СТАНОВИЩЕ
от д-р Младен Иванов Младенов, e-mail: mlivanovml@gmail.com
по
Проект на Закон за защита на търговската тайна

Становището ми е следното:
1. В разпоредбата на чл.3 от законопроекта или да отпаднат двете алинеи и всички
изброени принципи да се отразят в съответните точки (по този начин втората
сегашна алинея би се изразила чрез точки четвърта, пета и шеста в текста), или
точките от първата алинея да се инкорпорират в текста й (по този начин би
имало две алинеи, които не съдържат в себе си точки).
Мотиви: При препратката на чл.9, ал.3 от Закона за нормативните актове (ЗНА)
към Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове (Указ № 883)
трябва да се държи сметка не само за буквата, но и за духа на закона. Макар и
изрично никъде в тези нормативни актове да не е записано, от съдържателна
страна в тях се съдържа изискването нормативният акт да има последователен и
хомогенен строеж. Същият е поставен под съмнение, когато в един член
първата алинея се подразделя на точки, а втората няма подобно подразделяне. И
докато наистина няма изрична забрана за подобен подход, той е позволен за
всяка една разпоредба на нормативния акт, но не и за тази, която урежда
водещите му положения, по начало наричани „принципи“, а в случая – „основни
принципи“. За още по-ясна обосновка на настоящата теза давам следния пример:
ако някой се позовава на нарушение на непропорционалност на налаганите
мерки, той/тя при позоваване на чл.3, ал.2 дали предполага, че са нарушени и
изискванията за „избягване създаването на пречки пред законната търговия“ и
на „възпрепятстването злоупотребата с процесуални права“. По друг начин
казано, в сегашния текст на чл.3, ал.2 са асамблирани три принципа, а не един. И
тези три принципа са самостоятелни сами по себе си, те не предполагат по
никакъв начин кумулативното им осъществяване или нарушаване. Но
нарушението на който и да е от тях е правонарушение в пълния си интензитет.
Затова най-удачно е те да бъдат записани в строежа на правната норма като
отделни нейни точки.
2. Отново в чл.3, сегашна алинея втора да отпадне думата „законната“.
Мотиви: Българската правна система, основана на националното ни
законодателство, правото на Европейския съюз и международното право, по
което Република България е страна, и в трите си правни режима е изградена на
свободната стопанска инициатива, свободното договаряне, свободното
движение на стоки, капитали и услуги и т.н. По този начин се следва постулатът,
че „Каквото не е изрично забранено, е разрешено“. Затова изразът „законната
търговия“ по българското правно разбиране е нонсенс. Търговията винаги е
законна, стига да няма за предмет или обект изрично забранени от закона
насоки. Казано с други думи – юридическата презумпция за законосъобразност
и добросъвестност на търговската дейност не предполага използването в

нормативен текст разделянето на търговията на „законна“ или „незаконна“. Още
повече, че подобно разграничение може да бъде направено само с влязъл в сила
юридически акт от рода на съдебните актове, а не с нормативен текст, който при
правоприлагането му зависи от различните комбинации на юридически факти ad
hoc при различната казуистика.
3. Определението по чл.4 има нужда от сериозно езиково прецизиране.
Мотиви: Правилото на чл.9, ал.1 от ЗНА е категорично, че разпоредбите на
нормативните актове се формулират на общоупотребимия български език,
кратко, точно и ясно. С още по-голяма тежест то важи за законовите дефиниции,
каквато претендира да е проекторазпоредбата на сегашния чл.4 от
законопроекта. В нея поне думата „конфигурация“ не би могла да се подведе
под изискването за общоупотребимия български език. Определението за
търговска тайна не е кратко – разтегнато е в цели три точки. То не е точно – в
него думите „търговска“ и „тайна“ се използват в свободни вариации
многократко, което води до реверсивност на логиката. Това определение не е
ясно – не може една информация да „има търговска стойност, поради тайния си
характер“. Подобна трактовка саботира здравата логика от причинно-следствена
връзка, защото някой може да направи погрешния извод, че тайнствеността
(прикритостта, закритостта) е основният търговски актив. Макар и част от
нематериалните активи, това дори не е съществен търговски актив, ако няма
стока или услуга, която да се търси от потребителите. Затова търговската тайна е
вторичен актив, който надгражда първичният търговски актив, а именно –
търговският продукт сам по себе си. Затова нуждата от по-сбит и по-ясен изказ
тук е повече от необходима, за да не се стигне до спекулативни бъдещи
интерпретации в съдебните производства.
4. В чл.8, ал.2 накрая запетаята и думите „от закона“ да се заличат, като текстът
запази досегашния си вид в останалата си част. Същото да се приложи по
подобен начин и в чл.10, т.4.
Мотиви: Трудно е дори да си представим хипотеза, при която чужд национален
закон обвързва българската правна система. От друга страна, националното
право като система винаги съдържа в себе си и законодателството, което като
корпус е изградено най-вече от законите. При всеки един контент-анализ е
повече от ясно, че изразът „националното право“ е повече от достатъчен,
защото той по дефиниция съдържа в себе си и „закона“. Всъщност, Article 3
Lawful acquisition, use and disclosure of trade secrets, paragraph 2 на Directive
(EU) 2016/943 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on the
protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against
their unlawful acquisition, use and disclosure (отразена коректно като обект за
транспониране в § 1. от Допълнителната разпоредба на законопроекта) използва
израза „by Union or national law“, който свободно може да намери своето място в
българския нормативен текст като „от правото на Европеския съюз и от
националното право“.
5. В чл.10, т.2 думите „нарушения“ и „престъпления“ да разменят местата си в
текста.
Мотиви: В българската юридическа йерархия престъпленията са най-тежките
нарушения на установения правов ред. Затова те имат наименование, ясно
разграничаващо ги от останалите, условно казано „по-леки правонарушения“.

Същите могат да бъдат наричани просто „нарушения“, макар сам по себе си и
този термин, и терминът „противоправни действия“ да имат и родов смисъл. При
нормативните изброявания обаче, винаги има градация на правния алгоритъм.
Условно казано, юридическият факт на противоправността се изследва първо от
гледна точка на евентуално престъпление, след това – на евентуално
административно нарушение, впоследствие – на евентуална дисциплинарна
простъпка, после – на евентуален деликт и така-нататък. Затова поредността в
нормативния текст е от особено значение при изброяванията.
6. В текста на чл.11, ал.1, т.4 изразът „цели документи“ да се замени с израза
„изцяло или отчасти на какъвто и да е документ“.
Мотиви: Текстът на Article 12, paragraph 1, point (d) от Directive (EU) 2016/943
използва израза „of all or part of any document“. Тоест, той дава възможност за
унищожаването както на целия документ, така и на отделна негова част.
Следвайки недобрата тенденция за утежняване на правните изисквания в
националното законодателство в по-голяма степен, отколкото изскуемото по
правото на Европейския съюз, и в този законопроект текстът се стреми да
въведе правило, което е ненужно крайно в евентуалното си приложение. По този
начин се нарушава и принципът на ефективността. Съобразно този Principle of
effectiveness правилата, определящи процедурите, при които правата,
произтичащи от Общностното право трябва да не предвиждат от фактическа
страна невъзможност за реализация или пък прекалени трудности за
упражняването им. Точно това би се получило ако е унищожен целият
документ (защото националната норма не допуска частично унищожение), а
впоследствие някой правен субект иска да се черпи субективни права от този
документ в останалата част, която не касае търговската тайна (но
документът вече не съществува изцяло, тоест – липсват всичките му части,
макар и да не е било необходимо това да бъде сторено по отношение на пълния
му обем).
7. В чл.12, ал.2 изразът „от влизане в сила на съдебен акт, от който черпят правен
интерес“ да се прецизира.
Мотиви: По начало, съдебните актове в гражданския процес разрешават правен
спор, а не пораждат правни интереси; в административния процес се произнасят
относно законността на актове и действия на публичните власти; в
административнонаказателния вземат отношение към санкционния акт на
администрацията; в наказателния отговарят на въпроса дали е извършено
престъпление и ангажира ли се наказателна отговорност за него на дадено лице.
Възможно е някои видове съдебни актове да мотивират правен интерес у дадено
лице, но по принцип те създават конкретни права, задължения, отговорности
или правни възможности. А от чисто терминологична гледна точка „черпят се“
субективните права, а правният интерес се „поражда“.
8. В чл.13, ал.2 изразът „обосновано с доказателства“ да бъде заменен с израза
„надлежно обосновано“.
Мотиви: Аргументацията и доказването са два различни логически процеса в
съдебните производства, макар и почти винаги да се развиват паралелно и
едновременно. Много повърхностно казано, аргументацията касае логическите
доводи между норми-факти, факти-факти, и норми-норми. От своя страна,
доказването се основава на категорично убеждаване върху истинността на

фактите. „Обосноваването с доказателства“ понякога е невъзможно, ако не може
да се докаже фактът, още повече – че той не трябва да се разкрива дори пред
съдебната зала, защото е търговска тайна. Но докато не бъде обявен за такава,
трябва с доказателства – и то пред всички намиращи се в залата – да се разкрие
именно тайнствения характер на факта. Такава постановка е и правна, и
житейска, и търговска безсмислица. Нещо повече, Article 9, paragraph 1 от
Directive (EU) 2016/943 говори за duly reasoned application, което всъщност е
„надлежно обосновано искане“ (като възможно най-близък превод до
българската
правна
терминология).
Аргументацията
(мотивировката,
обосновката, излагането на доводите) поставя началото на процедурата, а
доказването идва едва след това. Противното би означавало всяко едно лице по
чл.13, ал.1 от проектозакона постоянно да носи със себе си доказателства за
търговска тайна, за да може по всяко време от процеса да поиска от съда да
определи дадена информация по делото като поверителна. Тоест, да има винаги
под ръка в съдебна зала „наръч от доказателства“ за евентуални търговски
тайни. Подобна трактовка е колкото екзотична, толкова и абсурдна.
9. Пак там в чл.13, ал.4 изразът „страна по делото“ да се замени с израза „лицата по
ал.1“.
Мотиви: Трябва да има последователност на правните възможности за
процесуални действия, защото кръгът от лица по ал.1 и по ал.4 е различен. По
първата алинея той се състои от „страните и всяко друго заинтересовано лице,
включително свидетели“, а по ал.4 същият е стеснен само до „страна по делото“.
Не би могло да има каквото и да е разумно обяснение за горните несъответствия.
10. В чл.16, ал.3 изразът „да разпореди на ищеца“ да се замени с израза „да осъди
със съдебното решение ищеца“.
Мотиви: Съдебните разпореждания са актове по процесуани въпроси. Те не
касаят основните права и задължения по спора. Обезщетение за претърпени
вреди се постановява от съдебен състав само със съдебно решение, а не с
разпореждане (аргумент от чл.236, ал.1, т.5 от Гражданския процесуален кодекс
във връзка с Глава трета, Раздел III и Раздел IV от проектозакона per se).
11. В чл.26 по отношение на мерките за административна принуда, налагани от съда
и съдебния изпълнител текстът трябва да се прецизира.
Мотиви: Българската административнонаказателна система прави ясно
разграничение между мерките за административна принуда с паричен характер в
зависимост от нарушителя – физическо или юридическо лице. В чл.6 от
законопроекта е указано, че „нарушител е всяко физическо или юридическо
лице“, т.е. проекто-текстът не припознава само физическото лице за евентуален
нарушител на търговската тайна. Но според Закона за административните
нарушиния и наказания (ЗАНН) на физическите лица се налагат глоби, а на
юридическите лица и едноличните търговци – имуществени санкции (аргумент
от чл.13 и чл.15 при съпоставка с чл.83 от ЗАНН). Трябва да се следва
изискването за съгласуваност между законовите нормативни актове в
Република България, както постановява чл.26, ал.1, предложение пето от ЗНА.
Само по този начин ще се постигне съответствие с възможността за налагане на
ефективни и стабилни от гледна точка на националната ни правна система
recurring penalty payments, въведена в Article 16 от Directive (EU) 2016/943.

In fine: Искрено се надявам в процеса на обществени консултации да се подходи
акуратно, прецизно и в съдържателен план да се спазят разпоредбите на ЗНА и
на Указ № 883 във връзка с настоящия законопроект.
София, 26 септември 2018 година

С уважение:
(д-р Младен Иванов Младенов)

