ПРИСПАДАНЕ НА ЗАДЪРЖАНЕТО НА ОСЪДЕНИЯ ПРИ
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЛОЖЕНОТО НАКАЗАНИЕ /ЧЛ. 417 ОТ НПК/.
При получаване на присъдата за изпълнение прокурорът проверява
има ли задържане, приспаднато ли е то от съда по реда на чл. 59 от НК и
има ли неизтърпян остатък, подлежащ на изпълнение. Под задържане
следва да се разбира както времето, през което осъденият е бил с мярка за
неотклонение “задържане под стража”, така и времето, през което
осъденият е бил задържан за 72 часа от прокурора по реда на чл. 64, ал. 2
от НПК и задържането за 24 часа от органите на МВР по реда на чл. 63, ал.
1 от ЗМВР. За задържане се зачита и времето, през което подсъдимия е бил
настанен за изследване в психиатрично заведение по реда на чл. 70, ал. 1 от
НПК. Всеки един от тези четири периода на задържане на различни
основания и от различни органи подлежи на приспадане по реда на чл. 59
от НК и ако не е бил приспаднат, това следва да бъде сторено от
прокурора с постановление по реда на чл. 417 от НПК. Дейността на
прокурора по приспадане на задържането на осъдения следва да
предхожда привеждането на присъдата в изпълнение. В противен
случай прокурорът рискува да приведе в изпълнение наказание, което вече
е било изтърпяно изцяло с приспадане на задържането. Например –
осъденият е бил задържан за срок от 3 месеца, а е осъден на 9 месеца
пробация. При приспадане на задържането по реда на чл. 63 от ЗМВР и чл.
64, ал. 2 от НПК прокурорът следва да провери дали лицето е било
задържано за целия период, посочен в заповедта за задържане на органите
на МВР, респ. постановлението на прокурора. Възможно е органите на
МВР да са задържали лицето на 01.01.2012г. и същия ден прокурорът да е
издал постановление за задържане за 72 часа, считано от 01.01.2012г. до
04.01.2012г. В този случай периодът, подлежащ на приспадане ще е 3, а не
4 дни. По идентичен начин стои въпросът при задържането от прокурора –
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възможно е лицето да е задържано за 72 часа /т.е. 3 дни/, но още в края на
първия ден да е било внесено искане до съда за вземане на МНО
“задържане под стража”. В този случай приспадането на задържането по
реда на чл. 64, ал. 2 от НПК ще е за срок от 1 ден, а не както е посочено в
постановлението на прокурора – за 3 дни.
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задържането в още една хипотеза – подсъдимият е бил задържан от съда
след постановяване на първоинстанционната или въззивната присъда и
съдът е изменил по реда на чл. 309 от НПК мярката му за неотклонение в
“задържане под стража”. В практиката тези случаи не са редки –
подсъдимият е бил с по-лека мярка за неотклонение, но съдът го е признал
за виновен и му е наложил наказание “лишаване от свобода” ефективно и с
оглед целите на мерките за неотклонение го е задържал непосредствено
след постановяване на присъдата. В този случай съдът, изменил мярката
за неотклонение няма как да приспадне задържането, тъй като той е
сторил това с определение след произнасяне на присъдата. Няма пречка
разбира се въззивната инстанция да приспадне това задържане със своето
решение или присъда, ако първоинстанционната присъдата е обжалвана
или протестирана. Дори да не е направено такова искане от страните във
въззивното производство, съдът може служебно да извърши приспадане по
чл. 59 от НК, тъй като това е в интерес на осъдения.
Практическите трудности за прокурора, изпълняващ присъдата се
изразяват в следното – от една страна съдът изпраща за изпълнение
влязлата в сила присъда ведно със справка съдимост за изпълнение. Съдът
не е длъжен да изпрати копие от определението, с което е изменена
мярката за неотклонение спрямо подсъдимия в “задържане под стража”. От
друга страна в материалите по присъдната преписка ще се съдържа
обвинителния акт, в който ще е посочено, че лицето е с по-лека мярка за
неотклонение. На базата на тези данни прокурорът ще стигне до два
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погрешни извода – първо, че осъденият е на свобода и трябва да бъде
задържан от органите на ОЗ “Охрана” и второ, че на изпълнение подлежи
цялото наложено наказание, т.е. че няма изтърпяна част, подлежаща на
приспадане. Същевременно ще е изтекъл един значителен период от време
между двете съдебни инстанции, в който лицето ще е било с МНО
“задържане под стража”. Всичко това създава опасност осъденият да
надлежи размера на наложеното му наказание. По идентичен начин стои
въпросът и при изменение на мярката за неотклонение в “домашен арест”.
