                                               П  Р  И  С  Ъ  Д  А  № 106

                                            гр. Сандански, 21.01.2015 г.

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

САНДАНСКИ РАЙОНЕН СЪД в публично заседание на двадесет и първи  януари, две хиляди и петнадесета година, наказателно отделение, трети състав:

	              	 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Филчев
                                                                
                                              СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. Людмила Везенкова
                                                                                                      2. Светла Граматикова
                                                                      
             и при участието на секретаря Маргарита Стоянова и прокурора Елена Гоцева, като разгледа докладваното от съдия Филчев н.о.х.д. № 909  по описа на съда за 2014 г. 
Въз основа на закона и доказателствата по делото
                                                               ПРИСЪДИ:
ПРИЗНАВА подсъдимата М. Й. К. с ЕГН XXXXXXXXXXXX, родена на 25.02.1981 г. в град XXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXX, област XXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ №XX и настоящ адрес – град XXXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXX“ №XX, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, с основно образование, безработна, ЗА ВИНОВНА в това, че: На 30.09.2014 г. около 15:20 часа в град XXXXXXXXXXXX, над кооперативния пазар, в района зад сградата на „XXXXXXXXXXX“ е отнела чужди движими вещи – сумата от 200.00 /двеста/ евро/ две банкноти от по 50.00 евро и пет банкноти от по 20.00 евро/ с левова равностойност от 391, 17 /триста деветдесет и един лева и седемнадесет стотинки/ от владението на К. Х. от Република Кипър без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои    поради което и на основание чл. 303 от НПК Я ОСЪЖДА в извършването на престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК и  на основание чл. 54 от НК И НАЛАГА наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 месеца.
     На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изтърпяването на така определеното наказание за срок от 3 години.
     Присъдата подлежи на жалба и протест в 15 дневен срок от днес пред БлОС по реда на глава 21 от НПК.


                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                          СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1/                  
                                                                                         2/

