О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 30
Гр. С., 26.02.2019 г.
Апелативният специализиран наказателен съд, в закрито съдебно заседание на
двадесет и шести февруари през две хиляди и деветнадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: РУМЯНА ИЛИЕВА
ДАНИЕЛА ВРАЧЕВА
като разгледа докладваното от съдията Илиева внчд № 82/19 г. по описа на
АСНС, за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл. 243, ал. 8 НПК.
Образувано е по частен протест на прокурор при Специализирана прокуратура
срещу определение от 08.92.2019 г. по нчд № 331/19 г. СНС. С посочения по-горе
съдебен акт СНС е изменил постановление на СП от 09.01.2019 г. по ДП № 170/2017 г.
по описа на ГД „БОП“, пр. пр. № 493/2017 г. по описа на СП за частично прекратяване
на наказателното производство и изпращането му по компетентност на СГП, като е
допълнил правното основание за прекратяване на наказателното производство спрямо
обвиняемия М. Д. М., а именно – чл. 243, ал. 1, т. 1 НПК, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1, пр. 2
НПК – деянието не съставлява престъпление. Потвърдил е постановлението в
останалата му част като правилно, законосъобразно и обосновано. В протеста се
обосновават доводи за приключила процедура по съобщаване на прокурорския акт
единствено на адв. М., като защитник на обв. М. М., липсата на данни останалите
адресати – обвиняеми и ощетено юридическо лице, да са получили преписи от
постановлението на СП. Намира, че като се е произнесъл по жалбата на обв. М. СНС е
засегнал правата на останалите обвиняеми и ощетено юридическо лице, които не са
могли да упражнят правото си да обжалват постановлението. Счита, че с
потвърждаването на постановлението в останалата му част, без то да е обжалвано от
оправомощените субекти, е ограничено упражняването на правата им. Формира довод
и за липса на мотиви и наличие на вътрешно противоречие защо съдът приема
посоченото прекратително правно основание по чл. 243, ал. 1, т. 1, вр. чл. 24, ал. 1, т. 1,
пр. 2 НПК при наличие на изложени от прокурора съображения за несъбирането на
достатъчно доказателства по отношение на обв. М.. Предлага отмяна изцяло на
протестираното определение.
В срока по чл. 342, ал. 2 НПК възражение срещу протеста е подал адв. М., като
защитник на обв. М. Д. М.. Прави искане за оставянето на протеста без уважение „като
бланкетен и изпразнен от съдържание“. Счита, че получаването на съобщение за
постановлението за прекратяване на наказателното производство по отношение на
всяка страна започва да тече срок за обжалване, като не е обвързан с датата, на която
останалите страни ще получат съобщението. По делото няма данни за ощетено
юридическо лице, тъй като собственик и управител на [фирма] е обв. Н. Е., който не
може да има две качества по производството - и на пострадал, и на обвиняем и
производството спрямо него се води задочно. Законодателят не е предвидил изчакване
на страните при подаване на жалбата. Не намира, че с произнасянето по жалбата му се
препятстват правата на останалите участници в производството, които хипотетично
имат право на жалба. Излага твърдения, че при направена справка е установено, че
постановлението за частично прекратяване на наказателното производство е получено

от обв. Д. на 12.01.2019 г. и от адв. К. – за обв. С. и [фирма], което опровергава
изложеното в протеста за ограничаване правото им на защита. Преценява, че чрез акта
на съда е извършено техническо цифрово допълване на атакуваното постановление, без
да се изменя то по същество, каквото е било заявеното искане от защитата. Счита
нарушен принципа на чл. 14 НПК с подаването на протеста от прокурор, различен от
този, изготвил обжалваното постановление. Протеста преценява за опит за
противоправна репресия спрямо подзащитния му. Излага съображения, че с
произнасянето на въззивния съд не би следвало да се утежнява процесуалното
положение на подзащитния му, нито същият да бъде лишаван от законовите
„преимущества, които е получил следствие атакуваното постановление“.
АСНС преценява частния протест за допустим, като подаден в преклузивния срок
по чл. 243, ал. 7 НПК, от активно легитимирана страна и срещу акт, подлежащ на
въззивен контрол.
След като се запозна с наведените в частния протест доводи и доказателствата по
делото и като извърши проверка служебно и изцяло на правилността на атакуваното
определение, АСНС преценява частния протест за изцяло основателен, поради което
следва да бъде уважен по следните съображения:
АСНС намира за основателен наведения в протеста довод, макар и без изричното
му формулиране, за допуснати от СНС, при постановяване на съдебния акт, особено
съществени нарушения на процесуалните правила, довели до накърняване процесуални
права на останалите адресати на прокурорското постановление – обв. И. П. Д., обв. Н.
С. и ощетеното юридическо лице [фирма] и съставляващи основание за отмяна на
протестираното определение.
Въззивната съдебна инстанция констатира, че СНС е дал ход на делото в закрито
съдебно заседание и се е произнесъл по основателността на депозираната от адв. М.
жалба без да извърши проверка за нейната допустимост.
Първостепенният съд, наред с правилно проведената констатация за подаването
на жалбата в законоустановения срок, е пропуснал да подложи на проверка
изпълнението от СП на регламента на чл. 243, ал. 4 НПК. Цитираната процесуална
норма повелява държавният обвинител да изпрати препис от постановлението за
прекратяване на наказателното производство на всички страни, носители на
процесуалното право на жалба – обвиняемите, пострадалия или неговите наследници,
или на ощетеното юридическо лице. Изпращането и последващото получаване на
прокурорското постановление от адресатите му съставлява факт с важни правни
последици. Това е началният момент, от който започва да тече срока за неговото
обжалване – период от време, до изтичането на който носителите на това процесуално
право могат валидно да го упражнят. Процесуалният закон императивно вменява на
прокурора, като орган по ръководство и решаване на досъдебната фаза на
наказателното производство, да извърши очертаните действия и едва след връщане на
разписките за получени съобщения от всички процесуални субекти и изтичане на срока
за обжалване, да даде ход на евентуално постъпилите частни жалби. Несъблюдаването
на обсъжданата процесуална норма рефлектира негативно и върху съдебното
производство по контрол върху законосъобразността на прокурорския акт. Това е така,
защото, като е дал ход на делото и се е произнесъл по жалбата само на единия от
тримата обвиняеми, без да извърши проверка за получаване на съобщение от субектите
по ал. 4, чл. 243 НПК, включително и от ощетеното юридическо лице /доколкото едно
от вменените престъпления, това по чл. 220, ал. 2 НК, е резултатно такова и е
неоснователен доводът на защитата за липса на данни за ощетено юридическо лице,
което се представлявало от обв. С./, СНС е преградил пътя за пълноценно упражняване
на правото на жалба от останалите страни в процеса, предвид законовата забрана за

реформацио ин пеюс, допускаща отмяна на прокурорското постановление за
прекратяване на наказателното производство единствено при наличието на съответна
жалба от страна на пострадалия, или неговите наследници или ощетеното юридическо
лице. Ето защо, защитния довод, че законодателят не е предвидил да се изчаква
получаването на съобщението от всички страни, като неоснователен, въззивният съд
отхвърли.
Първостепенният съд не е отстранил, а е задълбочил допуснатото от СП
нарушение на процесуалната норма на разпоредбата на чл. 243, ал. 4 НПК.
Законосъобразният подход е изисквал първоинстанционният съд, след проведена
проверка за точно прилагане на процесуалния закон от СП, да констатира наличието на
процесуална пречка за валидно образуване и развитие на съдебното производство, да
остави без разглеждане жалбата на адв. М., като защитник на обв. М., да прекрати така
образуваното съдебно производство и да върне делото, ведно с депозираната жалба, на
СП за нейното администриране до съда след получаване на съобщение и изтичане
срока за обжалване от всички процесуални субекти, носители на правото на жалба.
Доводът на защитата за изпратени и получени съобщения за частично прекратяване на
наказателното производство и от останалите страни, като доказателствено
неподкрепен, не се споделя. В тежест на прокурора е да удостовери валидно връчени
съобщения, а по делото не са налице каквито и да е положителни данни за изпълнение
на това процесуално задължение.
АСНС констатира основателност на развития в протеста довод за
незаконосъобразност на атакуваното определение и в потвърдителната му част. СНС се
е произнесъл свръх искането, с което е бил сезиран, като е потвърдил постановлението
за прекратяване на наказателното производство изцяло и в частта, в която не е било
обжалвано.
Неоснователно е оплакването за нарушение на принципа на чл. 14 НПК поради
подаване на протест от прокурор, различен от участвалия в производството и изготвил
обжалваното постановление. Законът не въздига принцип за персонална неизменност
на прокурора, поради което с подаването на протеста от прокурор от СП - съответна,
съобразно правилата на чл. 411в, ал. 1 НПК, на СНС, макар и различен от образувалия
и ръководил досъдебното производство, не е допуснато нарушение на процесуални
правила, нито са накърнени основни начала на наказателния процес.
Предвид всичко изложено дотук АСНС намира, че следва да отмени изцяло
протестираното определение. Съобразно правомощията си по чл. 345, ал. 2 НПК следва
да реши въпросите по частната жалба на адв. М. като остави същата без разглеждане,
прекрати производството по нчд 331/19 г. СНС, върне делото на СП за цялостно
изпълнение на процедурата по чл. 243, ал. 4 НПК по отношение и на обв. И. П. Д.,
защитника му – адв. В. В., обв. Н. С. и защитника му – адв. П. К. и ощетеното
юридическо лице „Глас индъстри“, АД. След провеждане на съобщаване на
прокурорския акт на всички негови адресати и изтичане на срока за обжалване по
отношение на всеки един от тях делото следва да се администрира, ведно с жалбата на
адв. М., като се изпрати на СНС.
По изложените съображения и на основание чл. 243, ал. 8, вр. чл. 243, ал. 4 НПК,
АСНС
ОПРЕДЕЛИ:
ОТМЕНЯВА ИЗЦЯЛО определение от 08.02.2019 г. нчд 331/19 г. СНС, като
вместо това:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на адв. М., като защитник на обв. М. Д.
М..
ПРЕКРАТЯВА производството по нчд 331/19 г. СНС.
ВРЪЩА делото на СП за изпълнение на процедурата по чл. 243, ал. 4 НПК по
отношение и на обв. И. П. Д., защитника му – адв. В. В., обв. Н. С. и защитника му –
адв. П. К. и ощетеното юридическо лице „Глас индъстри“, АД, след което жалбата на
адв. М., ведно с делото, ДА СЕ ИЗПРАТИ на СНС, за произнасяне.
Определението е окончателно.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

