
									Проект!


Законопроект за изменение и допълнение нa
Наказателно-процесуалния кодекс


§1. В чл.52, изр.1 думата “съдебното”  се заменя с “наказателното”.

§2. В чл.55 след думата “съда” се добавя “ и на органите на досъдебното производство”.

§3. В чл.60, ал.1 думата “съдебното” се заменя с “наказателното”.

§4. В чл.62 думата “съдебното” се заменя с “наказателното”, а думата “подсъдимия” с “обвиняемия”.

§5. В чл.63, ал.1 думата “съдебното” се заменя с “наказателното”, а след думата “съда” се добавя “ и на органите на досъдебното производство”.

§6. В чл.64, ал.1 думата “съдебното” се заменя с “наказателното”.

§7. Ал.3 на чл.64 се отменя.

§8. В чл.65 думата “съдебното” се заменя с”наказателното”.

§9. В чл.66 думата “съдебното” се заменя с”наказателното”.

§10. В чл.154, ал.1 след думата “длъжност” се добавя “ за определен от него срок”.

§11. В чл.156, ал.1 думата “ съдебното” се заменя с “наказателното”.

§12. В чл.213, ал.2 думата “призовава” се заменя с “призовават” , а след “обвиняемият” се добавя “ частният обвинител, гражданският ищец и гражданският ответник”.

§13. В чл.213 се създава нова ал.4:
Когато частният обвинител, гражданският ищец или гражданският ответник, редовно призовани, не се явят, следователят предявява следствието на обвиняемия без тяхно участие, освен ако са поискали отлагането му по уважителни причини.

§14. В чл.237, ал.4, изр. първо думите “в закрито заседание не по-късно от седем дни от постъпване на делото” се заличават.В изр. второ се заличава думата “не”, а след “протест” се добавя “ по реда на глава петнадесета”.
Мотиви

Предложеният законопроект цели изравняване на правата на участниците в наказателния процес и премахване на възможността за злоупотреба с процесуални права.
Текстовете, предвиждащи възстановяването на правото на пострадалите и наследниците им да участват в досъдебното производство, отговарят на разпоредбата на чл.10 от НПК. В същото време, те дават възможност на тези лица ефективно да защитят правата си, да се информират за хода на процеса и да бъдат реален помощник на органите на досъдебното производство.
Разпоредбата на §7 премахва противоречието на чл.64, ал.3 с чл.305 , както и възможността на подсъдимите за по-леко наказуеми престъпления да търсят чрез отлагане на делата не само избягване на наказателната, а и на гражданската си отговорност.
Разпоредбата на §10 дава възможност на съда, след като се запознае с делото да определи колко време е необходимо обвиняемия да търпи съответната  мярка на процесуална принуда. Събирането на доказателства определено не може да бъде по-дълго от сроковете, които са определени за провеждане на досъдебното производство.
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