П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 321

гр. Сандански, 18.02.2015 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на осемнадесети февруари, две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, трети състав:

            	                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев                                    
                                                                            
             и при участието на секретаря Маргарита Стоянова и прокурора Николай Захманов, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 551 по описа на съда за 2014 г. 




Въз основа на Закона и доказателствата по делото

ПРИСЪДИ: 

   ПРИЗНАВА подсъдимият А.  И.    И.  –  роден на 01.03.1991 г. в гр. XXXXXXXXXX, с постоянен  и  настоящ  адрес в  гр. XXXXXXXXXXX, ул.  „XXXXXXXXX”  №XX, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование,  работи в “XXXXXXXXXX” гр. XXXXXXXX „XXXXXXXXXXX” ЕООД,    ЕГН  XXXXXXXXXXX  ЗА ВИНОВЕН  в това, че: На неустановена дата през месец ноември 2013г. от недвижим имот- пчелин, разположен в землището на бившето село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXXXX чрез използване на техническо средство – клещи и моторно превозно средство – лек автомобил марка „Лада“, модел „Нива“ с ДК№ XXXXXXXXXXXX е отнел 30 /тридесет/ метра метална оградна мрежа с височина 1.50 метра, на стойност 47.70 /четиридесет и седем лева и седемдесет стотинки/, която не е  била под постоянен надзор  от владението на С. Г. Ц. от град XXXXXXXXXX, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като до приключването на съдебното следствие вещта е върната, поради което и на основание чл. 303 от НПК ГО ОСЪЖДА в извършването на престъпление по чл.197, т.3 вр. с чл. 195, ал. 1, т.2 и т. 4, пр. І, вр. с чл. 194, ал. 1  от НК и на основание чл.197, т.3, вр.с чл. 195, ал. 1, т. 2 и т. 4, пр. І, вр. с чл. 194, ал. 1 , вр. чл. 55, ал. 1 ,т.2, б."б", вр. чл. 42а, ал. 1, ал. 2, т.1, т.2, ал. 3, т. 1, ал. 4, вр. чл. 42б,ал.1 и  ал. 2  от НК  МУ НАЛАГА наказание "Пробация" , включващо следните пробационни мерки:
  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес в град XXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ №XX изразяваща в в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от 3 /години/ години като определя периодичност на мярката от 3 пъти седмично.
  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години.
На основание чл. 304 от НПК признава подсъдимия ЗА НЕВИНОВЕН и ГО ОПРАВДАВА по първоначално повдигнатото обвинение  - да е извършил деянието при условията на повторност в немаловажни случаи. 

На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА подсъдимият А. И. И. от град XXXXXXXXXXXX, ЕГН XXXXXXXXXXX да заплати сторените по делото разноски в размер на  60.00 /шестдесет/ лева,  от които 40.00 /четиридесет/ лева сторени разноски а етап досъдебно производство по сметка на ОД на МВР XXXXXXXXXXXXX и 20.00 /двадесет/ лева разноски на етап съдебно производство по сметка на ВСС. 
Присъдата подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес пред БлОС.

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
                                        
                            СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.
                                                                                                                                                                           

                                                                               2.





МОТИВИ от 05.03.2015г.  към ПРИСЪДА N 321 от 18.02.2015г. по НОХД N 551/2014г. по описа на СРС

Производството е образувано по повод внесен от РП-Сандански в РС-Сандански обвинителен акт срещу А. И. И. за престъпление по чл. 195, ал. 1,т.2 и  т.4, пр. 1и пр.2 и т. 7, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 28, ал. 1 от НК.
Пострадалото лице – С. Г. Ц. до началото на съдебното следствие не предявява граждански иск и не прави искане за конституиране като частен обвинител. 
В съдебно заседание в хода на съдебните прения прокурорът поддържа повдигнатото срещу подсъдимият обвинение. Счита, че той е осъществил както от обективна така и от субективна страна състава на престъплението, в което е обвинен. Моли съдът да признае подсъдимият за виновен и да наложи наказание „лишаване от свобода” в минимален размер, което да бъде изтърпяно ефективно в затворническо заведение от закрит тип при строг режим, като прави искане на основание чл.68 от НК да бъде приведено в изпълнение наказанието лишаване от свобода, наложено на И. по НОХД №545/2011г. на РС Благоевград, изтърпяването на което е било отложено на основание чл.66, ал.1 от НК.  
В хода на съдебните прения  защитника на подсъдимия – адв.М.  пледира за оправдателна присъда поради незначителност на случая, с приложение на чл.9 от НК. Алтернативно, пледира за отпадане квалифицирането на деянието и налагане на наказание почл.194, ал.3 от НК, евентуално – за отпадане  на квалифициращия признак на т. 7 на чл. 195, ал. 1 от НК и налагане на наказание по чл.197, т.3 от НК.
Подсъдимият И. признава изцяло вината си и изразява съжаление за извършеното. Заявява,че е взел мрежата, мислейки че имота е изоставен. Твърди, че е възстановил мрежата на два пъти, тъй като първият път е предал доброволно мрежата, която е отнел в размер на 10 линейни метра. Впоследствие възстановената от него мрежа от двадесет метра не била отнемана от Ц., а набавил сам, единствено за да възстанови щетите, макар и да не бил причинил всички съгласно ОА. Моли да у бъде наложено наказание различно от лишаване от свобода, предвид влошеното здравословно състояние на майка му и необходимостта от това да полага грижи за нея.   
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА

Подсъдимият А.    И.    И.  е роден на 01.03.1991 г. в гр. XXXXXXXXXXX, с постоянен  и  настоящ  адрес в  гр. XXXXXXXXXX, ул.  „XXXXXXXXXX”  №XX, българин, български гражданин, неженен, осъждан, със средно образование,  работи в “XXXXXXXXXX” гр. XXXXXXXXX „XXXXXXXXXXXX” ЕООД,    ЕГН  XXXXXXXXXXXX.
И. е осъждан един път – с определение №3139/18.04.2011г.на РС Благоевград, постановено по НОХД №545/2011г. по описа на съда, влязло в сила на 18.04.2011г. е одобрено споразумение, с което И. се е признал за виновен в извършването на престъпления по чл.195, ал.1, т.3, пр.1, т.4, пр.1 и пр.2 и т.5 от НК, вр. с чл.194, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.1 от НК, вр. с чл.63, ал.1 от НК; по чл.346, ал.1, чл.20, ал.2 от НК, чл.63, ал.1 от НК и по чл.330, ал.1, вр. с чл.63, ал.1 от НК. За така извършените престъпления на И. е наложено едно общо наказание в размер на 6 /шест/ месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено на основание чл.66, ал.1 от НК. Деянията И. извършил като непълнолетен за времето от 25.02.2008г. до 26.02.2008г.
Подсъдимият И. живее с родителите си в град XXXXXXXXXXXX. Освен че работи по трудов договор, същият се занимава със земеделие. Във връзка с развиването на земеделската си дейност същият често обикалял земите в околността на град XXXXXXXXXXXXX.  
В района на община XXXXXXXXXXX се намира ненаселено място, което се води бивше село XXXXXXXXXXXX. Селото е напуснато от жителите си и разположените в него имоти са без постоянен надзор. Свидетелката Ц. придобила собственост  върху недвижим имот в посочената местност, представляваща жилищна постройка с прилежащ двор, в който били разположени няколко кошера. Дворното място било оградено с телена мрежа, с височина около 1.5 метра. Мрежата била закрепена с тел за няколко дървета. Предвид постоянното местоживеене на свидетелката Ц. в град XXXXXXXXXXXX, същата посещавала имота си рядко – веднъж или два пъти годишно. Същевременно мястото било изоставено, в бившето село не живеел никой и не наблюдавал собствеността върху съществуващите на място постройки и имоти. С годините дворното място обрасло с треви и храсти, които придали на същото вид на изоставено и запуснато. 
Иванов при обиколките си забелязал, че в бившето село М. има изоставено дворно място, което било заградено със стара и ръждясала телена мрежа. Предвид необходимостта от разработване на нови земеделски площи същият имал нужда от мрежа за ограждането на същите. Виждайки мрежата и с оглед обстоятелството, че имота имал вид на изоставен и запуснат, И. решил да вземе мрежата и да употреби същата за своите нужди. Така на неустановена дата през месец ноември 2013г. И. с помощта на клещи свалил мрежа от оградата на имота на Ц. – общо около тридесет метра, с височина от 1.5 метра. И. натоварил мрежата на управляваният от него автомобил „Лада нива“ и занесъл същата в дома си. Няколко месеца по-късно – на 15.02.2014г. свидетелката Ц. посетила имота си в бившето село XXXXXXXXXXX и установила липсата на мрежата. Ц. подала сигнал до Началника на РУП XXXXXXXXXXXX. При извършената проверка било установено, че мрежата най вероятно е отнета от И., поради което със същият била проведена беседа. И. признал веднага за извършеното от него и доброволно предал намиращата се в него мрежа. По-късно били извършено оглед на местопроизшествието и на веществените доказателства – предадената от И. мрежа за установяване идентичността на предмета на престъплението и на мястото, от където същият бил отнет. В хода на ДП била назначена съдебно оценителна експертиза, заключението от която е приета в хода на производство. Съгласно същата, стойността на вещта, предмет на престъплението, а именно – тридесет метра телена мрежа с височина от 1.5 метра е 47.70лева. 

ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства – обясненията на подсъдимия И., показанията на свидетелите С. Ц., В. С., В. Б., И. В., В. Л. и Й. А., заключението на СОЕ, свидетелство за съдимост за подс.И., характеристика на подсъдимия И., епикриза за майката на подсъдимия И., трудов договор на подсъдимия И., характеристична справка за И. и приобщените по реда на чл. 283 НПК писмени доказателства: протокол за доброволно предаване от 27.03.2014г., разписка за предаване ,справка АИС БДС, справка за съдимост на подсъдимия, постановление за възлагане на оперативно-издирвателни мероприятия от 08.05.2014г., справка за съдимост, постановление за назначаване    на експертиза ,ведно със справка за възнаграждение  на в.лице, протокол за доброволно предаване  от 19.06.2014 г.,разписка за приети и предадени вещи от 27.06.2014г., протокол за оглед на веществени д-ва от 27.06.2014г.,протокол  за  оглед  на местопроизшествие,декларация за семейно и имотно състояние от подсъдимия,автобиография от подсъдимия.
Съдът кредитира показанията на свидетелите изцяло. Същите се подкрепят от обясненията на подсъдимия и се явяват логични, последователни и допълващи се. Показанията на свидетелите и обясненията на подсъдимия се подкрепят и от останалият събран по делото доказателствен материал, като на са налице противоречия, които да налагат тяхното поотделно обсъждане и приемане. 
 Съдът кредитира приетото по делото заключение на СОЕ.Вещото лице е отговорило точно и ясно на поставените в експертизата въпроси.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимият А. И. И. е осъществил от обективна и субективна страна престъплението по чл. 197, т.3, вр. с чл.195, ал. 1,т.2 и т. 4, пр. І, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК, като на неустановена дата през месец ноември 2013г. от недвижим имот- пчелин, разположен в землището на бившето село XXXXXXXXXX, община XXXXXXXXXXXX чрез използване на техническо средство – клещи и моторно превозно средство – лек автомобил марка „Лада“, модел „Нива“ с ДК№ XXXXXXXXXXXXXX е отнел 30 /тридесет/ метра метална оградна мрежа с височина 1.50 метра, на стойност 47.70 /четиридесет и седем лева и седемдесет стотинки/, която не е  била под постоянен надзор  от владението на С. Г. Ц. от град XXXXXXXXXXXXX, без нейно съгласие, с намерение противозаконно да я присвои, като до приключването на съдебното следствие вещта е върната.
 Описаната фактическа обстановка, съдът намира за съставомерна по чл. 197, т.3, вр. с чл.195, ал. 1,т.2 и т. 4, пр. І, вр. с чл. 194, ал. 1 от НК.
Предмет на престъплението кражба може да бъде само чужда движима вещ, която се намира във фактическата власт на всеки друг , но не и на дееца, като субектът може да бъде всяко лице, а деянието е възможно само при наличието на пряк умисъл.За да е налице състав на престъпление от този вид трябва да е извършено отнемане на вещ от чуждо владение.Това отнемане може да се осъществи само чрез действие и се изразява в това, деецът да прекрати фактическата власт върху предмета на престъпно посегателство, която до този момент се упражнява от друго лице и да установи своя фактическа власт върху него. В конкретния случай, освен отнемането на владението върху веща са налице и два квалифициращи деянието признака – отнемането е на вещ, оставена без постоянен надзор, с оглед обстоятелството, че мрежата е отнета от място, върху което владелеца и собственик няма постоянен или редовен надзор и достъп, както и обстоятелството, че за отнемането на вещта деецът си е послужил с МПС и техническо средство – клещи.  
Подс. И. е извършил деянието при форма на вината-пряк умисъл, съзнавал е общественоопасния характер на деянието,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.
	Причините и условията за извършване на деянието от И. са незачитане на законния ред в страната, правото на собственост и стремеж за противоправно облагодетлстване.
От друга страна основателно се явява възражението на защитника на подс. И. относно наличието на другия квалифициращ признак, а именно „повторност в немаловажни случаи”. За да е налице квалифициращия признак на т. 7 на чл. 195, ал. 1 от НК не е достатъчно подсъдимият да е осъждан за друго такова престъпление , преди да е извършил престъплението , предмет на настоящето производство.Следва да е налице немаловажност на случая. Констатната съдебна практика е наложила маловажността да се преценява досежно всички деяния, образуващи повторността и с оглед обстоятелството, че за престъпления срещу собствеността основен критерий е стойността на отнетите вещи и личността на дееца, както и останалите установено по отношение на деянието и дееца обстоятелства. Във връзка с тези обстоятелства,  съдът  намира  следното: Подс. И.  е осъден за престъпления по  чл.195, ал.1, т.3, пр.1, т.4, пр.1 и пр.2 и т.5 от НК, вр. с чл.194, ал.1 от НК, вр. с чл.20, ал.1 от НК, вр. с чл.63, ал.1 от НК и  по чл.346, ал.1, чл.20, ал.2 от НК, чл.63, ал.1 от НК, съответно едното изискуемо условие е налично. От друга страна предмет на престъпно посегателство в настоящето производство са вещи на обща стойност от 47.70 лв. Посочената стойност е маловажна с оглед критерия „минимална работна заплата за страната към момента на деянието”, а именно: 320 лева. Съдът взе предвид обстоятелството, че деянието, за което е осъден И. е извършено от него като непълнолетен, оказаното на разследващите органи съдействие, направеното незабавно признание и доброволното предаване на отнетата вещ. Съдът отчете също така и мотива за извършването на деянието  - . не просто за да се сдобие противоправно с парични средства, а за да подпомогне своя дейност във връзка с производство на земеделски култури. От посоченото следва , че едното от деянията, образуващи повторността е маловажно, поради което съдът оправда подс. И. да е извършил деянието при повторност в немаловажни случаи. 
Предвид липсата на квалифициращият признак касаещ повторност в немаловажни случаи съдът установи, че е налице приложимост на привилегированата разпоредба на чл.197, т.3 от НК, доколкото е безспорно, че още в началото на наказателното производство  преди да е привлечен като обвиняем И. доброволно е върнал отнетата от него вещ. С отпадането на квалификацията по т.7 от чл.195, ал.1 от НК, съдът е длъжен да преквалифицира деянието като такова по чл.197, т.3, вр. с чл.195, ал.1, т.2 и т.4, пр.1 от НК, вр. с чл.194, ал.1 от НК, доколкото установената фактическа обстановка отговоря именно на посочената правна квалификация.  