МОТИВИ  от 05.02.2015г. към ПРИСЪДА N 106 от 21.01.2015г. по НОХД N 909/2014г. по описа на СРС
Производството е по реда на чл.247 и следващите от НПК и е образувано по повод внесен от РП-Сандански в РС-Сандански обвинителен акт срещу М. Й. К. за това, че: На 30.09.2014 г. около 15:20 часа в град XXXXXXXXXXXX, над кооперативния пазар, в района зад сградата на „XXXXXXXXXXXX“ е отнела чужди движими вещи – сумата от 200.00 /двеста/ евро/ две банкноти от по 50.00 евро и пет банкноти от по 20.00 евро/ с левова равностойност от 391, 17 /триста деветдесет и един лева и седемнадесет стотинки/ от владението на К.Х. от Република Кипър без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.
Пострадалото съгласно диспозитива на обвинителния акт лице – К. Х. от Р.Кипър, уведомен за правата си и възможността да предяви граждански иск и да се конституира като частен обвинител заявява, че не желае да се възползва от представената му възможност.
В съдебно заседание СРП се представлява от прокурор Г.. В  хода на съдебните прения прокурорът поддържа повдигнатото срещу подсъдимата обвинение. Моли съдът да я признае за виновна и да наложи наказание „лишаване от свобода” за срок от 6 месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК отложи изтърпяването на наложеното наказание за срок от три години.
В хода на съдебното следствие,  подс. К.  дава пълни и подробни обяснения. Признава се за виновна, изразява съжаление за извършеното и самокритичност към себе си. Иска от съда да и наложи минимално наказание, различно от пробация. 
След преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира за установено следното:
ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА
Подсъдимата  М. Й. К. с ЕГН XXXXXXXXXXXX,  е родена на 25.02.1981 г. в град XXXXXXXXXX, с постоянен адрес – град XXXXXXXXXXXX, област XXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXX“ №XX и настоящ адрес – град XXXXXXXXXXXX, ул.“XXXXXXXXXXXX“ №XX, българка, българска гражданка, неомъжена, неосъждана, с основно образование, безработна.
 Подс.К. живее в град XXXXXXXXXXXX, като се издържа, като предлага сексуални услуги на различни лица, предимно чужди граждани. На 30.09.2014г. същата била в района на пазара в град XXXXXXXXXXXXX. Около 15.20 часа срещнала лицето К. Х.. Разбрала, че същият е чужд гражданин и на развален гръцки му предложила да  прави секс с него. За да правят секс поискала сумата от десет петнадесет евро, като Х. предложил 10 евро. Двамата заедно тръгнал в района на парка, разположен по течението на реката и в близост до пазара. На усамотено място в парка К. задоволила орално Х.. В близост до двамата била и свидетелката А., която предложила да се включи, но Х. отказал. След като приключили, К. поискала от Х. да и заплати уговорената сума от 10 евро. Вместо това същият извадил и дал на К. и на свидетелката А. по едно метално евро. Докато изваждал парите,  от джоба му паднали банкноти от по петдесет и двадесет евро – общо на стойност 200 евро – две банкноти по петдесет евро и пет банкноти по двадесет евро. К. видяла банкнотите, и без да знае колко са ги настъпила, така че Х. да не ги види. Разделили се и  Х. тръгнал към пазара, а К. и А. тръгнали към автогарата, като К. взела парите от земята. Х. усетил, че му липсват пари и се върнал да ги потърси от подсъдимата и свидетелката А.. Същите отрекли да се взимали пари, при което Х. ги претърсил, но не успял да открие скритите от  К. пари. К. веднага тръгнала с автобус за родното си място – град XXXXXXXXXXXXX, докато Х. отишъл в полицията и подал сигнал, като посочил, че някоя от двете жени – А. или К. била откраднала от него двеста евро. 
ПО ДОКАЗАТЕЛСТВАТА:
Горната фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на събраните по делото доказателства – обясненията на подсъдимата К., показанията на свидетелите А. и Г., показанията на свидетеля Х.у, прочетени на основание чл.281 от НПК,  постановление за назначаване на преводач,   справка за лице АИС БДС-2 броя,постановление за възлагане на оперативно издирвателни мероприятия,постановление за възнаграждение на в.лице, справка –декларация,работна карта,справка за съдимост на подсъдимата ,декларация за семейно и имотно състояние на  подсъдимата,автобиография на същата.
Съдът кредитира обясненията и показанията на разпитаните по делото свидетели. Същите са пълни, последователни непротиворечиви и допълващи се. Установи се противоречие единствено по отношение размера на отнетата сума, като подсъдимата твърди, че е отнела сумата от 140 евро – две банкноти от петдесет и две банкноти от двадесет евро. Съдът предпочете да даде вяра на показанията на свидетеля Х., прочетени и приобщени по предвидения ред относно размера на отнетите пари, имайки предвид заинтересоваността на подсъдимата от по-малкия размер на отнетите средства и обстоятелството, че същата не носи отговорност за своите обяснения, за разлика от свидетеля. Оценката на събраните доказателства, основана  на събрания и проверен в процеса доказателствен материал, тяхната последователност и непосредствените впечатления на съда при проведените в съдебно заседание разпити  са в състояние да обосноват у съда извод, че събитията са се развили по начина ,посочен от тези свидетели. 
ОТ ПРАВНА СТРАНА:
При така установената фактическа обстановка, съдът намира, че подсъдимата М. Й. К. е осъществила от обективна и субективна страна следното:  На 30.09.2014 г. около 15:20 часа в град XXXXXXXXXXX, над кооперативния пазар, в района зад сградата на „XXXXXXXXXXXX“ е отнела чужди движими вещи – сумата от 200.00 /двеста/ евро/ две банкноти от по 50.00 евро и пет банкноти от по 20.00 евро/ с левова равностойност от 391, 17 /триста деветдесет и един лева и седемнадесет стотинки/ от владението на К.Х. от Република Кипър без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.
 Описаната фактическа обстановка, съдът намира за съставомерна по  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, кражбата е извършена, като подсъдимата К. е отнела банкноти, за които е знаела, че са собственост и владение на свидетеля Х., възползвайки се от възможността да му попречи да види падналите от джоба му пари. Същата веднага след това е установила власт върху парите и е използвала същите без знанието и съгласието на пострадалия.  Подс. К. е извършила деянието при форма на вината-пряк умисъл, съзнавала е общественоопасния характер на деянието,предвиждала е неговите общественоопасни последици и е искал тяхното настъпване.
Причините и условията за извършване на деянието от К. са незачитане на законния ред в страната, правото на собственост и стремеж за противоправно облагодетелстване.
ПО НАКАЗАНИЕТО
За престъплението чл. 194, ал. 1 от НК се предвижда наказание до осем години „лишаване от свобода”, като същото е умишлено по своя характер.
Съдът определи наказанието на подсъдимата при превес на смегчаващите вината обстоятелства: чистото съдебно минало на подсъдимата, , оказаното от нейна страна съдействие, както на органите на досъдебното производство, така и на съда, добрите характеристични данни и изрядно процесуално поведение, изразеното съжаление и проявената самокритичност, поради което, и като съобрази желанието на самата подсъдима и наложи наказание лишаване от свобода в предвидения от закона минимум от три месеца, изтърпяването на което на основание чл.66, ал.1 от НК отложи за срок от три години.   
По изложените от фактическо и правно естество мотиви, съдът постанови присъдата си. 
				ПРЕДСЕДАТЕЛ:





