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Даниела Росенова - Председател на АСпНС, на 6.01.2017 г., след като се запознах с
преписка вх. № 10/2017 г . намерих за установено следното:
Преписката е образувана по жалба на адв.Й. Й. от АК [населено място] упълномощен
защитник на лицето Г. С. Г. по ДП №38/2014 г по описа СО при СП ,пр. пр. №
427/2014 г по описа на СП. Жалбата е срещу определение от 29.11.2015 г по
н.ч.д.3260/2016 г по описа на СНС,11 състав,с което е оставена без разглеждане
жалбата срещу постановление за спиране на наказателното производство водено
срещу Г. С. Г. .В жалбата се поддържа ,че същата е допустима тъй като
първоинстанционния съд не се произнесъл по същество срещу основанията за спиране
на наказателното производство в постановление на СП от 2.12.2015 г,като я оставил
без разглеждане с „абсурдния мотив“ за отсъствие на представителна власт на
защитника . Предлага въззивния съд да отмени определението на СНС и разгледа
жалбата по същество.
След като се запознах с атакувания съдебния акт намирам, че не са налице
основания за образуване на въззивно наказателно частно дело пред АСпНС.
Жалбата е недопустима. Съдебният състав правилно е посочил, че определението не
подлежи на обжалване. По реда на глава 22 НПК подлежат на проверка единствено
съдебните актове, „ за които това изрично е предвидено в този кодекс“ - чл. 341 ал.2
НПК.
Определенията по чл.244 НПК не са от тези , за които е предвиден въззивен
контрол.Те обаче нямат сила на окончателни актове, поради което за тях не е
предвидена
и
процесуална
възможност
да
се
прави
искане
за
възобновяване.Определенията по чл. 244 НПК не са включени в кръга на тези изброени
в чл. 419 ал.1 НПК.
Предвид изложеното намирам, че не са налице основанията за образуване на
въззивно производство.
Ето защо
РАЗПОРЕДИХ:
Отказвам да образувам в.н.ч.д. по въззивна жалба адв.Й. Й. от АК [населено място]
упълномощен защитник на лицето Г. С. Г. по ДП №38/2014 г по описа СО при СП ,пр.
пр. № 427/2014 г по описа на СП.
Връщам делото на СпНС . Препис от настоящето разпореждане да се изпрати за
сведение на адв. Й. Й. .
ПРЕДСЕДАТЕЛ :