Би било разумно за в бъдеще да бъде предвидена разпоредба, която да
ангажира съда винаги, когато в съдебната фаза на процеса мярката за
неотклонение спрямо подсъдимия бъде изменена в “задържане под
стража” или в “домашен арест”, копие от това определение да бъде
изпращано на прокурора ведно с присъдата за изпълнение.
Възможно е възникване на второ затруднение при определяне на
периода, подлежащ на приспадане. При изменение на мярката за
неотклонение спрямо подсъдимия в “задържане под стража” или “домашен
арест” в съдебната фаза на процеса /например поради неявяване в съдебно
заседание/, съдът ще е постановил определението си на една дата, но то ще
бъде изпълнено от органите на ОД “Охрана” на съвсем друга дата – едва
след установяване на лицето и реалното му задържане. Ако съдът е
пропуснал да приспадне задържането и кумулативно не е изпратил на
прокурора заедно с присъдата, своето определение за изменението на
мярката и писмото на ОД “Охрана”, в което е посочена датата на започване
изпълнението на тази мярка, прокурорът отново ще е в неведение трябва
ли да се произнесе по реда на чл. 417 от НПК и за кой период.
Когато взетата спрямо подсъдимия мярка за неотклонение
„задържане под стража” е била изменена в „парична гаранция”, същият
се освобождава след внасянето й. В тези случаи в съдебния протокол
фигурира една дата, на която е изменена мярката в „парична гаранция”,
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а подсъдимия ще е освободен на друга, по-късна дата и във всички случаи
периодът на приспадане ще е по-дълъг от посочения в протокола за
изменение на мярката за неотклонение. В тези случаи прокурорът
следва да изисква информация от сектор „Арести” за датата, на
която лицето е освободено. В противен случай е налице опасност от
надлежаване
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размера
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наказание
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неприспадане на реалния престой в ареста от прокурора по реда на чл.
417 от НПК.
Винаги когато за прокурора възникне съмнение има ли период,
подлежащ на приспадане и какъв е размерът му, следва да изисква делото
за послужване от първоинстанционния съд. Именно чрез непосредствено
запознаване със съдържащите се в делото материали за периода на
задържане, прокурорът ще може правилно да се произнесе по реда на чл.
417 от НПК.
Възможно е поради липса на информация прокурорът да приведе
присъдата в изпълнение без да се произнесе по приспадането. В този
случай началникът на затвора, ръководителят на пробационната служба,
началникът на сектор “Пътна полиция”, осъденият или неговият защитник
могат да сезират прокурора с предложение или молба за произнасяне по
реда на чл. 417 от НПК.
Прокурорът се произнася по реда на чл. 417 от НПК в следните
случаи:
1. налице е влязла в сила присъда, подлежаща на изпълнение.
2. налице е задържане на осъдения:
 По чл. 63 от ЗМВР
 По чл. 64, ал. 2 от НПК
 Спрямо лицето е взета МНО “задържане под стража”
- след искане на прокурора но чл. 64, ал. 1 от НК
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- по реда на чл. 309 от НПК след произнасяне на присъдата е изменена
мярката за неотклонение на осъдения в “задържане под стража”
- съдът е изменил в съдебно заседание в хода на процеса мярката за
неотклонение на осъдения в “задържане под стража” поради
неявяването му.
3. осъденият е бил настанен за изследване в психиатрично заведение
по реда на чл. 70, ал. 1 от НПК. Времето на престой в психиатрично
заведение се зачита като задържане под стража.
4. спрямо осъдения е била взета мярка за неотклонение “домашен
арест”.
5. осъденият е бил лишен по административен ред от правото да
упражнява определена професия или дейност.
6. на лицето е било наложено наказание “лишаване от свобода”,
“пробация” и/или “лишаване от право да упражнява определена
професия или дейност”. Няма пречка наказанието лишаване от
свобода да е отложено по реда на чл. 66, ал. 1 от НК, в този случай
задържането подлежи на приспадане.
7. задържането под стража, домашният арест и/или лишаването от
право да упражнява определена професия или дейност не са били
приспаднати от съда по реда на чл. 59 от НК или приспадането е
било частично.
В тези случаи прокурорът се произнася с мотивирано постановление,
с което приспада или отказва да приспадне задържането, домашният арест
и/или лишаването от право да упражнява определена професия или
дейност. В постановлението се посочва за изпълнението на кое наказание,
по коя присъда и спрямо кое лице е образувана присъдната преписка.
Посочва се в кой времеви период, в какъв размер и на какво основание
спрямо лицето е било реализирано задържане. Задължително се
констатира, че това задържане подлежи на приспадане при изпълнение на
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наказанието, но това не е било сторено от съда по реда на чл. 59 от НК. В
диспозитивната част на постановлението прокурорът посочва колко
години, месеци и дни задържане приспада, при изпълнението на кое
наказание и по коя присъда. Препис от постановлението се изпраща на
осъдения, на началника на затвора, а ако осъденият изтърпява наказание
“пробация” – на началника на пробационната служба. Ако се приспада
наказание “лишаване от право да се управлява МПС” постановлението се
изпраща и на началника на сектор “Пътна полиция” по местоизпълнение
на наказанието. Постановлението, с което се отказва приспадане по реда на
чл. 417 от НПК подлежи на обжалване пред горестоящата прокуратура на
основание чл. 200, изр. 2 от НПК. При отказ на прокурор при районна
прокуратура постановлението подлежи на обжалване пред окръжна
прокуратура, а при отказ на прокурор при окръжна прокуратура – пред
апелативна прокуратура. С постановлението прокурорът може да
приспадне всички периоди на задържане, на лишаване от право да
упражнява определена професия или дейност и на домашен арест
спрямо едно лице за всички негови осъждания, които са кумулирани.
Това е така, защото всички групирани осъждания на едно лице в
дадена прокуратура се обединяват в една присъдна преписка.
Недопустимо е приспадане по реда на чл. 59 от НК спрямо няколко
осъдени лица с едно постановление, дори тези лица да са били осъдени
по едно и също наказателно дело. Причината за това е, че за всяко лице
се образува отделна присъдна преписка в съответната първоинстанционна
прокуратура и тази преписка има за предмет изпълнение на наложените
наказания спрямо това лице. Тоест, ако по едно наказателно дело са били
осъдени три лица, прокурорът ще се произнесе с три отделни
постановления по реда на чл. 417 от НПК спрямо всяко лице. В обратният
случай – ако едно лице бъде осъдено с три присъди, прокурорът ще
приспадне по реда на чл. 417 от НПК всички задържания на лицето с едно
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постановление. Това правило не важи единствено в случаите, когато
отделните наказания не подлежат на групиране помежду си, тъй като
тогава присъдните преписки спрямо осъдения не се обединяват.
Компетентен да се произнесе по реда на чл. 417 от НПК е прокурорът,
привел присъдата в изпълнение, а не прокурорът по местоизпълнение
на наказанието. Например – осъдената може да изтърпява наказание
“лишаване от свобода” в Затвора – гр. Сливен, а присъдата да е приведена
в изпълнение по местоживеене на осъдената в гр. Пловдив. Именно
последната прокуратура ще приложи чл. 59 от НК спрямо осъдената, а не
прокуратурата в гр. Сливен.
Възниква въпросът ако съдът е пропуснал да приспадне по реда на
чл. 59 от НК времето, през което лицето е лишено по административен ред
от право да упражнява професия или дейност, може ли прокурорът да го
приспадне по реда на чл. 417 от НПК. Когато това административно
наказание е наложено с присъда, прокурорът ще се произнесе по реда на
чл. 417 от НПК, тъй като съгласно чл. 416, ал. 2 от НПК прокурорът
изпълнява влезлите в сила присъди, независимо дали наложеното с тях
наказание е административно или по чл. 37 от НК. Ако обаче
административното
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първоинстанционната прокуратура не се образува присъдна преписка, тъй
като прокурора не изпълнява решения по административно-наказателни
дела – тези наказания се изпълняват от първоинстанционния съд.
Закономерно възниква въпросът кой следва да приложи чл. 59, ал. 4 от НК
в този случай – съдът или прокурорът? При настоящата редакция на НК и
НПК и съдът, и прокурорът имат своите основания да откажат приспадане
по чл. 59, ал. 4 от НК след влизане на решението в сила, но в крайна сметка
това ще доведе до негативни последици за освободения от наказателна
отговорност. За да се преодолее тази законодателна празнина следва да
бъде приета изрична норма, която да

посочи кой е компетентен да
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извърши приспадането в случаите на изпълнение на решения по
административно-наказателни дела. Това може да стане като се посочи
изрично в чл. 416 от НПК, че прокурорът изпълнява както присъдите,
така и решенията по административно-наказателни дела.
В разглеждания случай, въпреки липсата на образувана присъдна
преписка и подлежащо на изпълнение административно наказание от
страна на прокуратурата /то се изпълнява от съда/, би следвало
първоинстанционния прокурор да се произнесе с постановление по реда на
чл. 417 от НПК и да приложи чл. 59, ал. 4 от НК. В постановлението той
следва да посочи, че след като може да приспадне административно
наказание, наложено с присъда, по аналогия може да стори това и когато
същото наказание е наложено с решение.
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