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Даниела Росенова - Председател на АСпНС, на 28.10.2014 г., като се запознах с преписка
вх. № 536/14 г. намерих за установено следното :
Преписката е образувана по жалба на адв. Д. САК ,като защитник на подс. Ж. Т. Б. по нохд. №
855/2004 г. по описа на СпНС ,7 състав. Обжалва се определение на съда от 17.11.2014 г., с което
е отказано в съдебно заседание да бъдат върнати вещи иззети и приложени по делото като
веществени доказателства. Защитата предлага да бъде отменено определението и вместо него да
бъде постановено ново, с което иззети вещи от жилището на подсъдимия Б. да му бъдат върнати .
След като се запознах със съдебния акт на първостепенния съд – намирам ,че не са налице
основания за образуване на въззивно наказателно частно дело пред АСпНС.
Неправилно съдията от първостепенния съд е указал на страните, че определението
постановено в хода на съдебното следствие, по искане на защитата на подс.Бакърджиев, за
връщане на вещи от дома му подлежи на въззивен контрол. Съгласно чл. 341 ал.2 НПК по реда
на глава 22 НПК се проверяват определенията и разпорежданията, за които това изрично е
предвидено в кодекса.
За пълнота следва да се обърне внимание на съдията – доклачик , че предвидената хипотеза за
връщане на вещи по чл. 111 ал.3 НКП касае произнасяне на съда при отказ на прокурора в
досъдебна фаза. В хода на съдебното следствие съдът дължи произнасяне с определение
съгласно чл. 32 ал.1 т. 3 НПК и при преценка на обстоятелствата, които имат отношение към
постановяване на крайния съдебен акт.Тези определения не се проверяват самостоятелно и
извън крайния съдебен акт.
Това следва от ал.3 на чл. 341 НПК , а именно всички определения и разпореждания, извън тези
посочени в ал.2 , не подлежат на въззивна проверка отделно от присъдата.
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Отказвам да образувам въззивно наказателно частно дело пред Апелативен Специализиран
Наказателен съд по преписка №536/2014 г. на АСпНС, срещу определение от 17.10.2014 г.на
СпНС, 7 състав , по нохд. № 855 /2014 г. на АСпНС .
Връщам делото на Специализиран Наказателен съд за продължаване на съдопроизводствените
действия.
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