           ПО НАКАЗАНИЕТО

За престъплението по  чл.197, т.3, вр. с  чл. 195, ал. 1 , т.2 и т. 4, пр. 1 ,вр. с чл. 194, ал. 1 се предвижда наказание  до осем години лишаване от свобода, като същото е умишлено по своя характер.
 При определяне на наказанието на подсъдимия, съдът взе предвид добрите му характеристични данни, направеното самопризнание и съдействието, оказано на разследващите органи, изразеното съжаление и проявената самокритичност, данните за здравословното състояние на майката на И., ниската стойност на предмета на престъплението,  както и обременото съдебно минало на посъдимия. С оглед тези обстоятелства, при значителен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства съдът намери, че за извършеното престъпление на подс. И. следва да се наложи наказание при условията на чл. 55, ал. 1, т. 2, б.“б“ от НК, а именно: "Пробация" , включващо следните пробационни мерки:
  1.Задължителна регистрация по настоящ адрес в град XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXX“ №XX изразяваща в в явяване и подписване пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице за срок от 3 /години/ години като определя периодичност на мярката от 3 пъти седмично.
  2.Задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 3 /три/ години.
Това наказание съдът намира за справедливо и отговарящо на целите на наказанието по чл.36 т НК. 
 По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови присъдата си. 
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