                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 2276

                                            гр. Сандански, 08.10.2014 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на осми октомври, две хиляди и четиринадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                              
             и при участието на секретаря Валентина Томова и прокурора Жана Захова, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 363  по описа на съда за 2014 г. 

Въз основа на закона и доказателствата по делото

ПРИСЪДИ:
	
          ПРИЗНАВА Б. С. Д., роден на 12.09.1989г. в град XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXX, ж.к.”XXXXXXXXXX”, бл.XX, вх.”XX”, ет.XX, ап.XX, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, осъждан, работник в “XXXXXXXXXX” ЕООД, ЕГН XXXXXXXXXXX ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 11.02.2013 г., около 11.55 часа землището на град XXXXXXXXXXX, пред магазин “XXXXXXXXX”, в  съучастие като съизвършител с Р. Г.  В.  от град XXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXX, без надлежно разрешително държал в лек автомобил марка и модел „БМВ 325И” с регистрационен номер XXXXXXXXXXXXX високорискови наркотични вещества  - найлоново пликче, съдържащо суха тревиста растителна маса – коноп /марихуана/ с нето тегло от 4.11 /четири цяло и единадесет / грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол от 0,22% /нула цяло и двадесет и два/  процента, на  стойност 24.66  /двадесет и четири лв. 66 ст./  и угарка от цигара, съдържаща суха тревиста растителна маса с нето тегло от 0.25 /нула цяло двадесет и пет/ грама, със съдържание на активен, наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол от 11.00 /единадесет/ процента, на стойност 1.50 /един лв. и 50 ст./ – общо високорискови наркотични вещества на стойност 26.16 /двадесет и шест лв. и 16 ст./, като случаят е маловажен -  престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал.3, пр. 2, т. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА, като на основание чл. 373, ал. 2 от НПК, вр. чл. 58а, ал. 1 от НК му НАЛАГА наказание „ ГЛОБА”   в размер на 600.00 /шестстотин/ лева.

         ПРИЗНАВА Р. Г. В. роден на 22.03.1989г. в град XXXXXXXXXXXX, с постоянен адрес в град XXXXXXXXXX, ул.”XXXXXXXXXXX” №XX, вх.XX, българин, български гражданин, неженен, неосъждан, със средно специално образование, безработен, ЕГН XXXXXXXXXXXXX ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 11.02.2013г., около 11.55 часа землището на град XXXXXXXXXXXX, пред магазин “XXXXXXXXXXX”, в  съучастие като съизвършител с Б. С. Д.  от град XXXXXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXX, без надлежно разрешително държал в лек автомобил марка и модел „БМВ 325И” с регистрационен номер XXXXXXXXXXXXXXX високорискови наркотични вещества - найлоново пликче, съдържащо суха тревиста растителна маса –коноп /марихуана/ с него тегло от 4.11 /четири цяло и единадесет / грама, със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол от 0,22% /нула цяло и двадесет и два процента/, на  стойност 24.66  /двадесет и четири лв. 66 ст./  и угарка от цигара, съдържаща суха тревиста растителна маса с нето тегло от 0.25 /нула цяло двадесет и пет/ грама, със съдържание на активен, наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол от 11.00 /единадесет/ процента, на стойност 1.50 /един лв. и 50 ст./ – общо високорискови наркотични вещества на стойност 26.16 /двадесет и шест лв. и 16 ст./, като случаят е маловажен -  престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. с ал.3, пр. 2, т. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА , като на основание чл. 354а, ал.5, вр. с ал.3, пр.2, т.1 от НК, вр. с чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ  и му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1 000.00 /хиляда/  лева.
  На основание чл.354а, ал.6 от НК отнема в полза на държавата наркотичните  вещества, приобщени като доказателства по делото и изпратени за съхранение в ЦМУ, отдел “МРР-НПП”, като същите следва да бъдат унищожени. 
 На основание чл.112, ал.4 от НПК веществените доказателства – опаковки в които са съхранявани наркотичните вещества, намиращи се в кориците на делото, остават към делото и подлежат на унищожаване.       
  На основание чл.111, ал.1 от НПК вещественото доказателство по делото – мелничка /гриндер/, съхранявана в кориците на делото да се върна на собственика и – Б. А. Г. или на упълномощено от нея лице.
  На основание чл.189, ал.3 от НПК  ОСЪЖДА подсъдимите   Б. С. Д., ЕГН XXXXXXXXXXX и   Р. Г. В., ЕГН XXXXXXXXXXXX да заплатят всеки по 51.50 /петдесет и един лв. и 50 ст./  сторени по делото разноски, както и по 5.00 /пет/ лева за служебно издаване н изпълнителен лист. 

  Присъдата подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес по реда на глава 21 от НПК.

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....................................





МОТИВИ към ПРИСЪДА N 2276 от 08.10.2014г. по НОХД N 363/2014г. по описа на СРС

Производството е по реда на чл.370 и следващите от НПК.
Образувано е въз основа на внесен в РС-Сандански Обвинителен акт срещу Б. С. Д. и Р. Г. В. за извършено престъпление по чл.354а, ал.5, вр. с  ал. 3, пр.2, т.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК.
 По искане на подсъдимите и техния защитник, съдът е допуснал производството по делото да се проведе по реда на глава 27 от НПК , в хипотезата на  чл.371, т.2 от НПК, като с определение е обявил, че самопризнанието на подсъдимите, досежно фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт се подкрепя от доказателствата по делото и ще се ползва при постановяване на присъдата, без да се събират доказателства за тези факти.
В съдебно заседание представителя на РП-Сандански- прокурор З. поддържа обвинението,счита същото за доказано по безспорен начин и пледира за осъдителна присъда, като предлага на подс.Д. да бъде наложено наказание „Глоба” в размер на 1000 лева, който размер на основание чл.58а от НК бъде намален с една трета. По отношение на подс.В., прокурорът иска от съда, с оглед наличието на предвидените  в чл.78а от НК предпоставки, същият да бъде освободен от наказателна отговорност, като му бъде наложено наказание „Глоба“  в минималният предвиден от закона размер – 1000 лева.  
В хода на съдебните прения защитникът на подсъдимите – адв.К. излага аргументи за наличието на многобройни смекчаващи вината обстоятелства по отношение на подсъдимите, поради което и иска от съда да наложи на същите минимални наказания. 
           В хода на съдебните прения подсъдимият Д. изразява съжаление за извършеното. В последната си дума моли за ниско наказание.
           В хода на съдебните прения подсъдимият В. се признава за виновен. В последната си дума моли за ниско наказание.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият Б. С. Д. е роден на 12.09.1989 г.в гр. XXXXXXXXX, с постоянен адрес гр. XXXXXXXXXX, ж.к. XXXXXXXXX, бл. XX, вх XX, ет. XX, ап. XX, с настоящ адрес гр. XXXXXXXXXXX, ул. XXXXXXXXXX № XX, българин, бълг.гражданин, със средно спец.образование, неженен, осъждан, работи в “XXXXXXXXXXX” ЕООД, ЕГН  XXXXXXXXXX.

