
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
	НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Проект



ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-
ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
 

(Обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г., изм., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 23.12.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г. (*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., изм. и доп., бр. 27 от 10.04.2009 г., доп., бр. 33 от 30.04.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., бр. 32 от 27.04.2010 г., в сила от 28.05.2010 г.)

 
Параграф единствен. Създава се нов чл. 369:
"Чл. 369. Съкратено съдебно следствие по чл. 371, т. 2 не се допуска:
1. при умишлено причиняване на смърт или тежка телесна повреда;
2. при причиняване на смърт или тежка телесна повреда по непредпазливост, ако деянието е извършено в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества или техни аналози;
3. за престъпления, извършени от или срещу съдия, съдебен заседател, прокурор, разследващ или полицейски орган при или по повод изпълнение на службата му;
4. за престъпления по чл. 142, 142а, 159а - 159г, чл. 242, ал. 2 и чл. 354а, ал. 1 и 2 от Наказателния кодекс."


29.06.2010 г.				Вносител:


								Любен Корнезов



 

 
М О Т И В И :




С последната промяна на НПК със Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс се отмени чл. 369а (ДВ, бр. 32 от 27.04.2010 г.). С тази отмяна за всички видове престъпления е допустимо съкратеното съдебно следствие в производството пред първа инстанция. В пленарното заседание от 25.03.2010 г. председателят на Правната комисия казва, че  "не подкрепя текста на вносителя за § 57", а водещият заседанието вероятно по погрешка казва: "гласувайте § 57 по вносител". А текста на вносителя е с друго съдържание (Р. № 894 от 18.11.2009 г. на МС). Така в "суматохата" без разисквания 77 н.п. са гласували без да е ясно какво се гласува и какви са последиците от това. Имало е разисквания в Правната комисия, като отмяната на чл. 369а НК, приета година преди това (ДВ, бр. 27 от 10.04.2009 г.), се обосновава с новата редакция на чл. 58а НК.
Но да оставим настрана "законодателната бъркотия". Важното в случая е, че съкратеното производство дава възможност да се намалява наказанието за извършеното престъпление с една трета. Тази възможност обаче не е обществено оправдана за убийците, за тежките телесни повреди, осакатили жертвата за цял живот, за престъпления извършени в пияно състояние и т.н. Не трябва законодателят да дава такава "привилегия" на такива престъпници. Затова и общественото мнение е негативно настроено към отмяната на чл. 369а НПК.
Тук няма да се спирам на "споразумението" и другите форми на "наказателни привилегии" (чл. 375 - 384 НПК). Наложителна е нова концепция за наказателното правораздаване.
Предлаганият законопроект не изисква финансов ресурс.
Човешката справедливост изисква този законопроект да бъде приет.
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