Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

(Обн. ДВ. бр.86 от 28 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2008г., изм. ДВ. бр.109 от 23 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г., изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009г., изм. ДВ. бр.33 от 30 Април 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.32 от 27 Април 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.33 от 26 Април 2011г., изм. ДВ. бр.60 от 5 Август 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 9 Август 2011г., изм. ДВ. бр.93 от 25 Ноември 2011г.)
§ 1. В чл. 353, ал. 5 след думата „провежда” се поставя запетая и се добавя  „освен в случаите на чл. 354, ал. 5”

§ 2. В чл. 411а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
          „(6) На специализирания наказателен съд са подсъдни и делата за престъпления, които имат връзка с делата по ал. 1, 2 и 3. В тези случаи обединеното дело е подсъдно на специализирания наказателен съд.”
	Досегашната ал. 6 става ал. 7. 


         § 3. В § 9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателнопроцесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 13 от 2011 г., изм. бр. 61 от 2011 г.), се създава изречение второ: „Съдебният контрол върху тези производства се осъществява от съда, който е бил компетентен до 1 януари 2012 г.”

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
 
          	§ 4. Законът влиза в сила в деня на обнародването му в „Държавен вестник” . 



						Вносители:



М О Т И В И
КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И
ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС 


Ïðåäëîæåíèòå ïðîìåíè â  ÍÏÊ ñà ïðîäèêòóâàíè îò Ðåøåíèå ¹ 10 îò 15.11.2011 ã. íà Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä ïî êîíñòèòóöèîííî äåëî ¹ 6 îò 2011 ã. Îáåäèíÿâàíåòî íà äåëà çà ðàçëè÷íè ïðåñòúïëåíèÿ ñðåùó ðàçëè÷íè ëèöà ïðè íàëè÷èåòî íà âðúçêà ìåæäó òÿõ, å çàêîíîäàòåëíî ðåøåíèå, ïðèåòî â ðåçóëòàò íà óòâúðäåíàòà äúëãîãîäèøíà ñúäåáíà ïðàêòèêà. Òî å íàñî÷åíî  êúì ïîñòèãàíå íà ïî-ãîëÿìà ïðàâíà ñèãóðíîñò, êîãàòî ïî äâå èëè ïîâå÷å äåëà å íàëèöå öÿëîñòíî èëè ÷àñòè÷íî ñúâïàäåíèå íà ôàêòèòå è îáñòîÿòåëñòâàòà, âêëþ÷åíè â ïðåäìåòà íà äîêàçâàíå. Ñ îãëåä ñïàçâàíåòî íà ïðèíöèïà çà îáåêòèâíî, âñåñòðàííî è ïúëíî èçñëåäâàíå íà âñè÷êè îáñòîÿòåëñòâà ïî äåëîòî è çà äà ñå îñèãóðè ðàçêðèâàíåòî íà îáåêòèâíàòà èñòèíà, êàêòî è äà ñå èçáåãíå ïðîòèâîðå÷èâî òúëêóâàíå è ñúçäàâàíåòî íà çàòðóäíåíèÿ â ïðàêòèêàòà ïî ïðèëàãàíåòî, ñå äîïúëâà ðàçïîðåäáàòà íà ÷ë. 411à ÷ðåç ñúçäàâàíåòî íà íîâà àë. 6.  
Ñ ïðåäëîæåíîòî äîïúëíåíèå â § 1 ñå ïîñòèãà ñèíõðîíèçàöèÿ ìåæäó íîðìàòà íà ÷ë. 353, àë. 5  ÍÏÊ è ÷ë. 354, àë. 5 ÍÏÊ. Íîðìàòà íà ÷ë. 353 óðåæäà ïðàâîìîùèåòî íà êàñàöèîííàòà èíñòàíöèÿ â èçêëþ÷èòåëíè ñëó÷àè, êîãàòî ñà íàëèöå è îñòàíàëèòå ïîñî÷åíè â ïðîöåñóàëíàòà ðàçïîðåäáà ïðåäïîñòàâêè, äà ðåøè äåëîòî áåç äà ãî âðúùà çà íîâî ðàçãëåæäàíå. Â òàçè õèïîòåçà, ïðè ðåøàâàíå íà äåëîòî êàñàöèîííèÿò ñúñòàâ ðàçïîëàãà è ñ ïðàâîìîùèåòî íà âúççèâíàòà èíñòàíöèÿ. Îò äðóãà ñòàíà å èçâåñòíî, ÷å â êàñàöèîííîòî ïðîèçâîäñòâî ïî íà÷àëî ñúäåáíî ñëåäñòâèå íå ñå ïðîâåæäà. Òîçè ïðèíöèï å çàêðåïåí ñ íîðìàòà íà ÷ë. 353, àë.5. Çà äà áúäå îòñòðàíåíî êàêâîòî è äà å ïðîòèâîðå÷èå ïðè òúëêóâàíå íà äâåòå íîðìè, ðåñïåêòèâíî ñúçäàâàíå íà ïðåäïîñòàâêè çà ïðîòèâîðå÷èâà ñúäåáíà ïðàêòèêà å íåîáõîäèìî â íîðìàòà íà ÷ë. 353, àë. 5 ÍÏÊ äà ñå âúâåäå èçêëþ÷åíèåòî îò òîçè ïðèíöèï, êàòî ñå ïðåäâèäè, ÷å ñúäåáíîòî ñëåäñòâèå ùå áúäå äîïóñòèìî ñàìî â ñëó÷àèòå íà ÷ë. 354, àë. 5 ÍÏÊ, êîãàòî êàñàöèîííàòà èíñòàíöèÿ ìîæå äà óïðàæíÿâà è ïðàâîìîùèÿòà íà âúççèâíà èíñòàíöèÿ.       
	Äîïúëíåíèåòî â § 9 ñå ïðåäîïðåäåëÿ îò íåîáõîäèìîñòòà îò âíàñÿíå íà ÿñíîòà îòíîñíî óïðàæíÿâàíåòî íà êîíòðîëíèòå ïðàâîìîùèÿ íà ñúäà âúðõó äåéñòâèÿòà íà îðãàíèòå íà äîñúäåáíîòî ïðîèçâîäñòâî è çà äà ñå èçáåãíàò ñïîðîâå çà êîìïåòåíòíîñò è çà âàëèäíîñò íà èçâúðøåíè ïðîöåñóàëíè äåéñòâèÿ.   


Âíîñèòåëè:

