РАЗПОРЕЖДАНЕ
22.04.2014 г., гр. София
Съдията-докладчик Саша Раданова по тълкувателно дело № 2/2014 г.
по описа на Наказателна колегия на Върховния касационен съд на
Република България, в съответствие с чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 124,
ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), с т. 3 от разпореждането от
14.04.2014 г. на Председателя на Върховния касационен съд на Република
България и с т. 10, б. „б” във връзка с т. 8 от Правила за приемане на
тълкувателни решения от ОСНК на ВКС констатирам, че тълкувателното
дело е образувано по искане на Омбудсмана на Република България за
приемане на тълкувателно решение от ОСНК на ВКС на основание чл. 125
във връзка с чл. 124, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и същото отговаря на изискванията
на чл. 127, ал. 1 и 2 от ЗСВ, надлежно е мотивирано относно
противоречиво прилаганата от съдилищата разпоредба на чл. 113 от НПК
с изложение на спорния въпрос, приложени са копия от влезлите в законна
сила съдебни актове, в които тя се съдържа и ясно е формулиран въпросът,
по който се претендира отговор от Общото събрание на Наказателната
колегия на ВКС, поради което като допустимо следва да се разгледа в
открито заседание на ОСНК.
Съгласно чл. 129, ал. 1 – 4 от ЗСВ освен главният прокурор,
министърът на правосъдието или определени техни заместници и
председателят на Висшия адвокатски съвет или определен от него член на
съвета предлагаме да бъдат поканени за участие още: главният инспектор
на Инспектората към ВСС, председателите на апелативните съдилища,
Апелативен специализиран наказателен съд и на Военно-апелативен съд,
Софийски градски съд, Специализиран наказателен съд и на окръжните и
военните съдилища, административните ръководители на aпелативните
прокуратури,
апелативната
специализирана
прокуратура,
военно-апелативната
прокуратура,
специализираната
прокуратура,
окръжните и военно-окръжните прокуратури, ръководителят на секцията
по наказателноправни науки към Института за държавата и правото при
БАН, ръководителите на катедра „Наказателноправни науки” при
юридическите факултети на Софийски университет „Св. Климент
Охридски”, на Университет за национално и световно стопанство, на Нов
български университет, на Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски”, на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и
Методий”, Русенски университет „Ангел Кънчев”, на Югозападен
университет „Неофит Рилски”, на Бургаски свободен университет и
Варненски свободен университет.
С оглед на гореизложеното,

РАЗПОРЕЖДАМ:
Делото да се докладва на заместник-председателя и председател на
Наказателна колегия на Върховния касационен съд на Република България
за насрочването му за разглеждане в открито заседание.
Да се изпратят покана за участие до омбудсмана, а до останалите
представители – покани с приложени копия от искането на омбудсмана,
които могат да изразят становище по поставения за тълкуване въпрос в
открито заседание или да изпратят писмени становища в указания срок.
Съдия-докладчик:
/ Саша Раданова /

