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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ


Д О К Л А Д

ОТНОСНО:  Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, № 154-01-70, внесен от  н.пр. Юлиана Колева и група народни представители на 30 юни 2011 г., приет на първо гласуване на 15 юли  2011 г.
										
                                                                                                                                           
                                                                                                     ПРОЕКТ!
										ІІ гласуване

З  А  К  О  Н

за изменение и 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 и 33 от 2011 г.)
         
     Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.

     Предложение на нар. пр. Кр. Ципов и Д. Лазаров:
Да се създаде нов § 1:
„§ 1. В чл. 35, ал. 2 думите „ 244а – 246” се заменят с „243-246”.

2. Досегашните § 1 и § 2 стават съответно § 2 и § 3.
      Комисията подкрепя/не подкрепя предложението.
     Действащ текст: Наказателни дела, подсъдни на районния съд и на окръжния съд като първа инстанция 
Чл. 35. (1) На районния съд са подсъдни всички наказателни дела освен подсъдните на окръжния съд.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. и доп., бр. 13 от 2011 г., в сила от 12.08.2011 г., изм., бр. 33 от 2011 г. Ñðàâíåíèå ñ ïðåäèøíàòà ðåäàêöèÿ
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, в сила от 27.05.2011 г.)NET file_0.wmf
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 На окръжния съд като първа инстанция са подсъдни делата за престъпления по чл. 95 - 110, 115, 116, 118, 119, 123, 124, чл. 131, ал. 2, т. 1 и 2, чл. 142, чл. 149, ал. 5, чл. 152, ал. 4, чл. 196а, 199, 203, чл. 206, NK "apis://NORM|2003|8|212|" ал. 4, чл. 212, ал. 5, чл. 213а, ал. 3 и 4, чл. 214, ал. 2, чл. 219, 224, 225б, 225в, 242, 244а - 246, 248 - 250, 252 - 260, 277а - 278д, 282 - 283б, 287а, 301 - 307а, 319а - 319е, чл. 330, ал. 2 и 3, чл. 333, 334, 340 - 342, чл. 343, ал. 1, буква "в", ал. 3, буква "б" и ал. 4, чл. 349, ал. 2 и 3, чл. 350, ал. 2, чл. 354а, ал. 1 и 2, чл. 354б, чл. 356е - 356и, чл. 357 - 360 и чл. 407 - 419а от Наказателния кодекс, освен подсъдните на специализирания наказателен съд по  чл. 411а. 
(3) На Софийския градски съд като първа инстанция са подсъдни делата за престъпления от общ характер, извършени от лица с имунитет или от членове на Министерския съвет.
(4) Когато наказателната отговорност се смекчава поради последващи обстоятелства, това не се взема предвид при определяне на подсъдността


     § 1. В чл. 411а, ал. 2 думите „чл. 243, чл. 244” се заличават.
     
      Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 1.
     Действащ текст: Дела, подсъдни на специализирания наказателен съд
 Чл. 411а. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 12.08.2011 г.) (1) На специализирания наказателен съд са подсъдни делата за престъпления по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс.
(2) На специализирания наказателен съд са подсъдни и делата за престъпления по чл. 116, ал. 1, т. 10, чл. 131, ал. 1, т. 8, чл. 142, ал. 2, т. 6 и 8, чл. 142а, ал. 2, предложение второ, чл. 143, ал. 2, чл. 143а, ал. 3, чл. 144, ал. 3, предложение второ, чл. 155, ал. 5, т. 1, чл. 156, ал. 3, т. 1, чл. 159, ал. 5, чл. 159г, предложение второ, чл. 162, ал. 3, предложение първо и ал. 4, чл. 195, ал. 1, т. 9, чл. 199, ал. 1, т. 5, чл. 208, ал. 5, предложение първо, чл. 213а, ал. 2, т. 5 и ал. 3, т. 3, чл. 214, ал. 2, т. 1 и 2, чл. 216, ал. 5, предложение трето, чл. 235, ал. 4, предложение първо, чл. 242, ал. 1, буква "ж", чл. 243, чл. 244, чл. 253, ал. 3, т. 1, предложение второ, чл. 256, ал. 2, предложение второ, чл. 278а, ал. 3, предложение трето, чл. 280, ал. 2, т. 5, чл. 282, ал. 4, чл. 330, ал. 2, т. 4, чл. 337, ал. 2 и 3, чл. 339, ал. 2 и 3, чл. 346, ал. 6, предложение първо и второ, чл. 354а, ал. 2, т. 1, чл. 354б, ал. 2 - 4, чл. 354в, ал. 2 - 4 и чл. 356б от Наказателния кодекс. 
(3) На специализирания наказателен съд са подсъдни и делата за престъпленията по ал. 1 и 2, извършени в чужбина.
(4) Когато срещу едно и също лице е повдигнато обвинение за няколко престъпления, едно от които е подсъдно на специализирания наказателен съд, делото за всички престъпления е подсъдно на този съд.
(5) Когато две или повече дела за различни престъпления срещу различни лица имат връзка помежду си, те се обединяват, ако правилното им изясняване налага това. Когато някое от делата е подсъдно на специализирания наказателен съд, обединеното дело се разглежда от него.
(6) Когато едно дело е подсъдно на специализирания наказателен съд и на военения съд, то се гледа от военния съд.
НК: Чл. 243. (1) Който изготви неистински или преправи истински парични знаци с курс в страната или в чужбина, се наказва за подправка на парични знаци с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
(2) Същото наказание се налага и на онзи, който подправи:
1. таксови или пощенски марки и
2. облигации, издадени от държавата, или други държавни ценни книжа;
3. (нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм., бр. 27 от 2009 г.)file_1.wmf
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 платежни инструменти.
 Чл. 244. (1) (Предишен текст на чл. 244, изм. - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. и доп., бр. 24 от 2005 г., изм., бр. 27 от 2009 г.)file_2.wmf
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 Който прокара в обращение подправени парични или други знаци или платежни инструменти по чл. 243, ал. 2, придобие или си служи с такива, като знае, че са подправени, или ги пренесе през границата на страната, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години.
(2) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г., изм. и доп., бр. 27 от 2009 г.)file_3.wmf
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 Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което държи такива знаци или платежни инструменти по чл. 243, ал. 2 в големи количества.


     § 2. В Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 13 от 11.02.2011 г.) в § 11 думите „6 месеца след обнародването му в Държавен вестник” се заменят с ”от 1 януари 2012 г.” 

     Комисията подкрепя/не подкрепя текста на вносителя за § 2.
    
 § 11. Законът влиза в сила 6 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
                    КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ:

ИСКРА ФИДОСОВА