Подсъдимият Р. Г. В.  е роден  на 22.03.1989 г. в гр.XXXXXXXXXXX, с постоянен и настоящ адрес гр.XXXXXXXXXX, ж.к.XXXXXXXXX, бл. XX, ет. XX, ап. XX, българин, бълг.гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, не работи, ЕГН XXXXXXXXXX.
         Подсъдимите Д. и В. са приятели. На неустановена дата в началото на месец декември 2013г. същите закупили от неустановено лице високорискови наркотични вещества – канабис за лична употреба. На 10.12.2013г. вечерта Д. и В. пристигнали в град XXXXXXXXXXX с лек автомобил марка „БМВ 325“  с ДК№ XXXXXXXXXXXX. Подсъдимите отишли на гости на тяхна приятелка – свидетелката Б. Г.. На следващият ден решили да отидат до град XXXXXXXXXXX. Качили се в автомобила, като на мястото на водача седнал подсъдимият В., до него седнал подсъдимият Д., а на задната седалка седнала свидетелката Г.. Потегляйки за град XXXXXXXX подсъдимият Д. свил цигара с марихуана, която запалил, а останалото количество наркотично вещество, поставено в найлоново пликче се държало от подсъдимият В.. На изхода на град XXXXXXXXXX за град XXXXXXXXX, на главен път Е79 свидетелите П.  и Н. – служители в РУП XXXXXXXXXX изпълнявали служебните си задължения, като осъществявали контрол на движението по път Е79. Същите забелязали автомобила, управляван от В., при което свидетелят П. подал сигнал със стоп палка на водача на автомобила. В. не спрял на указаното място, вместо това завил по отбивка в дясно от пътя и спрял пред агроаптека, намираща се там. Веднага след това подал пакетчето с марихуана на Д., като му казал да го изхвърли. Към автомобила се приближил свидетелят П., който застанал до вратата на водача. В. отворил прозореца, при което П. усетил силна миризма на канабис. Докато извършвал проверка на документите на В.в, П. забелязал, че подсъдимият Д. отваря врата и изхвърля нещо навън. П. се преместил към мястото на пътника до водача и видял под десния праг на автомобила найлонов пакет, съдържащ суха зелена тревиста маса, както и угарка от цигара. П. разпоредил на пътуващите в автомобила лица да останат на място, след което уведомил дежурният в РУП XXXXXXXXX. Била изпратена оперативно следствена група, като на място бил извършен оглед, при който било иззето откритото под десния праг на автомобила найлоново пликче и угарката от цигара. От свидетелката Г. били иззети канабис с бруто тегло от 1.13 грама и мелничка /гриндер/. От заключението по назначената физико химическа експертиза се установява, че по морфологични белези  и химичен състав иззетото вещество, намиращо се в найлоновото пликче представлява марихуана със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрохидроканабинол от 0.22 %. Съгласно същото заключение угарката от цигара съдържа марихуана със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрохидроканабинол от 11 %. Съгласно постановление №23на МС от 29.01.1998г. стойността на иззетото  наркотично вещество е 26.16 лева. 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства: самопризнанията на подс.Д. и В. досежно фактите изложени в обстоятелствената част на обинителния акт и прочетените по реда на чл. 373, ал. 1, вр. чл. 283 от НПК : протоколи за разпит на свидетели по ДП 808/2013 г. по описа на РУ на МВР – XXXXXXXXX, както следва: протокол за разпит на свидетел на лицето П., протокол за разпит на лицето Н., протокол за разпит на лицето Г., заключение на физико-химична експертиза № Н-5/17.01.2014г., протокол за оглед на местопроизшествие от 11,12,2013 г., фотоалбум – два листа, протокол за доброволно предаване от 11,12,2013 г., постановление за привличане на обвиняем и вземане на мярка за неотклонение от 07,03,2014 г. на Р. Г. В., договор за правна защита и съдействие серия АВ № 0000116068 от адв. К., постановление за привличане на обвиняем и вземане мярка за неотклонение от 07,03,2014 г. за лицето Б. С. Д., постановление за назначаване на експертиза от 11,12,2013 г. , сметка за направени разходи по експертизата, писмо № 808/05,02,2014 г. до Агенция „Митници”, справка за регистрация на МПС,  справка за лице български гражданин в АИС „БДС” – Р. В., справка за лице български гражданин в АИС „БДС” – Б. Г.,  справка за криминалистическа и съдебна регистрация на лице – Б. Д., справка за съдимост рег. № 1368/12,12,2013 г. на лицето Б. Г., справка за съдимост рег. № 1370/12,12,2013 г. на лицето Б. Д.,  декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на лицето Б. Д., автобиография от Б. Д. справка за съдимост рег. № 1369/12,12,2013 г. на лицето Р. В.,  декларация за семейно и материално положение и имотно състояние на лицето Р. В., автобиография от Р. В.. 
 Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите Н., П. и Г., тъй като в същите не са налице никакви противоречия, налице е последователност, логичност и достоверност, като в тях обективно и правдиво са възпроизведени възприетите от свидетелите факти, които са относими към предмета на доказване по делото. В частност, относно конкретно възприетите и възпроизведени от тези свидетели факти, имащи значение за изясняване обективната истина по делото, и които са приети за безспорно установени.Съдът не констатира никакво вътрешно противоречие в показанията на нито един от посочените свидетели, като не констатира такова противоречие и между показанията на отделните свидетели.По отношение първите двама свидетели съдът взе предвид и служебното им качество, като установи, че същото не е повлияло на достоверността   на показанията им.
 Съдът констатира, че  приобщените по реда на 373, ал. 1, вр. чл. 283 от НПК протоколи от досъдебното производство са изготвени по реда и съобразно разпоредбите на НПК, като не откри нарушения , които да водят до негодност, поради което ги кредитира изцяло и не намери за необходимо да ги обсъжда по отделно.
 
ОТ ПРАВНА СТРАНА:

При така установената фактическа обстановка, съдът приема, че подс.Б. С. Д. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав по чл. 354а, ал.5, вр. с ал. 3, пр.2. т.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, а именно: На 11.02.2013 г., около 11.55 часа землището на град XXXXXXXXXX, пред магазин “XXXXXXXXXX”, в  съучастие като съизвършител с Р. Г.  В.  от град XXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXX, без надлежно разрешително държал в лек автомобил марка и модел „БМВ 325И” с регистрационен номер XXXXXXXXXXXXX високорискови наркотични вещества  - найлоново пликче, съдържащо суха тревиста растителна маса – коноп /марихуана/ с нето тегло от 4.11 /четири цяло и единадесет / грама, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол от 0,22% /нула цяло и двадесет и два/  процента, на  стойност 24.66  /двадесет и четири лв. 66 ст./  и угарка от цигара, съдържаща суха тревиста растителна маса с нето тегло от 0.25 /нула цяло двадесет и пет/ грама, със съдържание на активен, наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол от 11.00 /единадесет/ процента, на стойност 1.50 /един лв. и 50 ст./ – общо високорискови наркотични вещества на стойност 26.16 /двадесет и шест лв. и 16 ст./, като случаят е маловажен.  
Подс.Р. Г. В. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав по чл. 354а, ал.5, вр. с ал. 3, пр.2. т.1 от НК, вр. с чл.20, ал.2 от НК, а именно: На 11.02.2013г., около 11.55 часа землището на град XXXXXXXXXXXX, пред магазин “XXXXXXXXX”, в  съучастие като съизвършител с Б. С. Д.  от град XXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXX, без надлежно разрешително държал в лек автомобил марка и модел „БМВ 325И” с регистрационен номер XXXXXXXXXXX високорискови наркотични вещества - найлоново пликче, съдържащо суха тревиста растителна маса –коноп /марихуана/ с него тегло от 4.11 /четири цяло и единадесет / грама, със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол от 0,22% /нула цяло и двадесет и два процента/, на  стойност 24.66  /двадесет и четири лв. 66 ст./  и угарка от цигара, съдържаща суха тревиста растителна маса с нето тегло от 0.25 /нула цяло двадесет и пет/ грама, със съдържание на активен, наркотично действащ компонент – тетрахидроканабинол от 11.00 /единадесет/ процента, на стойност 1.50 /един лв. и 50 ст./ – общо високорискови наркотични вещества на стойност 26.16 /двадесет и шест лв. и 16 ст./, като случаят е маловажен.
Съдът намери, че извършеното от подсъдимите деяние е съставомерно по чл. 354а,ал.5, вр. с ал. 3, пр.2. т.1 от НК. В случая, предметът на престъплението е марихуана, която е високорисково наркотично вещество, като спада към т. нар. "мека дрога". Количеството е малко, като се отличава със сравнително ниско съдържание на активен компонент.Стойността на инкриминираното наркотично вещество е в размер на общо 26.16 лева, изчислена съгласно ПМС N 23/29.01.1998г. Следва да се посочи, че този начин на изчисление не се влияе от съдържанието на активен компонент и стойността е фиксирана съобразно теглото.Това е така, защото е инкриминирано държане, а не разпространение. Налице е отрицателният факт, че дейците не са имали разрешение за държането на наркотичното вещество. От доказателствата по делото се установява и необходимата общност на умисъла.Установено е, че подс.Д. и В.  заедно са придобили, ползвали и държали откритата марихуана. С оглед заявеното от двамата подсъдими, че заедно са закупили наркотичното вещество, заедно са го ползвали и държали, съдът счита, че те заедно и общо са упражнявали фактическа власт над предмета на престъплението, поради което счита, че и държането/като елемент на владението/ е било осъществено от тях под формата на съучастие. 
От субективна страна, при осъществяването на процесното престъпление всеки един от подсъдимите е действал при пряк умисъл, като форма на вината – съзнавали са обществено опасния характер на деянието, предвиждали са настъпването на обществено опасните последици и са целял тяхното настъпване, както са съзнавали и общия си умисъл.
 Причините за извършване на деянието са занижена правна култура и самосъзнание на извършителите.
           Съдът, при установеното от фактическа гледна точка не споделя извода на наблюдаващия прокурор, че се касае за маловажен случай по смисъла на ал.5 от чл.354а, вр. с чл.93, т.9 от НК, като намира, че в случая прокурорът не е съобразил  при повдигане на обвинението всички обстоятелства, определящи маловажност на извършеното деяние. Съображенията в тази насока са следните: 
        Действително и двамата извършители  на престъплението са в млада възраст, като е безспорно и обстоятелството, че предметът на престъплението е в малък размер и на ниска стойност.   Представителят на РП не е отчел обаче всички обстоятелства относно личността на двамата извършители. Докато по отношение на подсъдимия В. са налице изцяло положителни характеристични данни – същият не е осъждан, липсват данни за противообществени прояви, изразява съжаление за извършеното и оказва съдействие на разследващите органи, то по отношение на подсъдимия Д. липсват каквито и да е данни, които да доведат да извод за маловажност на деянието. Видно от справката по делото Д. е осъждан три пъти и веднъж е освобождаван от наказателна отговорност. По-важното за настоящият състав е обаче обстоятелството, че Д. е осъждан два пъти за престъпление по чл.354а от НК, като последното осъждане – от 29.03.2012г. е за държане на високорискови наркотични вещества – марихуана с общо тегло от 1442,21 грама на стойност 5768,84лева…
         Изложените обстоятелства съгласно настоящият състав изключват възможността извършеното от Д. да бъде квалифицирано като маловажен случай по смисъла на чл.93, т.9 от НК,  т.к. по отношения на същия  не може да бъде споделен извода на прокуратурата, че е налице смекчаващи вината обстоятелства. Маловажността на деянието се определя не само и изключително от предмета на престъплението, а от личността на дееца и на останалите конкретни обстоятелства на извършването му – време, място, опит за избягване от наказателно преследване…
В конкретния случай обаче, съдът е обвързан с повдигнатото от РП Сандански обвинение и доколкото не е в правомощията му да повдига обвинение за по-тежко престъпление, нито пък да осъди подсъдимият за престъпление с по-тежка квалификация от повдигнатата от прокуратурата, следва да признае Д. за виновен по това обвинение и да му наложи съответно наказание.
ПО НАКАЗАНИЕТО
За престъплението по   чл. 354а, ал.5, вр. с   ал. 3,пр. 2,  т. 1, т НК, вр. с чл.20, ал.2 от НК се предвижда наказание  „глоба”  до 1 000 лева, като същото е умишлено по своя характер.

Видно от приложената по делото справка за съдимост  на подс. В., същият не е осъждан  и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК, т.е. с оглед вида и размера на предвиденото за престъплението наказание и съобразявайки липсата на обстоятелства, ограничаващи приложението на посочената разпоредба,  съдът е задължен да приложи същата, като освобид В. от наказателна отговорност и ме наложи административно наказание „Глоба“. Предвид приложението на тази разпоредба, съдът не може при определяне на наказанието на В. да се позове на разпоредбата на чл.58а от НК, която предвижда намаляване на наложеното наказание, тъй като по отношения на същият е налице приложение на друга специална процедура по разпоредбата на закона. С оглед установеното и предвид личността на подсъдимия вангелов – същият е безработен, с недобро финансово и имотно положение, съдът намери, че подходящ ще бъде минималния размер на предвиденото административно наказание глоба, а именно – 1000 лева. 
По отношение на подсъдимия Д. съдът установи липса на предвидените в закона предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78а, предвид предходните осъждания на същия.  С оглед именно съдебното минало на Д., съдът следва да му наложи предвиденото по закон наказание, което е „Глоба“ до 1000 лева. Предвид обстоятелството, че производството се е развило по реда на чл. 370 и сл. От НПК, в хипотезата на чл.371, т.2 от кодекса, съдът следва да намали определеното по отношение  на подсъдимия Д. с една трета. При така установеното и с оглед личността на извършителя, съдът намира за подходящо и съотносимо с личността на дееца и извършеното престъпление наказание близо до предвидения максимум от 1000 лева, а именно – 900 лева, като след редуцирането на така определеният размер на подсъдимият Д. бе наложено наказание „Глоба“ в размер на 600 лева. 
 Предвид изхода от производството съдът осъди двамата подсъдими да заплатят солидарно сторените в хода на наказателното производство разноски в размер на 103.00 лева.
На основание чл.354а, ал.6 от НК съдът отне в полза на държавата вещите, предмет на престъплението, предадени за съхранение в ЦМУ.
 По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови присъдата си. 
Съобщение за изготвени мотиви да се изпрати на СРП.
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