РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!
ЗАКОН
ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ
КОДЕКС
(Обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от
2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33,
60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. –
бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от
2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.)
Параграф единствен. Създава се чл. 203а:
„Задължения за вземане на мерки за предотвратяване на
престъпления
Чл. 203а. (1) Органите на досъдебното производство вземат при
необходимост мерки за предотвратяване на умишлено престъпление или
друго общественоопасно деяние, за което има основание да се предполага,
че ще бъде извършено.
(2) Временното изземване на средствата, с които би могло да се
извърши престъплението, се извършва по реда на чл. 161, ал. 1 и 2.
(3) В изключителни случаи главният прокурор или определен негов
заместник може да спре финансова операция или сделка с имущество за
срок до 48 часа.
(4) Останалите мерки подлежат на обжалване пред съответния
първоинстанционен съд.“

ВНОСИТЕЛИ:

МОТИВИ
КЪМ ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
Настоящият законопроект има за цел да създаде възможност за
реакция на органите на досъдебното производство в неотложни случаи при
липса на друга възможност за предотвратяване на умишлено престъпление
или друго общественоопасно деяние, за което има основание да се
предполага, че ще бъде извършено.
Законопроектът застъпва идеята, че липсата на подобна възможност
е обществено неоправдана. Тя намалява способите за осъществяване на
превантивната задача на наказателния процес по чл. 1, ал. 2 НПК.
Предложеното допълнение обхваща и реакцията срещу
общественоопасните прояви на наказателно-неотговорните лица.
Допълнението е в Глава шестнадесета „Общи положения". То се
отнася и до проверката по чл. 145 от Закона за съдебната власт.
Предотвратяването на престъпленията и другите общественоопасни
деяния включва и възможност да се изземват средствата за извършването
им.
Законопроектът предвижда в изключителни случаи главният
прокурор да може да спира определена финансова операция или сделка с
имущество за срок до 48 часа. То също ще се осъществява в неотложни
случаи при непосредствена опасност, която не може да бъде предотвратена
по друг начин.
Изключително правомощие на главния прокурор съществува в НПК
и по друг повод - по чл. 243, ал. 9, изр. 3.
По този начин ще се създадат условия за прокуратурата да изпълни в
пълен обем конституционните си правомощия и задачите по чл. 1, ал. 2.

ВНОСИТЕЛИ:

