Тест към Лекция 4
“Мерките за неотклонение и за процесуална принуда в
българския НПК”
1) Кое от следните твърдения е правилно съгласно преобладаващата
процесуална доктрина?
А) Мерките за неотклонение и мерките за процесуална принуда са едно
и също нещо.
Б) Мерките за неотклонение са категория от вида мерки за
процесуална принуда, характеризиращи се с това, че целят да
осигурят нормалното развитие на наказателния процес.
В) мерките за неотклонение засягат само икономическите права на
обвинения, за разлика от мерките за процесуална принуда, които се
отразяват върху личните права на обвинения.
Г) Мерките за процесуална принуда имат единствената цел да осигурят
нормалното протичане на наказателния процес.

2) Коя от следните мерки за неотклонение не засяга основни права,
признати в чл.30.1 или 35.1 на Конституцията на Р. България?
А) Задържане под стража.
Б) Гаранция.
В) Домашен арест.
Г) Подписка.
3) Коя от следните цели не съответства напълно на инструменталния
характер на мерките за неотклонение (осигуряване на наказателния
процес)?
А) Да се избегне опасността обвиняемият да се укрие.
Б) Да се избегне възможността обвиняемият да осуети привеждането в
изпълнение на влязлата в сила присъда.
В) Да се предотврати унищожаването или укриването на доказателства.
Г) Да се избегне ново престъпление.
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4) Кое от следните твърдения е правилно съгласно съдебната практика
на ЕСПЧ по отношение на България?
А) Решение за задържане под стража и останалите мерки за
неотклонение, които ограничават личната свобода на обвиняемия, може
да бъде взето от наблюдаващия прокурор, отговарящ за разследването в
досъдебното производство, но не и от съответния разследващ орган
(следовател или дознател).
Б) Няма ограничения, произтичащи от решенията на ЕСПЧ, които да не
позволяват следователите да вземат мярката за неотклонение задържане
под стража поради мястото, което Конституцията отрежда на
Следствена служба като част от съдебната система.
В) Нито прокуратурата, нито разследващите органи могат да бъдат
смятани за “органи, оправомощени от закона да упражняват съдебни
функции” по смисъла на чл. 5.3 на ЕКПЧ и да вземат мярка за
неотклонение задържане под стража на обвиняемия.

5) Коя от следните характерни особености не е присъща на мерките за
неотклонение?
А) Юрисдикционност.
Б) Законност.
В) Временен характер.
Г) Доживотен характер.
6) Съгласно разпоредбите на НПК на Р. България, срокът на мярката за
неотклонение задържане под стража:
А) може да се удължава до сроковете, предвидени в чл. 234.(1) до (6) на
НПК за приключване на разследването.
Б) Не може да надхвърли два месеца, тъй като това е указаният за
приключване на разследването срок.
В) Може да бъде удължен над две години в изключителни случаи, когато
има риск от укриване или унищожаване на доказателства.
Г) Може да продължи до две години при особено тежки
престъпления.
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7) Спрямо непълнолетни
задържане под стража:

обвиняеми

мярката

за

неотклонение

А) Може да се вземе само в изключителни случаи, а изпълнението й
има свои особености, тъй като непълнолетните трябва да бъдат
настанени в подходящи помещения отделно от пълнолетните.
Б) Не може да се взима в никакъв случай, тъй като това е нарушение на
ЕКПЧ.
В) Се взима и изпълнява без особености, когато имоа основания да се
предполага наличието на реална опасност обвиняемият да се укрие или
да извърши престъпление.
Г) Може да се взима само в изключителни случаи, когато не може да се
наложи мярката за неотклонение надзор над непълнолетния обвиняем,
но се изпълнява съгласно общите правила
на НПК и на
законодателството за местата за лишаване от свобода.

8) Съгласно разпоредбите на НПК, мярката за неотклонение домашен
арест:
А) Не води до ограничаване на основното право на лична свобода на
обвиняемия, тъй като не предполага той да бъде настанен в място за
изтърпяване на наказания.
Б) Означава ограничаване на личната свобода на обвиняемия, поради
което срокът на домашния арест трябва да бъде приспаднат от срока
на наложеното наказание лишаване от свобода или пробация.
В) Е предвидена само за лица в напреднала възраст и страдащи от тежки
заболявания.
9) Мярката забрана за доближаване до пострадалия е:
А) Мярка за неотклонение с инструментална цел спрямо
производството, наложена от прокурора по искане на пострадалия.
Б) Мярка за процесуална принуда, която не съществува в
законодателството на други страни от ЕС.
В) Не е мярка за неотклонение в строгия смисъл на думата, поради
което към нея не се прилага пряко нормата на чл. 66.1, която
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определя последствията от неизпълнението на задължения, свързани
с мерките за неотклонение.
Г) Замества се автоматично с мярката за неотклонение задържане под
стража, когато обвиняемият наруши забраната за доближаване до
пострадалия.

10) Настаняването на обвиняем в психиатрично заведение за изследване:
А) Означава лишаване на обвиняемия от лична свобода , поради
което срокът, за който е бил настанен, се зачита като задържане под
стража и трябва да бъде приспаднат от срока на наложеното
наказание лишаване от свобода или пробация.
Б) Е оправдано от терапевтични съображения и това изключва
необходимостта от съдебен контрол съгласно съдебната практика на
ЕСПЧ.
В) Се налага във фазата на досъдебното производство от съдия от
съответния първоинстанционен съд по реда, предвиден за задържането
под стража.
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