвъзвратен изход от него. Точно
прекратяването би трябвало да е във формата на мотивирано
постановление „за прекратяване“, защото това е антитезата на
„същинското наказателно постановление“. Но, с оглед на хомогенност на
правните форми и понятия, добре би било законодателно да се подходи и
към четирите горепосочени правни института по идентичен начин –
същите да се оформят волево във вид на мотивирано постановление, като
резолюцията въобще отпадне от терминологичния порядък на ЗАНН.
7. В § 43, създаващ текст на т.4 в Допълнителната разпоредба, да отпадне
изразът „от едноличен търговец или юридическо лице към държавата и
община“.
Мотиви: Няма никаква юридическа логика правният институт на
„маловажен случай“ да е несъотносим и към извършителите – физически
лица, камо ли пък изпълнителното деяние да засяга само и единствено
неизпълнение на задължение към държавата или община. Естествено,
аналитичният прочит навежда на мисълта, че текстът има предвид
различни хипотези преди и след първия съюз „или“. Изказът е толкова
усложнен, витиеват и тромав, че с огромна степен на вероятност
правоприлагащите органи ще преценят, че е налице стеснената хипотеза
по-горе от първото изречение на тези мотиви. Не може на доверие да се
очаква, че тези органи притежават дълбоките академични знания за

телеологично, граматическо и систематично тълкуване. Това налага
тексът да се прецизира из основи.
8. В § 43, създаващ текст на т.7 в Допълнителната разпоредба текстът да
придобие следния вид: „Домакинство“ по смисъла на този закон включва
лицата, които живеят заедно“.
Мотиви: Две общоизвестни обстоятелства не се нуждаят от доказване за
целите на горното предложение. Първото е, че сериозна част от
българските граждани имат силни връзки по таксономия, надхвърляща
тази на роднинството. Те често се събират да живеят заедно на големи
групи, като по същността си образуват домакинство. Второто е, че
съвременния живот, основат на свободата на придвижване, предполага
понякога дори непознати до вчера индивиди вече да са образували
домакинство, макар и временно. Предполага се, че законодателят е
адекватен на реалностите. Той би трябвало да ги отрази в правните
разпоредби.
IV. In fine et de lege ferenda
Конструктивната и добронамерена критика към предложения законопроект е
преди всичко в осветяването на несъобразяването на текстовете му с
императивното изискване на чл.9, ал.1 от Закона за нормативните актове
(ЗНА) - разпоредбите на нормативните актове се формулират на
общоупотребимия български език, кратко, точно и ясно. Вместо краткост
има разпростиране до разлив на океан; вместо яснота има логически
главоблъсканици. Българската нормативна среда повече от няколко
десетилетия страда от тези недопустими недостатъци. На тях трябва да се
сложи край – категорично и уверено.
С оглед на бъдещото законодателство (като доразвиване на тезата в началото
на настоящето) би било най-удачно инкорпорирането в един нормативен акт
от ранга на кодекс на досегашните НК, НПК (Наказателнопроцесуален
кодекс), ЗАНН и много други, но задължително измежду тях и Указа за
борба с дребното хулиганство. Наказателната политика на държавата
трябва да е единна дори в нормативното си проявление, да не говорим, че ще
се получи законодателна икономия най-малкото в общи правни институти,
които няма нужда да бъдат изписвани във всеки нормативен акт и няма да
има нужда от препращащи разпоредби (принципи, броене на срокове,
дефиниции и други). По друг начин казано – усложнената технологична,
социална и информационна реалност има нужда от своеобразен offset, за да
се балансира и неутрализира този ефект на комплициране. Това би могло да
стане само и единствено чрез по-кратко, сбито, категорично и ясно
законодателство. В противен случай тенденцията за правна безпомощност би
се задълбочила, а като функция от това правният нихилизъм би добил още
по-непоносими размери.
Началото на една нова наказателна политика, оформена в радикално ново
законодателство е в осъзнаването на благата, които се ценят най-вече при

заплахата за отнемането им като инструмент на наказанието. Докато в
миналото най-често това са материалните неща (вещи и пари), все повече
съвременният човек оценява като такива блага с трудна или невъзможна
количествена оценяемост (репутация, принадлежност и най-вече –
разполагаемо време и пропуснати възмости). Именно оттук би трябвало да
започне разумният, модерен и визионерски настроен законотворец.
София, 5 февруари 2020

С уважение:
(д-р Младен Иванов Младенов)

