РАЗПОРЕЖДАНЕ
гр. София, 13 юли 2017г.

На основание чл. 125 във връзка с чл. 124, ал. 1, т. 1 от Закона за
съдебната власт (ЗСВ) до Общото събрание на Наказателна колегия на
Върховния касационен съд е отправено искане от Главния прокурор на
Република България за приемане на тълкувателно решение по следния
въпрос:
Налице ли са основания за промяна на тълкуването, дадено в т. 1.1.,
т. 1.2.1., т. 1.2.3. и т. 3.1. от Тълкувателно решение № 3/22.12.2015г. по
т.д. № 3/2015г. и следва ли да бъде допълнено тълкувателното решение в
тези му части относно приетото, че:
„т.1.1. Наказателно производство, образувано срещу лице, по
отношение на което за същото деяние е било проведено приключило с
влязъл в сила акт административнонаказателно производство с характер на
наказателно производство по смисъла на ЕКПЧ, подлежи на прекратяване
на основание чл. 4, § 1 от Протокол № 7 по реда на чл. 24, ал. 1, т. 6 от
НПК;
т. 1.2.1. Двойното наказване на едно и също лице за едно и също
деяние в административнонаказателното производство без характер на
наказателно производство по смисъла на чл. 4 от Протокол № 7 към ЕКПЧ
и в наказателното производство, когато административнонаказателното
производство се е развило първо във времето, се преодолява по
установения от чл. 70, б. „г” от ЗАНН ред.
т.1.2.3. Когато административнонаказателното производство не може
да бъде възобновено, последиците от повторното наказателно преследване
на лицето за същото деяние, за което спрямо него е било проведено
приключило с влязъл в сила акт административнонаказателно
производство с наказателен характер по смисъла на чл. 4 от Протокол № 7
към ЕКПЧ, се преодоляват чрез прекратяване на наказателното
производство на основание чл. 4, § 1 от Протокол № 7 към ЕКПЧ по реда
на чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК, съответно, отмяна на постановените по него
съдебни актове и прекратяването му или възобновяване на наказателното
производство, отмяна на постановените по него съдебни актове и
прекратяването му.
3.1. Деецът не следва да носи едновременно наказателна и
административнонаказателна отговорност в случаите, когато с

извършеното от него деяние са нарушени едновременно наказателна и
административнонаказателна норма с различни обекти на защита.“
В тази връзка, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗСВ,
РАЗПОРЕЖДАМ:
1. Да се образува тълкувателно дело № 4/2017г. по описа на
Наказателна колегия на Върховния касационен съд.
2. Определям съдия Галина Захарова за докладчик по делото.
3. Делото да се докладва на съдията-докладчик за изпълнение на
процедурата по чл. 10 от Правилата за приемане на тълкувателни решения
от ОСНК на ВКС.
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